
ְּ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

920אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 13
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.44(ש מהרב (עוד מעשה שמעתי
היה אחת פעם זצ"ל , היהודי הקדוש
ר' הקדוש הרב עם בלילה זצ"ל היהודי
תלמידו, שהיה זצ "ל בונם שמחה
וגנח חושב  רק  ישן היה לא והיהודי
זצ "ל  בונם שמחה הר "ר  לו ושאל  מאוד,
אני  זצ"ל, היהודי ואמר גונח, מע"כ מה
שופטים, היו  משה שלאחר חשבתי 
אנשי  כך ואחר  נביאים, שופטים  ולאחר
תנאים היו כך ואחר הגדולה, כנסת
היו  כך  ואחר ופוסקים , ואמוראים
נתקלקלו  כך ואחר  שמים, לשם  מוכיחים
שמים, לשם  שלא המוכיחים שנתרבו
גונח אני  זה על רבי 'ס, התחילו כך  ואחר
יעשו  מה יתקלקל  זה שגם רואה שאני 

ע"כ . תורהישראל. חידושי   היהודי (נפלאות

(46 ד

זי "ע  מרוזין  הקדוש הרב  נבואת .45
השמים מן אש  ירד דמשיחא בעקבתא
גדולים נסיונות ויהיו הבעל , לנביאי

מוד  אני  - תדעו ועצומים למען זאת  יע
להזהר.

הצדיקים רבותינו זה על הזהירו וכבר  .46
ברוח שראו שלפנינו מדורות והקדושים
מהנסיונות לנו שיארע מה קדשם
תלמיד  מפי ושמעתי  דמשיחא, בעיקבתא
כמה ששמע מהימן  ואיש מפורסם חכם
היה אשר  מחותנו ששמע מאביו פעמים
זי "ע  מרושזין הקדוש הרב  אצל רגיל
קדשו  מפה ושמע שנה, מעשרים יותר 
מן  אש שירד דכמו  תדעו אלו, דיבורים
ירד  ולא הכרמל בהר לאליהו השמים
יהיה דמשיחא בעיקבתא הבעל , לנביאי
לנביאי  השמים מן אש שירד ההיפך

ועצומים גדולים הנסיונות ויהיו הבעל 
על  לכם ומזהיר עומד ואני  ומרים, קשים
בדבר, זהירים להיות תדעו למען זה
מראפשיץ  הקדוש  מהרב מקובל זה וכעין
שהגידו  וקדושים  צדיקים ועוד זי "ע
לנגדינו  שיעמדו הנסיונות גודל מראש 

זה. על קל"ו)והזהירו עמוד  הגאולה (על

המקרב  הנ"ל דברים על השלמה .47
שהוא בידוע קרובים ומרחק רחוקים

שקר. מנהיג

שממנו  המהימן שהאיש ידוע  הנה  .48
הרב  הוא  הנ"ל הדברים רבינו שמע
בנימין  שמואל מוה "ר הישיש הגאון
יעקב  מר ' ששמע  השלום עליו שישא
מקובל  שהיה נוספים דברים עוד הנ"ל
שנראין  זי "ע מרוזין הקדוש מהרב אצלו
תדעו  שאמר: הנ"ל לדברים השלמה כמו
גדולים שיהיו  כמו  המשיח  ביאת שקודם
נביאים מהתורה כן גם שיבררו וצדיקים
היפוך  וכו', ירושלמי  בבלי ש"ס כתובים
ותדעו  הרשעים כדרך האמת מדרך
כן  אם אותו  ושאלו מהם. דמאד להשמר
שהמבחן  והשיב  אותם, להכיר נוכל איך 
אנשים על  שבאם בידכם  יהיה הזה
וירחק  חובה , תמיד ימצא וכשרים יראים
זכות תמיד ימצא  רשעים ועל  אותם
כן  גם שהוא סימן זה הרי אותם ויקרב 
כאן  עד מאתוך, תרחיקו והרחק  מהם

הקדושים. דברותיו 

גם בימיו: מרוזין הקדוש הרב .49
בימינו  - אל  פעל  מה תמהין  הצדיקים 
החשכות הגורמים הם המנהיגים יאמר,

הגדול .
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לחיי  לברכה [זכרונו  זלה"ה וקדושת .50
פנים בייטב הבא] לראשהעולם  זכרו (אבני

(הכיפורי וליו רבינו השנה  בשם מביא 
[זכרונו  זלה"ה מרוזין ישראל אור  הקדוש
מאמר שפירוש הבא] העולם לחיי  לברכה

כ"ג)הכתוב ליעקב (במדבר יאמר כעת
בימים כי אל , פעל מה ולישראל
נעלמת יתברך  הנהגתו היתה  הקדמונים
עבדיו  אל סודו גילה אבל המונים, מעיני

