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שליט"א  מהאלמין האדמו"ר  כ "ק רבינו יז זכרונות

יג פרק 
מברך מסאטמאר האדמו"ר

יכול  הוא אם  הרבי  את שאל מכן לאחר  הצלחה. לו  איחל הרבי
לצורך  לספר  זקוק הוא  כי אמן", "ואמרו  הספר את לו  להשאיל

אמן ",הה  "ואמרו  ואמר  ענה  הרבי כך , כל  טוב אינו  שלו העותק דפסה ,
הצלחה  לו איחל  פעם ועוד הספר את  לו ונתן  שלו העותק את  והוציא  קם

גדולה . מצוה באמת אך זוהי שכח, שהרבי נראה קיבל, לא הוא מהרבי (כסף 

ממנו) לבקש  התבייש מןרבינו רוצים ככה  שבודאי לעצמו חשב  רבינו
כן. גם  הזה הנסיון את לעבור  חייב  הוא וכי השמים 

$250 להכנס צריך היה  שמתוכם מהמשפחה ז"נ להשיג  הצליח רבינו 
.$125 רק ונכנס לשלם רצתה  לא המשפחה אבל 

עבודת  והחלה הדפוס  מן  יצא  גם הספר וב"ה להדפסה, נכנס  הספר
ההפצה .

נפשו  את החיה וולף ר'

וואלף  ר' יהודי  לאותו רבינו  פנה  מוכן, היה כבר שהספר  לאחר
לך  התפילה , בעת המשוחחים  אלו  את  מכיר  בוודאי אתה לו, ואמר 
הם  ואם ספר, לכל דולר  חצי רק מהם ותקח  הספרים  את  להם ומכור
בספר, שיעיינו העיקר בחנם , הספר  את להם תן  לקנות  רוצים  אינם
ר' יותר, להתרגז  תצטרך ולא  בשבילך העבודה את  יעשה כבר הספר 
רב , שלל כמוצא  עבורו  היה זה הספר, עם  נפשו  את  החיה ממש וולף
של  המדרש בבית  ספרים  מאות כמה  מכר והוא בעבודה  החל  הוא 

סאטמאר. חסידי

ב-75 ספר כל  ומכר  כנסת בתי לכמה בעצמו רבינו פנה מכן לאחר
לתת . שהסכימו  כמה  דולר, או סענט

לעיר מחוץ כנסת  בתי של  כתובות להשיג רבינו  הצליח  מכן  לאחר
בכדי מעטפה  גם למשלוח מצרף  כשרבינו כנסת , בתי למאות ושלח 

ההוצאות . לכיסוי  תרומה לו  ישלחו  הכנסת  שבתי 

הוצאות  את  לכסות  אפילו  רבינו  הצליח  לא ששלחו מהתרומות 
ממקבלי אחוז  כשני רק חזרה  שלחו  תרומות כשבהם מעטפות  המשלוח ,
יהודי היה שם הייטס בוואשינגטון הכנסת  מבית היו ביניהם הספרים.
וכן ספרים, 10 הזמין  הוא אמן, שיענו המתפללים את הזמן כל  שעורר 
רבינו נרגע ובכך עותקים . כמה שהזמינו יורק לניו מחוץ  כנסת  בתי כמה 
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"אשמח מאוד אם תאמרי לי במה מדובר" השיב הרב 
ד צמר. ישנם גלנטי. "ובכן, לפרנסתי אני מתעסקת בעיבו

נשים רבות בעיר שעושות זאת, אך אני מומחית גדולה 
בתחום ולפיכך הסכום שאני נוטלת עבור עבודתי גבוה 
במעט. פעם הביאה לי זוגתך הרבנית צמר לעיבוד, 
ולאחר שסיימתי להכין את הצמר היא סירבה לתת לי את 
הסכום שביקשתי, ונתנה לי את הסכום המקובל בשוק. 

תי לבוא ולתבוע את הכסף שכן מדובר מעולם לא חשב
  בסכום פעוט".

