


איש היה סוחר מוכר היטב בקרב סוחרי ורשה, 
ושמעו יצא למרחוק גם בקרב הסוחרים בערים 
הסמוכות. הוא נחשב אדם ישר וירא שמים, ששלח 
ידו במסחר במגוון תחומים וגם הצליח לעשות חיל 
ולהרויח יפה. מכל רחבי ורשה נהרו אנשים להשקיע 
אצל הסוחר את כספם, ביודעם כי הוא ישר ונאמן, 
לא  אם  יפה,  ירויח  כספם  ובוודאי  ומרויח,  מצליח 

יוכפל או אף ישולש.
בנימין  רבי  זקני,  קיבל  לימים,  צעיר  בהיותו  עוד 
נכבד,  כסף  סכום  משה  רבי  מאביו  ז"ל  קובלסקי 
זה  היה  העת.  בבוא  לנישואיו  שישמש  במטרה 
סכום כסף גבוה מאוד, הון עתק של ממש, שהספיק 
בית  לרכישת  רחבה,  ביד  ולנדוניה  הדורה  לחתונה 

ולתחילת החיים בלי דאגות כלכלה. 
כמודע לחשיבות הכסף לעתידו, ביקש רבי בנימין 
היה  כך,  נודע.  סוחר  אותו  בידי  להשקיע את כספו 
קרוב לודאי, הכסף ישמור על ערכו ואף יוסיף עליו. 
רבי בנימין נועד עמו, והחליט להפקיד את ההון הרב 
בידיו האמונות, להשקיע את כספו בידי הסוחר דנן...

רבי  וגם  במסחרו  חיל  עשה  הסוחר  חלפו,  שנים 
בנימין היה רגוע ושליו, ביודעו כי כספו נמצא בידיים 
אלא  שמחתו.  ביום  הראויה  לעת  וממתין  טובות 
שלפתע החל גל שמועות שקט, אך מחריש אוזניים 

ומעורר רעדה...
האמיד  הסוחר  של  עסקיו  כי  דיברו  השמועות 
מידרדרים מדחי אל דחי, והוא כבר לא משיב חובות 
בזמן. אנשים החלו למשוך ממנו את כספי השקעתם, 
שבאו  למי  מעט,  להציל  הצליחו  שבהם  הראשונים 
הסוחר  להציל...  מה  נותר  לא  כבר  בעקבותיהם 
העשיר והישר של פעם, הוכרז כפושט רגל. הון עתק 

ירד לטמיון!
אין לתאר את שברון הלב הרב שחשו כל מי שהיו 
ופושט הרגל  מעורבים בעסקים עם הסוחר לשעבר 
ופנסיות,  ירושות  ונדוניות,  חסכונות  כספי  החדש. 
כלא  התאדו  במצולות,  טבעו  אדירים  כסף  סכומי 
היו. מטבע הדברים, הופנתה אצבע מאשימה כלפי 
בדרך,  טעויות  מעט  לא  עשה  שכנראה  הסוחר 
ואין לדעת עד כמה היתה אחריותו בהפסד הכספי 

הצורב...
ואף  ואביון,  לעני  הפך  לשעבר,  העשיר  הסוחר 
זוכים לרחמים, זכה  חמור מכך. בעוד עניים רגילים 
המשקיעים  מאשימה.  ולאצבע  קרה  לכתף  הסוחר 
אצלו היו תמימי דעים כי בו תלוי הקולר, ובאופן טבעי 
בקושי התאפקו מלתקוף אותו במילים בוטות, להביע 
בפניו את מה שהם חושבים על האסון שהמיט על 

כלכלת ביתם...
בבושה  עמד  לא  לבו  לרחוב,  לצאת  הפסיק  הוא 
מי  היו  אותו,  שהקניטו  מי  היו  פעם  לא  האיומה. 
את  צורבים  לגמרי,  אותו  שיפדו  בלבד  שמבטיהם 
ביותר  כמוצלח  שנודע  סוחר  אש.  במכוות  לבבו 
ולפתע איבד את כל ההון שהושקע בידיו האמונות 

– מי סולח לו? מי מסוגל לוותר לו?

