
ַ ַַ-ַילוַ צ ַה   ל!!לוַ א 

 סססס!!!"ַַּּצּולֹופ ַּ"

מיַּלאַּשמעַּאתַּהקריאהַּהמהדהדתַּהזאתַּשטבעַּאחדַּהמשגיחיםַּעלומיַּהשם,ַּשמאזַַּּ
,ַּנהפךַַּּשםַּבקצהַּההיכלַּששאגַּזאתַּבכדיַּלעוררַּאתַּאחרוניַּהתלמידיםַּהנרדמים

 למושגַּשמאפייןַּאתַּאלול.

מיַּלאַּמרגישַּבחודשַּהזהַּאתַּהחרדהַּמפניַּ"יוםַּהדין"ַּלופףַּאותו.ַּמכלַּעברַּקריאותַּ
לתשובה.ַּלחץַּאדירַּלשפרַּאתַּהרוחניותַּשנמצאתַּבשפלַּשלאַּהיהַּכמוהו.ַּמדרבניםַַּּ
לשפרַּאתַּההתנהגותַּמקצהַּלקצהַּכעיןַּרשימתַּקניותַּשאינהַּנגמרת:ַּלקוםַּמוקדם,ַַּּ

ַּמתוךַּה ַּברכתַּהמזון ַּהתמדהַּבסדרים, ַּה ַּשמירתַּעיניים, ַּוכו'... ַּוכו', ַּה ַּסידור, י,ַַּּי,
 הלכנוַּלאיבוד!

 הבהַּנעשהַּסדרַּקטן,ַּעלַּפיַּמהַּשמלמדַּאותנוַּכלַּהעתַּרבינוַּשליט"א.

מרגעַּבריאתַּהעולםַּכלַּהאורַּשהקב"הַּמורידַּלעולםַּעוברַַּּכפיַּשידועַּליודעיַּחן
ַּאוַּ ַּלגלותו, ַּשמחובתנו ַּאור ַּישנו ַּמידה ַּבכל ַּ"מידות". ַּשנקראים ַּצמצומים מספר

ַּאדםַַּּשנחיהַּבגשמיותַּ ַּבין ַּישנםַּהמידות. ַּבכלַּהביטַּבחיינו המידהַּונגשםַּאותה.
 לחברו,ַּביןַּאדםַּלמקום,ַּביןַּאדםַּלעצמו.

ַּצריכהַּלהתמלאותַּבנוַּ ַּהמלכים, ַּממליכיםַּאתַּמלךַּמלכי ַּאנו בראשַּהשנהַּשאזי
ַּיוםַַּּ ַּאךַּהיראהַּשיורדתַּמלמעלהַּיורדתַּבצורתַּחרדהַּמפני ַּהמלכות. יראהַּמפני

 הדין.ַּחרדהַּמפניַּהלאַּנודע.

תפקידינוַּלעצורַּאתַּהחרדהַּהמטפסתַּולהפנותַּאותה,ַּבמקוםַּלפחדַּמשתקַַּּוכאןַּ
ַּהבורא.ַּ ַּליראת ַּהחרדה ַּאת ַּלהפנות ַּיותר ַּגרוע ַּלהיות ַּלמצב ַּוגורם ַּמלחיץ שרק

 ליראתַּהמלךַּהיושבַּעלַּכיסאַּרםַּונישא.

אמנםַּאנוַּצריכיםַּלשפרַּאתַּדרכינוַּו"לרכך"ַּאתַּהגוף,ַּכלשונוַּשלַּרבינוַּשליט"א,ַַּּ
מצבוַּהנוכחי,ַּלאַּנוכלַּלתתַּאתַּההכנעהַּלמלך.ַּלאַּנוכלַַּּכיווןַּשאםַּהגוףַּיישארַּב

בכדיַּשישפיעַּעלינוַּשפעַּלכלַּהשנה.ַּאךַּכלַּזהַַּּלהכתירַּאתַּהאבאַּהאהובַּלמלךַּ
וע"ןַּכפיַּשקוראיםַּלזהַּבמקומותינו..[,ַּאלאַּו ַּער ַּבמשורה.ַּלאַּמתוךַּפחדיםַּאוַּלחץַּ]נ ַּ

וטַַּּאדרבאַּלעשותַּזאתַּמיראהַּמתוךַּכבודַּוידיעתַּמקומנוַּהדלַּלצדַּהמנהיגַּוהמנו
 שלַּהעולם.

