
 4014                                                             ד בס"

ִלְזּכֹות ְביֹום ִהּלּוַלת ָהֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ְלאֹור ִׁשְבַעת ַהָיִמים ְוִלְכבֹּׁש ֶאת ָהעֹוָלם  
ֹּא ֻקְׁשיֹות  ֹּא ְּכֵלי ִמְלָחָמה ּוְלִהְתַבֵטל ְלִדְבֵרי ַהַצִדיק ְלל  ְלל

 ׁש ה' ָאב" "ִהּלּוַלת ָהֲאִר"י ַהָקדו 

ִניִמּיּות   הּוא ּפְ א, ׁשֶׁ דֹוׁש ְוַהּנֹורָּ ֲאִר"י ַהּקָּ ל הָּ א ׁשֶׁ דֹוׁש ְוַהּנֹורָּ אְרַצייט ַהּקָּ ַהּיֹום ַהּיָּ

ִנְקַרת   ּבְ נּוז  ַהּגָּ אֹור  הָּ ִמים,  ַהּיָּ ְבַעת  ׁשִ אֹור  הּוא  ׁשֶׁ ֲאִצילּות,  ּדַ יק  ַעּתִ ּדְ ר  תֶׁ ּכֶׁ

ם ְוַעד   עֹולָּ ת הָּ ִחּלַ ִאיר ִמּתְ אֹות א סֹוד ַאּלּופֹו  ַהּצּור, ַהּמֵּ ּלֹו ּבְ נּוז ּכֻּ סֹופֹו, ַהּגָּ

ם, ּוְכׁשֶׁ  ל עֹולָּ ת ב-ׁשֶׁ ׁשֶׁ ל  -א ִמְתַלּבֶׁ לּול ִמּכָּ הּוא ּכָּ ב, ׁשֶׁ ׁש אָּ ז חֹודֶׁ ב' ְונֹוַצר אָּ

ה ְמַכּנֵּס   ז ֹמׁשֶׁ אָּ ִרים, ׁשֶׁ בָּ ת ּדְ ׁשַ רָּ ז קֹוְרִאים ּפָּ אָּ ים, ׁשֶׁ ׁשִ ל ַהחֹודָּ ל ּכָּ אֹורֹות ׁשֶׁ הָּ

ל אֵּ רָּ ִיש ְ ל  ּכָּ ת  א    אֶׁ ְוַהּנֹורָּ דֹוׁש  ַהּקָּ ֲאִר"י  הָּ ַמת  ִנׁשְ י  ּכִ ר,  דֵּ יֵּעָּ ל  ּבַ ִאיׁש  יו  לָּ אֵּ

א   ם ְלֹלא יֹוצֵּ ן ּכּוּלָּ כֵּ ל, ְולָּ לָּ ַהּכְ א מֵּ ִלי יֹוצֵּ ל ּבְ אֵּ רָּ מֹות ִיש ְ ל ִנׁשְ ת ּכָּ ת אֶׁ לֶׁ ַהּכֹולֶׁ

ִלי  ז ִנְכלָּ אָּ ב, ׁשֶׁ ה' אָּ א ּבְ דֹוׁש ְוַהּנֹורָּ ל, עֹוִלין ַעל ִצּיּונֹו ַהּקָּ לָּ ַהּכְ ת  מֵּ ׁשֶׁ ל ֲחמֵּ ן ּכָּ

ֲאִצילּות זֹו   יק ּדַ ַעּתִ ר ּדְ תֶׁ ל ּכֶׁ ה, נֶַׁצח, הֹוד, ְיסֹוד ׁשֶׁ בּורָּ ד, ּגְ סֶׁ ל חֶׁ ִפירֹות ׁשֶׁ ַהּסְ

ם   הֵּ ׁשֶׁ ל  אֵּ רָּ ִיש ְ ל  לָּ ּכְ ל  ְוכָּ א,  ְוַהּנֹורָּ דֹוׁש  ַהּקָּ ְלִציּונֹו  ה  ִסיעָּ ַהּנְ י  ְידֵּ ַעל  זֹו,  ּבְ