אך הבושות היו החלק הקל, יחסית. החלק הקשה 
יותר היה הרעב, הדלות והדוחק החונק שהסוחר לא 
הורגל בהם מעודו. איש לא סייע לו, איש לא השגיח 
בצרתו, ובמידת מה של צדק – הן הוא זה שהמיט 
האשם  והוא  בטענות  לבוא  יש  אליו  אסון,  עליהם 

בהפסד הכספי הנורא...
הפוכה  בצורה  נהג  בנימין  רבי  סבי  לעומתם, 
לגמרי. אף שגם הוא איבד אצל הסוחר את כל הונו, 
ואף שהיה מדובר בסכום כסף גדול מאוד, ואף שהיה 
מדובר בסכום הכסף שנועד לנישואיו, רבי בנימין לא 
התמקד בהפסד הכואב, אלא ביהודי האומלל שנאנק 

גם הוא...
האשם,  הוא  שהסוחר  בנימין  רבי  שכח  כאילו 
זכר כמה כסף הפסיד אצלו. ביום בהיר  כביכול לא 
התייצב רבי בנימין בביתו של הסוחר והציע לו את 
עזרתו. 'אני יכול לספק לך מוצרי מזון בסיסיים, אני 
מה  לי  תגיד  רק  להשתקם.  להתחיל  לך  לסייע  יכול 

אוכל לעשות עבורך...'
מאותו יום, החל רבי בנימין לסייע לו בלאט. ארגן 
עבורו הלוואות, סייע לו בכלכלת ביתו, נטע בו את 
ולהצליח  לעסקים  לשוב  והיכולת  הכוחות, האמונה 
ואף  מאודו,  בכל  למענו  התמסר  בנימין  רבי  בהם. 
הצליח בסופו של דבר לשקם את הסוחר ולאפשר לו 

לשוב ולהרוויח ולהצליח!
השנים חלפו, רבי בנימין עלה לארץ ישראל והקים 
משפחה ברוכה, וגם עסק קטן וכולל אברכים אותו 
החזיק בדי עמל. הסוחר נותר מאחור בפולין, ודבר 
הויתור האצילי וההקרבה למען הסוחר פושט הרגל 
בו  לרגע  עד  השכוחה,  ההיסטוריה  בתהומות  צללו 

הסיפור הזה הביא למהפך דרמטי...
את ההמשך המטלטל של הסיפור, שמעתי מדודי, 
עליו  שהעיד  שליט"א,  קובלסקי  משה  רבי  הרה"ג 
מכלי ראשון, כפי ששמעו מאביו, הגה"צ רבי שמואל 
זצ"ל, שבליל היאר צייט הראשון לפטירתו של  צבי 
בחוויה  זכה  בסיוון תשמ"ט  בי'  בנימין,  רבי   - אביו 
על  שעלה  אחרי  לילה,  באותו  ונדירה.  מסתורית 
רבי  אביו  אליו  נגלה  והנה  מאוחרת,  בשעה  יצועו 

בנימין בחלום הלילה...
שכולו  בעולם  שכבר  אבא  עם  המפגש  עצם  את 
טוב, לא יוכל כל קולמוס שבעולם לתאר. הזכרונות 
עוד  הגעגועים  טרי,  עוד  האובדן  כאב  טריים,  עוד 
שכזה.  צפוי  ולא  מרגש  מפגש  ולפתע  מטלטלים, 
לרגע נבהל רבי שמואל צבי לפגוש את אביו בחלום, 
אך מיד התעשת כשאביו פנה אליו ברוך: 'בני היקר, 
הבה ואספר לך את מהלך הדין בבית דין של מעלה, 

מה עבר עליי בשנה החולפת בכבשנו של עולם...'
תיאר  בפרוטרוט,  לספר  בנימין  רבי  החל  ואז, 
בצבעים חיים ובעובדות מוצקות את כל מהלך הדין. 
של  קרונות  הדין  לאולם  הובאו  כיצד  תיאר  הוא 
זכויות, שיעורי תורה ושעות לימוד, תפילות בכוונה 
ומילים טובות שנאמרו. הוא הביט בהלם בכך שאף 
כבסרט  לפניו  עובר  חייו  וכל מהלך  נעלם,  לא  פרט 

נע... הוא מתבונן בזכויות העולות על השולחן, היטב
דאב כשראשו  ההיא  הלימוד  שעת  את  מזהה  הוא 
עליו, את התפילה ההיא שהתאמץ למענה גם כשהיה

