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יש ּו ְל ָק ֵרב ַה ְ ּגא ּו ָלה ַעל ְי ֵדי ִסיּ ּום ַהזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ְּבחוֹ ֶד ׁש
"מ ְפ ָעל ַהזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי" יוֹ ְצ ִאים ִּב ְפ ֻע ָּלה ְל ָה ִח ׁ
ִ
יח ִל ְמנוֹ ַע ִמ ְל ֲחמוֹ ת ּו ְפגָ ִעיםְּ ,כ ַת ָּקנַ ת
ֶא ֶלף ּ ְפ ָע ִמיםּ ,ו ְב ָכ ְך נִ זְ ֶּכה ְל ֶא ֶלף ַה ָּמגֵ ן ְּב ָכל חוֹ ֶד ׁש ְוח ֶֹד ׁש ְונַ ְצ ִל ַ
ַה ַר ְמ ַח"ל ַה ָּקדוֹ ׁש זְ ָי"ע ְועוֹ ד ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶא ֶלף ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ּדוֹ רוֹ ת

קריאה קדושה

בימים קשים אלו העוברים על כלל ישראל השם יצילנו ואין איש יודע מה ילד יום ורבים שואלים ומבקשים
עצה ותושיה במה לעורר רחמי שמים ולבטל כל גזירות קשות השם יצילנו.
עיקר הכל כידוע מדברי חז"ל :חובה קדושה על כל אחד ואחד למהר ולפשפש במעשיו ולעשות תשובה
מעומק ליבו ולהרבות בלימוד התורה ,ובפרט לימוד ההלכה שידע לקיים מצוות השם בכל דקדוקיהם
וכן במצוות שבין אדם לחבירו להרבות בתפילה ובתחינה לבורא עולם שיחיש לגואלינו ויאמר לצרותינו די.
כמו כן יש להתחזק בדברי קדשו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א ,המבטיח שבזכות הקריאה
בספר הזוהר הקדוש נצא מן הגלות ברחמים( ,אף ללא הבנה כלל כידוע מדברי רבותינו) ובכדאי הוא רבי
שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק .לכן כל אחד ואחד ישתדל מדי יום לקרוא מספר דפים בספר הזוהר
הקדוש להצלחת כלל ישראל ולקירוב הגאולה.
עוד יש לעורר על ענין נשגב ונעלה אשר בכחו לבטל כל גזירות קשות מעם ישראל ולבטל המוות והמגיפות,
והיא אמירת פרשת הקטורת כנודע בספר הזוה"ק (פר' ויקהל רי"ח) ,וכל האומרה לא ינזק כל אותו היום
ומשפיע ברכה וישועה לעם ישראל ,ובפרט אם יאמרו סדר פרשת הקטורת במנין בארבע כנפות הארץ
ובכל עיר ועיר יתבטלו בס"ד הגזירות וישראל ישכון לבטח (וכמו שהובא המעשה ברב אחא בזוהר .פרשת וירא דף
ק' ע"א ע"ב).
בברכה ובתפילה לשלום עם ישראל
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ישא ִ ּב ׁ ְשנַ ת תרפ"א לפ"ק
ארי דְּ ַא ְרעָ א ַקדִּ ׁ ָ
ִּת ּקוּן ַל ְ ּג ֻא ָ ּלה ָה ֲא ִמ ִּתית ִמ ּ ַטעַ ם ָה ַר ָ ּבנִ ים ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ָמ ֵ
ָידוּ ַע ַל ּכֹל ִּכי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ׁ ֶשל ַה ַּת ָ ּנא ָה ֱאל ִֹהי ,אוֹ ר
ָהעוֹ ָלמוֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ְו ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ יםַ ,ה ֶ ּנ ֱא ַמר ָע ָליו:
יש ָה ָא ֶרץ ַמ ְר ִ ּגיז ַמ ְמ ָלכוֹ ת ,וּ ַב ְ ּג ָמ ָרא
יש ַמ ְר ִע ׁ
ֶזה ָה ִא ׁ
יליד ְו ִאי לֹא
יה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵּת ִ
יל ָידה ִא ֵּ
ָא ְמרוּ  ,דִּ ִ
ימ ּ
ֹאשנוּ ְו ִת ְפ ַא ְר ֵּתנוּ ,
יליד ַ(מכּ וֹ ת י"ז ):הוּ א ֲע ֶט ֶרת ר ׁ ֵ
לֹא ֵּת ִ
ר
ָ
ת
ר
ש
ֶ
ׁ
א
ֲ
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מ
ֵ
א
ָ
ל
ֵ
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ָ
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ג
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י
ָ
ז
ְ
"י
ָה ַר ׁ ְש ִּב
ּ
וֹ תוֹ
כוּ תוֹ
ינוּ
ּבוֹ ַק ַעת ְל ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים ְו ִר ְב ֵבי ִר ְבבוֹ ת עוֹ ָלמוֹ ת,
ְועוֹ ֶב ֶרת ֵ ּבין שְׂ ָר ִפים ְואוֹ ַפ ִ ּנים ְו ַח ׁ ְש ַמ ִ ּלים ְו ַח ּיוֹ ת
ַה ּק ֶֹד ׁשְ ,מקוֹ ם נַ ֲה ֵרי ֵא ׁש אוֹ ֶכ ֶלת ֵא ׁש ַעד קוֹ ל דְּ ָמ ָמה
דַּ ָ ּקה ִל ְפנֵ י ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּאְ ,ושָׂ ֵמ ַח ָ ּב ּה וּ בוֹ נֶ ה ָ ּב ּה
עוֹ ָלמוֹ ת ֲח ָד ׁ ִשים וּ ְמ ַר ֵחם ַעל ָע ְל ָמא.
