
 

 "מ לשבס"ד  

 י  ַח   ִאיש  ן  ַהב   ל  ש   ט ָיאְרַציי 
 ל ֱאלו  "ג י

ֶּןֶֶַּּהב  ֶּ ָהיֶָּיֶֶַּּחִֶֶֶּּּאיש  ַמֶּהֶֶּּש   ְׁ ינו ֶּהֶֶּּמֹש  ֶּתִֶֶּּנש  ֶַּרב ֵּ
לוֶֹּוֶֶָּּעָלי ָ כֶֶֶָּּּ,םַהש   ז ָ גֶַּהֶֶּּש   ָ ַהש   עֶַּתֶֶּּלְׁ בְׁ ִ תֶּש 
ִקֶּ ָחִקיֶֶָּּרִקיעֶַּןִֶֶּּוילוֶֶֶֹּּּ:םיִעיָהרְׁ ְׁ ןֶָּמכוֶֹּןֶֶָּּמעוֶֹּםֶֶּּש 
בו ֶּ ָמעוֶֶֶֹּּּ.הֶּיב:[ֲחִגיגֶָּ]תֲֶֶּּעָרבוֶֹּלֶֶּּזְׁ בְׁ ל 458ֶֶֶּּּןֶֶּּו  ףֶּא 
וֶֹּ ָאִכיאִֶֶּּרב  יֶַּםֶֶַּּמלְׁ ִמנְׁ 4ֶֶֶֶֶּּּּּ,ןָחָתֶּןֶֶּּכ ְׁ ַיארְׁ דִֶּמלְׁ

ָאִכי ֶַּמלְׁ עוֶֹּםֶּ ֶּוְׁ 580.000.000ֶּדֶּ יוֶֶֹּּ ןִֶּמלְׁ
ָאִכי ֶַּמלְׁ ֹוִפיִעיםֶּ מ  ֶּש   כֶָּםֶּ ֶּב ְׁ נֶָּלֶּ ֶּהֲחתו 
נֶָּ ֶּ.הַוֲחתו  ָאִכיֶּ לְׁ ַ ַהמ  ֶּוְׁ ִריםֶּ ֶּאֹומְׁ יָרֶּםֶּ ִ הֶּש 
לֶָּ יְׁ ל ַ וֶֹּהֶֶּּב ַ ָחש  י ֶּתֶֶּּוְׁ ַצייֶֶּּ.םוֶֹּב ַ ארְׁ ַבי ָ ןֶַּהב  ֶּלֶֶּּש  ֶּטֶֶּּו 
ֶּ ַעב ֵֶּּיֶֶַּּחִֶֶֶּּּאיש  כֶָּרִֶֶּּמתְׁ ֹומֵֶּּיִֶֶּּמֶּלֶֶּּב ְׁ ל  ֹוָרֶּדֶֶּּש   הֶּת 
לֶָּםֶֶּּיֹוָמֶּ ל177ֶֶֶֹּּּהֶּ=ֶֶָּּוַליְׁ סֵֶּּאֶֶּּלְׁ פְׁ ִני ֶָּקֶֶּּה  ְׁ הֶֶּּש 
לֶֹּ פ ֶּןִֶֶּּמֶֶֶָּּּהרֹאש ֶּתֶֶּּא ֶּאֶֶּּמֹוִציאֶֶּּוְׁ ֵּ ַעלֶֶֶּּּ,רַהס  וְׁ

ה ז  יֶּ דֵּ ֶּיְׁ ִביֶּ סֹובְׁ ֶּמְׁ 458ֶּםֶּ ל ֶֶּּ ֶּא  וֶֹּףֶּ אִֶּרב 
ָאִכי יֶַּםֶֶַּּמלְׁ ִמנְׁ 4ֶֶֶֶֶּּּּּ,ןָחָתֶּןֶֶּּכ ְׁ ַיארְׁ 580ֶֶֶּּּ+דִֶֶּּמלְׁ
יוֶֹּ ָאִכיֶּןִֶֶּּמלְׁ ִביםֶֶַּּמלְׁ סֹובְׁ ֹומֵֶּּיִֶֶּּמֶּלֶֶּּכ ֶָּםֶֶּּמְׁ ל  דֶּש  

 זס



 