אבל  והצדיקים, בעוונותינו הנביאים עתה
על  צרורות לזה זה תכופות צרות הרבים
בני  הם ישראל  בעיני  גם  אשר שכמנו 
ה' עשה זה מה ועל זה מה יפלא העליה
ולישראל  ליעקב יאמר כעת וז"ש ככה,
עליה, ובני  המונים מדריגות שני הם
ומסיים ע"כ. אל, פעל מה תמיהה בלשון
העולם לחיי  לברכה [זכרונו זלה"ה אא"ז
מורי  לפני בשמו והגדותיו שם, הבא]
העולם לחיי לברכה [זכרונו זלה "ה

עכ"ד . בעיניו, והוטב הבא]

הפסוק  לפרש אפשר דורנו מצד  ולפי  .51
כמו  שהוא ולישראל ליעקב יאמר כעת
ובעבורם ישראל בסיבת ישראל בשביל
במקו משמשת שהלמ"ד  פעמי כמה (ומצינו

ובשביל) כעתבעבור הכתוב  כוונת ותהיה
בשביל  כלומר  ולישראל  ליעקב יאמר
מה יאמרו הדור מנהיגי  הם ישראל מעשי 
גורמים המנהיגים מעשי  כי אל, פעל
עד  הנורא פנים ולהסתר לחשכות
כל  והבורא אל, פעל  מה ושיילין דתמהיו 
מהרה לראות שנזכה יעזור העולמים
בהתגלות ובשמחתן ישראל , כל בישועת
אמן. בימינו במהרה  עלינו שמים כבוד

קפ "ח) עמוד נשא פרשת יואל (דברי

בעוון  זי "ע : מלובלין הקדוש הרב .52
אמלוך  אני  אומר  אחד  שכל המנהיגים

הגאולה. נידחת
אדומו"ר קדושת מכבוד  ושמעתי .53
משינאווע  יחזקאל רבינו הקדוש הרב
מלובלין  החוזה הקדוש רבינו  בשם  זי "ע
שרואה בשמחה הגיד אחת פעם כי  זי "ע
וכבר מאוד, קרובה הגאולה קדשו ברוח
לילך  להתעורר משה הבני החלו
מן  רצון העת הוא כן כי בעדנו להלחם

בכה זה אחר קצר וזמן (הרביהשמים,

(ברוחמלובלי רואה כי ואמר מאוד,
שיחזרו  השמים מן כרוז שיצא קדשו
בעדנו  למלחמה  וערכיתם מהליכתם
בעוון  לזמן נדחית  הגאולה  כי  מפני 
אני  אומר אחד שכל בדורנו, המנהיגים
הקדושים, דברותיו כאן עד  אמלוך ,
כמה אחת על  אבתריה, נעני מה ואנן
ה' הזה, החשוך השפל בדור  וכמה

ב"ב. הקדושירחמנו מהרב תורה (דברי

מהדו"ת ט "ו)ממונקאטש, א'

קודם זי "ע : מראפשיטץ הקדוש הרב .54
ירכב  מ"ם שהסמ"ך ראשים יהיו הגאולה
בהכרח – ניכרים יהיו לא – עליהם
הקדוש  מורי  אמר זה על א "ע: להכניע

נפתלי  ר'(מראפשיט)רבינו הצדיק  אל
ידידי  דע ראווע, בעיר  ליפא מרדכי 
שהכלב  ראשים יהיה משיח ביאת שקודם
ולא עליהם, רוכב יהיה מ"ם הסמ"ך
כי  א"ע, להכניע ובהכרח ניכרים, יהיה
מהם להנצל יכול ולא בלבו, מה יודע מי
אמונה, לו ויש לשמה תורה הלומד  אלא
כי  לך, שאמרתי מזה מינה נפקא ומה
ה' כי כזאת מחשבה על שיעלה חלילה



המשך בעלון הבא
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שתבקש  אלא האדם, ולא ללבב יראה
בבכי  בדרך רחמים  ינחנו השי"ת לפני  ה

