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'א פרק

הּק דוֹ ׁש  והזּ הר – ח יּ ים ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָהאמרי

ז הר ללמד האחרים את מע רר היה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹרת
הפה ְְִִֵַָלפני 

בּ זוֹ הר כל לוֹ מד היה  ה ּת פלּ ה  לפני יוֹ ם ְָ
הזּ וֹ הר  ספר את החזיק ותמיד הּק ד וֹ ׁש ,

האחרי  את  מעוֹ רר  היה רבּ וֹ ת ׁש לחנוֹ . ם על 
ה ּת פלּ ה. לפני בּ זוֹ הר  ללמד
הזּ וֹ הר  קריאת  בּ אמצע
ּפ עמים  היה  החוֹ ל בּ ימ וֹ ת 
בּ נּס ח  לעצמוֹ  מפזּ ם  רבּ וֹ ת
ׁש בּ ת! "הייליגער מיחד:
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ׁש הייתי  ּת קוּ פה היתה ׁש בּ ת!". "הייליגער 
קבוּ ע  ׁש עוּ ר ה ּת פלּ ה לפני לוֹ מד אוֹ ת וֹ  רוֹ אה 
מרן  כ "ק בּ נוֹ  עם חיּ ים" עץ  "ּפ רי הּק ד וֹ ׁש  בּ ספר
זצוק "ל. מוויזניץ  מ ׁש ה  יׁש וּ עוֹ ת  בּ על  אדמ וֹ "ר 

ׁש ל החלק ה ּס פרים ׁש בּ אוֹ צר בּ יוֹ תר  החׁש וּ ב ֵֶַ
אביו  מירוּ ׁש ת ׁש ּק בּ ל ה ּס פרים הם רבּ נוּ 
חלקם  אׁש ר זי"ע י שׂ ראל אהבת  בּ על הרה "ק
למעלה  הלׁש לת  אבוֹ ת  בּ רׁש וּ ת הי וּ  עוֹ ד
ׁש ל  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר הּס פר כּ דגמת  בּ ּק דׁש 
ׁש רבּ נוּ  זי"ע  צדּ יק " "צמח  בּ על  הרה "ק

רבּ וֹ ת. בּ וֹ  ה ׁש ּת עׁש ע

ע ד  ה  דה ההר ְִֵֵֶַַַַָספר 
 ת צעירְִִ

ׁש ל אחד בּ א וֹ צרוֹ  בּ יוֹ תר  הח ׁש וּ בים ה ּס פרים  ֶָ
זי"ע, מוויזניץ" ח יּ ים "אמרי בּ על ר בּ נוּ 
זקנוֹ  מעזבוֹ ן ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר ספר היה
זי"ע, מוויזניץ  צדּ יק " "צמח  בּ על הרה "ק
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אביו  בּ ח יּ י בּ צעיר וּ תוֹ  ע וֹ ד בּ וֹ  ׁש הׁש ּת ּמ ׁש 
כּ נּ רׁש ם  זי"ע, חיּ ים" "ּת וֹ רת בּ על  הרה "ק
מענדיל  ר' הרב לה "ה   ּׁש י" ה ּס פר : בּ ׁש ער 

מקאס וֹ ב". הרב בּ ן

בּ ירוּ ׁש לים ה פר תר "ד בּ ׁש נת  נד ּפ ס ה זּ ה ֵֶַ
הּמ פרסם  הּמ דּפ יס  ׁש ל  בּ דפוּ סוֹ 
ה ּמ ד ּפ יס  בּ הקדּ מת  ז "ל, בּ "ק  ישׂ ראל ר' הרה "ח
קדוֹ ׁש  בּ מקוֹ ם  "ׁש נּ דּפ ס ה ּס פר  מעלת  מדגּ ׁש 
ואכן  בּ קד ׁש ", וּ נהדר קדוֹ ׁש  עם  ישׂ ראל ידי ועל
בּ עיני  ויקרים  חׁש וּ בים  היוּ  הנ"ל ה דּ פוּ ס ספרי