ללא היסוס, ניגש רבי משה ושילם לה את הסכום 
המדובר. ובפעם הבאה כשראה אותו האר"י, אמר לו: "סר 

  מעליך חטא הגזל שהיה על ראשך".
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  ספר
  זוהר הפסוקים

  חומש דברים
  פרשת דברים

  

   (דף כה ע''ב)פרשת בראשית -ספר בראשית -זוהר 

  :(יא)ים פרק ב דבר

ֲעָנִקים ְוַהּמָֹאִבים ִיְקְראּו " בּו ַאף ֵהם ּכַ ְרָפִאים ֵיָחׁשְ
  "ָלֶהם ֵאִמים

  ִמין ְרִביִעי -ָהְרָפִאים 

רְפָאִים מִינָא רְבִיעָָאה. אִם יֶחזּון לְיִׂשְרָאֵל ּבְדֹוחֲקָא מִתְרַּפִין 
אן. ּומִתְרַּפִין מֵאֹורַיְיתָא מִּנַיְיהּו. וְאִית לֹון רְׁשּו לְׁשֵזָבָא לֹון וְלָא ּבָעָ 

ּומֵאִּלֵין ּדְמִׁשְּתַּדְלִין ּבָּה לְמֶעְּבַד טַב עִם עֹובְדֵי ּכֹוכָבִים ּומַּזָלֹות. 
רְפָאִים ּבַל יָקּומּו, ּבְזִמְנָא ּדְיֵיתֵי ּפְקִידָה  (ישעיה כו)עֲלַיְיהּו אִּתְמָר 

 ּבֵד ּכָל זֵכֶר לָמֹו. וַּתְַא (ישעיה כו)לְיִׂשְרָאֵל אִּתְמָר ּבְהֹון 

ִמין ְרִביִעי, ִאם ִיְראּו  -ָהְרָפִאים  בלשון הקודש:
ים ֵמֶהם, ְוֵיׁש ָלֶהם  דַחק, ִמְתַרּפִ ָרֵאל ּבְ ֶאת ִיׂשְ
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לרבנים תורה  ז 'דין יז |תביעה

ו  אסורות עד ממאכלות לה' אתה קדוש עם כי  הגוים מן  יבדל 
כאן.

חגיגהלג. ה"א)בּ ירוּ ׁש למי  לתר בּ וּ ת(פ"ב  יצא ׁש אחר  כּ תבוּ  ¦©§¦£¦¨¨§¤©¥¨¨§©§
טרפוֹ ת הריחה  מעבּ רת, היתה ׁש היא בּ עת אּמ וֹ , כּ י  ¥§¨¦¥¤¤ª§¨§¨¦¤¥§¦¦¨̈רעה,

זרה עבוֹ דה בּ ית ליד ו)כּ ׁש עברה או' .(ראה  §¤¨§¨§©¥£¨¨¨
אשר"י לד. פ"ב )בּ הגּ ה וֹ ת  ע "ז ה ּמ יניקוֹ ת(מס' ׁש נּ ׁש ים מזהיר  הוּ א §©¨©§¦¤¨¦©¥¦

ע"ש. אסוּ רוֹ ת בּ מאכלוֹ ת זהירוֹ ת מאד £¨£©§¦§Ÿ§§¦¤ׁש יּ הי וּ 
ה וּ אלה. אּס וּ ר, דּ בר  יאכל  ׁש החבר ׁש גּ וֹ רם  ׁש זּ ה מוּ בן ¦©§©Ÿ¥¨¤¤¥¤¤¤¨ע וֹ ד

מכ ׁש וֹ ל" ּת ּת ן א  עוּ ר "ולפני ׁש ל מפרׁש  לאו על (כּ מבאר עוֹ בר  ¥©¨§Ÿ̈¤§¦§¥¦¥¦¥¦§©§Ÿ¨

