
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

 שאלות ותשובות
בבית דין של מעלה
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לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש 
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כו 'כּ ספריּ  א )א" מ "ט הּמ ׁש וֹ רר.(ס טה  והיה ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אהים  מתי  "עד ואוֹ מר : זאת על ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל

כו ' צר" י)יחרף עד , ). אלּ ה וּ בפסוּ קים  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
הזּ ה, בּ ענין מאד גּ ד וֹ לים סוֹ דוֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכללים

והבן : ׁש מעוֹ ן -ׁש מע  רבּ י  ׁש בּ ריחת ונמצא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ׁש בּ סוֹ ד ּה  הּת בה , ענין  עשׂ תה יוֹ חאי ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַבּ ר 
הים  כּ ל  נכלל וּ  בּ וֹ  א ׁש ר הזּ וֹ הר, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַנע שׂ ה
ואז  בּ ּת ּק וּ נים. כּ ּמ זכּ ר  נ ׁש מתין , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִרבּ וֹ א
עד ישׂ ראל, לכל  כּ ללית  לבריחה זה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶנח ׁש ב
יציאה. א לּ א  יצטר א היּ מים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶבּ סוֹ ף

ׁש נּ אמר נב,)וזה וּ  בּ חּפ ז וֹ ן (יעיה א "כּ י : ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
י שׂ ראל "... אל וֹ קי  -תצאוּ ...וּ מאּס פכם ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אחריו נׁש אר הזּ וֹ הר ספר  כּ י (אחריוהאמת , ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
נקרא רשב"י) בּ וֹ  ׁש יּ ת דּ בּ ק מי ׁש כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה ,

ׁש א  עד אחרא, הּס טרא מן ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ וֹ רח
ל וֹ   יצטר(מיה יציאה.(אחרית אלּ א ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כּ י והאמת בּ זה. נמצא  ּת וֹ עלת מה ְוא וֹ דיע◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌
מחבלי הצּ לה הוּ א כּ י  הוּ א, גּ דוֹ ל ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶּת וֹ עלת 

היוּ -מׁש יח. א מׁש יח חבלי כּ י והענין: ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ה צּ רי הּק בר , חבּ וּ ט כּ מוֹ  אלּ א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְצריכים,
כּ ן  בּ וֹ , ׁש נּ דבּ ק הזּ המא האדם מן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהפריד

החבלים  צריכים  מיח)הי וּ  כּ די(חבלי ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
כּ די ה גּ לוּ ת , זהמת [את] מיּ שׂ ראל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהפריד
 ּכ ואחר לעיל , כּ נּ זכּ ר לברח  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וּ כלוּ 
חכמינוּ  [מאמר סוֹ ד וזה לצאת. ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַיחזרוּ 
מעמיד ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לברכה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכרוֹ נם
כּ המן  קׁש וֹ ת ׁש גּ זר וֹ תיו מל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

ל ּמ וּ טב " צזוּ מחזירם זהוּ :)(סנהדרי כּ י , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ּת גבּ רת   ֹּת ו ׁש האדם בּ ע וֹ ד  גּ ד וֹ ל: ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכּ לל
הּת ּק וּ ן  לתּק ן יכוֹ ל  אינ וֹ  אחרא ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּס טרא
תאר אחרא ׁש הּס טרא  וצרי .ַהצּ רי◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
לעיל, כּ נּ זכּ ר ישׂ ראל ּת חת וּ קׁש וּ רה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכּ פוּ תה 
מן  לצאת הּפ עלּ וֹ ת: ׁש ּת י להם  צרי ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
בּ דר כּ י בּ ריחה,  בּ דּ ר ההם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּק לּפ וֹ ת

 ּכ ואחר בּ ראׁש וֹ נה. אפׁש ר  אי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְיציאה
רמה, בּ יד  הּק לּפ וֹ ת  מן מּמ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ צאוּ 
א ּת חּת ם. כּ פ וּ תוֹ ת ּת ארנה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶשהקלי ּפ וֹ ת
היה  א הזּ המא , בּ הם הרבּ ה ׁש נּ ד בּ ק ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִכּ יּ וּ ן
החבלים  ידי  על אלּ א לברח להם ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר

מיח) בּ תׁש וּ בה (חבלי חוֹ זרים הי וּ  ׁש אז , ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
היא  וזאת מקלט, עיר "אי ּמ א" ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא
מה  גּ ד וֹ ל  סוֹ ד בּ זה ואוֹ דיע ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהבּ ריחה.
כּ ל  ּוּ מצאו  ל "בּ צּ ר הכּ תוּ ב: ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
"קיא ה' עד  וׁש ב ּת  וכוּ ' האלּ ה ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים

ל)וכוּ ' ד , ברי)- התגּ בּ רוּ ת . כּ י דּ ע, ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
על גּ זרוֹ ת ו ׁש לוֹ ם חס  לגזר אחרא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּס טרא
ולינק  להתאחז עליּ תּה  לפי  נמׁש ֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
מת גּ בּ רת.  ּכ על וֹ ת ּה  כּ פי כּ י  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ מדרגוֹ ת,
זו"ן , בּ ּס פירוֹ ת וּ מתגּ בּ רת עוֹ לה היא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוה נּ ה
עד דּ חק. אחר  דּ חק ישׂ ראל נדחקים ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואז
חוֹ ׁש בת  והיא ל "אּמ א", מגּ עת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא
דּ ינין  "איּמ א בּ סוֹ ד, כּ ן, גּ ם ׁש ם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתדּ בּ ק

מינ ּה " ח"ג.)מתערין אינּה (ז הר בּ אמת א , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
אדּ ר בּ ה, ואז חר וּ ת. היא אי ּמ א  כּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְיכ וֹ לה,
בּ ס וֹ ד וּ בוֹ רחין בּ ּה  מתד בּ קין ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

הּמ ל-הּת ׁש וּ בה.  צרי היה ולכן  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מּס פירה  וּ מת גּ בּ ר ׁש הוֹ ל קׁש וֹ ת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש גּ זרוֹ תיו
נ ׁש בּ ר ו ׁש ם לאּמ א ׁש ּמ גּ יע עד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלספירה
ה ּת ׁש וּ בה  מתע וֹ ררת אדּ ר בּ ה כּ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִֹכּ חוֹ ,
גּ א וֹ ן" - ׁש בר "לפני סוֹ ד  והוּ א ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל .

טז ) ור בּ י(מלי מׁש ה  בּ ריחת גּ ם כּ ן ועל  , ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌
וכיון  הגּ זרה. ידי על הי וּ  יוֹ חאי  בּ ר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 
הנּ ה  הזּ וֹ הר , ספר  נע שׂ ה זאת ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ בריחה

ועוֹ  קים הּת בה ענין מיכּ בר לכל  מד ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הזּ וֹ הר בּ ספר  הנּ ד בּ ק דּ הינוּ : אליו, ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ז דּ ּמ ן 
הּס טרא  מן  ויצא ל "א ּמ א" מגּ יע ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְכּ בר
כּ ּמ זכּ ר מ ׁש יח, חבלי ל וֹ  צרי ואין ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא,
בּ ענין  נ שׂ וֹ א, ּפ ר ׁש ת מהימנא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רעיא
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כּ ל עם וה נּ ה, בּ ּת חלּ ה. למעלה  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶהבאתי 
הרבּ ה  בּ זמן אלּ א הזּ וֹ הר נתגּ לּ ה  א  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה ,
הזּ את  הּפ ע לּ ה הא כּ י  העשׂ וֹ ת וֹ , ֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי
ּפ רוּ ׁש : בּ זמנּ ּה , אלּ א להּמ צא  צריכה ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵאינּה 
כּ י הזּ ה, הזּ וֹ הר  בּ סוֹ ד י שׂ ראל  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ברחוּ 
בּ דרא  יוֹ מיּ א בּ סוֹ ף אלּ א אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ְּפ ע לּ תוֹ 

מׁש יחא  מלדּ מלכּ א  ל  רד ,מיה ס) ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
עכ"ל .ה יח) , 

ּת נוּ עה התע וֹ ררה האחרוֹ נוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַבּ נים
בּ תׁש וּ בה, לׁש וּ ב ישׂ ראל בּ עם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה
מאהבה, לת ׁש וּ בה לזכּ וֹ ת אוֹ תנוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ מעוֹ ררים
הּק ד וֹ ׁש , בּ זוֹ הר  ולּמ וּ ד  בּ קריאה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתאחד

הּמ ׁש יח. בּ יאת את ויחי ׁש  יּ ביא (ז"ח מה ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
דּ בריהםפ'נח) ּפ י על מבּס סים הדּ ברים . ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

מ גּ ד וֹ לי  וּ מצוּ טטים ישׂ ראל, גּ דוֹ לי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל 
האדמוֹ "ר ה דּ וֹ ר וֹ ת . כּ ל לאוֹ ר ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָעוֹ לם

רבּ י  גראס מהאלמין  יהוּ דה ׁש לוֹ ם ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מי ּס ד העוֹ למישליט"א הזּ וֹ הר  מפעל ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ישׂ ראל עם הצּ לת אצל למען בּ ּק ר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
רבּ י  הּמ ק בּ לים , ה ּק דוֹ ׁש ים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים 

חי רבּ יאברהם ׁש טרן , חיּ ים  רבּ י דּ וד , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ּפ רץ  ר בּ י נ ּס ים ׁש טרן , דּ אתראמאיר מרא ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ר בּ י ובנש"ק מיר וֹ ן, יחיאלקדּ יׁש א ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
רבּ י אבּ וּ חצירא רמלה, דּ אתרא מרא  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש מוּ אלי בּ ניה וּ  (ראשליט"אי שׂ כר ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ל נהר ליקה ירלי)ייבת  רבּ י , ַ◌ִ◌

אקים וּ משׂ ּמ ח  מרגנׁש טרן , מאיר ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
ר בּ י  ּהחיּ ו שׂ ר  ארוּ ׁש ואדם ראׁש ׁש לוֹ ם ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֹ

רבּ י  יר וּ ׁש לים, חסד" ׁש ל "חוּ ט ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְי ׁש יבת
ׁש ווייצער יהוּ דה אב "ד ׁש מה מלּ פנים ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

י שׂ ראל , גּ דוֹ לי הר בּ ה  ועוֹ ד נ"י, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ מאנסי 
מׁש ּת פת: קריאה יקרים יזמוּ  "יהוּ דים ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

– המים את ׁש ירעיד  למבצע ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִהצטרפוּ 
ׁש ּת צּ יל בּ עוֹ לם הגּ דוֹ לה הכי אטוֹ ם ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִּפ צצת

י שׂ ראל " עם החמיםאת ׁש ער כּ נגד כּ י , ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
וּ מכרחים צריכים אחרא הּס טרא ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל 
כּ די  הרוּ חני האטוֹ מי הנּ ׁש ק  את ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְלהוֹ ציא
הקד וּ ׁש ה. ׁש ל החמים לׁש ער  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ זכּ ה

מלחמה   ל ּת עשׂ ה כּ ן !!וּ בתחבּ וּ לוֹ ת על ! ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
הוּ א  המתכנן  בּ קריאה :הּמ בצע  התאחד וּ ת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

היּ הוּ דים  לכל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְולּמ וּ ד
יהוּ דיםבּ עוֹ לם  התאחדוּ  ב"ה  כּ ה עד  . ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌

זכינוּ  וּ בנוֹ סף הּת פוּ צ וֹ ת, בּ כל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ ים
כּ די  מתאחדים יהוּ דים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶׁש כּ -70,000
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ׁש ל  סיּ וּ מים ל-1000 ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ זכּ ה

בּ חד ׁש וֹ  חדׁש  ת מידי  4.5 ל מד אחד (ל ִ◌ֵ◌ֶֹ ◌ְ◌ְֹ◌
הל) ס  יוּ בחוֹ בר וֹ ת בּ קוּ נטרסים - . ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌

ידי  על וּ מוּ פצים ׁש הוּ דּפ סוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַוּ בעלוֹ נים 
העוֹ למי הזּ וֹ הר כּ י מפעל  בּ הרחבה, מסבּ ר ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

