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ת שהם בחינת ות רעות ושבע פרובות טום פרעֹה שבע פרווזה בחינת חל
 ושכל מה שיש ל, ןות ממתאווזה בחינת . שבע שני השבע ושבע שני הרעב

בחינת  היינוד, תובות וטות בריאווזהו מה שראה שבע פר. תרו יותר חסר לוי
והנה . יתברך להעשירים' תן הוזה בחינת עשירות וכל טוב שנ. שבע שני השבע

ת את ות והרעות הרקוותבלענה הפר. 'ת אחריהן וכוות עֹלות אחרושבע פר
ת הם בחינת שבע שני ות הרעושבע פר. תות המראה והבריאות יפושבע הפר

שהם , ן הרבהון שהוא רעב תמיד לבלֹע ממות ממתאוורעב שהוא בחינת 
כי כל , יתברך'  הוב והעשירות שנתן לולעים את שבע שני השבע את כל הטוב

. מרבה נכסים מרבה דאגה: תר בבחינתו יותר חסר לו עשירות יומה שיש ל
ת ות הרעות ויסורין כאלו הוא עני ממש בבחינת ותבלענה שבע פרו דאגוויש ל

איהן רע כאשר ומר. דע כי באו אל קרבנהונולא ותבֹאנה אל קרבנה ' וכו
ן שהוא בחינת שבע שני הרעב ות ממתאוו על ידי הרע של היינוד, בתחלה

 ועל ידי זה נבלע ונשכח כל השפע והעשירות שחננ, תות הרעובחינת שבע פר
ת ו העשירות כלל והוא מלא דאגודע אצלונולא יתברך ' ה

 ו בידותתאוו חצי וכי אין ל, ולם חסר לוכי לע, כבתחלה
 ון שלות ממתאווכי , לםותשבע עֹשר לעא ל ולם ועינולע

לע את כל ותר זה בומה שמתאוה בכל פעם י
דע כל טוב והעשירות ונלא  עד אשר והעשירות של

 ון שלות ממתאווכי נבלע ונשכח הכל על ידי , ושל
  .תרותר ויושמתאוה בכל פעם י

סף שהוא בחינת הצדיק ווהתקון על ידי י
והוא . ועל ידן וות ממוקון תאיקר תיר שעושבד

ן שינצלו משבע ותן עצה להעשירים בעלי הממונ
ן על ידי צדקה ות ממתאוון ושני הרעב מרעב

 שכתב רבנו וכמ, ןות ממתאווקר שבירת ישהוא ע
וזה בחינת יעשה פרעֹה ויפקד ). בסימן יג(ל "ז

 בחינת גבאי היינו, פקידים על הארץ שיעשה מֻמנים
וחמש את : וזהו. צדקה שהם מֻמנים לפקח על העניים

 וכמ,  זה בחינת צדקה ששעורה חֹמש—' וחמש, 'ארץ מצרים
והיה האֹכל : וזהו. תר מחֹמשוהמבזבז אל יבזבז י: ל"תינו זושאמרו רב

ן הוא על ידי צדקה בבחינת ון ושמירת הממו פקדעיקרכי ', ן לארץ וכוולפקד
שאמרו  ווכמ', תי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה וכוואב): בבא בתרא יא(

, תכרת הארץ ברעבולא : וזה. ן חסרומלח ממ:): ת סווכֻתב(ל "תינו זורב
, םוקרת את האדם חס ושלורתת ועון שכות ממתאוון ושלא תתגבר רעב

ת תאוולין מוכי על ידי צדקה נצ, )סימן כג" (וית צדקוצ"רה וכמבֹאר בהת
בֹתיה ויתן אֹכל בערים ושמרו אֹכל שדה העיר אשר סבי: וזהו. ל"ן כנוממ

כי , תה העירו שנתן האכילה והשפע של כל עיר ועיר לעניי אהיינו, כהונתן בת
: וזהו בחינת. ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, דמין לעניי עיר אחרתועניי עירך ק

ך העיר לעניי ושנתן וחלק בת, "כהואֹכל שדה העיר אשר סביבֹתיה נתן בת"
י שכל ארץ "פרש רשוזה ש. תיהותה העיר את כל האכילה והשפע שבסביבוא