לֵּ  ׁשְ ּבִ ז  אָּ ִלין  ִנְכלָּ ר,  תֶׁ ּכֶׁ ְוַעד  ְלכּות  ז  ִמּמַ אָּ ִלין  ּוְמַקּבְ יק  ּדִ ַהּצַ ַמת  ִנׁשְ ּבְ מּות 

ת,   קֶׁ רֶׁ ה בָּ ְטדָּ ם ּפִ סֹוד "ֹאדֶׁ א, ּבְ דֹוׁש ְוַהּנֹורָּ יק ַהּקָּ ּדִ ַמת ַהּצַ ׁשְ ה ִמּנִ רָּ אָּ מּות הֶׁ לֵּ ׁשְ ּבִ

ה"   פֶׁ ׁשְ ְויָּ ה.  פֶׁ ׁשְ ְויָּ ׁשַֹהם  יׁש  ְרׁשִ ּתַ ה,  מָּ ְוַאְחלָּ בֹו  ׁשְ ם  ׁשֶׁ לֶׁ ְוַיֲהֹלם,  יר  ַסּפִ ְך  ֹנפֶׁ

מִ  לּול  ה  ַהּכָּ זָּּכָּ ׁשֶׁ ִמין  ּוִבְניָּ ם,  עֹולָּ ּבָּ ׁשֶׁ אֹורֹות  הָּ ּוִמּכֹל  ם  עֹולָּ ּבָּ ׁשֶׁ וִנין  ַהְגּוָּ ל  ּכָּ

ַנת ג'   ב ׁשְ אָּ ה ּבְ עָּ ִתׁשְ ׁש ּבְ ל אֵּ ׁש ׁשֶׁ ְקּדָּ ית ַהּמִ ּבֵּ ִריְך ְלהֹוִריד  ה צָּ יָּ ה הָּ פֶׁ ׁשְ ְליָּ

ּלּו,  אֵּ ּלּו ּבְ וִנין ִנְכְללּו אֵּ ל ַהְגּוָּ ּכָּ ַגע ׁשֶׁ רֶׁ ה הָּ יָּ ז הָּ אָּ מּות    תתכ"ח, ׁשֶׁ לֵּ ְפכּו ִלׁשְ הֶׁ ְונֶׁ

ה   ה ַהַחּמָּ ִאירָּ י ֹלא הֵּ ץ ּכִ רֶׁ אָּ ה ֹלא ִנְכַנס לָּ י ֹמׁשֶׁ ה, ּכִ ְפנֵּי ַחּמָּ ה ּכִ י ֹמׁשֶׁ נֵּ ַאַחת ִלּפְ

סֹוד   ּבְ ב ת"תכ"ח  אָּ ּבְ ה  עָּ ִתׁשְ ּבְ ל  ֲאבָּ ה,  נָּ ְלבָּ י  ְפנֵּ ּכִ ַע  ְיהֹוׁשֻּ י  נֵּ ּפְ ה  נָּ בָּ ַהּלְ ַרק 

יד ְלַעּמֹו", ְוסוֹ  יו ִהּגִ ים  "ּכֹ"ַח ַמֲעש ָּ ֲעַמּיִ ִביא זָּכּור ְלטֹוב ּפַ הּו ַהּנָּ ִלּיָּ ד ת"ת אֵּ

ת א ב800 לֶׁ ז ִנְכלֶׁ אָּ ב ׁשֶׁ ש אָּ חֹודֶׁ ן ּבְ כֵּ ְבַעת  -, ְולָּ ל ׁשִ נּוז ׁשֶׁ אֹור ַהּגָּ ב', וא' ִהיא הָּ

ה   ׁש ַאּתָּ אֵּ ה, ּובָּ ּתָּ ׁש ִהּצַ אֵּ ה ּבָּ י ַאּתָּ י "ּכִ ִליׁשִ ַבִית ׁשְ ִאיר ּבְ ִריְך ְלהָּ ּצָּ ִמים, ׁשֶׁ ַהּיָּ

ִתיד ִלבְ  ה"  עָּ ַח ֹלא ִתְכּבֶׁ ְזּבֵּ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ ׁש ּתָּ ְבִחיַנת "אֵּ ּה". ּבִ . 1885=  נֹותָּ

