


לגל  הפכו  אט  ואט  טיפין,  טיפין  החלו  שמועות 
לפני  היהודית  אירופה  את  וחזק אשר שטף  גדול 
יותר ממאתיים שנה. השמועות דיברו על יהודי פלאי, 
שהפך לדמות מחוללת מופתים באופן על טבעי. עדים 
נאמנים סיפרו על חולים חשוכי מרפא שהפכו לבריאים 
לחלוטין באורח פלאי, על חשוכי בנים שהפכו לאבות 
צוהלים, ועל יהודים עניים שהתברכו בעשירות והפכו 

לעשירים מופלגים...
השמועה אודות איש הפלאים, עוררה תמיהה רבתי 
לפרנסתו  עסק  האיש  הנאמנה.  היהדות  שדרות  בכל 
במכירת יין ושיכר, ולא נודע כאדמו"ר או כרב, ואפילו 
לא כצאצא של אחד מהם. מנגד, שמו יצא למרחקים 
כפועל ישועות בקרב הארץ, ומכל רחבי אירופה נהרו 
מאמירותיו,  ולהיוושע  מפיו  להתברך  לביתו,  יהודים 

שמעולם לא אכזבו...
זי"ע,  מאפטא  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  הרה"ק 
אשר כונה בפי כל הרבי מאפטא, יצא למשימה להכיר 
את האיש ולתהות על קנקנו. מיהו, מה מעשיו, מה הן 
זכויותיו, וכיצד הגיע למדרגת 'צדיק גוזר והקדוש ברוך 
הוא מקיים' - עד שדבר מדבריו לא נופל ארצה, וככל 

היוצא מפיו כך נעשה.
שכר הרבי עגלה קטנה, ויצא אל העיירה הקטנה בה 
התגורר המוזג הפלאי. הרבי נכנס לחנותו בלי להזדהות, 
עומד  בנפלאותיו,  סחים  שהכל  במוזג  הבחין  ומיד 
מאחורי הדלפק, מוכר יין ומוזג שיכר... הרבי היה נראה 
כהלך יהודי נודד, והמוזג שש ושמח להיענות לבקשתו 
כמובן  לדעת  בלי  אורחים',  'הכנסת  מצות  בו  ולקיים 

מיהו היהודי הנודד ומה מטרת בואו...
בעבודת  פתח  ומיד  בפינתו,  הרבי  התמקם  אך 
'בלשות' מתוכננת היטב. הוא התחקה בכל רגע אחר 
את  וחיפש  תנועותיו  אחרי  בדריכות  עקב  המוכר, 
צדקותו הנסתרת, או לחילופין כוחות אחרים מהם הוא 
שואב את היכולת להושיע במוצא פיו. אפס, כי המוזג 
התנהל כמו כל מוזג אחר, לפעמים מתמקח על המחיר, 

לפעמים נפרד מלקוח ותיק בלחיצת יד...
החליט הרבי לעקוב אחריו בלילה, אולי בלילה יגלה 
במסירות  ה'  את  העובד  נסתר,  צדיק  הוא  המוזג  כי 
נפש בלילות. אך גם כאן לא נפתרה התעלומה - אחרי 
תפילת ערבית שגרתית כמו כל יהודי אחר, סעד המוזג 
ארוחת ערב עם משפחתו, קרא קריאת שמע, ועלה על 

יצועו...
הרבי הבין כי זה לא יתכן, ואדם בעל כוחות סגוליים 
ופלאיים חייב להסתיר משהו... כל אותו הלילה לא עצם 
הרבי עין, אלא עקב בדריכות אחר דלת חדר השינה של 
המוזג, ממתין לראות מתי הלה יקום לעבודת קדשו... 
נחירותיו הקצובות  קול  נע,  ולא  קם  לא  אלא שהמוזג 
הוא  אין  הלילה, משמע  כל  הבית  בחלל  היטב  נשמע 

מעובדי ה' בלילות...
הבוקר שלמחרת, היה רגיל לגמרי. המוזג קם מוקדם, 
בית  את  לפתוח  ומיהר  שגרתית,  שחרית  התפלל 
המזיגה. שוב עמד שעות ומכר יין ושיכר, ומדי פעם עצר 
לרגע לברך ולהבטיח ישועות ליהודים ששיחרו לפתחו. 
אך עדיין, לא נגלה כל קצה חוט לפתרון התעלומה - 
מנין הכוחות השמימיים העילאיים לפעול ישועות בהבל 
פיו? מי הוא זה ואיזה הוא המוזג הלז, ומה הסוד שהוא 