העוֹ לם. בּ רחבי ישׂ ראל גּ ד וֹ לי

ואמר ה הר , את לקח  ילד, היה ְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהצמח 
ליקח רצה הא , ל "ה ח  ח ים : הת רת  ִִֶַַַַַָל

" ֶֶאת

נמ ין  ר בּ נוּ  יד כּ תבי בּ כתב כּ ת וּ ב ּפ תקא  צא  ֵ
אצל  עמד ילד , היה  "כּ ׁש הצמח קדׁש וֹ :
והצּ מח  ה לחן, על  והזּ והר ספרים  והי וּ  אביו,
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לוֹ  ואמר  ה נּ יחוֹ , לא  והגּ בּ אי  ה זּ וֹ הר, את  לקח
את  ליקח  ר וֹ צה  הוּ א  ל וֹ , ה נּ ח  חיּ ים: התוֹ רת
ּפ עמים  כּ ּמ ה  כּ ן גּ ם  ר בּ נוּ  ס ּפ ר זה סּפ וּ ר  ׁש לּ וֹ ",
 ֹּת ו וסּפ ר  הּק ד וֹ ׁש , זקנוֹ  ׁש ל דּ הילוּ לא בּ י וֹ מא 
בּ רׁש וּ תוֹ , נמצא ׁש לּ וֹ  ה זּ וֹ הר ׁש ּס פר דּ בּ וּ ר כּ די
ׁש לּ קח הּס פר ה וּ א  הזּ ה ׁש ה ּס פר בּ טע וּ ת ׁש הבינוּ  (יׁש 
בּ ר היה  כּ בר כּ י י ּת כן, לא זה אבל בּ ילדוּ תוֹ , מאביו

הּס פר ) הדּפ סת בּ ׁש נת .מצוה 

עם נמת ת ן הר ה עסק  דה ְְְְִִֵֵַַַָָָזקנ
ק ה בר   ל היה עת בכל  ,דה ְֵֶֶַַַָָָָָָָההר

ההר ַַַָלקח 

עד וּ תוֹ קד ה  לא וֹ ר זה, לספר מיחס מיחדת ְָ
רבּ נ וּ , הר בּ הׁש ל עסק  הּק דוֹ ׁש  זקנוֹ  כּ י 

וּ בכל בּ ידוֹ , הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר עם  נׁש מוֹ ת בּ ת ּק וּ ן 
ה זּ וֹ הר, לקח  קׁש ה דּ בר  לוֹ  ׁש היה סּפ ר עת וכן 

אמר: קׁש ה  ענין ל וֹ  ׁש כּ ׁש היה אביו, על רבּ נוּ 
זוֹ הר דעם מיר  גּ יבּ  אתמׁש וּ לם  לי  ּת ן (מ ׁש וּ לם  
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לל ּמ וּ ד הזּ וֹ הר ) קב וּ ע ׁש עוּ ר  לוֹ  היה  בּ עצמ וֹ  רבּ נוּ  
ה ּת פלּ ה, קדם  יוֹ ם  בּ כל  ּפ עםהזּ וֹ הר  ער ואף 

לעשׂ וֹ ת ׁש נּ וֹ הגים כּ מ וֹ  ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  על סיּ וּ ם
הש "ס, על  ה ּמ ארע סיּ וּ ם חׁש יבוּ ת וּ מרב  

רא ׁש וֹ . על  בּ קאלּפ יק  התעטר

 להע ע ה ה  הפר  ל קח  ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהיה

"אהבת הרה"ק בּ על
למד  לא  זי"ע, ישׂ ראל "
ׁש ל  ה זּ ה  בּ ּס פר כּ לל בּ דר
היה  א לּ א  ה ּק דוֹ ׁש , זקנ וֹ 

הזּ וֹ הר נוֹ ה  בּ ּס פר ללמד ג 
אוֹ  סלאוויטא דּ פוּ ס ׁש ל 
עם  כּ לל בּ דר הׁש ּת ּמ ׁש  לא רבּ נ וּ  גּ ם זיטאמיר .

