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ַ ּב ַעל ַה ֻּס ּ ָלם ִה ְת ַח ֵּנן ִ ּב ְפנֵ י ְ ּגדוֹ לֵי
יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמד ּו ז ַֹהר כּ ו ּּלָם
ל ְִה ָּנ ֵצל ֵמ ַה ׁ ּשוֹ ָאה
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תפילה קצרה

לאומרה קודם הלימוד

יה ◌ְוכ ּו'ַ◌ .על ◌ְ ◌ֵידי
◌ְל ׁ ◌ֵשם ◌ִיח ּוד ק ּו ◌ְד ׁ ◌ָשא ◌ְבּ ◌ִרי ה ּוא ּו ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ֵ
כינת ּ
לאקמא
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
ונעלם ◌ְבּ ׁ ◌ֵשם ◌ָכּ ל ◌ִ ◌ְ
טמיר ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ַהה ּוא ◌ָ ◌ִ
הבּ ◌ִנים
כינת ע ּו ◌ֵ ּזנ ּו ◌ֵאם ◌ַ ◌ָ
לעלּ ּוי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
כינתא ◌ֵ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
מעפראּ ,ו ◌ְ ◌ִ
ראל.
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
ונעלם ◌ְבּ ׁ ◌ֵשם ◌ָכּ ל ◌ִ ◌ְ
טמיר ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מחהַ◌ ,על ◌ְ ◌ֵידי ◌ַהה ּוא ◌ָ ◌ִ
◌ְשׂ ◌ֵ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְבּ ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ַמת ◌ָכּ ל
מקר ◌ַ ◌ְ ◌ִ
הריני ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
עצמי ◌ְבּ ◌ִלימ ּוד ◌ַ ◌ָ ּ
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
הקדוֹ ׁש
הת ◌ָ ּנ ◌ִאים ◌ְ ◌ַ
◌ַ ּ◌ַ
וה ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִיקים ◌ַה ◌ְכּ ת ּו ◌ִבים ◌ְבּ זוֹ ◌ַהר ◌ַ ◌ָ ּ
ורבּ י
רבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ַבּ ר יוֹ ◌ָחאי ◌ְ ◌ַ ◌ִ
האלוֹ ◌ִקי ◌ַ ◌ִ
הת ◌ָ ּנא ◌ָ ◌ֶ
בראשם ◌ַ ּ◌ַ
ּו ◌ְ ֹ ׁ ◌ָ
המ ◌ֶל
פילת ◌ָדּ ◌ִוד ◌ַ ◌ֶּ
תקיים ּ◌ְת ◌ִ ◌ַ
אלעזר ◌ְבּ נוֹ ַ◌ ְ◌ .ועל ◌ְ ◌ֵידי ◌ֶזה ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
מגדּ ל
מחסה ◌ִלי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
היית ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
הילים סא ד' -ה'( ◌ִכּ י ◌ָ ◌ִ ◌ָ
)ת ◌ִ ◌ִ
הלוֹ ם ּ◌ְ
עליו ◌ַ ◌ָ
◌ָ ◌ָ
בסתר
אחסה ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
למים ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
באהל עוֹ ◌ָ ◌ִ
מפ ◌ֵני אוֹ ◌ֵיבָ◌ .אג ּו ◌ָרה ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ְ
עז ◌ִ ּ ◌ְ
ֹ
תיהם
יהי ּו ◌ִשׂ ◌ְפתוֹ ◌ֵ ◌ֶ
ואזכּ ה ׁ ◌ְש ◌ְבּ ◌ִלימ ּו ◌ֵדינ ּו ◌ֶזה ◌ִ ◌ְ
נפיֶ◌ּ ס ◌ָלהֶ◌ ְ◌ ֶ◌ ְ◌ .
◌ְכּ ◌ָ ◌ֶ
נחת ר ּו ◌ַח
לעשׂ וֹ ת ◌ַ ◌ַ
למען ׁ ◌ְשמוֹ ◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
דּ וֹ ◌ְבבוֹ ת ◌ְבּ ◌ֶ ◌ֶ
קברַ◌ ַ◌ ְ◌ ,
אהבה ◌ַ ◌ֲ
ספר
ספרא ◌ֵ ◌ֶ
הדין ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ראנ ּוּ .ו ◌ְבּ ◌ַ ◌ֵ
ולעשׂ וֹ ת ◌ְרצוֹ ן בּ וֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ְליוֹ ◌ְ ◌ֵ
צרנ ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
יראה ◌ֶאל
רחמיֶ◌ ָ◌ ֵ◌ ,
ראל ◌ִמן ◌ָגל ּו ◌ָתא ◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
יפק ּון ◌ִ ◌ְ
◌ַהזוֹ ◌ַהרְ◌ ִ◌ ,
אדני
נעם ◌ֲ ָֹ ◌
ניהםִ◌ ִ◌ .
והדרַ◌ על ◌ְבּ ◌ֵ ◌ֶ
פעלְ◌ ָ◌ ֲ◌ ַ◌ 
עבדיֶ◌ ֳ◌ ָ◌ 
◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
ויהי ֹ ◌ַ
מע ◌ֵשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו
מעשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו כּ וֹ ◌ְ ◌ָננה ◌ָ ◌ֵ
עלינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
◌ֱ ◌ֵ
עלינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ
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מע ◌ֵשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו
אהינ ּו ◌ָ ◌ֵ
אדני ◌ֱ ◌ֵ
נעם ◌ֲ ָֹ ◌
כּ וֹ ◌ְ ◌ֵננה ּוִ◌ ִ◌ ,
ויהי ֹ ◌ַ
עלינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ
הילים צ' ט"ז י"ז(.
)ת ◌ִ ◌ִ
ננה ּו ּ◌ְ
מעשׂ ה ◌ָ ◌ֵידינ ּו כּ וֹ ◌ְ ◌ֵ
עלינ ּו ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
כּ וֹ ◌ְ ◌ָננה ◌ָ ◌ֵ
)סוֹ ד ה'(
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מהאר"י זלה"ה

הרחמים
האדוֹ ◌ִניםָ◌ .אב ◌ָ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ואדני ◌ָ ◌ֲ
למים ◌ַ ◌ֲ ֵֹ ◌
◌ִר ּבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָ ◌ִ
יהו
לפניָ◌ ֹ ְ◌ 
אנחנ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
וה ◌ְּס ◌ִליחוֹ ת .מוֹ ◌ִדים ◌ֲ ◌ַ ◌ְ
◌ְ ◌ַ
חויה,
בהש ּ◌ַת ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
קידה ּו ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
ואהי ◌ֲאבוֹ ◌ֵתינ ּוְ◌ ,בּ ◌ִ ◌ָ
אהינ ּו ◌ֵ ◌ֵ
יאהדונהי ◌ֱ ◌ֵ
הק ◌ ׁ
ונת ּ◌ָת
דשַ◌ ָ◌ ְ◌ ,
דתֲ◌ עבוֹ ◌ַדת ◌ַ ּ ֶֹ
ולעבוֹ ◌ָ ◌ֶ
רבתנ ּו ◌ְלתוֹ ◌ָ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ֵ ּק ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
רתֲ◌ ַ◌ ְ◌ 
הקדוֹ ׁ ◌ָשהַ◌ .מה ָ◌ֽאנ ּוַ◌ ,מה
חלק ◌ְבּ סוֹ דוֹ ת ּתוֹ ◌ָ ◌ְ
◌ָלּ נ ּו ◌ֵ ◌ֶ
רתְּ◌ ַ◌ 
אנחנ ּו
חסד ◌ָגּ דוֹ ל ◌ְכּ ◌ֶזהַ◌ .על ◌ֵכּ ן ◌ֲ ◌ַ
עמנ ּו ◌ֶ ◌ֶ
ית ◌ִ ◌ָּ
אשר ◌ָע ◌ִשׂ ◌ָ
◌ַח ◌ֵ ּיינ ּוֶ◌ ׁ ֲ◌ ,
לכל
ותסלח ◌ְ ◌ָ
מחל ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ
לפניֶ◌ ׁ ש ּ◌ִת ◌ְ ֹ
ילים ּ◌ַת ◌ֲחנ ּו ◌ֵנינ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
מפ ◌ִ
◌ַ ּ ◌ִ
ילים
מב ◌ִדּ ◌ִ
יהי ּו ◌ֲעוֹ נוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ַ ◌ְ
ואל ◌ִ ◌ְ
אתינ ּו ◌ַ ◌ֲועוֹ נוֹ ◌ֵתינ ּוַ◌ ְ◌ .
חטֹ ◌ֵ
◌ַ ּ
יהו יאהדונהי
פניָ◌ ֹ ְ◌ 
יהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִמ ◌ְלּ ◌ָ ◌ֶ
בכן ◌ְ ◌ִ
לבינּ .ו ◌ְ ◌ֵ
◌ֵבּ ◌ֵינינ ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ליראת
לבבנ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
ואהי ◌ֲאבוֹ ◌ֵתינ ּוֶ◌ ׁ ,ש ּ◌ְתכוֹ ◌ֵנן ◌ֶאת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אהינ ּו ◌ֵ ◌ֵ
◌ֱ ◌ֵ
לבבנ ּו
ותפתח ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
אלּ הַ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לדברינ ּו ◌ֵ ◌ֶ
אזנֵ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ 
ות ◌ְק ׁ ◌ִשיב ◌ָ ◌ֶ
ְואהבתַ◌ּ ְ◌ ,
◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
נחת ר ּוח
למ ּו ◌ֵדנ ּו ◌ֶזה ◌ַ ◌ַ
ויהיה ◌ִ ּ
רתֶ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
הערל ◌ְבּ סוֹ דוֹ ת ּתוֹ ◌ָ ◌ֶ
◌ֶ ◌ָ ◌ֵ
עלינ ּו אוֹ ר
ותאציל ◌ָ ◌ֵ
ריח ◌ִניחוֹ ◌ַחִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ .
לפני ◌ִכ ◌ֵּסא ◌ְכבוֹ ◌ֶדְ◌ כּ ◌ֵ ◌ַ
◌ִ ◌ְ ◌ֵ
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מתנ ּו ◌ְבּ ◌ָכל ◌ְבּ ◌ִחינוֹ ◌ֵתינ ּוְ◌ .ו ׁ ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְתנוֹ ◌ְצצ ּו ◌ִניצוֹ צוֹ ת
◌ְמקוֹ ר ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָ ◌ֵ
בריֵ◌ א ◌ֶלּ ה
ית ◌ְדּ ◌ָ ◌ֶ
אשר ◌ַעל ◌ָ ◌ָידם ◌ִגּ ◌ִלּ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
עבדיְּ◌ ַ◌ 
רתם
◌ָבּ עוֹ ◌ָלםּ .ו ◌ְזכ ּו ◌ָתם ּו ◌ְזכ ּות ◌ֲאבוֹ ◌ָתם ּו ◌ְזכ ּות ּתוֹ ◌ָ ◌ָ
דברים
נכּ ׁ ◌ֵשל ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לבל ◌ִ ◌ָ
יעמד ◌ָלנ ּו ◌ְ ◌ַ
תם ◌ַ ◌ֲ ֹ
קד ◌ָ ◌ָ
תמימ ּו ◌ָתם ּו ◌ְ ◌
ּו ◌ְ ◌ִ
מדים.
עינינ ּו ◌ְבּ ◌ַמה ׁ ◌ֶש ָ◌ֽאנ ּו לוֹ ◌ְ ◌ִ
בזכ ּו ◌ָתם ּ◌ָת ◌ִאיר ◌ֵ ◌ֵ
◌ֵאלּ ּוּ .ו ◌ִ ◌ְ
יטה
ואבּ ◌ָ
עיני ◌ְ ◌ַ ◌ִ
ראלַ◌ ,גּ ל ◌ֵ ◌ַ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
נעים ◌ְ ◌ִזמירוֹ ת ◌ִ ◌ְ
◌ְכּ ◌ַ ◌ֲ ◌ַ
מאמר ◌ְ ◌ִ
לבּ י
והגיוֹ ן ◌ִ ◌ִ
אמרי ◌ִפי ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
לרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
יהי ּו ◌ְ ◌ָ
רתְ◌ ִ◌ .
מתוֹ ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ
ִנפלאוֹ ת ◌ִ ּ
יהו  יאהדונהי
וגאליִ◌ .כּ י ◌ְ ֹ ◌ָ
יהו יאהדונהי צ ּו ◌ִרי ◌ְ ֹ ◌ֲ ◌ִ
לפניָ◌ ֹ ְ◌ ,
◌ְ ◌ָ ◌ֶ
מפיו ◌ַדּ ◌ַעת ּו ◌ְתב ּו ◌ָנה:
חכמהִ◌ ּ ִ◌ ,
◌ ◌ִֵּיתן ◌ָ ◌ְ ◌ָ
רתא
מסת ◌ָ ◌ָ
יקתא ּו ◌ְ ◌ַ ּ◌ְ
מגלּ י ◌ַע ◌ִּמ ◌ָ ◌ָ
אנ ּת ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
עלמיןְ◌ ,דּ ◌ַ ◌ְ
◌ִר ּבוֹ ן ◌ָ ◌ְ ◌ִ
מלּ ין
לאסבּ ◌ָרא ◌ִ ◌ִ
קדמך ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רעוא ◌ִמן ◌ֳ ◌ָ ◌ָ
יהא ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
רז ◌ָ ּיאֵ◌ ְ◌ .
ְוגלי ◌ָ ◌ַ
◌ ◌ָ ◌ֵ
אהיה ◌ִעם
ואנכי ◌ֶ ◌ְ ◌ֶ
מקרא ׁ ◌ֶש ◌ָכּ ת ּובִ◌ ֹ ָ◌ ְ◌ ,
לק ◌ָּי ◌ָמא ַ◌ֽבּ ◌ָנא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְבּ פ ּו ַּ◌ֽמ ◌ָנאַ◌ ְ◌ ,
קדמך.
ולא ◌ֵניעוֹ ל ◌ְבּ ◌ִכ ּס ּו ◌ָפא ◌ֳ ◌ָ ◌ָ
אשר ּ◌ְת ◌ַד ◌ֵבּ רָ◌ ְ◌ .
ריתיֶ◌ ׁ ֲ◌ 
ּ◌ִפיְ◌ והוֹ ◌ֵ ◌ִ
רישא
מפ ּו ◌ָּמא ◌ְדּ ◌ֵ ׁ ◌ָ
ריתא ◌ִ ּ
רזין ◌ִע ◌ָלּ ◌ִאין ◌ְדּ אוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
למש ◌ַמע ◌ָ ◌ִ
ְונזכּ י ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
סלה:
אמןָ◌ ֶ◌ ,
יהי ◌ָרצוֹ ןֵ◌ ָ◌ ,
וכן ◌ְ ◌ִ
אמן ◌ְ ◌ֵ
מתיבתא ◌ִע ◌ָלּ ◌ָאהֵ◌ ָ◌ .
◌ִדּ ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יפ ◌ֵרד
מם ◌ִ ּ ◌ָ
הגּ ןּ ,ו ◌ִ ◌ָ
להשקוֹ ת ◌ֶאת־ ◌ַ ◌ָ
מעדן ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
ונהר ֹ ◌ֵיצא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְ ◌ָ ◌ָ
יזהר ּו
והמ ◌ְשׂ ◌ִכּ ◌ִלים ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ראשיםַּ◌ ַ◌ ְ◌ :
לארבּ ◌ָעה ◌ָ ׁ ◌ִ
ְוהיה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ָ
כבים ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֶועד:
הרבּ ים ◌ַכּ כּ וֹ ◌ָ ◌ִ
מצ ◌ִדּ ◌ֵיקי ◌ָ ◌ַ ◌ִ
הרקיעּ ,ו ◌ַ ◌ְ
זהר ◌ָ ◌ָ ◌ִ ◌ַ
◌ְכּ ֹ ◌ַ
רת:
מתוֹ ◌ָ ◌ֶ
יטה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואבּ ◌ָ
עיני ◌ְ ◌ַ ◌ִ
◌ַגּ ל־ ◌ֵ ◌ַ
נפלאוֹ ת ◌ִ ּ
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תפלה לרפואות וישועות
לרע
עשׂ ה ׁ ◌ֶשל ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ְ ּ◌ָ
מצות ◌ֲ ◌ֵ
עלי ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מק ◌ֵבּ ל ◌ָ ◌ַ
הריני ◌ְ ◌ַ
ואהבת ◌ְ ◌ֵ ◌ֲ
◌ֲ ◌ֵ ◌ִ
ראל
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
מבּ ◌ֵני ◌ִ ◌ְ
אחד ◌ִ ◌ְ
והריני אוֹ ◌ֵהב ◌ָכּ ל ◌ֶ ◌ָ
◌ָכּ מוֹ ִ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ספר ◌ַה ּזֹ ◌ַהר
ללמד ◌ְבּ ◌ֵ ◌ֶ
מזמן ◌ֶאת ּ ◌ִפי ◌ִ ◌ְ ֹ
והריני ◌ְ ◌ַ ◌ֵּ
מאדיִ◌ ֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
נפשי ּו ◌ְ ֹ ◌ִ
◌ְכּ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
]לרפ ּו ◌ַאת[...
יפרט ◌ַבּ ◌ָּק ׁ◌ָשתוֹ ( ◌ִ ◌ְ
)וכאן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לזכ ּות  ...פב"פ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ָ ּקדוֹ ׁש ◌ִ ◌ְ
◌ְ ׁ
יחזקה ּו
יש ◌ַלח ◌ְדּ ◌ָברוֹ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
הם ◌ִ ׁ ◌ְ
]לבּ ◌ִנים ֵ◌ ַ◌ [...
]יש ּו ◌ַעת ָ◌ ְ◌ [...
רמ"ח
]וירפ ◌ֵאה ּו ◌ִבּ ◌ְרפ ּו ◌ַאת ◌ַה ◌ֶ ּנ ◌ֶפ ׁש ּו ◌ְרפ ּו ◌ַאת ◌ַהגּ ּוף ◌ִבּ ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ ◌ָ
ויארי
ראל ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
אבריו ּו ׁ ◌ְש ◌ָס"ה ◌ִגּ ◌ָידיו ◌ְבּ תוֹ ְ◌ ׁ ש ◌ָאר חוֹ ◌ֵלי ◌ִ ◌ְ
◌ֵ ◌ָ ◌ָ
דבר ◌ְ ׁ
יש ּו ◌ָעה
עימים[ ◌ְ]ויוֹ ׁ ◌ִש ◌ֵיעה ּו ◌ִבּ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ָָימיו ּו ׁ ◌ְשנוֹ ◌ָתיו ◌ַבּ ◌ְ ּנ ◌ִ ◌ִ
סלה:
אמן ◌ֶ ◌ָ
ְורחמים ֵ◌ ָ◌ [...
◌ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
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אבתי
ואהי ◌ֲ ֹ ◌ַ
אהי ◌ֵ ◌ֵ
יהו יאהדונהי ◌ֱ ◌ַ
פניָ◌ ֹ ְ◌ 
מלּ ◌ָ ◌ֶ
יהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ְ
◌ְ ◌ִ
ברי
"ואשׂ ים ◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
מקרא ׁ ◌ֶש ◌ָכּ ת ּוב ◌ָ ◌ָ ◌ִ
עתה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
תק ◌ֵּים ◌ָבּ נ ּו ◌ַ ּ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַ
ארץ",
וליסד ◌ָ ◌ֶ
מים ◌ְ ◌ִ ֹ
לנטע ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
בצל ◌ָ ◌ִידי ◌ִכּ ּ◌ִס ◌ִ
◌ְבּ ◌ִפיּ ו ◌ְ ◌ֵ
יתיַ◌ ֹ ְ◌ ִ◌ 
הכינה
וחרבּ וֹ ת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הריסוֹ ת ◌ְ ◌ְ◌ 
לת ◌ֵ ּקן ◌ֲ ◌ִ
להעלוֹ ת ◌ְלרוֹ ◌ֵמם ּו ◌ְ ◌ַ
◌ְ ◌ַ ◌ֲ
לארמוֹ ן ׁ ◌ֶש ◌ַעל
רפירא ◌ִע ◌ָלּ ◌ָאה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
לקּ וט ּו ּפ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ָשה ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ְּ
מהרה
עטרה ◌ְליוֹ ׁ ◌ְש ◌ָנ ּה ◌ְ ◌ַוק ◌ֵ ּים ◌ָבּ נ ּו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
להחזיר ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
ישב ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ְמכוֹ נוֹ ◌ֵ ׁ ◌ֵ
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החמה ◌ְואוֹ ר
בנה ◌ְכּ אוֹ ר ◌ַ ◌ַ ּ◌ָ
הלּ ◌ָ ◌ָ
"והיה אוֹ ר ◌ַ ◌ְ
מקרא ׁ ◌ֶש ◌ָכּ ת ּוב ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ָ
בעת ◌ַה ◌ָ ּי ◌ִמים"ּ .ו ◌ְזכ ּות
יהיה ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
החמה ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
◌ַ ◌ַ ◌ָּ
בעתים ◌ְכּ אוֹ ר ׁ ◌ִש ◌ְ ◌ַ
עז ◌ָ ּיה ּו,
אלעזרְ◌ ,ויוֹ ◌ָתם ◌ֶבּ ן ◌ִ◌ 
רבּ י ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ּו ◌ְבנוֹ ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ַ ׁ ◌ְ
הרש ◌ִבּ "י ◌ַ ◌ָ ּ
לת ◌ֵ ּקן ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ִמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֲַיעמוֹ ד ◌ָלנ ּו ◌ְ ◌ַ
ברא ◌ַעד סוֹ פוֹ
חכמה
בזכ ּות ◌ֱהיוֹ ◌ֵתנ ּו ◌ֲעס ּו ◌ִקים ◌ַבּ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
יראיוּ .ו ◌ִ ◌ְ
וכרצוֹ ן ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ִכּ ◌ְרצוֹ נוֹ ◌ְ ◌ִ ◌ְ
מהרה
עת ּה ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
הגּ א ּו ◌ָלהִ◌ ,וי ׁש ּו ◌ָ ◌ָ
תקרב ◌ַ ◌ְ
◌ַה ּזֹאתַ◌ ,על ◌ָ ◌ָיד ּה ּ◌ִת ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
מהרה ◌ְבּ ◌ָ ◌ֵימינ ּוִ◌ .ויק ּו ◌ַים
כינת ע ּו ◌ֵ ּזנ ּו ◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
לעלּ ּוי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ַ
ּ◌ַת ◌ְ ◌ִ ◌ַ
צמיחִ◌ ְ◌ ,
יהי אוֹ ר"ְ◌ ,ו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ַזרח
אהים ◌ְ ◌ִ
אמר ◌ֱ ◌ִ
מקרא ׁ ◌ֶש ◌ָכּ ת ּוב ◌ַ"ו ּ ֹי ◌ֶ
◌ָבּ נ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יהו
יהיה ◌ְ ֹ ◌ָ
יהו יאהדונהיַ◌ ,בּ ּיוֹ ם ◌ַהה ּוא ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
עלינ ּו אוֹ ר ◌ְ ֹ ◌ָ
◌ָ ◌ֵ
סלה ◌ָ ◌ֶועד.
נצח ◌ֶ ◌ָ
אמן ◌ֶ ◌ַ
אחדֵ◌ ָ◌ ,
אחד ּו ׁ ◌ְשמוֹ ◌ֶ ◌ָ
יאהדונהי ◌ֶ ◌ָ
ויטאל זיע"א(
הקדוֹ ׁש ׁ ◌ֶשל ◌ַר ◌ִבּ י ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ִ ◌ָ
הת ◌ִ ◌ָ
)נסח ◌ַ ּ◌ְ
◌ַּ◌ 
מתוֹ ְ◌ ל ׁשוֹ נוֹ ◌ַ ◌ָ ּ
פלּ ה ◌ִ ּ