כי העני ', תיה וכווכה ומעמדת פרותנין מעפר הארץ לתוונ. תיהומעמדת פר
. מקימי מעפר דל): תהלים קיג( שכתוב וכמ, כי ֻמנח עד עפר, הוא בחינת עפר

צריך לתן , שלא ישלטו עליו שבע שני הרעב, וצה האדם לשמֹר עשירותווכשר
תן לעניים שהם וח הצדקה שנ זכות וכֹהיינו דוך עשירותומעפר הארץ לת

יכלה על ידי שבע שני ולא ם י שיתקיומר עשירותווזה מעמיד וש, בחינת עפר
 -לקוטי הלכות  (םו חס ושלון שמכלה חייו ועשירותות ממתאווהרעב שהוא 

  ):ז"  י-' הלכות ברכת המזון ד
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ל ורחמים רבים ום חסד גדשזה היה אצל, סף לאחיוו התגלות יעיקר
כל זה היה על ידי , םועליו השל,  אבינויעקבלה להם ולאביהם ווישועה גד

ל ולה היה להם מזה מרירות וצער גדישבתח, הגביע שהיה באמתחת בנימין
ועל כן מובא . לה ורחמים רביםוין זה ישועה גדיף היה נעלם בענוולבס, מאֹד

, ב"ג פעמים ע" יהיינו, ב"ג ע"ת יותיוהוא א' גביע'ד הושס, בספרים באמת
שהם כלל , ]שלוש עשרה מידות של רחמים [בחינת תליסר מכילין דרחמי

ל ומר מאֹד וכשהאדם בצער גד, דיעווזה רמז לנו לידע ולה. הרחמים והחסד
, בהו וידע ויאמין שגם זה לטו מאֹד מאֹד יחזק את עצמועד שמעקם את לב

רק שצריכין לצעֹק , ות הצער הזהובודאי נעלמין רחמים נפלאים במריר
 כות הל- לקוטי הלכות (ת לרחמיו יתברך וולהתפלל להשם יתברך ולחכ

  ):' ט-  יסורין וישועה - מתוך אוצר היראה ה"אות מ -' הודאה ו
 

  )צז - ]המשך[ד צ סימנים –' ת חלק ב"ימי מוהרנספר  (

 ומצאתי את ,םות היו ובאתי לגאליטע סמוך לחצ...☺                      
, לכת לאלכסנדריאודיע לי תכף שיש ספינה שהו והובעל האכסניא שלי בבית

ן תצא מכאן והייתי נחפז מאד לילך אל ום ראשו ביום שבת קדש אוובי
ד להאריך בדברים עם האנשים ורציתי עולא , ת הבילעטודונסליר אוהק

 והבעל א"תם והלכתי בזריזות אני וריוודחיתי א, ת ספריםושבאו עמי לקנ
שבים כל ווהלכתי מיד לעיר ביאלע ששם י, הבית שהוא רבי אברהם

אף על פי (ת של ישמעאלים והקבר-תנו בדרך ביתוליך אונסלרין והוהק
נצילאריע ועד שבאנו לק) ב ממנו וכל זה היה בכונהושבאמת יש דרך אחר קר

תנו מזה לזה כדרכם עד שבאנו וסטריך וכשנכנסנו לשם דחו אומא
ותכף הראה לי הבילעט שלי ] המזכיר[ר וראטלפני הסיק
 הן ענה ואמר מה זה מה והשבתי ל, תנו זה הואוושאל א

באת לכאן הלא זה הוא בילעט של רוסיה ומה שיכות 
ני כך הוא דת רוסיה ואד, ויש לך לכאן השבתי ל

 ותונסליר ומחליפין אוקחין הבילעט של הקושל
צאת תנים בילעט שלהם ובלא זה אין מניחים לוונ

אבל באמת מבאר בהבילעט שאני , מהגרעניץ
כן הוא לא סטריך ענה ואמר ומאנשי הקיסר מא

כי כמה אנשים באו הנה והביאו הבילעט של 
 וכו יקרא מה שבתו ואמרתי לונסליר בעצמוהק

סטריך השיב איני וויראה שכתוב שם שאני מא
 למי שבקי היטב ותון רוסיה לך ותן אומכיר בלש

