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רבא דא"א|אדרא דדיקנא דתיקונא מדות הי"ג סדר

     
    

    
    
    
    
     
    
    
    

   

הר"י את לארח תלז ְְְִִֵֶֶַַָָָהרצה
הר"י  דה זהר ילמד ביתְְְִִֵַַַָָֹ
רת מדינל נא יב ְְִֵֵָָזי"ע

הדתב אברההקל רי ְְִַַַַַָָָָָֻ
לאזלאי זקנ זיע"א ְֲֵֶַ

המקבלהחיד"א  ,אברה הרב ְְְִֵַַַַָָָָָ
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עלגלאנטי החה" רא" ספר ,זי"ע ְְְְִִַַַַָ
"כנאדמ ראא"ע"ב)ה קכ"ג וזה(ּדף , ְְְְְִֶַַָָ

:קד אחרל ,ה דע אפיל" ְְֲִַַַָ
אנ זמ ל ,ינינמ ר"י פטרְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
 "אתעטר" ,ראהא דברי סקיְְְְְִִִִֵַַָָע
מל רמע מע רי ְְְִִֶֶַָָֻא
"גוו ויב ,רא ,עטרתיו ְְְְֵַַַָָֹֹ
ויתל יב אר בואי .ק"ְְְְֲִֵֵֶַַַַַעכל
תפ לתק הר"י תזכְְְְִִִִֵַַָָ

.ת הְֵֶַָָָותע

מאןּפתח ווי ואמר, ׁשמעוֹן יּרב ָ◌ַ◌
יראיּק דיקנאּב ידוֹי דּאוֹׁשיט
טמירא קדּיׁשא, סבאּד עלּאה,

וסתים)וּסתימא טמיר א"נ)יקנאּד אּלּמכ 
סתיםּד יקנאּד .אחּתּבׁשּוּת דּההיא
ידעין לאּד דּיקנא ּתּקוּנוֹי. לּמכ ויּקיר
היאּד יקנאּד .איןּתות עלּאין
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יקנאּד .חיןּבׁשּוּת דּכל אּתחּבׁשּוּת
איׁשּוקד נביאה נׁש בּר הוי לאּד
היאּד יקנאּד .ליּה למחמי דּיקרב
.אּלבּד טבּוּרא עד בּשׂערוֹי ּתלייא
דּיּקירין. יּקירא אּתלגּכ חוּורא
תאּמהימנו .טמיריןּד טמירא
תאּוצניעּב ּתאנא, .אּכלּד תאּמהימנוּד

(א"ע א"קל דף)[תרומה פ' [סוף ,ספראּד
נפיק דּכלּא, מהימנוּתא יקנאּד דּהאי
מאּופּד ּהחרניֹסו ונחית מאוּדנוֹי,
וחפי, וסליק ונחית ,איׁשּדק

חוּורא(סגי)בּתקרוּבּתא ,טבא דּבוּסמא 
דבדיקניה)דּיּקירא א"ונחית(ס .יקירא חוורא א"ס) 

(נחית דדיקניה.ראּוּטב עד וחפי ,לאּוּקׁשּב
,לימאׁש מהימנא ,יראיּק יקנאּד הוּא
מבּוּעין נביעין, י"ג יּהּב דּנגדּין
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רׂשע תלתּב טבא, תּרבו דּמׁשח
.נאּקּתמת ניןּוּקּת

שׂעראּתּקוּנא ןּקּתמת .קדמאה ִ◌ָ◌
אּמההו וׁשארי מלּעילּא,
סליקּד ,יּהריׁש דּשׂער ּתּקוּנא
ונחית מאוּדנוֹי, לעילּא בּתּקוּנוֹי
טאּחו בּחד ,דניןּאוּד תחאּפ מּקּמי
- .מאּפוּד ריׁשא עד ,טבא בּׁשּקוּלא
עראׂש מתּתּקן ּתניינא. ּתּקוּנא

,מאּפוּד ריׁשא(וסליק)מריׁשא עד 
- ׁשקיל. בּתּקוּנא דּפוּמא, אחרא
תֹותחּד מאמצעיתא .ליתאהּת ּתּקוּנא

(דהאי א"קבין,(סּנו ּתרין מּתחוֹת ,טמאֹוח
סקּפאת עראׂוש ,רחאֹוא חד נפיק
,יסאּג מהאי מליאּו ,ארחא בּההוּא
ליםׁש נאּומתּק שׂערא, יסאּג וּמהאי
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נאּוּקּת - .רחאֹוא דּההוּא חרניּהֹוס
עראׂש מתּתּקן .רביעאה(ונחית)תֹוחּת 