מקוֹ מ וֹ ת) .בּ הר בּ ה  §©§¥§

רק  הם אׁש מים , א בּ כלל ׁש הם הּק טנּ ים  הילדים ©¥¦¥£¨§¦¥¤¦©§©¦¨§©¨§¦בּ פרט
הם אוֹ תם, ויאכילוּ  אכל להם יביאוּ  ׁש אּמ ה וֹ תיהם ¥¨¦£©§¤Ÿ¤¨¦¨¤¥§¦¤¦©§מחכּ ים
טמא בּ אכל אוֹ תם מאכילוֹ ת הן דּ בר  ׁש ל  וּ בסוֹ פ וֹ  ¥¨¤Ÿ§¨¦£©¥¨¨¤§¦¥§רעבים,

אכזריּ וּ ת זוֹ  אין האם ליצלן, הענין רחמנא בּ דיּ וּ ק זהוּ  הרי  ? ©§¨¨¦§¨©¦¥©§¨¦£¥¤§¦¨¦§¨
מכ ׁש וֹ ל". ּת ּת ן א עוּ ר "ולפני §¦¥¦¥¦¥§¦§¤ׁש ל

חמוּ רלו . כּ ּמ ה עד להבין בּ כדי מס ּפ יק זה מכּ ל ּפ נים, כּ ל ¨¨©©¦¨§¥§¦¦§©¤¨¦¦¨¨©על
יתר כּ ל כן וּ כמוֹ  "דזׁש ארס" אוֹ  "סימילאק " לילד  לתת ¤¤¨¥§§©§©¦¦¤¤§¥¨¦̈האּס וּ ר
וכ דּ וֹ מה, וּ טרפוֹ ת נבל וֹ ת אּס וּ רי  מּמ ׁש  י ׁש  ׁש בּ חלקם ¤©§¥§¥§¥¦¨©¥¨§¤§¤¦¨£©©הּמ אכלים
ׁש ל  האּס וּ ר רק יׁש נם בּ חלקם דּ א וֹ רייתא, אּס וּ רי מּמ ׁש  ¤¦¨©¨§¤¨§¤§¨§©§¥¦¨©¥¤ׁש הם
דּ רבּ נן  אּס וּ ר אבל  דּ רבּ נן, רק  ׁש הם עכּ וּ "ם, חלב ע כּ וּ "ם, ¨¨©§¦¨£¨¨©§©¥¤©©£©¦בּ וּ ל

לעיל . ׁש כּ תוּ ב  כּ פי לילדים לתת כּ ן גּ ם ¥§¨¤¦§¦¨¦¥¨¥©̈אסוּ ר
לוֹ  לתת אסוּ ר  ליּ לד, חׁש וּ ב ׁש זּ ה זוֹ עקים כּ ׁש הר וֹ פאים ¥¨¨¤¤©¨¤¤¦£¦§¨¤§¦£©ואפ לּ וּ 
הּמ כּ יר וּ מסמ מכּ ר רב אצל ׁש אלה ׁש וֹ אלים אם רק ¦©©¨§Ÿ©¦£¦§¥¨¥¤©ª¨ªזאת,
ׁש בּ תוֹ צרת האּס וּ רים חׁש ׁש וֹ ת את וּ מבין הדּ ברים, את ¤¤§¤¦¦¨¨£¤¦¥¦¨§©¤©¥§וי וֹ דע

זוֹ .

הּק דוֹ ׁש ים,לז . מהּס פרים זה בּ ענין להעתיק  רצינוּ  לוּ  ¦§©¦¨§©¥¤¨§¦§¦£©§¦¨¤¡¤בּ אמת
יסּפ י  א ׁש הנּ יר  זאתהרי  בּ כל א זאת, כּ ל את להכיל בּ כדי  ק £¥¤©§¨©§¦¦§¥§¨¦¤¨Ÿ©§¨Ÿ

ה ּס פר ׁש ל  כּ אׁש  הבּ וֹ ערים דּ בריו את לפחוֹ ת לציּ ן מכרחים ¤¥©¤¥§¦£©¨¨§¤¨§¥©§¦¨§ª̈אנוּ 
י ׁש רים" עוֹ ד (פי "א)"מסלּ ת ׁש יּ ׁש  מי "לכל  : ּכ ׁש ם כּ וֹ תב ה וּ א  , §¦©§¨¦¥¨¨§¨¦¤¥