אב וֹ תיו, מירוּ ׁש ת הער יקר הזּ וֹ הר  אספר 
ה זּ ה הּס פר  לוֹ קח היה ידוּ עים לע ּת ים 
בּ עוֹ מר ל"ג בּ יוֹ ם  כּ גוֹ ן בּ וֹ , לה ׁש ּת עׁש ע

הזּ וֹ הר. ספר מחבּ ר דּ ר ׁש בּ "י, בּ הילוּ לא
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בּ יוֹ ם עם ה ּט ה וֹ ר ׁש לחנוֹ  את   לער רבּ נוּ  נכנס ַַ
בּ ידוֹ , ה זּ ה  ה ּק ד וֹ ׁש  ה ּס פר  עם בּ ע וֹ מר  ל"ג
ה ּס פר  בּ ׁש ער נּ ר ׁש ם  מה  להנוֹ כחים  והראה
צדּ יק" "צמח בּ על הּק דוֹ ׁש  לזקינוֹ   ּׁש הׁש ּת י
אי" לׁש וֹ נוֹ : בּ צחוּ ת  זה על והת בּ ּט א זי"ע,
קיין  פאר אפיל וּ  פארק וֹ יפט  ני ׁש ט  עס וואלט 

פוּ נט !" פינף

אל יד דה ה הר  ספר את  ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָהצמיד 
ע מר ל"ג ים ,ְִֶַָל

בּ רוּ אחר רבּ י מהרה "ק  ר בּ נוּ  סּפ ר  ּכ ַַ
הזּ וֹ הר  ספר ׁש נּ טל זצ"ל, ממעזיבּ וּ ז
– הזּ וֹ הר  "ספר בּ ער: ה כּ ת וּ ב את  וּ פר ׁש  בּ ידוֹ ,
וואס  דער פוּ ן – מה ּת נא ספר , לעכטיגע  דאס
בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י גאט , – אלקי א וּ נז, לערנט 
את  ממעזי בּ וּ ז הרה "ק  נטל  ּכ אחר יוֹ חאי".
רבּ י  "הייליגער ואמר: לבּ וֹ  אל והצמידוֹ  ה ּס פר 
מיר!" קענסט דּ וּ  אוּ ן דּ יר קען אי ׁש מעוֹ ן,
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כּ ׁש חזר  א וֹ תי] מ כּ יר ואּת ה א וֹ ת מכּ יר [אני
הרה "ק  ׁש ל  האחר וֹ ן ה ּמ אמר על  רבּ נוּ 
והצמיד  דּ בּ וּ ר, כּ די   ֹּת ו אוֹ ת וֹ  ח ּק ה  ממעזיבּ וּ ז,
לבּ וֹ . אל ׁש בּ ידוֹ  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ספר  את
כּ ּמ ה   מ ׁש עצמוֹ  על חזר  הזּ ה ה נּ וֹ רא  ה ּמ חזה

בּ עוֹ מר. ל "ג בּ י וֹ ם ׁש נים 

'ב פרק

נׁש מת מט ׁש ערנאּב יל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּמ גּ יד 
זי"ע רשב"י

ע הר ה העידוּ  הּק דוֹ ׁש צ דּ יקים הּמ גּ יד ל ְֵַ
נׁש מת  לוֹ  ׁש היתה  זי"ע מט ׁש ערנאבּ יל
היה  זי"ע מסקווירא  יצחק רבּ י הרה "ק רשב"י,
הזּ מר  אביו ׁש ל היּ ארצייט בּ יוֹ ם  לפעמים  ׁש ר
עוֹ שׂ ים  היוּ  ׁש בּ צפת  וׁש מעּת י יוֹ חאי". "בּ ר

בּ עוֹ מר. בל "ה הדלקה 
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אמר הרה "ק  זי"ע מטאלנא  דּ וד  ר בּ י
ה וּ א:ׁש הנּ  מר דּ כי ׁש ל זין ר'גלּ ה מ'וֹ טריקוֹ ן 

"י'ברכּ 'אוֹ ריתאדּ ' ל ׁש יר  וּ במקוֹ ם בּ ר וֹ חאי , 
בּ נוֹ  היה ׁש הרי נחמיניו" ב"ר  ׁש ר  היה יוֹ חאי"