ַּבהכתרה,ַַּּ ַּעסוקים ַּאנו ַּשהרי ַּפרטית. ַּבקשה ַּכל ַּמבקשים ַּאנו ַּשאין ַּהסיבה וזו
ַּכלַּסיבהַַּּ ַּאםַּאביךַּמוכתרַּלמלךַּאין ַּשהרי ַּצורךַּלדאוג, ַּמהַּגםַּשאין בהמלכה.

 לדאוג.ַּוה'ַּיעזורַּשנצליחַּלהכיןַּאתַּעצמינוַּבאמתַּוכפיַּשראוי.

 ]מתוךַּדבריַּרבינוַּשליט"אַּבשיעורַּפריַּהארץַּפרשתַּכיַּתבוא[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהירותַהרצויַוהמצויַבמשנתַרבינו

בכלַּמצבַּבבריאה,ַּבכלַּמקוםַּבעולם,ַּכלַּיוםַּבשנה,ַּוכלַּנפשַּשאתהַּפוגש,ַַּּ
וגםַּבאדםַּעצמו,ַּבמחשבה,ַּבדיבור,ַּובמעשה,ַּישַּאתַּהמציאותַּשהקב"הַּנתןַּ

ַַַּּּ.הקב"הַּיעשה,ַּושניַּאלוַּלאַּמסתדריםלך,ַּוישַּאתַּהרצוןַּשהייתַּרוצהַּש

אומרַַּּכשישַּאתַּהחיכוךַּביןַּהרצויַּלמצוי,ַּאזַּמתחילהַּהבחירהַּשלַּהאדם,ַּואז,
ַּנכנסַּ ַּשהואַּמכבהַּאתַּהרצון, ַּאו ַּאדםַּשלושהַּאפשרויות, ַּישַּלבן ַּאשר, ר'
לייאוש,ַּאוַּשהואַּמבטלַּאתַּהמצוי,ַּנלחםַּעםַּהמצוי,ַּנכנסַּלהפקרות,ַּואזַּהואַּ
קיבלַּאמנםַּאתַּהרצוי,ַּאבלַּאזַּהרבש"עַּלאַּנמצא,ַּאתהַּלאַּצריךַּללכתַּלגיהנם,ַּ

ַּולפעמיםַּגםַּשבעים ַּשבעיםַּשנה, ַּאדםַּחי ַּנמצאַּשם, פעםַּביום,ַַּּאתהַּכבר
ַּ.,ַּוכשלאַּהולךַּלו,ַּייאושַּוהפקרותבגאווהַּכשהולךַּלו

אדםַּבטבעוַּחיַּאתַּהמצוי,ַּברגעַּשהמצויַּברחַּלך,ַּנכנסיםַּלייאושַּאוַּלהפקרות,ַּ
ולעומתַּזאתַּמיַּשחיַּאתַּהרצוי,ַּהואַּלאַּחיַּבכלל,ַּכשהמחַּעסוקַּברצונות,ַּאתהַּ

הכליותַּעסוקַּעכשיוַּעםַּמהַּשהיה,ַּועםַּמהַּשיהיה,ַּאתהַּבכללַּלאַּחי,ַּהלבַּו
ַּ.עובדים,ַּאבערַּס'איזַּנישטַּגעלעבטַּאמנם

המצבַּהזהַּנקראַּ'שבירתַּהכלים',ַּכשאתהַּמקבלַּאיזהַּמציאות,ַּבעצםַּזהַּאורַּ
שהקב"הַּנותןַּלך,ַּהאורַּשלך,ַּהרצויַּשלך,ַּיותרַּגדולַּמהכלי,ַּהמצויַּשלךַּלאַּ
מספקַּלךַּאתַּהרצוי,ַּנהיהַּשבירתַּהכלים,ַּואז,ַּאוַּשאתהַּנכנסַּלייאוש,ַּמכבהַּ

