
 

                                      [    ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ ÂÏˆ�ÈÂ  ...)ו"ל ,א"י( 
 ו מתגאה בדעתוינו מי שאינידה,  תקון העשירות דקֻדשה הוא עניותעיקר

 עשיר וני או בינוובאיזה מעמד שהוא בין שהוא עני ממש א,  כעניוומחזיק עצמ
 ושבגֹדל מלכות, בבחינת דוד המלך, לון גדוי תמיד כעני ואבוֻמפלג מחזיק עצמ

כי האדם , "ןוואני עני ואבי", "ן אנכיוכי עני ואבי: " אמר תמיד,ו ועשרווגֻדלת
 לצאת ולו הצדיק אי אפשר ליכי אפ, לםו בזה העו להבין עֹצם עניותוראוי ל

כי אדם אין צדיק בארץ אשר : " שכתובוכמ, יתברך'  בשלמות נגד הובתוידי ח
לו לחם צר ומים יאפ, כן אם; לםושכן שאר בני הע מכל, "יחטא ולא בוטיעשה 

 וללם ֻכו יתברך זן את הע'רק ה,  לפי מעשיו,םו חס ושל,ולחץ אין מגיע ל
אוכל  לא הוא [כי הוא אכל דלאו דילה, תר ממנווכן אין עני י ואם, ובחסד
ויזכה ,  תמידוב לואזי ט, דע זאת בברורו האמת ויווכשמשים אל לב. ]משלו

כי , "והשמח בחלק, איזהו עשיר": ל"שהוא מה שאמרו רז, לעשירות אמתי
לו לחם יאפ,  יתברך'ל מהודע שהכל חסד גדומחמת שי, וישמח תמיד בחלק

מאן : "בחינת, ן דעלמאולכל ה, זה יזכה לעשירות ממש ידי ועל. צר ומים לחץ
' קימי מעפר דל וכומ: "וכתיב, ]מי שהוא קטן הוא גדול ["דאיהו זעיר איהו רב

וגם .  כעפרוינו מי שמשים עצמיה, דייקאמעפר " שיבי עם נדיביםולה
 לא ,לכסף וזהב וחפצים הרבה, כה לעשירות ממשוכשז, כך אחר

 וכי גם בעֹצם עשירות, ו שלות מה שאינוזה להתאו ידי ל עלויפ
   . תמידו לעני ויהיה שמח בחלקויחזיק עצמ

, כשהוא עני: זהשהם בהפך מכל , כן הרשעיםלא 
, ונו וחסרוהוא בכעס על השם יתברך על עניות

ישעיה (" 'והיה כי ירעב והתקצף וכו"בבחינת 
הוא מלביש , ןו איזה ממוותכף כשיש ל, )'ח

 לפי ו במלבושים שאינם ראויים לואת עצמ
. להיתר מבתחו יוזה חסר ל ידי ועל, ונוממ

  כליות לומתחיל לקנ, תרון יוד ממוויח עווכשמר
כפלים מכפי  והכל בכפלי, ת ותכשיטיןוכסף ומרגלי

עד שיש , זה חייו מרים ומרורים תמיד ידי ועל, וערכ
, םיתר מבימי עניוהרבה שבימי עשירותם חייהם מרורים י

 ומתים בעלי, רֹב לידי עניות ממש פי זה באים על ידי ועל
וגם בימי עשירותם תמיד היה חסר להם כפי הנהגתם , תובוח

שבים על וואינם ח, והכל מחמת גסותם הרע, ם העצוםוהצטרכות
ומאן דאיהו רב הוא . "לו כל העֹשר מגיע להם לבדיוכא, תכליתם הנצחי

ומתים עניים , הוא משפילם-ברוך-שווהקד, ]ומי שהוא גדול הוא קטן ["זעיר
  . תובוח ממש ובעלי

ת דיי לישראל הוא מופי והנוקר היישע, יאה עניותא לישראל: וזה בחינת
כי כל מה , הוא נאה ויפה תמיד,  לעני תמידוינו מי שמחזיק עצמיה, העניות
גבי  לו מלבוש של פשתן וטלאי עליאפ,  תמידו הוא נאה ויפה אצלושיש ל
 לפי מעשיו ו ראוי לודע שאינוכי י,  מאֹדו ושמח בוהכל נאה ויפה אצל, טלאי