מסתיר?
שלושה ימים של עבודת מודיעין אינטנסיבית עשה 
העובדות  תוצאות.  ללא  אך  המוזג,  של  בביתו  הרבי 
היו ברורות: המוזג הוא יהודי רגיל, וסדר יומו ולילותיו 
הוא  אכן  כי  ספק  אין  מאידך,  מאוד.  ופשוטים  רגילים 
נמצא,  שהוא  הימים  בשלושת  וכבר  מופתים,  מחולל 

נוכח הרבי לראות זאת במו עיניו!
בחלוף היום השלישי, החליט הרבי כי זה הזמן לגשת 
אל המוזג ולשאול את פיו. לנוכח עיניו הנדהמות אמר 
מאפטא,  הרבי  הוא  אני  יקר!  'יהודי  לישנא:  כהאי  לו 
וכבר שלושה ימים שאני מתחקה אחריך ומנסה לגלות 
את סוד כוחך לפעול ישועות, אך ללא הצלחה עד כה. 
גוזרני עליך בכח התורה, כי תגלה לי מה מעשיך, וכיצד 
הגעת לדרגה שככל היוצא מפיך כך נעשה, כביכול כל 

צבא השמים עובד בשירותך!'
ומפורסם,  ידוע  הרבי  של  שמו  הן  הופתע.  המוזג 
ועצם העובדה כי זכה לארח את צדיק הדור בלי לדעת 
גרמה לו להתרגשות יתירה. אך יותר מכך, הוא הופתע 
חייו  סוד  את  סודו,  את  לגלות  הנחרצת  מהדרישה 

הכמוס שמעולם לא גילה...
סוד, אך  הוא  כי הדבר  הרבי  ניסה לשכנע את  הוא 
הדרישה  על  במפגיע  וחזר  שב  אלא  נענה,  לא  הרבי 
ראשון  מכלי  להבין  חייו,  תהלוכות  את  ממנו  לשמוע 
ברירה  בלית  מופתים.  לחולל  פשוט  יהודי  זכה  כיצד 
פתח המוזג וסיפר את סיפורו האישי המדהים, המופיע 
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הודפס לפני כמאה ושלושים שנה: 
ופאר.  עושר  חיי  דנן  ידע המוזג  רבות,  במשך שנים 
שועי  וכל  מגוונים,  בעסקים  מצליח  סוחר  נחשב  הוא 
ולהפוך  עסקים  עמו  לעשות  לפתחו,  שיחרו  עולם 
לשותפיו. סביב שמו הילכה הילת קסם על סוחר שמגע 
זהב באצבעותיו, וכל עסק שהוא נוגע בו - מצליח מיד, 

ומזכה אותו ברווחים נאים...
והידרדרו  הלכו  עסקיו  הגלגל.  עליו  התהפך  לימים, 
הרעוע  הכספי  מצבו  על  והשמועות  דחי,  אל  מדחי 
אז  של  העשיר  פוטנציאלי.  שותף  כל  ממנו  הרחיקו 
ידוע,  הפסיד בעסקיו פעם אחר פעם, והפך מאיל הון 

ליהודי נרדף ועני, רעב ללחם וחסר כל.
הוא  באופק.  בשורה  כל  ואין  חולף,  יום  ועוד  יום 
ומשפחתו החלו להתרגל לחיי עוני ודוחק, הורגלו לקבל 
לתרום  נהג  להן  צדקה  ומקופות  תמחוי  מבתי  תמיכה 
בעבר... העתיד נראה שחור וחשוך, ובני ביתו התלויים 

בצווארו כרחיים מבקשים לחם, פרוסה אין להם...
רעייתו  אליו  פנתה  ביותר,  הקשים  מהימים  באחד 
והציעה: 'שמע נא בעלי היקר! הן הכל יודעים כי אתה 
ומוצלח.  ועד לא מזמן גם נחשבת ממולח  ישר,  סוחר 
מישהו  תחפש  הסמוכה,  בעיירה  לשוק  תצא  אולי 
מאמין  ועדיין  בעבר  העסקים  בעולם  אותך  שהכיר 
הוא   - עמך  שותף  להיות  ממנו  ותבקש  בכישוריך, 
שתפיק  מהרווחים  אחוזים  ויקבל  כלשהו,  סכום  יעניק 
מהעסקים שתעשה בכסף. אולי יחוס הלה ואולי ירחם, 

