
ְּ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

חלק ו

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש 

בדקה בלבד

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי )ישירות לדפוס( והיו שותפים להצלת עם ישראל 
www.ha-zohar.info - 0527651911 :על ידי חלוקת דפי הזוהר היומי ספרים ועלונים חינם טל

מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה 50, בת ים

מחברם שלע"ר 580454064
למעלה מאלף ספרים

ha-zohar.net      allzohar.com      ha-zohar.com   ha-zohar.info      
 dzss.org      dafzoharyomi.com      dailyzohar.com      unityzohar.com

ספר הזוהר הקדוש
לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

944אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 37
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דאגה מתוך  ישראל מעם  ואחד אחד לכל גלוי  מכתב 
לשלומו גדולה

שאמרה) ממי האמת את (וקבל

למניעת הסולם  בעל של פתרונו 
גרעינית ומלחמה  השואה 

ורעי אחי יקירים !יהודים

עומדים שאנחנו  להבין צריכים אתם
מלחמה נוספת. שואה בפני  אלה בימים

מחסה לתפוס מהרו בפתח, !אטומית

העולםשאלה : למלחמת הגורם  מהו
אירופה, שואת השניה, הראשונה,
מחכים שאנחנו השלישית עולם ומלחמת

בקרוב  ?לה

הגאון  מצא  הללו  לשאלות התשובות את
שאמר הזוה"ק בספר זיע "א הסולם בעל

וחורבן שב  מוות הזוהר  לימוד מניעת
השואה, על לכל  וזעק לעולם. באים 

אטומות  אוזניים על נפלו ...ודבריו

המעשה, היה מלחמת וכך  פרוץ  לפני 
מוהרי"ל הגאון הזהיר השניה עולם
אירופה  קהילות רבני את זיע"א אשל "ג
הזוהר את וילמדו  ישראל לארץ שיעלו
ונחרבה  בקולו  שמעו ולא הקדוש

.אירופה 

הסולם ? בעל הגאון  היה מי

היה האחרון  בדור  המקובלים מגדולי
אשלג הלוי ליב יהודה רבי  הגאון כ"ק
כמתמיד  התגלה נערותו בימי זלה "ה
רבה בשקידה תלמודו על ששוקד  עצום
בקי  היה מצוות לעול הגיעו בטרם  ועוד

תוספות פירוש עם הש "ס בכל  כמעט
ובקדושה. עמל מתוך  נקנית כשתורתו
ט"ו  כבן  שבהיותו  פעם שהעיד  וכפי
היה לא שנים
להוציא ביכולתו
מפיו  שקר  דבר
בעיר כלל .
וורשה הולדתו
תקופה אותה של
גידול  בית  היה
דוגמתו  מאין
הרוחני . בעושר
עלה וסופרים חכמים  של ובמעונם
ארבעת בלימוד מעלה מעלה ושגשג
י"ט ובגיל ופוסקים. ערוך שולחן חלקי 
של  הרבנים גדולי  ידי על להוראה הוסמך
צדק  כמורה בעירו ושמש  וורשה העיר 
שבע  בגיל מכן לאחר שנים. ט "ז במשך 
סמיכה הסולם בעל  קיבל עשרה
וורשא. של הרבנים גדולי ידי  לרבנותעל
אצל  מובהק  תלמיד  נעשה חתונתו לאחר
האדמורי"ם הקדוש" "היהודי נכדי
הסולם בעל זצ"ל. ופרוסוב מקאלושין

מובהק תלמיד היה רביגם האדמו"ר  של
זצ"ל. מבלז רוקח דב ואהיששכר 

בעבודת האנושי הכח מן למעלה התייגע
עד  הנסתר, חכמת ובלימוד השי "ת
אשר אחד, נסתר בוורשא אליו שהתגלה
במראות להשיג הדרך  את לו פתח
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הנזכרים העליונים העולמות את השמים
בעל  הלך ומאז הקבלה , בחכמת
עד  הקבלה, בחכמת וגדול הלוך  הסולם

בדורו. יחיד  שנעשה

שמשום זצ"ל רבינו נתן  הסבר  ועוד
יומם עצומה נפש  במסירות ויגע שטרח
ביגיעה שנה עשרה חמש במשך ולילה
ריחמו  כן על האנושי, מהכוח שלמעלה
החכמה. שערי לו ופתחו השמים מן עליו

כי  ממקורביו אחד בפני פעם התבטא
בתורה להגות  שלא בשבילו אחת דקה
ממה יותר לו גרוע  קדושה ובדברי
על  המעידה אמרה לשחטו, שבאים

התורה. ללימוד נפשו מסירות

זצ"ל , לופיאן אליהו ר' המשגיח והגאון
והגיע  החן  תורת ללמד שזכה שאחר
וכשהגיעו  לכל, כידוע רמות למעלות
בהם ועמל עסק לידיו הסולם בעל ספרי 
שזו  ואמר  בשבחם והפליג כחו, בכל
את ומביאה והאמתית נכונה השיטה
כל  את ולהבין בהשם, לדבקות האדם
לעסק  וכדאי זיע"א הקדוש האר "י דברי 
טעם בטוב דבר  כל  מסביר  הוא כי בה,

