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"ְוִיְׁשַמע ִיְתרֹו" )יח, א(
ּוִמְלֶחֶמת  סּוף  ַים  ְקִריַעת  ּוָבא?  ָׁשַמע  מּוָעה  ּׁשְ "ַמה  "י:  ַרּׁשִ ֵּפֵרׁש 
ָראֵׁשי  ֵהן  "ַוִּיְׁשַמע", ֶׁשאֹוִתּיֹוֶתיָה  ַּבִּמָּלה  ִנְמָצא  ְלָכְך  ֶרֶמז  ֲעָמֵלק". 

ֵּתבֹות ַהִּמִּלים:

ָׁשַמע ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ּוְקִריַעת ַים -סּוף.

ֵאָלה: ַמה ְּמֻיָחד ָהָיה ִּבְׁשֵני ִנִּסים ֵאּלּו, ֶׁשַּדְוָקא ֵהם ָּגְרמּו  ְוִנְׁשֶאֶלת ַהּׁשְ
ִהיא  ָלֶזה,  ֶזה  ַהִּנִּסים  ְׁשֵני  ֶׁשְּסִמיכּות  ִהיא  ַהְּתׁשּוָבה  ָלבֹא?  ְלִיְתרֹו 
ֶׁשִּזְעְזָעה ֶאת ִיְתרֹו. ְלַאַחר ֵנס ָּגדֹול ְונֹוָרא ִּכְקִריַעת ַים סּוף, ֶׁשָּכל 
ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ַעל ַהִּמִּלים "ַוִּיָּבְקעּו  ָהעֹוָלם נֹוְכחּו ַּבֲאִמּתּותֹו, 
ִטְבִעי  ִנְתַּבְּקעּו,  ָּבעֹוָלם  ֶׁשָהיּו  ַמִים  ֶׁשָּכל   - )ְלֵעיל יד כא(  ַהָּמִים" 
ָהָיה ֶׁשֹּלא ָּתקּום ֲאִפּלּו ֻאָּמה ַאַחת ְלִהָּלֵחם ְּבִיְׂשָרֵאל. ְוִהֵּנה, ִעם ָּכל 
ּוְבִרְׁשעּותֹו  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא,  ִמְּפֵני  ֲעָמֵלק  ִנְכַנע  ֲעַדִין ֹלא  זֹאת, 
ַלַּמְסָקָנה  ִהִּגיַע  ֶזה,  ָּדָבר  ִיְתרֹו  ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ ִיְׂשָרֵאל.  ִעם  ְלִהָּלֵחם  ָקם 

ֶׁשִאם ָמצּוי ֹרַע ֶׁשָּכֶזה ַּבּגֹוִיים, ָעָליו ְלִהָּפֵרד ֵמֶהם.

)ּתֹוַרת מֶֹׁשה(

"ַוֹּיאֶמר ֶאל ֹמֶׁשה ֲאִני ֹחֶתְנָך ִיְתרֹו ָּבא ֵאֶליָך" )יח, ו(
ֵּפֵרׁש ְלֵׁשם ָמה ִהְזִּכיר ִיְתרֹו ְלֹמֶׁשה ֶׁשהּוא חֹוְתנֹו?

ִנָּתן ְלָבֵאר זֹאת ַעל ִּפי ְמָׁשלֹו ֶׁשל ַּבַעל "חֹובֹות ַהְּלָבבֹות":

ָמה.  ְּדַבר  ִלְקנֹות  ַהֲחנּות  ֶאל  ֶׁשָּבא  ָׁשַמִים,  ְיֵרא  ְּבָחִסיד  ַמֲעֶׂשה 
ְּכֶׁשָרָאה ַהּמֹוֵכר ֶאת ֶהָחִסיד, ָאַמר לֹו: "ֶאְמֹּכר ְלָך ְּבזֹול ֶאת ְמֻבָּקְׁשָך, 

ִמֵּכיָון ֶׁשַאָּתה ְיֵרא ָׁשַמִים!"

ָעָנה לֹו ֶהָחִסיד: "ָּבאִתי ִלְקנֹות ְּבֶכֶסף, ְוֹלא ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים!"