  .תון רוסיה לקרובלש
ן של וך דבריו הזכיר לשוגם בת, והלכנו בפחי נפש מאד

ל ונם והיה לי צער גדום שנקרא בלשוחשש מרגלים חס ושל
מם ווהלכנו עם הבילעט לביתנו ועליתי על העליה וישבתי משת, ופחד מאד

 ודע לועד שנ, אחר כך הלך הבעל הבית רבי אברהם הנזכר לעיל ודרש וחקר
 לעיר ותי וחזרתי והלכתי עמו וקרא או לביתן רוסיה וחזרומי שבקי בלש

 והלכנו לבית ו בביתותומצאנו אולא ,  האישותוובאנו לבית א, ביאלע
דע ודע שם מאיש אחד שיוקאוויני וישבנו שם לפוש וישבנו שם הרבה עד שנ

נסליר של רוסיה כי אז ופר אחד שנשאר מבית הקו סהיינו, ן רוסיהובלש
 מחמת מריבת וכי נסע לבית, ר של רוסיהנסליוהיה שם קלא תה העת ובא

  .כידוע) היונים(הגרעקין 
ויצא , הנזכר לעיל פרוסוהלכנו לבית ה. ועל ידי זה היו לנו יסורים כל כך

 ואמר ותולקראתנו לבית השער וספרנו מֻבקשנו ולקח הבילעט וקרא א
תם ואבל אמר שלא ישר בעיניו הח, סטריךו שאני מהקיסר מאושכתוב ב

היה נכר כלל תמונת לא כי ) בעין עליוותם הנשר שקו חהיינו(יו שנחתם על
 ודזירן בעצמווחתימת יד הגרף ל, תם כי באמת היה מֻטשטש מאדות מהחוא

עשרה שנים -כי זה כבר שתים, ו מכיר כתיבת ידואמר שאינ, שהיה כתוב שם
בעין הוא מֻטשטש ותם העגל שקושהוא בכאן אבל זה הוא תמוה בעיניו שהח

ל ותכף ות כלל והיה לנו צער גדותיואד עד שלא נכר ציור הנשר והאמאד מ
ת והביא לנו הבילעט ות באו אותוהלך על העליה ולקח הבילעט והעתיק א

ואמר לנו בעל פה , וגם ההעתקה רק כתב ההעתקה חתם בחתימה, שלנו
אבל חתימת יד , סטריךוה מא"שכתוב שם שהבילעט הוא שאני מאנשי קיר

תר חס ואולי יקלקל י, ל בלביו מכיר ותכף היה פחד גדויל אינהגרף הנזכר לע
  .םוושל
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, נסלירוד להתקרב לבית הקות שאי אפשר עווהנה כבר היה אחר חצ
לה ומרך לבב ווההכרח להמתין עד למחר וחזרתי משם בפחי נפש ובדאגה גד

בפרט , םויקבלני חס ושללא נסליר וכי אני גר בארץ נכריה וכשהק, מאד
ד הפעם ודע מה יהיה מזה אחר כך ֻהכרחתי לילך עות מלחמה כזאת מי יבשע

ת הספרים שהשארנו שם ובאנו לשם והיו לי ודות שם קץ אולעש, סקיעולה
ולנו בבית , שם קצת יסורים קדם שמצאתי האנשים שהיה לי עסק עמהם

  : ל"רבי יעקב חזן הנ
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

 תתמיד הולך בשדוהיה ) קרדונר(רבי ישראל  ...  �                   
של ,  ראיתי את הסוף שלו,אמר לו שהוא יהרוג אותווחותני , התבודדותל

 כי , היה מתנגד גדול על ברסלבהוא , ברסלברק ,היה לו שום דברלא  ,חותני
אז ,  הוא היה מתנגד גדול על ברסלב,היה אצל הרב רפאל דיין בצפתהוא 

 והם , נשארו יתומים קטנים,זה אני ראיתי את זהו ,מזהכולם סבלו מאד 
 הוא , הוא מת, בשבוע שהוא ביזה אותו,גם הואו, עבדו בחינם אצל עשירים

השאיר ו , בבוקר בשבת הוא נפטר,בליל שישיונעשה חולה ביום חמישי 
 הוא היה מתנגד גדול , ישראל קרדונרי ביזה מאד את רבהוא, עשרה יתומים