נפש. לכל השוה

דורו  גדולי  עם מופלאה ידידות לו היתה
זצ"ל . החזו"א  מרן היה ביניהם

לפני שנה  20 הסולם  בעל  אזהרת 
לא"י לעלות וללמוד השואה 

זוהר

מלחמת לאחר  תרע "ט, – תרע"ז בשנים
רבינו  הגה"ק כ"ק רץ הראשונה, העולם
בעל  זצוקלה"ה אשלג לייב יהודה

ישראל  לגדולי  ופנה זי "ע  "הסולם"
שיורו  בפניהם והתחנן באירופה ,
הזוה"ק, ללמוד  וחסידיהם לתלמידיהם
החיוב  על בספה"ק  הנכתב והוכיח
תחנוניו  דחו לצערנו אך הזוה"ק , בלימוד
צעק  תרע"ט בשנת למיניהן.. בתירוצים
הגזירה שנגזרה הנ"ל הק' הגאון

מ"העננים!!בשמים רבינו והזהיר  !
ואמר אירופה, על שעולים השחורים"
לארץ  לברוח  שנה 20 לנו שנותנים

חורבן  יהיה לא ששם כששמעו !!ישראל !
הנ"ל  הק' הגאון את לכנות החלו זאת
לדבריו. כך כל  התייחסו ולא "ציוני"

שכ "ציוני " שראה מהומאחר (לכאורה,

נכון) על שאינו  השפעה שום יותר לו אין
לעלות החליט הזוה"ק, לימוד עידוד
בשנת זאת  ועשה ישראל, לארץ

!!!תרפ"א

קשים ימים היו תרפ"א שנת החורף ימי 
זצ "ל  רבינו החליט ואז ישראל לעם
מגוריו  מקום וורשה העיר את לעזוב
ימים ובאותם הקודש, לארץ  ולעלות
להתרחש  שצפוי  זצ "ל רבינו שוב  הזהיר
שהתברר כבד אסון אירופה יהודי  על 

ישר ועם כשואה . מכן  צריך לאחר אל 
הקודש. לארץ לעלות

בקריאה שבא "י  ישראל גדולי יצאו ואז
תרפ"א)קדושה ואחד (בשנת אחד לכל

ללמוד שיעור בעלמא)שיקבע בגירסא  (ואף

היתה והמטרה יום , בכל הקדוש בזוהר
הזוהר . על סיומים ל -1000 (ביןלהגיע

זצ"ל  זוננפלד חיים יוסף  ר ' מרן  היה  החתומים

דינו ) ל -600ובית לערך  רק  הגיעו ולא



המשך בעלון הבא
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הבד "ץ  רבני וחזרו הסכימו  וכבר סיומים.
,תשס"ד )שליט"א תשס"ב לקריאתם(בשנת

זוהרוחזרו דף ילמד אחד  שכל וקראו
יום. בכל הקדוש

ּד ארעא מארי  הגּ א וֹ נים הרּב נים מ ּט עם האמ ּת ית לגּ אּל ה ּת ּק וּ ן 
לפ "ק  תרפ"א בּ ׁש נת קּד י ׁש א

האהי,יד וּ ע  ה ּת נּ א ׁש ל  הזּ הר  ספר כּ י  לכּ ל ָ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
והּת חּת וֹ נים , העלי וֹ נים העוֹ למוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ ר 
מרגּ יז הארץ מרעיׁש  האי ׁש  זה עליו: ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַה נּ אמר
איּמ יּה  דּ ילידה  אמר וּ , וּ ב גּ מרא  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַממלכ וֹ ת ,

ּת יליד א א ואי ּת יליד ׁש מעוֹ ן  כּ רבּ י ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
, ּותפארּת מ כּ וֹ נ ו רא ׁש נוּ  עטרת  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ֲה וּ א 

ּת וֹ רת וֹ  אׁש ר אמן, עלינוּ  יגן  זכ וּ ת וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהר ׁש בּ "י
רבבוֹ ת  ורבבי אלפים  לאלפי ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַבּ וֹ קעת
וא וֹ פנּ ים  שׂ רפים  בּ ין ועוֹ ברת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָעוֹ למ וֹ ת ,
אׁש  נהרי מקוֹ ם ה ּק דׁש , וחיּ וֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוחׁש מ לּ ים
לפני דּ ּק ה  דּ ממה קוֹ ל עד אׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶא וֹ כלת
בּ ּה  וּ ב וֹ נה בּ ּה  ו שׂ מח  ה וּ א ,  ּבּ ר ו ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

עלמא . על  וּ מרחם  חדׁש ים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָעוֹ למ וֹ ת 