לחוץ עד אין קץ...
אחר כך, הגיעו הצרורות האחרים, השחורים. גם
כאן לא נפקד דבר, אין שכחה לפני כסא כבודך, ואין
וידוע... אין צדיק אשר נסתר מנגד עיניך. הכל גלוי 
יעשה טוב ולא יחטא - בבין אדם לחברו ובבין אדם
ולא מוכתמים  צרורות  להם  שהצטברו  כך  למקום, 

נעימים, גבעה לא קטנה ומאיימת במיוחד...
הוא גיסו,  התייצב  הצד,  מן  מושיע  כמלאך  ואז, 
המליץ אשר  זצ"ל,  ביכורים'  ה'ראשית  בעל  הגאון 
הדיינים רחמי  את  וביקש  וזכות,  שבח  דברי  עליו 
למענו. כף הזכויות כבדה עוד קצת, אך עדיין היתה

רחוקה מלהכריע... 
פטירתו אחרי  שנעשו  נוספות  זכויות  הגיעו  ואז, 
את ציין  בנימין  רבי  נשמתו.  ולעילוי  ולזכרו  לשמו 
כ"ק שלמד  המשניות  שתי  עבור  שקיבל  הזכויות 
לעילוי זי"ע  מנדבורנה  יעקב'  ה'באר  בעל  האדמו"ר 
רבי משה לנכדו  להודות  בחלום  ביקש  וגם  נשמתו, 
משניות ללמוד  הקפיד  אשר  שליט"א,  בריקמן 
לזכותו. למרות כל הזכויות והעדויות ומליצי היושר -

המתח עדיין בשיאו, המאזניים נטולי הכרעה...
כי האמור.  הסיפור  את  וסיפר  מלאך  הגיע  ואז, 
הנפטר הנידון, קיבל מאביו סכום כסף גדול לצורכי
שלימים עד  מוכר,  סוחר  אצל  והפקידו  נישואיו, 
התברר כי הסוחר פשט את הרגל. ולמרות זאת, רבי
בנימין לא רדף אותו ולא הקניט אותו, לא בייש אותו
לו, השתדל כל כך ניסה להיטיב  לו, אלא  ולא הרע 

למענו למרות שהסוחר הפסיד לו את כל כספו...
וכף המעשה,  דבר  על  להעיד  המלאך  סיים  אך 
הזכויות היטלטלה בעוצמה, הכבידה מאוד, הכריעה
ברור אופן  החיובי  לצד  המאזניים  את  אחת  בבת 
ונחרץ. רק אז הבין רבי בנימין שאותו ויתור אצילי,
אותה התנהגות יוצאת דופן, היא שהכריעה את הכף

לזכותו, לחיי העולם הבא בגן עדן...
הוסיף האפילה,  לתוך  בחזרה  שנעלם  לפני  רגע 
רבי בנימין משפט אחד: 'דע לך בני, כי מכל מליצי
היושר, המעשה הזה הוא שהכריע את דיני לכף זכות.
הנזק למרות  לו  וסייעתי  לסוחר  שויתרתי  העובדה 

שגרם לי – היא שהביאה אותי בשערי גן עדן!'
מוכר. ולא  חזק  כח  טבעי,  על  כח  לויתור  יש  כי 
ולעולם לא נדע, איזה ויתור ואיזו הבלגה הם שיעמדו
לנו לקץ הימים, והם אלו שיכריעו את הכף לזכותנו.
יתכן אמנם שזה נורא קשה הפעם, ובדיוק עכשיו אני
חייב לעמוד על שלי - כי אם לא מה אני שווה, ובכלל
במקום שכנגדי  החוצפן  את  להעמיד  הזמן  הגיע 
הוא עכשיו  הקובע,  הרגע  זהו  עכשיו  אולי  אבל   -

הויתור שיכול להכריע את גורלנו לשבט או לחסד!
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למ בקבוק שיש בו חלב צונן ורוצה לחממו בשבת לצורך התינוק וכדומה, מותר למלא א.  תר  , דו ק הת רך ש ל מו לח וצ נן ב ו  ש ק בק
לבקערה מים רותחים מהמיחם ולשקע את כל הבקבוק בתוך המים הרותחים ואפילו שיכול  ל
שהחלב להגיע לרתיחה מחמת כן אין לחוש בדבר, כיון שהקערה נחשבת לכלי שני וכלי שני  י ו י י ל ש ה הק ן ר ב ח אי ת מח חה לר הגי לב ה
מוס אינו מבשל, וכן אין לחוש בדבר לאיסור הטמנה כיון שכלי שני נידון כדבר שאינו מוסיף  נ ר ש כד ד ש כל ון נה הט סו בד ל וש ן כן של א מ
הבל, ומותר להטמין משקים צוננים בדבר שאינו מוסיף הבל כדי שיתחממו, ומי שרוצה 

