
  

 

תּוב:   ם" כָּ ֵביכֶּ ָחָמה ַעל אֹויְׁ ַלִמלְׁ ִאים ַהּיֹום  ם יֹוצְׁ ָרֵאל ַאתֶּ ַמע ִישְׁ א    -  "שְׁ ֶכם ֶאלָּ ֶידְּ ֵאין בְּ ֲאִפילּו 
תּוב:   כָּ ֶזה  ַאֲחֵרי  וְּ ַבד,  ִבלְּ ַמע  שְּ ִריַאת  קְּ כּות  ַהּיָ זְּ ָהִאיש  ֵביתֹו" "ִמי  לְׁ ָישֹׁב  וְׁ ֵיֵלְך  ַהֵלָבב  ַרְך  וְׁ  ֵרא 

ִפִלין ֶשל   ִפִלין ֶשל ַיד ִלתְּ ח ֵבין תְּ ִרים ֶזה ֶשֲאִפילּו ַהסָּ אֹומְּ
ִרים   אֹומְּ ה  לָּ חָּ ַבַהתְּ יֹוֵצר.  לְּ ַתַבח  ִישְּ ֵבין  ח  ֶשסָּ אֹו  רֹאש, 

ֵאל'   רָּ ִישְּ ַמע  קְּ   -'שְּ כּות  זְּ א  ֶאלָּ ֶכם  ֶידְּ בְּ ֵאין  ִריַאת  ֲאִפלּו 
ב  ַרְך ַהֵלבָּ ִרים ִמי ִאיש ַהיֵָּרא וְּ ַאֲחֵרי ֶזה אֹומְּ ַבד וְּ ַמע ִבלְּ שְּ
יֹוֵצר   ַתַבח לְּ ח ֵבין ִישְּ ֵביתֹו, ֲאִפילּו ֶשהּוא ַרק סָּ יָֹּשב לְּ ֵיֵלְך וְּ
ז ֵאיְך ִמֹקֶדם   ִפִלין ֶשל רֹאש, אָּ ִפִלין ֶשל יָּד ִלתְּ אֹו ֵבין תְּ

נּו ֲאִפילּו שֶ  ַמרְּ ַבד?  אָּ ֵאל לְּ רָּ ַמע ִישְּ  ַרק שְּ
ה ָכָכה ִאם ָאָדם ֵיש לֹו ִבָטחֹון ַבה', ֵיש לֹו ֱאמּוָנה ַבה'  זֶּ
ָוה   כַֹׁח ַהִמצְׁ ָוה ַאַחת בְׁ ֲאִפילּו ִאם ָעָשה ִמצְׁ הּוא יֹוֵדַע שֶּ וְׁ

ִליַח. ַהצְׁ ִהָלֵחם ּולְׁ לְׁ ת  כֶּ ָללֶּ ָיכֹול  ֹׁאת הּוא  ִאם ֵאין לֹו    ַהז וְּ
חֹון, אָּ  ַזב אֹותֹו,  ִבטָּ ן הּוא חֹוֵשב ֶשה' עָּ טָּ ר קָּ בָּ ל דָּ ז ַעל כָּ

ז ה' ֶבֱאֶמת לֹא עֹוֵזר לֹו.   אָּ  וְּ
לֹו,  שֶּ ֵמַהִבָטחֹון  יֹוֵתר  ה  זֶּ ָאָדם  ַהֵבן  ל  שֶּ ָהֱאמּוָנה  ִכי 

ֲאִני ָמֵלא ֲעֵברֹות ה' ִאִתי,   ִריִכים ָלַדַעת ֲאִפילּו שֶּ ַמדּוַע? צְׁ
ִלי!ִכי ה' ָבָרא אֹוִתי! ]ה' הּוא[ ַאבָ  מֹו ַאָבא, ַכָמה    א שֶּ כְׁ

ת   ַהִציל אֶּ ַחֵפש ֵאיְך לְׁ ה ֲעֵברֹות ַאָבא ָתִמיד מְׁ הּוא ַיֲעשֶּ שֶּ
ֵכיַצד   ָרִכים  דְׁ ַחֵפש  מְׁ ה'  שֶּ ָלַדַעת  ָצִריְך  ֲאִני  ָאז  ַהֵבן, 

ָרִכים ַחֵפש דְׁ ַמן ה' מְׁ ַהִציל אֹוָתנּו ָכל ַהזְׁ ַהִציל    לְׁ ֵכיַצד לְׁ
 .  אֹוָתנּו

 
 
 

ן ח' ֶנֱאַמר ַכיָּדּוַע בְּ  ִלקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסימָּ ה ֶשבְּ עּו תֹוֵכחָּ ַאֲחרֹון ִליֵמי ַחיָּיו ֶשל ַמֲאַמר ִתקְּ ה הָּ נָּ רֹאש ַהשָּ
ֵעין   כְּ הּוא  ֶזה  ר  ֶשַמֲאמָּ לֹוֵמנּו  שְּ ֵשי  ַאנְּ ִרים  אֹומְּ יּו  הָּ וְּ ַז"ל,  ֵאיְך ַרֵבנּו  ה  זֶּ ַמֲאָמר  בְׁ ִצָּונּו  שֶּ ַרֵבנּו  ל  שֶּ ַצָּוָאתֹו 

פִ  ַנקְׁ ִנָזֵהר וְׁ נּו שֶּ ַהיְׁ קּותֹו, וְׁ ַתלְׁ ַנֵהג ַאַחר ִהסְׁ ִהתְׁ ָרֵאל, לְׁ ָחד ִמִּישְֹׁׁ ת ָכל אֶּ ֱאהֹׁב אֶּ לֶּ יֹוֵתר ַעל ַאֲהַבת ַהֲחֵבִרים, וְׁ יד בְׁ
ָרֵאל, ל שּום ַבר ִישְֹׁׁ ִאיש ֵריחֹו שֶּ ַהבְׁ ִלי לְׁ ִנָזֵהר ִלבְׁ שֶּ   וְׁ

