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א ְּכבֹוד ָהַאְדמֹו"ר ְמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א ְמַחְּבָרם ֶׁשל יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ְסָפִרים ְּבָכל ְׁשִביֵלי 	.
ַהּתֹוָרה – ְּתִפיִלין, ְמזּוזֹות, ַׁשָּבת, ַּכְׁשרּות, ְׁשִחיָטה, ִנּקּור, ְצִניעּות, ָטֳהַרת ַהִּמְׁשָּפָחה, 
ִמְקָואֹות ְועֹוד.......................................................................................................................... ה

א ָּבֵּתי 	. ִמְדָרׁשֹות,  ַהָּבֵּתי  ְלָכל  ְּבִעירֹו  ְלַחֵּלק  ָהַרִּבים  ֶאת  ְלַזּכֹות  ִלְזּכֹות  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי 
.................... ה ְּכֵנִסּיֹות, ְיִׁשיבֹות, ְוכֹוְלִלים, ְיַקֵּבל ְּבִחיָנם ֵסִטים ֶׁשל ְסָפִרים ַלֲחלּוָקּה.

א . ה	. ַהַּמֲאִזיִנים ְמַבְקִׁשים ִלְׁשמֹוַע ִׁשיר ְלָכבֹוד ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי.
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הּגא ּוּלה הזֹוהר  ְַַָ

ֵֶספר
הּגאּוּלה ְַַָזֹוהר

וגדל ראׁש, ּכיסּוי צדקה, הּׁשּבת , ז ֹוהר אל ּול, לחדׁש התעֹוררּות ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹדרׁשה
וה ּפֹוסקים ה ּקדֹוׁש ּבזהר ואמרּו ׁשהפליגּו ּומה יה ׁש"ר, אמן ענ ּית ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹמעלת 

אדמ ֹו"ר  מכ "ק ועֹוד, אל ּיהּו, ּבּפתח  ׁשיעּור נפלאים, וס ּפּורים ,ּכ ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָעל 
ׁשליט"א ְְִִֵָָמהאלמין


        


:

הּתֹורה ׁשבילי ּבכל ספרים מאלף יֹותר ׁשל מחּברם ׁשליט"א מהאלמין האדמֹו"ר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכבֹוד
ועֹוד. מקואֹות הּמׁשּפחה, טהרת צניעּות, נּקּור, ׁשחיטה, ּכׁשרּות, ׁשּבת, מזּוזֹות, ּתפילין, –ְְְְְְְְֳִִִִִִִַַַַָָָָָָ

0548436784 ּבּטלפֹון: ּבחינם, לקּבל ורצּוי אפׁשר ועֹוד, הּקדֹוׁש הזֹוהר על ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּספרים
ּבהתנּדבּות. הּכל עֹוׂשים אׁשר הארץ, ּבכל הּמפיצים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואצל

ּכנסּיֹות, ּבּתי מדרׁשֹות, הּבּתי לכל ּבעירֹו לחּלק הרּבים את לזּכֹות לזּכֹות ׁשרֹוצה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
לחלּוקּה. ספרים ׁשל סטים ּבחינם יקּבל וכֹוללים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָיׁשיבֹות,



: ,
יֹוחאי. ּבר ׁשמעֹון רּבי האלֹוקי הּתּנא לכבֹוד ׁשיר לׁשמֹוע מבקׁשים ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָהּמאזינים

: "
ליחדא ,דחיל רחימ , רחימ  דחיל , יכינ הא  רי קדא יח ד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָלם

לים יח דא ק"י  וא"ו ק"י  יו"ד  לזת(ה')ם  מזן מכן הני  יראל. ל ם  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻ

לעי מעפרא, כינא  לאקמא  דה הזהר  י ד  ר ים  לפרסם  הרים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָאת

גלתא מן יראל יפקן ההר, ספר ספרא בהדין  מחה, הנים  אם זנע ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹכינת

.ננה  ידינ מע ה  . עלינ ננה  ידינ מעה .עלינ  אלהינ אדני  נעם  ויהי  ְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹֹרחמי.

.ננה ידינ מעה . עלינ ננה  ידינ מעה . עלינ  אלהינ אדני נעם  ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֹויהי 

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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.ננה  ידינ מע ה  . עלינ ננה  ידינ מעה .עלינ  אלהינ אדני  נעם  ויהי  ְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹֹרחמי.

.ננה ידינ מעה . עלינ ננה  ידינ מעה . עלינ  אלהינ אדני נעם  ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֹויהי 



הּגא ּוּלהו  ְַַָזֹוהר 

לחי, ה ואמר יחאי: ר   מע רי  לחי, ה  ואמר
ציקאי: מע רי

מזהיר, הח ה אר ההיר , רה סד  האיר , יראל לכל
:ואמר י חאי . ר  ננ אד

תרה, צא  מ חרה, ארי נקרא, ל סיני  סיני
:ואמר י חאי . ר  ננ אד

,ניהעלי   ,נינימ יקרי ,ני  בעי עה
:ואמר י חאי . ר  ננ אד

,ל הע לפטר יכ ל ,עלה מדר ה , להע יס ד  ציק
:ואמר י חאי . ר  ננ אד

,עדנ ט ב ימלי הא ,עינינ מאירת היא  ,לנ  מג רת
:ואמר י חאי . ר  ננ אד

,הרימ  א מי לפני י ראל, ריכ א עקיבא , רי  אמר
יראל מקוה וא מר , .מי אביכ ,אתכ מטהר  מי
הא  ר  דה  א ,מאיה את מטהר קוה מה ה',

י ראל: את מטהר 


המקרבים הרים מזי ליט"א, אלים  רדי מייסדי  ל הא נים, הר נים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָר ת

היערים את נ אר , יחי עליכם ה ' מים  לאבינ י ראל ני אחינ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאת

אתכם ויבר עמים אלף עליכם  ה' י סף הה, דה ההל ל ברת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוהר ת,

אמן. לכם, ר  ֲִֵֵֶֶַָָא ר

מה ר ה צא הה והרא הד ל  הם   קיד מצים  מיחלים   ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָאנחנ

נז , נ לארצנ",המעים הארץ נפת  מארע מהרה  יחד  צנוק" לברת ה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אמן. ימינ מהרה  צדקינ מ יח  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָביאת

הכי המן  הא תבה , לחזר ר צים  ם  ראל עם  אלל  חד רא ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלכבד 

ראל עם את להחזיר  הא יסדם  ל 2000  לרדי קבע הראת לעזר  ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהד ל

ְִָת בה.

הּׁשנה ראׁש לכבֹוד 2000 מרדיֹו ה ּיֹוצאים ּגדֹולים למבצעים ז ֹוכים יׂשראל  ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹעם
תשע"ב  ְַׁשנת

סט יק ל ש "ח , 50 ל קבע הראת על חם  ה ת"מי  חמ ה "ז הר ל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

העלמי  הזהר  מפעל  ידי  על עת  ס ד החדים הפרים  הת רכים . "זהר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ה רה " רת על חלקים יקלחמה  ש"ח , 72 ל  קבע הראת על ח תם מי  . ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּגא ּוּלה ז זֹוהר  ְַַָ

סט רכים"עד  חמה ליראל חק מה ברים"זהר הם  הא הדים הפרים  . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ת בה. היהדים  ל להחזרת זכה ה יח ר  רנ הד לים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהכי

החדים , ה ת"הפרים הנה,"זהר ר ת  54 הר ת סדר לפי מח ק ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

רכים . ְֲִִַָָחמ ה

הפרים : ְֲִַַָמעלת

ענג ל ּׁשּבת ְֶַַָָָָֹוקראת 
אמר י עיה יג)הביא  נח וכד :(יׁשעיה מכד  ה' לקד ענג  ל ת "וקראת ְְְִֵַַָָ ַ ְ ָ ַֹ ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֻ

בר" וד ר חפצ מצא רכי ה עלם מעת  מדר ואיתא מאמר. ּברא ׁשית (ּפרׁשת ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ ָ ַ ְ ֵ ִ ַ ֲ ָ 

אדם) ה':נע ׂשה  קד ה קרא הרח ספת היא מכד", ה ' חז"ל"לקד ולמד (ׁשּבת. ַ ֲ ֶ ָ ָ ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻ ָ 

ע "א) ק "נ תּדף ליארס ה ינ קת על מ דכין מנה דבי ותנא : ללמד הינ ק  ועל ַ ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

בר",ספר  ודר  חפצ "מצא  קרא אמר אמנת, דללחפצי אסרים חפצי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מרין העדה מים את  לק ועד  ת, סעדת חל ברי  ר יד א  כדי  . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

הפר  את לפניכם  נ הג מקם, ל לחנ מ נח ב  ה ת"היה  כל"זהר די  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

. דק ת רחנית התעת ספת יהיה  יה די ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָית

וה עה  מיחד, התעת  זמן הא ת ללחן מביב המפת  ה יבה  ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻזמן

ה ד. מרת  ולטעם  נצח , רת החה בני  להטמיע ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹהתאימה 

הבב ת את העררים מיחד ת מע ת הבאנ הלימד  את להטעים  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻדי 

יתירה. לנמה  זכים  יד על וטהרה קד ה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָמח ירים 

נעם לת ולזת רחנית התרממת ר קביע ת  זה ספר  ילמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻאר

לכלל מעה הכי המירה יהיה וזה יהדי , ית כל הר"י להארת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהמ ת,

מד ת יראל. וללמד טה רה , מים  ויראת הם לאהבת מסל  זה  קד וספר ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ

ורי הר"י לנמת להתק ר וה סר, הד  הזהר, חכמי ה ד ים תינר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָוצדקת

זיע"א נ .אלעזר ְְְֶָָָָ

לנאים : ח ק ְְְִֵֶַָֻהפר

הת.ב. קד ת על ְַַַַַָֻזהר 

המ כים .ג. הזהר  ְְִֵֶַַאר

טבים .ד. וימים  הת מירת מעלת  על ְְֲִִִַַַַַַַָָזהר 

רמ "אה. עם מח ר ת הלכת  ער לחן ְְְְֱִִֵַַָָָָֻל

ת.ו. הלכת י ד ,הלכת יראל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהת

הת.ז. על וירלמי, בלי ו"ס מדרים  זהר מחז"ל  ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָמאמרים

לסרח. הת סעדת להם  לסר לילדים  מיחדים ס רים  הז הר , ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻסרי 

כל ע דה  ירויח  ו הזהר , ספר מ ל מלטים הת , לחן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻלילדים 

ת. ל סעדה כל  רה נה 28,000 ְְְִֶַָָָָָָָנה 
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לחי, ה ואמר יחאי: ר   מע רי  לחי, ה  ואמר
ציקאי: מע רי

מזהיר, הח ה אר ההיר , רה סד  האיר , יראל לכל
:ואמר י חאי . ר  ננ אד

תרה, צא  מ חרה, ארי נקרא, ל סיני  סיני
:ואמר י חאי . ר  ננ אד

,ניהעלי   ,נינימ יקרי ,ני  בעי עה
:ואמר י חאי . ר  ננ אד

,ל הע לפטר יכ ל ,עלה מדר ה , להע יס ד  ציק
:ואמר י חאי . ר  ננ אד

,עדנ ט ב ימלי הא ,עינינ מאירת היא  ,לנ  מג רת
:ואמר י חאי . ר  ננ אד

,הרימ  א מי לפני י ראל, ריכ א עקיבא , רי  אמר
יראל מקוה וא מר , .מי אביכ ,אתכ מטהר  מי
הא  ר  דה  א ,מאיה את מטהר קוה מה ה',

י ראל: את מטהר 


המקרבים הרים מזי ליט"א, אלים  רדי מייסדי  ל הא נים, הר נים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָר ת

היערים את נ אר , יחי עליכם ה ' מים  לאבינ י ראל ני אחינ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאת

אתכם ויבר עמים אלף עליכם  ה' י סף הה, דה ההל ל ברת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוהר ת,

אמן. לכם, ר  ֲִֵֵֶֶַָָא ר

מה ר ה צא הה והרא הד ל  הם   קיד מצים  מיחלים   ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָאנחנ

נז , נ לארצנ",המעים הארץ נפת  מארע מהרה  יחד  צנוק" לברת ה ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אמן. ימינ מהרה  צדקינ מ יח  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָביאת

הכי המן  הא תבה , לחזר ר צים  ם  ראל עם  אלל  חד רא ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלכבד 

ראל עם את להחזיר  הא יסדם  ל 2000  לרדי קבע הראת לעזר  ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהד ל

ְִָת בה.

הּׁשנה ראׁש לכבֹוד 2000 מרדיֹו ה ּיֹוצאים ּגדֹולים למבצעים ז ֹוכים יׂשראל  ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹעם
תשע"ב  ְַׁשנת

סט יק ל ש "ח , 50 ל קבע הראת על חם  ה ת"מי  חמ ה "ז הר ל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

העלמי  הזהר  מפעל  ידי  על עת  ס ד החדים הפרים  הת רכים . "זהר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ה רה " רת על חלקים יקלחמה  ש"ח , 72 ל  קבע הראת על ח תם מי  . ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּגא ּוּלה ז זֹוהר  ְַַָ

סט רכים"עד  חמה ליראל חק מה ברים"זהר הם  הא הדים הפרים  . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ת בה. היהדים  ל להחזרת זכה ה יח ר  רנ הד לים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהכי

החדים , ה ת"הפרים הנה,"זהר ר ת  54 הר ת סדר לפי מח ק ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

רכים . ְֲִִַָָחמ ה

הפרים : ְֲִַַָמעלת

ענג ל ּׁשּבת ְֶַַָָָָֹוקראת 
אמר י עיה יג)הביא  נח וכד :(יׁשעיה מכד  ה' לקד ענג  ל ת "וקראת ְְְִֵַַָָ ַ ְ ָ ַֹ ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֻ

בר" וד ר חפצ מצא רכי ה עלם מעת  מדר ואיתא מאמר. ּברא ׁשית (ּפרׁשת ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ ָ ַ ְ ֵ ִ ַ ֲ ָ 

אדם) ה':נע ׂשה  קד ה קרא הרח ספת היא מכד", ה ' חז"ל"לקד ולמד (ׁשּבת. ַ ֲ ֶ ָ ָ ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻ ָ 

ע "א) ק "נ תּדף ליארס ה ינ קת על מ דכין מנה דבי ותנא : ללמד הינ ק  ועל ַ ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

בר",ספר  ודר  חפצ "מצא  קרא אמר אמנת, דללחפצי אסרים חפצי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מרין העדה מים את  לק ועד  ת, סעדת חל ברי  ר יד א  כדי  . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

הפר  את לפניכם  נ הג מקם, ל לחנ מ נח ב  ה ת"היה  כל"זהר די  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

. דק ת רחנית התעת ספת יהיה  יה די ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָית

וה עה  מיחד, התעת  זמן הא ת ללחן מביב המפת  ה יבה  ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻזמן

ה ד. מרת  ולטעם  נצח , רת החה בני  להטמיע ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹהתאימה 

הבב ת את העררים מיחד ת מע ת הבאנ הלימד  את להטעים  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻדי 

יתירה. לנמה  זכים  יד על וטהרה קד ה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָמח ירים 

נעם לת ולזת רחנית התרממת ר קביע ת  זה ספר  ילמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻאר

לכלל מעה הכי המירה יהיה וזה יהדי , ית כל הר"י להארת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהמ ת,

מד ת יראל. וללמד טה רה , מים  ויראת הם לאהבת מסל  זה  קד וספר ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ

ורי הר"י לנמת להתק ר וה סר, הד  הזהר, חכמי ה ד ים תינר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָוצדקת

זיע"א נ .אלעזר ְְְֶָָָָ

לנאים : ח ק ְְְִֵֶַָֻהפר

הת.ב. קד ת על ְַַַַַָֻזהר 

המ כים .ג. הזהר  ְְִֵֶַַאר

טבים .ד. וימים  הת מירת מעלת  על ְְֲִִִַַַַַַַָָזהר 

רמ "אה. עם מח ר ת הלכת  ער לחן ְְְְֱִִֵַַָָָָֻל

ת.ו. הלכת י ד ,הלכת יראל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהת

הת.ז. על וירלמי, בלי ו"ס מדרים  זהר מחז"ל  ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָמאמרים

לסרח. הת סעדת להם  לסר לילדים  מיחדים ס רים  הז הר , ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻסרי 

כל ע דה  ירויח  ו הזהר , ספר מ ל מלטים הת , לחן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻלילדים 

ת. ל סעדה כל  רה נה 28,000 ְְְִֶַָָָָָָָנה 



הּגא ּוּלהח ְַַָזֹוהר 

נפלאת.ט. מ נת עם  קראקא עיר בה עלי  מ ני  המכים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָס ר 

ועד. ְְוע ד ,

הם .י. על יר ש עם  דה הזהר ספרי מ ל  מלט   נוע כר עניני  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֻֻל

אתיא. לח ר   דה הזהר  א ר י ראל  י  ל את מאירים הא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהפרים 

ברי הם  מצה העמד מלא  כמ זי "ע, הר "י  קד ת עם  הת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻֻקד ת

אז לאי, מרכי  ן אברהם  ּבהק ּדמה)רי  הח ּמה, תע ק(אֹור הבחר מן מצוה : ְְְֲִֶַַַַַָָָ ַ ָ ַ ַ ְ ָ ָ ְְְְִִִֶַַָָֻ

 ואחר  קט ים... ד לים  זכת ר ים  ולא  היח  מל לב א עתיד זה  זכת  ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

זי "ע אחר מקאמארנא  דה האדמ "ר וכן  להתר ל, רא י אין ספר, (ּבהקּדמת  ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ ַ ְ ָ ַ ֵ ֶ 

עדן) ןעצי על אמר: והנים , ה הר דברי ללמד עצמכם  ילר ואחי , ני ֲ ֵ ֵ ֶ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹֹ

ולא ממיו מאר ת ראה  לא , במ מתקים  ה הר אר ראה  א מי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹקידה,

הרה , טעם  מןטעם עלמא  אמירה  אפ ,כמז פה מטהר הא  ועד ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ע"ל. מאד , פה ותן סג ה ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֻה פתים 

לכליב. ה וה פה   די  המדכה על קד ח בים  חכמים  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻלמידי 

 ינ מ הרד "ס  חלקי  כל הרה  מ א  רצן ויהי  נעימה . ר רה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנפ

 ימינ מהרה  צדקינ מיח  ביאת  עלם עד זרענ זרע מ י  זרענ ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמ י

ֵָאמן.

ש"ח: 72 ל קבע לה ראת ה נה  ְְִֶֶַַַַַָָָָה נה 

המי" ליראל חק לי ראל"זהר מחק הז הר  הא ן  מ רכים , חמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

א ה ה הט  על דלה מחה הר"י נקדת, עם  רם  עם  האריז"ל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹן

עם . אף זאת דלה מחה   ל ְְְִַַַָָָָָֹהיתה

היתה  א זאת התערר ת  ל  י לבד ת ה רק הא פרים רא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמי 

ג מ לחמת להינצל זה  א פרים  מד  מי  מ מיו, זאת התערר ת ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹל

ה פרים  . ד ה הזהר ידי על רק  נעה וזה הר"י, ל נח תבת כנס י  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹמג ג,

נערים . עם  זקנים ללמ ד הנה, ימי 354ל הבע לר ת מח קים ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֻהא

ל האמת את ראה י תבה, חזר כף עה  חצי רק  פרים מד ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמי 

רק זה  מד מי  קדים, י ראל ל י ה מה את להדליק רק  צריכים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהחים,

בת ח מה  בין  ה מה  מסיק  בר וזה  הראנה , ה ריקה  את מקל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָקצת

זצ"ל ה ם על יא ר עם הזה "ק ספרי  מ ל לט  לכם  י א פרים ,למעְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻ

ו  הרים זיכי מעלת וגדל  נוע כר עניני תבה .על יה דים החזרת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

אה ת סעדת כל  2000 מרדי מקל אה  עלם ה דלה  הכי  ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָהנה 

עדה . אכם וב הר"י את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמארח 

הּגא ּוּלה טזֹוהר  ְַַָ

ּתֹורתֹו ּבלֹומדינּו אּתנּו יֹוׁשב זי"ע ְְְְִִֵֵַָָָָָהרׁשּב"י 
הארא , דברי עסקים   אנ זמן ל ,ינינמ ר"י  פטר אחר הם עד  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאפיל

עכל"ק  גוון, ויב , רא עטרתיו  מל מער מע ן  ר י  א (הצה"ק"אתעטר" ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ ַ ַ ָ 

ע "ב) קכ "ג הח ּמה" "א ֹור זיע"א, גלאנטי אברהם רּבי הצה"ק  אזּולאי, אברהם .רּבי ַ ִ ַ ְ ָ ָ ַ ַ ַ ַ ַ ָ ַ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ָ ָ ַ ַ ָ 

מזי ין  נח ב ויהיה  מדר לבית הפרים להיג יראה ד ל  זכת  ל  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמי 

והמסעים העזרים ל הרים זכת ח בגדל ועד לעלם  כבים זהירים  ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהרים

אר עד קד ה , ונחת ענ ג  רב חלציהם  מצאי  לרא ת  יז הה, דה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלפעל

כל  צרנלי לעבד לבבנ לטהר  ונזה טהרה, רח   עלינ הם ערה קרב ְְְְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנז ה

ה הר , ספר  "האי  מהימנא  הרעיא  הבטחת תקם  ,מאדנ בכל  ננפ בכל חנְְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

אמן. ,ימינ מהרה צדק  אל ביאת  רחמי" לתא מן  י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיפקן



: ,
הזֹוהר לּמפעל ׁשּתף ולהיֹות הרּבים את לזּכֹות ּכאּלּו ּגדֹולים ׁשּדברים להיֹות יכֹול ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻאי
ללכת לאנׁשים ׁשהּציעּו ּובפרט האּלּו הּגדֹולים ּבּדברים ּולהׁשּתּתף ּבחינם, זֹוהר ספרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלחּלק
יׂשראל עם את להּציל רק ּכסף, לראֹות מעּוניין לא הזֹוהר ּומפעל לׁשּלם, לדפּוס ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיׁשר
הּגדֹול ּבּדבר ׁשּיׁשּתּתפּו אנׁשים אלפים עׂשרֹות ּׁשאין להיֹות, יכֹול אי אז ׁשמים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלׁשם
רּבי הּקדֹוׁשים הּצּדיקים עם סּפר האדמֹו"ר ׁשּכבֹוד הּסּפּור לׁשמֹוע רֹוצים הּמאזינים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָהּזה?

זי"ע. זּוסיא ר' ורּבי ְְְֱִִֶֶַָָאלימל

:  
הצה"ק  עם  נפלא  סיפור  זושאאספר ר ' ורבי אלימלך יחדיו רבי הלכו שניהם זי "ע.

הזה  העשיר  מאוד. גדול עשיר  של אחד  לבית הגיעו הם  שבוים , לפדיון כסף לאסוף
חמשה  בימינו  כמו  מאוד, משומש כסף להם  ונתן גדול בכבוד לביתו אותם הכניס
לו  זרקו וכולם  צדקה, לקבץ שבא  אחד  לכל נותן היה הזאת  [המטבע בלבד . אגורות
וכל אצלו, ונשאר ממנו, הלך לא  הזה שהכסף רבות שנים  לכן בפנים. חזרה  זה את
איך לשמוע הדלת מאחורי  עומד היה העשיר מהבית, יצאו הצדקה  שמקבצי  פעם 
האלו  הקדושים  כשהצדיקים גרועים]. דברים מיני כל עליו ומדברים  אותו שמקללים 

הרבי  אמר אלימלך יצאו, לרבי זושא ברשימה !זי "ע,ר ' לא  הוא  נעשה  העשירמה 
כאלו, דיבורים  ברשימה?שומע לא שאני שאמרתם  זה מה אותם ושואל  הדלת פתח 

לקחת  אלי לבוא ברשימה  לא שאני אומרת זאת אלי, שבאתם טעות  עשיתם אתם האם
כסף ?

הרשימה על רק  דיברנו, בארץ הרשימה על לא לא , לא, להעשיר, עונה הצדיק
של הזאת הגדולה  לצדקה כסף לתת הזכות לו  שיש  מי  רשימה  יש בשמים כי בשמים.
כזאת, מטבע נתתם  שאם וחשבנו מאוד, גדול דבר וזה  אוספים, שאנחנו שבויים פדיון
ושלום, חס עליך תלונות שום לנו  ואין בשמים, הזאת ברשימה לא שאתם אומרת זאת

בשמים. עובד  דבר  כל  ואיך  בשמים, הולך מה  רק דיברנו



הּגא ּוּלהח ְַַָזֹוהר 

נפלאת.ט. מ נת עם  קראקא עיר בה עלי  מ ני  המכים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָס ר 

ועד. ְְוע ד ,

הם .י. על יר ש עם  דה הזהר ספרי מ ל  מלט   נוע כר עניני  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֻֻל

אתיא. לח ר   דה הזהר  א ר י ראל  י  ל את מאירים הא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהפרים 

ברי הם  מצה העמד מלא  כמ זי "ע, הר "י  קד ת עם  הת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻֻקד ת

אז לאי, מרכי  ן אברהם  ּבהק ּדמה)רי  הח ּמה, תע ק(אֹור הבחר מן מצוה : ְְְֲִֶַַַַַָָָ ַ ָ ַ ַ ְ ָ ָ ְְְְִִִֶַַָָֻ

 ואחר  קט ים... ד לים  זכת ר ים  ולא  היח  מל לב א עתיד זה  זכת  ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

זי "ע אחר מקאמארנא  דה האדמ "ר וכן  להתר ל, רא י אין ספר, (ּבהקּדמת  ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ ַ ְ ָ ַ ֵ ֶ 

עדן) ןעצי על אמר: והנים , ה הר דברי ללמד עצמכם  ילר ואחי , ני ֲ ֵ ֵ ֶ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹֹ

ולא ממיו מאר ת ראה  לא , במ מתקים  ה הר אר ראה  א מי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹקידה,

הרה , טעם  מןטעם עלמא  אמירה  אפ ,כמז פה מטהר הא  ועד ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ע"ל. מאד , פה ותן סג ה ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֻה פתים 

לכליב. ה וה פה   די  המדכה על קד ח בים  חכמים  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻלמידי 

 ינ מ הרד "ס  חלקי  כל הרה  מ א  רצן ויהי  נעימה . ר רה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנפ

 ימינ מהרה  צדקינ מיח  ביאת  עלם עד זרענ זרע מ י  זרענ ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמ י

ֵָאמן.

ש"ח: 72 ל קבע לה ראת ה נה  ְְִֶֶַַַַַָָָָה נה 

המי" ליראל חק לי ראל"זהר מחק הז הר  הא ן  מ רכים , חמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

א ה ה הט  על דלה מחה הר"י נקדת, עם  רם  עם  האריז"ל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹן

עם . אף זאת דלה מחה   ל ְְְִַַַָָָָָֹהיתה

היתה  א זאת התערר ת  ל  י לבד ת ה רק הא פרים רא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמי 

ג מ לחמת להינצל זה  א פרים  מד  מי  מ מיו, זאת התערר ת ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹל

ה פרים  . ד ה הזהר ידי על רק  נעה וזה הר"י, ל נח תבת כנס י  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹמג ג,

נערים . עם  זקנים ללמ ד הנה, ימי 354ל הבע לר ת מח קים ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֻהא

ל האמת את ראה י תבה, חזר כף עה  חצי רק  פרים מד ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמי 

רק זה  מד מי  קדים, י ראל ל י ה מה את להדליק רק  צריכים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהחים,

בת ח מה  בין  ה מה  מסיק  בר וזה  הראנה , ה ריקה  את מקל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָקצת

זצ"ל ה ם על יא ר עם הזה "ק ספרי  מ ל לט  לכם  י א פרים ,למעְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻ

ו  הרים זיכי מעלת וגדל  נוע כר עניני תבה .על יה דים החזרת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

אה ת סעדת כל  2000 מרדי מקל אה  עלם ה דלה  הכי  ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָהנה 

עדה . אכם וב הר"י את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמארח 

הּגא ּוּלה טזֹוהר  ְַַָ

ּתֹורתֹו ּבלֹומדינּו אּתנּו יֹוׁשב זי"ע ְְְְִִֵֵַָָָָָהרׁשּב"י 
הארא , דברי עסקים   אנ זמן ל ,ינינמ ר"י  פטר אחר הם עד  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאפיל

עכל"ק  גוון, ויב , רא עטרתיו  מל מער מע ן  ר י  א (הצה"ק"אתעטר" ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ ַ ַ ָ 

ע "ב) קכ "ג הח ּמה" "א ֹור זיע"א, גלאנטי אברהם רּבי הצה"ק  אזּולאי, אברהם .רּבי ַ ִ ַ ְ ָ ָ ַ ַ ַ ַ ַ ָ ַ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ָ ָ ַ ַ ָ 

מזי ין  נח ב ויהיה  מדר לבית הפרים להיג יראה ד ל  זכת  ל  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמי 

והמסעים העזרים ל הרים זכת ח בגדל ועד לעלם  כבים זהירים  ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהרים

אר עד קד ה , ונחת ענ ג  רב חלציהם  מצאי  לרא ת  יז הה, דה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלפעל

כל  צרנלי לעבד לבבנ לטהר  ונזה טהרה, רח   עלינ הם ערה קרב ְְְְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנז ה

ה הר , ספר  "האי  מהימנא  הרעיא  הבטחת תקם  ,מאדנ בכל  ננפ בכל חנְְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

אמן. ,ימינ מהרה צדק  אל ביאת  רחמי" לתא מן  י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיפקן



: ,
הזֹוהר לּמפעל ׁשּתף ולהיֹות הרּבים את לזּכֹות ּכאּלּו ּגדֹולים ׁשּדברים להיֹות יכֹול ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻאי
ללכת לאנׁשים ׁשהּציעּו ּובפרט האּלּו הּגדֹולים ּבּדברים ּולהׁשּתּתף ּבחינם, זֹוהר ספרי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלחּלק
יׂשראל עם את להּציל רק ּכסף, לראֹות מעּוניין לא הזֹוהר ּומפעל לׁשּלם, לדפּוס ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיׁשר
הּגדֹול ּבּדבר ׁשּיׁשּתּתפּו אנׁשים אלפים עׂשרֹות ּׁשאין להיֹות, יכֹול אי אז ׁשמים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלׁשם
רּבי הּקדֹוׁשים הּצּדיקים עם סּפר האדמֹו"ר ׁשּכבֹוד הּסּפּור לׁשמֹוע רֹוצים הּמאזינים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָהּזה?