ּפוּ ק ֲח ֵזי ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ָ ּגאוֹ ן ִח ָיד"א ִז ְכרוֹ נוֹ ְל ַח ֵ ּיי
ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבאִ :ל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר ְמרוֹ ָמם ַעל ָּכל ִל ּמוּ ד
"כ ֵּסא ֶמ ֶל ְך"
ֲא ִפ ּלוּ דְּ ָלא יָ ַדע ַמאי ָק ָא ַמרְ .ו ָה ַרב ִּ
ּ ֵ(פרו ּׁש ַעל ִּת ּקוּן מ"ג) ָא ַמרִ :ל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר ְ ּב ִג ְיר ָסא ּבוֹ נֶ ה
עוֹ ָלמוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים.
עוֹ ד ָא ַמר ֵא ִל ָ ּיהוּ ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְל ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ְ ּב ַהאי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ִי ְת ּ ָפ ְרקוּ ן ִמן ָ ּגלוּ ָתא ַּכד ִא ְת ַ ּג ְל ָיא
ְ ּב ָד ָרא ַ ּב ְת ָר ָאה.
משה ַר ֵּבינוּ ְל ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְּ(ב ַדף קכ"ד:):
עוֹ ד ָא ַמר ׁ ֶ
יע"ּ ְ ,ב ַהאי ִח ּבוּ ָרא
ילים ַי ְז ִהירוּ ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
"ו ַה ַּמשְׂ ִּכ ִ
ְ
ילין לֹא ָצ ִר ְ
יל ְך דְּ ִאיהוּ ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ְ ּב ִא ֵ ּ
יך נִ ָּסיוֹ ן
דִּ ָ
– ָר ָצה לוֹ ַמרִּ :כי ַה ּלוֹ ֵמד ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר לֹא ִי ְס ּבֹל
יח ,וּ ְב ִגין דְּ ִישְׂ ָר ֵאל ֲע ִת ִידין ְל ִמ ְט ַעם
ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ
ּ
ּ
יה
ֵמ ִא ָ
ילנָ א ְד ַח ֵיי דָּ א הוּא ֵס ֶפר ַהז ַֹהר ִי ְפקוּ ן ֵ ּב ּ
ִמ ָ ּגלוּ ָתא ְ ּב ַר ֲח ֵמי.
"ו ַה ַּמ ְׂש ִּכ ִ
עוֹ ד ְ ּב ַה ְקדָּ ַמת ַה ִּת ּקוּ נִ יםְ :
ילים יַ ְז ִהירוּ
ילים ִא ֵּלין ַר ִּבי
יע" ְוגוֹ 'ְ ,ו ַה ַּמ ְׂש ִּכ ִ
ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ׁ ִש ְמעוֹ ן ְו ַח ְב ַר ָ ּייא ,יַ ְז ִהירוּ ַּכד ִא ְת ַּכנְ ׁשוּ ְל ֶמ ֱע ַבד ַהאי
ִח ּבוּ ָראְ ,ר ׁשוּ ָתא ִא ְתיְ ִהיב ְלהוֹ ן וּ ְל ֵא ִל ָ ּיהוּ ִע ּ ְמהוֹ ן
יב ָּתאן ְלנַ ֲח ָתא ֵּבינַ יְ יהוּ וּ ְל ָכל
וּ ְל ָכל נִ ׁ ְש ָמ ִתין דִּ ְמ ִת ְ
ַמ ְל ָא ַכ ָ ּיא ְּב ִא ְת ַּכ ְסיָ א וּ ְבא ַֹרח ֵׂש ֶכלְ .ו ִע ַּלת ַעל ּכ ָֹּלא
ישין וּ ְל ָכל ֲה ַו ָ ּיין וּ ְל ָכל
יְ ִהיב ְר ׁשוּ ְל ָכל ׁ ְש ָמ ָהן ַקדִּ ׁ ִ
ִּכנּ וּ יִ ין ְל ַג ָּל ָאה לוֹ ן ָר ִזין ְט ִמ ִירין ָּכל ׁ ֵשם ְּב ַד ְר ָ ּגא
יה ,וּ ְר ׁשוּ ָתא יְ ִהיב ַל ֲע ַׂשר ְס ִפ ָירן ְל ַג ָּל ָאה לוֹ ן
ִד ֵ
יל ּ
ָר ִזין ְט ִמ ִירין דְּ ָלא ִא ְתיְ ִהיב ְר ׁשוּ ְל ַג ָּל ָאה לוֹ ן ַעד
יחאַ .ה ּמוּ ָרם ִמן ָה ָאמוּ ר
יתי ָד ָרא ְד ַמ ְל ָּכא ְמ ׁ ִש ָ
דְּ יֵ ֵ
ִּכיַ :ה ְ ּג ֻא ָּלה ְּתלוּ יָ ה ְּב ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר.
