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“י קֹוֵבַע: ּבִ  ַהַרׁשְ
ַרֲחִמים לוּת ּבְ ָרֵאל ֵמַהּגָ ֵני ִיׂשְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵיְצאוּ ּבְ ּבְ

ָכל ָהעֹוָלם י הזוהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
י הזוהר ּפֵ יס ִמיְליֹוֵני ּדַ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ  ְמַחּפְ

ם. ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהוִּדים ּבְ ְלַחּלְ

דֹוָלה  כוּת ַהּגְ ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ וַּכל ְלַחׁשְ יּ ב ׁשֶ ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ
ֶכֶסף ָקָטן? כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ יְּ ׁשֶ

ְלַקָּבַלת ָּכל ִסְפֵרי ֹזַהר ְּבִחָּנם, ִּתּקּון מ"ג, מ"ח, ָפַתח ֵאִלָּיהּו ְועֹוד, 
ְּבִחָּנם!

ִליִחיִדים ּוְלָבֵּתי ִמְּדָרִׁשים ְוכֹוְלִלים, ִהְתַקְּׁשרּו 052-765-1911

א' א|פרק נכרית פאה  - בישראל לצניעות  מדריך

הקדמה

א' פרק 
א .

בצורה שמתבטאים פוסקים מעשרות מאוד חשוב מסר לידינו שבא היות
נרפה זה חשוב בנושא הגדר  ולצערנו נכרית, פאה  לבישת כנגד  ביותר חריפה
דורות מדורי אימותיהן ואימות שאימותיהם ובמשפחות בבתים ואפילו מאוד,
עם רק כלום ללא הלכו רק נכרית, פאה ללבוש השגה של  קצה להם היה ◌ֵ◌ְלא

קש  ולא(שפיצל)שערות לגמרי מזה נרפו נכדיהם  נכרית, פאה ללבוש  שלא כדי
זו. במסורת ממשיכים

ביותר, ומדקדקים חרדיים בבתים שאפילו לעינינו קורה זה גדול ופלא
חסידית בצורה ולבושים במצוות, ומהדרים מעשה, ואנשי חסידים הם שבעליהם
מסכימים הם לדאבוננו כן פי  על אף  הנּ הוּ ג, החסידי הלבוש פרטי כל ◌ָ◌ַעם
לא וזה עיניה, ראות לפי  רוֹ צה שהיא ואיך חפץ ׁש לּ בּ ּה  מה ּת לבּ ׁש נה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִשנשותיהם

מכת השני ,מדינה עלינו של  בעסקיו  מתערב  אינו אחד שאף הגויים מחוקות וגם
באמת אבל בענייניו, מתערבת לא והיא וּ במל בּ וּ ׁש יה בּ עניניה מתערב לא ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְהבעל

יעקב " חלק כאלּ ה גופם"א את מסרו ורבותינו שאבותינו - הקדושה התורה כּ י ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌
מהדרך  שהו כל זיז אפילו ושלום חס לסגת שלא בכדי  ולשריפה ◌ֶ◌ֶ◌ָלשחיטה
בבית, ההתנהגות כּ לּפ י  האחריוּ ת בּ מא נושא שהבעל אותנו מלמדת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִהקדושה ,-
בית הבני  עם ביחד נענש הוא התורה, דרך פי  על מתנהל אינו ׁש בּ יתוֹ  בעל  ◌ֵ◌ֶוכל 
ביתו  באנשי  למחות בידו שיש מי  דכל וכהלכה, כדת מתנהג עצמו שהוא למרות

בסופו]. בהמה במה - פרק שבת  [מסכת עליהם נתפס  וכו'
השכר את מקבל הצניעות, עניני  על ביתו אנשי  על ששומר  מי  כל  שני ומצד
עם ביחד  הטובים מעשיו על הקב"ה אצל ומזומן שמוכן והמיוחד  הגדול המלא
חובתו  ידי  יוצא אינו שהבעל  ז"ל חכמינו בדברי מבוארים יותר ועוד ביתו, בני 
היטב  לעקוב  עליו מוטלת חובה אלא לעין, נראה אשר פירצה כל שסותם בזה
ומי  עוון , מכל ושלמים נקיים הם האם לדעת והילדים האשה  אחרי  ולבדוק

