
ְּ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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ערב , צללי  נטוּ  וגם  היּ וֹ ם  ּפ נה  כּ י  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָלנ וּ 
בּ א . א  דּ וד  בּ ן  ועדין  ה ּק צּ ים כּ ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוכלוּ 
ועל  זּ ה  מה ולדעת לחקר ּפ ני את  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָואּת נה 
א  וּ מ דּ וּ ע וגל וּ תנ וּ  קצּ נוּ  נתאר זּ ה  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה

בּ ן ?יׁש יבּ א  ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

דּ וי,וּ מצאתי ול בּ י בּ קר בּ י  ואנינה לי און ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
בּ ספרמּמ  הוּ בא  אחד אמר ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

כּ תיב  ּת נּ ינא  ל ׁש וֹ נוֹ : וזה ל' ּת ּק וּ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַה ּת ּק וּ נים 
מה  א וֹ מרת  והיא וכוּ ' מרחפת אהים ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְור וּ ח
ב שׂ ר כּ י  ו יּ ז כּ וֹ ר זמנא בּ ההוּ א וכוּ ' ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאקרא 

יׁש וּ ב וא הוֹ ל רוּ ח  ה ּמ ה    ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

לוֹ ן וי דמׁש יח , רוּ חא איה וּ  ודא  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא,
ית וּ ב  ולא עלמא מן  לי ּה  דּ יזיל דּ גרמין  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָמאן
לאוֹ רייתא  דּ עבדין אינ וּ ן  דּ אלּ ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא,
בחכמה  לאׁש ּת דלא בעאן ולא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַיבּ ׁש ה ,

דקבּ לה    דּ אסּת לּ ק דגרמין , ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ב ' ואׁש ּת ארת מינ ּה , י' דאיהי  דחכמה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנביעוּ 
וחרבּ א  ענ יּ וּ תא דּ גרמין  לוֹ ן  וי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיביׁש ה,
רוּ ח  והאי בּ עלמא, וא בּ דן  והרג ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִוּ ביזה 
דאּת מר, כּ מה  ד ּמ ׁש יח ר וּ ח איהוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אסּת לּ ק 
וּ בינה  חכמה ר וּ ח ואיהוּ  ה ּק דׁש , ר וּ ח ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְואיהוּ 
ה ם  ויראת דּ עת רוּ ח  וּ גב וּ רה עצה  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַרוּ ח 

  כּ אן..עד ַ◌ָ◌

    
   

הרחמים הרי מע וֹ רר  הוּ א ה זּ הר  לּמ וּ ד כּ י  ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
וי בּ נה  וית גּ לּ ה  מׁש יח, ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונ ׁש מתוֹ 
בּ וֹ  וה לּ וֹ מד  לבטח, י ׁש כּ ן וי שׂ ראל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ קדּ ׁש 
א ׁש ר מׁש יח , חבלי  צער  יס בּ ל ׁש א  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָבּ ט וּ ח 
ה ּק דׁש  עיר ורבּ ני  חכמי אנחנ וּ  כּ ן ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַעל 
אמן, בּ ימינוּ  בּ מהרה ות כּ וֹ נן ּת בּ נה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיר וּ ׁש לים
ה זּ הר ל ּמ וּ ד לי ּס ד נתעוֹ ררנ וּ  דּ ינים, ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָוּ בּת י
הּס פר לגמר  בּ כדי לארץ  וּ בח וּ ץ ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ 
ה בּ א  אלוּ ל  בּ כ "ה  ה ּס יּ וּ ם  ויהיה  ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַה זּ הר ,
וילמדוּ  העוֹ לם, בּ ריאת  יוֹ ם  לט וֹ בה, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָעלינוּ 

האלף  בּ ס וֹ ד  ּפ עמים  אלף  והּת ּק וּ נים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַה זּ הר 
מה .ל ׁש ְ◌ְ◌ֹ

חכמים ולכן אחינ וּ  לכם, ק וֹ ראים אנחנוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
בּ עלי בּ ּת ים , בּ עלי סוֹ חרים , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַר בּ נים,
עּמ נ וּ , חלק לקחת ואמצ וּ  חזק וּ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְמלאכ וֹ ת ,

ז אני. גּ בּ וֹ ר יאמר  והתחבּ רוּ והחלּ ׁש  כוּ  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
חלק  יחטף  אחד וכל  הזּ את , ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַבּ חברה
ילמד  הדּ בקים וּ בין  הּפ נאי  וּ ב ׁש עת  ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵמהזּ הר,
לכם  יּת נוּ  אׁש ר הּס דר כּ פי עלין  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵאיזה
בּ ח וּ ץ  בּ ין  בּ ארץ  בּ ין  והמנהלים ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַה גּ בּ אים
מטהר מי  דּ עוּ  ישׂ ראל, אׁש ריכם  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ.
מ לּ ה  כּ ל  דּ עוּ , ׁש בּ מים, אביכם  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶאתכם,
רבבוֹ ן ור בּ י  אלפין  אלף  נעשׂ ית ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִוּ מלּ ה 
בּ הקדּ מת  כּ נּ ז כּ ר  בּ מים, עליוֹ נים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָעוֹ למ וֹ ת 