ֵהר בִ  ֶשִנזָּ ַתן ֵריחֹו", וְּ ִדי נָּ ִחיַנת "ִנרְּ ֶיה ִבבְּ ד ִעם ַהֵשִני ִיהְּ ל ִדבּוֵרינּו ֶאחָּ ֶשכָּ ד ַלֲחֵברֹו, וְּ ה ֶשֵבין ֶאחָּ חָּ ִחיַנת ַהתֹוכָּ בְּ
ה   ִלילָּ חָּ בֹו  ֶאה  ֶשִנרְּ כְּ ַאף  ַהטֹוב,  ֵריחֹו  רֹוֵמם  ִיתְּ וְּ ַגֶלה  ֶשִיתְּ ֲחֵבֵרינּו,  ִעם  ִדבּוֵרינּו  בְּ ַתֵדל  ִנשְּ רֹון. וְּ ִחסָּ שּום 

ַדבֵ  ֶשנְּ ֵדי קֹול ַהִדבּוִרים כְּ ה ַעל יְּ טֹובָּ עֹוֵרר לְּ ֶשִיתְּ ם וְּ עֹולָּ ל הָּ כָּ ִשיְך ֵביֵנינּו ּובְּ ַהמְּ ֶזה נּוַכל לְּ ד ִעם ֲחֵברֹו. ּובָּ ל ֶאחָּ ר כָּ
ה ֶשל ַרֵבנּו ַז"ל. דֹושָּ תֹו ַהקְּ ַדעְּ  ֶאת אֹורֹו וְּ

 

 
 

ָלִדי תּוִקיםיְׁ ָרָכה!   ם ַצִדיִקים ּומְׁ  ָשלֹום ּובְׁ
בּוַע   שַ ַהשָּ רָּ פָּ ִלים.בְּ ַרגְּ ַהמְּ ַשת  רָּ פָּ ַעל  ִאים  קֹורְּ נּו  אָּ ַלח  שְּ ִר   ת  סָּ מְּ נּו  אֹותָּ ַלֵמד  מְּ ִלים  ַרגְּ ַהמְּ ים  ַמֲעֶשה 

ַהדֹורֹות.  ל  כָּ לְּ ִלי    ֲחשּוִבים  בְׁ ָלט  ֻמחְׁ ִצּיּות  ַצֵּית  לְׁ כּות  ַהזְׁ וְׁ ַהחֹוָבה  ִהיא  ִדיש  ַהגְׁ לְׁ ָרִציִתי  שֶּ ֻקָדה  ַהנְׁ
ַצִדיֵקי ַהדֹור. ֵאלֹות לְׁ ֹׁא ָתסּור    ֲחִקירֹות ּושְׁ ִטים ַעל ַהָפסּוק "ל ָפָרַשת שֹופְׁ ַרִש"י אֹוֵמר בְׁ מֹו שְׁ ָיִמין  כְׁ

ִמין הּוא יְׁ ֹׁאל שֶּ מ ַעל שְׁ ֹׁאל וְׁ מ הּוא שְׁ ִמין שֶּ ָך ַעל יְׁ ֹׁאל" "ֲאִפילּו ִאם הּוא אֹוֵמר לְׁ מ ָבִרים  -ּושְׁ ַגם ִאם ַהדְׁ
יֹוִנִּיים. גְׁ ֹׁא הֶּ מּוִהים אֹו ל ָך תְׁ ִאים לְׁ  ִנרְׁ

ִלים   ַרגְׁ ַהמְׁ ַמֲעֵשה  ָלכֹוָתיָכל  ַהשְׁ ָנִעים ִאם הָ ַהנֹוָראֹוו  וְׁ ִנמְׁ ָהיּו  ָלט  ת  ֻמחְׁ ֵאמּון  בְׁ ַמֲאִמיִנים  ָרֵאל  ִישְׁ יּו 
ַטַחת.  ץ ַהֻמבְׁ ת ָהָארֶּ דֹוק אֶּ ִשים ִלבְׁ ַבקְׁ ֹׁא ָהיּו מְׁ ל ה ַרֵבנּו ָעָליו ַהָשלֹום וְׁ מֹׁשֶּ  בְׁ

לְּ  ִשיְך  ַהמְּ לְּ ֵלינּו  עָּ ַהדֹור,  ַלַצִדיק  ִרים  ֻקשָּ יֹות מְּ ִלהְּ נּו  ִכינּו אָּ מֹו  זָּ ַצִדיִקים. ּוכְּ ֶבֱאמּוַנת  ַחֵזק  ֵדי  ִהתְּ "ַילְׁ
ִריאּות    ַהַצִדיק"  ִנים ֲאֻרכֹות ִמתֹוְך בְּ "א עֹוד שָּ ַרב ַשִליטָּ מֹוֵרנּו הָּ ַבֵקש ֶשה' ִיֵתן לְּ ַפֵלל ּולְּ ִהתְּ ִרים לְּ קָּ ַהיְּ

"א   ַשִליטָּ ַרב  הָּ ַרֵבנּו  וְּ ֶשמֹוֵרנּו  ֶכה  ֶשִנזְּ וְּ ה,  חָּ ִשמְּ ֵקנּו  וְּ ִצדְּ ִשיַח  מְּ ֵני  פְּ ַקֵבל  לְּ ש  ַממָּ רֹוב  קָּ בְּ נּו  יֹוִביל אֹותָּ
ֵמן.  ֵמנּו אָּ יָּ ה בְּ ֵהרָּ  ִבמְּ

 ַא גּוט ַשָבת  
ָתִלי ִביק ִגיַח ַנפְׁ . ַהַמשְׁ

  

 

 

 ק בקבר מתיא בן חרשיילדי הצד
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לאחר שברנהרד המרושע שכנע את הנריך, החליטו :  תקציר
עזריאל ישן שנת ישרים  תוך כדי ש,  השודשניהם לעשות את  

לישון בעומק בלי כל  הם גזלו ממנו את הכל והשאירו אותו  
 היער.  