דעלהחמיר ימנע מלשקע את כל הבקבוק בתוך המים ובזה הדבר מותר לכל דעות. לכ ת ר ה וב מ תו ק בק כל א שק מ ימ מ ל
ממותר לערות בשבת מים רותחים מהמיחם לתוך כלי שומר חום הנקרא "טרמוס" כדי ב.  ק ם ר ש ל יח מ ח ר מ ש ות ל מו

טמלשמור על חום המים ואין לחוש בזה לאיסור הטמנה בשבת, כיון שאין איסור הטמנה  ר א א ו ת מ ס ה ש וא מ מו
אלא בכלי ראשון שנתבשל בו התבשיל, והטרמוס נידון ככלי שני.

למעשה באדם שהרתיח את המיחם ביום שישי, ולאחר שרתח, במקום להעבירו ממצב ג. 
והרתחה למצב שבת הוא כיבה את המיחם, ובסעודת ליל שבת שמו לב שהמיחם כבוי, ורצו  כב ח ש ש ש ל ע ו י ת ה א ת למ ח ה
לערות את המים הרותחים לתוך סיר ולהניחו על הפלאטה חשמלית שהיתה דלוקה מיום 
שישי, ולהלכה הדבר אסור בשבת משום מבשל לדעת מרן השו"ע. והסיבה לכך, שהרי 
יציקתם לסיר מצטננים באויר, וכששוב שוהים בסיר המונח על הפלאטה  אהמים בשעת  ה מ ר ש ו כ י ט מ לס ת י ש ם ה
החשמלית חוזרים לקבל כח רתיחה של כלי ראשון שיש בכוחו לבשל דברים אחרים, ולכן 
פעולה זו אסורה משום בישול בשבת. אבל ניתן לשמור את חום המים ע"י טרמוס כנ"ל.

לתבשיל שהתבשל כל צרכו והוא לח, כרוטב, מרק ומים, אסור לחממו בשבת באופן ד.  ל
שיגיע לדרגת חום שהיד סולדת בו, אבל מותר להניח תבשיל זה על פלאטה חשמלית 
בעודה כבויה באופן שאח"כ תידלק ע"י שעון שבת שהוכן לכך מיום שישי כדי לחמם את 
התבשיל, והסיבה להיתר זה, מפני שמן התורה אסור לעשות מלאכת בישול, אבל לגרום 
רלמלאכה שתיעשה מותר מן התורה ואסור מדברי חכמים, וכיון שיש מחלוקת ראשונים  ו מ ש כ י ח ב ר א ו ע ש א ל

קאם מותר לחמם דבר לח שנתבשל כבר, יש להקל בזה.
אם אירע שהפלאטה כבתה בשבת ורוצים שהמאכלים שעל גבה ישארו חמים, מותר ה. 

כל  דווקא בתבשיל שמבושל  וזה  וכדומה,  לפלאטה של השכן  ללהעביר את התבשילים  ל ל ל
הצרכו והוא יבש, כעוף אורז בשר ודגים אפילו צוננים, ואם הוא לח כמרק, יש להתיר בזה  ש ר ח א ם ם צו י ם ו ב א ע ש א צ

רק כשהתבשיל חם בחום שהיד סולדת בו.
הגדרת "חום שהיד סולדת בו" היא, כל שרוב בני האדם נמנעים לשתותו מפני החום ו. 