הי
יהו יאהדונהי ◌ֱאלוֹ ◌ַהי ◌ֵוא ◌ֵ
לפניָ◌ ֹ ְ◌ 
אני ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
מוֹ ◌ֶדה ◌ֲ ◌ִ
ספר
ולהגוֹ ת ◌ְבּ ◌ֵ ◌ֶ
ללמוֹ ד ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
יתני ◌ִ ◌ְ
◌ֲאבוֹ ◌ַתי ׁ ◌ֶש ◌ִ ּז ◌ִכּ ◌ָ ◌ִ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים
עילּ ◌ָאהּ ,ו ◌ְזכ ּות ◌ַ ּ◌ַ
זיהרה ◌ִ ◌ָ
הקדוֹ ׁש ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ִ ◌ַ ◌ָ
הת ◌ָ ּנ ◌ִאים ◌ַ ◌ְּ
◌ַ ◌ָ ּ
להבטחת
ונזכּ ה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ַ
לזרענ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
מדנ ּו ּתוֹ ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ָלּ ◌ַ ◌ְ
רתם ◌ַ ◌ֲיעמוֹ ד ◌ָלנ ּו ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֵ
לצ ּיוֹ ן גּ וֹ ◌ֵאל ּו ◌ְל ׁ ◌ָש ◌ֵבי ◌ֶפ ׁ ◌ַשע
)יש ◌ְ ◌ָעיה נט ,כ-כא( ּו ◌ָבא ◌ְ ◌ִ
◌ַה ◌ָ ּנ ◌ִביא ◌ְ ׁ ◌ַ
ריתי אוֹ ◌ָתם
ואני ֹזאת ◌ְבּ ◌ִ ◌ִ
יהו יאהדונהיִ◌ ֲ◌ ַ◌ .
נאם ◌ְ ֹ ◌ָ
יעקב ◌ְ ◌
◌ְבּ ◌ַ ◌ֲ ֹ
אשר
דברי ◌ֲ ׁ ◌ֶ
עליּ ו ◌ְ ◌ָ ◌ַ
אשר ◌ָ ◌ֶ
יהו יאהדונהי ר ּו ◌ִחי ◌ֲ ׁ ◌ֶ
אמר ◌ְ ֹ ◌ָ
◌ָ ◌ַ
מפי ◌ֶ ◌ַזרע
זרעּ ו ◌ִ ּ ◌ִ
מתי ◌ְבּ ◌ִפי א ◌ָימ ּו ׁש ּו ◌ִמ ּ ◌ִפיּ ו ◌ִ ּ ◌ִ
◌ַשׂ ◌ְ ּ◌ִ
מפי ◌ַ ◌ְ ◌ֲ
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מע ּ◌ָתה ◌ְ ◌ַועד עוֹ ◌ָלם.
אמר ◌ְ ֹ ◌ָ
זרעַ◌ ָ◌ 
יהו יאהדונהי ◌ֵ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ֲ
ברי ◌ְבּ ◌ִפי
ואשׂ ים ◌ְדּ ◌ָ ◌ַ
)יש ◌ְ ◌ָעיה נא ,טז( ◌ָ ◌ָ ◌ִ
ויתקיים ◌ָבּ נ ּו ◌ַה ◌ְ ּנב ּו ◌ָאה ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ולאמר
ארץ ◌ְ ◌ֵ ֹ
וליסד ◌ָ ◌ֶ
מים ◌ְ ◌ִ ֹ
לנטע ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
בצל ◌ָ ◌ִידי ◌ִכּ ◌ִּס ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ֵ
יתיַ◌ ֹ ְ◌ ִ◌ 
תגלּ ה
מהימנא ּ◌ִת ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
רעיא ◌ְ ◌ֵ ◌ְ ◌ָ
משה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
רכּ ת ֹ ׁ ◌ֶ
אתהּ .ו ◌ִבּ ◌ְ ◌ַ
לצ ּיוֹ ן ◌ַע ◌ִּמי ◌ָ ּ◌ָ
◌ְ ◌ִ
ינח ּנ ּו ◌ְ ◌ֵ
יהו יאהדונהי ◌ָבּ ◌ָדד ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
מהרה ◌ִדּ ◌ָידןָ◌ ֹ ְ◌ ,
◌ִבּ ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ואין ◌ִע ּמוֹ
נפ ׁ ◌ֵשנ ּו
ותגל ◌ַ ◌ְ
לבּ נ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
וישׂ ◌ַמח ◌ִ ◌ֵ
עינינ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
נכרְ◌ ִ◌ ,ירא ּו ◌ֵ ◌ֵ
◌ֵאל ◌ֵ ◌ָ
◌ִבּ ׁ
אהיָ◌ ,בּ ר ּו
מלִ◌ ָ◌ ֱ◌ 
לצ ּיוֹ ן ◌ָ ◌ַ
אמר ◌ְ ◌ִ
אמת ◌ֶבּ ◌ֱ ֹ
עתֶ◌ בּ ◌ֱ ◌ֶ
יש ּו ◌ָ ◌ְ
)סוֹ ד ה'(
ואמן.
אמן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
יהו יאהדונהי ◌ְלעוֹ ◌ָלם ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ֹ ◌ָ
עלינ ּו טוֹ ב
רחם ◌ָ ◌ֵ
רחמן ◌ַ ◌ֵ
מלָ◌ ֲ◌ ַ◌ 
ואהי ◌ֲאבוֹ ◌ֵתינ ּו ◌ֶ ◌ֶ
הינ ּו ◌ֵ ◌ֵ
◌ֱא ◌ֵ
הדּ ◌ֶ ׁ
]עלינ ּו[
אלינ ּו ◌ָ ◌ֵ
רש ◌ָלנ ּוׁ .ש ּו ◌ָבה ◌ֵ ◌ֵ
מטיב ◌ִ ◌ָ
ּו ◌ֵ ◌ִ
בית
גלל ◌ָאבוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָעשׂ ּו ◌ְרצוֹ ◌ֶנְ◌ .בּ ◌ֵנה ◌ֵ ◌ְ
רחמיִ◌ בּ ◌ְ ◌ַ
◌ַבּ ◌ֲהמוֹ ן ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
והראנ ּו ◌ְבּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מקדּ ׁ ◌ְשַ◌ על ◌ְמכוֹ נוֹ ֵ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ .
חלּ ה ◌ְוכוֹ ◌ֵנן ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ְכּ ◌ַב ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
בנינוֹ
הנים
והשב כּ ֹ ◌ֲ ◌ִ
כינתְ◌ לתוֹ כוֹ ֵ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ ,
והשב ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ָ ◌ְ
ְושׂ ◌ְּמ ◌ֵחנ ּו ◌ְבּ ◌ִת ּק ּונוֹ ֵ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ .
◌ ◌ַ
והשב
לזמרםֵ◌ ׁ ָ◌ ְ◌ .
לש ◌ָירם ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כנם ◌ְ ׁ ◌ִ
לויים ◌ְלד ּו ◌ָ ◌ָ
דתם ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לעבוֹ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֲ
יהו
הארץ ◌ֵדּ ◌ָעה ◌ֶאת ◌ְ ֹ ◌ָ
מלאה ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
לנויהםּ .ו ◌ָ ◌ְ ◌ָ
ראל ◌ִ ◌ְ ◌ֵ ◌ֶ
ִישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ ◌ְ
הגבּ וֹ ר
הגּ דוֹ ל ◌ַ ◌ִ
לאהבה ◌ֶאת ׁ ◌ִש ◌ְמָ◌ ַ◌ 
ליראה ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
יאהדונהי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
יהי ◌ָרצוֹ ן.
)סי"ת(
אמן ◌ֵכּ ן ◌ְ ◌ִ
וה ּנוֹ ◌ָרא ◌ָ ◌ֵ
◌ְ ◌ַ
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פתיחת אליהו הנביא
כתב הרמ"ק :טוב לומר תפלת "פתח אליהו זכור לטוב" הנזכרת בריש
ספר תיקוני הזוהר )סדור רבי שבתאי מראשקוב( .וכתב החיד"א ,אשר קבלו
רבנ קדישי ,שהיא מסוגלת לקבלת התפלה) .עבודת הקודש מורה באצבע סו
סימ י'( .והרי"ח הטוב כתב ,שבאמירתה מסוגל לברור ניצוצי הקדושה
)בא"ח ,פ' בהר סו ההקדמה(.