 

כל" בפי  לשיחה  היה  המזעזע  התפרצו   , הסיפור  כולם  ומלב 
אשר גדול היה הספק אם   ,אנחות כבדות על גורלו של עזריאל

   .נשאר עוד בחיים

את  לגלות  בכדי  בידיה  אשר  כל  את  עשתה  המשטרה 
 ,שוטרים מיוחדים ומאומנים יצאו למקום ההוא   .השודדים

עקבותיו  את  לגלות    אולי יצליחו  ,בהתאם להצבעתו של הנריך
  .של עזריאל אשר גם בעיניהם היה האיש נערץ ומכובד

קשה לתאר את צערה ויגונה של אשתו הצעירה אשר עולמה 
למרות ניחומיהם של קרוביה וידידיה   .נהפך עליה בבת אחת

  .לא יכלה למצוא תנחומים לנפשה ,םהרבי

המש השקיעה  עצומים  אחרי טכוחות  בחיפושיהם  רה 
כל עקבות   .כל עמלם היתה לשוא  ,אך  .הנעדרים ושודדיהם

מצאו   לא 
במקום ההוא בו  

המקרה   , קרה 
לטוהצ זור  חרכו 

שבאוכ  ,לעומת 
שיוכלו  מבלי 

ת  לעלו
על  תולה חקות 

  .עקבותיהם

במוחו  כי  אם 
מפקד   של 

נפל טהמש   רה 
על ח כלשהו  שד 

בעצמוסהמ   , פר 
ידו  לא  אם 
היתה  המכוונת 

אך דבריו   ,במעל
נראים   שהיו 

יוצאים "כ
הצליחו    "מהלב

 הנריך לפניבמשטרה גם הראו   .זההחשד את ההוציא מלבו ל
וגזלנים פושעים  של  רבות  אחד   ,תמונות  ביניהם  יכיר  אולי 

אף את  לזהות    "לא עלה בידו"אך    ,מאלה אשר התנפלו עליו
  .אחד מהם

להשלים עם   ולא הסכימה בשום אופן  האשה לא יכלה  ,ברם
וכי מסתובב   ,לבה נבאה שעוד בעלה בחיים  .מצבה האומלל

גם העובדא שאחרי חיפושים כה   .ר אוניםסהוא אי שם בחו
מ למצוא  הצליחו  לא  עקבותנרחבים  כל  את   -  מנו  חיזקו 

  . הטופו נשאר לפליגמחשבתה אשר רק נשדד מידי שודדיו וכי  

 .לא יכל גם כעת לשבת במנוחה  ם,צמא הקנאה והד ,ברנהרד
לא היה יכול   -  על אף הרכוש העצום אשר היה כעת ברשותו

להשלים עם המצב אשר עזריאל נשאר חי וכי עתיד הוא ביום  
ועל ידי כך יוכל לגלות את   ,כושוזור לביתו ולרחמן הימים ל
  .כל הפרשה

זור לעירו של עזריאל ח דחפו לבו ל  ,מעיר גלותו לונדון  ,מרחוק
הנשאר רכושו  כל  את  לו    ,ולכלות  תהיה  לא  שום  למען 

בשעות הלילה   , בבואו לשם  ולהבנות מחדש.  אפשרות לחזור
ו יהגדול והמרכזי כשתחת זרועות  התקרב לבנין  ,המאוחרות

 ותוך כמה דקות היה כל המבנה   ,חומר תבערה בכמות עצומה

אש למאכולת  להתפש  ,הענקי  התחילו  להבותיה  גםאשר    ט 
   .האחרים םהבניינילעבר 

שנחרדו לגורלם    ,ביגיעה מרובה עלה בידי האנשים המרובים
הרכים והילדים  האשה  את   ,של  ולהציל  משם  להוציאם 

הזדוניות של  וכל רכושם נהרס ונפרץ על ידי מעלליכש ,נפשם
   .ברנהרד

 ,יחד עם שני בניה הרכים  ,וכך נשארה האשה בודדה וגלמודה
ממנה נעלם  רכושה  זהו   ,כשגם  היה  אותה,  שהחזיק   מה 

לח בקרוב זתקוותה  בעלה  זאתרת  הרגשה  וחיזקה   ,  עודדה 
ונה בה' טחושמה את ב   ,ללמולהתאמץ במצבה האו  משיךלה

 .ויחזירו אליה בקרוב ,בעניה ובצרת בעלה האאשר יר
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משנתו עזריאל  כשהתעורר  מאוחרת  היתה  השמש    .השעה 
תה לערוב ופינתה את מקומה לקראת החשיכה שהתחילה טנ

בתוך    טלהתפש
הע   . ותבהיער 

כסה  כבד  ערפל 
את פניו בראותו 
הוא  נשאר  כי 
וגלמוד  בודד 

היער   , בתוך 
כשאנשיו  

  "הנאמנים"
דו בו ושדדוהו  גב

כה  בצורה 
מבלי    ,מחפירה

לו   להשאיר 
  פילו לא אכלום ו

אחת  טפרו ה 
  .בכיסו

!  אלי הגדול  הא"
מלמל חרישית    -

לעצמו בהצדיקו  
הדין   את   -עליו 

ואני מקבל   ,גחתךצדיק אתה ה' בכל דרכיך והכל ממך ובהש
   ".את הכל באהבה וברצון

לו כאילו עצי היער היה נדמה  - ם עזריאל והמשך בדרכךוק"
, אסוף את אל תתייאשהחזק מעמד,    –הגבוהים קוראים לו  

ישועתך קרובה לבוא   .כיוון העיר הקרובה לך לוצא    כוחותיך
   !"ואל תתמהמה

בדרך אשר היה   ,בכל כוחותיו רץ בין עצי היער לכיוון העיר
פשפש עזריאל בכיסיו אולי ימצא שוב ושוב    .מוכר לו מכבר

אך   -אשר יהיה לו במה להחיות את נפשו    טכום פעוסאיזה  
הצליחו ר גזלו ממנו באכזריות את רכושו,  שא  ,שודדיו  .לשוא

הםכלהאת  לו  לגזול   איזה   ,  לו  להשאיר  לעצמם  הרשו  לא 
זה אשר יושאר כום  סשב  מתוך חשש,  סכום להוצאות מזונו

   .יוכל בהקדם לחזור הביתה ולספר על כל הקורות אותו ,לו

זה את  ו  ,רק הכר אשר היה מונח מראשותיו נשאר לו לפליטה
ות הדלות טכרו מיד ובפרומשם  ,  לקח אתו עד עת בואו העירה

עבו לקבל  הצליח  לו    ,וראשר  אשר קצת  קנה  למחיה  מזון 
   .לשני ימיםובצמצום הספיק לו בקושי 

 המשך אי"ה בשבוע הבא. 

