
ְּ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

929אור הזוהר
טבת תשע"ה
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לבו ולהתלהב  אהבה לבחינת  וזכה  בו, ולדבקה  מצוה ולקיי הדביקות, לבחינת  לבוא  האד זוכה
הגאולה התקרבת מביא  הזה  והלימוד הזוה"ק  בספר  ללמוד  רבה מצוה לכ ותפילה , תורה  בעיד

בבי "א הקודש נזר  את לקבל במהרה שנזכה 
 ראבינשטיי הכה אלימל
וכו ' אלימל ופרי אלימל חידושי בעהמ"ח  עיה "ק בירושלי כעת  מראחוב  הרב 
חותמת 

הגה "צ  קאנסקיוואליא הסכמת אבד"ק ווילדמאן אלטר  יהושע זצ "לרבי
הזוה "ק , הספר הלימוד של הזאת והנוראה הגדולה  המצוה גודל את ולחזק  לאשר באתי  אנכי  ג
הקדוש  מר של קדישא החבריא  אשר מרומי בגבהי קודש בהררי  יסודתו אשר אחד  ד יו בכל
מקבל  אנכי ג  וא מגלותא ישראל בני יפקו הזה הלימוד שעי"ז הבטיחו רשב"י  רבינו והנורא
אשר ואקוה מהזוה"ק, היומי  הד יו בכל ג"כ ללמוד  הזאת קדישא  מהחבריא אי"ה  בל"נ עלי
בישועה יושע  בל"נ  אפילו  מהזוה "ק  היומי   הד הזה הקדוש  הלימוד את עליו שיקבל איש כל
.אמ בימינו  במהרה שלימה  לגאולה נזכה  ועי "ז יצליח  יפנה אשר ובכל ובגשמיות ברוחניות כללית 
תובב"א , עיה "ק ירושלי פה  תרצ"א  אייר לחודש ימי ד ' ג' יו הכו "ח 

ווילדמא הק' אלטר יהושע
תוב"א  עיה "ק ירושלי חופ"ק כעת  ביליראדקי, אבד "ק לפני קאנסקיוואליא  אבד"ק 
ואמרו יהושע, ברכת  יהושע, בני יהושע, עמק ספר בעהמ"ח  ישראל ,  אר ל "ט כנסת 
,החסידי תורת ,אמ
הרבי  קדישא סבא  להאי ונכד ני מיזאטש אבד"ק  אלימל הצדיק  הגאו הרב בלאאמו"ר
כול והתוי"ט עמוקות  והמגלה  להרמ"א ונכד  ני בקודש ולמעלה  מלאזענסק אלימל ר'
ועכי"א  זי"ע  זצוקללה "ה
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הקדוש בזוהר  היומי דף  ללמוד עצמם  על שקיבלו זצ "ל הגה"צ  החברים  שמות

בעהי"ת 
ובגולה. ישראל  באר הקדוש הזוהר בספר בל"נ  היומי   ד הלומדי החברי שמות 

תובב "א, ירושלי הקודש בעיר הקדוש  הד לימוד  של העולמי מרכז

אחשה" לא ציו למע" שנת תרצ"א שנת  ניס ר"ח  נוסד 

" ארח יהודה "בית 

הקורא קול הספרי מחבר  זלל"ה חיי ב "ר מרדכי  דוד  י ' הרב 

דוד משה  ב"ר מנח ישראל ר'

יעקב ב"ר מאיר ר'

 בלאו צבי  נתנאל ב "ר יהושע  ר'

שו"ב יחיאל אלתר ב"ר יצחק  ר '

רוסל  אריה יודא  ב"ר צבי חנו ר'

זאב משה  ב "ר יעקוב  ברו ר'

יעקוב ב "ר אליעזר באגאשר '

זילבערבערג. ישראל ב"ר פייוויל משה ר'

הפרשה שבוע  בכל וקורא  אומר הכה יחיאל  ב"ר אהר ר'

זאת ובשכר ככתוב ... זוהר  אחד   ד ללמוד  ועיקר] [כלל כו"ע  נדר בלי  מקבל  הח "מ  אנכי ג
בב "א . גאולה ויגאלנו  ה'  יוסי
הי"ו [ פילואו] ...  אברה נא



המשך בעלון הבא
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הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  לּ ּמ וּ ד  על  ישׂ ראל מעם  וּ תׁש וּ בוֹ ת ׁש אלוֹ ת
  

מגּ דוֹ לי היּ וֹ ם עד ׁש מענוּ  א מדּ וּ ע ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְׁש אלה :
ה ּק ד וֹ ׁש ? זוֹ הר  לּ יּמ וּ ד חוֹ בת  על  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
בּ ׁש נת  עוֹ ד  , בּ יד גּ דוֹ ל טעוּ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה:
ׁש ל בד"ץ י שׂ ראל  גּ דוֹ לי  יצאוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָתרפ"א
דיסקין  ליבּ  יהוֹ ׁש ע ׁש ל הגּ דוֹ לים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
דּ אז , הגּ דוֹ לים  כּ ל  זה על  וחתמוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְזצ "ל ,
בּ יר וּ ׁש לים  החרדית העדה חתמוּ   ּכ ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
גּ דוֹ לי וע וֹ ד תשס"ב-ח, בּ ׁש נת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִעיה"ק 

חתימ וֹ תי שׂ ראל , עם ספרים הרבּ ה ויצאוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌
והּס פר דּ ים. הא ׁש כּ נזּ ים גּ דוֹ לי רוֹ ב ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל 
והזּ הר י שׂ ראל  גּ דוֹ לי הזּ וֹ הר אוֹ ר  ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בספר 
מאלף  יוֹ תר מ וּ באים ועוֹ ד, הזּ וֹ הר ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְמאוֹ רוֹ ת