למים
ואמרִ◌ .רבּ וֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָ ◌ִ
לטוֹ ב ◌ְ ◌ָ ◌ַ
ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ֵ ◌ִ
אל ◌ָ ּיה ּו ◌ַה ◌ָ ּנ ◌ִביא ◌ָזכ ּור ◌ַ ּ
חשבּ וֹ ן
לבדְ◌ ,וא ◌ְבּ ◌ֶ ׁ ◌ְ
אחד ◌ְ ◌ָ
אתה ה ּוא ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַ ּ◌ָ
נעלם
העליוֹ ◌ִניםָ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
מעל ◌ָכּ ל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אתה ה ּוא ◌ֶ ◌ְ
ספ ◌ִריםָ◌ּ ַ◌ .
המ ◌ְ ּ ◌ָ
◌ַ ◌ִּ
עליוֹ ן ◌ֵ ◌ַ
פיסה ◌ְבּ 
מחש ◌ָבה אוֹ ּ◌ְת ◌ִ ◌ָ
ואין ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
נעלמיםֵ◌ ְ◌ .
מעל ◌ָכּ ל ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ ◌ִ
◌ֵ ◌ַ
עשׂ ר
ית ◌ֶ ◌ֶ
וגלּ ◌ָ
צאת ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אתה ה ּוא ׁ ◌ֶשהוֹ ◌ֵ ◌ָ
להשׂ ◌ְיגְ◌ כּ ◌ָללָ◌ּ ַ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ִ
להנהיג ◌ָבּ ◌ֶהם
ספירוֹ תִ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
להם ◌ֶע ◌ֶשׂ ר ◌ְ ◌ִ
ראים ◌ָ ◌ֶ
ּ◌ִת ּק ּו ◌ִניםְ◌ ,וקוֹ ◌ְ ◌ִ
גלים.
נגלים ◌ְועוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ַה ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ִ
אינם ◌ִ ◌ְ ◌ִ
עוֹ ◌ָלמוֹ ת ◌ְסת ּו ◌ִמים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
ואתה ה ּוא ׁ ◌ֶש ּקוֹ ׁ ◌ֵשר
אדםָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
מבּ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מתכּ ◌ֶּסה ◌ִ ◌ְ
אתה ◌ִ ◌ְ ◌ַ
בהם ◌ַ ּ◌ָ
ּו ◌ָ ◌ֶ
פניםָ◌ ,כּ ל ◌ִמי
מבּ ◌ְ ◌ִ
אתה ◌ִ ◌ִ
מפ ◌ֵני ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ָ
מיחד אוֹ ◌ָתםּ .ו ◌ִ ּ ◌ְ
אוֹ ◌ָתם ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ספירוֹ ת,
מאלּ ּו ◌ֶע ◌ֶשׂ ר ◌ְ ◌ִ
מחברוֹ ֵ◌ ֵ◌ ,
אחד ◌ֵ ◌ֲ ◌ֵ
מפריד ◌ֶ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ַּמ ◌ְב ◌ִדּ יל ּו ◌ַ ◌ְ ◌ִ
ספירוֹ ת,
עשׂ ר ◌ְ ◌ִ
ואלּ ּו ◌ֶ ◌ֶ
מפריד ◌ְבּ ֵ◌ ְ◌ .
ֶנחשב לוֹ ◌ְכּ ◌ִאלּ ּו ה ּוא ◌ַ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ְ ׁ ◌ָ
ואחד
קצרָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
ואחד ◌ָ ◌ָ
אחד ◌ָארוֹ ָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
סדרםָ◌ ֶ◌ ,
לכים ◌ְכּ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ֵהם הוֹ ◌ְ ◌ִ
נהיג ◌ְל,
מ ◌ְ ◌ִ
ואין ◌ִמי ◌ֶ ◌ַּ
להםֵ◌ ְ◌ .
נהיג ◌ָ ◌ֶ
מ ◌ְ ◌ִ
ואתה ה ּוא ◌ֶ ◌ַּ
◌ֵבּ ינוֹ ◌ִניָ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
מכּ ל ◌ַצד ׁ ◌ֶשה ּוא.
מטה ◌ְוא ◌ִ ◌ָ
מלּ ◌ַ ּ ◌ָ
מלמעלה ◌ְוא ◌ִ ◌ְ
א ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
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לבני
נשמוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
רחים ◌ְ ׁ ◌ָ
להםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵּמ ◌ֶהם ּפוֹ ◌ְ ◌ִ
נת ◌ָ ◌ֶ
◌ְלב ּו ׁ ◌ִשים ּ◌ִת ◌ַ ּק ◌ְ ּ◌ָ
לפי
קרא ּו גּ ּו ◌ִפים ◌ְכּ ◌ַ ּ ◌ֵ
להםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ְ
וכמה גּ ּו ◌ִפים ּ◌ִת ◌ַ ּק ◌ְנ ּ◌ָת ◌ָ ◌ֶ
אדםָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ָ
ונקראים ◌ַבּ ◌ִתק ּון ◌ַה ◌ֶ ּזה.
עליהםִ◌ ָ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הלּ ב ּו ׁ ◌ִשים ׁ ◌ֶש ◌ְּמ ◌ַכ ◌ִּסים ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
◌ַ ◌ְ
פארת ◌ְכּ ◌ֶ ◌ֶנגד
מאלִ◌ּ .ת ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ימיןְ◌ .גּ ב ּו ◌ָרה ◌ְזרוֹ ◌ַע ◌ְשׂ ֹ
החסד ◌ְזרוֹ ◌ַע ◌ָ ◌ִ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
רגליםְ◌ .יסוֹ ד ְ◌ ׁ -ש ◌ֵלימ ּות
◌ַהגּ ּוףּ ֶ◌ .נ ◌ַצח ◌ְוהוֹ ד ◌ְכּ ◌ֶ ◌ֶנגד ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
נקראת ּ ◌ֶפה,
מלכ ּות ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַהגּ ּוףְ◌ ,וה ּוא אוֹ ת ◌ְבּ ◌ִרית קוֹ ◌ֶד ׁשְ◌ ַ◌ .
החכמה ◌ִהיא
מדּ ת ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
להַ◌ ִ◌ .
ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְבּ ◌ַעל ּ ◌ֶפה קוֹ ◌ְ ◌ִ
ראים ◌ָ ּ
הבּ ◌ָינה ◌ִהיא
מדּ ת ◌ַ ◌ִ
פניםַ◌ ִ◌ .
חש ◌ָבה ׁ ◌ֶש ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ
המ ◌ְ ׁ ◌ָ
המ ◌ַחִ◌ ,היא ◌ַ ◌ַּ
◌ַ ּ ֹ
]החכמה
ניהם ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
מביןַ◌ ְ◌ ,ועל ◌ֵאלּ ּו ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
הלּ ב ◌ֵ ◌ִ
הלּ בּ ,ו ◌ָב ּה ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ◌ֵ
עליוֹ ן,
אקינ ּוֶ◌ .כּ ◌ֶתר ◌ֶ ◌ְ
סתרוֹ ת ◌ַלה' ◌ֱ ◌ֵ
נאמרַ◌ ,ה ◌ִ ּנ ◌ְ ּ◌ָ
ְוהבּ ◌ָינה[ ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ִ
מרא ׁ ◌ִשית
מגּ יד ◌ֵ ◌ֵ
נאמר ◌ַ ◌ִ
ועליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
מלכ ּותָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
ה ּוא ◌ֶכּ ◌ֶתר ◌ַ ◌ְ
אחריתְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ֹ ׁ
עליו ּ◌ְת ◌ִפ ◌ִלּ יןּ ,ו ◌ַב ◌ְ ּנ ׁ ◌ָש ◌ָמה
יחים ◌ָ ◌ָ
הראש ׁ ◌ֶש ◌ַּמ ◌ִ ּנ ◌ִ
◌ַ ◌ֲ ◌ִ
מאיר ׁ ◌ֵשם אוֹ ת י ּוד ◌ְואוֹ ת ◌ֵהא ◌ְואוֹ ת ◌ָואו ◌ְואוֹ ת
נימית ◌ֵ ◌ִ
הפ ◌ִ ◌ִ
◌ַ ּ ◌ְ
האילן
מש ◌ֶקה ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ ◌ָ
אציל ּותְ◌ ,וה ּוא ◌ַ ׁ ◌ְ
דרִ◌ ֲ◌ 
◌ֵהאֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ֶ ◌ֶ
האילן,
וענפיוְ◌ ,כּ ּ◌ַמ ◌ִים ׁ ◌ֶש ּ◌ַמ ׁ ◌ְש ◌ִקים ◌ֶאת ◌ָ ◌ִ ◌ָ
◌ִבּ ◌ְזרוֹ עוֹ ◌ָתיו ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
קאה.
ההש ◌ָ ◌ָ
מתגּ ◌ֵדּ ל ◌ְבּ אוֹ ◌ָתה ◌ַ ◌ַ ׁ ◌ְ
מתרבּ ה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֶ
העליוֹ ◌ִנים,
עליוֹ ן ◌ַעל ◌ָכּ ל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אתה ה ּוא ◌ֶ ◌ְ
◌ִר ּבוֹ ן ◌ָהעוֹ ◌ָלםָ◌ּ ַ◌ ,
הס ◌ִפירוֹ ת
מש ◌ֶקה ◌ֶאת ◌ַ ּ◌ְ
ואתה ◌ַ ׁ ◌ְ
הסבּ וֹ תָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
וסבּ ת ◌ָכּ ל ◌ַ ◌ִּ
◌ְ ◌ִ ◌ַ
עין
המ ◌ְ ◌ָ
עיןְ◌ ,ואוֹ תוֹ אוֹ ר ◌ַ ◌ַּ
המ ◌ְ ◌ָ
נביעת ◌ַ ◌ַּ
קראים ◌ִ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
אילןִ◌ ,בּ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
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ה ּוא ◌ַכּ ◌ְ ּנ ׁ ◌ָש ◌ָמה ◌ַלגּ ּוףֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַח ◌ִ ּיים ◌ַלגּ ּוףּ .ו ◌ְבֵ◌ אין ◌ִדּ ◌ְמיוֹ ן,
נימ ◌ִ ּיים
הפ ◌ִ ◌ִ
בראים ◌ַ ּ ◌ְ
וה ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הס ◌ִפירוֹ ת ◌ְ ◌ַ
ואין ◌ְדּ מ ּות ◌ִמ ◌ָכּ ל ◌ַ ּ◌ְ
◌ְ ◌ֵ
מהם
צאת ◌ֵ ◌ֶ
וארץְ◌ .והוֹ ◌ֵ ◌ָ
מים ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
ובראת ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
והחיצוֹ ◌ִנ ◌ִ ּייםָ◌ ָ◌ ָ◌ .
◌ְ ◌ַ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֶ ׁ
אילנוֹ ת
ראת ◌ִ ◌ָ
בארץ ◌ָבּ ◌ָ ◌ָ
כבים ּו ◌ַמ ◌ָ ּזלוֹ תּ .ו ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
וירחְ◌ ,וכוֹ ◌ָ ◌ִ
משַ◌ ֵ◌ ָ◌ ְ◌ ,
וח ּיוֹ ת ◌ְועוֹ פוֹ ת ◌ְו ◌ָדּ ◌ִגים
ועשׂ ◌ִביםַ◌ ְ◌ ,
עדןָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ּו ◌ְד ׁ ◌ָש ◌ִאיםַ◌ ְ◌ ,וגן ◌ֵ ◌ֶ
עליוֹ ◌ִנים,
דיע ◌ָבּ ◌ֶהם ◌ֶ ◌ְ
אדםִ◌ ַ◌ ְ◌ .
בני ◌ָ ◌ָ
בהמוֹ ת ּו ◌ְ ◌ֵ
ּו ◌ְ ◌ֵ
להכּ יר ּו ◌ְלהוֹ ◌ִ ◌ַ
ואיִ◌ נ ◌ָכּ ◌ִרים
ותחתוֹ ◌ִניםֵ◌ ְ◌ ,
יתנהג ּו ◌ָבּ ◌ֶהם ◌ֶ ◌ְ
◌ ◌ְֵואיֲ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ 
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
דע ּו ◌ַמ ◌ִיג
ותחתוֹ ◌ִניםֵ◌ ְ◌ ,
דעים ◌ֶ ◌ְ
ואין ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּיוֹ ◌ֵ ◌ַ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
◌ְונוֹ ◌ָ ◌ִ
ית ◌ָבּ ◌ַרֵ◌ ,אין
בלעדי אוֹ רוֹ ◌ִ ◌ְ
◌ְבּ ◌ֵאין סוֹ ף ◌ָבּ ר ּוך ה ּוא ◌ְכּ ◌ָללּ .ו ◌ִ ◌ְ ◌ֲ ◌ֵ
נכּ ר ◌ְונוֹ ◌ָדע ◌ֲאדוֹ ן ◌ַעל
ואתה ◌ִ ◌ָ
ותחתוֹ ◌ִניםָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
◌ִיח ּוד ◌ָבּ ◌ֶ ◌ְ
עליוֹ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
אחד ◌ֵ ׁ
יש ׁ ◌ֵשם ◌ָיד ּו ◌ַעּ ,ו ◌ִב ׁ ◌ְשמוֹ ת
לכל ◌ֶ ◌ָ
ספירה ◌ְ ◌ָ
לכל ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌כּ ◌ָלּ םּ ,ו ◌ְ ◌ָ
ואתה ◌ֵאין ◌ְלֵ◌ ׁ שם ◌ָיד ּו ◌ַע,
לאכיםָ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
המ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
נקראים ◌ַ ּ◌ַ
הס ◌ִפירוֹ ת ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ַ ּ◌ְ
הס ◌ִפירוֹ ת
מח ◌ֶ ּיה ◌ֶאת ◌ָכּ ל ◌ַ ּ◌ְ
ממלּ א ּו ◌ְ ◌ַ
אתה ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ָ
ממלּ א ◌ֶאת
המ ׁ ◌ְש ◌ִלים ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
ואתה ה ּוא ◌ַ ◌ַּ
קראים ◌ְבּ ׁ ◌ֵשמוֹ תָ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
◌ַה ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
יאר ּו
מהםֲ◌ ָ◌ ִ◌ ,
עתֶ◌ ֵ◌ 
הש ּ ◌ָפ ◌ָ ◌ְ
מסיר ◌ֶאת ◌ַ ׁ ◌ְ
אתה ◌ֵ ◌ִ
וכאשר ◌ַ ּ◌ָ
כּ ּו ◌ָלם ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
חכם ◌ְוא ◌ַעל
אתה ה ּוא ◌ָ ◌ָ
המוֹ ת ◌ְכּ ג ּוף ◌ְבּ ◌ִלי ◌ְנ ׁ ◌ָש ◌ָמהָ◌ּ ַ◌ .
◌ָכּ ל ◌ַ ◌ֵ
מבין ◌ְוא
אתה ה ּוא ◌ֵ ◌ִ
היד ּו ◌ָעה ◌ַבּ ◌ְּס ◌ִפירוֹ תָ◌ּ ַ◌ ,
החכמה ◌ַ ◌ְ
◌ ◌ְֵידי ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
היד ּו ◌ָעה ◌ַבּ ◌ְּס ◌ִפירוֹ תֵ◌ .אין ◌ְלָ◌ מקוֹ ם ◌ָקב ּו ◌ַע
הבּ ◌ָינה ◌ַ ◌ְ
◌ַעל ◌ְ ◌ֵידי ◌ַ ◌ִ
לבני
וחזקֵ◌ ְ◌ ִ◌ 
תק ּ ◌ְפְ◌ ְ◌ ָ◌ ְ◌ 
דיענ ּו ◌ָ ◌ְ
אלּ א ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ ◌ְ
◌ ◌ְָויד ּו ◌ַעָ◌ ֶ◌ ,
הנהגתְ◌ להוֹ ◌ִ ◌ֵ
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מתנהג ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְבּ ◌ִדין
להם ◌ֵאיֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ 
להראוֹ ת ◌ָ ◌ֶ
אדםּ .ו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
◌ָ ◌ָ
אדם.
מעשׂ י ◌ְבּ ◌ֵני ◌ָ ◌ָ
מש ּ ◌ָפט ◌ְכּ ◌ִפי ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
צדק ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
ברחמיםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵהם ◌ֶ ◌ֶ
ּו ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
צדק
האמצעיֶ◌ ֶ◌ .
מש ּ ◌ָפט ה ּוא ◌ָ ◌ַ ּ
הגּ ב ּו ◌ָרהְ◌ ׁ ִ◌ .
◌ִדּ ין ה ּוא ◌ַ ◌ְ
העמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
עמ ּו ◌ֵדי
צדקְ◌ ׁ ,ש ◌ֵני ◌ַ ּ
מאזני ◌ֶ ◌ֶ
הקדוֹ ׁ ◌ָשהֵ◌ ְ◌ ֹ .
◌ִהיא ◌ַ ◌ַּ
המ ◌ְלכ ּות ◌ַ ◌ְּ
להראוֹ ת ◌ֵאי
צדקִ◌ ,היא אוֹ ת ◌ְבּ ◌ִריתַ◌ .הכּ ֹל ◌ְ ◌ַ ◌ְ
האמתִ◌ .הין ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ◌ֱ ◌ֶ
צדק ◌ַה ◌ָ ּיד ּו ◌ַע ׁ ◌ֶשה ּוא
אבל א ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ׁש ◌ְלֶ◌ ֶ◌ 
מתנהג ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ֲ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מכּ ל ◌ֵאלּ ּו
רחמיםְ◌ ,וא ◌ִ ◌ָ
מש ּ ◌ָפט ◌ַה ◌ָ ּיד ּו ◌ַע ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
◌ִדּ ין ◌ְוא ◌ִ ׁ ◌ְ
המדּ וֹ ת ◌ְכּ ◌ָלל.
◌ַ ◌ִּ
עליוֹ ◌ִנים ◌ַעל ◌ָ ◌ֶיד
ויתחדּ ׁש ּו סוֹ דוֹ ת ◌ֶ ◌ְ
ַרבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ק ּום ◌ ◌ִ
הרי ◌ְ ׁ
נסת ◌ִרים ◌ַעל
רזים ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
לגלּ וֹ ת ◌ָ ◌ִ
נת ◌ָנה ◌ְלַ◌ ְ◌ 
רש ּות ◌ִ ּ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ֲ ◌ֵ
לגלּ וֹ ת ◌ְ ׁ
נתן ◌ְ ׁ
אדם ◌ַעד
לש ּום ◌ֶבּ ן ◌ָ ◌ָ
רש ּות ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ֶָידיַ◌ ,מה ◌ֶא ◌ִ ּ◌ָ
הנהגוֹ ת
ואמרְ◌ :ל ה' ◌ַ ◌ְ ◌ָ
רבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ן ּ ◌ָפ ◌ַתח ◌ְ ◌ָ ◌ַ
עתהָ◌ .קם ◌ַ ◌ִ
◌ַ ּ◌ָ
וההוֹ ד.
וה ◌ֵ ּנ ◌ַצחַ◌ ְ◌ ,
פארתַ◌ ְ◌ ,
והת ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
והגּ ב ּו ◌ָרהִ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
חסד ◌ְ ◌ַ ◌ְ
הגּ ד ּו ◌ָלהֶ◌ ֶ◌ ,
◌ַ ◌ְ
מלכה -
המ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
בארץְ◌ .ל ה' ◌ַ ◌ַּ
מים ּו ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ִכּ י ֹכל – ◌ְיסוֹ דַ◌ ,בּ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
לכל ◌ְ ֹ ׁ
עליוֹ ◌ִנים ׁ ◌ִש ◌ְמע ּוֵ◌ ,אלּ ּו
לראשְ◌ ֶ◌ .
והמ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
מלכ ּותִּ◌ ַ◌ ְ◌ .
◌ַ ◌ְ
תנא ◌ְ ֹ
מנתכם.
התעוֹ ◌ְרר ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
אמןְ◌ ִ◌ ,
והרוֹ ◌ֶעה ◌ַה ◌ֶ ּנ ◌ֱ ◌ָ
חברוֹ ןָ◌ ְ◌ ,
ְיש ◌ֵני ◌ֶ ◌ְ
◌ ׁ ◌ֵ
עפר"ֵ◌ ,הם ◌ֵאלּ ּו אוֹ ◌ָתם ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִיקים,
כני ◌ָ ◌ָ
"הקיצ ּו ◌ְ ◌ַור ◌ְ ּננ ּו ׁשוֹ ◌ְ ◌ֵ
◌ָ ◌ִ
ולבּ י
יש ◌ָנה ◌ְ ◌ִ ◌ִ
"אני ◌ְ ׁ ◌ֵ
אמר ◌ָבּ ּהִ◌ ֲ◌ ,
הכינה ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּנ ◌ֱ ◌ַ
מחלק ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ֵהם ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
יש ◌ִניםּ ,ו ◌ִבּ ׁ ◌ְש ◌ִביל ◌ֶזה
אלּ א ◌ְ ׁ ◌ֵ
מתים ◌ֶ ◌ָ
ואינם ◌ְקר ּו ◌ִיים ◌ֵ ◌ִ
◌ֵער"ָ◌ ֵ◌ ְ◌ ,