ויתן לך סיכוי נוסף לחזור לעולם העסקים...'
רעייתו.  להצעת  האיש  הסכים  בולט,  חשק  בחוסר 
ולא  ומפורסם,  ידוע  כי מצבו הכספי הקשה  ידע  ידוע 
אך  שותף.  למצוא  יצליח  כי  בסיכוי  האמין  באמת 
בלית ברירה, ומתוך שהרעב הגובר והמקרקר של בני 
רעייתו  כעצת  עשה  משהו,  לעשות  הכריחו  משפחתו 

ויצא לדרך, לעיירה הסמוכה...
ברעיונו  וחוכך  בדעתו  מהפך  הוא  בדרכו,  והנה, 
בהצעת רעייתו, והדבר נראה לו לא סביר באופן קיצוני. 
להשיג שותף? למה שיסכים? למה שירצה? האם ניתן 
לסמוך עליו שיזרים כסף במועד? ואם הלה ייעלם בפתע 
פתאום?  - זה לא נשמע הגיוני! מצד שני, הרי חייבים 
ביתו  ובני  רעבים,  להישאר  אפשר  אי  משהו,  לעשות 

ממתינים בקוצר רוח שישוב עם כסף למחייתם!
לשמים  עיניים  הרים  הוא  הברקה.  בו  נצנצה  ואז, 
ואמר במילים פשוטות וברורות: 'בורא עולם, לך הכסף 

רוצה  אני  ודם,  בשר  בשותפים  חפץ  אינני  הזהב.  ולך 
שותפות איתך. אתה תושיט לי חבל הצלה ואני אתחיל 
לסחור. את הרווחים נחלוק שווה בשווה - מחצית אתן 
לפרנסת משפחתי, ומחצית אני נותן לך, להחזיק לומדי 
תורתך. כל רובל שארוויח אחלק לשניים - חצי לי, וחצי 

לך שותפי הנאמן, פיפטי פיפטי!'
על,  אל  ידיים  והרים  הסוחר  אמר  עולם!'  'בורא 
את  שתתן  מתפלל  אני  חתומה,  העסקה  'מבחינתי, 
וקיים!'  שריר  הכל  חצי.  חצי  שותפים  ונהיה  חלקך, 

הכריז בהתרגשות...
נעלמה  יד  כי  חש  הוא  לפתע,  קלים  נעשו  צעדיו 
מסייעת בעדו. לפתע נזכר כי בצרורו מטבע זהב קטנה, 
משמעות,  חסרת  בעיניו  נראית  היתה  לכן  שקודם 
לעולם  הפתח  המטבע  זו  תהא  החליט,  כך  עתה,  אך 
העסקים... הוא חזר לביתו, כינס את משפחתו והודיע 
כי מצא שותף טוב לעסק אשר יחלוק עמו ברווח חצי 
הראשונית  ההשקעה  היא  הקטנה  הזהב  ומטבע  חצי, 

של השותף...
סחורה,  במטבע  וקנה  לשוק,  ויצא  שב  יום  באותו 
שמר  לא  הרווח  את  יחסית.  פעוט  ברווח  מכר  אותה 
לעצמו אלא 'התחלק' עם השותף - מחצית הרווח נתן 
למשפחתו, ואת המחצית השניה העביר בו ביום לעמלי 
תורה. מאותו יום החל שוב לעסוק במסחר, תוך שהוא 
לבורא   - לשותפו  מהרווחים  מחצית  להעביר  מקפיד 
ועם הזמן רכש את בית  עולם, להחזקת עמלי תורתו, 
הפך  ששוב  עד  ומתפרנס,  יין  מוכר  הוא  בו  המזיגה, 

לעשיר מופלג...
הרבי  באוזני  בהתפעלות  יהודי  אותו  סיכם  'הנה', 
מאפטא, 'הבט וראה את שני הארגזים המונחים מתחת 
אני  הקופה,  ספירת  עם  יום,  מדי  המכירה.  לדלפק 
מחלק את הרווח. מחצית אני מניח בקופה הימנית, זה 
ידי עמלי תורה ומעניק  לשותף שלי. מכאן אני מחזיק 
להם לפרנסתם, ואת המחצית השניה אני מניח בקופה 

השמאלית, משם בני משפחתי לוקחים לפרנסתם...'
'אך שמתי  יודע למה,' משך הסוחר בכתפיו,  'אינני 
מצליח  אני   - פורחת  שלנו  שהשותפות  שמאז  לב, 
לחולל מופתים בהבל פי. השותף שלי עומד יפה בהסכם 
ומצווה את ברכתו בעסקיי, ואף מקבל את חלקו מדי 
יום ביומו. אך מדוע הוא מבצע את כל מה שאני אומר 