  



 

 

 

 
 

 
 

  

ַפלֵ ר ֻמתָ ם ַהִא  ִהתְׁ ר ִקצּו) ?ר ִצּיּול מּול לְׁ
רּוְך ן עָּ חָּ  (ֻשלְּ

 ___________________________

 ___________________________

 _____________ _____________ 

מַ  דֵ ל עַ ה זֹוכֶּ ה לְׁ ִלי  י יְׁ ִמימּות בְׁ ֱאמּוָנה ּותְׁ
מֹות ת( ֵעצֹוי ִלקּוטֵ )? שּום ָחכְׁ  

 ___________________________

 ___________________________

 _____________ _____________  

_ __________________________  

אּו אֹותֹו ֲחָכִמים ָהעֹוָלם א ִהיה מַ  ָקרְׁ שֶּ
בַ )? ַהָבא  ("םַרמְּ

 

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________ 

 

_ משפחה__________  שם_________
_______ כיתה _____ת"ת____  

 

'.דאת התשובות אפשר להגיש עד יום   

הפותרים נכונה יכנסו להגרלה, את התשובות 
 יש להכניס לתיבה באולם התפילות.

 

 
 הזוכה בהגרלה  

 : חוקותיפרשת בב
 דוד תפלינסק

 ת ציון נחמת"ת 
 2 ' וכיתה 

 

 
 

ַכּוֵ  ָצִריְךה מַ  ֹׁאמֶּ 'בְׁ ן לְׁ ִריַא ר' ַוּי ִבקְׁ מַ ת שֶּ  ע?שְׁ
רּוְךר ִקצּו) ן עָּ חָּ  (ֻשלְּ

ִסיק " (ד' – י"ז)סימן  תשובה: ר, ַיפְׁ ֹׁאמֶּ ם ַוּי ֵכן קֹודֶּ וְׁ
ָפָרשַ  ָעט, ִויַכֵּון בְׁ ַות ֲעֵשה  תמְׁ ַקֵּים ִמצְׁ ר, לְׁ ֹׁאמֶּ ַוּי

ַרִים. ִציַאת ִמצְׁ ִכיַרת יְׁ  "זְׁ

בֵ  ָךי ה' הֹוֵרנִ ק "ַהָפסּות אֶּ ר ַהסְׁ כֶּ בַ ) "?ַדרְׁ  "ם(ַרמְּ
 

לֹוַמר  'הֹוֵרִני"( 'ד – 'והל  תשובה)הל'  תשובה: ָך'. כְׁ כֶּ ה' ַדרְׁ
ָך  כְׁ ָנה ֵאַדע ַדרְׁ ִממֶּ ת שֶּ ְך ָהֱאמֶּ רֶּ ָנעּוִני ֲחָטַאי דֶּ ַאל ִימְׁ

ָך. מֶּ ִיחּוד שְׁ  "וְׁ

 

ֵלמּוא ִהיה מַ  ת(ֵעצֹוי ִלקּוטֵ )ה? ָהֱאמּונָ ת שְׁ  

ֵלמּות ָהֱאמּוָנה הּוא ַרק " (ט"מ –)אמת ואמונה  תשובה: שְׁ
ִלי שּום  ָלל ּובְׁ ָמה כְׁ ִלי שּום ָחכְׁ ָבַרְך בְׁ ַמֲאִמין ַבֵשם ִיתְׁ שֶּ כְׁ

ִשיטּות  ָלל ַרק ִבפְׁ ִלי שּום ֲחִקיָרה כְׁ אֹות ּומֹוֵפת ּובְׁ
ִמימּות ."ּוִבתְׁ  

 

תשובות על השאלות משבוע 
 תשובות על השאלות משבוע שעבר:

 
ר  ַרֵבנּוב  שָ ר  ַכֲאשֶּ  בֶּ מְׁ שֶּ   ַרֵבנּוג  ָנהַ ג,  ִמלְׁ ת ַמֲחלַ ל  בְׁ

תָ ה  ָהֵראָ  ָהיְׁ דֵ ר  ָלִעיץ  ִמחּום  ַפעַ י ִמדֵ ת  ָלֵצא  לֹו ה  שֶּ י כְׁ
אֹׁ  ח. צַ ר  ֲאִויף  ִלשְׁ  

ַאחַ  ָעִמית  בְׁ א  ָיצָ  ַרֵבנּור ַכֲאשֶּ ם ַהפְׁ
ִלּוּו ִמיָדיוי בְׁ ָתלִ ר' וְׁ ן  ָנתָ ר'  ַתלְׁ    י ַנפְׁ

דָ ל  ַבעַ  חָ ם  ָלהֶּ   ָעַרְך ק ַהֻפנְׁ ִהִגיש ן  ֻשלְׁ ֵניהֶּ   וְׁ ִבינָ ם  ִלפְׁ ַרֵבנּו  ה.גְׁ ה ָהיָ   לְׁ
ֱאכֹׁ ר  ָאסּו ִבינָ ל לֶּ ָתלִ , ר' ַמֲחָלתֹום  ִמשּוה  גְׁ א הּוף  אַ ל  ָסבַ י  ַנפְׁ

ֹׁ ה  ָהֵראָ ת  ִמַמֲחלַ  ל ֱאכֹוה  ָרצָ א  וְׁ , ר' נתן לא רצה לאכול לבד ללֶּ  

ִשיְך ַרֵבנּו פּוָא   ִהמְׁ ה  רְׁ
ָתלִ ר' לְׁ  דֵ ל עַ י ַנפְׁ י  יְׁ

ִצּוָ  ֱאכֹוו ָעָליה שֶּ   . ללֶּ
ִבינָ  ה. ֵמַהגְׁ  

כָ  ַדרְׁ סּום בְׁ נְׁ דָ  ִנכְׁ ֻפנְׁ ק  לְׁ  

 

 

ָתלִ ר'  י, ַנפְׁ
ֹׁאכַ  ם גַ  לת

ֹׁ ה ַאתָ , יִאִת  א ל
 ק.ִתָנזֵ 

 תו

 

 

י לִ ד ַיִגי ַרֵבנּום ִא 
ֹׁאכַ י ֲאנִ ה, זֶּ ת אֶּ   ל.י

 

 
 ל.ֱאכֹׁ ל, ֱאכֹׁ 

שּובָ  קַ ה ָהִעיָר ם  בְׁ ָתלִ ף ר' ִנתְׁ ִשעּוי ַנפְׁ לבְׁ  

 

 

אּו ַהִבטּו בָ  ַהִשעּול ּורְׁ ר כְׁ
ִת ל, ִשעּו אֹותֹו ֵאינֹו י ָחַשבְׁ

ַתלֵ א הּוי כִ  ָפנַ ק ִיסְׁ   ..י.לְׁ

 

ַהכֹׁ  יָ ל שֶּ ה ִנהְׁ
ָברֹו  ...ִבדְׁ



  