ה ַמְראֹות ֱאֹלִקים"   ְראֶׁ אֶׁ ַמִים וָּ ָּ חּו ַהׁשּ ה ִלְהיֹות  1885=  "ִנְפּתְ ה ְצִריכָּ ְיתָּ ז הָּ אָּ . ׁשֶׁ

ִריַאת הָּ  ַעם ִמְתִחיַלת ּבְ י ּפַ אֵּ ה מֵּ ְיתָּ הָּ ה ׁשֶׁ דֹולָּ ּלּות ֲהִכי ּגְ ף  ַהִהְתּגַ לֶׁ י אֶׁ ם, "ּכִ עֹולָּ

י ַיֲעבֹור" =   ְתמֹול ּכִ יֹום אֶׁ ינֶׁךָּ ּכְ עֵּ ִנים ּבְ ֹון,  1544ׁשָּ ש  נּו ְזַמּנֵּי ש ָּ ז "ִהְנִחילָּ , ְואָּ

ה"   בָּ י ְנדָּ ׁש ְוַחּגֵּ י ֹקדֶׁ ה = בְּ 1544= מֹוֲעדֵּ ן ְוַכּלָּ תָּ ְרִכים חָּ בָּ ּמְ ה ִרּנָּה  -. ְוזֶׁה ׁשֶׁ "ִגילָּ



ה וְ  ה ְוַאְחוָּ ה, ַאֲהבָּ ְדוָּ ה ְוחֶׁ יצָּ עּות" ּדִ לֹום ְורֵּ יפֹות"  = . 1544ׁשָּ "ְוִעם ְיׁשּועֹות ַמּקִ

ִניִמיים,  1544=   יִפים ְוַהּפְ ּקִ ל אֹורֹות ַהּמַ ְרדּו ּכָּ ּיָּ ב תתכ"ח ׁשֶׁ אָּ ה ּבְ עָּ ִתׁשְ ז ּבְ י אָּ . ּכִ

ִרים   רּוִבים ְמחּוּבָּ יּו ַהּכְ ַבִית ִראׁשֹון הָּ י, ּוּבְ ה ְלַגְמרֵּ ה ַהְקִליּפָּ רָּ אֹותֹו יֹום סָּ י ּבְ ּכִ

ד ֹראׁש  בְּ  א מֹועֵּ ִנְקרָּ ן זֶׁה  כֵּ ְולָּ ה,  ְוַכּלָּ ן  תָּ ה, סֹוד חָּ מּורָּ ּגְ ַאְחדּות  ּבְ אֹותֹו יֹום 

ה   ּתֹורָּ יר ּבַ ינּו ַמְסּבִ ל ַרּבֵּ י". ֲאבָּ חּורָּ ּבֹר ּבַ ד ִלׁשְ ַלי מֹועֵּ א עָּ רָּ ל ַהּמֹוֲעִדים "קָּ ְלכָּ

ִכין ַהּכֹל בְּ  ּדֹו הֵּ ּה' ְשה' ִמּצִ ילֵּ א ּדִ זַּע ּפֹוְרִפירָּ ית  רי"ט 'ּבִ ד ּבֵּ רֵּ ּיֵּ ַגע ׁשֶׁ אֹותֹו רֶׁ

דֹוׁש   ֲאִר"י ַהּקָּ ַמת הָּ זֶּׁה סֹוד ִנׁשְ ים, ׁשֶׁ יִפים ּוְפִניִמּיִ ׁש, אֹורֹות ַמּקִ ל אֵּ ׁש ׁשֶׁ ְקּדָּ ַהּמִ

ה,   בּורָּ ד, ּגְ סֶׁ ִפירֹות חֶׁ ת ַהּסְ ׁשֶׁ ל ֲחמֵּ ְכְללּו ּכָּ ּנִ ׁשֶׁ ב, ּכְ של"ב ה' אָּ ה ּבְ קָּ ּלְ ְסּתַ ּנִ ׁשֶׁ

זוֹ  ת  נֶַׁצח, הֹוד ְיסֹוד זֹו ּבְ לֶׁ ז ִנְכלֶׁ אָּ ב, ׁשֶׁ ׁש אָּ י חֹודֶׁ ה ַעל ְידֵּ אּולָּ זֶּׁה סֹוד ַהּגְ , ׁשֶׁ