שלו.
שתבשיל שרובו יבש ומיעוטו לח, נידון כדבר יבש ומותר לחממו ע"ג הפלאטה בשבת ז.  ה פל ג מו לח ת כד ד ח ט מ ב וב ב

לעין,  הניכר  בשיעור  הרבה  רוטב  כשאין  הוא  לח"  "במיעוטו  והגדר  צונן,  לע אפילו שהוא  כ ר ש ה ה ו א כ ה  ל עו ב ד צ  ה לו א
ושאם יניחוהו יותר מדאי זמן על הפלאטה כיון שהלחלוחית היא מועטת תתאדה ותתייבש, 
וושבאמת אין כוונתו של המחמם למיעוט הרוטב אלא עיקר כוונתו הוא לדבר היבש. ולכן  יב בר א ו כו יק לא ב ה ע ל ח ל תו כ א א ו
ד מותר לחמם על פלאטה חשמלית חתיכת עוף שיש עליה רוטב קרוש, ואין צריך לגרד את  צר ל וא רוש ב ע ר ש ע יכ ת שמ ה לא על מ ר מ

הרוטב מהעוף אע"פ שבחימום הרוטב ימס ויתחמם.
לולפי זה מותר לחמם על הפלאטה סופגניה שמזריקים לתוכה ריבה נוזלית ולחה, אע"פ ח.  ל

מששיתכן שהריבה תגיע לחום שהיד סולדת בו, ואין לאסור את הדבר משום בישול משני  שו ם מש דב ת ור לא וא ב ול יד ש לח גי בה שה כ ש
ן ש דב יב סיבות: א' מפני שיש להחשיב את הריבה כחלק מהסופגניה וא"כ יש לה דין של דבר יבש.  ה יש א ני ס ק מ כח יב ת יב הח ש ני א  ות ס
ב' גם אם נחשיב אותה לדבר לח, מכל מקום כיון שהיא מיעוט כלפי כל הסופגניה, א"כ 

בשהיא בכלל הדין של תבשיל יבש ומיעוטו רוטב שדינו כדבר יבש. דב נו ש רוט וט ומ יב ש ל ין ל ב ה
ישאדם שהיה לו סיר חמין על הפלאטה, וראה שהמים יתאדו והתבשיל עומד להישרף ט.  ל ד עו ש הת אד י ם המ אה ו , אט הפ ע חמ סי ה ש אד

ש ולהתקלקל, למנהג האשכנזים, המיקל לערות מים רותחים מהמיחם לתוך סיר החמין יש  ן הח לת ס חם מה ם ח רו מ רו ל  המ ם שכ ג ה מנ קל, תק ול
ומנהג הספרדים, הדבר אסור משום מבשל  ללו על מה לסמוך. אבל לדעת מרן השו"ע  ל ל ל

בתבשבת.  ב
ת את והפתרון לכך הוא: שיקח מצקת ויכניסנה לתוך המיחם של המים, וישהה כמה דקות את  כמ דק שה ם, ו המ ך המיח ש יס לת צק וי קח : ש תר לכ הו וה
ך המצקת בפנים עד שתתחמם ותעלה רתיחה, ואז יוציא מים במצקת וישקע אותה בתוך  בת ות שקע צק ו וצ מ ב וא חה תעל ר ד שתתחמם ם  בפ צק ה
םתבשיל החמין, ואחר כך יטה אותה וישפכו המים לסיר החמין. אבל אסור ליצוק את המים  המ את יצ אסור אבל ן החמ סיר ים ה ו שפ תה א ה י ך חר ו ן הח שיל ת

ל. לסיר החמין בלי לשקע את המצקת בתוך התבשיל.  בש ך ה בת לשקע א המצקת בלי ר החמי לס
ת את עוד פתרון הוא: לשים על הפלאטה דבר חוצץ בין הסיר לפלאטה, ובכך בעצם מפחית את  מפח צם ך ב , וב אט הסי לפ חוצ בין דבר טה פל על שים א: עו פתרון ה