 היההוא ו , אבל רשע, הוא היה הרב של צפת,של רשעיםושל רפאל דיין 
 , מה שסובלים כשעושים רעה להצדיק את בעיני ראיתי,מתנגד גדול על רבנו

 יותר גרוע מכל הוא, רחמנא לצלן... צדיקבשביל כשעושים בזיון או צער 
  לכל אבל זה הזיק, ילדים קטנים, יתומים קטנים,מן הכל,  שבתורהעבירות

 אין יותר רע , רחמנא לצלן,קללותקילל ,  רחמנא לצלן,ל הבתיםלכו יןהבני
בעולם וסובלים מזה בעולם הזה זה ,  רחמנא לצלן,מהתנגדות על הצדיק

,  ילדים גדולים וקטנים עם,אלמנהשארה שה שלו ני הא! אה. תמיד,הבא
ובליל שישי , הזקןאת  רביעי או חמישי הוא תלש לו ביום , הוא סבל,יתומים

  האדם מת...הוא נפטר  בשבת קודש בבוקר, ונפטר בשבת,הוא נעשה חולה
לא אני ... בחינם,  הם עבדו בחינם אצל עשירים,והשאיר עשרה יתומים

אני ו, עשההוא אבל מה ש...  צריך להתקוטט הייתי,שתוקלהייתי צריך 
  ... זה היה מביא עלי צרות גדולות... זה לא,שתקתי
הרב הוא סבל צרות גדולות מזה שהוא ציער את רבי ו, יה הרב בצפתה... 
 אני , הוא היה מתנגד גדול והוא ציער את רבי ישראל מאד,)קרדונר (ישראל

 בשביל זה אני סובל ,עשיתי כךלא  אני ,הייתי צריך להתקוטט ולהתגרש
 אולי ,אני חשבתי!  יתברך מקפיד על זה יותר מהכלשם כבוד הצדיק ה,מאד

 , כולה סבלוהמשפחהאבל , אשמההיא לא  ]הבת שלו[ ...א יעשה תשובההו
  ביום חמישי, בשבת הוא נפטר, הילדים וכל המשפחה סבלו מאד מזה,סבלו
 , מתהוא,  בליל שישי בבוקר, וביום שישי,טובלא  אמר שהוא מרגיש הוא

 ...ידע שזה כל כךלא הוא !  יתברך מקפיד אפילו בשוגגשםכבוד הצדיק ה
 ,אוי, אוי,  אוי, אוי, אוי, אוי, כל המשפחה סבלו מזה, סבלו כל הילדיםאבל
 יתברך שם ה,הצדיקשל כבוד ה על מה זה בזיון ,ראיתי בעיניאני  שמה

  ... ! הוא משלם טוב,משלם תכף
 הוא נפטר...  הבנים שלו,כל המשפחה,  ילדים קטנים סבלו מזהעשרה...

 גם  אני סבלתי,פי שאדרבה-על-  אף, על המיטה הוא נפטר,בשבת בבוקר
   ...! מאד,מקפיד מאדהוא  יתברך שם כבוד הצדיק ה,כן-פי- על-אף, בשביל זה

 הוא , והוא סבל, והוא נעשה מתנגד,הוא היה מקורב לרב רפאל דיין...
ילדים קטנים סבלו בלי ?  מי יכול לשער,והבנים והיתומים מה שהם סבלו

   )...קרדונר(ל רא ישי ביזה את רבשהוא ,שיעור מהאבא שלו
,  זה מחמתהיה ,יכול להיות שכל מה שסבלו ישראל בזמן היטלר...

 אני נתקרבתי , כן]?בשביל שביזה רבי ישראל קרדונר [? מי יודע,בשביל זה
 שהוא , והוא היה מקורב לרפאל דיין והוא אמר,לפני החתונה לרבנו הקדוש

 הוא נחלה ביום ,שלואעזוב את הבת אם לא , )קרדונר ( ישראלייהרוג את רב
עשרה ,  והשאיר יתומים, בשבת הוא נפטר, ובליל שישי בבוקר,חמישי

  ... יתומים קטנים
ביום , כבוד הצדיק,  יתברך זה יותר מכל עבירות שבתורהאצל השם...