ְו ַע ָּתה נִ ְכ ּתֹב ַמה גּ וֹ ֵרם ָ ּבעוֹ ָלם ִ ּב ּטוּ ל ִל ּמוּ ד

ַה ּז ַֹהרְ ,ונִ ַ ּקח אוֹ תוֹ ִמדִּ ְב ֵרי ָה ַרב ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ְמ ֻק ָ ּבל
יטאל ִז ְכרוֹ נוֹ ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם
ָה ֱאל ִֹהי ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ִו ַ
ַה ָ ּבאַּ ,ת ְל ִמיד ָה ַרב ָה ֲא ִר"י ְזכוּ תוֹ ָי ֵגן ָע ֵלינוּ ָא ֵמן,
ַה ָּכתוּ ב ְ ּב ַה ְקדָּ ַמת ׁ ַש ַער ַה ַה ְקדָּ מוֹ תְ ,ו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ :
יטאל ֶ ּבן
ֲאנִ י ַה ָ ּצ ִעיר ָ ּב ִעירַ ,הדַּ ל ְ ּב ַא ְל ֵפי ַח ִ ּייםִ ,ו ַ
יטאל ִז ְכרוֹ נוֹ ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם
ַל ֲאדוֹ נִ י ָא ִבי ָה ַרב יוֹ ֵסף ִו ַ
ַה ָ ּבאּ ִ ,ב ְהיוֹ ִתי ֶ ּבן ׁ ְשלֹ ִשׁים ְלכ ַֹח ָּת ׁ ַש ׁש ּכ ִֹחי ְו ָי ׁ ַש ְב ִּתי
ִמ ׁ ְש ּתוֹ ֵמם וּ ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ַתי ְּת ֵמ ִהיםִּ ,כי ָע ַבר ָק ִציר,
ָּכ ָלה ַק ִיץַ ,ו ֲאנַ ְחנוּ לֹא נוֹ ׁ ַש ְענוּ ְּ ,תרוּ ָפה לֹא ָע ְל ָתה
ְל ַמ ֲח ָל ֵתנוֵּ ,אין ָמזוֹ ר ִל ְבשָׂ ֵרנוּ ְולֹא ָע ְל ָתה ֲארוּ ָכה
ְל ַמ ָּכ ֵתנוּ וּ ְל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ִמ ְקדָּ ׁ ֵשנוּ  ,אוֹ י ָלנוּ ִּכי ּ ָפנָ ה
ַה ּיוֹ ם ְו ַגם נָ טוּ ִצ ְל ֵלי ֶע ֶרבְ ,ו ָכלוּ ָּכל ַה ִ ּק ִ ּצים ַו ֲע ַד ִין
ֶ ּבן דָּ ִוד לֹא ָ ּבאָ .ו ֶא ְּתנָ ה ֶאת ּ ָפנַ י ַל ֲחקֹר ְו ָל ַד ַעת ַמה
ֶ ּזה ְו ַעל ַמה ֶ ּזה נִ ְת ָא ֵר ְך ִק ֵ ּצנוּ ְו ָגלוּ ֵתנוּ וּ ַמדּ וּ ַע לֹא
אתי ָא ֶון ִלי ַו ֲאנִ ינָ ה ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ְו ִל ִ ּבי
ָ ּבא ֶ ּבן ִי ׁ ַשי? וּ ָמ ָצ ִ
דָּ ַויִ ,מ ַּמ ֲא ָמר ֶא ָחד הוּ ָבא ְ ּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּקוּ נִ ים ִּת ּקוּ ן
ל' ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ַּ :ת ִ ּנינָ א ְּכ ִתיב ְורוּ ַח ֱאל ִֹהים ְמ ַר ֶח ֶפת
ְוכוּ ' ְו ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת ָמה ֶא ְק ָרא ְוכוּ ' ְ ּב ַההוּ א ִז ְמנָ א
ְ
(ת ִה ִּלים עח
ַו ִ ּי ְז ּכוֹ ר ִ ּכי ָבשָׂ ר ֵה ּ ָמה רוּ ַח הוֹ ֵלך ְולֹא ָי ׁשוּ ב ְּ
יחַ ,וי לוֹ ן ָמאן
לט) ְל ָע ְל ָמאְ ,ו ָדא ִאיהוּ רוּ ָחא ְד ָמ ׁ ִש ַ
יה ִמן ָע ְל ָמא ְו ָלא יְ תוּ ב ְל ָע ְל ָמא,
דְּ ָג ְר ִמין דְּ יֵ ִזיל ֵל ּ
יתא יַ ָּב ׁ ָשהְ ,ו ָלא ָב ָעאן
דְּ ִא ֵּלין ִאינוּ ן דְּ ָע ְב ִדין ְלאוֹ ַריְ ָ
ְל ִא ׁ ְש ַּת ְד ָלא ְב ָח ְכ ָמה ְד ַק ָּב ָלה (רוֹ ֶצה לוֹ ַמר ִל ּמוּד ַה ּז ַֹהר),
יהי י' ִמינָ ּה,
ְד ָג ְר ִמין דְּ ִא ְס ַּת ַ ּלק נְ ִביעוּ ְד ָח ְכ ָמה ְד ִא ִ
ּ
ישהַ ,וי לוֹ ן דְּ ָג ְר ִמין ֲענִ יוּ ָתא
ְו ִא ׁ ְש ְּת ָא ַרת ב' ְי ֵב ׁ ָ
ְו ַח ְר ָּבא וּ ִב ָיזה ְו ֶה ֶרג ְו ַא ְּב ָדן ְּב ָע ְל ָמאְ ,ו ַהאי רוּ ַח
דְּ ִא ְס ַּת ַּלק ִאיהוּ רוּ ַח ְד ּ ָמ ׁ ִש ַ
יח ְּכ ָמה ְד ִא ְּת ַמרְ ,ו ִאיהוּ
רוּ ַח ַה ּק ֶֹד ׁשְ ,ו ִאיהוּ רוּ ַח ָח ְכ ָמה וּ ִבינָ ה רוּ ַח ֵע ָצה
.עד ָּכאן.