 ו כשיהיו לכך גם כי אחר, ואז הוא נאה ויפה תמיד, לו מלבוש כזהיאפ
 ואבל מי שאינ.  תמידויהיו נאים ויפים אצל, מלבושים של משי ושל כסף וזהב

י ויפי וכה לנו זואינ, תרו הוא מתאוה יווכל מה שיש ל,  כעניומחזיק עצמ
ד ו עותמיד חסר ל', בש בגדים יקרים וכוולו לישאפ, כנראה בחוש, לםולע

 עיקרכן  ועל. דוע כל זהכי, תרולי הקצינים ביותר של גדובגדים יקרים בי
כי האדם צריך לאחֹז תמיד בקצה , ל"ן והעשירות הוא עניות כנותקון הממ

, "ערֹם יצאתי מבטן אמי): "'איוב א( שכתוב וכמ, לד ערֹםור שנון ולזכוהאחר
ואז , לו הוא עשירות גדווכנגד עניות זה כל מה שיש ל, שזהו תכלית העניות

,  גלות מצריםעיקרו.  הרבהוהן מעט א, ו בכל מה שיש לויהיה שמח בחלק
, ציאנו בעשירות כזהוכך ה ואחר, לה בגלות מר וקשה וכבד כזהישהיינו תח

נתן לנו  לא ולמה". לוואחרי כן יצאו ברֻכש גד: "כאשר הבטיח לאברהם אבינו
ר כדי להזדכך בכּו, בתנוואבל הכל היה לט? העשירות תכף בלא צער הגלות

ן שהוא ות ממותנו מתאווציא אולה, ולזכך העשירותכדי לברר , הברזל בגלות
ת וולזכ, תרו ביותר חסר לו יושכל מה שיש ל, אחרא ן דסטראועשירות וממ

כלין ושזה בחינת מה שאנו א, דייקאידי עניות  לעשירות דקֻדשה שבא על
שזה , ר בהמרירות והעניותוכדי לידע ולזכ, רוומר, שהוא לחם עֹני, בפסח מצה

 - 'הלכות מגילה ו -לקוטי הלכות ( .ל"קון העשירות דקֻדשה כנ שלמות תעיקר
  )ד" ל- ממון ופרנסה - אוצר היראה מתוך ב"א י" ייותאות

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר( 
 התחלנו ללכת , היה חורף,יד טבריה לע המושבה ,יצאנו מיבניאל...   �

ופתאום ,  גשםהיהלא  , והיה אויר טוב מאד, מושבהאחרי הצהרים באיזה
 , לא רואים איפה ללכת,וחושך כזה  לילהונעשה, פוןיט ש,שבר ענן, ירד מבול
 כי לפני שבעים שנה ,עוד לא עבר עלי דבר כזה,  היינו בבוץ.אם כאןואם כאן 

 הבוץ היה ...רודפים וגוזלים היו ערבים ,ים והיה פה סכנותקורטהיה פה ה
הוצאנו רגל  ? איך אפשר להוציא,לא היה פ, זה היה נס,הוצאנו רגל, דבק כמו

 ,עליו השלום נעשה חולה) קרדונר( רבי ישראל ,פנים-כל-על ...ואנחנו נכנסנו
 ,פוןטשהיינו במדבר בחושך בשי, פעם הראשון בחיי ... קיבל מחלת קיבההוא

 , אי אפשר לתאר הכל, חושך,ללכת ואיך יוצאים מהבוץ דעים איפהואין יו
כי אנחנו , מסירת נפש להגיע לאיזה מקוםבינו  עש, בקיצור,פנים-כל-על

  ...השם יתברך היה לו רחמנות עלינו,  מהקורכאןיכולים למות 
 ום לא ראינו ש, ולא היה לנו שום תקווה,כבר הלכנו זמן רב בבוץ  �

 , אנחנו לא יודעים ללכת, אנחנו בחושך? איך נזכה להגיע למקום ישוב,תקווה
 , אנחנו לא יודעים שנינו התחזקנו וככה הגענו,אם לכאן,  אם לכאן,אם לכאן

,  רק מנורות נפט, אז לא היה חשמל,פתאום ראיתי מרחוק איזה נר
 , זה מקום ישוב,יש אור בבית,  ראיתי,החלונות, על ידי הוילונות