ן   ְניָּ ִהיא אֹות ַהּבִ אֹות ב' ׁשֶׁ ִנְקַרת ַהּצּור, ִעם הָּ ְגַנז ּבְ ּנִ ִמים ׁשֶׁ ְבַעת ַהיָּ א אֹור ׁשִ

ת   א אֶׁ ּלּו ה' ִיְברָּ י אֹוִתּיֹות אֵּ ּתֵּ ם, ְוִעם ׁשְ עֹולָּ ת הָּ ּה ִהְתִחיל ה' ִלְברֹוא אֶׁ ּבָּ ׁשֶׁ

ה"  הָּ  י ֹמׁשֶׁ ם ִלְפנֵּ ַע יָּ יךָּ ּבֹוקֵּ נֶׁ אּו ּבָּ ז "ַמְלכּוְתךָּ רָּ ׁש, ְואָּ דָּ חָּ ם מֵּ , סֹוד  1548=  עֹולָּ

נּו"   ְדׁשֵּ ַלִים ִעיר קָּ ן ְירּוׁשָּ ְניָּ ה ִיְרַאת ה'"  1548=  "ַעל ּבִ ְכמָּ ת חָּ ִחּלַ . 1548=  . "ּתְ

ִניִמיִּ  יִפים ּפְ אֹורֹות ַמּקִ ת הָּ ל יֹום ְויֹום אֶׁ כָּ יל ּבְ י ה' ַמְכּפִ ַמת  ּכִ י ִנׁשְ ים, ַעל ְידֵּ

ל   י ּכָּ ֲאִצילּות, ְוַעל ְידֵּ יק ּדַ ַעּתִ ר ּדְ תֶׁ ִניִמּיּות ּכֶׁ ה ּפְ יָּ הָּ א, ׁשֶׁ דֹוׁש ְוַהּנֹורָּ ֲאִר"י ַהּקָּ הָּ

ם   יְנכֶׁ ׁש". אֵּ ה רֵּ ה "ֲעלֵּ ׁשָּ רָּ ּפָּ תּוב ּבַ ּכָּ מֹו ׁשֶׁ ל ּדֹור ְודֹור. ּכְ כָּ ּבְ יִקים ׁשֶׁ ּדִ מֹות ַהּצַ ִנׁשְ

י ַזִין לֵּ י  ְצִריִכים ִלּכְ לֵּ ה ְלֹלא ּכְ ר ִלְכּבֹוׁש ְמִדינָּ ְפׁשָּ ה ְמאֹוד, ְוִכי אֶׁ ׁשֶׁ ר קָּ בָּ , ְוַהּדָּ

ימּו   ּלֹא ִהְסּכִ זֶּׁה ׁשֶׁ רּוִעים, ׁשֶׁ אֵּ ֹתם הָּ ל ּבְ אֵּ רָּ ת ִיש ְ ה אֶׁ ם ֹמׁשֶׁ מֹוִכיחָּ ַזִין? ְוזֶׁה ׁשֶׁ

ִלי  ַרּגְ ְפׁשּוטֹו, ְוַהּמְ ׁש". ּכִ ה רֵּ יו, "ֲעלֵּ רָּ בָּ ל ּדְ ן ׁשֶׁ ׁשּוטָּ ּפְ ן,  ְלַהֲאִמין ּבִ תָּ ְכמָּ ֹרב חָּ ם ּבְ

ַח   ה הּוא "ַהּבֹוטֵּ ַעת ֹמׁשֶׁ ל ּדַ ה. ֲאבָּ ַעת ֹמׁשֶׁ ִפי ּדַ ם, ְוֹלא ּכְ ְעּתָּ ִפי ּדַ ְרׁשּו זֶׁה ּכְ ּפֵּ

אֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום"   ְך וָּ אֹור ֹנַגּה, הֹולֵּ יִקים ּכְ ְנהּו". "ְוֹאַרח ַצּדִ ד ְיסֹוְבבֶׁ סֶׁ ה' חֶׁ ּבַ