ֹוָרֶּ לֶָּםֶֶּּיֹוָמֶּהֶֶּּת  יַחֶּאֶֶּּלֶֹּוְֶֶֶּּּׁ,177הֶּ=ֶֶָּּוַליְׁ ִ ֶֶַּּמס 
וֶֹּ ת  עְׁ ִני ֲֶֶֶָּּּאִפילו ֶֶֶּּּד ַ ְׁ ָרִאיֶֶּּ.ֶּתַאַחֶּהִֶֶּּלש  ִנבְׁ כֶָּםֶֶּּוְׁ לֶּב ְׁ
יוֶֹּםֶֶּּיוֶֹּ ָחָדש ֶּםֶֶּּוְׁ הֵֶֶֶּּּּ,מֵּ ָאִכיםֶֶּּוְׁ לְׁ ַ ה ֶּםֶֶַּּהמ  ל ָ םֶּש  
ִריֶֶָּּאנו ֶּ לוֶֹּ'םֶֶּּאֹומְׁ ָ יכ ֶּםֶֶּּש  נֵֶֶֶּּּּ'םֲעלֵּ ֶּיִֶֶּּלפְׁ ש  ו  ֶֶּּ,ִקד 
ִרי ָ ש  ָעִמי4ֶֶּּםֶֶָּּלה ֶּםֶֶּּוְׁ ְׁ לוֶֹּ'םֶֶּּפ  ָ יכ ֶּםֶֶּּש  םֲֶּעלֵּ
ֲאכֵֶּּ ֶּיֶֶַּּמלְׁ רֵּ ָ לוֶֶֶֹּּּ,תַהש   ָ יכ ֶּםֶֶּּש  ֲאכֵֶּּםֲֶֶּּעלֵּ יֶַּמלְׁ
יוֶֹּ לְׁ נִֶֶֶּּּ,ןע  כו  רְׁ לוֶֹּיֶֶּּב ָ ָ ש  ֲאכֵֶּּםֶֶּּלְׁ לוֶֹּיֶֶַּּמלְׁ ָ ֶֶּּ,םַהש  
כ ֶּ אתְׁ לוֶֹּםֶֶּּצֵּ ָ ש  ֲאכֵֶּּםֶֶּּלְׁ לוֶֹּיֶֶַּּמלְׁ ָ ַעלֶֶֶּּּ'.םַהש   וְׁ
ה יֶּז  דֵּ ָאִכיֶֶּּיְׁ לְׁ ַ ל  ֶּםֶֶַּּהמ  4ֶֶֶּּּהֶֶָּּהאֵּ ַיארְׁ עוֶֹּדִֶֶּּמלְׁ דֶּוְׁ
ֶּ ש  אוֶֶֶָֹּּּחמֵּ מֹוִניתֶֶּּמֵּ ְׁ ש  יוֶֶֶֹּּּםו  ִכיןִֶֶּּמלְׁ ָברְׁ םֶֶּּמְׁ
ֶּאֹוָתנו ֶּ ִכיֶּ סֹוכְׁ מְׁ ֶּו  ינו ֶּםֶּ ֶָּעלֵּ ֶּכ ֶֶָּּ ב ֶָּלֶּ ַ ֶּ.תַהש  
ֶֹּ ַהכ  ֶּוְׁ כו ֶּלֶּ זְׁ ֶּב ִ ֶַּהב  ֶּתֶּ ֶּןֶּ ִֶּאיש  ֶַּחֶֶּּ ַטֶּיֶּ פְׁ נ ִ רֶּש  
נֵֶֶֶּּּּ,לֱאלו ֶּ"גֶֶּּי"טֶֶּּתרס ָאֶּיִֶֶּּלפְׁ לֹש ֶּהֶֶּּמֵּ ְׁ ש  ֶּו 
ֶּ רֵּ ש ְׁ נֶָּהֶֶּּע  ָ ג ֶֶֶּּּ,ֶּהש  נ  לֹש דֶֶּּכ ְׁ ְׁ ֶֶֶּּּש  רֵּ ש ְׁ וֶֹּהֶֶּּע  תִֶּמד 
ִריםֶֶַּּרֲחִמילֶֶּּש  ֶּ עֹורְׁ תְׁ מ ִ ינו ֶּםֶֶּּש   ֶֶֶָּּּעלֵּ ָחָדש  ֶּמֵּ
כֶָּ ַציילֶֶּּב ְׁ ַצייטֶֶָּּיארְׁ ָיארְׁ ֶּןֶֶַּּהב  ֶּלֶֶּּש  ֶּטֶֶּּוְׁ  ֶֶּּ.יַחִֶֶֶּּּאיש 

 

 

נתרם להצלחת התורם וכל 
 משפחתו ברוחניות ובגשמיות 

 

 


