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ּשלֹום ּכְ מֹו ַהּז ַֹהר וְ ַה ִּתּקּונִ ים וְ רַ ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א
ַה ְּס ָפרִ ים ֶׁשּיִ ְד ַּבק ָּב ֶהם ָה ָא ָדם לְ ַה ְׁש ִּב ַיח ָּב ֶהם ֵהם ִחּבּורֵ י ָהרַ ְׁש ִּב"י ָעלָ יו ַה ָ ׁ
ּשירִ ים וְ ַס ָּבא
וְ ִׁשיר ַה ִ ׁ
ּשלֹום ְּכמֹו ַהּז ַֹהר וְ ַה ִּתּקּונִ ים וְ ַר ְעיָ א
ּבּורי ָה ַר ְׁש ִּב"י ָע ָליו ַה ָ ׁ
ָא ְמנָ ם ַה ְּס ָפ ִרים ֶׁשּיִ ְד ַּבק ָּב ֶהם ָה ָא ָדם ְל ַה ְׁש ִּב ַיח ָּב ֶהם ֵהם ִח ֵ
ּש ִירים וְ ַס ָּבא וְ כּו' ,וְ ִהּנֵ ה ֶאל ַה ְמ ַעּיֵ ן ִּב ְס ָפ ִרים ֵא ֶּלה ָצ ִריְך ְׁשנֵ י ְּד ָר ִכים ָה ֶא ָחד ְל ַׁשּנֵ ן ְלׁשֹונֹו ְּפ ָע ִמים
ימנָ א וְ ִׁשיר ַה ִ ׁ
ְמ ֵה ְ
ַה ְר ֵּבה ְּול ַצּיֵ ן לֹו ִצּיּונִ ים ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ זְ ּכֹר ַה ְּב ִקיאּות וְ ַאל יַ ֲע ִמיק ִראׁשֹונָ ה ַה ְר ֵּבה ,וְ ַהב' יִ ְלמֹד ִּב ָמקֹום ֵׁשנִ י ְּב ִעּיּון ַרב ְּכ ִפי
ּשעֹות ַהּנִ זְ ָּכ ִרים ְּב ֶפ ֶרק א'ַ ,הב' ִּב ְב ִקיאּות ְּכ ִפי ּכֹחֹו,
ּכֹחֹו .נִ ְמ ָצא ֶאל ַה ְמ ַעּיֵ ן ְׁש ֵּתי ֲה ָלכֹות ִּב ְב ִקיאּותָ ,הא' ְּב ִעּיּון ַּב ָ ׁ
ּש ָעה וְ ַה ְׁש ֵקט ַה ֵּש ׂ ֶכלְּ ,ובזֶ ה ְּב ִר ָיאה לֹוִּ ,כי הּוא יֵ ֵלְך ָל ֶב ַטח
ְּפ ָע ִמים יַ ְר ֶּבה ְּבזֶ הְּ ,פ ָע ִמים יְ ַמ ֵעט ְּבזֶ הַ ,הּכֹל ְל ִפי ַהּצ ֶֹרְך ַה ָ ׁ
ּפּומיּהִּ ,כי נֶ ֱא ָמן
ַּד ְרּכֹו ,וְ יַ ִּש ׂיג ַה ֶּד ֶרְך ַהיְ ָׁש ָרה ,וְ ַאף ִאם יִ ְר ֶאה ֶאל ַה ְמ ַעּיֵ ן ֶׁש ֵאינֹו ֵמ ִביןִ ,עם ָּכל זֶ ה ֹלא יַ ְפ ִסיק ּגִ ְר ָס ָתם ִמ ֵ
עֹוסק ְּב ָח ְכ ָמה
אכּתֹו ְל ַה ְמ ִציאֹו נִ ְס ַּתר ַה ַח ָּמהִּ ,כי ַּכ ֲא ֶׁשר יַ ְרּגִ יל ִאיׁש ֶאת ְּבנֹו ֵּכן ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמזַ ֶּכה ַל ֵ
ַּב ַעל ְמ ַל ְ
דֹוׁשים ַּדף פה) ְּב ֵח ֶלק
יתיו וְ יֵ ׁש ְר ָאיָ ה ֶאל ָה ֵע ָצה ַהּזֹו ִמ ַּמה ֶּׁש ֶה ְע ַּת ְקנּו ֵמ ַהּז ַֹהר ָ(ּפ ָר ַׁשת ְק ִ
זֹו ְמ ַעט ְמ ַעט וְ ָד ָבר זֶ ה נִ ִּס ִ
(אֹור נֶ ֱע ָרב ֵח ֶלק ג' ֶּפ ֶרק ג')
א'.
יצים ְל ִמ ְליוֹ נֵ י דַּ ֵּפי ַה ּז ַֹהר בְּ ָכל ָהעוֹ ָלם
ְמ ַח ְּפ ִשׂ ים ְמ ִפ ִ
ְמ ַח ְּפ ִשׂ ים ּתוֹ ְר ִמים ְל ַה ְד ִּפיס ִמ ְיליוֹ נֵ י ַ ּד ֵּפי ז ַֹהר ַהי ּוֹ ִמי ְל ַח ְ ּל ָקם ְלִ 15-מ ְליוֹ ן יְ הו ִּדים בְּ ִח ָ ּנםַ .ה ּתוֹ ְר ִמים ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמים יָ ׁ ָשר ִל ְדפוּס! ַה ִאם יֵ ׁש ַמ ְח ׁ ֵשב
ׁ ֶשי ּו ַּכל ְל ַח ׁ ְשבֵּ ן ֶאת ַה ְ ּזכוּת ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ְי ּכוֹ ִלים ִל ְזכּ וֹ ת בְּ ֶכ ֶסף ָק ָטן.
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