היא גּ דוֹ לה ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַמעלת
סגוּ לוֹ ת י ׁש נן וכי  , ער וּ לאין ׁש עוּ ר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְלאין
ידי  על רק להם לזכּ וֹ ת ׁש יּ כוֹ לים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַרבּ וֹ ת
הרבּ נים כּ תבוּ  עוֹ ד הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִלּמ וּ ד 
בּ אׁש ר יהוּ די כּ ל על חוֹ בה כּ י  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים 
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את וללמד  להפיץ  ׁש ם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהוּ א
וכוֹ ללים בּ יׁש יבוֹ ת וּ בפרט  בּ יוֹ מוֹ  י וֹ ם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִמידי
ה וּ א כּ י – יוֹ ם בּ כל כּ ׁש עה ל ּמ וּ ד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִלק בּ ע
ק ׁש וֹ ת, מחלוֹ ת י שׂ ראל , מעם ימנע ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלבד
דּ רכים, ּת אוּ נוֹ ת למיניהם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲאסוֹ נוֹ ת 
לעצר העה חוֹ בת "ועוֹ ד  ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְוכ דּ וֹ מה.
וא יפעל  א וׁש לוֹ ם וׁש חס ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש חית
זממ וֹ  להפק ׁש מוֹ  יּמ ח האירני ההמן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַי וּ כל

בּ ע וֹ לח"ו, דּ בר אין  לפעלכּ י  אפ ׁש ר ׁש אי ם ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
זה  ולּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  ל ּמ וּ ד  ידי  על  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַבּ וֹ 

בּ מים  בּ יוֹ תר  גּ דוֹ ל  ר וּ ח נחת כּ י עוֹ שׂ ה , ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ׁש ל  הנּ וֹ ראים והיּ ּס וּ רים האר כּ ה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָגּ לוּ תינוּ 

אחת, למּט רה הם ישׂ ראל ידּ ח עם לבל ּת י  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
נדּ ח  רבּ י מּמ נּ וּ  הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן ׁש כּ תב כּ מוֹ  , ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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בּ ספר וֹ  זי"ע מלּ יסא  הּמ וֹ ר "יעקב  "צרוֹ ר ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
הירים ׁש יר  ב)על ד עיי"ש.(רק , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הדּ וֹ ר וּ מאוֹ רי  צדּ יקי הרבּ נים, גּ ד וֹ לי ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל 
עם את להצּ יל יחדּ יו, וּ מתאחדים ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָקמים 
אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ל ק ׁש וֹ ת מגּ זרוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
ונרגּ ׁש ת, קדוֹ ׁש ה  בּ קריאה יוֹ צאים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוהם

מ ּת רדּ מתוֹ , ישׂ ראל עם את וּ לבּק ׁש להעיר ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הזּ וֹ הר את  לקרא ויהוּ די יהוּ די ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל 

עצתהּק דוֹ ׁש  את מקיּ מים אנוּ  וּ בכ , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌
הּמ קבּ ל  ׁש ל וּ בפרט הּק דוֹ ׁש ים, ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נים
וזעק  ׁש הל הּס לּ ם, בּ על דּ וֹ רנוּ  ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָהאקי 
הסדרת על בּ אירוֹ ּפ ה, יׁש יבוֹ ת ראׁש י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ פני
את לבּט ל מנת על  הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִלּמ וּ ד 

הוֹ אה. ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְגּ זרת

ׁש נה עשׂ רים  זצ"ל הּס לּ ם ׁש בּ על ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ דוּ ע
הרבּ נים לכל הל העוֹ לם, מלחמת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
גּ זרה ׁש יּ ׁש  להם ואמר יׁש יבוֹ ת, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוראׁש י
ׁש חלק  י שׂ ראל, כּ לל על  ׁש נּ חּת מה ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה
העוֹ לם מן יּמ חקוּ  ישׂ ראל מכלל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָגּ דוֹ ל 
היּ דוּ עים הרמח"ל  דּ ברי ואמר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְרח"ל,
להצּ יל  יכוֹ ל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש רק
כּ ן  על  - רח"ל. הרעוֹ ת הגּ זרוֹ ת מן ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָאוֹ תנוּ 
יאמר, י ׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל היא, ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהעצה
- הּק דוֹ ׁש . זוֹ הר ללמד   צרי יהוּ די ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

בּ קוֹ לוֹ  ׁש מעוּ  מלחמהוא ּפ רצה  ּכ אחר ! ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
[לתצ "פ  יהוּ דים. מלי וֹ ן 6-7 והרגוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה

ּפ עמים]. צרה תק וּ ם א -ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

האלה אוֹ תּה  את ׁש וֹ אלים אנ וּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָכּ עת
ׁש בּ ת בּ מּס כת ה גּ מרא הרג(נה)ׁש ּמ קׁש ה מי  ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

חז"לםא וֹ ת מאמר  ויד וּ ע נ"ה?  (ת ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
א') הקב"ה,ע ד לפני הדּ ין מדּ ת  אמרה  ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה  עוֹ לם ׁש ל ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִרבּ וֹ נוֹ 
והלּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים הלּ לוּ  ל ּה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָאמר 

ׁש ל  רבּ וֹ נוֹ  לפניו אמרה גּ מוּ רים. ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְרׁש עים
מחוּ ע וֹ לם ו א למחוֹ ת בּ ידם ואין היה , ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

אלּ וּ  חז"ל דּ ברי וּ לפי - .להארי מק וֹ ם ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ אן
כּ ל  על  א ׁש מים יׁש יבוֹ ת והראׁש י  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָהרבּ נים
קדּ וּ ׁש  על ׁש נּ הרגוּ  יהוּ דים מלי וֹ ן ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַהה

ללמד !!ה ׁש ם לצּ בּ וּ ר  ל וֹ מר  בּ ידם ׁש היה ! ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
וזה אמרוּ , וא  ונתע צּ לוּ  הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר
הזּ וֹ הר אמר  ועליהם לאמּת וֹ , ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת

לבּ א הּק דוֹ ׁש : אטימין דּ אנּ וּ ן לעלמא ווי  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌
בּ רזי מסּת כּ לין  דּ א עינין  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְוּ סתימין 

כ"ח.).דּ א וֹ ריתא   א' חלק  אינוּ ן (זהר  , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בעאן  וא  יב ׁש ה, לא וֹ ריתא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ עבדין
דגרמין  דּ ק בּ לה, בּ חכמה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאׁש ּת דלא
מי נּ ּה , י ' דּ איהי  דחכמה נביעוֹ  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אס ּת לּ ק

יבי ׁש ה, בּ ' דגרמין ואׁש ּת ארת לוּ ן וי  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ עלמא  ואב דּ ן והרג וּ ב זּ ה וחרבּ א  .עניוּ תא ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ע"ג :) ל'  דּ אסּת לּ ק (תיקו"ז  דּ גרים מאן  , ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ּפ ה דּ בעל  מאוֹ ריתא וחכמתא ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַקבּ לה
י ׁש ּת דלוּ ן  דּ א וגרים דּ בכתב, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵוּ מאוֹ רייתא
ּפ ׁש ט אלּ א אית דּ א ואמרין ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְבּ הוֹ ן,
ה וּ א כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי  וּ בתלמוּ דא, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ ריתא

גּ ן, וּ מההוּ א נהר  מההוּ א נביעוֹ  ווייסלּ ק  ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
יוֹ ליף  וא בּ עלמא אתבּ רי  דּ א לי ּה  טב  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵלי ּה 
ּפ ה, דּ בעל  ואוֹ ריתא דּ בכתב  אוֹ רייתא ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַההיא
לתהוּ  עלמא אחזר  כּ אלּ וּ  לי ּה  ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתחב 
גל וּ תא.  ואוֹ ר בּ עלמא עניוּ תא  וגרים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָובהוּ ,

פ "ב.) מ"ג  לקח(תיקו"ז  ונלמד  בּ וֹ אוֹ  - . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
נצּ לוּ  י שׂ ראל  ארץ ׁש יּ וֹ ׁש בי ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵמהּס ּפ וּ ר,
אי נלמד וּ מזּ ה ׁש מוֹ , יּמ ח ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵמהיטלער 

אט וֹ ם מּפ צצת בּ זמנּ נוּ  להנּ צל !!!יכוֹ לים ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הּמ קבּ ל  הגה"צ ׁש ל מ צּ אצאיו אחד ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַצדּ יק
אׁש לג ליבּ  יהוּ דה ספרר בּ י  מחבּ ר בּ על ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

על  ׁש מע הּס לּ ם לי , סּפ ר  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ַ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש ּמ לחמת ראה ׁש כּ אׁש ר  זיע "א, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמזּ קנוֹ 