 זוהר המגן 

פתיחת אליהו הנביא | 

אמן,
משה ◌ָהרוֹ ◌ֶעה ◌ַה ◌ֶ ּנ ◌ֱ ◌ָ
"הקיצ ּו ◌ְ ◌ַור ◌ְ ּננ ּו" וגו'ֶ◌ ׁ ֹ ,
ֶנאמר ◌ָבּ ◌ֶהםִ◌ ָ◌ ,
◌ ֱ◌ ◌ַ
הכינה
לשׂ ◌ֵּמ ◌ַח ּו ◌ְלעוֹ ◌ֵרר ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
התעוֹ ◌ְרר ּו ◌ְ ◌ַ
והאבוֹ תְ◌ ִ◌ .
אתה ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ַ ּ◌ָ
עתהַ◌ ,ה ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִיקים ◌כּ ◌ָלּ ם
יש ◌ָנה ◌ַבּ ◌ָגּ ל ּותֶ◌ ׁ ,ש ◌ַעד ◌ַ ּ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִהיא ◌ְ ׁ ◌ֵ
הכינה ׁ ◌ָש ׁ
ש
נתנה ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
עיניהםִ◌ .מ ◌ַ ּיד ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וש ◌ָינה ◌ְבּ ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
◌ְרד ּו ◌ִמיםֵ◌ ׁ ְ◌ ,
מרת לוֹ  :ק ּום ◌ָהרוֹ ◌ֶעה
אמןְ◌ ,ואוֹ ◌ֶ ◌ֶ
לנגד ◌ָהרוֹ ◌ֶעה ◌ַה ◌ֶ ּנ ◌ֱ ◌ָ
קוֹ לוֹ תֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
אצלי
נאמר "קוֹ ל דּ וֹ ◌ִדי דּ וֹ ◌ֵפק"ִ◌ ְ◌ ֶ◌ ,
עליַ◌ ֱ◌ ֶ◌ 
הרי ◌ָ ◌ֶ
אמןֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַה ◌ֶ ּנ ◌ֱ ◌ָ
תחי ◌ִלי
כחםִ◌ ּ ,פ ◌ְ ◌ִ
ויאמר ◌ָבּ ◌ֶהם ◌ְבּ ֹ ◌ָ
ארבּ ע אוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ׁ ◌ֶשלּ וֹ ַ◌ ֹ ְ◌ ,
◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ◌ַ
"תם ◌ֲעוֹ ◌ֵנ
הרי ◌ָכּ ת ּובַ◌ּ :
נתי ◌ַת ◌ָּמ ◌ִתי"ֶ◌ ׁ .ש ◌ֲ ◌ֵ
רעיתי יוֹ ◌ָ ◌ִ
◌ֲאחוֹ ◌ִתי ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מלא ◌ָטל
ראשי ◌ָ ◌ֵ
הרי ֹ ׁ ◌ִ
להגלוֹ ◌ֵתֶ◌ ׁ "ש ◌ֲ ◌ֵ
◌ַבּ ת ◌ִצ ּיוֹ ן א יוֹ ◌ִסיף ◌ְ ◌ַ ◌ְ
את
הקדוֹ ׁש ◌ָבּ ר ּו ה ּואְ◌ּ ַ◌ ,
אלּ א ◌ָ ◌ַ
מלא ◌ָטל? ◌ֶ ◌ָ
ּו ◌ַמדּ ּו ◌ַע ◌ָ ◌ֵ
אמר ◌ַ ◌ָ ּ
המ ◌ְק ◌ָדּ ׁש,
חרב ◌ֵבּ ית ◌ַ ◌ִּ
חש ◌ְב ּ◌ְתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִּמ ּיוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּנ ◌ְ ◌ַ
הכינה ◌ָ ׁ ◌ַ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ליּ ו ◌ִבי -
ועליתי ◌ְ ◌ִ
מעלהִ◌ ִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
המ ◌ְק ◌ָדּ ׁש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
לבית ◌ַ ◌ִּ
עליתי ◌ְ ◌ֵ
ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ִ ◌ִ
עליתי
אמת א ◌ָ ◌ִ ◌ִ
מעלה? ◌ֵאין ◌ֶזה ◌ָכּ ֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶבּ ◌ֱ ◌ֶ
לים ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ְיר ּו ׁ ◌ָש ◌ַ ◌ִ
ראשי
"ש ֹ ׁ ◌ִ
סימןֶ◌ ׁ ,
הרי ◌ָלָ◌ ִ◌ 
את ◌ְבּ ◌ָגל ּות! ◌ֲ ◌ֵ
לביתי ◌ָכּ ל ◌ְ ◌ַזמן ׁ ◌ֶש ◌ַ ּ◌ְ
◌ְ ◌ֵ ◌ִ
הלמ ּות ׁ ◌ֶש ◌ָלּ ּה
הכינה ◌ַבּ ◌ָגּ ל ּותֵ◌ ְ◌ ַ◌ ,
והא ◌ִהיא ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ִנמלא ◌ָטל" ◌ְ ◌ֵ
◌ ְ◌ ◌ָ
והח ◌ִ ּיים ׁ ◌ֶש ◌ָלּ ּה ה ּוא ◌ְבּ סוֹ ד ◌ָטלֶ◌ ְ◌ ,וזה ה ּוא סוֹ ד אוֹ ת י ּו"ד
◌ְ ◌ַ ◌ַ
אינה
אוֹ ת ◌ֵה"א אוֹ ת ◌ָוא"ו ◌ְואוֹ ת ◌ֵה"א ◌ִהיא ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הכינה ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ ּ
עלים
אלּ א אוֹ ת י ּוד אוֹ ת ◌ֵהא ◌ְואוֹ ת ◌ָוא"ו ֹ ◌ִ
חשבּ וֹ ן ◌ָט"לָ◌ ֶ◌ ,
◌ְבּ ◌ֶ ׁ ◌ְ
ממלּ א ◌ֶאת
הם ◌ַה ◌ֶ ּזה ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
לחשבּ וֹ ן ◌ָט"לֶ◌ ׁ ,ש ◌ַ ◌ֵ
◌ָהאוֹ ◌ִת ּיוֹ ת ◌ְ ◌ֶ ׁ ◌ְ
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העליוֹ ◌ִנים,
המקוֹ רוֹ ת ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
בע ׁ ◌ֶשל ◌ָכּ ל ◌ַ ◌ְּ
ממ ◌ְ ◌ָ
הכינה ◌ִ ◌ַּ
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
עין ◌ַה ּנוֹ ◌ֵ ◌ַ
עמוֹ ַ◌ .עד
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ִ ּ
אמן ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ִמ ◌ָ ּיד ◌ָקם ◌ָהרוֹ ◌ֶעה ◌ַה ◌ֶ ּנ ◌ֱ ◌ָ
והאבוֹ ת ◌ַ ◌ְּ
ָ◌כּ אן סוֹ ד ◌ַה ◌ִ ּיח ּוד.
מכּ ל
הקדוֹ ׁש ◌ִ ◌ָ
פני ה' ◌ָ ◌ַ ּ◌ִ
מלּ ◌ְ ◌ֵ
ויהי ◌ָרצוֹ ן ◌ִ ◌ִ
העתיק יוֹ ◌ִמין ◌ַ ◌ָ ּ
◌ִ ◌ִ
מהכּ ֹל.
נעלם ◌ֵ ◌ַ
סת ◌ִרים ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
מכּ ל ◌ַה ◌ִ ּנ ◌ְ ּ◌ָ
ונסתר ◌ִ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ִשים ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ◌ָ
◌ַ ◌ְּ
למלאוֹ ת ◌ָ ֹ ׁ
הראש
להש ּ ◌ִפ ◌ַיע ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
ממ ּנ ּו ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
העליוֹ ן ◌ִ ◌ֶּ
יתמָ◌ טל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
הקדוֹ ׁש
להמשיֶ◌ ׁ ש ◌ַפע ◌ִ ◌ְ
אנ ּ ◌ִפין ּו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ִ
ׁ◌ֶשל ◌ְ ◌ֵזעיר ◌ַ ◌ְ
לשׂ ◌ֵדה ּ◌ַת ּפ ּו ◌ִחין ◌ַ ◌ָ ּ
פני
ויתמִ◌ מ ◌ִלּ ◌ְ ◌ֵ
מחת ◌ַהכּ ֹלֵ◌ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ .
הארת ּ ◌ָפ ◌ִנים ◌ְבּ ◌ָרצוֹ ן ּו ◌ְב ◌ִשׂ ◌ְ ◌ַ
◌ְבּ ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
מכּ ל
ונסתר ◌ִ ◌ָ
הקדוֹ ׁ ◌ִשיםָ◌ּ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
הקדוֹ ׁש ◌ִ ◌ָ
מכּ ל ◌ַ ◌ְּ
"הע ּ◌ִתיק יוֹ ◌ִמין ◌ַ ◌ָ ּ
◌ַה' ◌ָ ◌ַ
וחסד,
ורחמים ◌ֵחןֶ◌ ֶ◌ ָ◌ ,
מהכּ ֹלָ◌ .רצוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
נעלם ◌ֵ ◌ַ
סת ◌ִרים ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
◌ַה ◌ִ ּנ ◌ְ ּ◌ָ
עלי ◌ְ ◌ַועל ◌ָכּ ל ◌ְבּ ◌ֵני
מחהַ◌ ָ◌ ,
ושׂ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנהְ◌ ,בּ ◌ָרצוֹ ןִ◌ ְ◌ ,
הארה ◌ֶ ◌ְ
◌ְבּ ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
ראל ◌ַע ּמוֹ .
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
אליַ◌ ְ◌ ,ועל ◌ָכּ ל ◌ִ ◌ְ
הקרוֹ ◌ִבים ◌ֵ ◌ַ
יתיַ◌ ְ◌ ,ועל ◌ָכּ ל ◌ַ ◌ְ
◌ֵבּ ◌ִ
הרעוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ָבּ אוֹ ת ◌ְלעוֹ ◌ָלם,
מכּ ל ◌ַה ◌ָ ּצרוֹ ת ◌ָ ◌ָ
ְויפדה אוֹ ◌ָתנ ּו ◌ִ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
צרה ּו ◌ְמצ ּו ◌ָקה,
פרנסה טוֹ ◌ָבה ◌ְבּ ◌ִלי ◌ָ ◌ָ
ְויכין ◌ְ ◌ִוי ◌ָ ּנ ◌ֵתן ◌ָלנ ּו ◌ָמזוֹ ן ּו ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ָ ◌ִ
לש ◌ִלים.
מש ּ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ְ
ממ ּנ ּו ◌ִ ׁ ◌ְ
המזוֹ נוֹ ת ◌ִ ּ◌ֶ
העליוֹ ןֶ◌ ׁ ,ש ◌ָכּ ל ◌ַ ◌ְּ
מהמ ◌ָ ּזל ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ֵ ◌ַ ◌ַּ
מהדּ ין ׁ ◌ֶשל
המ ◌ֶותּ ,ו ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
מלאָּ◌ ַ◌ 
מחרב ◌ַ ◌ְ ◌ַ
הרעּ ,ו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
מעין ◌ָ ◌ָ
ילנ ּו ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
◌ְו ◌ַ ּי ◌ִ ּצ ◌ֵ
לכל ◌ַ ◌ְ ׁ
וח ◌ִ ּיים
וחסדַ◌ ְ◌ ,
נפשוֹ ◌ֵתנ ּוֵ◌ ,חן ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
יה ּנוֹ םִ◌ ְ◌ .וי ּ◌ֶתן ◌ָלנ ּוּ ,ו ◌ְ ◌ָ
◌ֵגּ ◌ִ
יהי
אמן ◌ֵכּ ן ◌ְ ◌ִ
פניוֵ◌ ָ◌ ,
מלּ ◌ָ ◌ָ
ורחמיםְ◌ ִ◌ ,
רווחִ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
ארכיםּ ,ו ◌ְמזוֹ נוֹ ת ◌ְבּ ◌ֶ ◌ַ
◌ֲ ◌ִ◌ 
ואמן.
אמן ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
◌ָרצוֹ ןֵ◌ ָ◌ .
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למעלה
תפלּ וֹ תָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
הרימוֹ ◌ִתי ◌ָ ◌ַידי ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ
רבּ י ׁ ◌ִש ◌ְמעוֹ ןִ◌ ֲ◌ ,
אמר ◌ַ ◌ִ
◌ָ ◌ַ
למעלה ,עוֹ ◌ֵמד
למעלה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הרצוֹ ן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
אשר ◌ָ ◌ָ
ׁ ◌ֶש ◌ַכּ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
נתפס ◌ְכּ ◌ָלל ◌ְלעוֹ ◌ָלם.
הרצוֹ ן ׁ ◌ֶשא נוֹ ◌ַדע ◌ְוא ◌ִ ◌ְ ּ ◌ַ
◌ַעל אוֹ תוֹ ◌ָ ◌ָ
למעלה ◌ְואוֹ תוֹ ◌ָ ֹ ׁ
◌ָ ֹ ׁ
הראש הוֹ ◌ִציא
הסת ּום ◌ְבּ יוֹ ◌ֵתר ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הראש ◌ַ ◌ָּ
והכּ ֹל
האירַ◌ ְ◌ ,
והאיר ◌ַמה ◌ֶ ◌ֵ ◌ִ
◌ַמה ◌ֶהוֹ ◌ִציאְ◌ ,ולא ּנוֹ ◌ַדעִ◌ ֵ◌ ְ◌ ,
אחריו
לרדּ ֹף ◌ַ ◌ֲ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנהְ◌ ִ◌ ,
המ ◌ְח ׁ ◌ָש ◌ָבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
העלםּ .ו ◌ְרצוֹ ן ◌ַ ּ◌ַ
◌ְבּ ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
מתוֹ 
אחד ◌ִ ◌ְ ◌ַ
מסָ◌ ֶ◌ 
ממ ּנ ּוְ◌ .כּ ◌ֵעין ◌ָ ◌ָ
הארה ◌ִ ◌ֶּ
לקבּ ל ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ ◌ֵ
נפרסּ ,ו ◌ִ ּ
העליוֹ ◌ָנה
חש ◌ָבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ֲ ׁ ◌ָ
רדיפת ז ּו ◌ַ ּ◌ַ
המ ◌ָסַ◌ על ◌ְ ◌ֵידי ◌ְ ◌ִ ◌ַ
אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָּ
האיר ◌ַמה
המ ◌ָסּ ו ◌ִמ ◌ֶ ּזה ◌ֵ ◌ִ
מגּ ◌ַיע ◌ַעד אוֹ תוֹ ◌ַ ◌ָּ
מגּ ◌ַיע ◌ְוא ◌ַ ◌ִ
◌ַ ◌ִ
היה
העליוֹ ◌ָנה ◌ָ ◌ָ
חש ◌ָבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
המ ◌ְ ׁ ◌ָ
האיר ּו ◌ְכ ׁ ◌ֶש ◌ִק ◌ְבּ ◌ָלה אוֹ ◌ָת ּה ◌ַ ◌ַּ
◌ֶ ◌ֵ ◌ִ
המחש ◌ָבה א
מאיר ◌ְבּ אוֹ ר ◌ָסת ּום ׁ ◌ֶשא נוֹ ◌ַדע ◌ְוז ּו ◌ַ ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
עתיק ◌ֵ ◌ִ
◌ָ ◌ִ
הכּ ה אוֹ תוֹ ◌ָהאוֹ ר
מיג גוֹ ◌ֶדל ◌ָהאוֹ רָ◌ ,אז ◌ִ ◌ָ
ואינוֹ ◌ַ ◌ִ
◌ ◌ַָידע ◌ְ ◌ֵ
מס
הארת ◌ָ ◌ָ
הכּ ה ◌ְבּ ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
דעה ◌ִ ◌ָ
המ ◌ְ ׁ ◌ָ
ׁ◌ֶשה ּוא סוֹ ד ◌ַ ◌ַּ
חש ◌ָבה ׁ ◌ֶשא נוֹ ◌ְ ◌ָ
מגְ◌ ,וא נוֹ ◌ַדע ◌ְוא
ממה ׁ ◌ֶש ◌ֵאינוֹ ◌ָיד ּו ◌ַע ּו ◌ַ◌ 
והאיר ◌ִ ◌ַּ
◌ָהעוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ֵ ◌ִ
הכּ ה
דעה ◌ִ ◌ָ
המ ◌ְ ׁ ◌ָ
ואז ◌ֶזה ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ַּ
הת ◌ַגּ ◌ָלּ ה ◌ְ ◌ָ
◌ִ ◌ְ
חש ◌ָבה ׁ ◌ֶשא נוֹ ◌ְ ◌ָ
האיר ּו
המ ◌ָסָ◌ העוֹ ◌ֵמד ◌ְ ◌ַועל ◌ְ ◌ֵידי ◌ֶזה ◌ֵ ◌ִ
הארת ◌ַ ◌ָּ
ּ ◌ַפ ◌ַעם ב' ◌ְבּ ◌ֶ ◌ָ ◌ַ
ואלּ ּו
היכלוֹ ת ◌ְ ◌ֵ
ונתקנ ּו ּ◌ִת ׁ ◌ְש ◌ָעה ◌ֵ ◌ָ
ונעשׂ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ְ
כ ּו ◌ָלּ ם ◌ְכּ ◌ֶ ◌ָ
אחד ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
ואינם
בחינת ר ּו ◌ַח ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ואינם ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
אינם אוֹ רוֹ ת ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ההיכלוֹ ת ◌ֵ ◌ָ
◌ַ ◌ֵ ◌ָ
נש ּמוֹ ת ◌ְוא ◌ֶ ׁ
בחינת
יש ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵמד ◌ָבּ ◌ֶהם ◌ִבּ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
בחינת ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ִבּ ◌ְ ◌ִ ◌ַ
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מדים ◌כ ◌ָלּ ם
הרצוֹ ן ׁ ◌ֶשל ◌ָכּ ל ּ◌ֵת ׁ ◌ַשע ◌ָהאוֹ רוֹ תֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַח ◌ָ ּיהָ◌ ָ◌ .
חשבּ וֹ ◌ָנם כּ ּו ◌ָלּ ם
מהם ◌ְבּ ◌ֶ ׁ ◌ְ
אחד ◌ֵ ◌ֶ
חש ◌ָבה ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ֶ ◌ָ
המ ◌ְ ׁ ◌ָ
כח ◌ַ ◌ַּ
◌ְבּ ֹ ◌ַ
מחש ◌ָבה
מדים ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
זמן ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ְ ◌ִ
אחריהם ◌ִבּ ◌ְ ◌ַ
לרדּ ֹף ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
רוֹ ◌ִצים ◌ִ ◌ְ
ואלּ ּו א
להם ◌ְכּ ◌ָלל ◌ְ ◌ֵ
מיגים אוֹ תוֹ ◌ְוא נוֹ ◌ַדע ◌ָ ◌ֶ
ְואינם ◌ַ ◌ִ ◌ִ
◌ ◌ֵ ָ◌
פסים ◌ָבּ ּה
העליוֹ ◌ָנה ּתוֹ ◌ְ ◌ִ
מחש ◌ָבה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ַק ◌ָ ּי ◌ִמים א ◌ְבּ ◌ָרצוֹ ן ◌ְוא ◌ְבּ ◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
נמצאים ◌ָכּ ל סוֹ דוֹ ת
פסיםְ◌ .בּ ◌ֵאלּ ּו ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הארה ◌ְוא ּתוֹ ◌ְ ◌ִ
מעט ◌ֶ ◌ָ ◌ָ
◌ְ ◌ַ
חש ◌ָבה
המ ◌ְ ׁ ◌ָ
מסוֹ ד ◌ַ ◌ַּ
וכל אוֹ ◌ָתם ◌ָהאוֹ רוֹ ת ◌ִ ּ
האמ ּו ◌ָנה ◌ְ ◌ָ
◌ָ ◌ֱ
ערכּ ם ◌ֵאין
נקראים ◌ְבּ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
למטה כּ ּו ◌ָלּ ם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מם ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ָ
העליוֹ ◌ָנהָ◌ ִ◌ ,
◌ָ ◌ֶ ◌ְ
מגּ ◌ִיעים,
מגּ ◌ִיעים ◌ָהאוֹ רוֹ ת ◌ְבּ ◌ַד ּק ּות ◌ְוא ◌ַ ◌ִ
סוֹ ףַ◌ .עד ◌ָכּ אן ◌ַ ◌ִ
הגה ׁ ◌ֶשל ◌ָרצוֹ ן ◌ְוא
דעים ◌ַמה ּו ◌ָתםֵ◌ ,אין ◌ָכּ אן ◌ַ ◌ָ ◌ָ
◌ְוא נוֹ ◌ָ ◌ִ
חש ◌ָבה ◌ְוא
המ ◌ְ ׁ ◌ָ
מאירה ◌ַ ◌ַּ
אשר ◌ְ ◌ִ ◌ָ
מחש ◌ָבה ◌ַכּ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הגה ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֲ ׁ ◌ָ
◌ַ ◌ָ ◌ָ
ונעלם ◌ְבּ תוֹ ִ◌ בּ ◌ָינה
מתלבּ ׁש ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ◌ַ
מאיר ◌ָאז ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
נוֹ ◌ַדע לוֹ ◌ִמי ◌ֵ ◌ִ
מתחבּ ר ◌ֶזה ◌ִעם ◌ֶזה ◌ַעד
להאיר ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
למי ׁ ◌ֶש ◌ָרא ּוי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
מאירים ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
אשר
רבן ◌ַכּ ◌ֲ ׁ ◌ֶ
הק ◌ְ ◌ָ
ונח ׁ ◌ָש ◌ִבים כּ ּו ◌ָלּ ם ◌ְ ◌ֶ ◌ָ
כללים ◌ְ ◌ֶ ◌ְ
ׁ◌ֶש ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
לאחד ּו ◌ְבסוֹ ד ◌ַ ◌ָ ּ
מאירים
נקש ◌ִרים ◌ֶזה ◌ָבּ ◌ֶזה ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
טרת ,כ ּו ◌ָלּ ם ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
הק ֶֹ ◌
עוֹ ◌ֶלה ◌ָ ׁ ◌ָ
עשן ◌ַ ◌ְּ
חש ◌ָבה
והמ ◌ְ ׁ ◌ָ
על ◌ָ ּיה ◌ְ ◌ַ ◌ַּ
מדים כּ ּו ◌ָלּ ם ◌ְבּ סוֹ ד ◌ֲ ◌ִ
◌ֶזה ◌ָבּ ◌ֶזהָ◌ ,אז עוֹ ◌ְ ◌ִ
ממ ּנ ּו
אירה ◌ִ ◌ֶּ
מתע ּ ◌ֶט ◌ֶרת ◌ְבּ ◌ֵאין סוֹ ףֶ◌ .זה ◌ָהאוֹ ר ׁ ◌ֶש ּ◌ְמ ◌ִ ◌ָ
עוֹ ◌ָלה ּו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ממ ּנ ּו
נקרא ◌ֵאין סוֹ ף ּו ◌ִ ◌ֶּ
)שא נוֹ ◌ַדע ◌ָבּ ּה ◌ְּכ ◌ָלל( ◌ִ ◌ְ ◌ָ
עליוֹ ◌ָנה ׁ ◌ְ
מח ׁ ◌ָש ◌ָבה ◌ֶ ◌ְ
◌ַ ◌ֲ
מאיר ◌ְ ◌ִ
מק ◌ֵ ּים ּו ◌ֵ ◌ִ
ונאצל ּו ◌ְ ◌ַ
ִנמצא ◌ְ ◌ֶ ◌ֱ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ָ
למי ׁ ◌ֶש ◌ֵּמ ◌ִאיר ◌ְ ◌ַועל סוֹ ד ◌ֶזה
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חלקם ׁ ◌ֶשל ◌ַה ◌ַ ּצ ◌ִדּ ◌ִיקים ◌ָבּ עוֹ ◌ָלם
אש ◌ֵרי ◌ְ ◌ַוזָ◌ ְ◌ ֶ◌ 
◌ַהכּ ֹל עוֹ ◌ֵמדְ◌ ׁ ַ◌ ,
◌ַה ◌ֶ ּזה ּו ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ַה ◌ָבּ א.