זי"ע. זּוסיא ר' ורּבי ְְְֱִִֶֶַָָאלימל

:  
הצה"ק  עם  נפלא  סיפור  זושאאספר ר ' ורבי אלימלך יחדיו רבי הלכו שניהם זי "ע.

הזה  העשיר  מאוד. גדול עשיר  של אחד  לבית הגיעו הם  שבוים , לפדיון כסף לאסוף
חמשה  בימינו  כמו  מאוד, משומש כסף להם  ונתן גדול בכבוד לביתו אותם הכניס
לו  זרקו וכולם  צדקה, לקבץ שבא  אחד  לכל נותן היה הזאת  [המטבע בלבד . אגורות
וכל אצלו, ונשאר ממנו, הלך לא  הזה שהכסף רבות שנים  לכן בפנים. חזרה  זה את
איך לשמוע הדלת מאחורי  עומד היה העשיר מהבית, יצאו הצדקה  שמקבצי  פעם 
האלו  הקדושים  כשהצדיקים גרועים]. דברים מיני כל עליו ומדברים  אותו שמקללים 

הרבי  אמר אלימלך יצאו, לרבי זושא ברשימה !זי "ע,ר ' לא  הוא  נעשה  העשירמה 
כאלו, דיבורים  ברשימה?שומע לא שאני שאמרתם  זה מה אותם ושואל  הדלת פתח 

לקחת  אלי לבוא ברשימה  לא שאני אומרת זאת אלי, שבאתם טעות  עשיתם אתם האם
כסף ?

הרשימה על רק  דיברנו, בארץ הרשימה על לא לא , לא, להעשיר, עונה הצדיק
של הזאת הגדולה  לצדקה כסף לתת הזכות לו  שיש  מי  רשימה  יש בשמים כי בשמים.
כזאת, מטבע נתתם  שאם וחשבנו מאוד, גדול דבר וזה  אוספים, שאנחנו שבויים פדיון
ושלום, חס עליך תלונות שום לנו  ואין בשמים, הזאת ברשימה לא שאתם אומרת זאת

בשמים. עובד  דבר  כל  ואיך  בשמים, הולך מה  רק דיברנו



הּגא ּוּלהי ְַַָזֹוהר 

אתם  כסף כמה  לדעת רוצה  אני כזאת, רשימה  על  מדברים אם אומר, העשיר 
שבוים? הפדיון בשביל  צריכים

מאוד... גדול סכום  לו, הכסף ענו כל את לכם לתת רוצה  אני אומר שאתם העשיר
מטבעות  חתיכות  של גדול  כלי ומביא והולך הזאת, הגדולה  המצוה  בשביל צריכים

הכסף  כל לתת ורוצה זהב, לקחתשל יכולים  לא אנחנו סליחה, לו, אומרים  הצדיקים  ,
צריכים , שאנחנו מהסכום  חצי  רק הכסף יהודים כל הרבה  עוד  ברשימה  יש כי 

הזאת  הגדולה  למצווה  לזכות מהסכום .שצריכים  חצי רק וקיבלו ,

גדולות למצוות  לזכות יכול אחד כל שלא  השכל, מוסר  רואים  אנחנו הזה  מהסיפור
שכתב  וכמו  המשיח, את  להביא  מקאמארנאכאלו, כאלו,הרבי לדברים שלזכות זי "ע,

שמים , לשם  רק הכל  ולעשות רב מהערב להינצל שיזכו להשי "ת לבכות הרבה צריכים
הרבים , את שמזכים  אלו ואפילו בחינם , מחלקים  לא כאלו זכויות הרבים , את  לזכות

עם למשל כמו כאלו, גדולים  לדברים זוכים  לא  לה' ובוכים  מתפללים  לא הספרים אם
רק זה את שלומד מי  כרכים, 5 לישראל  חק וזוהר  כרכים 5 השבת זוהר של  החדשים

החיים, של האמת את רואה כי בתשובה, חוזר תיכף שעה  להדליק חצי רק וצריכים 
קדושים, ישראל כל כי  הנשמה קצת את רק בזה  שלומד שמי ספרים עשינו  זה  ובגלל 

בעולמו, חובתו מה תבין  שלו שהנשמה  מספיק כבר וזה הראשונה , הזריקה את יקבל
לכם  יש אלו עניניבספרים  על זצ"ל הסולם בעל  ביאור עם הזוה "ק ספרי מכל  ליקוט 

ועוד הרבים, וזיכוי ועונש .שכר

פשוט , לא  זה כאלו, גדולים לדברים בחינם,ולזכות האלו  הזכויות את מחלקים לא
שאתם  הוא ברוך  מהקדוש לבקש תנסו  אדרבה , ברוך, מהקדוש לבקש  הרבה  צריכים

הרבים  את לזכות ברשימה להיות ב"שבטרוצים כתוב כך כי לכם , יעזור בוודאי  וה' ,
[ואנחנו  הרבים, את  לזכות צריך תשובה בעל שכל ועוד, חכמה " וב"ראשית מוסר"
שותפים להיות  שרוצים  ומבקשים  אנשים  שמטלפנים איך פעמים , הרבה  זה את רואים 
ביחד שאני  והלוואי הקדושה] ארץ  בערי  מדרשים  הבתי בכל לחלק הרבים לזיכוי

באמת. תשובה  בעלי  להיות נזכה ישראל כלל עם



: ,
מחּכים? מה על ּבא? לא לּמה אז ּבפתח ּכבר ּׁשּמׁשיח ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשמענּו

:  
אמר אחת  עם  זי"ע מסרים  מטאלנע ,הרי והמקרבים  ה אהלתלמידים  ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

אנים  גלל א, ולא  למה , לב א מחה  מכן ע מד מיח  – פתח מ ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹבר

מעיהם. גלל  תא עבים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֻמיחדים

כאב, ענה  הלמידים  מן יחידים אחד  גלל לסל , יצטרכ ה ר ל "ל ה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ה א לה? את ְְְִֶֶַַָעבים

הּגא ּוּלה יאזֹוהר  ְַַָ

הא לה  ביע א די  , רה מן  אתם  להריד לע ת  צריכים   הי ה כן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹה בר

היח . ִִַַַָביאת

מטאלנע  י מע ,הרי הא רק  קט, ואמר מןהסבב אחד הא "אה  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ְְִַַהעבים..."

ה א, לא ה  ט ח  עם ל ה א בר, כל  אמים ח הא, אדם הן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹטבע

סדר הל  ה א אם, אחר זה ורק  העיה – רי מה  ה ל עה הא נקי , הא  , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הני . ִֵַַרק

מחת מת פפת אחרת אצעת לה אחר, על האצע עם מראה אדם  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹן 

י תר עד ואלי  ן, ם לבד הה אדם  הן  תא על מראים  אחר, על הראה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָלאצע 

הני ... ִִֵַמן

לביאת  עד  זכינ לא ננ לדאב ה אב,  פ ה החן  את עים אם זה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹגלל

ו  ,פ ה חן  לעת לבד , עליו  האימה  האצע את להראת לם היח , אם ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

בב "א. צדקינ מיח ני לקל  מהר יתר ה  ודאי נזה  ה ה, הח ן את ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָיע

א ה יח, יאת את מעב  האסנת כל  אם  מי , ד ה הר תב מה  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹוזה 

ה ד. רת ל מדים ְִֶַַֹא

ל')באר  ּתיק ּון הזֹוהר הם (ּתיקּוני מני הזהר, את ללמד רצים א  לא "אי ְִַָֹ ֵ ַ ַ ִ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

ה ית  סק  תב וכ ה אלה. את מעבים  ואסנת" מלחמ ת עני, לע לם  ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמביאים

תרפ "א. נת צדק ְִִֶֶַין

'י"ל'דֹודיו'דֹודיל'ניא "ּתבֹותראׁשי אלּול ְְִִִִֵֵָ

וצדקה  ותפילה בתשובה בו שמרבים חודש אלול, חודש של בעיצומו אנו עומדים 
ומי המה, קדושים ישראל לטובה. עלינו הבאים הקדושים לימים נאותה כהכנה
אשר ככל לחברו אדם  שבין ובעניינים  ובתפילה בתורה להוסיף מנסה אינו מאתנו 

הדין. ליום  זכויות לעצמו להוסיף בכדי  ביכולתו

אלו. לימים  דרבה בהכנה להתכונן ועלינו באים  הנוראים  הימים  הנה

גדול . פחד  נופל הולכים הנוראים  שימים  נזכרים  הייליגעאם  די אז זיך דערמאנט  מען  (אז

פחד) א פאלט אדורך, גייען .טעג  ַ 

הנוראים הימים לקראת טובים ובמעשים  בתשובה מועד  מבעוד  להתכונן יש
לקראתנו. הבאים 

הדין. מן כולו העולם כל  את לפטור יכול  שהוא עצמו , על העיד  רשב"י

הגדול הכי  והדבר  ובא", המתקרב הדין  ליום עצמו את להכין צריך  כבר אחד  "כל 
בימי בפרט הקדוש  זוהר  בלימוד ולהרבות ללמוד הוא הצדיקים ספרי בכל  שמובא

אלול.