 

 \ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
א  בָּ גֹוֵרר ַהבָּ ִעיר ִהתְּ ֵרְך צָּ עֹודֹו ַאבְּ קֹום    בְּ הּוֵדי ַהמָּ ֶקֶרב יְּ ם בְּ סָּ ֻפרְּ מֹו יָּדּוַע ּומְּ יָּה שְּ ז הָּ ַבר אָּ רֹוקֹו, כְּ מָּ אִלי בְּ סָּ

אלִ  א סָּ בָּ ִליַח ַהבָּ ְך ִהצְּ בֹוד ַרב. כָּ ֲחשּו לֹו כָּ רָּ דֹוש הּוא וְּ ם קָּ דָּ עּו ִכי אָּ ֵבי ִעירֹו יָּדְּ ִבים תֹושָּ ֲערָּ ַגם הָּ מֹור ַעל  וְּ י ִלשְּ
ַקם ַהַחִיים ַהיְּ  ל. ִמרְּ שָּ ֵזרֹות ַהִממְּ ה ִמגְּ ַבֵטל ֵמֲעֵליֶהם ַכמָּ ִליַח לְּ לֹא ַפַעם ִהצְּ רֹוקֹו וְּ הּוֵדי מָּ ֵהיִטיב ִעם יְּ  הּוִדי ּולְּ

וְּ  טֹון  ֵדי ַהִשלְּ ַנגְּ ם ֶשל ִמתְּ תָּ דָּ טֹוִנית עֹוֵרר ֶאת ֶחמְּ ִציבּות ַהִשלְּ ַהיְּ רּוִפים, ֹחֶסר  יִָּמים טְּ יּו  ֵהם ִנסּו  ַהיִָּמים הָּ
ִניִמית ִקנְּ לְּ  ה פְּ חּושָּ ֹעז ַאְך תְּ ֶהם בְּ ַחם בָּ אִלי, ַהמֹוֵשל ִנלְּ א סָּ בָּ אֹו ֶאת ֹמֵשל ִעירֹו ֶשל ַהבָּ בֹו  ַהִדיַח ִמִכסְּ ִקרְּ נָּה בְּ

תֹו ַפחְּ ַחֵיי ִמשְּ יו וְּ ר ִכי ַחיָּ בָּ יָּה ֵפרּוש ַהדָּ ם יִָּמים הָּ אֹותָּ פּוִרים. בְּ טֹון סְּ יו ַבִשלְּ ִשית.   ִכי יָּמָּ ַנת ַחִיים ַממָּ ַסכָּ   בְּ
ֹאף ֲאִויר  א ַהמֹוֵשל ִלשְּ ד יָּצָּ אִלי    ֶעֶרב ֶאחָּ א סָּ בָּ ַגש ֶאת ַהבָּ הּוִדים פָּ חֹוב ַהיְּ רֹו ִברְּ בְּ עָּ עֹות ַהיֹום, בְּ ֹארָּ ַגע ִממְּ ֵהרָּ ּולְּ

ַרב:   ֵני הָּ ַפְך ֶאת ַמר ִלבֹו ִלפְּ שָּ יו וְּ ֶנֶסת, ַהמֹוֵשל ִנַגש ֵאלָּ ה ִמֵבית ַהכְּ ב ֶזה ַעתָּ בֹׁד ָהַרב, ָבֵרְך ָנא אֹוִתי  ַהשָּ "כְׁ
ֵדי" ַנגְׁ ת ִמתְׁ ָהִביס אֶּ ִליַח לְׁ ַאצְׁ ַצם ֶאת    שֶּ אִלי עָּ א סָּ בָּ יִבֵקש. ַהבָּ ְך.    ּוֵבֵרְךו  ֵעינָּ כָּ ה בְּ ַרצָּ אֹותֹו, ַאְך ַהמֹוֵשל לֹא ִנתְּ

ַאל ַהמֹוֵשל. מֹו?" שָּ אִלי, "ּוַמה שְּ א סָּ בָּ ָך ֶבן"?, "ֵכן", ֵהִשיב ַהבָּ ַרב, ֵיש לְּ בֹוד הָּ ִני  "  "כְּ ה  ֵשם בְּ נָּ הּוא ֵמִאיר", עָּ
ן.  יָּ ִענְּ ֵאלֹות ַהמֹוֵשל ֶשלֹא ִמִמן הָּ ֶאה ִלשְּ תָּ עֹודֹו ִמשְּ אִלי בְּ א סָּ בָּ  ַהבָּ

אלִ  א סָּ בָּ ֵרְך אֹותֹו", ַהבָּ בָּ ָך מְּ מֹוַע אֹותְּ ָך ֵמִאיר, ֲאִני רֹוֶצה ִלשְּ א ֶאת ִבנְּ ֵרְך נָּ ַמר ַהמֹוֵשל, בָּ ַצם  "ִאם ֵכן", אָּ י עָּ
רְּ  בָּ ְך מְּ ִכי כָּ ַרב, וְּ בֹוד הָּ רֹו "כְּ אֹומְּ ַצר אֹותֹו בְּ נֹו, ַאְך ַהמֹוֵשל עָּ ה ִלבְּ כָּ רָּ ֶהֱעִניק בְּ יו וְּ ֵרְך שּוב ֶאת ֵעינָּ ִכים ֵבן? בָּ

ּו ֵבַרְך  ֲאֻרכֹות  ַדקֹות  נֹו,  בְּ ֶאת  ֵרְך  בָּ לְּ ִחיל  ִהתְּ וְּ אִלי  סָּ א  בָּ ַהבָּ ֵנאֹות  ָך!"  ִלבְּ ֵמֹעֶמק  ַלֲהבּות  ִהתְּ בְּ ֵבַרְך אֹותֹו 
ַצר   עָּ ֻסיָּם  ֶרַגע מְּ ֶשבָּ ַעד  ִשיב,  ַהמֹוֵשל עֹוֵמד ּוַמקְּ וְּ

ִמֶמנּו:   ּוִבֵקש  ַהמֹוֵשל  ָהַרב, "עַ אֹותֹו  בֹוד  כְׁ ָשו  כְׁ
ַגם אֹוִתי   לֹול  ְךִתכְׁ ָכתֶּ ִברְׁ ִליַח  בְׁ ַאצְׁ שֶּ אֹוִתי  ָבֵרְך   ,