חוטא נקרא כן  עושה חוטא)שאינו איסורי (אד הלכות רמב"ם ע"ו, [סנהדרין
לגדל  משימה, באותה חובתה גם והאשה א'] סימן העזר  אבן כ"א, פרק ביאה

מעוון. הבעל  את לשמור  וגם  יהודיים, דורות ישרים, דורות
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והייתם לי עם סגולה

אמֹר.  ה ּלֵ ֶ ר ה' ֶאל מֹשׁ בזוהר פרשת בהעלותך )דף קכ"ח:(: ַוְיַדּבֵ

י  רֹת ְוגוֹ'. ַרּבִ ַהֲעלְֹתְך ֶאת ַהּנֵ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ ּבֵ ּדַ
ֵרי  תוֹ ְוגוֹ'. ַאׁשְ ָחָתן יֵֹצא ֵמֻחּפָ ַתח, )תהלים יט( ְוהּוא ּכְ ְיהּוָדה ּפָ
רּוְך הּוא ָרָצה ָבֶהם, ְוָנַתן  דוֹׁש ּבָ ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ֶחְלָקם ׁשֶ
ים  ּבוֹ ָהָאָדם אוֵֹחז )יורש( ַחּיִ ים, ׁשֶ ָלֶהם ּתוַֹרת ֱאֶמת, ֵעץ ַחּיִ
ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ א.  ַהּבָ ָלעוָֹלם  ים  ְוַחּיִ ה  ַהּזֶ ָלעוָֹלם 
עוֵֹזב  ים )אוחז בחיים(. ְוָכל ִמי ׁשֶ ּה, ֵיׁש לוֹ ַחּיִ ּתוָֹרה ְואוֵֹחז ּבָ ּבַ
ים,  ֵמַהַחּיִ ִנְפָרד  ִאּלּו  ּכְ ֵמַהּתוָֹרה,  ְוִנְפָרד  ַהּתוָֹרה  ְבֵרי  ּדִ
תּוב )משלי  ּכָ ים. ֶזהּו ׁשֶ ָבֶריָה ַחּיִ ּדְ ים, ְוָכל  ִהיא ַחּיִ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ֶרְך ְוגוֹ'. ִהי ְלׁשָ ים ֵהם ְוגוֹ'. ְוָכתּוב )שם ג( ִרְפאּות ּתְ י ַחּיִ ד( ּכִ

סוד מספר שבע

עוָֹלם,  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דוֹׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ֶעְליוִֹנים  ָיִמים  ְבָעה  ׁשִ
ת ָיִמים  ׁשֶ י ׁשֵ תּוב ּכִ ּכָ ַתל ּוָבָנה עוָֹלמוֹת. ֶזהּו ׁשֶ ַוֲעֵליֶהם ׁשָ