הּגא ּוּלהי ְַַָזֹוהר 

אתם  כסף כמה  לדעת רוצה  אני כזאת, רשימה  על  מדברים אם אומר, העשיר 
שבוים? הפדיון בשביל  צריכים

מאוד... גדול סכום  לו, הכסף ענו כל את לכם לתת רוצה  אני אומר שאתם העשיר
מטבעות  חתיכות  של גדול  כלי ומביא והולך הזאת, הגדולה  המצוה  בשביל צריכים

הכסף  כל לתת ורוצה זהב, לקחתשל יכולים  לא אנחנו סליחה, לו, אומרים  הצדיקים  ,
צריכים , שאנחנו מהסכום  חצי  רק הכסף יהודים כל הרבה  עוד  ברשימה  יש כי 

הזאת  הגדולה  למצווה  לזכות מהסכום .שצריכים  חצי רק וקיבלו ,

גדולות למצוות  לזכות יכול אחד כל שלא  השכל, מוסר  רואים  אנחנו הזה  מהסיפור
שכתב  וכמו  המשיח, את  להביא  מקאמארנאכאלו, כאלו,הרבי לדברים שלזכות זי "ע,

שמים , לשם  רק הכל  ולעשות רב מהערב להינצל שיזכו להשי "ת לבכות הרבה צריכים
הרבים , את שמזכים  אלו ואפילו בחינם , מחלקים  לא כאלו זכויות הרבים , את  לזכות

עם למשל כמו כאלו, גדולים  לדברים זוכים  לא  לה' ובוכים  מתפללים  לא הספרים אם
רק זה את שלומד מי  כרכים, 5 לישראל  חק וזוהר  כרכים 5 השבת זוהר של  החדשים

החיים, של האמת את רואה כי בתשובה, חוזר תיכף שעה  להדליק חצי רק וצריכים 
קדושים, ישראל כל כי  הנשמה קצת את רק בזה  שלומד שמי ספרים עשינו  זה  ובגלל 

בעולמו, חובתו מה תבין  שלו שהנשמה  מספיק כבר וזה הראשונה , הזריקה את יקבל
לכם  יש אלו עניניבספרים  על זצ"ל הסולם בעל  ביאור עם הזוה "ק ספרי מכל  ליקוט 

ועוד הרבים, וזיכוי ועונש .שכר

פשוט , לא  זה כאלו, גדולים לדברים בחינם,ולזכות האלו  הזכויות את מחלקים לא
שאתם  הוא ברוך  מהקדוש לבקש תנסו  אדרבה , ברוך, מהקדוש לבקש  הרבה  צריכים

הרבים  את לזכות ברשימה להיות ב"שבטרוצים כתוב כך כי לכם , יעזור בוודאי  וה' ,
[ואנחנו  הרבים, את  לזכות צריך תשובה בעל שכל ועוד, חכמה " וב"ראשית מוסר"
שותפים להיות  שרוצים  ומבקשים  אנשים  שמטלפנים איך פעמים , הרבה  זה את רואים 
ביחד שאני  והלוואי הקדושה] ארץ  בערי  מדרשים  הבתי בכל לחלק הרבים לזיכוי

באמת. תשובה  בעלי  להיות נזכה ישראל כלל עם



: ,
מחּכים? מה על ּבא? לא לּמה אז ּבפתח ּכבר ּׁשּמׁשיח ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשמענּו

:  
אמר אחת  עם  זי"ע מסרים  מטאלנע ,הרי והמקרבים  ה אהלתלמידים  ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

אנים  גלל א, ולא  למה , לב א מחה  מכן ע מד מיח  – פתח מ ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹבר

מעיהם. גלל  תא עבים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֻמיחדים

כאב, ענה  הלמידים  מן יחידים אחד  גלל לסל , יצטרכ ה ר ל "ל ה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ה א לה? את ְְְִֶֶַַָעבים

הּגא ּוּלה יאזֹוהר  ְַַָ

הא לה  ביע א די  , רה מן  אתם  להריד לע ת  צריכים   הי ה כן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹה בר

היח . ִִַַַָביאת

מטאלנע  י מע ,הרי הא רק  קט, ואמר מןהסבב אחד הא "אה  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ְְִַַהעבים..."

ה א, לא ה  ט ח  עם ל ה א בר, כל  אמים ח הא, אדם הן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹטבע

סדר הל  ה א אם, אחר זה ורק  העיה – רי מה  ה ל עה הא נקי , הא  , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הני . ִֵַַרק

מחת מת פפת אחרת אצעת לה אחר, על האצע עם מראה אדם  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹן 

י תר עד ואלי  ן, ם לבד הה אדם  הן  תא על מראים  אחר, על הראה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָלאצע 

הני ... ִִֵַמן

לביאת  עד  זכינ לא ננ לדאב ה אב,  פ ה החן  את עים אם זה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹגלל

ו  ,פ ה חן  לעת לבד , עליו  האימה  האצע את להראת לם היח , אם ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

בב "א. צדקינ מיח ני לקל  מהר יתר ה  ודאי נזה  ה ה, הח ן את ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָיע

א ה יח, יאת את מעב  האסנת כל  אם  מי , ד ה הר תב מה  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹוזה 

ה ד. רת ל מדים ְִֶַַֹא

ל')באר  ּתיק ּון הזֹוהר הם (ּתיקּוני מני הזהר, את ללמד רצים א  לא "אי ְִַָֹ ֵ ַ ַ ִ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

ה ית  סק  תב וכ ה אלה. את מעבים  ואסנת" מלחמ ת עני, לע לם  ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמביאים

תרפ "א. נת צדק ְִִֶֶַין

'י"ל'דֹודיו'דֹודיל'ניא "ּתבֹותראׁשי אלּול ְְִִִִֵֵָ

וצדקה  ותפילה בתשובה בו שמרבים חודש אלול, חודש של בעיצומו אנו עומדים 
ומי המה, קדושים ישראל לטובה. עלינו הבאים הקדושים לימים נאותה כהכנה
אשר ככל לחברו אדם  שבין ובעניינים  ובתפילה בתורה להוסיף מנסה אינו מאתנו 

הדין. ליום  זכויות לעצמו להוסיף בכדי  ביכולתו

אלו. לימים  דרבה בהכנה להתכונן ועלינו באים  הנוראים  הימים  הנה

גדול . פחד  נופל הולכים הנוראים  שימים  נזכרים  הייליגעאם  די אז זיך דערמאנט  מען  (אז

פחד) א פאלט אדורך, גייען .טעג  ַ 

הנוראים הימים לקראת טובים ובמעשים  בתשובה מועד  מבעוד  להתכונן יש
לקראתנו. הבאים 

הדין. מן כולו העולם כל  את לפטור יכול  שהוא עצמו , על העיד  רשב"י

הגדול הכי  והדבר  ובא", המתקרב הדין  ליום עצמו את להכין צריך  כבר אחד  "כל 
בימי בפרט הקדוש  זוהר  בלימוד ולהרבות ללמוד הוא הצדיקים ספרי בכל  שמובא

אלול.



הּגא ּוּלהיב  ְַַָזֹוהר 

מרן כ"ק  מחותני  מוויזניץכך בזכותהאדמו"ר בקרוב  רפו"ש לו ישלח  ה' שליט"א 
קודש שבת בליל בשולחן אמר זיע"א בנו אלעזר ורבי  יוחאי  בן שמעון (פרשתרבי 

.פנחס)

תפילות נוסח אמירת את  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שילב היום, בסעודת ולמחרתו
טובים ובמעשים  בתשובה מועד  מבעוד להתכונן יש כי  בהזכירו הנוראים , הימים

לקראתנו. הבאים  הנוראים  הימים  לקראת

אפילו  מחזור, אינעם פינק א  אריינגיגענץ האט "צמח " היליגער  דער אמר: עוד
אפילו  במחזור, "ניצוץ" הכניס  הקדוש וה "צמח " אפגעלאשן שוין איז ער וואס  דער

זה נוסח ידי על  מתעורר  כן גם  הזמן], בהבלי  שנרדם  עמ'מי  קודש , ומאמרי שיחות (קונט '

.שצג)

ה  תלמידי בספרי אנו רואים  אלו , ימים  של אחתבעש"טמעלתם שחשבום  עד הק',
הק' מאא"ז כמובא והשעות, הימים במספר  צדיקלאחת באב הצמח  שמט "ו זיע"א,

שעות. ר"מ ובעשי"ת שעות, תתר "ף שהם  ימים  מ"ה ישנם  ר"ה, ועד 

בספה"ק יששכרגם  י"א)בני  אות א ' מאמר שבחודש(אלול  השעות מספר  את מחשב
מספר  שעולה "רצו"ת אלול , במשלי  הכתוב פי  על והוא אירצת [696], רכי  ה ' ְְִִֵַ

עיי "ש. ,"א י לם  א יביו  ְְִִַַָם

המעתיק: 8ברצו"ת [אמר = משיח=69בגימטריה ישראל=שם בעם ].גאולה 

מלא , עולם  בבחינת הוא ושעה שעה שכל עד  אלו ימים  מעלת גודל מזה לנו הרי 
טוב  מה ולכן  וריק, בהבל אחת שעה אף מבלים  כאשר  האבידה גודל ח "ו , ולהיפך
אלו  בימים  מזמנם שיקדישו מחייתם, על השנה כל הטרודים  אלו גם אשר הוא  ונכון

יתע שבהם נוספות שעות השנה, במשך מקביעותם מאיןלבד  כי  שעה, מחיי  מעט ִֵַלו

הבורא , ודביקות התורה מלימוד  לא אם  נשמתו, בו עוד כל בעולמו חיות האדם  יקח
אפשר אי הבהמיות, מעשה  גשמיים  מעניינים  הרי לעד, וקיימים הנצחיים דברים
לים פורח , וכאבק כלה כענן ועוברים  חולפים המה כי  אמיתית, חיות ִָלהרגיש

ה'" טב י  רא טעמ" כן  על אשר  חי , זה ירק מהיכן כן  ואם עין, הרף ְְְְֲִִִִֶֶַַָונפסדים 

הנוראים הימים  לקראת עצמו את להכין אחד  כל יזכה הזה, התורה לימוד  ובאמצעות 
תשס"ד)הבעל"ט  תצא כי מגדים, נועם .(קונטרס

ובמה  כיצד להתבונן מתעורר וחד חד  כל השנה, שלהי  אלול בחודש אנו עומדים 
אל לשוב תיקון , הטעון את לתקן במעשיו ולמשמש לפשפש השנה, עליו עברה 
ועבודת התורה בלימוד  ואומץ חיל להוסיף ולהבא מכאן עצמו על ולקבל השי "ת,

ה'.