חרךהחום שנוצר בסיר ומונע מהתבשיל להיחרך. לה ש הת נע ר ומ ום שנוצ בס ה

ההשמשמשמןןן בבבבהבהבהבהבאאתאתאת בבב עעעוסוסקתקת חתחתחתחילילילילתתתהתהתה בבב תתצתצוהוהוה שרשרשרשתתת פפפפ
זזךךך זזזיתיתית ששששששמןמןמן ךיךיך אלאלאל """ויויקחקחקחוו נאאנאמרמרמר ובובובצציציווווווייי נמנמנמנורורורההה ללל
שהשהשהשמשמשמןן מממכאכאכאןןן למלמלמדודו נינינוו תותות רברברב מלמלמלמאואואור"ר"ר".  כככתיתיתיתתתת
ההטהטהטהטיפיפיפההה ב ב ביויויותרתרתר,, רחרחרחר המהמהמובובוב ההשמשמשמןןן לללהיהיהיותותות רצרצרצרצריךיךיך לללמממנמנוורורההה
קוקוקוקוקאאאא דדדדד רררבובובותיתיתינונונו למלמלמדדדדודוודו עועועודדד פהפהפהפרירירי.. הההיויויוצצאצאצאצאתתת אראראראשושושוננהנה ההה
אאאפשפשפשררר ללמלמלמנחנחנחותותות אבאבאבללל זהזהזה,, וווווייי ציצי נננאמאמאמררר למלמלמנונורהרהרה

המהמהמהזזיזיזיתיתיתים.ם.ם.   ההמהמופופופקקק הההשמשמשמניניניםם בשבשבשאראראר להלהלהססתסתסתפקקפקפק גג גםםם
ללכלכלכךךךך הההטעטעטעםםם מממבובובוארארר ע"ע"ע"ב)ב)ב) פפווו (מ(מ(מננחנחותותות בבבבגגמגמגמרארארא 
מ ממ מפנפנפניי היהיהיננונו כתכתכתיתיתית,,, זז זךךך ז ז זיתיתית ש ש שמןמןמן תותות טעטעטעונונונ א א איניינןןן שששהמהמהמנחנחנחותות
שששככאכאכאןןן אאאלאלאלא ישישישראראראל.ל.ל. ששששללל ממממומומוננםנם עלעלעל סחסחסחסההה שששההתהתורורהה
ממממממונונונםםם חחחסההסה עע עללל מדמדמדועועוע ה ה התתותורהרהרה ל ל להקהקהקשושושותתת יישישיש אככאכאוררורהההה ללל
חסחסחסהה ולולולאאא המהמהמנחנחנחותותות,,, לללששמשמשמןןן ביביביחסחסחס דודודווקוקוקאאא ישישישראראראללל שששללל
המהמהמנונונורהרהרה ?? ? מ מ מדדודועעע ל ל לשמשמשמןןן ביביחסחסחס ישישישראראראללל ממממ מ ממוממומומומוננםנםנם שש שללל עלעלעל
אא אאתתת לללההבהבהביאיאיא מימימישרשרשראלאלאל התהתהתורורורההה דודורשרשרשתתת ל ללמנמנמנורורורההה ביביחסחס
מכמכמכללל והוהוהנקנקנקיי הזהזהזךךך תותותררר בביבי טהטהטהוהוהוררר בביביותותותררר קיקיקררר הה ןמןמן השהש
כלכלכלללל לללחוחוחוססס ממבמבלילי פספספסולולולתת אאוו שששמרמרמריםםיםים ששלשלשל תתתערערערובובובתתת

ממממממממונונונםם.ם. עעעללל
ווווממומודדדדד לילילי אכאכאןןן שישישיששש מממבאבאבאררר ולולוי'י'י' ההה ששדשדש '''מקמקמק בסבסבספרפרפר
מממסמסמסמסמללולולותתת ""ה"המנמנמנחוחוחותת"ת"ת" תותותותננונונו.. אאאא ללללללללמדמדמד באבאבאהההה שששהתהתהתורורורההה
ממממממסמססמסמסמללולולולותתתתת ההןהןהןהן וווהרהרהרהרייי כככביביביכוכוכול,ל,ל, מעמעמעלהלהלה שששללל האהאהאכיכיכילהלהלה אאאתתת
נתנתנתנוו אווואואואו מללמלמלמלממדמדמדתתתת זזזההה בבבננונונוששאשאשא והוהוהמשמשמשקהקהקה'.'.'. ''ההמהמאכאכאכללל אתאתאת
עצעצעצעצממממנמנמנמנווו ע ע ע עבובובורררר שקשקשקש לללבלבלב ללנלנלנווווו איאיאיןןן אכאכאכיללילההה כרכרכרכייי יכיכיכי ל ל לצצוצוצו התהתהתורורורההה
אלללאלאלאאאאא בבביויויותתרתרתר,,, וווהיהיהיקרקרקר ההמהמהמששושושובחבחבחבח אאאתתת ויויויותרתרתר בבב טהטהטובובוב אאאתתת
כוכוכןןןן מממכךכךכך.. בבבפחפחפחפחותותות גםגםגם ללמלמלמאכאכאכללנלנלנווו סהההסהסהסתפתפתפקקק ללל לללנונונו ישישיש
התהתהתורורורורהההההההה לנלנלנווו אאואואומרמרמרתתת יייייייםםםם ההגהגהגהגששמשמשמ לעלעלעניניניניניניםםםם ההנהנהנוגוגוגעעעעע בכבכבכבכללל
ווואיאיאיןןן בבבייויותרתרתר הההמהמהמשוששושובחבחבח אאאאתתתת לחלחלחפשפשפש לכלכלכםםם אאאלללל ככיכיכיכיכולולול בבבבכבכבכב