לו - אין לי מושג'... אמר הסוחר בתמימות...
הסוחר,  של  לסיפורו  רבה  בהתפעלות  האזין  הרבי 
ואמונה,  בטחון  ומורדות,  עליות  רווי  אישי  סיפור 
ושותפות אמת אמיצה ששינתה את חיי הסוחר לבלי 
הכר, וגם הפכה אותו למחולל מופתים. את ההסבר לכך 

הוסיף הרבי בעצמו:
עושה  שהוא  מה  כל  ששותף,  היא,  פסוקה  'הלכה 
וקובע, כך מוכרע על כרחו של השותף השני. מהרגע 
שזכית להפוך לשותפו הנאמן של בורא עולם, ההלכה 
כי כל מה שתקבע, כביכול על השותף לבצע.  קובעת 
הופך  מפיך  היוצא  שכל  זכית,  אכן  כי  עוד  פלא  אין 

לעובדה מוגמרת, הלא שותפים אתם...'
לתמוך  זוכה  כשיהודי  מגלה,  זי"ע  מאפטא  הרבי 
בלומדי תורה, הוא משדרג את מעמדו לשותף בכיר עם 
אביו שבשמים. זה לא רק שהוא עושה מעשים טובים 
ומועילים, אלא הופך לבעל המעמד הגבוה, המשתייך 
זו  עולם.  בורא  עם  אמת  שותפי  של  איכות  לקבוצת 
ונתינה, אלא חתימת  פעולה שמסתיימת בתרומה  לא 
המשתלמת  וגשמיים,  רוחניים  פירות  המניבה  עסקה 

לשנים ארוכות! 

http://Rabenu.com



ל אסרו חכמים להניח סיר תבשיל שאינו מבושל על גב האש מערב שבת שילך ויתבשל כך  תב לך ת מע ש אש גב בוש ע נו בש ש ר ח מ לה רו א
לבמשך השבת, מחשש שמא ירצה האדם למהר את בישולו ובתוך כך יגביר את עצמת 

בעהאש ובזה עובר על איסור מן התורה משום מבעיר. ום מ תו מן סו ל בר ה ש ה
אסאיסור הטמנה בדבר המוסיף הבל – סיר שיש בו תבשיל אפילו מבושל כל צרכו, אסרו א.  רכ כל ש מ אפ שי ת ש ר – ה וס ה ר בד מ ר אי

ש חכמים להטמינו בדבר המוסיף הבל אפילו ביום שישי כגון במלח סיד או חול, משום שאם  ש ל, או ס מל ון ש אפ ב ש ב ס ה דב נ ה ם מ ח
נתיר לו כך יש לחוש שיבוא להטמין אף ברמץ (אפר חם), ואם יטמין ברמץ יש לחוש 
יסשיבוא להבעיר את האפר והגחלים לצורך חימום התבשיל, ואז נמצא שעובר על איסור  ע וב א נמ וא ש הת מו ך לצ לי ה פ ת ר הב וא ש

.מן התורה משום "מבעיר בשבת". ש ר מ שו ה ת מ
ןאיסור הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל – מותר ביום שישי להטמין את סיר התבשיל ב. 

בדבר שאינו מוסיף הבל כדי לשמור על חומו כגון בבגדים ומגבות, אבל ביום שבת אסרו 
צרכו,  כל  ואפילו אם התבשיל מבושל  הבל  מוסיף  בדבר שאינו  אפילו  להטמין  רחכמים  כ ש ב אפ בל ף מ א ר ב פ י ה י ח
רמשום שחששו שמא ימצא האדם את סיר התבשיל שהצטנן ויבוא להרתיחו ויעבור על  ע ח ה ו ן ה ל תב ר ת ם ה מ מ ו ח ם מ

איסור מבעיר.
יש דבר מאוד יסודי שחשוב לדעת, לפעמים אנו לא מבינים מדוע חז"ל גזרו כל מיני ג. 