חדא אמריׁש ,מאּוּפ,חדא אׁשלרי 
.אהחמיׁש נאּוּקּת - ׁשלים. נאּותּקּב
,אחרא ארחא נפיק מאּוּפ תֹחוּת
ואלּין ,אּלעילּד ארחאּד בּׁשּקוּלא
מכּאן ,מאּוּפ על ימיןרׁש ארחין ּתרין
מתּתּקן .יתאהּתׁש ּתּקוּנא מכּאן.
לעיל מלּרע ונפיק וסליק שׂערא,
אבּתּקרוּת וחפי .מאּופּד אלריׁש
מאּופּד אׁשרי עד ,טבא דּבוּסמא
אלריׁש שׂערא ונחית .אּלעילּד
.מאּפוּד אהּתּת דּאוֹרחא פתחאּד
,עראׂש ּפסיק ׁשביעאה. ּתּקוּנא
אבּתּתקרוּב ּתּפוּחין, ריןּת ואתחזן
למחזי. ויאן ׁשּפירן ,טבא דּבוּסמא
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אּהו הדא עלמא, אתקיים בּגיניהוֹן
,דכתיב(טז משלי).יםּחי מל ּפני בּאוֹר 

טאּחו חד נפיק .מינאהּת ּתּקוּנא
ותליין דּדיקנא, סוֹחרני דּשׂערי
נאּוּקּת טבּוּרא. עד בּׁשּקוּלא
שׂערי וּמתערבין מתערי .יעאהׁשּת
דּתליין עריׂש אינּוּן עם ,יקנאּד

,לאּוּקׁשּב(דתליין).אּד מן אּד נפקי ולא 
עׁשיראה. נאּוּקּת(מתערבין)עריׂש נחּתין 

תֹוחּת בּגרוֹנא וחּפיין דּיקנא. תֹחוּת
נפקין לאּד סר. חד ּתּקוּנא .יקנאּד
ראּיעוׁשּב וּמתׁשערן נימא, מן נימא
ּתליין לאּד .ריסרּת נאּוּקּת .ליםׁש
לּמכ אתּפני מאּפוּו ,מאּוּפ על עריׂש
.ּהלי סחוֹר סחוֹר שׂערי ויאן סטרוֹי.
תֹותחּב ערןׂש דּתליין ּתליסר. ּתּקוּנא
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,יאה בּיקרא וּמכּאן, אןּמכ ,יקנאּד
.ראּוּטב עד מחּפיין .יראּפׁש יקראּב

אתחזי לאתחזאה)לא א"י(סאנּפ לּכמ 
ּתּפוּחין אינּוּן רּב דּבוּסמא, ּתקרוּבא
חיּין דּמּפקין חוּורין, ׁשּפירין
אּפין. לזעיר ּחדו וּמחזיין לעלמא,

ונפקיןבּתליסר נגדּין ,יןּלא ּתּקוּנין ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
דּמׁשח מבּוּעין ּתליסר
.אּתלּתּד אינּוּן לכל ונגדּין רבוּת,
וּמׁשיחין .חאמׁש אּוההּב וּנהרין
ּתּקוּנין דּבתליסר ,חאמׁש אּמההו
יםאתרׁש אלּין ּתּקוּנין בּתליסר אלּין.
,אּכלּד סתימאה יּקירא, יקנאּד
ּתּפוּחין מּתרי דּעּתיקין. יקעּתּד
זעירּד יֹוּפאנ נהירין דּאנּפוֹי, ׁשּפירן

חיוּור וכל ,יןאנּפ(חיזור א"שן(סּוׁשו 
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ונפקיןבּתליסר נגדּין ,יןּלא ּתּקוּנין ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
דּמׁשח מבּוּעין ּתליסר
.אּתלּתּד אינּוּן לכל ונגדּין רבוּת,
וּמׁשיחין .חאמׁש אּוההּב וּנהרין
ּתּקוּנין דּבתליסר ,חאמׁש אּמההו
יםאתרׁש אלּין ּתּקוּנין בּתליסר אלּין.
,אּכלּד סתימאה יּקירא, יקנאּד
ּתּפוּחין מּתרי דּעּתיקין. יקעּתּד
זעירּד יֹוּפאנ נהירין דּאנּפוֹי, ׁשּפירן

חיוּור וכל ,יןאנּפ(חיזור א"שן(סּוׁשו 
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רבא דא"א|אדרא דדיקנא דתיקונא מדות הי"ג סדר

וּמתלהטין נהירין ,אּתלת דּאשּתכחן
אּניןמההוּוּקּת .אּלעילּד ראֹנהו 

,דיקנאּב ּכחוּתׁשא אלּין, ּתליסר
אתקרי בּתּקוּנוֹי, דּיקנא וּבׁשלימוּת
ּתלי ,יקניּהּד דּחמי דּכל נאמן. נׁש בּר
תאּוצניעּב אנאּת .תאּמהימנו ּהיּב
דּתליין אלּין ּתּקוּנין ּתליסר ,ספראּד