ה"ּמ א  זי"ע.ׁש ל עינים " אדמ וֹ "רוֹ ר מרן (כ "ק  

הגדול) שבת  תורני המבשר ׁש ליט"א  מט ׁש ערנא בּ יל 

'ג פרק

האדמ וֹ "ר ְְְְִִַָהר י מקל יזנ רג  מרן ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָכ "ק
זיע"א ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִמקלוֹ יזנ ּב וּ רג 

ער את ,קבע טב  ם  העל  ְְִִֵֵֶַַַַָָלמידי
נח בים והם ,ד ה ה הר  ספר  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָל דם 

יחאי ר  מען רי ל  ְְְִִִֶַַַַָלתלמידיו 

עּק ר על  את  ט וֹ ב ׁש ם  הבּ על ּת למידי קבע וּ  כּ ן ַ
והם  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  בּ ספר לּמ וּ דם
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רבּ י  ׁש ל לתלמידיו נחׁש בים 
הם  ׁש אף  יוֹ חאי, בּ ר  ׁש מעוֹ ן
ׁש אין  בּ ּק דׁש  דּ רכּ ם אחזוּ 
ולשׂ רף  ח וֹ בה  ללּמ ד צרי
אם  כּ י הח וֹ טאים  את 

טוֹ בה בּ עין ידילהסּת כּ ל  ועל 
להחזירם יכוֹ לים זה

מח ׁש ב וֹ ת חוֹ ר ׁש  הלּ ב מהם להסיר  בּ ת ׁש וּ בה,
ׁש למה בּ תׁש וּ בה  לחזר בּ שׂ ר לב ו ׁש יּ ק בּ לוּ  און

.יתבּ ר ה ' ורׁש "י לפני ח ּמ ׁש  בּ ׁש ע וּ ר קד ׁש וֹ  דּ ברי  ֹמּת ו) 

קל וֹ יזנבּ וּ רג ּפ רׁש ת  זוֹ הר ספר בּ עוֹ מר", "לל "ג תש"מ  אמ וֹ ר 





הûČיקיםהר ז₣ ִִַַַ כדורי  יצחק ד'רבינו  רכח|פרק

'ד פרק

בניסים  המלומד המקובלים  זקן
זצוק"ל  כדורי יצחק רבינו

מיח ל   למ לגעת  ז כה ְְִִֶֶַַַַָָמי 

אצל נה  בּ ּק ר ּת י  זיע"א , רבּ נוּ  ּפ טירת  קדם ְָָ
ה דּ בר  ה וּ א  מה לפיו וׁש אל ּת י רבּ נוּ 
סּפ ר  מכּ ל, יוֹ תר  הגּ אוּ לה את  לקרב בּ כח וֹ  ׁש יּ ׁש 
יוֹ סף" "ּפ וֹ רת  ׁש בּ י ׁש יבת לי
בּ מעשׂ ים  גּ ד וֹ ל גּ בּ אי היה
א ׁש ר  נחוּ ם , נּס ים ר ' בּ ׁש ם
קדּ יׁש א  חסידא היה
ר' ׁש ל  ּת למידם  וּ ּפ ריׁש א ,

וה שׂ ד "ה  הכּ הן (ר 'אפרים  
כּ הן) דוויק והיה ׁש אוּ ל , 

ותעניּ וֹ ת  צוֹ מ וֹ ת  עוֹ שׂ ה 
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דּ וֹ אג היה ה ּמ לחמה  וּ בזמן  ק בּ לה, ולוֹ מד
הזּ וֹ הר בּ ספר וּ מק וֹ ם  מקוֹ ם בּ כל  ׁש יּ למדוּ 
זה  ידי ועל הגּ אוּ לה , את לקרב  כּ די ה ּק דוֹ ׁש ,

י שׂ ראל . עם מעל ר בּ וֹ ת  גּ זרוֹ ת  בּ ּט ל 
מר דּ כי וסרי ר' מּמ וֹ רנוּ  מענוּ  מה  לוֹ  ְְִִַ