ֶׁשְּיַכְּבדּו אֹותֹו  ְוָיַדע  ִיְׂשָרֵאל,  ִיְתרֹו. הּוא ָּבא ֶאל ַעם  ַּגם  ָּכְך ָעָׂשה 
ְלֹמֶׁשה:  ָאַמר  ָלֵכן  ְלָקְרבֹו.  ֶׁשִּמְצָוה  ְוֵגר,  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ֱהיֹותֹו  ִּבְזכּות 
ְּתַכְּבדּו אֹוִתי  ֵאֶליָך ְּבתֹור חֹוֵתן. ַאל  ֲאִני ָּבא  ִיְתרֹו" -  ֹחֶתְנָך  "ֲאִני 
ִּבְזכּות ֱהיֹוִתי ֵּגר ִויֵרא ָׁשַמִים, ֶאָּלא ַּכְּבדּו אֹוִתי ִּבְזכּות ֱהיֹוִתי חֹוֵתן 

ֹמֶׁשה.

)ֶּבן ִאיׁש ַחי(

"ַוֹּיאֶמר ִיְתרֹו ָּברּוְך ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם" )יח, י(
ִמָּכאן ָלְמדּו ֲחַז"ל ֶׁשַחָּיִבים ְלָבֵרְך ַעל ַהֵּנס.

ְוֹלא ַרק ַעל ֵנס ֶאָחד, ִּכי ִאם ַעל ָּכל ֵנס ְוֵנס ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִעּמֹו ַחָּיב ָאָדם 
ְלָבֵרְך.

ְּבִבְקַעת ֲעָרבֹות ֶׁשֶּזה  ָרִביָנא, ֶׁשָהָיה ְמַהֵּלְך  ְּבנֹו ֶׁשל   ַמֲעֶׂשה ְּבַמר 
ֶׁשָהיּו  ַהַּמִים  ָאְזלּו  ֶׁשָעָׂשה,  ֶּדֶרְך  ִּכְבַרת  ְלַאַחר  ָיֵבׁש.  ִמְדָּבר  ָמקֹום 
ַּדי  ְוֹלא  ְנָפׁשֹות.  ַסָּכַנת  ִלְכֵדי  ְוִהִּגיַע  ָּגדֹול,  ְּבִצָּמאֹון  ְוִנְתַקף  ִעּמֹו, 
ֶמׁש עֹוד ָקְפָחה ַעל ֹראׁשֹו, ַעד  ָהָיה ֶׁשֹּלא ִנְמְצאּו לֹו ַמִים, ֶאָּלא ַהּׁשֶ

ֶׁשִּכְמַעט ְוִקֵּפַח ֶאת ַחָּייו.

ְוִהֵּנה, ֵנס ִהְתַרֵחׁש! ְלֶפַתע ָצץ ּוָפַרץ ְלָפָניו ַמְעַין ַמִים ַזִּכים, ְוָׁשָתה 
ְמָבֵרְך:  ָהָיה  ָמקֹום,  ְּבאֹותֹו  ֶׁשָעַבר  ֵעת  ְּבָכל  ְוָהָיה,  ַנְפׁשֹו.  ַוְּתִחי 

"ָּברּוְך ֶׁשָעָׂשה ִלי ֵנס ַּבָּמקֹום ַהֶּזה".

ֶּפֶרא,  ָּגָמל  ַאֲחָריו  ִלְרֹּדף  ֵהֵחל  ַּבּׁשּוק,  ְמַהֵּלְך  ְּבעֹודֹו  ְזַמן,  ְלַאַחר 
ֶׁשִּבְנִׁשיכֹוָתיו ָהָיה הֹוֵרג ְּבֵני ָאָדם, ּוִבֵּקׁש ְלָנְׁשכֹו. ְוִהֵּנה, ׁשּוב ַנֲעָׂשה 

לֹו ֵנס, ְוַהחֹוָמה ֶׁשִהִּקיָפה ֶאת ַהַּבִית ֶׁשָעַמד ְּבָסמּוְך לֹו, ִהְתמֹוְטָטה 
ְלֶפַתע. ִמֵּכיָון ֶׁשָּכְך, ִהְצִליַח ְלִהָּכֵנס ְלתֹוְך אֹותֹו ַּבִית ּוְלִהְסַּתֵּתר ּבֹו, 

ְוָכְך ִנַּצל ִמְּפִגיָעתֹו ָהָרָעה ֶׁשל ַהָּגָמל.

ּוֵמָאז ְכֶׁשָהָיה ַמִּגיַע ַלָּמקֹום ּבֹו ַנֲעָׂשה לֹו ַאַחד ַהִּנִּסים, ָהָיה ְמָבֵרְך 
ַעל ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד: "ָּברּוְך ֶׁשָעָׂשה ִלי ֵנס ַּבֲעָרבֹות ּוְבָגָמל".