וּ ְגבוּ ָרה רוּ ַח דַּ ַעת ְויִ ְר ַאת ַה ּ ׁ ֵשם (יְ ׁ ַש ְעיָ ה יא ב) ַ

דו ַה ּז ַֹהר ְו ַה ִּת ּק ּונִ ים ֶא ֶלף ּ ְפ ָע ִמים
יִ ְל ְמ ּ
ָ
ְ ּבסוֹ ד ָה ֶא ֶלף ְלך ְׁשלֹמֹה
ֲה ֵרי ִּכי ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר הוּ א ְמעוֹ ֵרר ָה ַר ֲח ִמים
יחְ ,ו ִי ְת ַ ּג ֶ ּלה ְו ִי ָ ּבנֶ ה ַה ִּמ ְק ָּד ׁש
ְונִ ׁ ְש ָמתוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ
כן ָל ֶב ַטחְ ,ו ַה ּלוֹ ֵמד ּבוֹ ָּבטוּ ַח ׁ ֶש ּלֹא יִ ְס ּבֹל
ְו ִישְׂ ָר ֵאל ִי ׁ ְש ּ ֹ
יחֲ ,א ׁ ֶשר ַעל ֵּכן ֲאנַ ְחנוּ ַח ְכ ֵמי ְו ַר ָ ּבנֵ י
ַצ ַער ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ
ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ְירוּ ׁ ָש ַל ִים ִּת ָ ּבנֶ ה ְו ִת ּכוֹ נֵ ן ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ
ָא ֵמן ,וּ ָב ֵּתי דִּ ינִ ים ,נִ ְתעוֹ ַר ְרנוּ ְל ַי ֵּסד ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר
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ָ ּב ָא ֶרץ וּ ְבחוּ ץ ָל ָא ֶרץ ִ ּב ְכ ֵדי ִל ְגמֹר ַה ֵּס ֶפר ַה ּז ַֹהר,
ְו ִי ְה ֶיה ַה ִּס ּיוּם ְ ּבכ"ה ֱאלוּל ַה ָ ּבא ָע ֵלינוּ ְלטוֹ ָבה,
יאת ָהעוֹ ָלםְ ,ויִ ְל ְמדוּ ַה ּז ַֹהר ְו ַה ִּת ּקוּ נִ ים ֶא ֶלף
יוֹ ם ְ ּב ִר ַ
ָ
ּ ְפ ָע ִמים ְּבסוֹ ד ָה ֶא ֶלף ְלך ׁ ְשלֹמֹה.
ְו ָל ֵכן ֲאנַ ְחנוּ קוֹ ְר ִאים ָל ֶכםַ ,א ֵחינוּ ֲח ָכ ִמים
ַר ָּבנִ ים ,סוֹ ֲח ִריםַּ ,ב ֲע ֵלי ָּב ִּתיםַּ ,ב ֲע ֵלי ְמ ָלאכוֹ תִ ,ח ְזקוּ
ֹאמר ִ ּג ּבוֹ ר ֲאנִ י.
ְו ִא ְמצוּ ָל ַק ַחת ֵח ֶלק ִע ָּמנוּ ְ ,ו ַה ַח ָּל ׁש י ַ
ְזכוּ ְו ִה ְת ַח ְּברוּ ַּב ֶח ְב ָרה ַה ּזֹאתְ ,ו ָכל ֶא ָחד יַ ְחטֹף
ֵח ֶלק ֵמ ַה ּז ַֹהר ,וּ ִב ׁ ְש ַעת ַה ּ ְפנַ אי וּ ֵבין ַהדְּ ֵב ִקים יִ ְלמֹד
ֵא ֶיזה ָע ִלין ְּכ ִפי ַה ֵּס ֶדר ֲא ׁ ֶשר יִ ְּתנוּ ָל ֶכם ַה ַ ּג ָּב ִאים
יכם
ְו ַה ְמנַ ֲה ִלים ֵּבין ָּב ָא ֶרץ ֵּבין ְּבחוּ ץ ָל ָא ֶרץַ .א ׁ ְש ֵר ֶ
יכם ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם,
יִ ְׂש ָר ֵאל ,דְּ עוּ ִמי ְמ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםֲ ,א ִב ֶ
דְּ עוּ ָּ ,כל ִמ ָּלה וּ ִמ ָּלה נַ ֲע ֵׂשית ֶא ֶלף ֲא ָל ִפין ְו ִר ֵּבי
ִר ְבבוֹ ן עוֹ ָלמוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ םַּ ,כ ִ ּנ ְז ַּכר ְ ּב ַה ְקדָּ ַמת
אוֹ ר ַה ַח ָּמה.
ְו ַא ֶּתםַ ,א ֵחינוּ ּ ַ ,ג ָ ּב ֵאי וּ ְמנַ ֲה ֵלי ַעם ק ֶֹד ׁש ָ ּב ָא ֶרץ

יכם נֶ ֱא ַמר "וּ ַמ ְצדִּ ֵ
יקי
וּ ְבחוּ ץ ָל ָא ֶרץֲ ,א ׁ ֶשר ֲע ֵל ֶ
ָה ַר ִ ּבים ַּכ ּכוֹ ָכ ִבים ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד"ִ ,ע ְמדוּ ַו ֲעשׂ וּ
ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ְו ֵס ֶדר ְל ָכל ָח ֵבר ְו ָח ֵבר ְּכ ִפי
ּכֹחוֹ ְּ ,בא ֶֹפן ִּכי ָּכל ָח ֵבר יִ ְלמֹד ז ַֹהר ׁ ָש ֵלם ַעד כ"ה
ֱאלוּ ל אוֹ ֶח ְציוֹ אוֹ ִר ְבעוֹ  ,וּ ְל ַזוֵּ ג ָּכל ִס ּיוּ ם ׁ ָש ֵלם
ַעל ג' אוֹ ד' ֲח ֵב ִרים ִּב ְכ ֵדי ָל ַד ַעת ַּכ ּ ָמה ִס ּיוּ ִמים יֵ ׁש
ְּב ָכל ִעיר ְו ִעיר ְל ַה ׁ ְש ִלים ֶא ֶלף ּ ְפ ָע ִמים .וּ ְכ ָבר ִמ ִ ּנינוּ
ֶח ְב ַרת ְמ ַז ֶּכה ֶאת ָה ַר ִּבים ְל ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְּב ֶזה.