ראה  אחד  ׁש יּ וֹ ם זצוק "ל ׁש רעבּ י 
מּט ה, וּ בידוֹ  בּ חל וֹ ם נחוּ ם  נּס ים ר' את
בּ ידוֹ , אׁש ר ה ּמ ּט ה ענין מה  וּ כ ׁש אלוֹ 
ה ּמ ׁש יח, מל ׁש ל הּמ ּט ה  ׁש זּ הוּ  לוֹ  אמר 
הזּ כ וּ ת  את לוֹ  יׁש  ה ּמ ׁש יח   מל וּ כ ׁש יּ ב וֹ א
זכה  לּמ ה וּ כ ׁש אלוֹ  ה ּמ ּט ה . את בּ יד וֹ  לתת 
ׁש רבּ ים  ׁש דּ אג  בּ זכוּ ת  ׁש זּ ה  לוֹ  אמר  לזה,
ואמר  ה ּק בּ לה, וּ בתוֹ רת הזּ וֹ הר בּ ספר יעסקוּ 
אברכים  ׁש ל  בּ כּ וֹ ללים דּ גם  זצוק"ל רבּ נוּ 
הּק דוֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד י וֹ ם בּ כל להתעּס ק  ח יּ בים 
אוֹ תם  וידרי אוֹ תם ית ּק ן זה  ול ּמ וּ ד  ה זּ ה ,
הגּ אוּ לה, את בּ כ ויקרבוּ  ה נּ כוֹ נה , בּ דּ ר
מדרׁש  וּ בית  כּ נסת בּ ית  בּ כל  צריכים  כּ ן כּ מ וֹ 
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בּ זּ וֹ הר  ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר בּ ספר  ללמד 
בּ רחמי". גּ לוּ תא  מן יפקוּ ן דּ א  "וּ בגין ה ּק דוֹ ׁש :

את מאד מקרבים וה לה  ההר  ְְְְִִֶַַַַָָָֹל ד
ְַָהא לה

 ת א ל ׁש וֹ ן על ר בּ נוּ  עם דּ בּ רּת י מעמד ְ
בּ מעלת  בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר
כּ תב  ׁש כּ א ׁש ר  ׁש ם  וּ מוּ בא הזּ וֹ הר , בּ ספר ה לּ ּמ וּ ד

הזּ וֹ ה  את את רשב "י אצלוֹ  אסף ה ּק ד וֹ ׁש , ר  
מלאכי  כּ ל  את וכן כּ לּ ם, הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת 
ׁש ּת פים  כּ לּ ם  ׁש יּ היוּ  אוֹ תם  מזמין והיה  מרוֹ ם ,
מ וּ בא  וע וֹ ד הּק ד וֹ ׁש . הזּ וֹ הר  בּ כתיבת יחד
נח, ּת בת כּ מוֹ  הוּ א  ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש ה זּ הר ׁש ם
הּת בה   ֹבּ ת ו ׁש היה מי ה ּמ בּ וּ ל בּ ימי א ׁש ר 
מ בּ וּ ל  יׁש  האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר עכׁש ו ואף  נצּ ל,
וּ מי  גּ ד וֹ לים , ונסיוֹ נ וֹ ת וּ מינוּ ת  אּפ יקוֹ רס וּ ת ׁש ל
יוֹ ם  כּ ל  יעסק הזּ ה, מהּמ בּ וּ ל  לה נּ צל  ׁש רוֹ צה 

וי נּ צל. ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר
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הגּ אוּ לה,ולכן  את לקרב  ר וֹ צים  אנחנוּ  אם  ְֵָ
בּ זוֹ הר  ׁש יּ וֹ תר  כּ ּמ ה  לעסק צריכים 
צרי אדם  וכל  ה נּ סּת ר, וּ בת וֹ רת  ה ּק דוֹ ׁש 
זה. מלּ ּמ וּ ד אחד יוֹ ם  אף  לב ּט ל  לא  להׁש ּת דּ ל 

רבינו  בניסים , המלומד  המקובלים , מזקן המקובלים  זקן (ספר

המובהק  לתלמידו פה  אל פה  שמסר – זצוק"ל  כדורי  יצחק 

שליט "א  שמואלי בנייהו רבינו המקובל  הגאון





 שטר שותפות 
ְיהּוִדי ָיָקר!!!