הטמנה,  בהלכות  וכגון  רחוקות  מאוד  לכאורה  חששות  שהם  אע"פ  וחששות  מאיסורים  ל ו ק א ר כ ו ח ה פ ש ו ר א
לוכגון שאסור לשחות בים בשבת, ואחת הסיבות היא שמא יעשה חבית של שייטין, כלומר  ש ש ח ש א ס ת ש ם ת ל ס ו
שמא יתחיל האדם לבנות סירה קטנה לשוט בה, ואם יעשה זאת יעבור על איסור בונה 
בלילה ולפני  בשבת, את התשובה לכך נבין במשל, אדם שנסע ברמזור אדום בשעה 2
לשעבר הסתכל לכל הכיוונים וראה שאין שום נפש חיה במקום ועבר וצילמה אותו מצלמת  ו ל ר מ ש ו ה ו ר ש
המשטרה, הוא מגיע למשפט ואומר לשופט לא היה שום חשש סכנה לשום נפש חיה 
לכן עברתי באדום, האם השופט יקבל את טענתו, התשובה היא וודאי שלא, והסיבה לכך 
ממשום שאע"פ שנראה שאין חשש כל כך לסיבה שבעקבותיה חוקקו את החוק בכל מצב  ב ח ת ק ב ב ה ל ש ש א א ם מ
, אין לעבור על החוק, כיון שאם נפרוץ פירצה ונאשר לעבור על החוק בכמה מצבים, כל  צ ה ב ח ע ב ר נ צ ץ פ א ק ר ל א
ואז גם במצב שהסכנה מאוד ריאלית לא  יתקיים  יכול להבין שהחוק הזה לא  בר דעת 
"יתחשבו בחוק ויכול להיגרם אסון, וכן הדבר בגזירות חז"ל, כיון שיש צד רחוק של חילול  ל

קשבת אע"פ שנראה לנו שאין לנו לחוש בדבר חוק זה חוק. ה ח דב ש ן ש ה נ פ ת ש
ג'חנון ד.  שישי  מיום  עליה  להניח  מותר  החום,  והנמכת  להגברת  וסת  לה  שאין  ח פלטה  ש ם מ על נ מ ום מ ת ג ת ן  ש ל

(מאפה תימני) שהולך ונאפה עד הבוקר, אלא שצריך ליזהר לא לפתוח המכסה בלילה, 
לו  אסור  אפוי  לא  הוא  שעדיין  ומצא  אפוי  הג'חנון  אם  לדעת  המכסה  את  פתח  לשאם 
שלהחזיר את המכסה שהרי בכך גורם למהר את אפייתו ודבר זה אסור מן התורה משום  ר ה ר א ר ו פי ת הר ל גו ב ה ה מ את זי ל

מבשל בשבת.
בדיעבד אם החזיר את המכסה, אע"פ שהג'חנון לא היה אפוי, אם הג'חנון היה כבר ה. 

לאוכלו  אסור  אז  לאו  ואם  בשבת,  לאוכלו  מותר  הדחק  ע"י  לאכילה  וראוי  קצת  אואפוי  ר א ו ו שב ו א תר ד ע" לה לא א ת א
לבשבת, אבל במוצאי שבת מותר לאחרים לאכול ממנו אפילו אם החזירו במזיד, אבל לזה  ל א מ ר ה א ו אפ מ ול ל חר ל מו ב א במ אב בת ב
ושהחזיר את המכסה, תלוי אם החזירו בשוגג מותר לו במוצאי שבת לאכול ממנו, ואם  ממ כו ל ש צא ב ר מ שו רו הח א תל סה המ א חז ש

להחזיר במזיד אסור לו לאכול ממנו לעולמים. ל
להגברת ו.  וסת  לה  שאין  חשמלית  פלאטה  על  המונח  צרכו  כל  שמבושל  החמין  גבסיר  ל וס ל ש לי חש טה פל ע מו כו צ ל בו ש חמ יר

לח והנמכת החום, מותר לכסותו בבגדים ומגבות מיום שישי לצורך שמירת החום ואין לחוש  א חו ת שמ ור שי מי ש בו ם ו בגד תו כס תר ם, הח מכ וה
בגד בזה משום הטמנה בדבר המוסיף הבל, ואם בשבת נפלו הבגדים או שהסיר את הבגדים  ת ר שה גד א ו  ש נ אם בל, ף מו בר ה ב טמ ום ב מ
לכדי למזוג מהסיר לצלחות, מותר אח"כ להחזיר את הבגדים אע"פ שבשעה שהסירם לא  " ל ל
והיה בדעתו לחזור ולכסות את הסיר, ואם לא כיסהו בבגדים מיום שישי אסור לכסותו  סו ר א שיש יום ם בבג הו כ א ם ו ר, הס א סו ו לח עת ב ה