יח ּ -ת ּק ּון ל'
המש 
סוֹ ד  ׁ  
המ ◌ִים
מרחפת ◌ַעל ּ ◌ְפ ◌ֵני ◌ַ ◌ָּ
אה-י"ם ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
הניְ◌ ,ור ּו ◌ַח ◌ֱ ◌ִ
◌ַה ◌ָנּ ◌ִתיב ◌ַ ◌ֵ ◌ִ
זמן
אלּ א ◌ְבּ ◌ַ ◌ַודּ אי ◌ִבּ ◌ְ ◌ַ
)בראשית א ב(ַ◌ ,מה ◌ֶ ּזה ◌ְור ּו ◌ַח? ◌ֶ ◌ָ
לגּ ל ּותָ◌ ,הר ּו ◌ַח ◌ַה ּזוֹ נוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶבת ◌ַעל אוֹ ◌ָתם
רדת ◌ַ ◌ָ
הכינה יוֹ ◌ֶ ◌ֶ
ׁ◌ֶש ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
נמצאת
כינה ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
תעס ◌ִקים ◌ַבּ ּתוֹ ◌ָרהִ◌ ,מּ ום ׁ ◌ֶש ◌ַה ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ◌ַ ◌ְּ
ותאמר ◌ָכּ  :אוֹ ◌ָתם
נעשׂ ית קוֹ לַ◌ ֹ ְ◌ ,
והר ּו ◌ַח ◌ַה ּזוֹ ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
יניהםָ◌ ְ◌ ,
◌ֵבּ ◌ֵ ◌ֶ
ואט ּו ◌ֵמי
העינים ◌ַ ◌ֲ
בנחיריהםְ◌ ,סת ּו ◌ֵמי ◌ָ ◌ֵ ◌ַ ◌ִ
נה ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ֵ ◌ֶ
ְיש ◌ִנים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ◌ָ
◌ ׁ ◌ֵ
לכם ◌ֵלב ◌ְבּ ◌ִלי
הכינהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵ ּי ׁש ◌ָ ◌ֶ
והתעוֹ ◌ְרר ּו ◌ֶאל ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
הלּ ב ,ק ּומ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ַ ◌ֵ
הדּ ◌ָבר  -קוֹ ל
ביניכםְ◌ .וסוֹ ד ◌ַ ◌ָ
והיא ◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
לדעת אוֹ ◌ָת ּהִ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ְ
השׂ ◌ֵכּ ל ◌ָ ◌ַ ◌ַ
קרא ◌ָנא ◌ֲ ◌ֵ ׁ
ואל ◌ִמי
היש עוֹ ◌ֶנֶ◌ ְ◌ 
קרא) ,ישעיה מ ו(ְ◌ ,כּ מוֹ ◌ְ ◌ָ
אוֹ ◌ֵמר ◌ְ ◌ָ
הבּ ◌ָשׂ ר
אקראָ◌ ,כּ ל ◌ַ ◌ָ
מרת ◌ָמה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
והיא אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
פנהִ◌ ְ◌ ,
מקדוֹ ׁ ◌ִשים ּ◌ִת ◌ְ ◌ֶ
◌ִ ◌ְּ
וכל ◌ַ ◌ְ
חצירָ◌ ְ◌ ,
בהמוֹ ת ׁ ◌ֶשאוֹ ◌ְכלוֹ ת ◌ָ ◌ִ
חצירַ◌ ,הכּ ֹל ◌ֵהם ◌ִכּ ◌ְ ◌ֵ
ָ◌ ◌ִ
חסדּ וֹ
לעצמם.
החסד ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִשׂ ים ,עוֹ ◌ִשׂ ים ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
הדהָ◌ ,כּ ל ◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
◌ְכּ ◌ִציץ ◌ַ ◌ָ ◌ֶ
חסד
ַואפלּ ּו ◌ָכּ ל ◌ֵאלּ ּו ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ׁ ◌ְש ּ◌ַת ◌ְדּ ◌ִלים ◌ַבּ ּתוֹ ◌ָרהָ◌ ,כּ ל ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ֲ ◌ִ
בשׂ ר
לעצמם עוֹ ◌ִשׂ ים ◌ְבּ אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַזמן ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְזכּ ֹר ◌ִכּ י ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶשעוֹ ◌ִשׂ ים ָ◌ ְ◌ ַ◌ ְ◌ -
המה ר ּו ◌ַח הוֹ ◌ֵלְ◌ וא ◌ָ ׁ
◌ֵ ◌ָּ
יש ּוב )תהלים עח לט( ◌ְלעוֹ ◌ָלםְ◌ ,וזוֹ ◌ִהי
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רמים ׁ ◌ֶש ◌ֵ ּי ◌ֵל לוֹ ◌ִמן
להם ◌ִמי ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ְ ◌ִ
יח ,אוֹ י ◌ָ ◌ֶ
מש ◌ַ
ר ּוחוֹ ׁ ◌ֶשל ◌ָ ׁ ◌ִ
◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְוא ◌ָ ׁ
יש ּוב ◌ְלעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאלּ ּו ◌ֵהם ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ִשׂ ים ◌ֶאת
חכמת
להש ּ◌ַת ◌ֵדּ ל ◌ְבּ ◌ָ ◌ְ ◌ַ
התוֹ ◌ָרה ◌ַ ◌ָיבּ ׁ ◌ָשהְ◌ ,וא רוֹ ◌ִצים ◌ְ ◌ִ ׁ ◌ְ
◌ַ ּ
החכמהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא י'
מעין ◌ַ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
סת ◌ֵלּ ק ◌ַ ◌ְ ◌ַ
רמים ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ּ◌ַ
הק ◌ָבּ ◌ָלהְ◌ ,וגוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ַ ◌ַ ּ
ענ ּי ּות
רמים ◌ֲ ◌ִ
להם ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ְ ◌ִ
יב ׁ ◌ָשה ,אוֹ י ◌ָ ◌ֶ
ארת ב' ◌ְ ◌ֵ
ונש ◌ֶ ◌ֶ
ממ ◌ָ ּנהְ◌ ׁ ִ◌ ְ◌ ,
◌ִ ◌ֶּ
ואבדן ◌ָבּ עוֹ ◌ָלםָ◌ ְ◌ ,
והרג ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
ְוחרב ּו ◌ִב ◌ָ ּזה ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ◌ֶ ◌ֶ
והר ּו ◌ַח ◌ַה ּזוֹ
והיא
יחְ◌ ,כּ מוֹ ׁ ◌ֶש ◌ִ ּנ ◌ְת ◌ָבּ ◌ֵארִ◌ ְ◌ ,
המ ׁ ◌ִש ◌ַ
סת ◌ֶלּ ◌ֶקת ◌ִהיא ר ּו ◌ַח ◌ַ ◌ָּ
ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְ ּ◌ַ
עצה
בינה ר ּו ◌ַח ◌ֵ ◌ָ
חכמה ּו ◌ִ ◌ָ
והיא ר ּו ◌ַח ◌ָ ◌ְ ◌ָ
הק ֶֹ ◌ד ׁשִ◌ ְ◌ ,
ר ּו ◌ַח ◌ַ ּ
ויראת יי )ישעיה יא ב(.
ּו ◌ְגב ּו ◌ָרה ,ר ּו ◌ַח ◌ַדּ ◌ַעת ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ

סוד הגאולה

"בראשית תמן" תקון מ"ג מתקוני זוהר השלם והמבואר
)זוהר הקדוש דף פ"ב ע"א(

ענה
ואיֶ 
ואי קל ְ ֵ
ראל ְ ֵ
מע ִ ְ ָ ֵ
צעקיַ ְ 
הניִ ֲ 
אִ ָ ַ .

יחרב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
את"ר ◌ָ ◌ֵ ׁ
ויבש,
נהר ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
יב"שֶ◌ ְ◌ ,וזה ּו ◌ָ ◌ָ
◌ְּב ◌ֵרא ׁ ◌ִשיתָ◌ ׁ ,שם ◌ֲ ◌ַ
והיא
יב ׁש ◌ְ ◌ִ
זמן ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָ ◌ֵ
)שם ה(ְ◌ ,בּ אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַ
מרים ׁ ◌ְש ◌ַמע
למטה ◌ְבּ ◌ִיח ּוד ◌ְואוֹ ◌ְ ◌ִ
הבּ ◌ִנים ◌ְ ◌ַ ּ ◌ָ
וחים ◌ַ ◌ָ
ְיבשה ,צוֹ ◌ְ ◌ִ
◌ ◌ֵ ׁ ◌ָ
ואין עוֹ ◌ֶנהֶ◌ .זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָכּ ת ּוב )משלי א כח( ◌ָאז
ואין קוֹ ל ◌ְ ◌ֵ
ראלֵ◌ ְ◌ ,
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
◌ִ ◌ְ
אענה.
ִיקראנני ◌ְוא ◌ֶ ◌ֱ ◌ֶ
◌ ◌ְ ◌ָ ◌ִ◌ ְ◌ 

 זוהר המגן 

תקון מ"ג מתקוני זוהר השלם והמבואר | 

הגלה טב לֹ ֶ 
על
לל ָ ָ
נברא ְ ַ
א ִ ְ ָ
תרת ַ ִ ְ ֶ
המד ַרק ַ
בֵ ַ .