אּוָלה ַמֲאָמֵצי ַהּגְ ף ּבְ ּתָ בס”ד ָזִכית ִלְהיֹות ׁשֻ
ָרֵאל”,  ְבֵטי ִיׂשְ דֹוׁש “ָיַחד ׁשִ ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ

 

יּמּוד זֹוַהר ַלּיֹום, ּקֹות ִלּ י ּדַ ּתֵ ׁשְ ּבִ ְלֶהֵווי ָידּוַע ְלָך, ׁשֶ
ֶלְך! ֵני ַהּמֶ א, ְוזֹוֶכה ִלְהיֹות ֵמרֹוֵאי ּפְ ן עֹוָלם ַהּבָ ה ּבֶ ַאּתָ
ם! ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ יַע ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ּבַ ְרצֹוֵננּו ְלַהּגִ ּבִ

ָכל יֹום! ”ה ּבְ ּבָ ַח ַהּקָ ּבֵ ּתַ ׁש! ּוְבָך ִמׁשְ ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ֶגֶדר ַהּצָ ְוֶזהּו ּבְ
דֹוׁש, ”י ַהּקָ ּבִ ף ְלַרׁשְ ּתָ ה ׁשֻ ה ַנֲעׂשֶ ָקִלים ַלּיֹום ַאּתָ ה ׁשְ ַכּמָ ּבְ
ַלח ָיֶדיָך. ָך ּוְבָכל ִמׁשְ ְחּתְ ּפַ ִמיָרה ַוֲהָגָנה ְלָך ּוְלִמׁשְ ְזֹוֶכה ִלׁשְ

דֹוׁש  ְפָעל ַהּקָ ֶכם, ַלּמִ ּבֹא ְוַהֵטה ׁשְ
ַרֲחִמים. אּוָלה ּבְ ַמִים, ְלִקירּוב ַהּגְ ם ׁשָ ּלֹו ְלׁשֵ ּכֻ ׁשֶ

ַתח! ּפֶ יַח ּבַ ׁשִ ְזכֹור ַהּמָ
ת ָמֵגן! ה ְלֻסּכַ ְזּכֶ ”י, ּיִ ּבִ ל ָהַרׁשְ ָלה ׁשֶ יַבת ַהַהּצָ תֹוְך ּתֵ ֵנס ּבְ ּכָ ּיִ ְוָכל ִמי ׁשֶ

ָגִעים. ְולֹא ַיחּוׁש ְולֹא ִיְפָחד ֵמָהאֹוְיִבים, ְמַהִטיִלים,  ּוִמּכֹל ִמיֵני ּפְ
ָך, ּלְ ָהֶרַוח ּכּולֹו ׁשֶ

י ֶאֶלף, ל ּפִ ”י ּוְתַקּבֵ ּבִ ן ְלַרׁשְ ּתֶ
ֵגן, ת ֶאֶלף ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ

ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי 

צָֹרף, יטּו ְיֵדיֶכם ּוִמְלאּו ֶאת ַהטֹוֶפס ַהּמְ א הֹוׁשִ ָאּנָ

 

ַפְקס: 02-9951300 ְלחּו ּבְ ְוׁשִ
ַראי: 054-8433385 ְרִטיס ַאׁשְ ּכַ ִלְתרּומֹות ּבְ

ה ִויׁשּוָעה: ִפּלָ מֹות ִלּתְ ”ל, ׁשְ ַפְקס ַהּנַ ּלֹוַח ּבְ ן ִלׁשְ ִניּתַ
ַמת דֹוׁש ְלִעּלּוי ִנׁשְ ל ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ְוֵכן ֶאְפׁשָ
ים טֹוִבים!  ְזּכּו ְלִמְצוֹות וְלַחּיִ ּתִ

בס”ד