ביעאהׁשּב יּקירא, דיקנאּב(מנהון) 
תליסרּב וּמתּפּתחי בּעלמא, מׁשּתכּחי
ידיּה דּאוֹׁשיט וּמאן דּרחמי. רעיּת
תליסרּב דּאוֹמי כּמאן ,מאהּלאו
אּפין. אריּב האי .יקנאּד ּתּקוּני
יצחק, לרבּי אמר בּכּמה. יןּפא בּזעיר
סלסלאּב וסלסל ,מּוּיקּב קוּם

אּמלכּד נאּותּקּד(בדיקנא א"ס)איׁשּקד 
ןּנוּקיתּת היא(ב"ע ל"ק דף נשא 'פ במדבר זוהר). 

רבא דא"א|אדרא דדיקנא דתיקונא מדות הי"ג סדר

ואמר,קם תחּפ ,יצחק ז)רבּי מיכה)אל מי ָ◌
ּירחמנו יׁשוּב ,'ֹוגו עוֹן אׂשֹונ ֹומּכ
,אנאּת .'ֹוגו ליעקב אמת ּתּתן ,'ֹוגו
ּוהּוכל הכא, אתחזוּן מכילין ּתליסר
תּרבו דּמׁשח מבּוּעין ליסרמּת נפקין

ע"ב)דּתיּקוּני א"קל דף),איׁשּדק דּיקנא 
דּטמירין. טמירא דּעּתיקין. יקאּתע
,וסתים טמיר דיקנאּד ּתּקוּנא ּתנא,
.סתים ולא סתים .טמיר ולא טמיר

ידיע. ולא ידיע יֹנוּותּקּב
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יותר משמונה אלף שיעורים בזוהר 
הקדוש, תענוג גן עדן בעולם הזה

ומסודרים,  מוכנים  השיעורים  נפשכם,  ותחי  שמעו 
לרבים  ויטול  יבוא  המאירים,  מן  להיות  החפץ  וכל 
התנא  ובזכות  להשפיע,  אדירות  זכויות  להשמיע, 
יזכו כל  יוחאי ע"ה  הקדוש האלוקי רבי שמעון בר 

עם לביאת הגואל בב"א.
להזמנת דיסקים: 054-4577956.

לשון  בשפת  הקדוש  הזוהר  ספרי  כל  לשמיעת 
הקודש ב-277  דיסקים - 1500 שעות של תענוג 

רוחני בטל: 

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ

יוצא במבצע חסר תקדים,  הזוהר העולמי  מפעל 
כיס  בפורמט  היומי  דף  הזוהר  ספרי  כל  רכישת 

במחיר מסובסד,
0527-651911 טל: 

סגולת הרשב"י:
פידיון•נפש•האמיתי,•הגדול•ביותר•בעולם•	•

שיציל•נפשך•)ללא•כסף(.
אמור•במשך•שבעה•ימים•ברציפות•את•	•

דף•האידרא,•)רצוי•לאחר•התפילה(.
תן•וחלק•לעוד•3•אנשים•את•דף•האידרא,•	•

וכן•הלאה,•
כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל עם ישראל 

שאין שום כח ומקטרג בעולם שיכול לפגום בה
 כולם מוגנים בתיבת נוח של הרשב"י: 

- הזוהר קדוש
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למע ,רי ה' לעזרת א :יקרי ְְְְִִִֶַַַַָ
מעפרא, הדה כינהה ְְְִִֵַַַַָָָהקי
ציר אנ .ינינ ידר דה י"הר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָולזת
האדרא, ל עתקי נימילי יסלהד ְְְְְֳִִִִִִֵֶַָָָדחיפת
עי" עצמת לזכת תולז לה ניְְְְְְְֲִִִִֵַַַָֻהמע
.0527651911 :טל  "לתז אלקי ראתה ֱֲִֶֶָָָֹֹלא

 .ח קולחל יהר יללזיאחד ְְְֲִִִֶַַָָָָָ
אחתעהחתלכל,קרא/למדמראל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
מהמדיואחדאחדל,האדראלזחברת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
למדיההדיללוהכתהכראתמקל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ועד)שד"ח(ההר ה., הא הד דל זמ . ְְִַַַַַַַ

= ת זהר עה מאהוהליד ְִֵֶַַָָָָָ
נהמלירתגלהה!!אדלי ְְִִִִֵֶַַָָ

מלימאה=תהאדראזהרת5 ְְְִִֵַַַָָָָ
ירתחדגלהא(הבהרי"ח,מלת,הרחאיקיצ, ְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הרימזיה1000פלועד,)נת'דראבת ְְְִֵֵַַָָָָָ
עדיכינהאתההריונקראילימד"ר(נפ ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