הרה"ק  בשם זיע"אואיתא  מבעלזא "ויתר"מהר"ש על התרגום  אשר יג), (במדבר ְָֻ

השנה. ממעשי הנפש בתי את ולחפש לתור  צריך אלול שבחודש לרמז "ויאללון", הוא
ה  מזקה"ק נועם"ומובא  אמז"ל"אמרי לפרש בו)זיע "א דין(ב"ר אין  למטה דין  "כשיש

אתלמעלה " ושופט  חלדו  ימי  כל פגם  איך לבו אל נותן בעצמו האדם  שאם דהכוונה ,

הּגא ּוּלה יגזֹוהר  ְַַָ

במה  עונשו, קיבל כבר  כאילו להקב"ה נחשב  זה ידי על  העונשים , לכל שראוי עצמו 
למעלה. דין  אין שוב ואזי  בנפשו, ומשער שמדמה 

ד פעם , בגימטריהאלולורמזתי קטן האיש"אחד"במספר  על זה  דבחודש רומז ,
בעצמו, דין לעורר ומיוחדהישראלי  יחיד  באחד הוא דבוק כמה  עלולבדוק  ויקבל ,

ית"'ש בעבודתו  אומץ להוסיף תשס"ד)עצמו אלול  ויז'ניץ , צעירי .(גיליון

זהר ּתּקּוני ִִֵַַֹאמירת 
הימים "הנה וזלה "ק: אלול, בחודש הזוהר  תיקוני  לימוד  על מעורר היה כן כמו
הדין יום לקראת  עצמו להכין  ישראל מזרע אחד כל  ועל ובאים , ממשמשים  הקדושים

מרון. כבני  העולם באי כל לפניו יעברו  אלולשבו בחודש הראויה  תשובה  ידי על  וזה 
למעןשבו  מעיהם לתן י ראל  נפת  לערר  רצ ן ימי  בים , לקל טה  ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָימינ

ין. ז אים  באמירת יצא להרבות נפלאה  סגולה זי"ע הבעש"ט מתלמידי  וידוע ְִִֵַַָ

המשפט, ביום עלינו  שתגן דרשב"י זכותא לעורר אלה , בימים זוהר ידיתיקוני ְְֵֶַועל

רית אליו לקרבה נפ ותתלהב עיאה נהרא האדם על פיע הזה"ק ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָאמירת

קדשו. לשון כאן עד ,מְ

שזוכה יהודי שלב רמז טוב", "כל = יהודי" "לב = 67 = "אלול" של  גימטריה
טוב. לכל  יזכה  אלול בחודש להתעורר

[ נר [מ ה מהימנא רת הרעיא דוקא, דה זהר ללמ ד  תנא מצה  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

עד הא ר  ד ל מנחה  לתת ולא ללמד וצרי ה רת, סף עד מאיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהר"י

גאלנ(.ריט ּפנחס הה (זֹוהר דה ל ד מקק וזה, טהרה מת מי  ע ְִֵֶַָ ִ ְ ָ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּפתייא) יהּודה .(רּבי ַ ִ ְ ָ ְ ַ ָ 

נח תבת  מ מגג ג ממלחמת מהל צל י זהר... מדים  א (תיקז"חרק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

נׂשא) ּזהר ע "ד, רעים .ע "ב געים  מל נלים ה ּירק). ּכגן הטרגים ,(תקי"ז, להתת ז כים . ַֹ ָ ְְִִִִִָָָ ַ ַ ָ ָ ְְְִִִַַַָ

היח  את מביאים  הלת את דגמ"מבלים  לאברהם, חסד ׁשלמה , ׁשמיני)(הגר"אאבן א ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ ֶ ְ ֵ ָ ֶ ֶ ְ ַ ְ ָ ָ ְ ִ ִ 

.פה  מק יֹועץ)מטהר לי צרם(ּפלא ד ל  ר ח  נחת ועים  האה  את מקרבים . ְְֵֵֶֶֶַַַ ֶ ֵ ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

לתיקו"ז) .(מק"מ



: ,
ּומתעֹוררים ׁשֹופר קֹול ׁשֹומעים קדֹוׁשים יׂשראל ועם הּתׁשּובה חֹודׁש ּבפתח נמצאים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאנּו
ראׁש, ּכיסּוי ׁשל הּצניעּות ענין על אֹותנּו להדרי יכֹול אדמּו"ר כ"ק אּולי הּמעׂשים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹלׁשּפר

זה? ענין על התעֹוררּות איזה לׁשמֹוע רֹוצֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשהּנׁשים

:  

ּכראּוי  ראׁש ּכיסּוי ׁשל הענין ְִִֶֶָָָָֹֹחמר 
הקדוש מהצדיק נורא סיפור איש אספר  הבן  הטוב , [שהיוםהרי "ח זצוקלל"ה

הצניעות. על להיזהר לנשים השכל מוסר  לימוד יהיה וזה שלו] דהילולא  היומא



הּגא ּוּלהיב  ְַַָזֹוהר 

מרן כ"ק  מחותני  מוויזניץכך בזכותהאדמו"ר בקרוב  רפו"ש לו ישלח  ה' שליט"א 
קודש שבת בליל בשולחן אמר זיע"א בנו אלעזר ורבי  יוחאי  בן שמעון (פרשתרבי 

.פנחס)

תפילות נוסח אמירת את  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שילב היום, בסעודת ולמחרתו
טובים ובמעשים  בתשובה מועד  מבעוד להתכונן יש כי  בהזכירו הנוראים , הימים

לקראתנו. הבאים  הנוראים  הימים  לקראת

אפילו  מחזור, אינעם פינק א  אריינגיגענץ האט "צמח " היליגער  דער אמר: עוד
אפילו  במחזור, "ניצוץ" הכניס  הקדוש וה "צמח " אפגעלאשן שוין איז ער וואס  דער

זה נוסח ידי על  מתעורר  כן גם  הזמן], בהבלי  שנרדם  עמ'מי  קודש , ומאמרי שיחות (קונט '

.שצג)

ה  תלמידי בספרי אנו רואים  אלו , ימים  של אחתבעש"טמעלתם שחשבום  עד הק',
הק' מאא"ז כמובא והשעות, הימים במספר  צדיקלאחת באב הצמח  שמט "ו זיע"א,

שעות. ר"מ ובעשי"ת שעות, תתר "ף שהם  ימים  מ"ה ישנם  ר"ה, ועד 

בספה"ק יששכרגם  י"א)בני  אות א ' מאמר שבחודש(אלול  השעות מספר  את מחשב
מספר  שעולה "רצו"ת אלול , במשלי  הכתוב פי  על והוא אירצת [696], רכי  ה ' ְְִִֵַ

עיי "ש. ,"א י לם  א יביו  ְְִִַַָם

המעתיק: 8ברצו"ת [אמר = משיח=69בגימטריה ישראל=שם בעם ].גאולה 

מלא , עולם  בבחינת הוא ושעה שעה שכל עד  אלו ימים  מעלת גודל מזה לנו הרי 
טוב  מה ולכן  וריק, בהבל אחת שעה אף מבלים  כאשר  האבידה גודל ח "ו , ולהיפך
אלו  בימים  מזמנם שיקדישו מחייתם, על השנה כל הטרודים  אלו גם אשר הוא  ונכון

יתע שבהם נוספות שעות השנה, במשך מקביעותם מאיןלבד  כי  שעה, מחיי  מעט ִֵַלו

הבורא , ודביקות התורה מלימוד  לא אם  נשמתו, בו עוד כל בעולמו חיות האדם  יקח
אפשר אי הבהמיות, מעשה  גשמיים  מעניינים  הרי לעד, וקיימים הנצחיים דברים
לים פורח , וכאבק כלה כענן ועוברים  חולפים המה כי  אמיתית, חיות ִָלהרגיש

ה'" טב י  רא טעמ" כן  על אשר  חי , זה ירק מהיכן כן  ואם עין, הרף ְְְְֲִִִִֶֶַַָונפסדים 

הנוראים הימים  לקראת עצמו את להכין אחד  כל יזכה הזה, התורה לימוד  ובאמצעות 
תשס"ד)הבעל"ט  תצא כי מגדים, נועם .(קונטרס

ובמה  כיצד להתבונן מתעורר וחד חד  כל השנה, שלהי  אלול בחודש אנו עומדים 
אל לשוב תיקון , הטעון את לתקן במעשיו ולמשמש לפשפש השנה, עליו עברה 
ועבודת התורה בלימוד  ואומץ חיל להוסיף ולהבא מכאן עצמו על ולקבל השי "ת,

ה'.

הרה"ק  בשם זיע"אואיתא  מבעלזא "ויתר"מהר"ש על התרגום  אשר יג), (במדבר ְָֻ

השנה. ממעשי הנפש בתי את ולחפש לתור  צריך אלול שבחודש לרמז "ויאללון", הוא
ה  מזקה"ק נועם"ומובא  אמז"ל"אמרי לפרש בו)זיע "א דין(ב"ר אין  למטה דין  "כשיש

אתלמעלה " ושופט  חלדו  ימי  כל פגם  איך לבו אל נותן בעצמו האדם  שאם דהכוונה ,

הּגא ּוּלה יגזֹוהר  ְַַָ

במה  עונשו, קיבל כבר  כאילו להקב"ה נחשב  זה ידי על  העונשים , לכל שראוי עצמו 
למעלה. דין  אין שוב ואזי  בנפשו, ומשער שמדמה 

ד פעם , בגימטריהאלולורמזתי קטן האיש"אחד"במספר  על זה  דבחודש רומז ,
בעצמו, דין לעורר ומיוחדהישראלי  יחיד  באחד הוא דבוק כמה  עלולבדוק  ויקבל ,

ית"'ש בעבודתו  אומץ להוסיף תשס"ד)עצמו אלול  ויז'ניץ , צעירי .(גיליון

זהר ּתּקּוני ִִֵַַֹאמירת 
הימים "הנה וזלה "ק: אלול, בחודש הזוהר  תיקוני  לימוד  על מעורר היה כן כמו
הדין יום לקראת  עצמו להכין  ישראל מזרע אחד כל  ועל ובאים , ממשמשים  הקדושים

מרון. כבני  העולם באי כל לפניו יעברו  אלולשבו בחודש הראויה  תשובה  ידי על  וזה 
למעןשבו  מעיהם לתן י ראל  נפת  לערר  רצ ן ימי  בים , לקל טה  ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָימינ

ין. ז אים  באמירת יצא להרבות נפלאה  סגולה זי"ע הבעש"ט מתלמידי  וידוע ְִִֵַַָ

המשפט, ביום עלינו  שתגן דרשב"י זכותא לעורר אלה , בימים זוהר ידיתיקוני ְְֵֶַועל

רית אליו לקרבה נפ ותתלהב עיאה נהרא האדם על פיע הזה"ק ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָאמירת

קדשו. לשון כאן עד ,מְ

שזוכה יהודי שלב רמז טוב", "כל = יהודי" "לב = 67 = "אלול" של  גימטריה
טוב. לכל  יזכה  אלול בחודש להתעורר