קודש. אמרי  ע"כ ויחיאמת, פרשת חי (זוהר 

תכ "ו) ד

דין: גמורבית  הארץ עם אתה !!!הלא
נ וֹ צר בספה"ק שכתב מה ראית לא ◌ֵהאם

א')חסד משנה ד' פרק אבת אפׁש ר(מסכת ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וּ באוֹ תוֹ  וּ פוֹ סקים בּ ׁש "ס בּ קי ׁש יּ היה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
איזהו  יאמר , אוֹ  גּ מ וּ ר , הארץ  עם ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְזמן
שאפשר הקנה בספר  כמבאר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָחכם,
הרבה ויחכם ופוֹ סקים ש"ס אדם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶשילמד
דקבילו  נבל עם גמור , הארץ עם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה
שלמעלה חכמה נוֹ בלוֹ ת שהוא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַאוֹ ריתא
שהוא דאוֹ ריתא ברזין  לוֹ מד ואינוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָתוֹ רה,
למדן  שהוא ומי התוֹ רה, של הפנימי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַחיות
בפלפול  ועוֹ סק התוֹ רה בכל  בקי  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌מפלג
לשמה לוֹ מד ואינוֹ  לשמה שא הבל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶשל 
מתיקות ידידות  ערבות נעם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְלהשיג
א אם להשיג אפשר  אי  זה אשר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַהתוֹ רה
וערבות הזמן אוֹ ת כל ממנו ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְבהסיר 
מרן  ובכתבי הזהר  בספר וללמד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַהמרגש ,
חיים עץ  ופרי  חיים בעץ האר"י , ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֱאקי
זיו  ונעם במתיקות היחודים, ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְושער 
למדן  אבל חכם, יקרא שזה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהשכינה
המצווֹ ת ומקים הבל של  בפלפול ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלפלפל
חכם וא נבל נקרא זה ראשוֹ , על  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַכאבנים

חכימו. וא אוֹ ריתא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְדקבילו 
לוֹ מר לבכם ירע  אל  אחי, בני ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
רעוֹ ת ותאווֹ ת רעוֹ ת מדוֹ ת מכל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִלכשאפנה
בבושה ותל תפנה א  שמא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶאשנה,
ל אין כי עלי וֹ ן, לעוֹ לם דאנפין ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוכסופא
אלא הבא ובעוֹ לם הזה בעוֹ לם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַחיים
הזהר חכמת עם ופוֹ סקים גמרא ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבלמוד
הקדמ וֹ ת פי  על האר"י , אקי  מרן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוכתבי

זכר טוֹ ב שם בעל  ישראל הרב אקי ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָמרן
לכשתתאבק   ל ישג וזה לברכה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדיק
נד וֹ שין  הצאן , בעקבי צדיקים רגלי  ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבעפר 

הגדוֹ ל . הכהן בספרי ובעיון ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְבעקב,

נסיוֹ נוֹ ת  עלי שיעבר על  תחוש ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְואל
ודבק  , כ אחר  ומתוקים לשעתן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמרוֹ רים
הזהר בספר השגת לפי  תמיד   ַנפש◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌
ואהבה ביראה מאד האר"י  מרן ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְובכתבי
להיוֹ ת חלילה כונת תהיה שא ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהכנעה,
כי  ממש, זרה עבוֹ דה הוא זה כי ורבי, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַרב
מצד  בה שתעסק זה השלמות בחסרוֹ ן ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַדי 
דבקות חביבות נעימות ידידות ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲערבות
הוא העקר באמת כי השכינה, זיו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹנעם
אף  לפניו, רוח ונחת בוֹ ראוֹ  רצוֹ ן  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַלעשוֹ ת
אין  ואפר , עפר גמור, בקטנות ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶשהוא
המחשבוֹ ת כל ממנו ויסור ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַממש,
אל  עליוֹ ן לאוֹ ר נפשוֹ  וידבק ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהטוֹ רדוֹ ת
נחת לעשוֹ ת שמוֹ  וברו הוא ברו ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָעוֹ לם
אף  הארץ על  הר וֹ חש  קטן כתוֹ לע ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרוח,
ט וֹ ב. הוא כן פי  על אף טעות, ל ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶשיהיה

מחכמה יקר וֹ ת, נפשוֹ ת  ובני אחי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
עלי וֹ ן, חסידי  בעקב הנדוֹ שין ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְסתימאה
בספר נפשכם תדבקו ורמים, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְגבוֹ הים
פרי  חיים, עץ חדש, זהר  תקונים, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ַהזהר,
חיים, אוֹ צרוֹ ת שערים, מבוֹ א חיים, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵעץ 
כסף, שקל  מאוֹ ת ארבע היחודים, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַשערי
תוֹ רה, לקוטי ברמה , קוֹ ל  רקיע, ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹזהר
גדוֹ לה ובהכנעה לבבכם לוח על  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִויחקקו

ישראל . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְובאהבת

נעם ערבות להשיג כונה על יהיה ◌ַֹ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהלמוד 
עליוֹ ן  לא-ל  רוח נחת ולעשוֹ ת השכינה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִזיו
ממלאכי  יוֹ תר ותשיג זה, למוד ידי  ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
תדמו  אל  אבל  הכנעה. ידי על  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶעליוֹ ן