ת   ִניַע אֶּ ַהכְׁ דֵ לְׁ ַנגְׁ ַהִציי  ִמתְׁ ִתי". ּולְׁ ַפחְׁ ת ִמשְׁ  ל אֶּ
ר   פָּ ִמסְּ יִָּמים  תֹוְך  וְּ ִרי,  פְּ ה  תָּ שְּ עָּ ַרב  הָּ ֶשל  תֹו  כָּ ִברְּ

ִמתְּ  ל  כָּ ֶאת  ֹפס  ִלתְּ ַהמֹוֵשל  ִליַח  טֹון  ִהצְּ ַהִשלְּ ֵדי  ַנגְּ
דֹו ֶשל ַהמֹוֵשל   ַאַחר ֶשַמֲעמָּ ט. לְּ פָּ ִמשְּ ם לְּ ַהֲעִמידָּ ּולְּ

רֹא   ִלקְּ ַלח  שָּ נֹו  ֵאיתָּ לְּ ַזר  אלִ א  ַלַבבָּ חָּ ִלי  סָּ "ֵאין  י, 
ַהמֹוֵשל,   ַמר  אָּ ֶתָך",  כָּ ִברְּ ַעל  ָך  לְּ הֹודֹות  לְּ ִמִלים 

ָך?"   מּולְּ ָך ִכגְּ ִשיב לְּ הָּ ַמה אּוַכל לְּ  "בְּ
ֵהיִטיב ִעם   ִטיַח לֹו לְּ אִלי ִבֵקש ִמֶמנּו ֶשַיבְּ א סָּ בָּ ַהבָּ
ִעים   ֵמַהפֹורְּ ֲעֵליֶהם  מֹור  ִלשְּ וְּ ִעיר  הָּ הּוֵדי  יְּ
ַפר ַדקֹות ִביִדידּות   ַאַחר ֶשּׂשֹוֲחחּו ִמסְּ ִבים. לְּ ֲערָּ הָּ
ַאְך   ֵמַהמֹוֵשל,  ֵרד  ִהפָּ לְּ ּוִבֵקש  אִלי  סָּ א  בָּ ַהבָּ ם  קָּ

ֵני ֶשיָּ  א,  ִלפְּ ַאל ֱאֹמר נָּ שָּ תֹוֵבב ֶאל ַהֹמֵשל וְּ א ִהסְּ צָּ
תָּ   ה ִבַקשְּ מָּ ִתי, לָּ כָּ תָּ ֶאת ִברְּ ֶשִבַקשְּ ֶעֶרב כְּ אֹותֹו  בְּ

ִת  ַדעְּ אִתי ִמֵביִתי, יָּ ֶשיָּצָּ ה כְּ לָּ אֹותֹו ַליְּ ַמר "בְּ אָּ ִני"?, ַנֲענָּה ַהמֹוֵשל וְּ ה ֶאת בְּ ִחלָּ ֵרְך תְּ בָּ ֶזהּו  י ִכי יִ ִמֶמִני לְּ ֵכן וְּ תָּ
ֵפי".  ֵלט ֵמרֹודְּ ִהמָּ מֹות, לְּ ַאֲחרֹון ֲעֵלי ֲאדָּ  יֹוִמי הָּ

ִתי ִכי ִאם לֹא ֲאקַ  ַדעְּ ִבי לֹא טֹוב, יָּ ִתי ִכי ַמצָּ ַגשְּ ֶתָך, ִהרְּ כָּ ִתי ֶאת ִברְּ ָך ּוִבַקשְּ ִתי בְּ ַגשְּ ֶשפָּ ה ֵמֹעֶמק  "כְּ כָּ רָּ ָך בְּ ֵבל ִממְּ
ַעל ֶאת ָך,    ַהֵלב ִהיא לֹא ִתפְּ ה ֶאת ִבנְּ ִחלָּ ֵרְך תְּ בָּ ָך לְּ ִתי ִממְּ ֵכן ִבַקשְּ ּה, לָּ תָּ ֻעלָּ ָעמֹׁק  פְּ ד הֶּ ָרָכה ַתִגיַע ֵמָהרֹׁבֶּ ָכְך ַהבְׁ

ָך   ָכתֶּ ָכָתְך ִהִגיָעה ִברְׁ ִברְׁ ָת ַגם אֹוִתי בְׁ ר ָכַללְׁ יָך ַכֲאשֶּ ָברֶּ ַלַהט דְׁ יֹוֵתר, ּובְׁ ִניִמי בְׁ ַהפְׁ יֹוֵתר וְׁ ֹום ָעמֹוק  ֵאַלי ִמָמקבְׁ
ִדיָפָתם". ִמי ֵמרְׁ ת ַעצְׁ ַהִציל אֶּ ַבי ּולְׁ ת אֹויְׁ ַנֵצַח אֶּ כָֹׁחּה לְׁ ָזִכיִתי בְׁ ִניִמי יֹוֵתר, ַעד שֶּ  ּופְׁ

 
 

 

 

 
ָדָקה נג.  .ֱאמּוָנה ָחשּוב ִכצְׁ
ֵדי נד. ָבִנים ַעל־יְּ ה לְׁ ִריָּא ֱאמּוָנה זֹוכֶּ ִגיַמטְּ , ֱאמּונָּה בְּ

ִנים.  בָּ
ֵדי ֱאמּונָּה  נה. ַעל־יְּ ֹאד, וְּ ק מְּ זָּ ר חָּ בָּ ה ִהיא דָּ ֱאמּונָּ

ִחיַנת  בֹוא ִלבְּ מֹות זֹוִכין לָּ כְּ ִלי שּום חָּ ִמימּות בְּ ּותְּ
ה,  דֹושָּ ה ַהקְּ מָּ כְּ ה ֲאִפלּו ֵמחָּ לָּ ַמעְּ צֹון ֶשהּוא לְּ  רָּ

אֹׁד  ָלג ָחָזק מְׁ יֶּה לֹו ָרצֹון ֻמפְׁ ִּיהְׁ ה שֶּ כֶּ ִּיזְׁ נּו שֶּ ַהיְׁ דְׁ
בָ  ֹׁא ֵאָליו ִיתְׁ ל אֹׁד ַעד שֶּ ָרץ מְׁ קּות ִנמְׁ תֹוקְׁ ִהשְׁ ַרְך בְׁ