שבבבגדים ומגבות ביום שבת. יום ות ומג דים ב
דומ  וכדומה ז.  םמבושלים כל צרכם צר ם כ של ס מותר להניח ביום שישי ביצים או שקית אורז או גריסים מ או ג ורז ת ם א ש צ ב ש ש ום ח  לה ות

לבתוך סיר החמין ואין לחוש לאיסור הטמנה בדבר המוסיף הבל, אבל אם שכח להניח מיום  ל ל
עצמהשישי, יש מחמירים לגבי שקית אורז או גריסים שלא להניחה בתוך הקדירה בשבת עצמה  בת ב ה הקדי וך ב להניחה א ש ם ריס או אור קית בי ל ם מי מ ש שי, ש
ת לא משום איסור הטמנה, אולם למעשה יש לסמוך על דעת המקילים בדבר כיון שהשקית לא  ון שהש ר כ דע המקיל בד ך ע סמ אול למעש יש יסו הטמנה ום מ
לנעשית לשם הטמנה בתבשיל אלא כדי שלא יתערבב האורז שבשקית עם שאר מאכלים  ל ל על ק ע ע
השבסיר, והרוצה לצאת ידי חובת כל הדעות ינקב את השקית בכמה נקבים באופן שיהיה  שיה ופן ב ם נקב מה ב ת שק את קב ות הד כ חובת יד צא צה והר סיר ש

מיןחיבור בין האורז לשאר התבשיל שבקדירה ויניח כך את השקית בסיר החמין.  ר ה ך את השקית בס ניח רה ו ל שבקד לשאר התבש ין האורז ור חי

ממשששכככןןן  ללללבבבבבבבבננננווותתת   ההצצייוווויי   עעלללל   לללוווממממדדדדיייםםםם   אאאנננווו   בבבבפפפררששששההה 
וווחחחזזזז"""ללל בבבתתתוווווככככםםם"""..   ווושששכככנננתתתיי   מממקקקדדדששש   לללליי  """ווועעעשששווו  כככמממוווו"""ששש 
ההיייהה  בבבתתתוווכככםםם""",,,,  ""וושששככננתתיי  נננאאאמממררר  מממדדדוועעע   הההעעעיייררררוו  כככבבבררר 
לללמממדדדוווו חחחחחזזז"""ללל ווומממככככאאאןןן   """ווושששכככנננתתתיי  בבבתתתוווכככווו"""..   ללכככתתתתוווובבב   ררראאאאווייי 
מממממבבבבבננננייי  ווואאאאחחחדדד   אאאאאאאחחחדדד  כככללל  עעעםםם  מממללללמממדדד  שששההשששכככייייננננההה שששוווררררההה  
יישששרראאאללל... וווכככבבבבררר הההאאאררייכככווו הההמממפפפרררשששייםםם ללללבבבאאאררר שששיייששש כככאאאןןן 
ללליייממממווודדד אאאייישששייי  לללכככללל אאדדדםםם מממייישששרראאאללל שששבבביייתתתווו ייייההההיייההה מממקקקקוווםםםם
ממממששששכככןןן לללשששכככיינננההה,,  ווומממההמממשששכככןןן ננללמממדדד לליימממווודדד לללבבבננייןןן הההבבביייתתת

הההאאאייישששיי... 
וווההננהה בבבפפפסססווווקקקק ננננאאאמממרר בבבכככלללללל הההדדדבבבררריייםםם שששצצצררריייךךך לללללהההבבבביייאאא
לללמממששששככןןןן  ""עעעצצצייי  שששייטטטייםםם""" וווכככאאאןןן שששוואאאללל רררששש"""ייי::: מממאאאיייןןן הההיייווו
יייעעעקקקבבב ווומממתתתרררץץץ::: פפפיייררררששש  רררבבבייי תתתנננחחחווומממאאא:::  ללהההםםם בבבמממדדדבבבבררר??? 
אאבבבייננוו צצצצפפפפההה בבבררווחחח ההקקקווודדששש,,  שששעעעתתייידדדיייןןן יישששררראאאללל לללבבבנננוותתת 
ממשששככןןן בבבממדדדבבבררר,, ווההבבבייאאא אאארררזזזיייםםם לללמממצצרריייםםם ווונננטטטעעעעםםםם,,  וווצצצוווהההה