◌ָ◌ַ◌ַהח ּמ ה .א וֹ ר

       
       
       
      
     

  
קדׁש ואּת ם, עם וּ מנהלי  גּ בּ אי אחינ וּ , ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌

א ׁש ר לארץ , וּ בחוּ ץ ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ
כּ כּ וֹ כבים  הר בּ ים  "וּ מצ דּ יקי  נאמר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם
מׁש מר וֹ ת  ועשׂ וּ  עמדוּ  ועד", ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלעוֹ לם
כּ חוֹ , כּ פי וחבר  חבר לכל  וסדר  ֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש מרוֹ ת 
כ "ה  עד ׁש לם זהר ילמד חבר  כּ ל  כּ י ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְבּ אפן
סיּ וּ ם  כּ ל  וּ לזוּ ג רבעוֹ , א וֹ  חציוֹ  אוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱאלוּ ל
לדעת  בּ כדי  חברים  ד' א וֹ  ג' על  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָׁש לם
לה ׁש לים  ועיר  עיר  בּ כל יׁש  ס יּ וּ מים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
את  מזכּ ה  חברת  מנּ ינוּ  וּ כבר ּפ עמים. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶאלף
אנׁש י גּ ם כּ י בּ זה .וּ ברוּ ר לה ׁש ּת דּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים 
אנׁש י עם ׁש לּ הם הלּ ּמ וּ ד יעלה  לארץ ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָח וּ ץ
הּק דׁש ים  קדׁש  בּ ית  בּ מס לּ ת ה ּק דׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִעיר
ונ כּ נס  בּ זה, זה ערבים ישׂ ראל כּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ ס וֹ ד 
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בּ רחמים  ויׁש וּ עה גּ א לּ ה ׁש נת חד ׁש ה  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְל ׁש נה 
כּ לּ וֹ , העוֹ לם  כּ ל ועל  ישׂ ראל  ע ּמ וֹ  ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל 
ע וֹ ד  נחזר  עוֹ ד   יצטר אם  ה ּס יּ וּ ם  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
זכוּ ת וֹ  הרׁש בּ "י ה ּת נּ א וּ זכ וּ ת  ׁש ני סדר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַּפ עם
עליכם  ויגן עלינוּ  יגן אמן , עלינוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָיגן

ׁש ל וֹ ם . ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוא ּת ם 

    
     
     
    
      

ה זּ הרּכ בר  לּמ וּ ד  מעלת לכב וֹ דם ידוּ ע ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
מיני כּ ל מבּט ל  הוּ א אׁש ר ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש ,
וּ מוֹ תנא  ורעוֹ ת  קׁש וֹ ת וּ גזרוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ּפ רעניּ וֹ ת
כּ בר ׁש עברה  וה נה מעלמא , וּ ב זּ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוחרבּ א
האמּת ית" לגּ אלּ ה "ּת ּק וּ ן  ישׂ ראל עם ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַעוֹ ררנ וּ 
דּ ארעא  מארי  ה גּ א וֹ נים ר בּ נים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִמ ּט עם 
ה זּ הר לּמ וּ ד  על לׁש קד לעיל , הנּ ז כּ ר  ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַקדּ י ׁש א
סיּ וּ מים , אלף  לארץ וּ בחוּ צה  בּ ארץ  ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִלגמר 
רק  נגמר א  ק בּ לנוּ , א ׁש ר  הרׁש ימוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ כפי
אנחנ וּ , כּ ן על  סיּ וּ מים. מא וֹ ת  ׁש ׁש   ְלער◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
מ כּ ל  מבּק ׁש ים  הּק דוֹ ׁש ה, ארץ וּ גאוֹ ני ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַרבּ ני
ע וֹ ד  ללמד מגת, ידוֹ  אׁש ר ישׂ ראל ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ר
אל וּ ל  בּ כ "ה  סיּ וּ מים האלף גּ מר  בּ כדי ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַּפ עם
יוֹ תר הרא ׁש וֹ ן ׁש עוּ ר  כּ פי  לט וֹ בה עלינוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַה בּ א
אׁש ּת קד , ׁש ל חברתוֹ  בּ ני עם  ּפ ח וֹ ת , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָא וֹ 
י שׂ ראל , עם  מזּ ל לע לּ וּ י  אחד זהר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִסיּ וּ ם
עלי וֹ נים  א וֹ תם הצּ רים כּ ל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לבּט ל
ויקלקל  אוֹ יבינוּ  עצת ויפר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותח ּת וֹ נים,
ּת וּ ׁש יּ ה , ידיהם ּת עשׂ ינה  ו א ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמחׁש ב וֹ תם,
ציּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה  לבטח יׁש כּ ן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוי שׂ ראל 
ות כּ וֹ נן ּת בּ נה יר וּ ׁש לים  רצוֹ ן . יהי כּ ן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָאמן
ׁש נת  איּ ר לחדׁש  א' אמן . בּ ימינוּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה

קטן. לפרט  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִתפא "ר

יאמר:קדם לוֹ מדים ה לּ ּמ וּ ד אנחנוּ  הרי ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ׁש כינת  לעלּ וּ י הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר 
ּפ י ולס ּת ם  י שׂ ראל , מזּ ל  קרן  וּ להרים  ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌עזּ נוּ ,
ותחּת וֹ נים , עלי וֹ נים  א וֹ תנוּ  הצּ רים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל
דּ י ויאמר  לי ׁש נ ּה , העטרה ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ להחזיר
יהי כּ ן  אמן לבטח, יׁש כּ ן וישׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלצר וֹ תינוּ 

◌ָרצ וֹ ן.

     
   

וארץ ,עזרי ׁש מים  עוֹ שׂ ה ה ם מעם ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ות כּ וֹ נן ּת בּ נה  ה ּק ד ׁש  עיר ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים
חכמינוּ  אמר וּ  אמן .כּ בר  בּ ימינוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה
ׁש קוּ לה  היא  ּת וֹ רה ׁש ּת למוּ ד לברכה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכרוֹ נם
להי וֹ ת  הזּ וֹ כה  אׁש רי  הּמ צווֹ ת . כּ ל ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד
בּ ספר בּ נּ סּת ר, הן  בּ נּ גלה  הן  בּ ּת וֹ רה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲעמלוֹ 

וה ּת ּק וּ נים . הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹזהר 

זכוּ ת וֹ וּ כדאי האקי ה ּת נּ א רׁש בּ "י , ה וּ א  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌
כּ ל  את  לפטר אמן, עלינוּ  ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָיגן
ה גּ א לּ ה , את  וּ לקרב  הדּ ין מן  כּ לּ וֹ  ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָהעוֹ לם
ה ם  א וֹ ר נגלוֹ ת בּ הגּ לוּ ת ּת חזינה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְועינינ וּ 
גּ וֹ אל  בּ ביאת  ה ם  את  דּ עה הארץ ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָוּ מלאה
עוֹ למים  ּת ׁש וּ עת  בּ הם נוֹ ׁש ע  וישׂ ראל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶצדק,

וּ בקרוֹ ב . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עגלא

רינמ החסיד  א ה חיר יצחק  נא
זכר לי יהדא  יהע  מה  רי הרב
יסקי לברכה ציק

וּ מבּק ׁש מס ּכ ים למעלה , המד בּ ר לכל אני  ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מקוֹ ם  בּ כל ישׂ ראל בּ ני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵמאחינוּ 
וּ בּס דר הנּ ז כּ ר  הּק ד וֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתמיד
זכוּ ת וֹ  רׁש בּ "י  ה ּק דוֹ ׁש  ה ּת נּ א וּ זכ וּ ת  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַה נּ זכּ ר,
עלינוּ  יגן  הּק דוֹ ׁש ה ות וֹ רה אמן עלינוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָיגן
בּ רחמים  ישׂ ראל  בּ גאלּ ת לרא וֹ ת  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלז כּ וֹ ת
"גּ ם  הנּ ביא ׁש אמר  כּ מ וֹ  אמן, בּ ימינ וּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה
על  וּ באנוּ  אקבּ צם ". עּת ה בגּ וֹ ים  יתנ וּ  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִכּ י 



 אברהם  יצחק
ויעקב

המשך בעלון הבא
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יפרח  ס "ט  בּ א תרפ"א ׁש ני ּפ סח  י וֹ ם ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶהחת וּ ם 
קטן לפרט ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַכּ וֹ ׁש נּ "ה

ס "ט  מאיר יעקב  הבי  רא 
יראל  אר ני הר  ורא לצ

ה ּק ד וֹ ׁש על ה לּ ּמ וּ ד וּ נחיצוּ ת  ּת וֹ עלת דּ ר ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
כּ בר ה ּת ּק וּ נים  הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶׁש ל
 יתבּ ר הם ׁש עברה. ׁש נה בּ זה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ תבּת י 

מלּ עילא  ּת ׁש וּ בה  התע וֹ רר וּ ת י ּת ן  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמיו
בּ יׁש וּ עה  לרא וֹ ת ונזכּ ה  ישׂ ראל , עּמ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ לב

המח כּ ה . ונפׁש  לב כּ עתירת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְקרוֹ בה

זאנענפעלד  יח ס י  טה
ינ הא לקהת  ואב"ד רב
נ ות נה לייר ד ה עיר
אמ ימינ מהרה 