קּות,  תֹוקְׁ ל ַהִהשְׁ ָלל ַמה ַלֲעשֹות ִמגֹׁדֶּ ַעק ֵיַדע כְׁ ִיצְּ וְּ
כּו' לֹות ַהֶנֶפש וְּ  .ִבכְּ

ֱאמּונָּה  נו. בֹות ַעל הָּ ִאים ֲעֵליֶהם ַמֲחשָּ ֵיש ֶשבָּ
רָּ  ה כָּ ֻדשָּ דּו ִבקְּ ה ֵמֲחַמת ֶשלֹא נֹולְּ דֹושָּ ֵיש ַהקְּ אּוי. וְּ

ם.  מָּ ַעצְּ שּו בְּ ִעים ֶשעָּ רָּ  ֶשהֹוִסיפּו ֲעֵליֶהם ַמֲעֵשיֶהם הָּ
ַעל  ִפירֹות ָבָאָדם, וְׁ ִניִסים כְׁ ֵהם ַמכְׁ ִכי ֵיש ֲעֵברֹות שֶּ

ָבר.  ֵלב ִנשְׁ ִריִכין בּוָשה וְׁ ה צְׁ  ָכל זֶּ
ֵאלּו ַחס  בֹות כָּ ֶשִמי ֶשֵיש לֹו ֲחִקירֹות ּוַמֲחשָּ

ִלי חָּ אּוי לֹו וְּ ה, רָּ דֹושָּ ֵתנּו ַהקְּ ֶנֶגד ֱאמּונָּ ה, ֶשֵהם כְּ לָּ
ַעל־ יו, וְּ ֶזה ַבֲעוֹונֹותָּ א לָּ ֹאד ַעל ֶשבָּ ֹאד מְּ ַבֵיש מְּ ִהתְּ לְּ

ִפירֹות.  ֵרש ִויַשֵבר ַהכְּ גָּ ר יְּ בָּ ֵלב ִנשְּ ה וְּ ֵדי ַהבּושָּ  יְּ
דַ  ֱאמּוָנה, לֹוַמר ּולְׁ דֹוָלה לֶּ בָֹׁאר ֵעָצה גְׁ ָבר מְׁ ֵבר ַגם כְׁ

ִפיו  .ַכַנ"ל ָהֱאמּוָנה בְׁ
 

 
' בפנים הליכות' מדורשאלות בה אחת

 על ליקוטי עצות מהמדור הזה.א יה ,העלון

ִפיו  בְּ ַמר  ֶשאָּ דֹושֹות,  ַהקְּ יו  ִמִשיחֹותָּ ַאַחת  ַפַעם  נּו  ַמעְּ שָּ
ה  דֹושָּ ַהקְּ תֹו  יחָּ ֹשִ ִעימּות  נְּ ִתיקּות,  מְּ ַצחּות,  בְּ דֹוש  ַהקָּ
ה  ֲעבֹודָּ ִלית, ֶשהָּ ֵאין ַתכְּ ֹאד ַעד ֵאין סֹוף וְּ ֹאד מְּ ה מְּ אָּ ַהנֹורָּ וְּ

בָּ  דֹולֹות ַבֲעבֹוַדת ה' ִיתְּ ה ֶשַבגְּ דֹולָּ יֹוֵתר ַלֲעשֹות ַהגְּ ה בְּ ַרְך ַקלָּ
ֵקי  ִעסְּ וְּ ה  סָּ נָּ ַפרְּ ִביל  ִבשְּ ן  מָּ ַעצְּ ִריִחין  ֶשַמטְּ ן,  טָּ קָּ ֵמֵעֶסק 
ם  דָּ אָּ ֵגַע הָּ ִגיעֹות יָּ ה יְּ נּו רֹוִאין ַכמָּ ם ַהֶזה, ִכי ֲהלֹא אָּ עֹולָּ הָּ
ִריְך  ת צָּ ֵאי ַשבָּ מֹוצָּ בְּ יִָּריד, ֶשֵתֶכף  ֹסַע ַעל ֵאיֶזה  ִלנְּ ִביל   ִבשְּ

ַחפֵ  ֹרַח ּולְּ תֹו ַעל   ש ִלטְּ חֹורָּ ֹען סְּ ֹאד ִלטְּ ַפז מְּ ֶנחְּ ה, וְּ לָּ ַאַחר ֲעגָּ
ה  לָּ ַהַליְּ ל  כָּ ֹסַע  ִלנְּ ִריְך  צָּ ְך  כָּ ַאַחר  וְּ ה,  דֹולָּ גְּ ה  ִביִגיעָּ ה  לָּ ֲעגָּ הָּ
ִריְך ֵליֵשב  ל גּופֹו, ֵמֲחַמת ֶשצָּ ַשֵבר כָּ יו, ּומְּ ה ֵמֵעינָּ ֹדד ֵשנָּ ִלנְּ וְּ

עּו ַהטְּ ה  לָּ ֲעגָּ ֶהן, ַעל  בָּ ַכיֹוֵצא  ִויִגיעֹות  חֹות  ִטרְּ ר  אָּ ּושְּ ה,  נָּ
יו  לָּ ל ַהיֹום ַעל ַרגְּ ִריְך ַלֲעֹמד כָּ ְך צָּ ַאַחר כָּ ם, וְּ עֹולָּ הָּ ַכיָּדּוַע לְּ

כּו',  צּום וְּ ט ִבימֹות ַהֹקר ֶהעָּ רָּ כּו', ּוִבפְּ  וְּ
הּוא  שֹות  ַהקָּ וְּ ֵבדֹות  ַהכְּ חֹות  רָּ ַהטְּ וְּ ִגיעֹות  ַהיְּ ֵאלּו  ל  כָּ וְּ

ֶרַוח מַ  ֵאיֶזה  ִויַח  ַירְּ ִאם  ֵפק,  סָּ ִכי  ֵפק,  סָּ ַעל  מֹו  ַעצְּ ִריַח  טְּ
א,  צָּ ם. ִנמְּ עֹולָּ הָּ אֹות, ַכיָּדּוַע לְּ ַאֵבד ַההֹוצָּ ֵפק, ִאם יְּ סָּ ן, וְּ טָּ קָּ
ְך  כָּ ל  כָּ ן  מָּ ַעצְּ ִרִחין  ַמטְּ ַהֶזה  ם  עֹולָּ הָּ ַסת  נָּ ַפרְּ ֵקי  ִעסְּ ֶשַעל 