לשלשלשלמלמלמותותות.. לשלשלשאואואוףףף צ צ צריריריכיכיכיםםםם אאאאאאתםתםתם
סמסמסמסמלמלמלמלתתתת הלהלהלאאא הייהיהיהיאאאאאאא ההההטהטהטהורורורההה המהמהמהמנננונונורהרהרה זאזאזאתתת ללעלעלעומומומתתתת
קוקוקוקיויויויוםםםםם התהתהתהתהתהתוררורורהה ללילילימומומומודדדדד עעעעללל תזתזתזת ומומומומרמרמרמרמ הההתותותורהרהרהרה''' 'א'א'אורורור אאאתתת
קקוקוקוקוקאאאאאאא ודודודודו ההההתתתותורהרהרה לל להדההדהדהדגייגיגיששששש תשתשתשתשת קבקבקבקבק כככאאאןאןאן מממ מ מ וובובובכככןכןכן וצוצוותותותיהיה... מממ
כבכבכבכבכבכבכללללללל ככככככייייייי ההבבהבהבהירירירר הלהלהלה תהתהתהתוורורורההה מבמבמבקששקשקשתתת כאכאכאןןן הההההההיפיפךךך אאאתתת
פפפפפפפפחחוחוחוחוחוחוחוחותתתתתתתת עעלעלעלעל ללללההההתהתהתפשפששפשרררררררר לללנונונו אאסאסאסוורורור לללררורוחנחנחניויויותתת הההנונונוגעגעגע
הההה ה ה הה הרררברברברברברברבהההה תותתותות ללמלמלמ לשלשלשל תתתתמימימידדדדדדד ועועועללילילינונונו לל לששאשאשאווףוףוף רתרתרתר,,, ב ב ביויויו ממממהההטהטהטובובוב
איאיאאיאיןןן ז ז זוווו וקוקודהדהדה נבנבנבנ גםגםגםגם כ כ כאשאשאשרררר ללללהשהשהשיגיגיג.. ש ש שבביביביכוככוכולתלתלתנוונונו ויויויותרתרתר בבב
אאאאאםםםםםם םגםםגםגםגם יייישרשרשרשראלאלאלאל... ששלששששלשל מממממממונונונםםם עעעעלללל ללחלחלחוסוסוס ככלכלכלללל ממממקוקוקוםםם
אאאאאאאאלללללל בברברברב מבמבמבמממומוןן עעעעולולולולההה אאאמאמאמא הדהדהדהדוגוגוג לשלשלשםםםםם הטהטהטההוהוהוררר הההההחחיחיחינונונוךךך
וצצצוצוצוצותתתתת ררלרלרלרלר אננאננאאנאנאנאנוווווו דדידידידידיד צצצ צ צרריריריככיככייכיםםםם מתמתמתמתמתמ אללאלאליויויו ו ו ו ו נבנבנבנבנוגוגוגוגעעע תהתהתהתפשפשפשררררר ללל ל ל ל לללנונונו