   ...?אבל איך מגיעים לשמה
הכניס ,  ראה הבוץ שלנווהאיכר, ביתההגענו כבר ל  �

 :אמרנו לו,  מים כמועשה בוץ כל החדר נ,אותנו לחדר
 לחמם ,תה לחמם את הבטןקצת אנחנו צריכים "

יש , יש לי תנור" : אז הוא אמר,"את הרגל
 לכם תה כמה יתן אנחנו נ,קומקום גדול
יש , בחסדי השם יש לנו תה ,"שאתם רוצים
 , אנחנו בחדר,אנחנו ביבשה, לנו חדר כבר

 כאילו ,כאילו לא קרה כלום, 'ערבית'התפללנו 
 הוא נעשה , עושה חדשות,הוא חדש, לא היה בוץ

 אני כל כך ,געיתי עכשיו אני כל כך הרגשאבל , חדש
שיתנו לי רק ,  כל האברים, כל הגוףוכואב ליחלש איש 

 אני רוצה רק , לא יתנו לי כלום, רק לשכב,לשכב כמה ימים
 אבל אני רציתי לראות את ,אכלנו בלילה איזה דבר, לשכב

, רדונרא ק ורבי ישראל, לא לשתות, רוצה לא לאכול אני לא,טהיהמ
ם השם ע היה לו כמה דיבורים לדבר ,טהילפני שהלך לישון על המ

 ,ם השם יתברךעלדבר ו צריכים להתוודות ?נשמהה נותניםכה כ ,יתברך
 היה לי את ,"אני רוצה לשכב" : אני ביקשתי אותו, לצאתצריכההנשמה 

 'את שמעיקר'ידוי והוה עשה פהוהוא  , ואני שכבתי כמו מת,טה שלייהמ
" ..שמע ישראל ", היה במסירת נפש כזה'את שמעיקר' ה,כאילו לא קרה כלום

פון ט אחרי שי,הלילה הזה אי אפשר לקום בחצות" ,אני חשבתי, "..ואהבת"
 ,"הלילה הזה אין חצות" ,ני חשבתיא ,"?איך אפשר לקום בחצות לילה, כזה

יש שריפה , כמו מי שנשרף, וא קם בחצות לילה ה, אריה,אבל הוא היה גיבור
היה , אני לא הרגשתי שום אבר, הוא קם בגבורה כזו, בביתו וצריכים להציל

, שמעתי החצות שהוא אמר בהתעוררות כזה,  חצות כזה...כואב לי כל הגוף
ששומעים חצות ? איך אפשר, קוצים אני כבר שכבתי במיטה כמו ששוכבים על

  ? איך אתה שוכב? לישוןאיך אתה רוצה , כזה
 ?מה זה אתי: "אמרתי, ושמעתי החצות שלו, אחרי שהוא אמר חצות  �

שאי  הוא הבין ,הוא לא אמר לי לקום ,התגברתי וקמתי ?עד מתי תשכב
הוא היה מקורב לרבנו , עושה חדשות, אבל הוא היה עניין אחר לגמרי, אפשר

שב על והיה י  הוא,אני קמתי והלכתי ,רבנו הקדוש עושה חדשות ,הקדוש
ואני , עם זוהר הקדוש והוא ישב על השולחן, של חלב, שולחן והיה נר של שמן
, היה אש הפנים שלו אדום והיה פחד להסתכל בפניו, ראיתי את הפנים שלו

 גם כן רועדים ו והשולחן והרצפה הי, והוא היה רועד,והשולחן והרצפה רעדו
 ואחרי ,התפילהל הכנההוא עשה  ו, אחר כך הגיע זמן התפילה,מהרעדה שלו

  כל אחד יש לו   ... לא יכלו המושבה  שכל  , כזה תפילה עשה  הוא   ,כזה חצות 
  
  
  
  

  

 , ודות לךלהאקום , חצות ליליה
 !...      על משפטי צדקך 
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  שלכם נמצאהנפלא עלון ה 

  על סף סגירה
  !!!!!הצילו 

  

  הדואר בסניפי ,בעין יפה , נאמותר

  89-2255-7 חשבון
  

  תזכו למצוות

 מהתפילות שלו ,כולם היו סביב הבניין שלנו מהקולות שלו, איכר, עבודה
 אני יכול , בקיצור אני ראיתי שאי אפשר לי להיות בחדר',שחרית' מתפילת