מתוֹ ◌ָרה
סת ◌ֵלּ ק ◌ַק ◌ָבּ ◌ָלה ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
וכִ◌ מי ׁ ◌ֶשגּ וֹ ◌ֵרם ׁ ◌ֶש ּ◌ִת ◌ְ ּ◌ַ
וחכמה ◌ִ ּ
◌ְ ◌ָ
כתבְ◌ ,וגוֹ ◌ֵרם ׁ ◌ֶשא
מתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ
ׁ◌ֶש ◌ְבּ ◌ַעל ּ ◌ֶפה ּו ◌ִ ּ
אלּ א ◌ְפ ׁ ◌ָשט ◌ַבּ ּתוֹ ◌ָרה
מרים ׁ ◌ֶש ◌ֵאין ◌ֶ ◌ָ
בהןְ◌ ,ואוֹ ◌ְ ◌ִ
ִיש ּ◌ַת ◌ְדּ ל ּו ◌ָ ◌ֶ
◌ ׁ ◌ְ
המ ◌ְ ◌ָ
יסלּ ק ◌ֶאת ◌ַ ◌ַּ
ּו ◌ַב ּ◌ַת ◌ְלמ ּודְ◌ ,בּ ◌ַ ◌ַודּ אי ◌ְכּ ◌ִאלּ ּו ה ּוא ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
עין ◌ֵמאוֹ תוֹ
נברא ◌ָבעוֹ ◌ָלם ◌ְוא
◌ ◌ָָנהר ּו ◌ֵמאוֹ תוֹ ◌ַגן .אוֹ י לוֹ  ,טוֹ ב ׁ ◌ֶשא ◌ִ ◌ְ ◌ָ
כתב ◌ְותוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ְבּ ◌ַעל ּ ◌ֶפה,
ִילמד אוֹ ◌ָת ּה ּתוֹ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִבּ ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ְ ◌ַ
לתה ּו ◌ָובה ּוְ◌ ,וגוֹ ◌ֵרם
החזיר ◌ָהעוֹ ◌ָלם ◌ְ ֹ
חשב לוֹ ◌ְכּ ◌ִאלּ ּו ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ֶ ּנ ◌ְ ׁ ◌ָ
הגּ ל ּות.
וארָ◌ ַ◌ 
עני ◌ָבּ עוֹ ◌ָלם ◌ְ ֹ ◌ֶ
ֹ ◌ִ
העבר ֶ ֹ
למד
א ָ ַ
מתֶ את ֶ ָ ָ
ללמד ַה זוה"ק ְ ַ ֵ
מתחיל ִ ְ
גִ .אִ ְ ַ 

הארץ ◌ֶדּ ׁ ◌ֶשא ◌ְוכ ּו'
דשא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אהי"ם ּ◌ַת ◌ְ ׁ ◌ֵ
אמר ◌ֱ ◌ִ
◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
והרי ◌ָ ◌ָ
אבּ אֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אלעזרָ◌ ַ◌ :
רבּ י ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
אמר ◌ַ ◌ִ
יא(ַ◌ ָ◌ ,
קרא לוֹ
למד
אמר לוֹ ְ◌ :בּ ◌ִניָ◌ ,כּ ֵּ◌ ִ◌ 
הארץ? ◌ָ ◌ַ
מאיפה ּ◌ַת ◌ְד ׁ ◌ֵשא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ַ ◌ָיבּ ׁ ◌ָשהֹ ֵ◌ ֵ◌ ,
יחזר ◌ִבּ ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה,
לכל ◌ְבּ ◌ֵני ◌ָהעוֹ ◌ָלםֶ◌ ׁ ,ש ◌ִאם ◌ָ ◌ָ
ּ◌ְת ׁש ּו ◌ָבה ◌ְ ◌ָ
אדם ◌ַ ◌ֲ ֹ
היתה ◌ַ ◌ָיבּ ׁ ◌ָשה קוֹ ◌ֵרא
הסת ◌ֵלּ קּ ,ו ◌ַמה ◌ֶ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
עין ׁ ◌ֶש ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
המ ◌ְ ◌ָ
מוֹ ◌ִריד ◌ָל ּה ◌ַ ּ◌ַ
חרב ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ׁ
מקוה
קרא לוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
ויבש ◌ָ ◌ָ
היה ◌ָ ◌ֵ
ול ◌ָ ּנ ◌ָהר ׁ ◌ֶש ◌ָ ◌ָ
ארץַ◌ ְ◌ ,
לה ◌ֶ ◌ֶ
◌ָ ּ
המ ◌ִים ◌ְ ◌ַ ◌ִּ
◌ַ ◌ַּ
אהי"ם ◌ַל ◌ַ ּי ◌ָבּ ׁ ◌ָשה
קרא ◌ֱ ◌ִ
וימיםֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָכּ ת ּוב )שם י( ◌ַו ◌ִ ּי ◌ְ ◌ָ
קראת
ימיםְ◌ .בּ אוֹ תוֹ ◌ְ ◌ַזמן ׁ ◌ֶש ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ֵ
קרא ◌ַ ּ◌ִ
המ ◌ִים ◌ָ ◌ָ
למקוה ◌ַ ◌ַּ
ארץ ּו ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ֶ ◌ֶ

)בראשית א
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הארץ,
אהי"ם ּ◌ַת ◌ְד ׁ ◌ֵשא ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
אמר ◌ֱ ◌ִ
ארץַ◌ ,מה ◌ָכּ ת ּוב בּ וֹ ? ◌ַו ּ ֹי ◌ֶ
◌ֶ ◌ֶ
אחד
נשמוֹ ת) ,דף פב ע"ב( ◌ָכּ ל ◌ֶ ◌ָ
זרעים ּו ◌ֵפרוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ֵהן ◌ְ ׁ ◌ָ
◌ְלהוֹ ◌ִציא ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ואלּ ּו
למינה ּוֵ◌ ,אלּ ּו ◌ַה ◌ְ ּנ ׁ ◌ָשמוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ְגזר ּו ◌ִמ ◌ִכּ ◌ֵּסא ◌ְכבוֹ דוֹ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ִ ◌ֵ
ואלּ ּו ◌ַה ◌ְ ּנ ◌ָ ׁ
פשוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ְגזר ּו
לאכיםֵ◌ ְ◌ ,
ממ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ר ּוחוֹ ת ׁ ◌ֶש ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ְגזר ּו ◌ִ ◌ַּ
אחד
למינה ּו ◌ֶאת ◌ָכּ ל ◌ֶ ◌ָ
אחד הוֹ ◌ִציא ◌ְ ◌ִ ◌ֵ
מהאוֹ ◌ַפ ◌ִ ּניםָ◌ ,כּ ל ◌ֶ ◌ָ
◌ֵ ◌ָ
ע ◌ֶשׂ ה ּ ◌ְפ ◌ִרי  -זוֹ ◌ַבּ ת
חכםֹ ,
תלמיד ◌ָ ◌ָ
◌ָכּ ◌ָרא ּויֵ◌ .עץ ּ ◌ְפ ◌ִרי ֶ◌ -זה ◌ַ ◌ְ ◌ִ
אחד ◌ָכּ ◌ָרא ּוי )כל אחד הוציא למינו(.
לכל ◌ֶ ◌ָ
ז ּוגוֹ ָ◌ ְ◌ ,
זהר
למד ַ
יתר ִאֵ אינֵ 
גֵ 
גדלהֵ ,
מתָ ְ 
ד .הת"ח ֶ ִ ְ ָ

עשׂ ה ּ ◌ְפ ◌ִרי ֶ◌ -זה
האמצעיֶ◌ ֹ ,
הע ּמ ּוד ◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
◌ְועוֹ דֵ◌ ,עץ ּ ◌ְפ ◌ִרי ֶ◌ -זה ◌ָ ◌ַ
הכינה,
הארץ  -זוֹ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אשר ◌ַ ◌ְזרעוֹ בוֹ ◌ַעל ◌ָ ◌ָ ◌ֶ
◌ַצ ◌ִדּ יקֶ◌ ׁ ֲ◌ ,
ריה
צוה ׁ ◌ֶשל ּ ◌ִפ ◌ְ ◌ָ
המ ◌ְ ◌ָ
וכאן ◌ַ ◌ִּ
נכללים ◌ָבּ ּהָ◌ ְ◌ ,
רעים ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ׁ◌ֶש ◌ָכּ ל ◌ַה ◌ְ ּז ◌ָ ◌ִ
תה ּו
זרעיםֶ◌ ,זה ּו ׁ ◌ֶש ◌ָכּ ת ּוב א ֹ
◌ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לעשׂ וֹ ת ּ ◌ֵפרוֹ ת ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
ְורביהֲ◌ ַ◌ ,
ורביה,
ריה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
מפ ◌ְ ◌ָ
יצרהּ ,ו ◌ִמי ׁ ◌ֶש ◌ִּמ ◌ְת ◌ַבּ ּ ◌ֵטל ◌ִ ּ ◌ִ
בראה ◌ָ ׁ ◌ֶ
לש ◌ֶבת ◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
◌ְ ◌ָ ◌ָ ּ
ממ ◌ָ ּנה
נע ◌ִ ◌ֶּ
החזיר ◌ֶאת אוֹ ◌ָת ּה ◌ֶ ◌ֶ
◌ְכּ ◌ִאלּ ּו ◌ֶ ◌ֱ ◌ִ
ארץ ◌ַ ◌ָיבּ ׁ ◌ָשהּ ,ומוֹ ◌ֵ ◌ַ
למטה ּפוֹ ◌ֵגם
דר ◌ָגּ תוֹ ִ◌ ,מי ׁ ◌ֶש ּפוֹ ◌ֵגם ◌ְ ◌ַ ּ ◌ָ
לפי ◌ַ ◌ְ
אחד ◌ְ ◌ִ
◌ְבּ ◌ָרכוֹ תָ◌ ,כּ ל ◌ֶ ◌ָ
גזרה ◌ִנ ׁ ◌ְש ◌ָמתוֹ .
המקוֹ ם ׁ ◌ֶש ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ְ ◌ָ
למעלה ◌ֶאת ◌ַ ◌ָּ
◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ָ
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תיקוני זוהר תיקון מ"ח
תקון שמונה וארבעים