 חלק א
 ש'בת ב'זוהר ת'למד

 זוהר לפרשת השבוע
 בלשון הקודש

ספר
יהלומים על שולחן שבת

סעודה ראשונה - ליל שבת קודש
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ָיִמים  ְבָעה  ׁשִ אוָֹתם  ּוְכֶנֶגד  ת.  ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ָכתּוב  ְולֹא  ה',  ה  ָעׂשָ
יֵקי  ַצּדִ ְבָעה  ׁשִ ָאֶרץ  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דוֹׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ֶעְליוִֹנים 
ֶנֶגד יוֹמוֹ,  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ֱאֶמת, ְלַהֲעִמיָדם ּוְלָהִאיר ָלֶהם ּכָ
ֲאבוֹת  ְוֵהם  ָראּוי,  ׁשֶ דוֹר  ּבְ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ אוָֹתם  ַתל  ְוׁשָ
ִוד. ְוֵהם  ה ַאֲהרֹן ּדָ ֶ ָהעוָֹלם, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב יוֵֹסף מֹשׁ
ְבָעה  לּוִיים ֵמאוָֹתם ׁשִ ֵהם ּתְ ִנְקָרִאים ָהִרים, ַהְרֵרי ֶקֶדם, ׁשֶ
תּוב  ּכָ ׁשֶ ֶזהּו  ִלְפֵניֶהם,  עוֵֹמד  ׁשֶ ִביִעי  ְ ְוַהּשׁ ֶעְליוִֹנים,  ָיִמים 
ְוַאף  ִלְפֵניֶהם.  ה'  ַמְלַאְך  ּכְ אלִֹהים  ּכֵ ִויד  ּדָ ּוֵבית  )זכריהיב( 

לוֹ  ְונוֵֹתן  יוֵֹסף  ּבְ ּבוֹ  ְכָלל  ּנִ ׁשֶ ּכְ ִביִעי, ...,  ׁשְ הּוא  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל 
ם ֲאחּוִזים  ִביִעי. ְוֻכּלָ ם הּוא ׁשְ ֶלְך, ִנְקָרא ּגַ ית ַהּמֶ ְפנּוק ִמּבֵ ּתַ
ת  ִכיָנה ִנְקֵראת ּבַ ְ ַהּשׁ ּום ׁשֶ ְבָעה, ִמּשׁ ל ׁשִ סוֹד ׁשֶ ִכיָנה ּבְ ְ ּשׁ ּבַ
ִעּמוֹ,  ָרגוֹת ׁשֶ ַבע ּדְ ַלל ׁשֶ ִהיא ּכְ ת ֵמֵאם ָהֶעְליוָֹנה, ׁשֶ ַבע, ּבַ ׁשֶ
ְקָרא ָבֶהן  ּנִ ֵהן ְסִפירוֹת ׁשֶ יִרי, ׁשֶ ל ֶצֶדק ָהֲעׂשִ ה ׁשֶ ְרּגָ ְוִהיא ּדַ

רּוְך הּוא. דוֹׁש ּבָ ַהּקָ

סגולות הקטורת מספר שלמה המלך

לֹמֹה  ׁשְ ל  ׁשֶ ָמָצאנּו ְבִסְפרוֹ  )דף קנא:(:  בזוהר פרשת בהעלותך 

ַעם?  ֶות. ָמה ַהּטַ ק ַהּמָ טֶֹרת ִהיא ְלֶחְדָוה ּוְלַסּלֵ ַהּקְ ֶלְך, ׁשֶ ַהּמֶ
ר  ְמָחה ְוֶחְדָוה ְוֶקׁשֶ חּוץ, ְוׂשִ ּבַ ה ׁשֶ ין ִנְמָצא ִמּזֶ ַהּדִ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ה  ּזֶ ּוְכׁשֶ ֶמת.  ַקּיֶ ּבוֹ  ְמָחה  ׂשִ ל  ּכָ ׁשֶ ִניִמי  ּפְ ֵמאוֹתוֹ  ִאיר  ּמֵ ׁשֶ
ין,  ּדִ ַלֲעׂשוֹת  ָיכוֹל  ְולֹא  ה  ִמּזֶ ק  ּלֵ ִמְסּתַ ין  ַהּדִ ל  ּכָ ִמְתעוֵֹרר, 
ְקטֶֹרת  ֶזה  ְוַעל  ֶות,  ַהּמָ ל  ְלַבּטֵ עוֶֹמֶדת  ְקטֶֹרת  ֶזה  ּום  ּוִמּשׁ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריֶהם  ַאׁשְ ִניִמי.  ּפְ ּבַ ִנְקֶרֶבת  ְוזוֹ  ַהּכֹל,  ר  ֶקׁשֶ ִהיא 
תּוב )ישעיה מט( ַוּיֹאֶמר  א, ֲעֵליֶהם ּכָ ה ּוָבעוָֹלם ַהּבָ עוָֹלם ַהּזֶ ּבָ