)ְּבָרכֹות נד ַעּמּוד א(

ַוִּיַחן  ַּבִּמְדָּבר  ַוַּיֲחנּו  ִסיַני  ִמְדַּבר  ַוָּיֹבאּו  ֵמְרִפיִדים  "ַוִּיְסעּו 
ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר" )יט, ב(

ֹלׁש ֲהָכנֹות ָהָיה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות,  ִמָּפסּוק ֶזה ָאנּו ְלֵמִדים ֶׁשּׁשָ
ְּכֵדי ִלְהיֹות ְראּוִיים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה:

א. "ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדים" - ֶׁשִהִּסיעּו ֶאת ַעְצָמם, ְּדַהְינּו ֶׁשִהְרִחיקּו ֶאת 
ַעְצָמם ֵמִרְפיֹון ַהָּיַדִים, ֶׁשּבֹו ָלקּו ְּבֵעת ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו 
ֲחַז"ל )ַסְנֶהְדִרין קו א( ַעל ַהָּפסּוק: "ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם" 
)ְלֵעיל יז ח( - "ְּבִרְפיֹון ָיַדִים". ְוַעָּתה ִהְרִחיקּו ֶאת ַעְצָמם ֵמאֹותֹו 

ִרְפיֹון, ְוֵהִכינּו ַעְצָמם ְלַקֵּבל ֲעֵליֶהם ֶאת ֹעל ֲעבֹוַדת ה'.

ִמְדָּבר,  ְּכמֹו  ַעְצָמם  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהְׁשִּפילּו   – ַּבִּמְדָּבר"  "ַוַּיֲחנּו  א. 
ֶאת  ְוַלֲעזֹב  ָהֲעָנָוה  ִמַּדת  ֶאת  ִלְרֹּכׁש  ְּכֵדי  ָעָליו,  ּדֹוְרִכים  ֶׁשַהֹּכל 
ַהַּתֲאוֹות, ֵמַאַחר ֶׁשֵאין ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ִמְתַקְּיִמים ֶאָּלא ְּבִמי ֶׁשַּמְׁשִּפיל 

ֶאת ַעְצמֹו, ּוֵמִׂשים ַעְצמֹו ְּכִמְדָּבר )ֵערּוִבין נד א(.

ִּבְלׁשֹון  ֶנֶאְמָרה  "ַוִּיַחן"  ַהִּמָּלה   – ָהָהר"  ֶנֶגד  ִיְׂשָרֵאל  ָׁשם  "ַוִּיַחן  ב. 
ָיִחיד, ְלהֹורֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַיַחד ְּכִאיׁש ֶאָחד, ֶׁשֵאין ַהּתֹוָרה 

ִנְקֵנית ֶאָּלא ְּכֶׁשֵּיׁש ַאְחדּות.

)אֹור ַהַחִּיים(



ִּפְתרֹון ַהִחיָדה ִמָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח: יֹוֵסף

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
יֹום ְרִביִעי כ"ב ְׁשָבט )תרי"ט(

ָהַרִּבי ִמּקֹוְצק
ל מֹוְרְגְנְׁשֶטְרן, ָהַרִּבי ִמּקֹוְצק, ִנְכַנס ְיהּוִדי ַּתְלִמיד ָחָכם ּוַבר אֹוְרָין, ְוֶעֶצב ָעֹמק ִנָּכר ַעל ָּפָניו. "ְלַעְצבּות זֹו  ֶאל ַחְדרֹו ֶׁשל ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנדְּ
ל. "ַרִּבי, ֵהִׁשיב ַהְּיהּוִדי, ָחַרב ָעַלי עֹוָלִמי. ִּבִּתי ַהְּצִעיָרה ִנְפְטָרה ִמַּמֲחָלה ָקָׁשה, ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָּבא. ַעל  ָמה עֹוֶׂשה?" ָּתַמּה ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנדְּ
ָמה ְוָלָּמה הקב"ה ֵהַרע ִלי ָּכזֹאת??" ָהַרִּבי ֵהִרים ֶאת ַמָּבטֹו ְלֵעֶבר ַהְּיהּוִדי, ּוִבְמקֹום ַלֲענֹות ַעל ְׁשֵאָלתֹו, ָּפַתח ְוִהְקָׁשה לֹו ֻקְׁשָיה ִמְּגָמָרא 
ְּבַמֶּסֶכת ְּפלֹוִנית. "ַהִאם זֹוֵכר ַאָּתה ֶאת ֵּתרּוץ ַהְּגָמָרא?" ָׁשַאל. "ְּבַוַּדאי," ָעָנה ַעל ֲאַתר ַהְּיהּוִדי, "ְׁשֵני ֵּתרּוִצים מֹוִפיִעים ַּבְּגָמָרא ַעל ְׁשֵאָלה 
ָבּה, ַאְך ֵּתרּוצֹו ִנְרֶאה ָּתמּוַּה... ִהְמִׁשיְך  ל, ָאְמָנם ַהּתֹוָספֹות ַעל ַהָּמקֹום ַמְקֶׁשה ֻקְׁשָיא ְּפלֹוִנית ּוְמַיׁשְּ זֹו..." ָאֵכן ָּכְך, ִהְמִׁשיְך ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנדְּ
ב ַּגם ֶאת ְּתִמיָהתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ַעל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָספֹות. "ַאְך ְלִפי  ּוֵפֵרט ָהַרִּבי ֶאת ְׁשֵאָלתֹו ַעל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָספֹות. ַהְּיהּוִדי, ֶׁשַּתְלִמיד ָחָכם ָהָיה, ִיּׁשֵ

