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אּהב לםֹעו בּן להיוֹת זוֹכה אּתה ,מיתֹוּהי הלכה ללּמוּד םֹוי בּכל דּּקוֹת מסּפר תׁשּדהקּב! 

יłראל àני äאחינ לכל קõרא למיõהע הëפעל !Łקד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹקריאת
Łהם מקõם àְֵֶָָכל

פעלëרמ"א,ה עם רàמח חçים ארח üäער Łלחן ללäëד העõלמי ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹֻֻ
Łàçàה, äבין çàם àין Łהם, מקõם כלà ראלłי àני äאחינ לכל ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָקõרא

ïזäריהם! קצוõת äבכל מŁõבõתיהם מקõמõת àְְְְְְֵֵֶֶַָָכל

äמי,הננõçה חçים ארח üäער Łלחן הáדõל פעלëה àדבר àזה ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻ
מהם ידäעים, רàנים מהם ,õêé העõלם מéל הõêמדים המõני ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאŁר
âבר לדעת נפŁם צמאה אŁר ýëע äŁïטי וכן מפלגים, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻלõמדים
Łéולר להצטרף מצçנת הזëâנäת עכŁו לכם Łי הלכה, õז ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻה'

חçים! ארח üäער Łàלחן נרחבת ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻידיעה

äדאנäëלל Łעäר יõם àכל עàלק ואחד אחד לכל קõראים ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ
åŁה ôמימה, Łנה üŁמà הõçמי או"ח שו"ע éל לגמר ,äêא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהלכõת

יõם! כלà àלבד õñâת עłר עד Łחמé קחõְְְִֵֵֶֶַַַַָָל

àןäכדאי אäהŁ õל מבטח יõם àכל הלכõת הõנה é"Łל לזéר ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
הàא"! ַָָעõלם

ערüä,למõתר הלחן àתõרת הõגים àמה חŁיבäת áדל לצçן ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
אêא להקà"ה õל אין Łâקëה יתà חרבŁ "מõçם חז"ל: äאמר Łְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרי

הלכה". לŁ אõëת ֲֶַָָד'

השו"עראה סדר לé על üäוער מסâר יõמי חäל :ýלפני אŁר את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
חçים ארח השו"ע éל את ליםŁלהä ללמד äכלäçŁ àכדי חçים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹארח
,Łנפ לכל הוה âבר והäא ôמימה, Łנה üŁמà רמ"א, עם רàְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻמח
õז ה' לדבר נפŁם צמאה אŁר àחäרים ôàים, àעלי õôרה, ניàְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ֲָָהלכה!

üŁמàלé הנה üŁמ מסçמים יõם àכל õñâת עłר עד Łחמ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
יõם. כלà הõìגעים חçים ארח ְְְִִִַַַָֹהלכõת

äàרין!וחõבה על äêא הלכõת לידע אחד éל על ְְֲֵֵֶַַַָָָָָ

יõמםממêא õà "והגית :בäתéה éמאמר הïנאי Łעõת éל ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ
ְַָָולילה"!

àאפההלכõת הõçם, üŁלמ לחêקן ויכõלים יõם, לכל ןמחêקõת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
אחרים! לŁעäרים מפריע õאינŁְְֲִִִִֵֵֶַַ

üŁמàףäצ מìפת ויערב הõôרה מתיקäת נעם מרáיŁים הåמן ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
אימתי? עכŁו לא ואם טעם! ְְְִֵַַַַָָָֹוכל

õה'!טעמ טõב éי äראäמצוה לי'!!! אית חברא ýלחברé על ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
äקרõביו!!! חבריו את ג"כ ויחåק ְֲִֵֵֶֶַָָָאחד!!!

–מצוה חçים ארח üäער Łלחן ללמד להתחåק אחד éל על ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻ
äיצטרפ הם áŁם äקרõביו חבריו את ויחåק – רמ"א עם רàְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמח
הרàים מזéי àין נמנה ויהיה ,õמõיà יõם מâי üäער Łלחן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻללמד
çŁזéה àה' àטäח õàל נכõן יהיה ועי"ז לעד, עõמדת ðŁְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָדקתם

צâיקים!!! ְִִִַָלבנים

äמביאïâי העõלם רחבי כלà להfiיג אפŁר äêהא üäער לחןה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
לרàים!!! להõדá õôעלת ְְִֶֶַָבס"ד