ַּאו ַּזמןַַּּאתַּהרצון, ַּלאַּיכולַּכל ַּאני ַּשוברַּאתַּהכלי, שאתהַּנכנסַּלהפקרות,
ַּ.לעשותַּאתַּהמצויַּשיהיהַּאצליַּרצוישהרצויַּגדולַּמהמצוי,ַּ

ַּזהַּ ַּשזהַּהמציאות, ַּרגע, אבלַּכשאתהַּנכנעַּלמהַּשהקב"הַּרוצהַּממךַּבאותו
קיוםַּהעולם,ַּרקַּאזַּאתהַּחיַּאתַּההווה,ַּשבעצםַּרקַּאותוַּישַּלך,ַּנכון,ַּהורדתַּ

במינימום,ַּאבלַּהואַּכזהַּעוצמתי,ַּשזהַּכברַּיכולַּעכשיוַּאתַּהרצוןַּלמינימוםַּש
ַּיכולַּ ַּשהוא ַּאנרגיהַּגרעינית, ַּהואַּכזהַּכחַּשל ַּלקבלַּאתַּהרצוי, לבנותַּכלי,
ַּבמכתבַּ ַּהארץ ַּהפרי ַּמש"כ ַּוזה ַּחדשה, ַּומציאות ַּשמחה, ַּכח, ַּלך להכניס
ש"איזהוַּעשירַּהשמחַּבחלקו"ַּהולךַּגםַּעלַּעניניַּרוחניות,ַּאניַּמעמידַּאתַּהמצויַּ

ַּ.ואזַּהמצויַּמתאיםַּאתַּעצמוַּלרצוילפניַּהרצוי,ַּ

"בעלַּכרחךַּאתהַּחי",ַּאםַּאתהַּרוצהַּלחיות,ַּזהַּרקַּבעלַּכרחך,ַּאםַּאתהַּלאַּ
ַּהעבודהַּהיאַּלקחתַּאתַּ ַּולאַּאתַּהרצוי, ַּלךַּלאַּאתַּהמצוי, ַּאין מסכיםַּלזה,
המצויַּלרצוי,ַּ"בטלַּרצונךַּמפניַּרצונו",ַּאתהַּמסכיםַּשהמצויַּיהיהַּהרצוי,ַּאתהַּ

יוצרַּכליַּלרצויַּשיוכלַּאזַּאתהַּחי,ַּואזַּאתהַּגםַַּּחיַּאמונהַּשהמצויַּהואַּהרצוי,
ַּ.להיותַּמצוי

"מבשריַּאחזהַּאלוק",ַּ'בשרי'ַּזהַּנקראַּשהמציאותַּלאַּתואםַּלרצויַּשלי,ַּפתאוםַּ
אניַּרואהַּשאניַּ'בשרי',ַּאניַּלאַּיותרַּמשטיקַּקלאץ,ַּאיךַּקעןַּוועלןַּביזַּמארגען,ַּ

"ע,ַּחיַּאתַּ'אחזהַּאלוק',ַּאניַּהופךַּאתַּהמציאותַּלרצוי,ַּאזַּאניַּפוגשַּאתַּהרבש
זַּמקעןַּנישטַּלעבןַּוויַּמ'וויהל,ַּלעבטַּמעןַּהרבש"ע,ַּוכמוַּשאמרַּהאפטאַּרבַּ"א

ַּוויַּס'איז".

ַּאַּגוטַּשבת!

 

ַפרשת

ַכיַתבוא
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בבנייןַּלאַּמהודרַּבליבהַּשלַּעירַּחסידיתַּותורנית,ַּאוַּתורניתַּוחסידיתַּ
איךַּשיתקבלַּעלַּדעתכם,ַּדרוַּבצוותאַּשניַּמשפחותַּחרדותַּלדברַּה'.ַּ
בראשַּמשפחהַּאחתַּעמדַּבגאוןַּר'ַּיוקל.ַּאברךַּמשיַּבעלַּהדרתַּפנים,ַּ
ַּ"כוללַּ ַּבין ַּזמנו ַּאת ַּשמבלה ַּרבים ַּקודש ַּספרי ַּשל ַּמחבר ובעל

"שימוש"ַּבביתַּדיןַּחשובַּבעיר.ַּואילוַּאביַּ"ַּלביןַּמצויניםלאברכיםַּ
המשפחהַּהשנייהַּהינוַּעקיבא,ַּהנושאַּתוארַּזהַּבענווהַּומלבדַּקביעתַּ
עיתיםַּלעיתיםַּבתורהַּבדרךַּכללַּזהַּלאחרַּיוםַּעבודהַּארוךַּומפרךַּ

ַּלפרנסתַּהביתַּברוךַּהילדים.