וּ ָברוּ ר ִּכי ַ ּגם ַאנְ ׁ ֵשי חוּ ץ ָל ָא ֶרץ יַ ֲע ֶלה ַה ִּל ּמוּ ד
ׁ ֶש ָּל ֶהם ִעם ַאנְ ׁ ֵשי ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִּב ְמ ִס ַּלת ֵּבית ק ֶֹד ׁש
ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ְּבסוֹ ד ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ֵר ִבים ֶזה ָּב ֶזהְ ,ונִ ָּכנֵ ס
ישוּ ָעה ְּב ַר ֲח ִמים ַעל
ְל ׁ ָשנָ ה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ְשנַ ת ְ ּג ֻא ָּלה ִו ׁ
ַע ּמוֹ יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ַעל ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ְ ,ו ַא ַחר ַה ִּס ּיוּ ם
ִאם ִי ְצ ָט ֵר ְך עוֹ ד נַ ֲחזֹר עוֹ ד ּ ַפ ַעם ֵס ֶדר ׁ ֵשנִ י וּ ְזכוּ ת
ַה ַּת ָ ּנא ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ְזכוּ תוֹ ָי ֵגן ָע ֵלינוּ ָא ֵמןָ ,י ֵגן ָע ֵלינוּ
יכם ְו ַא ֶּתם ׁ ָשלוֹ ם.
ְו ָי ֵגן ֲע ֵל ֶ

יש א ִל ׁ ְש קֹד עַ ל ִל ּמ ּו ד ַה ּז ַֹה ר
אר י דְּ ַא ְר עָ א ַק ִּד ׁ ָ
מוֹ ָד עָ ה ֲח ָד ׁ ָש ה ִמ ּ ַט עַ ם ַר ָ ּב נִ ים ַה ְ ּג אוֹ נִ ים ָמ ֵ
ִל גְ מֹר ָ ּב ָא ֶר ץ ּו ְב ח ּו ָצ ה ָל ָא ֶר ץ ֶא ֶל ף ִס ּי ּו ִמ יםּ ,ו ְכ ִפ י ָה ְר ׁ ִש ימוֹ ת ֲא ׁ ֶש ר ִק ַ ּב ְל נ ּו ל ֹא נִ גְ ַמ ר
ַר ק ְל עֵ ֶר ְך ׁ ֵש ׁש ֵמ אוֹ ת ִס ּי ּו ִמ ים
ְּכ ָבר ָידוּ ַע ִל ְכבוֹ ָדם ַמ ֲע ַלת ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש,
ֲא ׁ ֶשר הוּ א ְמ ַב ֵּטל ָּכל ִמינֵ י ּ ֻפ ְר ָענֻ ּיוֹ ת וּ ְג ֵזרוֹ ת ָק ׁשוֹ ת
ְו ָרעוֹ ת וּ מוֹ ָתנָ א ְו ַח ְר ָ ּבא וּ ִב ָ ּזה ֵמ ָע ְל ָמאְ ,ו ַה ּ ׁ ָשנָ ה
"ת ּקוּ ן ַל ְ ּג ֻא ָּלה
ׁ ֶש ָע ְב ָרה ְּכ ָבר עוֹ ַר ְרנוּ ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ִּ
ארי דְּ ַא ְר ָעא
ָה ֲא ִמ ִּתית" ִמ ַּט ַעם ַר ָּבנִ ים ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ָמ ֵ
ישא ַה ִ ּנ ְז ַּכר ְל ֵעילִ ,ל ׁ ְשקֹד ַעל ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר
ַקדִּ ׁ ָ
ִל ְגמֹר ָּב ָא ֶרץ וּ ְבחוּ ָצה ָל ָא ֶרץ ֶא ֶלף ִס ּיוּ ִמים ,וּ ְכ ִפי
ָה ְר ׁ ִשימוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִק ַּב ְלנוּ  ,לֹא נִ ְג ַמר ַרק ְל ֵע ֶר ְך ׁ ֵש ׁש
ֵמאוֹ ת ִס ּיוּ ִמים.
ַעל ֵּכן ֲאנַ ְחנוּ ַ ,ר ָּבנֵ י וּ ְגאוֹ נֵ י ֶא ֶרץ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה,
ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשים ִמ ָּכל ַּבר יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר יָ דוֹ ַמ ּ ֶׂש ֶגתִ ,ל ְלמֹד
עוֹ ד ּ ַפ ַעם ִּב ְכ ֵדי ְ ּגמֹר ָה ֶא ֶלף ִס ּיוּ ִמים ְּבכ"ה ֱאלוּ ל
ַה ָּבא ָע ֵלינוּ ְלטוֹ ָבה ְּכ ִפי ׁ ִשעוּ ר ָה ִר ׁ
אשוֹ ן יוֹ ֵתר אוֹ
ּ ָפחוֹ תִ ,עם ְּבנֵ י ֶח ְב ָרתוֹ ׁ ֶשל ֶא ׁ ְש ָּת ַקדִ ,ס ּיוּ ם ז ַֹהר
ֶא ָחד ְל ִע ּלוּ י ַמ ַּזל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,וּ ְל ַב ֵּטל ָּכל ַהצָּ ִרים
אוֹ ָתם ֶע ְליוֹ נִ ים ְו ַת ְח ּתוֹ נִ יםְ ,ויָ ֵפר ֲע ַצת אוֹ יְ ֵבינוּ
ִו ַ
יהם ּתוּ ׁ ִש ָ ּיה,
יק ְל ֵקל ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתםְ ,ולֹא ַּת ֲע ֶׂשינָ ה יְ ֵד ֶ
כן ָל ֶב ַטח ְונִ ְר ֶאה ְּבנֶ ָח ַמת ִצ ּיוֹ ןָ ,א ֵמן ֵּכן
ְויִ ְׂש ָר ֵאל יִ ׁ ְש ּ ֹ
יְ ִהי ָרצוֹ ןְ .ירוּ ׁ ָש ַל ִים ִּת ָ ּבנֶ ה ְו ִת ּכוֹ נֵ ן ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ

ָא ֵמן .א' ְלח ֶֹד ׁש ִא ָ ּיר ׁ ְשנַ ת תפא"ר ִל ְפ ָרט ָק ָטן.