דלת והחזקתי ה אז נתקרבתי ל, יראה ופחד גדולל עלינפ,  והיה פחד,ועגול
ספיק לצאת א אז אני ,היה לי שום אפשרות להיות בביתי בזמן שלא ,דלתהב
 כי , עוד לא אפשר להסביר איך זה היה,םיגז אני לא מ, לא משקראני ,ץחול

  "...מספרים מעשה" :אנחנו יכולים לחשוב
  

  )ג"פ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .ד"ח תמוז תשכ"ר, ה"ב  �                   
עה נאמן ורחמן ו אל הצדיק הרואשר מסר את לב, ד לבי וחיותיולכב

בד במדבר שמם ומחזירם ושמקבץ כל הנדחים והאבודים שתעו כשה א
  .ם וכל טוב לאֹרך ימיםוברכה ושל, לאביהם שבשמים

ך  קבלתי ונהניתי מאֹד מאהבתשראליותיירות את המענק בסך מאה ל
ת ותלוי' ואני עיני אל ה, כך-ל עלי שהרבית להיטיב עמדי כלווחסדך הגד

צר וומבקש ומתחנן שברחמיו וחסדיו המֻרבים יהיה בעזרך ויתן לך מתנה מא
ויגמֹר , הזקן שבזקנים דקֻדשה עטלרבהחיים האֻרכים של ה, נםימתנת ח

 ,לה והנפלאה אשר התחיל להפליא עמך לקרבך לנֻקדת האמתוישועתך הגד
ושיהיה לך , ורק למען האמת לאמת, לם הזהוד של עובשביל שום פניה וכבלא 

ש ו הקדושהוא התגלות דעת, נה הצדיקון בית המקדש שביל בבניוחלק גד
רש חכמת ורה ומבטל מצח הנחש שושמביא לידי קיום הת, לםובע

ן ולם שהכל מתנהג רק ברצשידעו ֻכ, ןוומחזק אמונת הרצ, הטבע
ן של אדם שירצה וידי זה ממילא מתחזק הרצ-ועל, ראוהב

מי יתן שנזכה להגיע . יתברך' ן הות רצוויכסֹף רק לעש
צה להביאנו וב אשר הצדיק רומהרה אל התכלית הט

  .לםואשר רק בשביל זה באנו לע, אליו
צאים מפי ורה היו לדברי התואם יתדבק עצמ

ל וכך לסב-תמה אני איך אפשר אחר, הצדיק
כל הנהנה מדברי "וזהו , לם הזהוי העולחפץ חי

  .והבן היטב, "לםוטל חייו מן העונ, רהות
המצפה תמיד לישועתך , הבך באמת לנצחוא

   .והצלחתך
 „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡המעתיק 

,  ישראלורה לעמוהמלמד ת, ן יחידואנא אד
רתך ורחם עלינו למען שמך וזכני להתדבק בת

ותפתח את לבי ודעתי עד שאזכה , שהוהקד
רתך וע ולהבין היטב בלבבי את כל דברי תלשמֹ
רה והתמימה המשיבת נפש ושה והטהוהקד

ים יומחכימת פתי ומשמחת לב ומאירת עינ
ת נעימת וואזכה להרגיש היטב נפלא, מדת לעדווע

ראים ושים והנורה הקדוערבת מתיקת חדושי הת
ין כל ילה הצדיק האמת המחיממש שג' רת הות, מאֹד

שה עד ו הקדורתו ולהתענג בדברי תתוואזכה להנ, תולמוהע
ויתבטלו , תיו והבליוולם הזה ובתאוואשר אקוץ ואמאס בחיי ע

ידי עֹצם ההנאה והתענוג -לם הזה אצלי לגמרי עלוכל חיי ע
ראה אשר ושה והנו הקדורתות ולהתענג מדברי תווהשעשוע שאזכה להנ

ז רב ונחמדים מזהב ומפ, ימים נאמנים ונחמדים לעדיכל דבריו חיים וק
ק נראה לי בדעתי נעימת עמקות וכי באמת מרח. ומתוקים מדבש ונֹפת צופים

רד עד אין תכלית וף ויולה עד אין סואשר כל דבור ודבור ע, ורתודברי ת
ת לכל דרי מעלה ות נפלאותן עצוונ, ת יחדולמולל כל העוומקשר ומחבר וכ