ִבי  1560=   ּצְ ץ ּכַ ר, רָּ ׁשֶׁ ּנֶׁ ֲאִרי"  , "ַקל ּכַ א  1560=  ְוִגּבֹור ּכָּ רָּ מָּ ת ַהּגְ רֶׁ אֹומֶׁ מֹו ׁשֶׁ . ּכְ

ל   אֵּ רָּ ְברּו ִיש ְ אֹותֹו ַהּיֹום, עָּ ינּו ּבְ ּו ַלֲאבֹותֵּ ים ַנֲעש  ה ִנּסִ ּמָּ ה ּכַ ה לו. ּבֹא ּוְראֵּ סֹוטָּ ּבְ

ל ּכָּ ין  ְואֵּ ִמיל,  ים  ִ ׁשּ ִ ִמׁשּ ר  יֹותֵּ ל  יבָּ עֵּ ּוְלַהר  ִריִזים  ּגְ ְלַהר  אּו  ּובָּ ן,  ְרּדֵּ ַהּיַ ת    אֶׁ

ת   ֱאַמר "אֶׁ ּנֶׁ ז, ׁשֶׁ רָּ ד ִנּתְ ם ִמּיַ יהֶׁ ְפנֵּ ד ּבִ עֹומֵּ ל הָּ ם, ְוכָּ יהֶׁ ְפנֵּ ה ַלֲעמֹוד ּבִ ה ְיכֹולָּ ִרּיָּ ּבְ

ּפֹל   ר "ּתִ ם". ְואֹומֵּ הֶׁ ֹבא ּבָּ ר ּתָּ ם ֲאׁשֶׁ עָּ ל הָּ ת ּכָּ , ְוַהּמִֹתי אֶׁ יךָּ נֶׁ ח ְלפָּ ּלַ ִתי ֲאׁשַ ימָּ אֵּ

ךָּ ה' זֹו בִּ  ַפַחד". ַעד ַיֲעֹבר ַעּמְ ה וָּ תָּ ימָּ ם אֵּ יהֶׁ ה, ַעד ַיֲעֹבר ַעם  ֲעלֵּ ה ִראׁשֹונָּ יאָּ

ם   הֶׁ ֹות לָּ ש  עָּ ל לֵּ אֵּ רָּ יּו ְראּוִיים ִיש ְ ה הָּ ּתָּ עָּ ה, ֱאמֹור מֵּ ִנּיָּ ה ׁשְ יאָּ " זֹו ּבִ ִניתָּ זּו קָּ

ה ִראׁשֹונָּה?   ִביאָּ ה ּכְ ִנּיָּ ה ׁשְ ִביאָּ ן.{ נֵּס ּבְ ְרּדֵּ ם ְוַהּיַ ִרים ּוְבִקיַעת ַהּיָּ י ְנׁשָּ ְנפֵּ ַרם    }ַעל ּכַ ּגָּ ֶׁ א ׁשּ ּלָּ אֶׁ

א  ַהחֵּ  ן, ֲחדָּ הֶׁ יּו ִעּמָּ עֹות הָּ י ְצרָּ ּתֵּ ׁשֹון, ּוׁשְ ְבִעים לָּ ׁשִ ִנים ּבְ ֲאבָּ ְתבּו ַעל הָּ ְטא, ְוכָּ



ן   ְרּדֵּ ַפת ַהּיַ ה ַעל ש ְ ְמדָּ ה עָּ ֹמׁשֶׁ ה ּדְ ַע, ִצְרעָּ ה ִדְיהֹוׁשֻּ א ִצְרעָּ ה, ַוֲחדָּ ֹמׁשֶׁ ה ּדְ ִצְרעָּ

רָּ  ץ ִיש ְ רֶׁ ל אֶׁ ת ּכָּ ה אֶׁ ּסָּ ּכִ ס, ׁשֶׁ רֶׁ ה ְואֶׁ רָּ ן מָּ הֶׁ ה ּבָּ ְרקָּ ה  ְוזָּ ְברָּ ַע עָּ ה ִדְיהֹוׁשֻּ ל. ְוִצְרעָּ אֵּ