סגולה נפלאה מרבנו האר"י זיע"א

◌ְּב ◌ֵרא ׁ ◌ִשיתָ◌ ׁ ,שם ּ◌ְת ◌ֵר"יָ◌ ׁ ,שם ׁ ◌ַש ◌ָבּ "תְ◌ ,כּ גוֹ ן ◌ֶזה,
והן ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי
ראשי"ת ָ◌ -בּ ◌ָר"א ׁ ◌ְש ּ◌ֵת"יֵ◌ ְ◌ ,
◌ְבּ ◌ֵ ׁ ◌ִ
ראל
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
בני ◌ִ ◌ְ
"וש ◌ְמר ּו ◌ְ ◌ֵ
נאמר )שמות לא(ָ◌ ׁ ְ◌ :
עליהם ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ׁ ◌ַש ◌ָבּ תוֹ תֶ◌ ֵ◌ ֲ◌ ,
עמים
הבּ ת" ◌ְוגוֹ ◌ֵמרְ◌ ׁ ,ש ּ◌ֵתי ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
לעשׂ וֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ◌ָ
◌ֶאת ◌ַ ◌ַ ◌ָ
הבּ ת ◌ַ ◌ֲ
חתוֹ ◌ָנה.
העליוֹ ◌ָנה ◌ְ ◌ַ ּ◌ַ
הכינה ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
הזכּ יר ◌ָכּ אן ׁ ◌ַש ◌ָבּ תְ◌ ,כּ ◌ֶ ◌ֶנגד ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ִ ◌ְ ◌ִ
והת ◌ְ ּ
זכּ אי ה ּוא ◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶשׂ ה
אלּ א ◌ַ ◌ַ
לדרתם? ◌ֶ ◌ָ
"לדרתם"ַ◌ ,מה ּו ◌ְ ֹ ֹ ◌ָ
◌ְ ֹ ֹ ◌ָ
מם ◌ֵ ◌ֶיצר
מת ּ ◌ַפ ◌ֶ ּנה ◌ִ ◌ָ
הלּ בּ ,ו ◌ִ ◌ְ
להם ◌ִדּ ◌ָירה ◌ְבּ ׁ ◌ַש ◌ָבּ ת ◌ִבּ ׁ ◌ְש ◌ֵני ◌ָבּ ּ◌ֵתי ◌ַ ◌ֵ
◌ָ ◌ֶ
הרע ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ִחלּ ּול ׁ ◌ַש ◌ָבּ ת'ְ◌ ,בּ ◌ִרית עוֹ ◌ָלם'ֶ◌ ,זה ◌ַצ ◌ִדּ יק,
◌ָ ◌ָ
ואחד
למלּ א אוֹ תוֹ ָ◌ ֶ◌ ְ◌ ,
אחד ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
עליוָ◌ ֶ◌ ,
ניהם ◌ָ ◌ָ
ׁ◌ֶש ׁשוֹ ◌ִרים ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
ראל ◌ֵהם ◌ְכּ ◌ֶ ◌ֶנגד ׁ ◌ְש ּ◌ֵתי ◌ְכּ ◌ָליוֹ ת –
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
ממ ּנ ּוְ◌ .בּ ◌ֵני ◌ִ ◌ְ
להתמלּ א ◌ִ ◌ֶּ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ֵ
עמ ּוד
סבא ּ ַ◌ -
ראל ◌ָ ◌ָ
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
נצח ◌ְוהוֹ דָ◌ ,בּ ◌ִנים ◌ְ ◌ִ ◌ְ
נימ ּי ּות ◌ֶ ◌ַ
ּ◌ְפ ◌ִ ◌ִ
תפארתָ◌ ׁ ,ש ׁ
ביעי
ש ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ִ
האמצעי ֶ◌ ֶ◌ ְ◌ ִ◌ -
ביעי ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
עמים ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
◌ָ ◌ֶ ◌ְ ◌ָ ◌ִ
"ונ"הר יוֹ ◌ֵצא
ענג ׁ ◌ַש ◌ָבּ ת ◌ְ ◌ָ ◌ָ
האבוֹ ת◌ ֶֹ ,
שת ◌ָ ◌ָ
ביעי ◌ֵאלּ ּו ׁ ◌ְש ׁ ◌ֶ
ׁ◌ְש ◌ִ ◌ִ
ונהרׁ ֵ◌ ,
נהר
יש ◌ָ ◌ָ
הגּ "ן" )בראשית ב י(ָ◌ ָ◌ ְ◌ .
להשקוֹ ת ◌ֶאת ◌ַ ◌ָ
מעד"ן ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
לגיוׁ ֵ◌ ְ◌ ,
נהרׁ ֵ◌ ,
◌ ◌ֵ ׁ
קרא
נהר ◌ַה ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ָ
ויש ◌ָ ◌ָ
נהר ּ ◌ְפ ◌ָ ◌ָ
קרא ◌ָ ◌ָ
נהר ◌ַה ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ָ
יש ◌ָ ◌ָ
ְויש ◌ָ ◌ָ
"עין א
נאמר )ישעיה סד( ◌ַ ◌ִ
עליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
עליוֹ ן ◌ָ ◌ָ
עדן ◌ֶ ◌ְ
נחל ◌ְקד ּו ◌ִמיםֶ◌ ֵ◌ ,
◌ַ ◌ַ
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לתֶ◌ ,"זה ◌ַה ◌ָ ּנ ◌ָהר ה ּוא אוֹ ת ו'ַ◌ ,ה ּיוֹ ◌ֵצא
אהי"ם ז ּו ◌ָ ◌ֶ
ָראתה ◌ֱ ◌ִ
◌ ֲ◌ ◌ָ
חכמה
אבּ א – ◌ָ ◌ְ ◌ָ
העליוֹ ן ׁ ◌ֶשה ּוא אוֹ ת א'ְ◌ ,ועוֹ ◌ֵבר ◌ֵבּ ין ◌ַ ◌ָ
מעדן ◌ָ ◌ֶ ◌ְ
◌ֵ ◌ֵ ◌ֶ
ְואמא – ◌ִבּ ◌ָינה ◌ְוהוֹ ◌ֵלׁ ֵ◌ ֲ◌ 
חמש ◌ֵמאוֹ ת ׁ ◌ָש ◌ָנהּ ,ו ◌ַמ ◌ִגּ ◌ַיע ◌ַעד
◌ ◌ִ ּ◌ָ
לג ◌ָ ּנה -
מש ◌ֶקה ◌ְ ◌ִ
מם ◌ַ ׁ ◌ְ
ביעיּ ,ו ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ִ
צדּ יק – ◌ְיסוֹ ד ׁ ◌ֶשה ּוא ׁ ◌ְש ◌ִ ◌ִ
זכּ אי ה ּוא ◌ִמי
חתוֹ ◌ָנהַ◌ ַ◌ .
הכינה ◌ַ ּ◌ַ
מלכ ּותֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
◌ַ ◌ְ
הת ◌ְ ּ
יתקרב ׁ ◌ָשם
הלּ בֶ◌ ׁ ,שא ◌ִ ◌ְ ◌ָ ◌ֵ
לש ◌ָבּ תֶ◌ ׁ ,שה ּוא ◌ַ ◌ֵ
ׁ◌ֶשוֹ ◌ֵמר ◌ִדּ ◌ָירה ◌ְ ׁ ◌ַ
המ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ִהיא ◌ֵ ׁ
עליה
יה ּ ֹנםֶ◌ ׁ ,ש ◌ָ ◌ֶ ◌ָ
הגּ ◌ִ
אש ◌ַ ◌ֵ
וכעס ◌ַ ◌ָּ
עצב ◌ַ ּ ◌ְ
◌ֶ ◌ֶ
הטחוֹ ל ◌ְ ◌ַ ◌ַ
תבער ּו ◌ֵ ׁ
תיכם
אש ◌ְבּ ֹכל מוֹ ׁ ◌ְשבוֹ ◌ֵ ◌ֶ
◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
נאמר )שמות לה(" :א ◌ְ ◌ַ ◌ֲ
וכ ה ּוא ◌ַו ◌ַדּ איֶ◌ ׁ ,ש ◌ָכּ ל ◌ִמי ׁ ◌ֶשכּ וֹ ◌ֵעס ◌ְכּ ◌ִאלּ ּו
הבּ ת"ָ◌ ְ◌ ,
◌ְבּ יוֹ ם ◌ַ ◌ַ ◌ָ
מדליק ◌ֶאת ◌ָ ◌ֵ ׁ
חסר
מלאכוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
ארבּ ◌ִעים ◌ְ ◌ָ
יה ּ ֹנםָ◌ ְ◌ ַ◌ .
הגּ ◌ִ
האש ׁ ◌ֶשל ◌ַ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ ◌ִ
אחת ◌ְבּ ׁ ◌ַש ◌ָבּ ת,
חסר ◌ַ ◌ַ
מלק ּיוֹ ת ◌ָ ◌ֵ
ארבּ ◌ִעים ◌ַ ◌ְ ◌
אחתֵ◌ ,הן ◌ְכּ ◌ֶ ◌ֶנגד ◌ַ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ַ
ועשׂ ◌ָרה
לח ◌ָ ּוהָ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
אדםֲ◌ ַ◌ ,וע ◌ָשׂ ◌ָרה ◌ְ ◌ַ
עשׂ ◌ָרה ׁ ◌ֶש ◌ָלּ ◌ָקה ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ְֵוהם ◌ֲ ◌ָ
◌ַל ◌ָ ּנ ◌ָ ׁ
עלי
אמר ּו ◌ַבּ ◌ֲ ◌ֵ
בגלל ◌ֶזה ◌ָ ◌ְ
לאדמהּ ,ו ◌ִ ◌ְ ◌ַ
ות ׁ ◌ְש ◌ָעה ◌ָ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
חשִ◌ ְ◌ ,
המ ◌ָלאכוֹ ת ◌ֵהן
המ ׁ ◌ְש ◌ָנה ◌ֵאין לוֹ ◌ִקין ◌ְבּ ׁ ◌ַש ◌ָבּ תֶ◌ ׁ ,ש ◌ֵאלּ ּו ◌ַ ◌ְּ
◌ַ ◌ִּ
הבּ ת
מלק ּיוֹ תִ◌ ְ◌ .יציאוֹ ת ◌ַ ◌ַ ◌ָ
ראל ◌ְכּ ◌ֶ ◌ֶנגד ◌ַ ◌ְ ◌ִ
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
ֶנחשבוֹ ת ◌ְ ◌ִ ◌ְ
◌ ◌ְ ׁ ◌ָ
אחת,
וה ◌ָ ּנ ◌ָחהֶ◌ ׁ ,שעוֹ ◌ֶשׂ ה אוֹ ◌ָתם ◌ְבּ ◌ַבת ◌ַ ◌ַ
עקירה ◌ְ ◌ַ
ׁ◌ְש ּ◌ַת ◌ִיםֵ◌ ,הם ◌ֲ ◌ִ ◌ָ
יח אוֹ תוֹ ◌ִמח ּוץ ◌ִ ◌ְ
ממקוֹ מוֹ ּו ◌ַמ ◌ִ ּנ ◌ַ
חפץ ◌ִ ּ◌ְ
◌ִמי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֵקר ◌ֵ ◌ֶ
למקוֹ מוֹ
ּו ◌ֵ ◌ְ ׁ
הח ◌ִ ּייםֶ◌ ׁ ,שה ּוא אוֹ ת
אילן ◌ַ ◌ַ
עקר ◌ֶאת ◌ִ ◌ָ
מרש ּותוֹ ְ◌ ,כּ ◌ִאלּ ּו ◌ָ ◌ַ
יח אוֹ תוֹ ◌ִבּ ◌ְ ׁ
רש ּות ◌ָ ◌ְ ◌ִ
וה ◌ִ ּנ ◌ַ
◌ְבּ ◌ִריתִ◌ ְ◌ ,
נכר ◌ָ ּיהִ◌ .מי ׁ ◌ֶשעוֹ ◌ֶשׂ ה ◌ֶאת ◌ֶזה,
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יחה ◌ִבּ ◌ְ ׁ
נש ◌ָמתוֹ ◌ֵ ◌ְ ׁ
רש ּות
לעקוֹ ר ◌ִ ׁ ◌ְ
מרש ּות ׁ ◌ֶש ◌ָלּ ּה ּו ◌ַמ ◌ִ ּנ ◌ָ ּ
גּ וֹ ◌ֵרם ◌ַ ◌ֲ
עקר ּו
ראל ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּנ ◌ֶ ◌ְ
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
מרה ּו ◌ְטחוֹ לֶ◌ ְ◌ ,וזה ◌ָ ◌ַגרם ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אחרתֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ָ ◌ָ
◌ַ ◌ֶ ◌ֶ
נכר ◌ָ ּיהֶ◌ ׁ ,ש ◌ִהיא ◌ְ ׁ
רש ּות
לארץ ◌ָ ◌ְ ◌ִ
ראל ◌ְ ◌ָוגל ּו ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
מארץ ◌ִ ◌ְ
◌ֵ ◌ֶ ◌ֶ
וכ ה ּוא ◌ִמי ׁ ◌ֶש ּמוֹ ◌ֵעל ◌ְבּ אוֹ ת ◌ְבּ ◌ִרית ֶֹ ◌
הרבּ יםָ◌ ְ◌ ,
◌ָ ◌ַ ◌ִ
קד ׁש ׁ ◌ֶשלּ וֹ
מעביר כּ ֹ ◌ַח ◌ִ ◌ְ ׁ
נכר ◌ָ ּיהַ◌ ׁ .ש ◌ְבּ ◌ַתא"י ה ּוא ◌ְטחוֹ ל,
לרש ּות ◌ָ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ַ ◌ֲ ◌ִ
נאמר:
עליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
ומרהַ◌ ׁ ,ש ◌ְבּ ◌ַתא"י ◌ָ ◌ָ
רעה ◌ָ ◌ָ
חמ"הָ◌ ִ◌ - ,
◌ַ ◌ָּ
אה ◌ָ ◌ָ
נחשים
אבל ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ִ
מים ◌ֵאין בּ וֹ ◌ֲ ◌ָ
מים"ִ◌ ַ◌ ,
"והבּ וֹ ר ◌ֵרק ◌ֵאין בּ וֹ ◌ָ ◌ִ
◌ְ ◌ַ
ְועקרבּ ים ◌ֶ ׁ
והספד
וקינה ◌ְ ◌ֶ ◌ְ ּ ◌ֵ
וצמאוֹ ן ◌ְ ◌ִ ◌ָ
רעב ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
◌ ◌ַ ◌ְ ◌ַ ◌ִ
יש בּ וֹ ְ◌ ,וה ּוא ◌ָ ◌ָ
ראל,
לישׂ ◌ָ ◌ֵ
והיא ◌ָגל ּות ◌ְ ◌ִ ◌ְ
אפלהִ◌ ְ◌ ,
וערפל ָ◌ ֵ◌ ֲ◌ -
ַוחש ◌ָכה ◌ַ ◌ֲ ◌ָ ◌ֶ
◌ ◌ֲ ׁ ◌ֵ
והרי ּ ◌ֵפ ◌ְ ׁ
רש ּו ◌ָה,
לה ׁ ◌ִש ּנ ּוי ◌ַבּ כּ ֹלֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ,
ישׂ ◌ָ ◌ֵ
צריכים ◌ִ ◌ְ
ּו ◌ְ ◌ִ ◌ִ
לעשׂ וֹ ת ◌ָ ּ
ראל ◌ַ ◌ֲ
וכאשר א
חל ׁ ◌ֶשה ּוא ◌ָאס ּור ◌ְבּ ׁ ◌ַש ◌ָבּ תֶ◌ ׁ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְוה ּוא ◌ִדבּ ּור ׁ ◌ֶשל ֹ
פחה
רחתְ◌ ,כּ מוֹ ◌ַה ◌ִ ◌ְ ◌ָ
לשרוֹ ת ׁ ◌ָשםִ◌ ,היא בּ וֹ ◌ַ ◌ַ
מוֹ ◌ֵצאת ◌ָמקוֹ ם ◌ִ ׁ ◌ְ
אנכי
ברתי ◌ָ ֹ ◌ִ
"מפ ◌ֵני ◌ָשׂ ◌ַרי ◌ְגּ ◌ִ ◌ְ ּ◌ִ
אמר ◌ָבּ ּהְ◌ ּ ִ◌ :
אברהם ׁ ◌ֶש ◌ֶ ּנ ◌ֱ ◌ַ
ׁ◌ֶשל ◌ַ ◌ְ ◌ָ ◌ָ
רגלי,"
מעל ◌ַ ◌ְ ◌ֶ
"של ◌ְ ◌ָ ◌ֶ
נאמרַ◌ ׁ :
עליו ◌ֶ ◌ֱ ◌ַ
רחת"ְ◌ .טחוֹ ל ◌ָ ◌ָ
בּ ֹ ◌ַ ◌ַ
נעליַ◌ ֵ◌ 
אשר ◌ַ ּ◌ָ
טפה ◌ְסר ּו ◌ָחהִ◌ ,כּ י ◌ַה ◌ָּמקוֹ ם ◌ֲ ׁ ◌ֶ
מט ◌ָ ּנף ׁ ◌ֶשל ◌ִ ּ ◌ָ
◌ ◌ַַנעל ◌ְ ◌
אתה
מרת
ועליו אוֹ ◌ֶ ◌ֶ
קד ׁש ה ּואֶ◌ ,זה ׁ ◌ַש ◌ָבּ תָ◌ ָ◌ ְ◌ ,
אדמת ֶֹ ◌
עליו ◌ַ ◌ְ ◌ַ
עוֹ ◌ֵמד ◌ָ ◌ָ
אלבּ ׁ ◌ֶש ◌ָ ּנה,
איככה ◌ֶ ◌ְ ◌ָ
טתי ◌ֶאת ◌כּ ּ◌ָת ◌ְנ ּ◌ִתי ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
"פ ׁ ◌ַש ◌ְ ּ◌ִ
הכינהָ◌ ּ :
◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
צריֶ◌ בּ ן
מפ ◌ֵני ◌ֶזה ◌ָ ◌ִ
אט ◌ְ ּנ ◌ֵפם"ּ ,ו ◌ִ ּ ◌ְ
איככה ◌ֲ ◌ַ
רגלי ◌ֵ ◌ָ ◌ָ
ָרחצתי ◌ֶאת ◌ַ ◌ְ ◌ַ
◌ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
וצרי
אכליםִ◌ ָ◌ ְ◌ ,
לש ּנוֹ ת ◌ִבּ ◌ְלּ ב ּו ׁ ◌ִשיםְ◌ ,בּ ◌ֵ ּנר ּו ◌ְב ◌ַּמ ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
אדם ◌ְבּ ׁ ◌ַש ◌ָבּ ת ◌ְ ׁ ◌ַ
◌ָ ◌ָ
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הק ◌ ׁ
סיפים
המוֹ ◌ִסיף ,מוֹ ◌ִ ◌ִ
וכל ◌ַ ּ
דשָ◌ ְ◌ ,
מחל ◌ַעל ◌ַ ּ ֶֹ
להיוֹ ת מוֹ ◌ִסיף ֵ◌ ֹ
◌ִ ◌ְ
תה
רע ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ִ
יתרה ◌ְבּ ׁ ◌ַש ◌ָבּ תָ◌ ְ◌ ,
נפ ׁש ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
לוֹ ◌ֶ ◌ֶ
וכל ◌ַהגּ וֹ ◌ֵ ◌ַ
מפסידים לוֹ אוֹ ◌ָ ּ
סיפים לוֹ ◌ֶ ◌ֶ ׁ
נפש
המוֹ ◌ִסיף ,מוֹ ◌ִ ◌ִ
וכל ◌ַ ּ
יתרה ◌ַחס ◌ְו ׁ ◌ָשלוֹ ם ◌ְ ◌ָ
◌ ◌ֶֶנפ ׁש ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
ְיתרה ◌ְבּ ׁ ◌ַש ◌ָבּ ת.
◌ ◌ֵ ◌ָ



דיה לבּ וֹ רא עוֹ לם
פילת הוֹ  
ּת  
עלִ ,רנ
הלכיַ ה ָדָ ר האֲ ,אדָ 
מלכי ַ ְ ָ ִ
מלֵ ְ ַ 
ֶֶ
דה.
עלָ ,
ֶל ָ
מדה ְל.
לפניֶ 
אני עומד/ת ַאֶ ָ ְ 
דה ֶ ֲ ִ
ָ
אני
ה ֶ ֲ ִ
לע ַת ַ ָ
כאפס ְ ֻ
איֶ ֶ ְ 
יהיה ְ ַ ִ
אמר ִ ְ ֶ
אני ֵ
וכל ַמה ֶ ֲ ִ
ְָ
אמת צריכ/ה ְלהדת ְל.
ֱֶֶ
הרי ַעל ַ ֹ
אני צריכ/ה ְלהדת ְל.
הל ֲ ִ
ֲֵ
מֹ ַ ,
ברחמי.
חסד ְ ַ ֲ ִ
חֶ ֶ ְ ,
נתִ לי ְ ֵ
הל ָ ַ ָ
ִי ַה ֹל ִ ֶ
ל.
בריָ ע ָ
דה ַעל ָל ַה ְ ָ ִ
ָ
מכִ י,
עזרִ ליָ ְ ַ ָ ,
עמיָ ְ ַ ָ ֶ 
רבבת ְ ָ ִ
רי ְ ָ
דה ַעל רב ִ ֵ
ָ
אתי,
ריפאת ִ
תי ִ ִ ָ
ח א ִ
אתיָ ְ ַ ִ ,
הל ִָ 
תי ִ ַ ְ
הע א ִ
ְַָ
מיד.
אה ִא ִי ָ ִ
דה ֶ ַ ָ
אתיָ ,
עדדת ִ
עליָ ְ ַ ,
מרַ ָ 
ָ ְַ ָ
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לעת
ח ַ ֲ
מצתַ ֹ ,
לעת ִ ְ
ח ַ ֲ
נתִ לי ַ
א ָה ֵ
דה ֶ ַ
ָ
להתל.
וח ְ ִ ְ ַ ֵ
טביַ ֹ ְ ,
מעיִ 
ֲַ ִ
עזרִ לי ְ ֹ
להיד ְל
ידעי ְ ַ ִ
ולא ָ ַ ְ ִ
העמיָ ְ ַ ָ ֶ 
דה ַעל ָל ַ ְ ָ ִ
ָ
דה.
ָ
ורגע.
רגע ְ ֶ ַ
כל ֶ ַ
עה ִע ִי ְ ָ
אה ֶ
החסדיָ ַ ָ 
דה ַעל ָל ַ ֲ ָ ִ
ָ
אני נושמ/ת.
נימה ֶ ֲ ִ
נימה ְ ִ ָ
דה ַעל ָל ְ ִ ָ
ָ
ברי
הלכיַ ַ ,על ָל ַה ְ ָ ִ
מלכי ַ ְ ָ ִ
מלֵ ְ ַ 
דה ְלֶ ֶ 
ָ
איִ לי.
ֵֶ
אפילִ א
בתי ֲ ִ
הל ְלט ָ ִ
לפעמיִ ,כי ַ ָ
ה ִלי ִ ְ ָ ִ
דה ֶ ָ ֶ
ָ
אני יודע/ת
לב ֲ ִ
לטבתיָ ,עמק ְ ֶ
ה ְ ָ ִ
ראיתי ֶ ֶ
מיד ָ ִ ִ
ֹלא ָ ִ
יתר ֲעב ִרי,
הבר ַהב ְ ֵ
מ הא ַ ָ ָ
יע ִ ְ
ל ַמה ֶ ַ ִ ַ
ֶָ
קת
מד ֶ ֶ
רטית ְ ֻ
החה ְ ָ ִ
ביליָ ָ ְ ַ ְ ,
מיחד ִ ְ ִ ִ
נעה ִ ְ ֻ ָ
ְוהא ַ ֲ ָ
לעת.
הלכיָ יכל ַ ֲ
מלכי ַ ְ ָ ִ
מלֵ ְ ַ 
רק ֶ ֶ
מלמתְ ,מַ ֶ 
ֻ ְ ֶֶ
להערי
אני יודע/ת ְ ַ ֲ ִ
קה ִליִ ,י ַרק ִָ ֲ 
פעמיֶ ָ 
דה ֶ ִ ְ ָ ִ
ָ
ֶאת ַהב,
להעריֶ את ָהאר.
אפר ְ ַ ֲ ִ
חָ ְ ֶ 
מצאיֶ ֹ ַ 
ִי ַרק ְ ֶ ִ ְ ָ ִ
תִ לי.
הפלאיָ ַ ָ ֶ 
הח ִיִ ָ ְ ִ ַ 
דה ַעל ַ ַ
ָ
נת
אה ָ ַ ָ
ִ ליִ ,י ֶאת ַה ָל ַ ָ
קטֵ ֶ 
הכי ָ ָ
הבר ֲ ִ
דה ַעל ַ ָ ָ
ָ
ִלי ְ ֹ
אחר.
אחד ַ ֵ
ולא ַאָ ֶ 
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קונטרס

שמחת הכותל
שמחת הקדוש ברוך הוא עם לומדי הזוהר הקדוש בכותל מערבי
ַה ּסוֹ ֲע ִדים ֶאת ַה ׁ ּ ְשכִ ינָ ה וְ נִ ְק ָר ִאים ָׂש ֵרי נַ ְפ ָּת ִלי )מד"ר שיה"ש פרשה ח'
פסקה טז ,זוהר ח"ב דף קכ.(.
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א .שמחת משה רבנו ורבי שמעון בר יוחאי ִעם לוֹ ְמ ֵדי ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
שבאים לכותל המערבי ,שלא זזה שכינה ממנו מעולם )זוהר שמות(
לשמוע איך שמקיימים ולומדים תורתם.
יְק ִרים :בּ וֹ א ּו
בִׂ .ש ְמ ַחת ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ִעם לוֹ ְמ ֵדי ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש :יְ הו ִּדים ָ
ל ְֶעזְ ַרת ה' ַ ּב ִ ּגבּ וֹ ִרים ,ל ְַמ ַען ַה ִקים ַה ׁ ּ ְשכִ ינָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ֵמ ַע ְפ ָרא ,וְ לִזְ כּ וֹ ת
שמשה רבנו וֶ ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ַה ָ ּקדוֹ ׁש לומדים יחד אתנו .כל האומרים
התיקונים בזוהר המגן יזכו להיכנס לתיבת נח )זוהר חדש יתרו מ"ג,(:
"עיִ ן ל ֹא ָר ֲא ָתה
להינצל ממלחמת גוג ומגוג ,ויזכו לִ זְ כֻ יּוֹ ת ֲעצוּמוֹ ת ַ
ֱאל ִֹקים זוּלָ ְת ָך.
)אדְּ ָרא( ובשעת לימוד תורתו נִ ְמצֵ את
ג .זְ כוֹ ר! ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י נִ ְק ָרא ׁ ַש ָ ּבתִ ,
נִ ׁ ְש ָמתוֹ ִעם ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ,ומלמד זכות משפיע רחמים וזוכים לסוכת
יטין סז(.
מגן של הרשב"י .בּ וֹ א ּו ֻּכ ּ ָלנ ּו וְ נַ ֲע ֶׂשה ְרצוֹ נוֹ  ,וְ נִ לְ ַמד ּתוֹ ָרתוֹ ּ ִ ) ,ג ִ
וְ ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ע"ה יַ ְמלִ יץ ָעלֵ ינ ּו זְ כוּת ,וְ ָּכ ְך ַּת ֲעלֶ ה ְּתפִ ּ ָל ֵתינ ּו לְ ָרצוֹ ן לִ פְ נֵ י ַה ָּקדוֹ ׁש
ָ ּברו ְּך הוּא.