ביביביותותותר.ר.ר. בבבבטוטוטוטובבב
כאאכאכאכאכאןןןןןן ששישישיששישישישששששש ווהווהוהוהוסססיסיסיסיסיסיףףףף זזזצצ"צ"צ"ללללל ןיןיןין פפפפייייייינששנשנשנשנשטיטיטיטי מממששששהשהשהשהשה רררר'ר'ר'ר'ר'ר' הגהגהגאאואואוןןןן
היהההיהיהיהההההההה זךךךזךזךזךזך'''' זזיזיזיתתתתתתת ''''''ששממשמשמשמןןןןןןןן לללקלקלקלקלקחחתחתחתחת בבבכדכדכדכדיי הההרירירירי ליליליממומומוד.דד.ד. עוועועודדדד
עעעעעםםםם תבתבבתבת ורורורורורורו עעעתעתעתעתע בבבבבבבבוווווו שישישיש שששש הששהשהשממןמןמן אאאאתתת גגםגםגם ללללקחקחקחקחתתתתתתתת אפאפאפשררשרשרשר
קקקנקנקנקנקייי יהיהההיהיהיההההההה שששישישישישישי עעעעעדדדדדדד אאאאאואואותותותו ללללולולולולזכזכזזזככזכזכךךךךךך ולולולולסנסנסנסנןןןןן םםםיםיםים,,,, ררמררמרמרמר שששש קקקקצתצתצתצת
פפופופופופופופוסלסלסלסלסלסלסלסלתתתתת רורורורורורורהההההההה ההתהתהתהתהתהתהת זאזאזאזאזאתתתתתתת וווווווובבכבבבכבכבכבכללללל תתיתיתיתתתית''''.'.'. הה'ה'ה'כתכתכתכתכתכתכתכתכת ממכממכמכמכמווו לחלחלחלחלללללולולולוטייטיטיןןן
כעכעכעכעכעכעכעתתתתתתת בבב ב בב ב ב בווו?וו?ו?ו?ו? ו וו ו וההרהררהרהרהרהרייייייי ןוןווןוןוןוןון ררררסרסרסר ההחהחהחההחהחהח ממממ מ מ מההההההה ומומומומומומומומדדדדדודודודוע,עעעעע,ע,ע, למלמלמנונונורהרהרהרה,, ז ז ז זההה שששממןמןמןמן
היהיהיהיהיהיהיה בב ב ב ב ב ב ב בווווווו ההה ה ההה ה לליליליללילילילתותותותותו ממשמשממשמשממשמשמתתתחתחתחתחתחתחתחתחתח ויויויויויויוןןןןן שכשכששכשכשכשכ אאאאאאאאאלאלאלאאא ??????? ו ו ונקנקנקנקייי ךךזךזזךזך נ נ נשאשאשאשארררר אואואוא ההה
ממממממממממשוושושושושושושושושושובחבחבחבחבחבחבחבחבח..... ךכךכךכךכךכךכךכך כ כככ כ כךךךךךךךך ללאלאלאלאלאלא כככבכבכבכברררר ההוהוהואאאא ש ש שמרמררמריםייםיםים,, ששלשלשלשל רערערערובובובובתתתת תתת
לללללללללילילילילילילילילדידדידידידידידיםםםםםםםם חחחחחחינינינינינינינוךוךווךוךוךוך תתתתתתתתתתתת לללל ךיךיךיךיך רצרצרצר בבבבבבחיחיחיחיחינונונוךךך םגםגם הההלילילימומומודדדד וווזהזהזה
בבובובובובובובובתתתתתתתת ששששששששוםווםוםום תתתת ת ת תערערערערערערער מבמבמבמבמבמבבליליללילילילי וטוטוטטהההההוהוהוררררר נקנקנקנקייי חיחיחינוונונוךךךךךךךךךךךךך טקטקטקטנננניניניםםםם עבבעבעבעבעודודודםםם
כ כ כ ככךךךךךךךך עעלעלעלעעעלעלעל נסנסנסנסנסנסממממומומומוךךךךךך לללולולולולאאאאאאאא ללללתלתלתלתלתלתוררררורורורורהההההה שש ש ש שיייייככיכיכיםםםם ששששש ש ש שאאיאיאינםנםםנם םםיםיםיםים דד ד דברברברבר לשלששלשל
בדבדבדבדבדבדבדברריריריריריריםםםםםםםם הההה אתתאתאתאתאת וונונונננקנקנקנקההההה הלהלהלהלהלהלהלהלהםםם סנננססנסנסנסנסנסנסביבביביביביבירררר כשככשכשכשכשכשכשיגיייגיגיגדללדללדלדלוווווו כככךךךךך ששאשאשאחרחחרחר

ההההה הה ההללללללללללללללללללוווווו.ו.ו. םםיםםיםיםים ינניניני הההחיחיחיחיצוצוצוצו

Rabenu.com Rabenu.com



Rabenu.com