חçיםוהçâנים בארחä הäא, לחמם éי טïŁמ àחŁן מעמיקים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹ
מõàא ãלי âלית על חבל להם, דעõנ לא ועקבõתם מìהלם äְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹנט

חçים. ארח הäא ,õב äאõיב צâיקים לה' אŁר ֲִִִֶַַַַַַַָֹלער
('ה ר ח"ב ב תיער)ְְֲַַ

מñיפההצטרף ידיעה äקנ äעברŁ הנים üŁמ אŁר :äêלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
יõם לחçי הçכäת הלכõת õà הõéלל חçים ארח Łל ההלכõת כלàְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

!õעדõמà מõעד äמâי ,õתàŁà תàŁ מâי – ְְֲִִֵֵֵַַָָיõם

àראõŁ!החכם זõ!אלעיניו יקרה הזëâנäת חמיץô ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

האם !!!תõברõוע חõלפõת להŁיב?הנים âי ýל Łי ְְְְְִִִֵַַַָָ

"עסקôוהאם מעלה: Łל âין הàית Łאלת על יבŁלה âי ýל Łי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
õל ŁçŁ מי äêואפ ארéים אינם יõם לכל העäרים – õôàְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֻרה"?
õñâת ëéה Łי יõם àכל – !õדäëêמ äìיפריע לא ,עäקב Łְְִִִִֵֶַַַַָָָֹעäר
הäא áדõל והפסד לריק, הõלכים אŁר Łם, äזעיר Łם זעיר äְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָרגעים,
הõìגעõת ההלכõת כלà àקיאים להעõłת יכõלים äêא àרגעים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָאם
üŁבמä ולילה", יõמם õà "והגית ôקçם זה ידי ועל ,õמõיà יõם âְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָבר
נäðל ידי Łעל – :ýידעà הõôרה, מתיקäת נעם àזה Łיáרô ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהåמן
מìח חçים ארח הלכõת éל קנית אחת, Łנה üŁמ äêא ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻרגעים

àְְָקäפסא.

הäאזכר!!! üäרà Łõדñלה õל אין Łâקëה àית Łחרב מõçם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
àלבד! הלכה Łל אõëת ד' àהלכõתוהיכןאêא ýידיעת מáיעה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

àיõתר! ýל ְְְֵַהìחäצõת

יקר!!! לäëדיהäדי מעלת דלá חçיםידäע ארח üäער Łלחן ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
מן עליהם äימéהסŁ זי"ע והרמ"א המחàר Łל Łõדñה àְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלõŁנם

áדõלõת!!! ליäŁעõת מסáל äלõŁנם !מיםְְְִִַַָָָֻה

א! ן עֹוָלם ַהּבָ ה זֹוֶכה ִלְהיֹות ּבֶ ָכל יֹום ְלִלּמוּד ֲהָלָכה ַהיֹּוִמית, ַאּתָ ּקֹות ּבְ ר ּדַ ת ִמְסּפַ ׁשַ ַהְקּדָ ּבְ
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לשמיעת כל ספרי הזוהר הקדוש בשפת לשון 
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

 054-4577956

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

כל התפילות מתקבלות רק על ידי 
לימוד זוהר הקדוש,
 

הזוהר הקדוש היא טבעת מלך 
מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.

ערüäאם הלחן Łל הõçמי âף ללõמדי ôהצטרפ לא עדין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
עכŁו. ְְִֵַָָהצטרף

יŁיבõת ראŁי רàנים, מנהלים, למלëדים, להõרים õôרה éְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָתר

לëŁהàידכם õôרה הõêמדים ליהäדים ôלמידיכם éל לעõłת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
לחןŁ יõם àכל ללמד שיחזקם ידי על ,üäער הלחן üדרà ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֻֻוהõלכים
חçים ארח שו"ע éל לסçם ורמ"א, מחàר הõçמי" חçים ארח" üäְְִִִֵֵַַַַַַַָֹֹֹער

ôמימה, Łנה יõם)àמŁך àכל לבדà תõñâ 10 5 Łל זה(לäëד ידי ועל . ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
.üäער הלחן ïי על àיתם את להנהיג üהאי äְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻידע

äזכר:õנõŁל וזה ה', אהבת Łער הêבבõת àחõבת בäתé מה נא ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָ
מäעטה. õתäזכ ôהיה àלבד õŁנפ את אêא מתñן õאינŁ מי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוכן
מי זכõçת éפי õתäזכ ôכïל רõàת תõŁנפä õŁנפ ëŁתñן äְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֻמי

.õנõŁל éאן עד לאלקים, ëŁְְִֵֵֶַַָֹתñן

àקàלהסימנא Łרõצה יõם" à"איזה דרíה להתחיל טבא! ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
!üרàית הם àעזרת õמçלסä õלהתחיל Łְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמחד

הïסחוהרõצה עד אמôין יאמר אל לäëד õא מíכת להתחיל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
äלהתחיל לתõרה יפים ועôים הçמים éל éי ,Łחד Łרא עד õְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֹֹא

õôàרה. ולעסק הביà(מצוõת דרכיה יקלהד ועה ד"ה – ליאהה (ספר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ואל ,ãתõא עłה ýליד צוהëה אõבôŁé דçמ âבר Łל õללéְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ãתõא ôְִֶָדחה

ללëד להתחיל éגõן מצוה לעõłת להם ŁçŁ אדם àני ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואõתם
,Łחד Łרא עד נמôין ואõמר אחת, àמצוה להכניס õא ôְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹינõקõת
יחיה אם יõדע מי éי הõæב, üרâ זה אין ,Łäנח זה Łאין ïי על ְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאף
âבר Łל õללé הëצוה. קçם ולא מת נמצא ,Łהחד üõתà ימäת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹאם
וכן .ãתõא ôדחה ואל ,ãתõא עłה ýליד הëצוה ôŁéבõא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמçד

הõðëת את Łäמרôם חכמים äŁרâ(יז יב הõðëת(Łמõת יקריô אל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ

עłה אêא להחמיץ ìôיחה אל ýליד מצוה àאה אם הëצוõת, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאêא
מçד. ãתõנט)א סימ – חסידי (ספר ֲִִִִֵֶָָָ

אתéבר הõçדעים äêא יןà ôהיה אôה áŁם !ãלחננ העת àא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
!üäער ְַָָֻהלחן

ôאמין! äמצאת ôרייגעŁא!õידà õדäותלמ לכאן àŁא איןמי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
הõôרה!łמ ידיעת łéמחת חה ְְְְִִִַַַָָ

יקר!!! מדõברלâהëלכ הõçם אלמד יאמר êŁא äמנíה àדäק ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
ïâין ג' õא ב' éגõן עäëדים)ימים, õא)üיŁנמ הŁלŁ יõמים ואחר ְְְְִִִִִַַַַַַָָ

ëéה ïעם éŁל ידי Łעל נפילה, ôחêת הäא זה éי ïâים, ëéְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָה
עäëדים õא ïâים ëéה ילמד לפעם מïעם ורק ילמד לא ְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָֹימים

הôכנית. מéל לïל זה ידי על ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹאפŁר

àדייקאלכן, קצבëה מהäëêד ôגרע ואל õôסף אל !דàנכ לõמד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֻ
אנס ýקרא מאם חäץ äêàח. הìכôב éפי אחד עäëד õא אחד âְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹף
הõçם, õתõא למחרת Łôלים אזי הõëנעת, כרחתëה סàה איזה õְְְֲֳִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻא

ליõם. עäëד õא ליõם, âף למסלäל ôחזר בäŁ ְְְְֲֲַַַַָֹאבל
(" רוד" ספר מ)ְְִִֵֶַָָ

אõמר: אäה מה הלכõתñïח ôŁי הõçם, הלכõת ôŁי õŁנה הריני ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
.ãêé הõôרה éל את õŁנה Łאני עד ְֲִֶֶֶַַָָָָָֻלמחר,

אõמר: Łïליםטé ïרקים, ל' נזיקין הõôרה, את ללמד יכõל מי ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
הלכõת ôŁי הõçם, תõהלכ ôŁי õŁנה הריני אõמר: חñפä ïרקים, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָל'
יכõל מי אõמר: Łïט .ãêé הõôרה éל את õŁנה Łאני עד ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלמחר,
?ãלמד מאחר לא והäא אõמר: חñפä חכם, Łל õàלàŁ רהõô ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹללמד
לõמד אניŁ עד למחר ôŁäים הõçם הלכõת ôŁי לõמד הריני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאêא
õôרה ללמד מõעיל אני מה אõמר: Łïט .ãêé הõôרה éל ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻאת

נõתן? הקà"ה יגיעה łכר ולא אõמר: חñפä ,ãחéŁמäְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
ב') פי"ט הר קראו מדר)ְְִִַַָָָ