בואו חשבון  -כמה שווה הלימוד הזה שאנחנו לומדים עכשיו
כעשר דקות!
כמה שווה דקה אחת לימוד הזוהר הקדוש?!
)בחוֹ ל( הוּא ְּכמוֹ ׁ ִש ׁ ּ ָשה יָ ִמים של
ד .זְ כוֹ ר! דַּ ָ ּקה ַא ַחת ל ִּמוּד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּ
לימוד הפשט] ,על פי כסא מלך על התיקוני זוהר תיקון מ"ג אות ד'
שהובא בכף החיים )סימן קנ"ה ס"ק י"ב( ,וז"ל :דלימוד הקבלה תועיל
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שעה אחת יותר משנה בלימוד הפשט ,עכ"ל .שנה  355יום לחלק ל60
דקות שבשעה ,יוצא כששה ימים לדקה[ ,וּבְ ִמנְ יַ ן ָּכפוּל ֶאלֶ ף )זוֹ ַה"ק
וַ ֵ ּיצֵ א( 6000 = ,יָ ִמים לִ ּמוּד ּתוֹ ַרת ַה ּ ְפ ׁ ַשט ,וּבְ צַ ַער ָּכפוּל ֵמ ָאה = 600,000
יָ ִמים ,וּבְ ִׂש ְמ ָחה ָּכפוּל ִ 600 = 1000מלְ יוֹ ן יָ ִמים ׁ ֶשל ּתוֹ ַרת ַה ּ ְפ ׁ ַשט .וּבְ ׁ ַש ָ ּבת
עוֹ ד ָּכפוּל ֶאלֶ ףִ 600 = ,מילְ יַ ְ
י"ח
)כ ֵּסא ֶמלֶ ְךָ ,ה ֵר ַ
ארד יָ ִמים ּתוֹ ַרת ַה ּ ְפ ׁ ַשטִּ .
ַה ּטוֹ ב ,אוֹ ְרחוֹ ת צַ דִּ ִיקיםָ ,אבוֹ ת ְדר' נָ ָתן( .וְ ִאם זֶ ה ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם עוֹ ד ָּכפוּל 10
ארד יָ ִמים ּתוֹ ַרת
)ב ָ ּבא ָסאלִ י( יוֹ צֵ א ֵ ׁ = 6,000,000,000,000ש ׁש ְט ִרילְ יַ ְ
ָּ
ַה ּ ְפ ׁ ַשט .וְ ִאם זֶ ה ַ ּבכּ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָרבִ י עוֹ ד ָּכפוּל ) 1000זוֹ ַהר וַ ֵ ּיצֵ א ,תיקו"ז( ,שש
קוואדריליון .6,000,000,000,000,000
ה .זְ כוֹ ר! ַה ְמ ַא ְר ֵ ּגן ׁ ֶש ִ ּילְ ְמד ּו דַּ ָּקה ַא ַחת ְמ ַק ֵ ּבל ָׂשכָ ר ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ּ ָלם וּכְ נֶ גֶ ד ָּכל
אשוֹ ן ל ְַא ְר ֵ ּגן
ַהיְ הו ִּדיםָּ .כל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ מ ַֹח ְ ּב ָק ְד ָקדוֹ יִ ְת ּפֹס ל ְִהיוֹ ת ָה ִר ׁ
ַה ִּמנְ יָ ן וִ ַיק ֵ ּבל ָׂשכָ ר ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ּלָםֶּ .תן דַּ ְע ְּת ָךִּ ,כי ְ ּב ַד ָּקה ַא ַחת ׁ ֶשל לִ ּמוּד ַה ּזוֹ ַהר
"עיִ ן ל ֹא ָר ָא ָתה ֱאל ִֹקים
ַה ָּקדוֹ ׁש ַא ֲח ֵרי ַה ְּתפִ ּ ָלהַ ,א ָּתה זוֹ כֶ ה לְ עוֹ לָ מוֹ ת נֶ צַ חַ ,
זוּלָ ְת ָך יַ ֲע ֶׂשה לִ ְמ ַח ֵּכה לוֹ ".
ו .ואם זה עשר דקות ,כופלים הכל בעשר – שהם ס"ה :ששים
קוואדריליון  60,000,000,000,000,000ימי לימוד הפשט.
ז .הרשב"י נקרא שבת )אדרא( ,ובשבת הכל כפול אלף ,לכן היות ורבי
שמעון בר יוחאי יושב בגוון כאשר לומדים זוהר הקדוש )אור החמה(,
הכל כפול אלף ,שהם ס"ה :ששים ] [QUINTILLIONקווין טיליון
 60,000,000,000,000,000,000ימי לימוד הפשט.
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חָּ .כל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ַהלּ וֹ ְמ ִדים ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּ ָ ׂשכָ ר וְ ַה ְ ּזכֻ יּוֹ ת ׁ ֶשל כ13.5
מיליון יהודים שיש בכל העולם )ספר חסידים ,וְ עוֹ ד( ,יוצא8.1e+26 :
 exponentעקספוננט.
 זאת ועודָּ ,כל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ַהלּ וֹ ְמ ִדים ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּ ָ ׂשכָ ר וְ ַה ְ ּזכֻ יּוֹ ת ׁ ֶשלָּכל מיליוני היהודים לוֹ ְמ ֵדי ארבעה מאמרים מתיקוני זוהר כפי
שנדפס בספר "זוהר המגן" )ספר חסידים ,וְ עוֹ ד( .זְ ַמן הלִ ּמוּד הוּא
כעשר דקות.

רק אם נלמד דקה זוהר ביום יתקבלו התפילות
א .יהודים יקרים ,אנו בדור אחרון של גאולה ,בזמן ימות המשיח ,ואין
תרופה גדולה לדורינו ולכל תחלואינו וקבלת תפילתינו מאשר לימוד
הזהר הקדוש ,כי הזהר הקדוש הוא כתיבת נח.
ב .עם ישראל רחמנים בני רחמנים ,מתאחדים וקוראים את התהילים
ללא הרף.
ג .התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א כתב בתיקוני הזהר,
בתיקון ל' ,אשר תפילתנו ותפילות שמע ישראל אינן מתקבלות
בשמים עד שלא קוראים את הזהר הקדוש ,כי הזהר הקדוש הוא ממש
הצלה בבחינת תיבת נוח להצילנו מהמים הזדונים.
ד .ולכן יהודים יקרים ,הבה נתאחד כאיש אחד בלב אחד לקרוא דקה
זוהר אחד ביום ,ובע"ה תפילותינו יענו מהשמים במהרה כדאיתא
בזוהר הקדוש )פרשת ואתחנן(" ,בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי" ,כי
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כוח לימוד הזוהר הקדוש הוא עצום ורב ,ומעט מהלימוד הזה יחשב
עצום ונורא לפני השם יתברך.
ה .יְ הו ִּדים יְ ָק ִרים :בּ וֹ א ּו לְ ֶעזְ ַרת ה' ַ ּב ִ ּגבּ וֹ ִרים ,לְ ַמ ַען ַה ִקים ַה ׁ ּ ְשכִ ינָ ה
ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ֵמ ַעפְ ָרא ,להצלת עם ישראל וְ לִ זְ כּ וֹ ת ׁ ֶש ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ַה ָּקדוֹ ׁש יָ דוּר
ֵ ּבינֵ ינוּ ,ובכך ימנעו אסונות ,והוא כתריס המגן ,אחינו  -רחמים אנו
מבקשים שכל אחד יחוס על כלל ישראל להשפיע טובה וברכה.
ו .אנחנו מחלקים מילון דפי זוהר ותיקון מ"ג ,מ"ח ,פתח אליהו ,וספרי
זוהר לבתי מדרשים וישיבות ,למעוניין ל ְִה ׁ ְש ַּת ֵּתף וְ ִלזְ כּ וֹ ת בזכויות
ֲעצוּמוֹ ת ַ"עיִ ן ל ֹא ָר ֲא ָתה ֱאל ִֹקים ז ּול ֶָת ָך” ֶ -טלְ .0527-651911:לזִ יכּ וּי
ָה ַר ִ ּבים וְ ל ֲַחלו ָּק ּה ְ ּב ִח ָ ּנם - .כל אחד מישראל שילמד/יקרא  ,לְ כָ ל ַה ּ ָפחוֹ ת
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ,דף זוהר ביוםָּ ,כל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ַהלּ וֹ ְמ ִדים ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּ ָ ׂשכָ ר
וְ ַה ְ ּזכֻ יּוֹ ת ׁ ֶשל מיליוני יהודים לוֹ ְמ ֵדי דפי הזוהר )שד"ח ,וְ עוֹ ד( .זְ ַמן לִ ּמוּד
ַה ַדף הוּא דַּ ַּקה.

ִ ׂש ְמ ַחת ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ִעם לוֹ ְמ ֵדי ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש:
א .יְ הו ִּדים יְ ָק ִרים :בּ וֹ א ּו לְ ֶעזְ ַרת ה' ַ ּב ִ ּגבּ וֹ ִרים ,לְ ַמ ַען ַה ִקים ַה ׁ ּ ְשכִ ינָ ה
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ֵמ ַע ְפ ָרא ,וְ לִ זְ כּ וֹ ת ׁ ֶש ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ַה ָּקדוֹ ׁש יָ דוּר ֵ ּבינֵ ינוָּ .אנ ּו רוֹ צִ ים
ִ ּב ְד ִחיפוּת ְל ַה ְד ּ ִפיס ִ 15מי ְליוֹ ן ֳע ָת ִקים ׁ ֶשל ִּת ּקוּן מ"ג לזכות את עם
ישראל קדושים ,להיכנס לתיבת נח )זוהר חדש יתרו מ"ג ,(:להינצל
ממלחמת גוג ומגוג ,והרצים יצאו דחופים בדבר המלך לטובה ,ונזכה
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שיתקיים בנו הפסוק) :אסתר ח' טז(ַ " ,ל ְ ּיהו ִּדים ָהיְ ָתה אוֹ ָרה וְ ִׂש ְמ ָחה
וְ ָׂששׂן וִ ָיקר".
בַ .ה ְמעוּנְ יָ ן ל ְִה ׁ ְש ַּת ֵּתף וְ ִלזְ כּ וֹ ת ִלזְ כֻ יּוֹ ת ֲעצוּמוֹ ת ַ"עיִ ן ל ֹא ָר ֲא ָתה ֱאל ִֹקים
זולתךֶ .טלְ .0527-651911:לזִ יכּ וּי ָה ַר ִ ּבים וְ ל ֲַחלו ָּק ּה ְ ּב ִח ָ ּנםֶ ׁ .ש ִ ּילְ ְמד ּו לְ כָ ל
ַה ּ ָפחוֹ ת ַּפ ַעם ַא ַחת ְ ּביוםָּ - .כל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ַהלּ וֹ ְמ ִדים ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּ ָ ׂשכָ ר
וְ ַה ְ ּזכֻ יּוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל מיליוני היהודים לוֹ ְמ ֵדי ַה ִּת ּקוּן מ"ג )ספר חסידים,
ִימוּד ׁ ָש ָעה זוֹ ַהר
וְ עוֹ ד( .זְ ַמן לִ ּמוּד ַה ִּת ּקוּן ִעם ַה ֵ ּבאוּר הוּא  5דַּ ּקוֹ ת .זְ כוֹ ר! ל ּ
ימוּד  5דַּ ּקוֹ ת זוֹ ַהר
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת = ֵמ ָאה ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ַרת ַה ִ ּנגְ לֶהִ ,אם ֵּכן ִל ּ
ְ
י"ח ַה ּטוֹ ב,
)כ ֵּסא ֶמלֶ ךָ ,ה ֵר ַ
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת = ֵמ ָאה ִמ ְליוֹ ן ֳח ָד ׁ ִשים ּתוֹ ַרת ַה ִ ּנגְ לֶה ִּ
אוֹ ְרחוֹ ת צַ דִּ ִיקיםָ ,אבוֹ ת ְדר' נָ ָתן( ,וְ עוֹ ד ָּכפוּל ֵ 1000הם ְמזַ ֵּכי ָה ַר ִ ּבים
ַה ּסוֹ ֲע ִדים ֶאת ַה ׁ ּ ְשכִ ינָ ה וְ נִ ְק ָר ִאים ָׂש ֵרי נַ ְפ ָּת ִלי )מד"ר שיה"ש פרשה ח'
פסקה טז ,זוהר ח"ב דף קכ ,(.וּבְ ִמנְ יַ ן עוֹ ד ָּכפוּל ֶאלֶף )זוֹ ַה"ק וַ ֵ ּיצֵ א(,
וּבְ ִמירוֹ ן עוֹ ד ָּכפוּל ֶאלֶף )תיקו"ז ,הה"ש( ,וְ ַהכּ ֹל ָּכפוּל ֲחצִ י ִמ ְליוֹ ן לוֹ ְמ ֵדי
]ב ִמ ּ ִלים[ 50
ַה ִּת ּקוּן ,יוֹ צֵ א ֶ ׁ ,50,000,000,000,000,000,000 -שהוּא ְ ּ
"ח )פ' ְּתרו ָּמה כ"י(
אמ ַ
ְקוַ ְוד ִרילְיוֹ ן ֳח ָד ׁ ִשים ּתוֹ ָרה ל ִּמוּד ּ ְפ ׁ ַשט ,וּלְ פִ י ַה ְ ּב ַ
יוֹ צֵ א ִּכי ְ 50קוַ ְוד ִרילְ יוֹ ן ַ 50,000,000,000,000,000,000מכְ ּ ִפיל ֶאת ַעצְ מוֹ
לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ַהלּ וֹ ְמ ִדיםְּ ,כלוֹ ַמרָּ ,כפוּל ְ 50קוַ ְוד ִרילְ יוֹ ן
 ,E 2.5+39 = .50,000,000,000,000,000,000וּלְ פִ י הס"ח עוֹ ד ָּכפוּל 15
ִמלְ יוֹ ןְּ ,כנֶ גֶ ד ִ 15מלְ יוֹ ן יְ הו ִּדים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּבעוֹ לָ ם =  ,E+463.75שהוא )במילים(
 37ספטיליארד  500ספטיליון ֶ ּב ֳח ָד ׁ ִשים]ַ .ה ֶה ְס ֵ ּבר ַעל ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַה ַּנ"ל
ְר ֵאה ְ ּבכ ַֹח ַהזוֹ ַהר ח"ג[.
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)אדְּ ָרא( ובשעת לימוד תורתו נִ ְמצֵ את
ג .זְ כוֹ ר! ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י נִ ְק ָרא ׁ ַש ָ ּבתִ ,
נִ ׁ ְש ָמתוֹ ִעם ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ,ומלמד זכות משפיע רחמים וזוכים לסוכת
יטין סז(.
מגן של הרשב"י .בּ וֹ א ּו ֻּכ ּ ָלנ ּו וְ נַ ֲע ֶׂשה ְרצוֹ נוֹ  ,וְ נִ לְ ַמד ּתוֹ ָרתוֹ ּ ִ ) ,ג ִ
וְ ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ע"ה יַ ְמלִ יץ ָעלֵ ינ ּו זְ כוּת ,וְ ָּכ ְך ַּת ֲעלֶ ה ְּתפִ ּ ָל ֵתינ ּו לְ ָרצוֹ ן לִ פְ נֵ י ַה ָּקדוֹ ׁש
ָ ּברו ְּך הוּא.
ד .תרמו אל מפעל הזוהר העולמי ותהיו שותפים לחלוקת דפי זוהר
יומי ספרים ועלונים בחינם ,ובכך אתם נוטלים חלק עצום בקירוב
הגאולה ושכר אינסופי ונצחי בעולם הבא ,ולכשיגיע המשיח ,יצביע
על כל שותף ויאמר "בזכותך הגעתי".
מפעל הזוהר העולמי בת ים 0527-651911