טָּ  קָּ ֶרַוח  ֵפק  סָּ ַעל  ֵאֶלה  כָּ דֹוָלה ן...  ִביִגיעֹות  ַהגְׁ ָהֲעבֹוָדה  וְׁ
ִדין  עֹומְׁ שֶּ כְׁ ֵכן  ִפי  ַעל  ַאף  וְׁ ִפָלה,  ַהתְׁ ִהיא  דֹולֹות  ַבגְׁ שֶּ

ִפָלה..  ִרין ַהתְׁ גֹומְׁ ִלין וְׁ ַפלְׁ ַפֵלל, ִמתְׁ ִהתְׁ  .לְׁ

 *** 
ה  תָּ יְּ ֶשהָּ ד  ֶאחָּ ַרב  בְּ בּוַע   ַמֲעֶשה  שָּ ל  כָּ בֹוא  לָּ ִביעּות  קְּ לֹו 

ַקֵבל  ִמתְּ יָּה  הָּ וְּ ִאיש,  ַהֲחזֹון  ן  רָּ מָּ ֵני  ִלפְּ יו  ֵפקֹותָּ סְּ ַהִציַע  לְּ
ִדיר ַבֲחִביבּות ַעל יָּדֹו   .תָּ

ַרב ַהַנ"ל ִהִגיעַ  ן ַהֲחזֹו  , ֵאַרע ַפַעם ֶשהָּ רָּ ֵביתֹו ֶשל מָּ ַגש בְּ ן ּופָּ
יָּ  עָּ ה לֹו בְּ תָּ יְּ הּוִדי ֶשהָּ ה ִאיש יְּ ִשיחָּ ַנס ִעמֹו בְּ ִנכְּ פּוִאית וְּ ה רְּ

הּוִדי יְּ ַבל אֹותֹו  ה סָּ ִמֶמנָּ פּוִאית  רְּ יָּה הָּ עָּ ַהבְּ ִהִציַע לֹו   , ַעל  וְּ
יָּה זֹו עָּ ַמֶחה ִבבְּ ֻסיָּם ַהִמתְּ רֹוֵפא מְּ ֶגֶשת לְּ   .לָּ

ַהֲחזֹו ן  רָּ ֵעתן  מָּ ּה  אֹותָּ בְּ ם  שָּ ַהֵלְך  ִהתְּ ַרב   ,ִאיש  לָּ ֶשִנַגש  ּוכְּ
לֹו אָּ צֹושְּ חֹו  , ַעל ֶחפְּ ִשלְּ ה לֹו וְּ נָּ ִלי   ,עָּ ה ִמבְּ ַתנָּ יו ִהשְּ ַהַיַחס ֵאלָּ

יָּן בֹו  . שּום ֲחִביבּות ֻענְּ ִאלּו ֵאינֹו מְּ יָּה כְּ ר הָּ ה ִנכָּ ַרבָּ ַאדְּ   . וְּ
ַהֲחזֹו ן  רָּ מָּ ֶשִהִגיַע אֹותֹו ַרב לְּ א כְּ ִבקּור ַהבָּ לֹו   , ִאישן  בְּ אָּ שְּ

ר בָּ ַהדָּ ֵפֶשר  ִסַבת  ַעל  ַרב  ַהֲחזֹו  ,הָּ ָמָרן  לֹו  ָאַמר   - ִאיש  ן  וְׁ
ַפֵלל  תְׁ אֶּ שֶּ ִמיָמה  תְׁ ֱאמּוָנה  ִמתֹוְך  ָכאן  לְׁ ָבא  ה  ַהזֶּ הּוִדי  ַהּיְׁ

ִפָלה  ,ָעָליו כַֹׁח ַהתְׁ ת ֱאמּוָנתֹו בְׁ הּוִדי אֶּ ָת ֵמַהּיְׁ ַאָתה ָלַקחְׁ  , וְׁ
מּוַרת זֶּ  ָנַתָת לֹו תְׁ   ...ה ֱאמּוָנה ָברֹוֵפאוְׁ

ֹכַח  זּול בְּ ִליל ֶשל ִזלְּ ַמע צְּ יָּה ִנשְּ הּוִדי הָּ אֹותֹו יְּ ַרב לְּ ֵרי הָּ ִדבְּ בְּ
עַ  ַהִסכּוי  ַלת  דָּ ַהגְּ וְּ ה  ִפלָּ דֵ ל  ַהתְּ ְך   י יְּ כָּ ַעל  וְּ רֹוֵפא  לָּ ה  ַהֲהִליכָּ

ַרֵעם ַהֲחזֹו  . ִאישן  ִהתְּ
 

 

 

 . מרוקו –קאזן ב   בבית הכנסת הרב שליט"א עם 

ִריְך דָּ   צָּ ַאמֵ   םאָּ ִהתְּ ַתדֵ   ץלְּ ִהשְּ אֹ   לּולְּ ַקבֵ   דמְּ כַ   תֶא   ללְּ ִבית  ִברְּ ִאמֹו  ואָּ בַ   ,וְּ ָכָתם   דֶשִמלְּ ִברְׁ רָֹׁבה   שֶּ   קְׁ
ַקֵּים ִהתְׁ ֵהם  לְׁ ִפי שֶּ ִכים  לְׁ ָברְׁ ַאֲהָבה  אֹותֹו   מְׁ ֵלב  בְׁ ַקיֵ   ָשֵלם,   ּובְׁ ְךא  הּום  מְּ כָּ וַ   בְּ רּו  באָּ   דִכבּו  תִמצְּ מְּ אָּ ֵאם וְּ  וָּ

ִמי כָּ   ה ַהטֹובָּ   לֶשכָּ   םֲחכָּ לָּ ַהַממְּ ֶזַר   ֶשֵיש  הוְּ עֹולָּ   וֵעשָּ ע  לְּ ִשי  לעַ   א ִהי  הַהזֶ   ם בָּ כַ   בֶשֶהחְּ ִבי  תִברְּ תּו   ו,אָּ ב ַככָּ
עַ  קָּ   קַוִיצְּ עָּ ֹדלָּ   הצְּ רָּ   הגְּ אֹ   דעַ   הּומָּ ִבי  ר ַויֹאמֶ ד  מְּ אָּ ֵכנִ   ולְּ רְּ בִ   יֲאנִ   םגַ   י בָּ כֹו   ֵעֶרְך  ץ'יֹועֵ   אֶפלֶ ')                י".  אָּ רָּ  ( תבְּ

 