ֹאמרֲ :ה ֵרי ֲאנַ ְחנוּ לוֹ ְמ ִדים ְ ּב ֵס ֶפר
ק ֶֹדם ַה ִּל ּמוּ ד י ַ
ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ִע ּלוּ י ׁ ְש ִכינַ ת ֻע ֵ ּזנוּ  ,וּ ְל ָה ִרים ֶק ֶרן
ַמ ַ ּזל ִישְׂ ָר ֵאלְ ,ו ִל ְס ּתֹם ּ ִפי ָּכל ַה ָ ּצ ִרים אוֹ ָתנוּ ֶע ְליוֹ נִ ים
ֹאמר דַּ י
ְו ַת ְח ּתוֹ נִ ים ,וּ ְל ַה ֲח ִזיר ָה ֲע ָט ָרה ְל ָי ׁ ְשנָ ּהְ ,וי ַ
כן ָל ֶב ַטחָ ,א ֵמן ֵּכן ְי ִהי ָרצוֹ ן.
ְל ָצרוֹ ֵתינוּ ְו ִישְׂ ָר ֵאל ִי ׁ ְש ּ ֹ

ינו ָה ַרב ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק
ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּגאוֹ ן ְּכבוֹ ד מוֹ ֵר ּ
יט"א
יס ִקין ְׁש ִל ָ
רו ָחם ִ ּד ְ
יְ ּ
ֶע ְז ִרי ֵמ ִעם ַה ּ ׁ ֵשם עוֹ שֶׂ ה ׁ ָש ַמ ִים ָו ָא ֶרץְ ,ירוּ ׁ ָש ַל ִים
ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִּת ָ ּבנֶ ה ְו ִת ּכוֹ נֵ ן ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ָא ֵמן.
ְּכ ָבר ָא ְמרוּ ֲח ָכ ֵמינוּ ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהֶ ׁ ,ש ַּת ְלמוּ ד
ּתוֹ ָרה ִהיא ׁ ְשקוּ ָלה ְּכנֶ ֶגד ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ תַ .א ׁ ְש ֵרי
ַה ּזוֹ ֶכה ִל ְהיוֹ ת ֲע ָמלוֹ ַ ּב ּתוֹ ָרה ֵהן ַ ּב ִ ּנ ְג ֶלה ֵהן ַ ּב ִ ּנ ְס ָּתר,
ְ ּב ֵס ֶפר ז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ַה ִּת ּקוּ נִ ים.
וּ ְכ ַדאי הוּ א ַר ׁ ְש ִּב"יַ ,ה ַּת ָ ּנא ָה ֱאל ִֹקי ְזכוּ תוֹ יָ ֵגן
ָע ֵלינוּ ָא ֵמןִ ,ל ְפטֹר ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ִמן ַהדִּ ין
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וּ ְל ָק ֵרב ֶאת ַה ְ ּג ֻא ָּלהְ ,ו ֵעינֵ ינוּ ֶּת ֱח ֶזינָ ה ְ ּב ִה ָ ּגלוּ ת
נִ ְגלוֹ ת אוֹ ר ַה ּ ׁ ֵשם וּ ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ דֵּ ָעה ֶאת ַה ּ ׁ ֵשם
יאת גּ וֹ ֵאל ֶצ ֶדקְ ,ו ִישְׂ ָר ֵאל נוֹ ׁ ַשע ַ ּב ַה ּ ׁ ֵשם ְּת ׁשוּ ַעת
ְ ּב ִב ַ
עוֹ ָל ִמים ַ ּב ֲע ָג ָלא וּ ְב ָקרוֹ ב.
נְאּום יִצְ חָ ק יְרּוחָ ם
ְהּודא
ְהֹוׁש ַע י ָ
מׁשה י ֻ
מֹורינּו הָ ַרב ַרּבִ י ֶ
ּבְ הַ ּגָאֹון הֶ חָ סִ יד ֵ
לֵ יּב זֵכֶ ר צַ ִּדיק לִ בְ ָרכָ ה ִּדיסְ ִקין
ַמ ְס ִּכים ֲאנִ י ְל ָכל ַה ְמ ֻד ָ ּבר ְל ַמ ְע ָלה ,וּ ְמ ַב ֵ ּק ׁש
ֵמ ַא ֵחינוּ ְ ּבנֵ י ִישְׂ ָר ֵאל ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ְל ַה ְת ִמיד ַ ּב ִ ּל ּמוּ ד
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ִ ּנ ְז ַּכר וּ ַב ֵּס ֶדר ַה ִ ּנ ְז ַּכר ,וּ ְזכוּ ת ַה ַּת ָ ּנא ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ַר ׁ ְש ִ ּב"י ְזכוּ תוֹ ָי ֵגן ָע ֵלינוּ ָא ֵמן ְותוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ָי ֵגן
ָע ֵלינוּ ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְראוֹ ת ִ ּב ְג ֻא ַ ּלת ִישְׂ ָר ֵאל ְ ּב ַר ֲח ִמים
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ָא ֵמןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָ ּנ ִביא ַ ּ
"גם ִּכי
ִי ְתנוּ ַבגּ וֹ ִים ַע ָּתה ֲא ַק ְ ּב ֵצם".