בּ ד יּ וּ ק  ה וּ א  אּס וּ ר ׁש ּמ אכל חוֹ ׁש ב, ההוּ א בּ ראׁש וֹ , מח ¦§¦©£©¤¥©Ÿ©§Ÿ©¦£חתיכת
כּ זה בּ מצּ ב האם לאכילה, ס כּ נה ׁש ה וּ א מרעל  דּ בר היה ¤¨¨©§¦©¨¦£©¨¨©¤¨§ª¨¨¨¨¦§כּ א לּ וּ 

ואוֹ כל  הּס כּ וּ ן את  עצמוֹ  על  ל וֹ קח האדם לאדםהיה כּ ׁש יּ ׁש  ? ¨¨¨¨¨¥©©©§¤©¦§¥§¤¥§¨¨
את לאכל כּ י לׁש וֹ טה, נח ׁש ב היה ה וּ א אוֹ כל  והיה כּ זה ¤Ÿ¡¤¦¤§¨§¤¨¨¥¨¨§¤¨¥̈ספק
נפׁש וֹ  את להרעיל  יכ וֹ ל זאת בּ כל הוּ א הּמ רעל §©¤¦§©§¨ª§¨§¨Ÿ©¨£©©הּמ אכל 

העוֹ לם. מן ¨¨¦¥©§¦§וּ להסּת לּ ק 
ׁש ל  סם זה הרי ׁש ם אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת אצל גּ ם הוּ א דּ בר  ¤©¤¥£¨£¨£©¤¥©¨¨אוֹ תוֹ 
זאת וּ להכניס בּ קלּ וּ ת, זאת לאחז ׁש יּ וּ כל וּ  י ּת כן  אי אז ŸŸ§©§©§¦Ÿ¡¤§¤¥¨¦¥¨¤¤©הנּ פ ׁש ,
א ׁש הוּ א כּ פי בּ ד יּ וּ ק אּס וּ ר , בּ ספק רק  כּ ׁש ּמ דבּ ר אפילוּ  ¤¦§¦§¦¥¨§©¨ª§¤§¦£¤©ל ּפ ה,

מרעל . הוּ א אם ספק ׁש היה אכל  לפיו מכניס ¨§Ÿ¤¤¨¨¨¥¦ª¦§¦§©¨̈היה

כהלכתו ציצית ה 'כד פרק 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

השורש היה  שבדורו  אלימל נוע בספה "ק שכתב מה  וידוע
קדשו לשו וזה  מצוות , משאר יותר ציצית מצות לתק

בדורותיו )בספרו יאמר  או  ד "ה נח, היה(פרשת בדורו לכאורה  ,
פי על  א דורות כמה  חי היה שנח פי על  א לכתוב ראוי
כו', דורשי יש  ז"ל רש"י כפירוש  לאשמעינ בא עיקר כ
דבא ונ "ל זה . הדרש נשמע כ ג היה בדורו, נאמר היה  וא
שורש יש ודור דור בכל דהנה אחד, דבר עוד לאשמעינ
יש הזה  בדור למשל מצוות  משאר יותר מיוחדת מצוה  לתק
בכל  וכדומה  מצות, משאר יותר ציצית מצות לתק שורש 
מצות. משאר יותר מיוחדת במצוה  להחזיק שורש  יש דור
ר "ל  בדורותיו, תמי צדיק נח  שהיה לאשמעינ הכתוב ובא
המצוה שורש  אותה  ומתק מחזיק היה חי שהיה דור בכל
 לבבכ יחי דורשיו  ה' יהללו וזהו  הדור. לאותו יותר המיוחד
בשורשה אותה  ומקיי מצוה  עושה כשהצדיק דהנה לעד ,
בו הבוער והתלהבות חימו לידי  הזאת המצוה  אותו מביאה 
וזהו להשי"ת ותשבחות שירות לאמור הזאת המצוה ידי  על
המצוה  הדורשי ר"ל דורשיו ותשבחות, בשירות ה ' יהללו
הכתוב  ר"ל לעד, לבבכ יחי בשורשה , בשלימות לעשותה 
לעד  חי שלבב מחמת לשבח , נאה  לה למה  טע נות
 לעול לעד דור לכל  מיוחדת מצוה כל דורשי שה דהיינו