ָרֵאל ְוגוֹ'. ה ִיׂשְ י ָאּתָ ִלי ַעְבּדִ
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 חלק ב
 . ש'בת ב'ו ת'ספר

סיפורי הזוהר

רי ני את  לקל ל ה יאיר   ינחס  ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָר י
הערה מ  צאת י חאי ר  מעְְְִִֵַַַָָ

ע"א) יא ח"א (זוהר

כּ נּ רת,ר י  ים בּ חוֹ ף  רח וּ מאי  רבּ י לפני מצוּ י היה ּפ ינחס ִַ
מלּ ראוֹ ת. ּפ סקוּ  ועיניו היה, ימים  וּ קׁש י ׁש  גּ דוֹ ל ואדם
ׁש לּ יוֹ חאי ׁש מעּת י  ו דּ אי ּפ ינחס, לרבּ י אמר
והסּת כּ ל ּת י ט וֹ בה, אבן  מרגּ לית  יׁש  חברנוּ 
המ ׁש  כּ אוֹ ר ׁש יּ וֹ צא ההיא הּמ ר גּ לית בּ אוֹ ר 
ואוֹ תוֹ  העוֹ לם, כּ ל את והאירה  מנּ ר ּת יק ּה 
ׁש יּ ׁש ב  עד העוֹ לם כּ ל את  והאיר לארץ המים מן  עמד  הא וֹ ר
הכּ ל  כּ לל  ההוּ א  והאוֹ ר  כּ ראוּ י . הכּ ּס א על  וי ׁש ב היּ מים עּת יק
ויצא  וקטן, דּ ק אוֹ ר  יצא  בּ בית ׁש נּ כלל וּ מהאוֹ ר  ,בּ בית
ול צא, בּ ני, צא, .חלק אׁש רי  העוֹ לם. כּ ל את והאיר  הח וּ צה
העה  ׁש הרי  העוֹ לם , כּ ל  את ׁש ּמ אירה ההיא הּמ ר גּ לית אחר

. ל עוֹ מדת 

גברים יצא וּ ׁש ני ההיא, לאנ יּ ה לה כּ נס ועמד מלּ פניו ָָ
על  וטסוֹ ת בּ א וֹ ת ׁש היוּ  צּפ רים  ׁש ּת י ראה עּמ וֹ .

סעודה שניה
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צּפ רים  ואמר: קוֹ ל להם הרים  היּ ם.
הראיתם  היּ ם , על טסוֹ ת ׁש אּת ן צּפ רים,

יוֹ חאי בּ ר ׁש ם הּמ קוֹ ם ה ׁש ּת הה את ? 
והׁש יבוּ  לכוּ  צּפ רים, צּפ רים  אמר: מעט,
ׁש יּ צא, עד להן. והלכוּ  ליּ ם נכנסוּ  והלכוּ . ּפ רחוּ  אוֹ תי.
אחת, ּפ תקה מהן  אחת וּ בפי בּ אוֹ ת, צּפ רים אוֹ תן  הנּ ה
מן יצא  יוֹ חאי  בּ ר  ׁש הנּ ה בּ תוֹ כ ּה  וכתוּ ב
אליו, הל בּ נ וֹ . אלעזר ור בּ י  הּמ ערה
חל דּ ים. מלא וג וּ פוֹ  מׁש נּ ה, אוֹ תוֹ  וּ מצא
. בּ כ ׁש ראיתי וי  ואמר: עּמ וֹ  בּ כה 
א  ׁש אלמלא  .בּ כ אוֹ תי  ׁש ראית חלקי  אׁש רי אמר:

. בּ כ הייתי א ,בּ כ אוֹ תי  ראיתי 

 חלק ג
 ש'בת ב'ו ת'למד

השבת בישראל כהלכתה

עונש המחלל קדושת השבת מש"ס, ומדרשים, זוה"ק,  . 
והפוסקים

ָלה, ּוְבֵני ָאָדם  .  ה, ּוְבֵהָמה ּכָ ה ָרָעה ַרּבָ ת ַחּיָ ּבָ ֲעוֹן ִחּלּול ׁשַ ּבַ
ִמְתַמֲעִטין )שבת דף קי"ט:(.

