
ְּ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.
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בּ דינים  ניד וֹ ן  להיגן  הׁש ּת דּ ל א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוה וּ א
לצלן. רחמנא ה וּ אקׁש ים ה ּת וֹ רה ּפ נימיּ וּ ת ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌

הנּ פ ׁש , ׁש הוּ א ה גּ וּ ף לפנימיּ וּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים
לח והע וֹ סקיםוהחיצוֹ ניּ וּ ת הגּ וּ ף, יצ וֹ ניּ וּ ת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

להתגּ ר וֹ ת יכוֹ ל  הרע יצר  אין  וסוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ רמז
חכמת בּ לּמ וּ ד  ּת היה הגּ אלּ ה ועּק ר ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם,

◌ָ◌ָ◌ַקבּ לה.
ׁש אמר ּת ם : הדּ בר נכ וֹ ן זה האם ׁש אלה: ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְג.
ל וֹ  אפ ׁש ר אי  ז וֹ הר ללמ וֹ ד  א  האוֹ מר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶׁש רב

ּת ׁש וּ בה: בּ תׁש וּ בה? רבּ וֹ תינוּ לחזר  אמרוּ  ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לברכה פ "ח)זכר וֹ נם ימא "עשׂ רים(רי ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ה ּת ׁש וּ בה, את מעכּ בים דברים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ עה
והאוֹ מר לר ׁש ע , והּמ תחבּ ר הם... ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְואלּ וּ 

בּ ּמ ׁש נה אמרוּ  וכן וא ׁש וּ ב, פה ,אחטא (ימא ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מסּפ יקין ב) אין ואׁש וּ ב, אחטא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָהאוֹ מר

ויוֹ ם אחטא ּת ׁש וּ בה. לעשׂ וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְבּ ידוֹ 
מכּפ ר. הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם אין מכ ּפ ר, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהכּ ּפ וּ רים
מן  והּפ וֹ רׁש  חבר וֹ , בּ קלוֹ ן ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תכּ בּ ד 
והמב זּ ה אבוֹ תיו, והמבזּ ה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהצּ בּ וּ ר ,
דּ בר מעשׂ וֹ ת הר בּ ים את והמעכּ ב ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַרבּ וֹ תיו,
טוֹ בה  מ דּ ר חברוֹ  את והּמ ּט ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצוה,
רעה בתרבּ וּ ת בנוֹ  והרוֹ אה  רעה,  ְלדר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ ברי  על והח וֹ לק בידוֹ , מ וֹ חה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואינוֹ 
והּמ לעיג הּת וֹ כחוֹ ת, את והוֹ נא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים,

רמ בּ "ם ועין הּמ צוֹ ת. רק על  בה (הלכת ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אחד ד ) והעוֹ שׂ ה גּ דוֹ ל, עווֹ ן מהם אר בּ עה :ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

בּ ידוֹ  מס ּפ יק הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵמהם
ספר ועין חטאוֹ , גוֹ דל לפי  ּת ׁש וּ בה ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ ת

ּת ׁש וּ בה נב)ׁש ערי את  הרא ,(ער ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
צדּ יקים וה)אוֹ רחוֹ ת רי הע .(ער ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ׁש ּמ סרב ׁש ּמ י הדּ בר נכ וֹ ן האם  ׁש אלה : ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְד.
סיני ? הר על רגליו  עמדוּ  א זהר  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִללמד

בּ העתּת ׁש וּ בה : קנב.)בזהר  ) קרי ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
קיימי  דּ הווּ  אינוּ ן האמת בּ חכמת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָלע וֹ סקים 

דּ מלכּ א עבדי  ח כּ ימין וז "ל: דּ סיני, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ טוּ רא
בּ טוּ רא  דּ קיימוּ  אינּ וּ ן לאעלּ אה, דּ סיני , ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

עּק רא דּ איהי בּ נׁש מתא, אלּ א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ לי
[ראה עכ "ל. וכ וּ ', מּמ ׁש  אוֹ רייתא ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְדּ כ לּ א
זי "ע  פתייה יהודה ורבי  הזוהר, אור
סוֹ דוֹ ת י וֹ דעים  ׁש אינם ׁש אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְמבאר,