וּ ָבאנוּ ַעל ֶה ָחתוּ ם יוֹ ם ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י תרפ"א ּבֹא
ס"ט ִי ְפ ַרח ַּכ ּ ׁשוֹ ׁ ַש ָ ּנ"ה ִל ְפ ָרט ָק ָטן
הַ ּצְ בִ י י ֲַעקֹב ֵמאִ יר ס"ט
ִראׁשֹון לְ צִ ּיֹון ְורֹאׁש הָ ַרּבָ נִים ּבְ אֶ ֶרץ י ְִׂש ָראֵ ל
ֵלב ָּכל ִי ְר ֵאי ַה ּ ׁ ֵשם ְוחוֹ ׁ ְש ֵבי ׁ ְשמוֹ ִישְׂ ַמח ַעל
ַה ִה ְתעוֹ ְררוּ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶשל ַה ְת ָמ ַדת ַה ִ ּל ּמוּ ד
יח ֵידי ַה ְּס ֻג ָ ּלה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֶא ֶרץ
ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִל ִ
ַה ּק ֶֹד ׁש וּ ְבחוּ ץ ָל ָא ֶרץ .וּ ַמה ּטוֹ ָבה וּ ְקדוֹ ׁ ָשה ִהיא
סגולות רבות מצינו בספרים ללומדי
הזוהר הקדוש ,ובקיצור נביא שבעה
עשר מהם:
PPעל ידי לימוד בספר הזוהר זכות
רבי שמעון והחברים שלו יגינו עליו
(זכירה לחיים דף יד עמוד ד').
PPועוד שזכות רשב"י בפרטות יגן עליו
גם לעולם הבא( .ספר אברהם במחזה
דרוש ט"ז).
PPולימוד הזוהר הקדוש סגולה ליראת
שמים( .הקדמת רבי משה בסולה לספר
התקונים).
PPהעסק בספר הזוהר סגולה להשגה.
(האריז"ל בשער רוח הקודש דף יא עמוד ב’).
PPהעסק בזוהר הקדוש בתדירות
סגולה להביא את האדם להתקשרות
לאין סוף ב"ה( .שארית ישראל שער
ההתקשרות שער א' דרוש ה' מאמר ב').
PPהלימוד בזוהר הוא תיקון גדול לבעל
תשובה( .שבחי האריז"ל).
PPהלימוד בזוהר הוא תקון גדול
לנשמה( .מורה באצבע אות מ"ד).

ַה ִה ְת ַח ְ ּזקוּ ת ַה ּזֹאת ׁ ֶשל ְ ּג ִמ ַירת ָּכל ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר
ֶא ֶלף ּ ְפ ָע ִמים ַעל ְי ֵדי ֲחבוּ ַרת ַה ּק ֶֹד ׁש ַה ְמצ ֶֹר ֶפת
יכ ָלאּ ְ .בטוּ ִחים ֲאנַ ְחנוּ ְ ּב ֶע ְז ַרת
ֵמ ַה ּלוֹ ְמ ִדים ְ ּבנֵ י ֵה ָ
ַה ּ ׁ ֵשם ְלאוֹ ר ַה ּק ֶֹד ׁש ַה ָּמ ֵלא ׁ ִש ְפ ַעת ַח ְס ֵדי ָאבוֹ ת
ַה ּיוֹ ֵצא ַעל ָּכל ְ ּגדוֹ ת אוֹ ר ַה ּז ַֹהר ְי ַג ֶ ּלה הוֹ דוֹ ַו ֲה ָדרוֹ
ַל ֲחשׂ ֹף ָלנוּ ֶאת ַמ ּבוּ ֵעי ַה ְי ׁשוּ ָעה ְו ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה ָה ֲא ִמ ִּתית,
ילנוּ נַ ֲח ַלת ַי ֲעקֹב
יכנוּ ַעל ָ ּב ֳמ ֵתי א ֶֹהל ְו ַינְ ִח ֵ
ְו ַי ְד ִר ֵ
ָא ִבינוּ ְ ,ו ַי ֲע ֶלה ֶאת נִ ׁ ְשמוֹ ת ְּכ ַלל ַעם ָקדוֹ ׁש ִל ְת ׁשוּ ָבה
יאה גּ וֹ ֵאל ְל ִצ ּיוֹ ן ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ָא ֵמן.
ִע ָ ּל ָאה ַה ְּמ ִב ָ
אתי ַעל ֶה ָחתוּ ם ּ ִפ ְס ָחא ְז ֵע ָירא
וּ ְלאוֹ ת אמו"צ ָ ּב ִ
תרפ"א ּפֹה ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ְירוּ ׁ ָש ַל ִים ִּת ָ ּבנֶ ה ְו ִת ּכוֹ נֵ ן.