"י ָׁשם ְּבֻסְגָיא..." ל, יּוְקׁשּו ִּדְבֵרי ַרּׁשִ ְּדָבֶריָך, ָטַען ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנדְּ

"י ֵהם ְּבֹאֶפן ָּכֶזה ְוָכֶזה, ַאְך ַמּדּוַע ַמְכִּביר ָעַלי ָהַרִּבי ִּבְׁשֵאלֹות ּוְתִמיהֹות, ְוִכי ְלֵׁשם  ֵעיָניו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ִהִּביטּו ְּבִתָּמהֹון. "ַהִּיּׁשּוב ַעל ִּדְבֵרי ַרּׁשִ
ָּכְך ִּכַּתִּתי ֶאת ַרְגַלי ַעד ְלקֹוְצק?? ָאְמָנם ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש, ַאְך ִליִּבי ָסר ִמֶּמִּני, ְוַנְפִׁשי ָמָרה ָעַלי". 

ָרף" ְוִזיק ֶׁשל ִּפְקחּות ִנַּצת ְּבֵעיָניו, ֲהֹלא ָרִאיָת ָּכֵעת ִּכי ְלָכל ְׁשֵאָלה ֵיׁש ֵּתרּוץ, ּוְלָכל ְּתִמיָהה ֵיׁש ַּגם ַמֲעֶנה.  "ָאֵכן ֵּכן ַרִּבי ְיהּוִדי, ַנֲעָנה ַה"ּשָׂ
ַאְלַּתִני ַעל  ֵאָלה ֶׁשּׁשְ ַלּׁשְ ְיֵהא ִלְּבָך ָסמּוְך ּוָבטּוַח ֶׁשַּגם  ְּבָנֵקל,  "י ְוַהּתֹוָספֹות ָמָצאָת ֵּתרּוץ  ִׂשים ָנא ִלְּבָך ְלֹזאת: ִאם ְלִדְבֵרי ַהְּגָמָרא, ָהַרׁשִּ
"י צֹוֵדק, ְוַגם ּתֹוָספֹות צֹוֵדק, ְּבַוַּדאי ּוְבַוַּדאי ֶׁשַּגם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ְּדָרָכיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא - ֶיְׁשָנּה ְּתׁשּוָבה. ִאם ַהְּגָמָרא צֹוֶדֶקת, ַרּׁשִ

ָרף" ּוָפַטר ֶאת ַהְּיהּוִדי ְלָׁשלֹום... הּוא צֹוֵדק... ֵיׁש ְּתׁשּוָבה ְלָכל ְׁשֵאָלה." ִסֵּים ַה"ּשָׂ

ָרף ִמּקֹוְצק". ִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ְוִאְמרֹוָתיו ָהיּו ְקָצִרים ּוְמֻתְמָצִתים, ַאְך ְמֵלֵאי ֱאמּוָנה ְוִיְרַאת ה'.  ל, ַה"ּשָׂ ָּכזֹאת ָהְיָתה ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנדְּ
ָרף" ָהָיה ַּתְלִמיָדם ֶׁשל "ַהחֹוֶזה ִמּלּוְּבִלין", ֶׁשל "ַהְּיהּוִדי  ה ּוְפִריׁשּות ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ַה"ּשָׂ ִמַּדת ָהֱאֶמת ָהְיָתה ִמָּדתֹו, ְוַחָּייו ָהיּו ַחֵּיי ְקֻדׁשָּ
ָרף"  ַהָּקדֹוׁש ִמְּפִׁשיְסָחה" ְוֶׁשל ְמַמֵּלא ְמקֹומֹו - ַרִּבי ִׂשְמָחה ּבּוִנים ִמְּפִׁשיְסָחה. ְלַאַחר ְּפִטיַרת ַרִּבי ִׂשְמָחה ּבּוִנים, ִמֵּלא ֶאת ְמקֹומֹו ַה"ּשָׂ
ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֲחָתנֹו,  ִלְמנֹות ֶאת  ִנָּתן  ַהֲחׁשּוִבים  ַּתְלִמיָדיו  ֵּבין  ְּבּפֹוִלין.  ֲאֶׁשר  ָּבֲעָיָרה קֹוְצק  ְוָקַבע ֶאת ְמקֹום מֹוָׁשבֹו  ַהֲחִסיִדים,  ְּבַהְנָהַגת 