 גדלו מה. תך תתברך ולהתדבק בך באמתות להכיר אוודרי מטה איך לזכ
ת אזנינו וכים לשמֹע ולהטוואם היינו ז, תיךומאֹד עמקו מחשב' מעשיך ה

ידי הצדיק האמת -שה אשר גלית לנו עלורתך הקדוולבנו היטב לדבור אחד מת
כים ותינו הרבים אין אנו זונואך בעו. היינו מתבטלים לגמרי, משהבחינת 

, ת חוץוא מחשבכי לבנו מל, ידי זה-ת הלב עלולהכניס הדעת בלב ולבטל תאו
ק מאֹד ועד אשר לבנו רח, ת ובלבולים והרהורים ועקמימיות שבלבותאו

תיה וכן אין אנו מרגישים נעימות מתיקות אמר-על, שהורתך הקדומדברי ת
שים ותיך הקדורתך ובמצוורחם עלינו וזכנו להתדבק בך ובת .ריםוהטה

  .מן סלה א,לםו מעתה ועד עוולבקר בהיכל' ת בנֹעם הולחז, לם ועדולע
  

  )'אות ח,  סבלנות–לקוטי עצות (

ת והיסורין וצריך שתדע שבכל הצר �                                            
שיע ויבטל ו יומלבד מה שמצפים שבחסד, לם יש בהם איזה הרחבהושבע

ותסתכל על זה . אך גם בצרה בעצמה בודאי יש בה איזה הרחבה. הצרה לגמרי
 ולא בר עליך כל ימיך באהבהול ולקבל כל מה שעוזה תוכל לסב-ידי-להיטב וע

זה תוכל להתקרב אליו יתברך תמיד בכל מה -ידי-ועל, תתבהל משום דבר
 .שיע לך השם יתברךוזה י-ידי-בר עליך ועלושע

  

 ונורב".  צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתיאלקיבקראי ענני  "...���� 
זכני ועזרני ופתח עיני ולבי ודעתי . מטיב לכלב ווט, מלא רחמים, לםושל ע

ת שאתה מטיב עמי ומרחיב לי ות וההרחבובושאזכה תמיד להסתכל על הט
ך וזה יש לי חיות וקיום בת-ידי-אשר רק על, ך הצרה והמצוקה בעצמהוגם בת

אשר סבוני גם סבבוני כתרוני , ת הנפש והגוףוצר, תיותי וצרומעוף מצוק
דע להיכן ואשר איני י, ת ימין ושמֹאלואין דרך לנטאשר כמעט , והדריכוני

תי ונוובע, בר עליותי בנפשי כל מה שעוכי אנכי בעצמי סב. לברֹח ממני בעצמי
הסרת  לא כן חסדך-פי-על-ואף, תותי המֻגנוהרבים ובמעשי הרעים ומחשב

ל עלי והצלת נפשי וכי חסדך גד. כלו רחמיו לא תמנו כי לא  כי'החסדי . "ממני
כי , עת ובכל שעה-ם ובכלול עלי מאֹד מאֹד בכל יוחסדך גד".  תחתיהלומשא

 כבר אבדתי ,עת-מל עמי בכלורא והנשגב אשר אתה גולולי חסדך הנפלא והנ
  ". עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי'הלולא ", בעניי

שיעני ועזרני וה, ואחרי אשר חסדיך ורחמיך רבים ועצומים עלי כל כך
שאתה מטיב עמי , תיךובועת חסדיך וט-ת ולהכיר בכלושאזכה להרגיש ולרא

ת שאתה ות והישועות ולמצֹא כל ההרחבוואזכה לרא. עת ובכל שעה ורגע-בכל
זה אזכה לשמֹח -ידי-ועל.  רחמנא ליצלן,ך הצרה בעצמהומרחיב לי גם בת

ואהיה . יהיה איך שיהיה, ולהתחזק ולהתפלל לפניך תמיד, בישועתך תמיד
יהיה בלבי שום עקמימות כלל  ולא .עק לעתיד לבֹאור וצדה על העבותמיד מ
בר עלי וובכל מה שע. חים באמתובים והישרים והנכותיך ודרכיך הטועל הנהג