עכלה "ק. וק "ל 

 אלימל נוע בספה"ק עוד איתא  שושנה)והנה  על (ליקוטי 
בתורה העוסק הצדיק ידי דעל וגו ', לצדיק זרוע אור פסוק
זה פי ועל  וכו', העליוני להעולמות השפעה כ ג יש
דהנה ה ', לפני יער עצי כל ירננו אז פסוק כ ג יבואר
 כעול שלא אלא העולמות  לכל המנהיג הוא  ב"ה  הוי"ה  ש
 עול נקראי העליוני עולמות דהיינו הבא העול הזה 
ב"ה הוי' וש ,לעול מעול ובא  הול שהצדיק מחמת הבא 
נקרא אני נכתב כשאני לא הזה  בעול אבל ככתיבתו נקרא
שמות  השני לייחד צרי והצדיק באד ' ונקרא  בי"ה  נכתב
א"ז  מני ה שמות השני דהיינו א"ז וזהו הללו, הקדושי
עצי הנקרא הצדיק דהיינו היער  עצי כל ירננו אותיות , ח'
וחדוה רנה  ומביא מכניס כנ"ל שמות  השני  כשמייחד היער ,
תיבות  ראשי זרוע אור וזהו .העליוני בעולמות ה ' לפני
שני מייחד הצדיק  התורה שהיא אור  ידי על דהיינו א"ז
בעולמות  ומשפיע מזריע הוא  זה ידי ועל כנ"ל שמות 
לב  לישרי משפיע כ ג הוא לתתא ומעילא העליוני

עכלה "ק. שמחה
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אינני יודע על כמה כ' רגיל ובקיא בלשון אנגלית, ברם כ' יראה שיש הרבה 
דברים דומים, וגישות דומות, בדרך המלך מלכו של עולם, לעיקר מטרין שאנו 
עוסקים בו. כוונתי במיוחד לרעיון ומושג של אל תשקצו את נפשתיכם... ולא 
תטמאו בהם ונטמתם בם, אשר אני בארתי והארתי כוונתו: שהמזון אשר האדם 
יש  תוה"ק  דעת  לפי  כי  תוכניתו,  בנין  כל  ועל  אישיותו  כל  על  אוכל משפיע 
יחס-של-גומלין בין מזונות הגוף למזונות הנשמה, והגוף הוא רק כלי ומלבוש 
להנשמה שתוכל להוציא פעלו במעשה, לתכלית הנרצה והנפקד עלי וכו' עיין 
ענינים  ובכמה  דמר  בספר  ומושגים  דומות  רעיונות  ראיתי  כבר  אבל  בספרי, 
שואב דהיינו אנחנו שואבים מים חיים מאותו באר מים נוזלים מן לבנון מתחת 

שםבליל לבעל והודתה תרנגול  באותו שנתגלגלה הנשמה  באה שבת
להגאל. וזכתה גמור תיקון שנתן על ח"ב )טוב יעקב (סיפורי 

ישראל"פעם , "אוהב בעל הקדוש הרב  את  שאלו חזון, שבת במוצאי
בשר", לאכול "ברצוני זו". בסעודה לאכול רצונו "מה מאפטא 
מלאו מיד זו. בסעודה חלב מאכלי  אכל לא מימיו כי והוסיף הרב השיב
מלכה מלוה סעודת לפניו. והגשוהו בשלוהו עוף, שחטו מבוקשו, את
הרב החל היום, כשהאיר  השחר. עלות עד נמשכה שבת  אותה  של
על ועמדה הפתוח החלון דרך צפור נכנסה רגע  באותו  לאכול . הקדוש
ישראל ": "אוהב  בעל להם אמר  לגרשה, החסידים  וכשחפצו השולחן .
היה לא אשר אדם זו , בצפור מגולגלת גדול אדם נשמת  לה! "הניחו
עד לראות כדי עכשיו שלחוהו השמים מן מלכה' 'מלוה בסעדת זהיר
חזון  שבת במוצאי גם כי עד זו, סעודה של חשיבותה גדולה כמה 