הַ ָּקטָ ן אַ בְ ָרהָ ם יִצְ חָ ק הַ ּכֹהֵ ן קּוק
בֹודת הַ ּק ֶֹדׁש ַעל אַ ְד ַמת הַ ּק ֶֹדׁש
עֹובֵ ד ֲע ַ
רֹאׁש ַרּבָ נֵי אֶ ֶרץ י ְִׂש ָראֵ ל
ְרּוׁשלַ יִם תובב"א
ו ְַרב וְאַ בַ "ד ּפֹה ִעיר הַ ּק ֶֹדׁש י ָ
ַעל דֶּ ֶר ְך ּתוֹ ֶע ֶלת וּ נְ ִחיצוּ ת ַה ִּל ּמוּ ד ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל
ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ִּת ּקוּ נִ ים ְּכ ָבר ָּכ ַת ְב ִּתי ְ ּב ֶזה ׁ ָשנָ ה
ׁ ֶש ָע ְב ָרהַ .ה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַר ֲח ָמיו ִי ֵּתן ִה ְתעוֹ ְררוּ ת
ילא ְ ּב ֵלב ַע ּמוֹ ִישְׂ ָר ֵאלְ ,ונִ ְז ֶּכה ִל ְראוֹ ת
ְּת ׁשוּ ָבה ִמ ְ ּל ֵע ָ
ישוּ ָעה ְקרוֹ ָבה ַּכ ֲע ִת ַירת ֵלב ְונֶ ֶפ ׁש ַה ְמ ַח ָּכה.
ִ ּב ׁ
הַ ָּקטָ ן יֹוסֵ ף חַ ּיִים זָאנֶענְפֶ עלְ ד
ְרּוׁשלַ יִם
ַרב וְאַ בַ "ד לִ ְקהִ ּלַ ת הָ אַ ְׁשּכְ ַנּזִים ּבְ ִעיר הַ ּק ֶֹדׁש י ָ
תובב"א

PPלימוד הזוהר מביא לטהרת וקדושת
הנפש( .פלא יועץ ערך זוהר) ולזכות
הנשמה (הגהות מהרצ"א אות ט').
PPלימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום
הלב (מאה שערים לבעל התניא).
PPבלימוד הזוהר בונה עולמות (כסא
מלך על תקוני הזוהר תיקון מ"ג אות ס').
PPהלומד בספר זוהר הקדוש בעולם
הזה ,אז לעתיד לבא לא ישב בבושה.
(זוהר פרשת וישב דף קפ"ה עמוד א’ בכללות,
ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת
צו).

PPלימוד סתרי התורה הוא סיוע רב
להבנת נגלות התורה.
מסלונים בספר תורת אבות).
PPהלימוד בזוהר מביא את האדם
לאהבת הבורא (הרמ"ז בהגהותיו לספר
הכוונות).
PPהלימוד בזוהר מביא את האדם
לאמונה( .אמרי פנחס שער ט' אות ג).
PPלימוד הזוהר הקדוש מציל את
האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות.
(שם שער ו' אות ע"ג).
(רבי אברהם

PPמביא רפואה לכאב שיניים( .מעשי
אמת לתלמיד החוזה מלובין נדפס בספר
אמת ויציב חלק ד' עמוד ל').

PPוהוא רפואה לרגלים ולהוצאת קוץ.
(אמרי פנחס שער ט' אות ג').
ַעל ֵּכן ַא ַחי בּ וֹ א ּו ְונִ ְת ַמ ֵסר ְל ַמ ַען ַה ְ ּגא ּו ָלה,
בּ וֹ א ּו ְונִ ׁ ְש ָמע ְל ִצ ּו ּוי ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ע"ה
ִל ְפדוֹ ת ֶאת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהְ ,ולֹא ְל ַחכּ וֹ ת
ְל ָמ ָחר ִּכי ָמ ָחר זֶ ה ֲע ַצת ֲע ָמ ֵלקַ ,רק ֵּת ֶכף
ּו ִמ ַיּד נִ ְת ַא ֵחד ְונִ ְת ַחזֵ ק ְונִ ְת ַק ֵ ּד ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרהְ ,ו ָכל
ש ָר ֵאל יִ ְל ְמד ּו זוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ םְ ,ו ִאם
יִ ְ ׂ
שה ֵּכןַ ,א ׁ ְש ֶר ָ
יך ָ ּבעוֹ ָלם ַהזֶ ּהָ ,וטוֹ ב
ַא ָּתה עוֹ ֶ ׂ
יהי
ָל ְך ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבאּ ,ו ְב ַו ַ ּדאי ֵּת ֶכף נִ ָ ּג ֵאלִ ,ו ִ
ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנזְ ֶּכה ִל ְהיוֹ ת ִמן ַהזּוֹ ִכים ַה ְמ ֻא ּׁ ָש ִרים,
יח ִ ּב ְכבוֹ דוֹ ּו ְב ַע ְצמוֹ יָ ִעיד ָע ֵלינ ּו
ׁ ֶש ַה ָּמ ׁ ִש ַ
"בזְ כ ּו ְת ָך ִה ַ ּג ְע ִּתי" ַעל ֵּכן ,יְ ה ּו ִדים יְ ָק ִרים,
ִּ
יכם
ְּתנ ּו ִל ּמ ּוד ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ םַ ,ה ְק ִריב ּו ִמ ַד ּקוֹ ֵת ֶ
ְל ַמ ַען ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהַ ,ל ֲעשׂ וֹ ת נַ ַחת ר ּו ַח
ְליוֹ ְצ ֵרנוְ ּ,ו ִלזְ כּ וֹ ת ִל ְפד ּות נַ ְפ ׁ ֵשנ ּוִ ,ל ְּמד ּו ְ ּב ָכל
יוֹ ם זוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש! ְו ָכ ְך ֻּכ ָּלנ ּו ְּכ ֶא ָחד נֵ ֵל ְך יַ ַחד
יח ְ ּב ַר ֲח ִמים ִ ּב ְמ ֵה ָרה
ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ּ ְפנֵ י ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ְ ּביָ ֵמינ ּו ָא ֵמן.