[ נר [מ ה מהימנא רת הרעיא דוקא, דה זהר ללמ ד  תנא מצה  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

עד הא ר  ד ל מנחה  לתת ולא ללמד וצרי ה רת, סף עד מאיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהר"י

גאלנ(.ריט ּפנחס הה (זֹוהר דה ל ד מקק וזה, טהרה מת מי  ע ְִֵֶַָ ִ ְ ָ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּפתייא) יהּודה .(רּבי ַ ִ ְ ָ ְ ַ ָ 

נח תבת  מ מגג ג ממלחמת מהל צל י זהר... מדים  א (תיקז"חרק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

נׂשא) ּזהר ע "ד, רעים .ע "ב געים  מל נלים ה ּירק). ּכגן הטרגים ,(תקי"ז, להתת ז כים . ַֹ ָ ְְִִִִִָָָ ַ ַ ָ ָ ְְְִִִַַַָ

היח  את מביאים  הלת את דגמ"מבלים  לאברהם, חסד ׁשלמה , ׁשמיני)(הגר"אאבן א ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ ֶ ְ ֵ ָ ֶ ֶ ְ ַ ְ ָ ָ ְ ִ ִ 

.פה  מק יֹועץ)מטהר לי צרם(ּפלא ד ל  ר ח  נחת ועים  האה  את מקרבים . ְְֵֵֶֶֶַַַ ֶ ֵ ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻ

לתיקו"ז) .(מק"מ



: ,
ּומתעֹוררים ׁשֹופר קֹול ׁשֹומעים קדֹוׁשים יׂשראל ועם הּתׁשּובה חֹודׁש ּבפתח נמצאים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאנּו
ראׁש, ּכיסּוי ׁשל הּצניעּות ענין על אֹותנּו להדרי יכֹול אדמּו"ר כ"ק אּולי הּמעׂשים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹלׁשּפר

זה? ענין על התעֹוררּות איזה לׁשמֹוע רֹוצֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשהּנׁשים

:  

ּכראּוי  ראׁש ּכיסּוי ׁשל הענין ְִִֶֶָָָָֹֹחמר 
הקדוש מהצדיק נורא סיפור איש אספר  הבן  הטוב , [שהיוםהרי "ח זצוקלל"ה

הצניעות. על להיזהר לנשים השכל מוסר  לימוד יהיה וזה שלו] דהילולא  היומא



הּגא ּוּלהיד ְַַָזֹוהר 

סנט כשמונים גודלו אשר מאוד , גדול דג בבגדאד הדייגים צדו אחד, שבת ערב
לשוק. הציידים אותו והביאו  מטר,

החליטה  גדול שהיה וכיון שבת, לכבוד לקנותו והחליטה  אחת, אשה אותו ראתה 
היתה  לא  אשה אותה לבעלה, רוח  נחת  לעשות שלם , לטגנו אלא  לחתכו, שלא 

כראוי . ראשה כיסוי על מקפידה

במחבת , הגדול הדג את ושמה המחבת, את והכינה לביתה, הדג  את האשה הביאה
חבטה  מיד כן, כשראתה והיא המחבת, מן המת הדג קפץ לטגנו, כשהתחילה והנה
והנה  במחבת, שוב אותו והניחה ומעיניו, מראשו דם, ממנו  שיצא  עד  חבטות, כמה בו
ותירא פעמים , כמה היה וכן  ונסגר , נפתח  שלו והפה עליה, שוב קפץ שם , כשהניחתו

אליו. מגשת האשה

רבינו  אל פנה והוא  הזה, המשונה המקרה על לו וסיפרה בעלה, אצל האשה באה
הדבר. לפשר  ושאלו מבגדאד, חיים יוסף רבי 

ובדג ראשה , כיסוי על  מקפידה לא שאשתו  משום  קרה, זה שדבר  רבינו, לו אמר 
שימכרו  אלא זה, מדג  יאכלו שהם הראוי  מן ואין גדול, צדיק נשמת  מגולגלת זה
רבינו  ושלח  נשמתו, את  ויתקנו אותו , יאכלו שהם זלכה], [בית הישיבה לחכמי  אותו 

מהדג. שיאכלו לפני  הישיבה, לחכמי מיוחד לימוד סדר



: ,
אסונות יום כל ויש נענים, ולא תפילות הרבה כך כל שמתפללים להיות יכול איך

הבעיות? מכל להיפטר העצה מה חדשים?

  
גדולה, בכוונה  רבא" שמיה יהא  "אמן ושיאמרו  הכנסת , בבית לדבר  שלא להיזהר

שנה. שבעים  של דין  גזר קורעים  ובזה 

רבא" שמיה  יהא "אמן של  כוחו  גדול  רואים בו  נורא סיפור אספר 

בלבי אולם  כם , והשתובבתי שחקתי  רצתי , הילדים. ככל ילד  להורי , הייתי  ְָֻילד 

חכם . תלמיד  ולהיות בתורה לגדול חלמתי  חלום  תקוה, פעמה פנימה

בבית הייתי  יושב ילדים , משחקי  ומשחקים  מקפצים  רצים , הילדים היו ובעוד 
בו. הכתוב את להבין  ומנסה בספר אוחז המדרש

לישיבה  אכנס בו לרגע צפיתי לכתה, מכתה עליתי  לחידר . נכנסתי  שנים, חלפו 
בתורה. גדול שאהיה ודאי  ואז  ופוסקים ש"ס  כרסי  אמלא  וליל. יומם  בתורה ואהגה

לבשתי בבוקר ואושר. משמחה עין עצמתי  לא קודם , לילה  הגיע . המיוחל הרגע
והמשגיח בחביבות  ידי  את לחץ הישיבה ראש הישיבה. אל פעמי  ושמתי  שבת  בגדי 

המדרש. בבית מקומי  את  לי  הראה 

הּגא ּוּלה טו זֹוהר  ְַַָ

בה, הכתוב את לבדי  לראשונה להבין מנסה הגמרא את פותח  במקומי , ישבתי 
הניח  ה מ שם. כתוב מה הבנתי  כך כל לא עיני , מול מרצדות החלו האותיות ִֶאבל

ורצתי הגמרא את סגרתי השיעור . מתחיל מעט  עוד  לי, אמר  בא, כתפי, על ידו
שיעורים . בחדר  מקומי את לתפוס במהירות 

תפסתי שעור . המגיד מול אל גורן  בחצי  ישבו  הבחורים מר ח , היה השיעורים  ְָֻחדר

והחל מעט  חייך הגיע, שעור המגיד לעתיד. חברי את במבטי  וסקרתי  מקום  מיד 
הנאמר כל את ולקלוט  להבין מנסה הגמרא על ידי  את הנחתי  שעורו. את להרצות

רבות.בשיעו  כה וצפיתי יחלתי  זה לרגע והרי  ר 

דבריו  את הרצה השיעור, מגיד  הרב, לחוד . ותוצאות  לחוד  מחשבות אבל
התערבו  החדשים  מחברי  כמה ותירץ. הקשה ופרק, דחה וענה , שאל בהתלהבות,
שלא ובודאי  דבריו את  הבנתי  בקושי אני  אולם  הרב, של הגדולה לשמחתו בשיעור
לסדר הגדול המדרש לבית  נכנסו ם הסתיים , השיעור  בדברים. להשתלב ָֻיכולתי 

הצלחה  ללא אולם השיעור , על עמו לחזור והחילותי  חברותא לי  לקחתי  חזרה.
יתירה.

אופף גדול יאוש ומתנפץ. הולך ונגוז, הולך הגדול שחלומי  רואה ואני  ימים, עברו
לבי בסתר ב'. לשיעור  כבר  עליתי  שנה , חלפה  כברזל. עלי  קשה הגמרא  לימוד אותי,
השתנה, שיעור  המגיד וגם  חדשה, מסכת למדנו הדברים . ישתנו השנה אולי  חשבתי ,
פנימה  בלבי וכאוב, מדכדך הסתובבתי  מקודמתה. טובה היתה לא זו שנה גם  אולם 

רבות. כה שנים חלמתי  עליו חלומי  על לוותר יכולתי  לא 

ספר מונח  היה  השלחן על הישיבה, של הספרים  לאוצר נקלעתי  הימים באחד
ועל התנ"ך על פרוש כתב שרש"י ידעתי לי , מר היה לא הספר לרש"י . ָֻהפרד "ס 

הנוסף ספרו על ידעתי לא אולם  רש"י , בלא בגמרא  פשט  להבין אפשר ושאי  הגמרא 
הפרד"ס.  רש"י  של 

רש"י , של מפניניו  משהו לדלות  משהו, בו לקרוא לנסות  בספר , לדפדף התחלתי
תורה  כמתן  תורה". כמתן שקולה רבא  שמה יהא אמן "עניית  קורא אני והנה

מלמלתי .

סיני הר  למרגלות לעמוד  יכלתי ל כי  חשבתי  תמיד  מאד, אותי הפליא  הדבר
בהירים אז היו התורה  דברי  שכל ודאי הייתי , מאושר כמה תורה , ולקבל ולשוב
תורה, כמתן חשובה רבא" שמה יהא  "אמן שעניית  אומר , הקדוש ורש"י   לי. ונהירים 

הרהרתי . תורה, לקבל סיני  הר למרגלות ולעמוד לשוב האפשרות לך  ניתנת הנה

השליח לתפילת בדריכות  האזנתי  בכוונה, התפללתי  ערבית , בתפילת בלילה,
מעייני בפני  שנפתחים  הרגשתי  לפתע רבא". שמה  יהא "אמן כוחי  בכל ועניתי  צבור,

והדעת. החכמה

מגיד של דבריו את מבין שאני נוכחתי   היומי  לשיעור  בהקשיבי  למחרת ואכן
בדעתי עלה אף ימים לאחר הרגשתי . לא  שמעולם נפלאה  הרגשה זו  היתה השיעור.