עונש המחלל קדושת השבת מש"ס, ומדרשים, זוה"ק, 
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 חלק ד
 ש'בת ב'ו ת'שנן

 מצות תלמוד תורה בשבת

)שבת דף  .  ת  ּבָ ׁשַ ִחּלּול  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמקוֹם  ּבְ א  ֶאּלָ ֵלָקה ְמצּוָיה  ַהּדְ ֵאין 
קי"ט:(.

ת  .  ּבָ ַ ַהּשׁ ּה ֶאת  ּבָ לּו  ִחּלְ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ַלִים  ְירּוׁשָ ָחְרָבה  לֹא 
)שבת דף קי"ט:(.

 . לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לאכילה ושתיה 
ולעסוק בתורה. )ירושלמי שבת פרק ט"ו(.

 .  תלמידי חכמים שיגעים בתורה כל השבוע בשבת 
באים ומענגים, והפועלים העסוקין במלאכתן כל ימות 
דר"כ  )פסיקתא  בתורה.  ומתעסקין  באים  הם  בשבת  השבת 

פכ"ג(.

ימים  ששת  כל  מלאכה  עושים  שאתם  פי  על  אף   . 
שבת יעשה כולו תורה, מכאן אמרו ישכים אדם וישנה 
בשבת וילך לבית הכנסת ובית המדרש ויקרא בתורה 
וישנה בנביאים ואחר כך ילך לביתו ויאכל וישתה. )תנא 

דבי אליהו רבה פרק א'(.

מש"ס, ומדרשים, זוה"ק, והפוסקים

סעודה שלישית
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יִרים פ' ב, ח-י(:  ב"ה, )ְּבִׁשיר ַהּׁשִ
קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה ֶזה ָּבא ְמַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל ַהְּגָבעֹות: ּדֹוֶמה דֹוִדי 

ִמן  ֵמִציץ  ַהֲחֹּלנֹות  ִמן  ַמְׁשִּגיַח  ָּכְתֵלנּו  ַאַחר  עֹוֵמד  ֶזה  ִהֵּנה  ָהַאָּיִלים  ְלֹעֶפר  אֹו  ִלְצִבי 
ַהֲחַרִּכים: ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.

ַרֲחִמים  יַח ִצְדֵקינּו ּבְ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ  ּבֹואּו ְוֵנֵצא ְלַקּבֵ
ַרֲחֵמי )זֹוַה"ק(. א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִסְפָרא ּדָ ּבְ

ְּבַכָּמה  ְוָכְך  ֻקְפָסאֹות,  ְּב-32  קּוְנְטֵרִסים   30 קּוְנְטֵרִסים  ל-960  ַהְּמחּוָלק  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר 
ַּדּקֹות יּוְכלּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֶלב ֶאָחד ְלַסֵּים ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ַאְלֵפי ְּפָעִמים. ְוָכל 
ֶאָחד ֶׁשּלֹוֵמד ִמְצָטֵרף ִעם ַהְּכָלל ּוְמַסֵּים ַיְחָּדיו, ְוֶנְחַׁשב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִאילּו ִסֵּים ָּכל 

ַהזֹוַה"ק.
ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֹלא ִנְּתָנה ּתֹוָרה ֶאָּלא ְלאֹוְכֵלי ַהָּמן!!! )ַרִׁש"י ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ב' ל"א ד'( - ּוַבֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש )ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ַּדף סב(, ָּכתּוב ַמה ְמֻיָחד ְּבאֹוְכֵלי ַהָּמן? ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ָהָיה 

ִמְתָּבֵרְך ַּבֵּמַעִים ְוִקְּבלּו אֹור רּוָחִני ּוָראּו ַמה ֶׁשְּלַמְעָלה ְוָזכּו ַלָחְכָמה ֶעְליֹוָנה. ְוַעל ֶזה ִנְקְראּו 
ּדֹור ֵּדָעה, ְוֵהם ָהיּו ְּבֵני ָהֱאמּוָנה ְוָלֶהם ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה ְלִהְסַּתֵּכל ָּבּה ִּבְפִניִמּיּוָתּה ְוָלַדַעת ְּדָרֶכיָה. 