זכרוֹ נוֹ ּפ וּ ק  חיד"א ה גּ א וֹ ן כּ תב מה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲחזי 
מר וֹ מם  ה זּ הר ה בּ א :ל ּמ וּ ד העוֹ לם  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלח יּ י

קאמר. מאי ידע דּ לא אפלּ וּ  לּמ וּ ד  כּ ל  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַעל 

מל"והרב  "כּ ּס א    אמר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
בּ וֹ נה  בּ גירסא  ה זּ הר  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִלּמ וּ ד 

עליוֹ נים .ע וֹ למוֹ ת ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

לרבּ יע וֹ ד  לברכה זכר וֹ נ וֹ  אל יּ ה וּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָאמר 
יתּפ רקוּ ן הזּ הר ספר  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן :בּ האי
ע וֹ ד  בּ תראה. בּ דרא  אתגּ ליא  כּ ד גּ לוּ תא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמן 
ׁש מע וֹ ן. לרבּ י רבּ ינ וּ  מׁש ה  לׁש וֹ ן קכ"ד: ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ דף

בּ  הרקיע כּ זהר יזהיר וּ  האיוה ּמ שׂ כּ ילים  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
א  בּ אילּ ין  הזּ הר ספר  דּ איהוּ  דּ יל ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִח בּ וּ רא

– נ ּס י וֹ ן  בּ ספרצרי הלּ וֹ מד  כּ י  לוֹ מר: רצה  ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
דּ ישׂ ראל וּ בגין מ ׁש יח חבלי  יס בּ ל א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַהזּ הר
ספר הוּ א דּ א  דחיּ י מאילנא  למטעם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲעתידין 

בּ רחמי. מ גּ ל וּ תא  בּ יּה  יפקוּ ן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַהזּ הר

"והּמ שׂ כּ ילים ע וֹ ד הּת ּק וּ נים: ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הקדּ מת
וג וֹ ' הרקיע" כּ זהר  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַיזהיר וּ 
וחבר יּ יא , ׁש מעוֹ ן רבּ י אלּ ין ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ כּ ילים
חבּ וּ רא , האי  למעבד אתכּ נׁש וּ  כּ ד  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַיזהירוּ 
וּ לכל  עּמ ה וֹ ן  וּ לאליּ הוּ  לה וֹ ן אתיהיב ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְרׁש וּ תא
וּ לכל  בּ ינייהוּ  לנחתא  דּ מתיבּת אן  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתין
על  וע לּ ת  שׂ כל. וּ בארח  בּ אתכּ סיא ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמלאכ יּ א 
וּ לכל  קדּ י ׁש ין ׁש מהן  לכל  רׁש וּ  יהיב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹכּ לּ א
טמירין רזין  לוֹ ן  לג לּ אה  כּ נּ וּ יין וּ לכל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲהו יּ ין
לע שׂ ר יהיב וּ ר ׁש וּ תא  דיליּה , בּ דרגּ א ׁש ם  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָכּ ל
דּ לא  טמירין רזין  לוֹ ן  לגלּ אה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְספירן 
דרא  דּ ייתי  עד לוֹ ן  לגלּ אה ר ׁש וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאתיהיב
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בּ ּט וּ ל וע ּת ה בּ ע וֹ לם גּ וֹ רם  מה  נכ ּת ב ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מ דּ ברי אוֹ תוֹ  ונּק ח  הזּ הר, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִלּמ וּ ד
ח יּ ים  ר בּ י  האהי המקבּ ל הגּ דוֹ ל ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָהרב
ּת למיד  ה בּ א, הע וֹ לם לח יּ י זכר וֹ נ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִויטאל 
ה כּ ת וּ ב  אמן, עלינוּ  יגן זכ וּ ת וֹ  האר"י ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָהרב
אני לׁש וֹ נוֹ : וזה ההקדּ מ וֹ ת , ׁש ער ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הקדּ מת 
ויטאל  חיּ ים , בּ אלפי  הדּ ל  בּ עיר, ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַה צּ עיר 
זכרוֹ נוֹ  ויטאל יוֹ סף הרב אבי  לאד וֹ ני  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶבּ ן
ׁש ׁש ים  בּ ן בּ הי וֹ תי ה בּ א, הע וֹ לם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלחיּ י 
מׁש ּת וֹ מם  וי ׁש בּת י כּ חי  ּת ׁש ׁש  ִֹ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְלכח ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
כּ לה  קציר , עבר  כּ י ּת מהים , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַוּ מח ׁש בוֹ תי
עלתה  א ּת ר וּ פה  נ וֹ ׁש ענוּ , א ואנחנ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַקיץ,
עלתה  ו א לבשׂ רנוּ  מזוֹ ר אין  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלמחלתנוּ ,
אוֹ י מק דּ ׁש נוּ , בּ ית וּ לחרבּ ן למכּ תנוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאר וּ כה 