קכ.) ד ב"ח זהר טז, סקה 'ח רה לשיה"שפ עד במני , ְְְִִַַָָָָָֹ
צא)אלו ק"הז)אל לפ דע במיר ,,ז"תיקו) ְִֵֵֶֶֶֶַַָ
(צאהה"שי האדרא, למדי מלי חצי לפ לוה ,ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ

[ימ] הא ,50,000,000,000,000,000,000 ְִִֶ

הרשב"י שמחת

לפי ,ט דל רה יחד קוודרילי 50ְְְְְֳִִִִַַָָ
ח"אמי)ה"כ רמה 'פ)קוודרילי 50 י יצא ְְְְְִִֵַַַַָ

עצמ את ילמכ 50,000,000,000,000,000,000ְְִֶַַ
50 לפ למר, ,מדימה ואחד אחד ְְְְִֵֶֶַַָָָָלכל
+39 = .50,000,000,000,000,000,000 ְְְִַקוודרילי
15 נגד ,מלי 15 לפ עד הס"ח לפי ,5.2ְְְִִֶֶָ
הא ,64+3.75 = לע  דייה ְְִִֵֶֶָָמלי

(ימ).יחד ספטיליו 500 ספטיליארד 37 ְֳִִִֶָ
ע ח"ג].[ההסר הזהר כח ראה ה"ל הח ל ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַֹ

,ת נקרא הר"י !רזכ(ראא)לאהה בי ְְְְְִִִִַַַָָָָָ
א ,ואחד אחד ל ע מתנ נמצאת ְְְִִִֵֶֶֶָָָָ

,רת ונלמד ,נרצ ונעה נ(סז יטי). ְְְְֲִִִֶַַָָֻ

עלה ו זכת, עלינ ימלי ע"ה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָוהר"י
הא. ר דה לפני לרצ תינפְְְִִֵֵַָָָָ

הה ללד לבד ה ימק ְְְִִִֶַַַַָ
ההר, למדי 250.000ל מצטרְְְִֵֵַַָֹ
ל עמי 250.000 מס אה א בְְְְִִֵֶַַָָָָנח
מאלת תיפ לויתק  !!!הרה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹספר
מע קריאת תפה לקלת הנאי י ,ְְְְְְִִִִַַַַַַַָל

י ל הר לד מ"ג)הא תיקו וזכה(תיקו"ז , ְִֶַַָֹ
רחמי האה קכ"ד)לקרב ג"ח זהר)תא  . ְְְֲִֵַַַָָָֹ

תב עליה ההר, למדי י נמני אינְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
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דה עג:)זהר  'ל )רמי לה אי : ְְִִֶֶַַַָָֹ
א מי  .לע ואבד והרג בה וחרב ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹענת
תא ללמד רצה ולא האמת חכמת ְְְְֱִֶַַָָָָָָֹעסק
חי עד ג לעלת רצה מת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָעה
יר זהר אמר מ יב מ תְְְְִִִֶַָָָָֹא
ל יד י אפ עד ולא ,'וכ יריְְְֲִִִֵֶַָָֹה
 עלי רפיה ,לע ביה יְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָמע
מ וי י כל מתנ את רפי נפיְְְְְִִִֶַָָָָ

.'וכ קדי רת זהר אמר(ריתה י(ספרר . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
למד א מי אמר, דה יחאי ר מעְְִִֵֶַַַַָָֹ
א ל טב רהה סדת ה אמת רתֱֵֶֶֶַַָֹ
,רית תאלה דעי אד אי זה בלא ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹֹנברא

.דתועב ,ואהבת ה)ויראת"קפ  לה לא(נזי . ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
סיני הר על רגליו עמד(הרה ח קנב., ג"ח מ(זהר . ְְְִַַַַַַַַָָֹֹ

יויח וחמר ר רוח חלב ר כלאְְְְֲֵֵֶַַָָָָָ
(הרה מתנ ג"מ )יצר אי ,דוס רמז סקיהע . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

היה להאה וער ,ה תרלהת יכל ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָהרע
להה חכמת ופי"א)לד ח"פ להגר"א למה אב). ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

את ת ל למד לכ ררמע יח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהחפ
ריחל ואפיל הר אתה ל הרהש"ריב) ֲִִֶַַַַַָָָָֹ

יס)מפוז' ני י יעה זהר אחת עה דל . ְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
נה ט לד יעה א מה למעלה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ

מל(מימה .(א ְִִֵֶֶָ