רֹוִאים ְמַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִעַּקר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ְלֵאּלּו ֶׁשּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה.
ּוֵבאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוְיִחי )מט יא(, ָּכַתב: ֶׁשֹּכחֹו ֶׁשל ַהּגֹוֵאל ֶהָעצּום ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 

הּוא ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוֵבאּור ַהְּדָבִרים ֶׁשִּיְלְמדּו ֶאת ְּפִניִמּיֹות 
ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. )ַּגם ַיִין ִּגיַמְטִרָּיה "סֹוד"(.

ַעל ֵּכן ַאַחי ְוֵרַעי ּבֹואּו ְוָנִחיׁש ַהְּגאּוָלה ְבָּלְמֵדנּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַאְחדּות ָּכל ל"ב ]32[ 
ִיְׂשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ַּכָּמה אֹוַפִּנים:

ֲחָלִקים א.  לתתק"ס  ]ַהְּמחּוָלק  ַהזֹוַה"ק  ֶׁשל  ֲחָלִקים   30 ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ֻקְפָסה  ִיַּקח  ֶאָחד  ָּכל 
)960([, ְוִּיְלַמד קּוְנְטֶרס ֶאָחד ְּבָכל יֹום ְּכֶׁשַבע ַּדּקֹות ]ְּבֶמֶׁשְך חֹוֶדׁש ָיִמים[ ִעם עֹוד 
31 ֶׁשֵהם ְּבַיַחד ל"ב ]32[ ִאיׁש, ְמַסְייִמים ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ְּבחֹוֶדׁש, ְוֶזה ֶאְפָׁשר ְּבַקּלּות, 

ּוְבָכְך ְיַסְיימּו ַיְחָּדיו ֶאת ַהזֹוַה"ק ְּבָכל חֹוֶדׁש. 
ָּכל ֶאָחד ְיַחֵּלק ַלֲחֵבָריו חֹוֶבֶרת ֶאָחד ְּבַסְך ַהֹּכל ְלַחֶלק ל-30 ִאיׁש ]ֶׁשֶּזה ֹלא ָקָׁשה[, ּוְבָכְך ב. 

ְּבָפָרַׁשת ְּתרּוָמה  ַהזֹוַה"ק  ִּדְבֵרי  ]ּוְכָבר הּוְבאּו  ְוִלְרָבבֹות,  ַלֲאָלִפים  ְזֻכּיֹוָתיו  יּוְכְּפלּו 
ֵּכן  ֶׁשַּיֲעׂשּו   ]32[ ְיהּוִדים  ל"ב  ְוָכל  ָהַרִּבים"[,  "ְמַזֶּכה  ַמֲעַלת  ִמֹּגֶדל  ע"ב[,  ]קכ"ח 

ְמַסְייִמים ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק.
ְלַחֶלק ְלל"ב ]32[ ָּבֵּתי ִמְדַרׁש, ְוָׁשם ַאֲחֵרי ַהְּתִפיָלה, ]ג' ְּפָעִמים ְּביֹום[, ִיְלְמדּו ְּכֶׁשַבע ג. 

ַּדּקֹות ]7[ ִצּבּור ֶׁשל 30 ִאיׁש, ְוָכְך ְיַסְיימּו ֶאת ָּכל ַהזֹוַה"ק ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּביֹום.
ְּבָיֵדינּו ַהָּדָבר ְלָהִחיׁש ֶאת ַהְּגאּוָלה

ּוְלַזּכֹות ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ְּבַרֲחִמים.
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