ִמּסֹוְכצ'ֹוב - ַּבַעל ָה"ַאְבֵני ֵנֶזר", ְוֵכן ֶאת ַרִּבי ִיְצָחק ַאְלֶּתר ִמּגּור ַּבַעל "ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם".

ִּבְׁשנֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ִהְתּבֹוֵדד ָהַרִּבי ִמּקֹוְצק ְּבֵביתֹו, ּוְמֵתי ְמַעט הּוְרׁשּו ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְּפִניָמה. 

ְסָפִרים הּוא ֹלא ִחֵּבר ְּבַחָּייו, ַאְך ִאְמרֹוָתיו ַהְּטהֹורֹות ּוְמָסָריו ַהְּקָצִרים ְוַהּקֹוְלִעים, ְידּוִעים ּוְמֻפְרָסִמים ְּבִפי ֹּכל, ּוְמַהִּוים ֶנֶכס רּוָחִני ְלדֹוֵרי 
ּדֹורֹות.

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ִמָּלה  ֵאיזֹו  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּוָתּה 
ְּבַפָרָׁשֵתנּו )ֵׁשם ִנְרַּדף ְלׁשֹוָפר( ִהיא 

ֶקֶרן ַאָּיל?

הֹוָצאֹות ֲעבּור ַהְדָּפַסת ֶהָעלֹון ְמֻרּבֹות
ְוָאנּו ְזקּוִקים ְלֶעְזַרְתֶכם ְּבִּזּכּוי ָהַרִּבים. 
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יָך"  יּוְגְרלּו ִסְפֵרי "ְוִשַנְנָּתם ְלָבנֵֶ
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"ִסּפּוַרי ַצִּדיִקים ַעל ִמּדֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים"
6 ְּכָרִכים

ַחֵּיי- ַוִיְׁשַלח( ַבׁש... )ַרֵּבנּו בְּ יִקים( טֹוב ֵמֲאִכיַלת ַהדְּ ְכבֹוָדם )ֶׁשל ַהַּצדִּ ְוִרּבּוי ַהֲחִקיָרה בִּ

"ֶּפן ֶיֶהְרסּו ֶאל ה' ִלְראֹות ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב" )יט, כא(
ה' ָאַמר ְלֹמֶׁשה ִלְמֹנַע ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתָקֵרב יֹוֵתר ִמַּדי, ּוַמּדּוַע? "ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב" - ַהָּדָבר ִיְגֹרם ַּבֶהְמֵׁשְך ְלֹעֶנׁש ָחמּור ְלַעם ִיְׂשָרֵאל - 

ֵּכיַצד?

ָידּוַע ֶׁשֻחְמַרת ָהֹעֶנׁש ֵמֵאת ה' ֶאל ַהחֹוֵטא, ִהיא ַעל ִּפי ַּדְרָּגתֹו ֶׁשל ָהָאָדם. ְּכָכל ֶׁשַהחֹוֵטא ָחָכם ְויֹוֵדַע יֹוֵתר, ַּכך ַּגם ָעְנׁשֹו ַרב יֹוֵתר.

יגּו ַמְּדְרגֹות ְּגבֹוהֹות ְמֹאד, ְּכֵדי ֶׁשָהֹעֶנׁש  ה' ָיַדע ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָעִתיד ַלֲחֹטא ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל, ָלֵכן מּוָטב ֶׁשֹּלא ִיְתָקְרבּו ֹּכל ָּכְך ֶאל ה', ְוֹלא ַיּשִׂ
ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל ֹלא ִיְהֶיה ָּגדֹול ְּביֹוֵתר, ַעל ִּפי ַּדְרָּגָתם ַהְּגבֹוָהה.

ֵאר ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבַדְרָּגה ְנמּוָכה יֹוֵתר, ִנָּתן ִיְהֶיה ָלדּון ֶאת ַהחֹוְטִאים ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל ְּכׁשֹוְגִגים ְוֹלא ִּכְמִזיִדים. ִאם ִיּׁשָ

)ֶמֶׁשְך ָחְכָמה(