 , נפטר, נפטר בבוקר בשבת, ובלילה,טובלא חמישי הוא אמר שהוא מרגיש 
  ... עשרה יתומים,ונשארו יתומים

  
  )'אות ד,  חנוכה–ת המבוארות עצו(

ל ביום וכפי שכל אחד זוכה לפע�                                             
ל אצל השם יתברך על ונו כפי שזוכה לפעיהי, "סלח נא"הכפורים בבקשת 

כי קדושת חנוכה . כן הוא זוכה לקדושת חנוכה, מחילת חטאיו ועוונותיו
כי חנוכה מרמז על חנוכת בית , ריםנמשכת מן הסליחה של יום הכפו

, אר בסעיפים הקודמיםוכמב, ות נר חנוכהונו שעל ידי קיום מציהי. המקדש
על ידי זה זוכה להמשיך קדושת בית , ין חנוכהיענ', אר בסעיף גוובפרט כמב

אר וכמב, פוריולזאת זוכים על ידי פעולת סליחה ומחילה של יום כ. המקדש
  ".כי מרחמם ינהגם"בתורה ) 'ימן זס(ן חלק שני "בלקוטי מוהר

היא הזכיה בדעת אמתית , קר קדושת בית המקדש שממשיך בחנוכהיוע
ינו שידע ויאמין שכל יה". הוא האלקים' כי ה) "לט, דברים ד(לדעת ולהודיע 

בהשגחתו הפרטית  לםוכ, נים שנדמה לו כי נפעלים הם בדרך הטבעיהעני
הלביש , יאמין בהשגחה פרטיתורק כדי לנסות את האדם אם . יתברך הם

וצריך לדעת . הן בכלל הן בפרט, השם יתברך את השגחתו בדרך הטבע
ומנהיג ומושל , ולהאמין שהשם יתברך הוא בורא כל העולמות וכל הנבראים

הכל נפעל , מאורעות והרפתקאות בכלל ובפרט, בהם לבדו וכל הסבות
ת ולהבין ששום נברא וצריך לדע. בהשגחתו הפרטית בלי שום חיוב טבעי כלל

אר בלקוטי וכך מב. אינו יכול לעשות טובה או רעה בלי השגחתו יתברך
  .הלכות

יפנה רק אל השם , נצל מרעיכאשר האדם זקוק לטובה או לה, על כן
ומלבדו , כי מלבדו אין כח שיוכל להושיעו מן הרעה. לה ובקשהייתברך בתפ

צולים יעת האמתית הזאת נועל ידי הד. יתברך אין כח שיוכל להיטיב עמו
קר הרחמנות על יהודי יינו שעיה. קר הרחמנות על ישראלישזה ע, מעוונות

אר למעלה בסעיף וכמב, הוא האלקים' לדעת כי ה, הוא שיזכה לדעת אמתית
דעת אמתית זאת צריך להכניס גם בילדים ובתלמידים מדור לדור ולנצח . זה

". מקיפים"המכונות , ואמתיותועל ידי זה זוכים להשגות גדולות , נצחים
קר שעשועי עולם הבא ולאלו אפשר לזכות על ידי הדלקת יוהשגות אלה הם ע

ועל ידי . ביראה ואהבה כראוי, מים באמונהישמן הקדוש של נר חנוכה שמקי
נו שזוכים לדעת יהי. זה גם זוכים לפרנסה קדושה שנמשכת מן הרצון העליון

ולהאמין שהפרנסה נמשכת ברצונו יתברך ובהשגחתו הפרטית שלא על פי 
  .טבע

ינו לגעגועים יה, ועל ידי פרנסה זוכים בעת האכילה לרצון מופלג
שלחנוכה , ת יוכל להבין כל אדםוזא. עור אל השם יתברךיוכסופים ללא ש

אמתית לצדיק   רק על ידי התקרבות לזכות אפשר  , אר למעלהוכמב , כזאת
דעת , נו שיכול להכניס בכל אדם לפי מדרגתויהי, אמת שהוא רחמן אמתי

  .אר למעלהוכמב, קר הרחמנות שאפשר לרחם ולהיטיבישזה ע, אמתית
תעזרנו בכל שנה ושנה שנזכה ו. וזכנו ברחמיך הרבים לקֻדשת חֻנכה ...  �

שתמחֹל ותסלח , נו לטובה ביום הכפורים הקדושינו ומשאלותיתולפעֹל בקש
, נות עמך בית ישראל ותעביר אשמותינו בכל שנה ושנהונותינו ולעוולעו

ן העם הזה כגֹדל חסדך וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד וסלח נא לעו"
כפר נא על , מחל נא, סלח נא".  סלחתי כדברך'ויֹאמר ה", ושם נאמר". הנה

נו ושפשענו לפניך מנעורנו עד יוונותינו ופשעינו שחטאנו ושעוכל חטֹאתינו ועו
ני והרב כבסני מעו. ים כחסדך כרֹב רחמיך מחה פשעיקחנני אלֹ. ם הזהוהי

ידי -ונזכה על. נותי מחהוהסתר פניך מחטאי וכל עו. ומחטאתי טהרני
זה קֻדשת ימי החֻנכה - ידי-לקבל על, םהמחילה והסליחה של יום הכפורי

ונזכה להמשיך עלינו בימי החֻנכה קֻדשת הבית , שהם חֻנכת הבית, הקדושים
  )ד"תפילה נמתוך  –'  בתפילות קוטיל( ...המקדש

  
  )ד"ל מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא (

ת ות הצחצחורוהמתיחד ומתענג בהא, לבי יקירי �                  
 ו במעלה שאין למעלה מהם המחיים ומרפאים את גופתונות העליוהחדש

ת ות כזביות הטמאה של המינות ואמונו מאבי אבווזכה לטהר עצמ, וונפש
חמים בעזות מצח להרחיק וד עצמן ולודפים אחר כבושל השקרנים הר

רש ור ושוקר מקיעה האמתי שהוא עוולהפריד את ישראל מהצדיק הר
ף ואבל ס. ת שבא על ישראלות והצרורמים כל הכפירוידי זה ג- ועל, חיותם

 שהבטיח וכמ, לם בשלמותו מה שהתחיל לתקן העוף יגמֹר הצדיק את שלוס
  !"נצחתי ואנצח, גמרתי ואגמֹר: "ואמר
דע כמה וכמה אש אהבתך תוקד בלבי ות לבבי ויודע תעלומו יתברך י'ה

 תכלית עיקרת ומתפלל ומתחנן על ושב מחשבוואני ח, מם ולילהותמיד י
ר האמת ו יאיר בלבך א' הישועה היא שהעיקרו, תך וישועתך בזה ובבאבוט

, ורתוותזכה להבין היטב דברי ת, כך-  כלוקק לו ומשתוהאמתי שאתה חפץ ב
קים וכי הגופים רח, כי אנחנו תמיד ביחד, ודע. תועד שתדלג על כל המניע

כי אנחנו קשורים יחד ביחודא חדא בשרש נשמת , ביםות קרואבל הנפש
  .וזה כל תקותנו ותקות כל ישראל, ק האמתהצדי

וכל זה כדי ,  הקשר אשר בנינוענייןאי אפשר לבאר כל אשר בלבבי ב
לם את שם ודיע ולפרסם בעוציא לפעל תשוקתך החזקה להושתוכל לה

  .הצדיק האמת
יתברך ' הב הטמון בעמקי לבך לשוב לוקקות אל הטואתערותא והשת

אהבה ,  תקף אהבתי הנאמנה אליךרר בלביוזה גרם לע, ונות כרצוולהי
כי באמת אינך זז מלבי וממחשבתי . לםוגמתה בעאמתית כזֹאת שאין ֻד

 להאיר עיקרוה, ותמיד בכל עת אני מתגעגע לישועתך והצלחתך האמתית
 ישועתנו ותקותנו ותקון נפשנו ותקון עיקרר הצדיק האמת שהוא ובלבך א

  . רור דולם לדוכל הע
אבל ', נה בשפל המדרגה מאֹד וכוותחתטא הואם אמנם אנו בדי

היו לא  לםוכי מע, לים על הכלו הם עויתברך בחסד' ת שהקדים הוהרפוא
, ת משיחאולים אנושים שבעתים הללו בעקבו לחאפילות הנפש כאלה ורפוא

, בה גם עמך ואל יעזבך ואל יטשךולם ובודאי יגמֹר לטוודבר אלֹקינו יקום לע
  .' וכולםו רחמיו לעכלוולא  תמנולא  'כי חסדי ה
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