ׁש מע ּת  א ואם ׁש הרב צדּ יקים. סימן ? ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
האמת. את  ל גּ ילה וא רב מהערב  ֶּׁש ל◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌

לי הוֹ רה א ׁש לּ י  הרב  לּמ ה ׁש אלה: ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְא.
א. ּת ׁש וּ בה: ז וֹ הר? ללמוֹ ד קדםעלי ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ ◌

ּת ינוֹ ק  ׁש הוּ א זכוּ ת לכף  ּר ב את ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָּת דוּ ן 
ידע  מאין למד א ואם [למׁש ל נּ ׁש בּ ה, ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

א הם ׁש בּ ת, ותצעק לּק בּ וּ ץ  תל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִאם
א מעוֹ לם הם מהם, רוֹ צה א ּת ה מה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָיבינוּ 

ׁש בּ ת זה  מה ׁש מע ב.?].ׁש מעוּ  ׁש א  יּת כן ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
מאלף  הזּ וֹ הר" "אוֹ ר הּס פר את ראה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוא 
וּ "גד וֹ לי  ׁש עה", ׁש ל "ערכּ ּה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
צדּ יקים מאלף ׁש יּ וֹ תר והזּ הר", ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
צרי רׁש ע ואפילוּ  יהוּ די ׁש כּ ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ מרים

זוֹ הר אתללמד  לוֹ  ּת ביא בּ יד עצה - ! ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
רבּ נוּ  מ ׁש ה לנוּ  אוֹ מר  מה ׁש יּ ראה ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּס פרים
י וֹ תר ב"ה אחריו, הבּ אים הצּ דּ יקים ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכל
החזוֹ ן  חיּ ים החפץ  והאחר וֹ נים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵמאלף,
חיּ ים רבּ י חביב  אחר וֹ ן  ואחר וֹ ן ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִאיׁש ,
הרב  זה, כּ ל אחרי  ואם ׁש ליט"א. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַקניבסקי

הזּ וֹ הר, בּ ל ּמ וּ ד מתנ גּ ד  ּּפ ׁש וּ טׁש ל הוּ א אז ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
רוּ חין  ׁש דּ ין עמלק  זרע רב הערב  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵמרבּ ני 
מזּ רע  ׁש הם  עליהם כּ תב ׁש הר ׁש בּ "א ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְולילין
הרׁש בּ "א  וליליןשו"ת רוּ חין ׁש דּ ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲעמלק
האריז "ל כתבי הרזים , ספר  תי"ד , סימן

הבריות) את  מזיקין את .והם לעזב  ְוצרי◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌
מּפ יו . ּת וֹ רה לׁש מ וֹ ע ו א הכּ נסת ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַהבּ ית 
ספר על  יצחק ' ה'ּפ רי ׁש כּ תוּ ב  מה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְראה
בּ כ ּמ ה האדם לבני מּס ית  ה ּס "ם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְיצירה:
בּ סוֹ דוֹ ת יתע ּס קוּ  ׁש א מזיּ פוֹ ת  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֲ◌ַטענוֹ ת

הּס פר  לׁש וֹ ן וזה יצחק 'הּת וֹ רה. על 'ּפ רי  ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
יצירה  עמלק (הקדמה),ספר ׁש ה וּ א  הס"ם ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌

גּ ם לעסק ר וֹ צים אדם ׁש בּ ני  ר וֹ אה  ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש ה וּ א 
כּ ּמ ה גּ וֹ רם הוּ א אז הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵכּ ן 
מּס ית הוּ א ותמיד לאדם, וּ מניעוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִסבּ וֹ ת
ׁש א מז יּ פוֹ ת טענ וֹ ת בּ כ ּמ ה האדם ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני
יהיה כן ידי  ועל  הּת וֹ רה, בּ ס וֹ דוֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתע ּס קוּ 

ׁש מוֹ . נמחה ׁש אין ּת קוּ מה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלוֹ 

מרׁש ה  אינוֹ  ׁש לּ י  הכּ וֹ לל רא ׁש  ׁש אלה: ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ְב.
לעשׂ וֹ ת? אפׁש ר  מה בּ כּ וֹ לל, זוֹ הר  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִללמד

מהּת ׁש וּ בה: כּ ל הכּ וֹ לל  לראׁש  להראוֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
א  ּכ אחר ואם צדּ יקים, האלף ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תב וּ 
ּפ ׁש וּ ט ׁש הוּ א מׁש מע זוֹ הר , ללמד  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַֹיאמר
לפי  גּ מוּ ר וא ּפ יקוֹ רס בּ ע ּק ר  וכוֹ פר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָרׁש ע
עּק רים בי "ג מאמין וא ז"ל, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרמ בּ "ם
בּ אני  מאמין א הּמ תים. לתחיּ ת יקוּ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוא 
א והוּ א אמוּ נה. עּק רי ו-י "ג ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַמאמין
הגר"א: ׁש כּ תב כּ מוֹ   ּׁש ל ה ּת כלית ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמחּפ שׂ 
הּפ ׁש ט. את מבינים א  הּס וֹ ד  ל ּמ וּ ד  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְבּ לי

הגּ ר "א לׁש וֹ ן פ "ח)וזה שלמה זמן ,(אב כּ ל  ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
בּ רוּ ר אינוֹ  הּפ ׁש ט אפיל וּ  ה ּס וֹ ד מבין  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
הּת וֹ רה  סוֹ דוֹ ת להיג יכ וֹ ל  ׁש היה  מי  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְבּ ידוֹ .