הּגא ּוּלהיד ְַַָזֹוהר 

סנט כשמונים גודלו אשר מאוד , גדול דג בבגדאד הדייגים צדו אחד, שבת ערב
לשוק. הציידים אותו והביאו  מטר,

החליטה  גדול שהיה וכיון שבת, לכבוד לקנותו והחליטה  אחת, אשה אותו ראתה 
היתה  לא  אשה אותה לבעלה, רוח  נחת  לעשות שלם , לטגנו אלא  לחתכו, שלא 

כראוי . ראשה כיסוי על מקפידה

במחבת , הגדול הדג את ושמה המחבת, את והכינה לביתה, הדג  את האשה הביאה
חבטה  מיד כן, כשראתה והיא המחבת, מן המת הדג קפץ לטגנו, כשהתחילה והנה
והנה  במחבת, שוב אותו והניחה ומעיניו, מראשו דם, ממנו  שיצא  עד  חבטות, כמה בו
ותירא פעמים , כמה היה וכן  ונסגר , נפתח  שלו והפה עליה, שוב קפץ שם , כשהניחתו

אליו. מגשת האשה

רבינו  אל פנה והוא  הזה, המשונה המקרה על לו וסיפרה בעלה, אצל האשה באה
הדבר. לפשר  ושאלו מבגדאד, חיים יוסף רבי 

ובדג ראשה , כיסוי על  מקפידה לא שאשתו  משום  קרה, זה שדבר  רבינו, לו אמר 
שימכרו  אלא זה, מדג  יאכלו שהם הראוי  מן ואין גדול, צדיק נשמת  מגולגלת זה
רבינו  ושלח  נשמתו, את  ויתקנו אותו , יאכלו שהם זלכה], [בית הישיבה לחכמי  אותו 

מהדג. שיאכלו לפני  הישיבה, לחכמי מיוחד לימוד סדר



: ,
אסונות יום כל ויש נענים, ולא תפילות הרבה כך כל שמתפללים להיות יכול איך

הבעיות? מכל להיפטר העצה מה חדשים?

  
גדולה, בכוונה  רבא" שמיה יהא  "אמן ושיאמרו  הכנסת , בבית לדבר  שלא להיזהר

שנה. שבעים  של דין  גזר קורעים  ובזה 

רבא" שמיה  יהא "אמן של  כוחו  גדול  רואים בו  נורא סיפור אספר 

בלבי אולם  כם , והשתובבתי שחקתי  רצתי , הילדים. ככל ילד  להורי , הייתי  ְָֻילד 

חכם . תלמיד  ולהיות בתורה לגדול חלמתי  חלום  תקוה, פעמה פנימה

בבית הייתי  יושב ילדים , משחקי  ומשחקים  מקפצים  רצים , הילדים היו ובעוד 
בו. הכתוב את להבין  ומנסה בספר אוחז המדרש

לישיבה  אכנס בו לרגע צפיתי לכתה, מכתה עליתי  לחידר . נכנסתי  שנים, חלפו 
בתורה. גדול שאהיה ודאי  ואז  ופוסקים ש"ס  כרסי  אמלא  וליל. יומם  בתורה ואהגה

לבשתי בבוקר ואושר. משמחה עין עצמתי  לא קודם , לילה  הגיע . המיוחל הרגע
והמשגיח בחביבות  ידי  את לחץ הישיבה ראש הישיבה. אל פעמי  ושמתי  שבת  בגדי 

המדרש. בבית מקומי  את  לי  הראה 

הּגא ּוּלה טו זֹוהר  ְַַָ

בה, הכתוב את לבדי  לראשונה להבין מנסה הגמרא את פותח  במקומי , ישבתי 
הניח  ה מ שם. כתוב מה הבנתי  כך כל לא עיני , מול מרצדות החלו האותיות ִֶאבל

ורצתי הגמרא את סגרתי השיעור . מתחיל מעט  עוד  לי, אמר  בא, כתפי, על ידו
שיעורים . בחדר  מקומי את לתפוס במהירות 

תפסתי שעור . המגיד מול אל גורן  בחצי  ישבו  הבחורים מר ח , היה השיעורים  ְָֻחדר

והחל מעט  חייך הגיע, שעור המגיד לעתיד. חברי את במבטי  וסקרתי  מקום  מיד 
הנאמר כל את ולקלוט  להבין מנסה הגמרא על ידי  את הנחתי  שעורו. את להרצות

רבות.בשיעו  כה וצפיתי יחלתי  זה לרגע והרי  ר 

דבריו  את הרצה השיעור, מגיד  הרב, לחוד . ותוצאות  לחוד  מחשבות אבל
התערבו  החדשים  מחברי  כמה ותירץ. הקשה ופרק, דחה וענה , שאל בהתלהבות,
שלא ובודאי  דבריו את  הבנתי  בקושי אני  אולם  הרב, של הגדולה לשמחתו בשיעור
לסדר הגדול המדרש לבית  נכנסו ם הסתיים , השיעור  בדברים. להשתלב ָֻיכולתי 

הצלחה  ללא אולם השיעור , על עמו לחזור והחילותי  חברותא לי  לקחתי  חזרה.
יתירה.

אופף גדול יאוש ומתנפץ. הולך ונגוז, הולך הגדול שחלומי  רואה ואני  ימים, עברו
לבי בסתר ב'. לשיעור  כבר  עליתי  שנה , חלפה  כברזל. עלי  קשה הגמרא  לימוד אותי,
השתנה, שיעור  המגיד וגם  חדשה, מסכת למדנו הדברים . ישתנו השנה אולי  חשבתי ,
פנימה  בלבי וכאוב, מדכדך הסתובבתי  מקודמתה. טובה היתה לא זו שנה גם  אולם 

רבות. כה שנים חלמתי  עליו חלומי  על לוותר יכולתי  לא 

ספר מונח  היה  השלחן על הישיבה, של הספרים  לאוצר נקלעתי  הימים באחד
ועל התנ"ך על פרוש כתב שרש"י ידעתי לי , מר היה לא הספר לרש"י . ָֻהפרד "ס 

הנוסף ספרו על ידעתי לא אולם  רש"י , בלא בגמרא  פשט  להבין אפשר ושאי  הגמרא 
הפרד"ס.  רש"י  של 

רש"י , של מפניניו  משהו לדלות  משהו, בו לקרוא לנסות  בספר , לדפדף התחלתי
תורה  כמתן  תורה". כמתן שקולה רבא  שמה יהא אמן "עניית  קורא אני והנה

מלמלתי .

סיני הר  למרגלות לעמוד  יכלתי ל כי  חשבתי  תמיד  מאד, אותי הפליא  הדבר
בהירים אז היו התורה  דברי  שכל ודאי הייתי , מאושר כמה תורה , ולקבל ולשוב
תורה, כמתן חשובה רבא" שמה יהא  "אמן שעניית  אומר , הקדוש ורש"י   לי. ונהירים 

הרהרתי . תורה, לקבל סיני  הר למרגלות ולעמוד לשוב האפשרות לך  ניתנת הנה

השליח לתפילת בדריכות  האזנתי  בכוונה, התפללתי  ערבית , בתפילת בלילה,
מעייני בפני  שנפתחים  הרגשתי  לפתע רבא". שמה  יהא "אמן כוחי  בכל ועניתי  צבור,

והדעת. החכמה

מגיד של דבריו את מבין שאני נוכחתי   היומי  לשיעור  בהקשיבי  למחרת ואכן
בדעתי עלה אף ימים לאחר הרגשתי . לא  שמעולם נפלאה  הרגשה זו  היתה השיעור.



הּגא ּוּלהטז  ְַַָזֹוהר 

הפך התורה לימוד  לאושרי, קץ  היה  לא  השיעור, מגיד  שאל אותה לקושיא תירוץ
לתארו. שאין לעונג אצלי

אני ומעיד  תורה, מרביץ להיות הפכתי שנים  שלאחר  עד  חיל אל מחיל  עליתי וכך
היא עתה, ועד מאז וללמד  ללמוד שזכיתי  התורה כל הלום, עד שהגעתי  מה שכל
שזכיתי סיני הר  מעמד  של ומכוחו בכוונה, רבא" שמה יהא "אמן עניית של מכוחה

אז המעשה)לו בעל מפי 135 עמוד למל .(ׁשירּו ִ ְ ֶ ֶ 

הוא ברוך  הקדוש המלכת

הרב דיקמן שח  מרןיה ע מאחורי  עמדתי תשמ"ח, השנה בראש שליט"א, ְְִַַֻ

רבי  הצדיק הגאון חד המשגיח , הקדיש.מאיר אמירת בעת זצ"ל ִֵָָ

בהן , מנופף ידיו, שתי  את מרים  הוא כי  ראיתי  רבא , שמיה ליהא הגענו כאשר
רבא ". שמה יהא "אמן בשמחה : ומכריז בהתרגשות, כולו מתרומם  כף, מוחא

העם!" ּבגא ּלת  חלק יׁש ל ךָ  ה ּגעּתי ! ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ"ּבזכּות ךָ 

ואמר : צדיק פעם ופליטת התבטא  לך, ובאו נקבצו ישראל עם המשיח , מלך בבוא
אחד כל יבחן  הטהורות בעיניו  המשיח  מלך יתבונן  הזאת בעת ושמחים, ששים העם
ויביטו  בפליאה עיניהם ירימו כולם באצבעו, ויראה  ידו ירים לפתע מעשיו, לפי ואחד 
מסויים: יהודי על  אצבע בהפנותו ויאמר , קולו  את המשיח מלך ישמיע אז במחזה,
שפעל ויהודי  יהודי כל  על  יראה  כך העם!". בגאולת חלק יש לך  הגעתי! "בזכותך 

ביאתו. למען 

עלינו  יעיד ובעצמו בכבודו שהמשיח  המאושרים, הזוכים  מן להיות שנזכה הלואי
הגעתי ". "בזכותך –

השכינה  למען  מדקותיכם  הקריבו  שמים , לשם  לימוד תנו  יקרים , יהודים כן, על
נפשנו, לפדות לגרום  ליוצרינו, רוח  נחת לעשות יחדהקדושה, כאחד  כולנו  ונלך

בב"א המשיח מלך פני אור את .לקבל 

ביה  אתגליא דהאי  דרא "זכאה הרשב"י נבואת בנו שיקויים  נזכה  כאחד וכולנו
ויגאלינו, יבוא  ביופיו מלך  משיחנו דוד בן עינינו, ותחזנה דרור ", וקראתם  ובסגולתו

וה עוז ב" מגינינו," צורינו ה' רוח  עליו  ונחה חלקינו, חי אל זאת ובשכר  אלוקינו, דר
אכי"ר. מלכינו , בישועת נפשינו, ותגל לבינו, ישמח  ואז  עלינו, מלכותך  כבוד יגלה