ֹנִכי   "ְואָּ ֱאַמר  ּנֶׁ ׁשֶׁ מֹו  ּכְ ן.  ְוהֹוְרגָּ ן  ַסַמּתָּ ּמְ ה  יָּ הָּ קֹום  מָּ ל  ּוְבכָּ ן,  ְרּדֵּ ַהּיַ ת  אֶׁ ם  ִאּתָּ

ַאּלֹוִנים,   ֹסן הּוא ּכָּ ְבהֹו, ְוחָּ ִזים ּגָּ ֹגַבּה ֲארָּ ר ּכְ ם. ֲאׁשֶׁ יהֶׁ נֵּ ֱאֹמִרי ִמּפְ ת הָּ י אֶׁ ַמְדּתִ ִהׁשְ

ְר  ִמיד ּפִ ַאׁשְ ל  וָּ לּול ִמּכָּ ה ּכָּ יָּ הָּ דֹוׁש ׁשֶׁ ֲאִר"י ַהּקָּ י הָּ ַחת". ּכִ יו ִמּתָּ ׁשָּ רָּ ַעל ְוׁשָּ יֹו ִמּמַ

א   אֹות  ז  אָּ ׁשֶׁ ב,  אָּ ׁש  חֹודֶׁ סֹוד  נּוז,  ַהּגָּ אֹור  מֵּ ה  ַחצּובָּ ׁשֶׁ תֹו  מָּ ְוִנׁשְ ִפירֹות,  ַהּסְ

אֹות ב', ת ּבְ לֶׁ ִמים ִנְכלֶׁ ְבַעת ַהּיָּ ל ׁשִ נּוז ׁשֶׁ אֹור ַהּגָּ ִחיַנת הָּ ִהיא ּבְ ן    ׁשֶׁ ְניָּ ת ַהּבִ אֶׁ

ד   נֶׁגֶׁ ּכְ הּוא  ׁשֶׁ ַסח  ּפֶׁ יל  לֵּ י  ַאֲחרֵּ ד  ִמּיַ ִבים  ַחּיָּ ן  כֵּ ְולָּ ם,  עֹולָּ הָּ ת  הּוְשּתָּ ה  ּנָּ ּמֶׁ ּמִ ׁשֶׁ

ַמְלכּות   ּקּון  ּתִ הּוא  ׁשֶׁ ׁש,  ְקּדָּ ַהּמִ ית  ְלבֵּ עֹוִרים  ר ש ְ ִביא עֹומֶׁ ְלהָּ ב,  אָּ ּבְ ה  עָּ ׁשְ ּתִ

ר   י ֹעמֶׁ ה, ּכִ ִצירָּ ּיְ ל,   310=  ּבִ ִמים קֵּ עָּ ר ּפְ ש ֶׁ ּקּון    עֶׁ כֹורֹות, סֹוד ּתִ ּוִבּכּוִרים סֹוד ּבְ

ן   עֹות, ְלַתּקֵּ ר מ"ב ַמּסָּ ְדּבָּ ּמִ ל ּבַ אֵּ רָּ ְסעּו ִיש ְ ן נָּ כֵּ ּלָּ ם מ"ב, ׁשֶׁ הֵּ ִכים ַקְדַמִאין ׁשֶׁ ְמלָּ

ִכין   ל מ"ב ְמלָּ ם ׁשֶׁ יהֶׁ מֹותֵּ נּוִזים, ִנׁשְ ם ּגְ ָּ ׁשּ ּכּוִרים ׁשֶׁ ַאן, ְוַהּבִ ִכים ַקְדמָּ מ"ב ְמלָּ

ַאן ְמִביִאים  ם    ַקְדמָּ ה, ְוִאּתָּ יסֹוד ִדְיִצירָּ ם ּבִ ׁש, ְלַהְכִליל אֹותָּ ְקּדָּ ית ַהּמִ ם ְלבֵּ אֹותָּ

ֲעזָּרֹות   ה, ְוהָּ ַלִים ַמְלכּות ִדְיִצירָּ י ְירּוׁשָּ ה, ּכִ ן נֶַׁצח הֹוד ִדְיִצירָּ ם ְלַתּקֵּ חֶׁ נֵּי ַהּלֶׁ ׁשְ

