
ַרֲחִמים לּות ְבּ ה ֵנֵצא ִמן ַהָגּ ֹוַהר ַהֶזּ ֵסֶפר ַהּז ְבּ

ַרֲחֵמי" לּוָתא ְבּ יּה ִמן ָגּ ָדא ִיְפקּון ֵבּ "ְבּ

ְלַבד  ה ִבּ ָקּ יׁש ַדּ ָך ַמְקִדּ ִהְנּ ֶשׁ ְכּ
ְל-250.000  ּוִמְצָטֵרף  ים  ִהִלּ ְתּ זַֹהר  ף  ַדּ ְלִלּמּוד 
ְמַסֵיּם  ה  ַאָתּ ִאּלּו  ְכּ ב  ֶנְחָשׁ דֹוׁש  ַהָקּ ַהזַֹּהר  לֹוְמֵדי 
 - ים!!!  ִהִלּ ְתּ זַֹּהר  ֵסֶפר  ל  ָכּ ָעִמים  ְפּ  250.000
ַנאי  ַהְתּ י  ִכּ ָך,  ִלְבּ ֲאלֹות  ּוִמְשׁ ִפּלֹוֶתיָך  ְתּ לּו  ְוִיְתַקְבּ
זַֹּהר  ַבּ ִלּמּוד  ַמע הּוא  ְשׁ ּוְקִריַאת  ִפּלֹות  ַהְתּ ַלת  ְלַקָבּ

ּקּון מ"ג). ל יֹום (תיקו"ז ִתּ ָכּ
ַרב  ִעיר,  ַרב  יָבה,  ְיִשׁ רֹאׁש  ַאְדמֹו"ר,  ל  ָכּ ן  ֵכּ ַעל 
ף  ַדּ ל  ֶשׁ עּור  ִשׁ יד  ַמִגּ ִמְדַרׁש,  ית  ֵבּ ַרב  כּוָנה,  ְשׁ
ח  ן ְטהֹוִרים, ִיַקּ ית ַרָבּ ל ֵבּ ינֹוקֹות ֶשׁ ד ִתּ ַהּיֹוִמי, ְמַלֵמּ
ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח  ַנַחת  ֵאיֶזה  ּבֹון  ֶחְשׁ ְבּ
רֹות  ַהָצּ ל  ִמָכּ ָרֵאל  ִיְשׂ ַעם  ֶאת  יל  ּוְלַהִצּ "ה,  ָבּ ַלַהָקּ

ּבּור.  ה ַאַחת ִעם ַהִצּ ָקּ דֹוׁש - ַדּ דֹו זֹוַהר ַהָקּ ָלְמּ ְבּ
ְך  ֶיְדֶכם, ְוָכּ ְבּ ים זּו ֶשׁ ִהִלּ ף זַֹהר ְתּ ָכל יֹום ַמָדּ דּו ְבּ ִלְמּ

ים ִהִלּ ל ֵסֶפר ּזֹוַהר ְתּ ְזּכּו ְלַסֵיּם ֶאת ָכּ ִתּ

ְלַבד ה ִבּ ַדָקּ ְבּ
ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֵיְצאּו  ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ְבּ קֹוֵבַע:  "י  ִבּ ָהַרְשׁ

ַרֲחִמים לּות ְבּ ֵמַהָגּ
ים  ִהִלּ ַהר ְתּ י ַהזֹּ ֵפּ יס ִמיְליֹוֵני ַדּ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדִפּ ִשׂ ְמַחְפּ

ם. ִחָנּ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ְבּ ְלַחְלּ
דֹוָלה  ן ֶאת ַהְזּכּות ַהְגּ ֵבּ ּיּוַכל ְלַחְשׁ ב ֶשׁ ַהִאם ֵיׁש ַמְחֵשׁ

ֶכֶסף ָקָטן. כֹוִלים ִלְזּכֹות ְבּ ְיּ ֶשׁ
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נּו ה ַרֵבּ ַהְבָטַחת מֶֹשׁ ִוד ְכּ ית ָדּ ּוָבֶזה ָנִקים ַמְלכּות ֵבּ

ָרֵאל ַחי ְוַקָיּם ִוד ֶמֶלְך ִיְשׂ ָדּ

בס“ד טעון גניזה בס“ד טעון גניזה

 0 7 7 2 2 6 9 4 3 7  : ו ר ש ק ת ה ד  ו מ י ל ו ה  צ פ ה ל

ֵזרֹות ָרֵאל ּוְלִבּטּול ַהְגּ ל ַעם ִיְשׂ ְלַהְצָלַחת ָכּ

ם ָרֵאל ַחי ְוַקָיּ ִוד ֶמֶלְך ִיְשׂ ָדּ

יּה,  ִכיְנֵתּ ּוְשׁ הּוא  ִריְך  ְבּ א  קּוְדָשׁ ִיחּוד  ם  ְלֵשׁ
ם  ֵשׁ ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו,  ְדִחילּו  ִבּ
ִלים, ַעל ְיֵדי ַההּוא  ִיחּוָדא ְשׁ ָוא"ו ֵק"י ְבּ יּוד ֵק"י ְבּ
ְלַאְקָמא  ָרֵאל  ִיְשׂ ל  ָכּ ם  ֵשׁ ְבּ ְוֶנְעָלם  ָטִמיר 
ֵאם  נּו  עּוֵזּ ִכיַנת  ְשׁ ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  א  ִכיְנָתּ ְשׁ
ה  ִפָלּ ְתּ ִבּ ַעְצִמי  ר  ְמַקֵשּׁ ֲהֵריִני  ֵמָחה.  ְשׂ ִנים  ַהָבּ
ַמת ָדִוד ַהֶּמֶלְך  ִנְשׁ דֹוׁש ַהֶזּה ְבּ ַהזׁאת ְוִלימּוד ַהָקּ
יִקים  ִדּ ְוַהַצּ ָנִאים  ַהְתּ ל  ָכּ ַמת  ִנְשׁ ּוְבּ ַהָּשׁלֹום  ָעָליו 
א  ָנּ ַהַתּ ם  ּוְברֹאָשׁ דֹוׁש  ַהָקּ זֹוַהר  ְבּ תּוִבים  ַהְכּ
נֹו,  י ֶאְלָעָזר ְבּ ר יֹוַחאי ְוַרִבּ ְמעֹון ַבּ י ִשׁ ָהֶאלֹוִקי ַרִבּ
ְליֹוְצֵרנּו  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ַאֲהָבה  ְבּ מֹו  ְשׁ ְלַמַען 
ֵסֶפר  ִסְפָרא  ַהֵדין  ּוְבּ ּבֹוְרֵאנּו.  ְרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ַרֲחֵמי, ֵיָרֶאה  ָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְבּ ַהּזֹוַהר, ִיְפקּון ִיְשׂ
נַֹעם  ִויִהי  ֵניֶהם.  ְבּ ַעל  ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל 
ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעֵשׂ ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני 

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. [ב' פעמים]. (סֹוד ה') ּוַמֲעֵשׂ