סיני ]. הר על רגליו עמד וּ  א ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
דּ ברים  לכּת ב  יכ וֹ לים אי ׁש אלה: ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְה.
ללמד מוֹ רה ׁש אינוֹ  רב , ּכ כּ ל ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲחמוּ רים
על אׁש ם וה וּ א מּמ ׁש  נפׁש וֹ ת רוֹ צח ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַזוֹ הר
ו ׁש לוֹ ם? חס ויהיה ׁש היה  האסוֹ נוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָכּ ל 

ז וֹ הר ּת ׁש וּ בה: הּת יק וּ ני לׁש וֹ ן ל'זה ) ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
עג :) וחר בּ א עניּ וּ תא דּ גרמין ל וֹ ן וי ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

[ּת רגּ וּ ם בּ עלמא. ואבּ דן והרג ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִוּ ביזה
עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים  להם אוֹ י  הּק ד ׁש ]: ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִלל ׁש וֹ ן
[הבנּת , בּ עוֹ לם . ואבדן והרג וּ ב זּ ה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוחרב

זה]. את אוֹ מר אני  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲא 
ר בּ י לדברי רק  ׁש וֹ מע  אני  אם ׁש אלה: ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְו.
יהיה  האם ז וֹ הר, ללמד א  האוֹ מר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש לּ י,
דּ ין  בּ בית לי יעשׂ וּ  מה א? אוֹ  עדן גּ ן ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִלי 
ׁש לּ י ? לרב ׁש מעּת י אם מעלה, ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 
אפׁש ר ׁש אי הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  כּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה:
ּפ נימיּ וֹ ת  לּמ וּ ד בּ לי  העליוֹ ן  עדן לגן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלזכּ וֹ ת
ו ׁש ם  ל גּ יהנּ וֹ ם,  אוֹ ת יקחוּ  וׁש ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה ,
לי אמר א ׁש לּ י  הרב אׁש ם א  אני  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִּת צעק,
יחד  ּׁש ל הרב  את ו ּת משׂ ך  ז וֹ הר, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִללמד
את  ּת ׁש לחוּ  ׁש ם, ותצעק  ל גּ יהנּ וֹ ם, ְֹאת◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌
אמר א הוּ א אׁש ם, ׁש ה וּ א לגּ יהנּ וֹ ם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָהרב 
יּ ז כּ ה  א הרב  בּ אמת אבל  זוֹ הר , ללמד  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִלי 

הּק לע, לכף  אלּ א לגהינוֹ ם, ואּת הללכת ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
רק  זה אבל  לגהינוֹ ם, להכּ נס ּת זכּ ה ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַאוּ לי 
ידעּת , א  וּ באמת בּ תׁש וּ בה, חזרּת  א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאם
ללמד  ׁש צּ רי י וֹ דע  ׁש א אחד  אין ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ וֹ ם 
י וֹ דעים, ילדים ואפיל וּ  הּק דוֹ ׁש , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר
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וא ׁש מעּת י  א להגּ יד יכ וֹ ל א ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
וּ מי !!ידעּת י  הבּ רית: ספר לׁש וֹ ן וזה ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

רצה וא האמת בּ חכמת עסק  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א 
ר וֹ צה ׁש נּ ׁש מתוֹ  בּ ׁש עה אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִללמוֹ ד
בּ בזּ יוֹ ן  מם אוֹ תּה  דּ וֹ חין עדן בּ גן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעלוֹ ת
וא וכ וּ ', הירים ׁש יר בּ זהר ׁש אמרוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
הּט וֹ בים מעשׂ ים כּ ל בּ ידוֹ  יׁש  ׁש אפלּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶעוֹ ד 
כּ נפים ׁש ׁש  בּ עלי הרפים  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ ע וֹ לם,
כּ מ וֹ  ויוֹ ם י וֹ ם בּ כל נׁש מתוֹ  את ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְשׂ וֹ רפים
הר וזה וכוּ ', ּפ קוּ די  ּפ רׁש ת בּ זהר  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמרוּ 
כּ י  יוּ פיא"ל  נקרא  זה על הממ נּ ה  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל 