ְזַרת   ְועֶׁ ה,  ִדְיִצירָּ ַעת  ּדַ ִהיא  ל  אֵּ רָּ ִיש ְ ְזַרת  ְועֶׁ ד,  סֶׁ חֶׁ ְוַעד  סֹוד  ִעם  ִמּיְ ּכֲֹהִנים 

ר   תֶׁ ים ּכֶׁ ׁשִ דָּ ׁש קָּ ה, ְוֹקדֶׁ ה ִדְיִצירָּ ְכמָּ ל חָּ יכָּ ם ְוַההֵּ אּולָּ ה, ְוהָּ ה ִדְיִצירָּ ינָּ ַח ּבִ ְזּבֵּ ַהּמִ

א   דֹוׁש ְוַהּנֹורָּ ֲאִר"י ַהּקָּ ַמת הָּ הּוא ִנׁשְ דֹול ׁשֶׁ ן ַהּגָּ ם ִנְכַנס ַהּכֹהֵּ ׁשָּ ּלְ ה, ׁשֶׁ ִדְיִצירָּ

ב זֹו   אָּ י ה' ּבְ ּפּוִרים. ּכִ יֹום ַהּכִ ית  ּבְ ל ּבֵּ ים ׁשֶׁ ׁשִ דָּ ׁש קָּ ל ֹקדֶׁ ְבִחיַנת ׁשֶׁ ׁש ּבִ ַמּמָּ

ה.   ה הֹוד ִדְיִצירָּ ְריָּ ה, ְוְטבֶׁ י ְצַפת נֶַׁצח ִדְיִצירָּ ה. ּכִ ר ִדְיִצירָּ תֶׁ ִהיא ּכֶׁ ׁש, ׁשֶׁ ְקּדָּ ַהּמִ

ם.{ הָּ ד ְלַאְברָּ סֶׁ ה, ְלַהְפִריד   }חֶׁ הֹוד ִדְיִצירָּ ד נֶַׁצח וָּ גֶׁ נֶׁ ם ּכְ חֶׁ י ַהּלֶׁ ּתֵּ ת ׁשְ ן ְמִביִאים אֶׁ כֵּ   ְולָּ

ב   דָּ נָּ ן  כֵּ ַהְקִליּפֹות.ְולָּ ֲאִחיַזת  ם  ָּ ׁשּ ׁשֶׁ ה,  ִדְיִצירָּ הֹוד  ַצח  ִמנֶׁ ַהְקִליּפֹות  ל  ּכָּ ת  אֶׁ

ם   ל הֵּ ה, ֲאבָּ ת ַהְקִליּפֹות ִמנֶַׁצח הֹוד ִדְיִצירָּ ל אֶׁ צּו ְלַבּטֵּ י רָּ ְרפּו, ּכִ ַוֲאִביהּו ִנש ְ

ַלִים ירּוׁשָּ ּבִ ׁש  ְקּדָּ ּמִ ּבַ ְוֹלא  ר  ְדּבָּ ּמִ ּבַ ן  ּכָּ ׁשְ ּמִ ּבַ יּו  ִמיד  הָּ ּתָּ ׁש  אֵּ ת  רֶׁ ּבֹועֶׁ ם  ָּ ׁשּ ׁשֶׁ  ,

ֹלׁש   ׁשָּ ם  הֵּ בּורֹות, ׁשֶׁ ּגְ ל ַהַרי"ּו  ּכָּ ן  ְלַתּקֵּ ְדמּות ַאְריֵּה,  ּבִ ַמִים  ָּ ַהׁשּ ה ִמן  ְרדָּ ּיָּ ׁשֶׁ

דֹוׁש   ֲאִר"י ַהּקָּ ן הָּ ל זֶׁה ְמַתּקֵּ ה, ְוכָּ ה ִויִצירָּ ִריאָּ ה, ּבְ ּיָּ ד ֲעש ִ גֶׁ נֶׁ ִמים ע"ב, ּכְ עָּ ּפְ

אְרַצייט ַהּנֹורָּ  יֹום ַהּיָּ ּלֹו.ּבְ  א ׁשֶׁ

להצלחת וישועת מורינו הרב שליט"א שימשיך להנהיג אותנו  
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