ללללבבבננייוו  ללייטטטללםםם עעעמממהההםםם ככשששייצצצאאוו מממממצצצררייםםם,,, עע"""כככ... 
ששששווואאאללליייםםם ההמממפפפפרררשששייםםם  ממדדווועעע דדדווווקקקאאא חחחחשששבבב יייעעעקקקבבב אאאבבביינננווו  
עעעדדדיייפפפייםם ממאאאבבבנננייי הההששששהההםםם ווובבבמממההה  ההההםםם  עעעעצצצצייי שששיייטטטייםםם,,,  עעעללל  
ללללהההםםםםםם ווושששלללחחח  לללהההםםם  עעעזזזררר  שששהההקקקבבב"""ההה   הההממממיילללווואאאייםםם  ווואאאבבבנננייי 
ללללהההבבבביייאאאא דדדדררררכככיייםםם  ללללהההקקקקקבבב"""ההה   חחחססססררר   וווכככייי  בבבעעענננננניייםםם,,,  אאאווותתתםםם 
אאאאבבבבבייינננוווווו כככככךךךךךךך   כככככלללל  דדדאאאגגגג  אאא"""כככ  וווומממדדדווועעע  שששיייטטטייםםם???  עעצצייי  לללהההםםם 
יייעעקקבבב,,, ווככיי לללאאא סססמממוווךךך וובבבבטטטטוווחחח ההההייההה  ככככייי כככלללל אאאאששרר ייידדדדררררששששש

ייימממצצצצאאא לללהההםםם לללאאאאבבבווותתתתייינננווו  בבבבמממדדדבבברררר... 
ננננצצצצטטטוווווו ששגגגםםם  בבבפפפסססססוווקקק   מממבבבבווואאאאררררררר   הההרררייי  שששווואאאללללייםםם  עעעעווודדד 
ללללהההבבביייאאאאא """עעעעוווררררווותתת  תתתתתחחחשששיייםםם""" וווכככווותתתתבבבב רררששש"""ייי שששתתתחחחשששש זזזזההה  ממממממיייייייןןןןןןןןן 
(((ווובבבחחחמממדדדדתתתת בבבגגגגוווווווננניייםםםם ששששווונננייםםם,,,   עעעווררההה מממללללאאאאאא  חחחחיייההה שששצצצצבבבעעעע 
ייממממממייייםםם [[[שששבבבבזזזייי]]] כככווותתתבבב::: שששהההיייוו לללההה ששששבבבבעעעעעעעע  מממאאאווותתת  ווושששששמממוווננהההה 
גגגוווווווננניייםםם כככממממנננייןןן  תתתחחחששש))) ווונננבבבררראאאההה  לללצצצצוווורררררךךךךךך זזזזההההה  בבבבבאאאווותתתווו זזזזמממןןןן.. 
הההרררייי  לללנננווו  ננננסססס  ננננווווסססףףףף ששששהההקקקבבב"""הההה בבבררראאאא  מממיייןןן  חחחחחיייההה  ממממייייוווווחחחדדדתתתתתתת  
ככזזזווו לללצצצוורררךךך  הההששששעעעעהההה...  וווואאאאםםםם  כככךךךך  ללללממממהההה  יייעעעעקקקקקבבבבבב דדדדדדוווווואאאאאגגגג  ללללעעעעעצצצצצצצייי  