כי , כי צדיק וישר אתה, ועל כל ישראל אזכה להאמין באמונה שלמה
 'הב וט" , שכתובותיך ברחמים כמולמך בחסד ובריואתה מנהיג ע

תפילה  מתוך –' לקוטי תפילות א( "לכל ורחמיו על כל מעשיו
  .)ג"קל

  
  )' סימן ס– ת"ימי מוהרנספר (

רבי נתן [ועמדתי לפניו ... ☺                        
באותו הלילה ] מספר על הסתלקות רבינו הקדוש

האחרונה של ימי חייו כמה שעות רצופים אני 
 אבל לא ,מן אחר חצות לילה עד אור היום, לבדי

 והכל מחמת שלא ,ממנו שום שיחהע וזכיתי לשמ
ולא רציתי , רציתי להעלות על דעתי שיסתלק

ל אותו כלל מה נעשה ומה נפעל וכיוצא ולשא
 ואני מבין עתה למפרע שהוא זכרונו לברכה ,בזה

היה חפץ ומשתוקק מאד שנשאל אותו ונפציר 
אז היה , אותו על זה שיסדר לנו איזה דברים

ם מרבוי תשוקתנו  אך בעוונותינו הרבי,אומר לנו
אליו עד שלא יכלנו להעלות על דעתנו 

על ידי זה לא הפצרנו אותו על זה , הסתלקותו
   .כנזכר לעיל

 והוא ,ועמדתי לבדי לפניו אז באותה הלילה
וכל הסתכלות , הסתכל וחזה בי בעיניו הנוראים הרבה

 ואני מבין עתה , היה כמו דבורים ממש,שהסתכל בי, שלו
ינים מהסתכלותו בי אז ובכל עת יכמה ענכמה התחזקות ו

 יתברך 'וה, בכלל ובפרט, מה שעובר, חס ושלום, שעובר עלי
שהכל היה מֻרמז בהסתכלותו כי , אני מבין, לםבנפלאותיו מצילני מֻכ

תה כמדבר עמי על מי אתה נשאר עם כל האוצרות הגנוזים יהסתכלותו הי
' ומה יעשה חלוש כמוך וכוכי רבים יעמדו עליך , אצלך ומה יהיה נעשה עמך

כאלה וכאלה ויתר מזה מה שאיני יודע בעצמי הכל היה מֻרמז ' וכו
ונה באותה הלילה וכל הסתכלות ובהסתכלותו שהסתכל בי הרבה הרבה בכ

  ...והסתכלות שהסתכל בי אז היה שוהה בו איזה שעה רצופה
   

  )א"תפ סימן - ן"חיי מוהר(

                     À     באשר שהחמה, בֻקבלנא לפני החמה באתהלבנה 
והיא צריכה לשמש בחֹרף ובלילות , משמשת עקרה ביום ובימות החמה

וקראו לכל , שתעשה לה מלבוש, יסתהיתה החמה מפיוהי. רוהאֻרכים ובק
, רצונו לומר גדולים וחשובים, )מילה רוסית(בולשבוי גלאוונא , טיםיהחי

מאחר שאין :  ואמרו,נים לילךטים הקטיורצו גם החי, לעשות לה מלבוש
קח ישאי אפשר ל, ל והשיבו"טים הניובאו החי. אין לנו לילך, קוראין אותנו

ון וכן אי אפשר לכ על, כי היא לפעמים קטנה ולפעמים גדולה, לה מלבוש
. ונו מדתה ויעשו המלבושושהם יכ, יטים הקטנים ואמרויובאו הח. מדתה

  .איך תוכלו אתם, יכוליםטים הגדולים אין יאם החי: השיבו להם
 Àםהש אצל שלֹשה דברים פעלתי ,הקדושנו י אמר רב,פעם אחת 

הוא , אי, איך שתתפללו יגידו, את הגדלות כבר שברתי מכם )א (:יתברך
¯·ÏÒ¯·.) זה , אפילו אם תעשו, עברה תציק לכם היא כבר לֹא תקבל אתכם) ב

 תוכלו להביט מֻפרסמים של שקר לֹא) ג (.·ÌÈÏ‚¯ ÈÏ·Â ÌÈÈ„È ÈÏיהיה 
  )ו"כסימן   –ה ברזל "אבני( .Â‰‰ ÔÈÈ�È¯‚אתם כבר טעמתם מה, בפרצופם
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