בשר . אוכלים השחר, עלות אחרי ח"ב )ואפילו חסידים (סיפורי

היוםתלמידיו כל מדרשו  בבית  ישבו ממעזריטש, המגיד של  הגאונים
התלמידים היו הוראה, בעלי  היו שכולם מאחר תורה. ולמדו 
כלשהו, בענין ליהודי שאלה כשהיתה הצורך . במקרה הלכה פוסקים גם
התלמיד לפני  השאלה את מציג  המגיד, של מדרשו  לבית בא היה

הדין . פסק את מפיו  ושומע שפגש הראון

הלכהנכנספעם  להורות לא מתלמידיו ובקש מדרשו לבית המגיד
אל השואל  את לשלוח  אלא  אותם  ישאלו אם  גם יום באותו

שבעיירה. ההוראה  מורה

שכנף בשעות  אוף ובידו המדרש לבית אחד נער  נכנס הצהריים
התלמידים אחד ליד העוף את הניח הנער ממנו. נשמטה

'ה יראי נדברו יזאז 

מפעל תא לי  וסר ר , ל ד ל מפעל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָעבד

לאט הכרים  מיני ל עם ר , ל קנטיינרים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמיע

את עבר  ר  וגם הכר לי  ר  וגם  לאט , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואינ

האנה  על הפריזער  עמים  הר ה  וגם  –  אריְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַַָָָה

הוטרינר כיע מסריח  בר  ה ר  מילא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָנתקלקל 

מקלקל ר  מצא  הא אם  הר, איכת את ְְְִִֵֵֶַָָָָָֻלבק

ח ץ , לאה זה  את  וזרק מיחד  י זה  על  פ ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֻהא

מ רים הר  את חזרה לקחים לה הא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָלאחר 

מיחד אכל מ ה  ועים כימים, ח מרים  עם זה  ְְִִִִִִִֶֶֶֶָָֹֻאת 

 ה "י. אבת. ית לאיזה זה את מ וקים  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ"דלי עס",

למה  להיכל הלכי עי , היה  מבהיל  מעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹועד

הר ה  לאחר ר ת , על להם   לדר נה 15 ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָלפני

טבים מנ רים ה א תם כלאלי  נ ר הלכת  (דעים ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ

וכה רטיה) אתם  ואל י נים , לי ואמר לכם ,  י , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

זה  ונ ר  ,500 ער לי  וענ צריכים , א ם  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָמנ רים

ה"י . ְֵָכרת,

ּבהתנּדבּות  ּדא ֹורייתא חלב מ ֹוריד   ְ ַ ְ ִ ְ ָ ְ ָ ְ ֶ ֵ ִ ַ ָהרב

והיה  נה מנים  ן ער הא ם רב ר מ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָבית 

נה  וחמ חמ ים  לפני נה. חמים  ער חיפה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָר

היה  הא  ,אצל למדי   נ רה תלמד ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָחיפה

זמן. תא חיפה הד לים  ְְְְִִֵֵַַַָָָמהרנים 

,מ בית תא גי ,ער נים, ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלפני

 ל וסרי  מל ל עלאלי י , העבדה על ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ

ר די   וכמה, לא ר  מציא אני  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָהפרים 

ל י מה תא אלי הר ת , לנ א ם ענְְְְִִֵֵַַַַַַָה

חיפה  רב היה לי , סר וכ "נר", על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָלמר 

אריתא חלב והריד אטליזים לכה  בע ל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהל

היה  לא י  הריד  לא  רנן החלב א ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמההמת,

האטליזים , כל  עה האם  אלי ,לכ נאי ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹלו

לי , אמר  האטליזים  אר עם מה אל י, לא . ְְְִִִִִִַַַַַָָָָֹאמר,

זאת עה עצמ הא ריד , נ ר  וידע כל ְְִִִֵֶֶַַָָָֹמי 

להיע יכל ולא  לכם .התנ בת ְְְְְְִִַַַַָָֹֻ

המשך בעלון הבא