שששייטטטיייםםם  ממאאאוותתת שששנננייםםםם קקקוווודדדםםם ללללכככככככןןןןן...
לללללללללייייייימממממממממווווודדדדדדדדד  ככככככאאאאןןן    ששששייישששששששש  מממבבבאאאאררר  מממממממזזזררררחחח"""  ""הההאאאייררר   בבבססספפררר 
גגגדדדווווללל::: הההבבבננננייייןןן,,, הההההייסססווודדדדווותתת ששששעעעלללליייהההםםםם ננננננשששששששעעעעןןן ההההבבבביייתתתת חחחחחחחחחיייייייייייבבבבבבבבייייםםםםם
קקקקץץץץץ..  אאאייייןןןן  ווובבבביייגגגייייייעעעעתת  הההאאאאאדדדםםם  בבבההההששששתתתתדדדלללוווותתת  בבבעעעמממללל  לללבבבבווואאא  
אאאאבבבלללל ללללממממכככסססהההה מממלללממממעעעעעללללההה,,, ללללהההששששלללללמממממממממתתת ההההבבבבבייתתתת,, ללללזזזזהההה  תתתתתתבבבבבווואאאאאא 
בבבבברררככככתתת שששמממיייםםםםם ממממממעעעללל..  ווווללללכככןןן  עעעעעעצצצצייי ההההששששייייטטטיייםםםם  שששההההיייייווווווווו  אאאאאאאתתתתתת 
וווובבבבהההההששששששששתתתדדדדדדלללללווותתתתת בבבבבבעעעעעבבבבבווודדדדדהההה  בבבאאאאוווו   הההםםםם  הההמממששששככככןןןן,,,,,  יייסססווודדדדווותתתת 
מממאאאוווומממממצצצתתת ששששללללל  מממממאאאאתתתתיייייייםםם ששששנננהההההה  וווייייייווווותתתתתררר,,, בבבבבעעעעעקקקקקקקיייירררתתתתתת ההההעעעעעעעעעצצצצצצצציייייםםםם
ממממאאארררץץץ  יייששששררררררראאאאאללל ווווננננשששששששיייאאאתתתתםםםם ללללללממממצצצרררריייםםם בבבבננננטטטטטייייעעעעעעעההההה מממממחחחחחחווווווודדדדדדדדשששששששתתתתתת
בבבבבבבנננננשששששששיייייאאאאאאאאאאתתתתתתתםםםםםםםםם   בבבבכככככככרררררררריייתתתתתתתתתתתתתתתתםםםםםם  בבבבגגגגייידדדדוווללללללםםםםםם   נננככככרררר,,,,  אאאדדדממממתתתתתתתת  עעעלללל 
לללגגגלללווותתת בבבבאאאארררררץץץץץץ ללללאאא זזזרררווווועעעעההההה.. ררררקקקקק  ההההססססיייייוווווםםםםםם  הההההההההמממממממכככככסססססההההה הההההעעעעלללללליייייוווןןן,,,, 
ההההווואאא זזזזהההה  ששששבבבבבבבאאאאאאאאא ממממןןןן ההההמממווווככככןןןןןן..  וווכככככןןןןןן  אאאאבבבבבננניייייי ההההההשששששוווווהההההםםםםםםם  ההההההההםםםםם  רררררררקקקקק 
יייייייממממממממצצצצצצצציייייייאאאאאאא  ייייעעעעעעעקקקקקבבבב שששששההההההההקקקקקקבבבבבבב""""""ההההההההה  ססססססססמממממממךךךךךךך    זזזזזהההה  עעעעללללל    וווווווללללללככככןןן  תתתווווסססססספפפפתתתת.... 

ללללהההםםם אאאאתתת זזזההה בבבבבדדדדדדררררככככככככיייייייםםםםםםםם ממממממייייייוווחחחחחחדדדדדווווותתתתתתתת.... 
זזזזהההה ההההייייסססוווודדד קקקקקייייייםםםם   גגגגגגםםםםםםםם בבבבבבבבבבבננניייננננננוווווו ההההההפפפפפפפררררררטטטטטייייי  שששששששששששללללללללל  ההההההההאאאאאאאדדדדדדםםםםםםםם.......  אאאאאאאאתתתתתתתת 
בבבבבבבבבבעעעעעעעבבבבבבבבבבבווווווודדדדדדדדדההההההההה  בבבבבבבעעעעעעצצצצצצצצממממממממוווווווו    ללללהההההקקקקקיייייםםםםם   ההההווואאאא  צצצררריייייךךךך  הההההבבבביייתתתת  יייסססווודדדדוווותתתת 
רררבבבההה תתתמממיידדיייתתתת ווואאארררוווווכככההההההה..  עעעםםםם ההההרררררבבבבבבהההה תתתתתתפפפפפיייילללללללללווותתתתתתת...  וווווואאאאאאאאאזזזזזז ההההההההבבבבבבבבאאאאאאאא
לללללייייטטטהההררר מממססססיייייייייעעעעייייןן בבביייידדדדדדדדדדדדדוו,,,,,  בבבבווורררראאאאאא עעעעעוווווללללםםםםםם  הההההההוווווווואאאאאאא מממממשששששלללללללייייייםםםםםםם אאאאאאאאאתתתתתתתת 
ההההבבבבננננייייןןןן.. אאאאבבבבבבלללללל  רררררררקקקקקקק  אאאאחחחחחררר  שששההההשששששששששקקקקקקייייעעעעעעעע  ההההאאאאאאאאדדדדדדדדםםםםם כככככלללללל ככככככווווווחחחחחחווווותתתתתתייייייווווווו 
הההההההההיייייייווווווםםםםםםםם  כככככללללללל  עעעעעעללללללללייייוווו  חחחחחחוווופפפפפפףףףף  אאאאאאלללללללל  חחחחחחחחחחחסססססססססדדדדדדד  אאאזזזזז  ההההבבבבבבבביייתתתתתתתת,,,,,,  בבבבבבבננניייתתת  

מממממממעעעעעלללל..
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