אחי הוּ א כּ ן על - קבּ ל "ה. ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטריּ א
הבּ א לעוֹ לם בּ אמת חפץ  אּת ה אם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲאהוּ בי ,
הוּ א,  ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  להתקרב ר וֹ צה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
ויוֹ ם בּ כל הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר תגרוֹ ס – ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִּת למד
וכ הּמ ינימ וּ ם , ׁש זּ ה דּ ּק וֹ ת, 4-5 ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְלפח וֹ ת 
הזּ וֹ הר בּ עלוֹ ן  כּ תבנוּ  הגּ ד וֹ ל לשׂ כר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִּת זכּ ה

ׁש עה. ׁש ל  ער כּ ּה  וּ בספר  35-36 ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּפ ר 
הּמ באר אל יּ הוּ  ּפ תח הכנסּת י ׁש אלה: ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְז.
מה  זה, את הוֹ ציא והרב הכּ נסת ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלבית

ּת ׁש וּ בה : הרב לעשׂ וֹ ת? את לע וֹ רר ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ה וּ א ואם כּ אן, כּ תבנוּ  מה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוּ להראוֹ ת
ה וּ א כּ י  מּמ נּ וּ , ּת ברחוּ  בּ ר ׁש ע וּ תוֹ , ַממׁש י◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
ׁש דּ ין  עמלק זרע רב, הערב מרבּ ני ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ ודּ אי

ולילין. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִרוּ חין
גּ ד וֹ לה  בּ י ׁש יבה לוֹ מד אני ׁש אלה: ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְח.
זוֹ הר ׁש ל  סטים לנ וּ  ּת רם ותוֹ רם ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְוּ מפרסמת,
את  להוֹ ציא הוֹ רה היּ ׁש יבה וראׁש  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
זה  ּת ׁש וּ בה: לעשׂ וֹ ת? עלינוּ  מה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר,
להתעלּ ם  בּ י וֹ תר הגּ ד וֹ לים מהעוֹ נוֹ ת  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד
ר בּ נוּ  וּ מׁש ה  יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמדּ ברי  ◌ַ◌ֵ◌
הּמ ׁש יח  מל יּ תגּ לּ ה  ידם  על בּ ודּ אי  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
ׁש יּ עצנוּ  מה  ּת עשׂ וּ  כּ ן ועל  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים,
מתנגּ ד, הוּ א ואם א', בּ תׁש וּ בה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 

ּת מחוּ  וכוּ ', עמלק זרע  ׁש ל טוֹ ב  חיּ ל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהוּ א
אלף  כּ ל את ׁש בּ זּ ה על  בּ אבל, ותהי וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶנגדּ וֹ 
וּ בחנית  בּ חרב  נגדּ וֹ  ותצאוּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,
ׁש מוֹ  את וּ תפרסמוּ  גּ דוֹ ל , ק וֹ רא ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בקוֹ ל 
אחד ׁש אף  ישׂ ראל עם את  ותזהירוּ  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ ר בּ ים 

הזּ את , ליּ ׁש יבה להכּ נס יתחבּ ר ועין א  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌
:'מל ה'ּמ קדּ ׁש  ׁש כּ תב מה ראה  מילעיל. ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

ה נּ גלה  ל ּמ וּ ד  את ּפ וֹ גם ק בּ לה ל וֹ מד  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש א
מל'ׁש לּ מד. ה'ּמ קדּ ׁש  לׁש וֹ ן  (תקוניוזה ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

מ"ג) תיקו דּ זהר מאן ׁש בּ כתב , ּת וֹ רה אוֹ ליף ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ּת וֹ רה יין וׁש תה ּת וֹ רה, ׁש ל לחמּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ שׂ ר

ּפ ה, א ׁש בּ על אם גּ ד וֹ ל  ּכ כּ ל  ע וֹ נׁש וֹ  ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ  ּפ וֹ גם ואדּ ר בּ ה קבּ לה, וטבילמד  ל ּמ וּ ד וֹ , ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

יוֹ ליף  דּ לא לוֹ ליּה  לקנוֹ ת ׁש יּ כוֹ ל  וּ מי וכוּ '. ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌
 ֹמּת ו אוֹ  חבר אוֹ  ק בּ לה ׁש יּ לּמ דהוּ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַרב
גּ ל וּ תא לאר גּ וֹ רם וּ מתר ל , ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּס פרים
וּ להבין  ללמד  יזכּ ה אם ׁש כּ ן וכל  ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְוכ וּ '.
למעלה ּת ּק וּ ן  בוֹ  יעשׂ ה אחד מאמר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
בּ לּמ וּ ד  יע שׂ ה א מה אחת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה

ּת מימה. ׁש נה שגהּפ ׁש ט ל ' בתיקו ש  עיי) ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לימוד הבנה, בלי בעלמא בגירסא  קבלה הלומד 

פשטי בלימוד ימי חודש כמו נחשב אחת שעה

.התורה)

אחד ׁש עה אמת זה האם ׁש אלה: ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְט.
אלף  מעשׂ ר  י וֹ תר  ׁש וה הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר
ׁש ׁש  היּ וֹ ם  כּ ל גּ מרא ׁש לּ וֹ מדים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַאברכים

ּת ׁש וּ בה : ׁש עה,חדׁש ים? ׁש ל ער כּ ּה  ראה ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
35-36. מסּפ ר הזּ וֹ הר אוֹ ר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְועלוֹ ן

לוֹ מד ׁש אינ וֹ  ׁש ּמ י נכ וֹ ן זה האם ׁש אלה: ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְי.
ּת ׁש וּ בה : מיּ מיו ? מאוֹ רוֹ ת ראה א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַזוֹ הר

ׁש ל"ה אורראה בספר מועתק ,רא (מאמר ְ◌ָ◌
בחינ לקבל הזוהר למפעל תפנה – 154 ד הזוהר

(הספרי.
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אוֹ מר אינ וֹ  ׁש לּ י הרב אם ׁש אלה: ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיא.
ּת וֹ רה  לוֹ מד ה וּ א האם זוֹ הר, ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִללמד
אוֹ מר מי רב? מערב  הוּ א האם ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלׁש מּה ?

זה? ◌ֶ◌ֶאת

חיּ יםּת ׁש וּ בה: הרב מוֹ רנוּ  בּ הקדּ מת ראה ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
זי "ע ההקמת)ויטאל ער כּ ל (על וכלוּ  ... ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ א. א דּ וד בּ ן ועדין את הּק צּ ין ונ וֹ דע ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
כּ ל לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינ וּ  אמרוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
כּ א לּ וּ  בּ ימיו הּמ קדּ ׁש  בּ ית נבנה ׁש א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶדּ וֹ ר
ולדעת  לחקר ּפ ני  את ואּת נה בּ ימיו. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶנחרב
וגלוּ תנוּ . קצּ נ וּ  נּ תאר מה ועל  זּ ה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַמה

יׁש י. בּ ן בּ א  א לי וּ מדּ וּ ע  אוֹ ן וּ מצאתי ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הּת ּק וּ נים מספר דּ וי... ולבּ י בּ קרבּ י  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואנינה

ע "ז:)  ל' )...,דה ה כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
דּ עבדי... הוּ א לגרמייהוּ  דּ עבדי חסד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָכּ ל 
יׁש וּ ב  וא ה וֹ ל רוּ ח הּמ ה בשׂ ר כּ י ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַויּ זכּ וֹ ר

לט ) עח  יה),מ ׁש יח ׁש ל  ר וּ חוֹ  איהוּ  דא , ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌
על  מן ליּה  דּ י וֹ זיל  דּ גרמי  מאן לוֹ ן מאוי ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

דּ עבדי  אינוּ ן דּ אלּ ין לעלמא, יתוּ ב  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְולא 
לאׁש ּת דלא בעאן ולא י בּ ׁש ה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאוֹ רייתא
נביעוּ  דּ אסּת לּ ק וגרמין הּק בּ לה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמת
ואׁש ּת ארת מינּה , יוּ "ד דאיהי  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדחכמה

יביׁש ה, וחרבּ א בּ י"ת עניּ וּ תא דּ גרמי לוֹ ן  וי ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רוּ ח  והאי  בּ עלמא, ואבּ דן והרג ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִוּ ביזה

מׁש יח  ׁש ל  ר וּ חוֹ  דּ איהוּ  כּ מהדּ אסּת לּ ק ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רוּ ח ואיהוּ  הּק דׁש , רוּ ח ואיהוּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדאּת מר,
דּ עת רוּ ח וּ גבוּ רה עצה ר וּ ח וּ בינה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחכמה

הם ב)ויראת יא אינוּ ן (י עיה כּ ל ואפי לּ וּ  . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌
דּ עבדי  חסד כּ ל בּ אוֹ ריתא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ מׁש ּת דּ לי
מבאר, ׁש ּפ ׁש טוֹ  הי וֹ ת עם וכ וּ '. ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלגרמיהוּ 
אׁש ר הרבּ ים בּ עווֹ נוֹ תינ וּ  זה בּ זמנּ נ וּ  ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בפרט
קצת  אצל בּ ּה  לחת קרדּ ם נעשׂ ית ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה 
מנת  על  בּ ּת וֹ רה עסקם אׁש ר ּת וֹ רה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי
להיוֹ תם  וגם יתרוֹ ת, והּס פקוֹ ת ּפ רס ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל

סנהדראוֹ ת, ודיני יׁש יבוֹ ת, ראׁש י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמכּ לל
הארץ  בּ כל נוֹ דף וריחם ׁש מם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
הפלגה  דּ וֹ ר לאנ ׁש י בּ מע שׂ יהם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְודוֹ מים
סבּ ת  ועּק ר בּ מים, וראׁש וֹ  מגדּ ל  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהבּ וֹ נים
הכּ ת וּ ב  ּכ אחר כּ תב מה היא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ יהם

ׁש ם. לנ וּ  הזּ הרונע שׂ ה בּ ספר כּ כּ ת וּ ב ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌
בּ ראׁש ית כ"ה:)בּ פרׁש ת ) על לׁש וֹ נוֹ  וזה ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

והארץ, המים ּת וֹ לד וֹ ת אלּ ה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָּפ ס וּ ק
הג' וּ מן רב, בּ ערב יׁש  מינים ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש חמה
גּ בּ וֹ רים, כּ ת הנּ קרא הוּ א מהם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִמינים,
אׁש ר הגּ בּ וֹ רים ה ּמ ה א ּת מר ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ עלייהוּ 
דּ אלּ ין  מּס טרא ואינּ וּ ן הם, אנׁש י ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמעוֹ לם 

בּ הוֹ ן  יא )דּ אּת מר לנוּ (ראית נבנה הבה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ ּת י  בּ בנין ׁש ם  לנ וּ  ונעשׂ ה  וגוֹ ' וּ מגדּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִעיר 
ספר בּ ה וֹ ן וׁש ויין מדר ׁש וֹ ת וּ בּ ּת י  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְכנסיּ וֹ ת
אלּ א ל ׁש מּה , וא ריׁש יּה , על ועטרה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָּת וֹ רה
הזּ את הכּ ת על והנּ ה וכוּ '. לוֹ ן ֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְלמעבּ ד

העוֹ סק  כּ ל בּ גּ מרא: ׁש אאמרוּ  בּ ּת וֹ רה ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ּפ ניו  על  ׁש ליתוֹ  ׁש נּ הפכה ל וֹ  נח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִלׁש מ ּה 

העוֹ לם. לאויר  יצא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוא
מהאלמין  האדמוֹ "ר  ל ּמ ה ׁש אלה: ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְיב .
ה ּק ד וֹ ׁש ? הזוֹ הר  לּ יּמ וּ ד  על  רעׁש  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶעוֹ שׂ ה

אלּ וּ ּת ׁש וּ בה: ׁש כּ ל  הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ תוּ ב ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
מן  יּמ חקוּ  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לוֹ מדים ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש א 
וּ פׁש וּ ט וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג בּ מלחמת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
י שׂ ראל  עם  כּ ל  את להצּ יל  צריכים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש אנחנוּ 
אלּ וּ  ורק , הרׁש בּ "י ׁש ל נוֹ ח בּ תבת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ כּ נסוּ 
הקמנוּ  לכן ינּ צלוּ , ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ מדים
אהבת  ֹמּת ו העוֹ למי הז וֹ הר  מפעל ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת
בּ כל  ישׂ ראל עם כּ ל את להצּ יל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
רב  הערב רבּ ני  את ואפילוּ  ׁש הם, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

בּ תׁש וּ בה אוֹ תם !להחזיר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ראׁש  אומר  כּ ב וֹ דוֹ  מד וּ ע ׁש אלה: ֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיג.
היה  א זוֹ הר ללמוֹ ד  שאין  האוֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְיׁש יבה