שניַּהאבותַּהתייחסוַּלחינוךַּהבניםַּברצינותַּיתר.ַּר'ַּיוקלַּנהגַּלחזורַּ
םַּבכדיַּלאכולַּאתַּארוחתַּהצהרייםַּעםַּילדיוַּונוותַּלביתוַּמדיַּצהריי

ביתו.ַּבעודַּפיוַּסועדַּאתַּשלאַּנכנסַּלפיוַּזהַּשעותַּמספר,ַּליבוַּנתוןַּ
ַּעולםַּהזהַּ ַּהילדיםַּולהווייתַּחייהם.ַּאךַּכמובןַּשעלַּעסקי לפטפוטי
שאיןַּהואַּמעורבַּבהםַּהיהַּמפטירַּאתַּדעתוַּשאיןַּלעשותַּמהעיקרַּ

ַּכ ַּתורה ַּ"תלמוד ַּוהעיקר ַּעיקר, ַּומהטפל ַּהילדיםַּטפל ַּכולם". נגד
ַּבידיעותַּ ַּמלאו ַּהצהריים ַּארוחות ַּמהרה ַּועד ַּבמהרה, ַּזאת הפנימו
ַּועלַּ ַּמיוחדים, ַּדין ַּפסקי ַּאודות ַּעל ַּומוריהם ַּמחבריהם שליקטו

ַּהוראותַּשלַּרבניםַּוגאונים.

ַּבעל ַּיוקל ַּר' ַּעצמו ַּהרגיש ַּידענותוַּ-כאן ַּאת ַּלהראות ַּומיהר בית
העמידַּאתַּובפלפולציותַּאדירותַּשאיןַּשכלםַּהקטַּשלַּילדיוַּלהכיל,ַּ

ַּאותוַּרבַּאוַּדייןַּעלַּטעותוַּמשולחנוַּהדקיקַּבמטבח.

עקיבאַּהעמלַּכלַּיוםַּבסידורַּמדפיםַּבמרכזַּקניותַּשכונתיַּהתאמץַּ
להגיעַּאלַּביתוַּכלַּאימתַּשיכולַּהיה.ַּישובַּעםַּבניוַּובנותיוַּומקשיבַּ
להםַּברובַּקשב,ַּהיהַּמשנןַּלהםַּהשכםַּוהערבַּבלבַּבוערַּכיַּאיןַּדברַּ

צאת.ַּביןַּהתורהַּבצורתהַּהפשוטהַּכחכמתוַּיתברךַּותורהַּמחכמהַּי
ַּלידיַּמעשהַּ ביןַּהבנתַּפנימיותה.ַּאהבתוַּלתורהַּשלאַּהביאהַּאותו

ַּהועברהַּלילדיוַּהרכיםַּשיכוליםַּעדייןַּהםַּלעשותַּחילַּבלימודם.

כךַּבמשךַּהשניםַּשעברוַּביעףַּהשתדלַּכלַּאחדַּלמלאַּאתַּחובתו.ַּר'ַּ
ַּמכובד,ַּ ַּחשובַּבביתַּדין יוקלַּכברַּלאַּהיהַּאברךַּפשוטַּאלאַּדיין

כוַּעברוַּפסקיַּדיןַּששינוַּלבליַּהכרַּאתַּחייהםַּשלַּאנשיםַּרביםַּודר
כמוַּזוגותַּרביםַּמספור,ַּוממונםַּשלַּחייביםַּבדיןַּצדקַּשפסקַּעלַּפיַּ

ַּדיניַּהתורהַּהקדושה.

עקיבאַּהתקדםַּממסדרַּמדפיםַּזוטרַּלראשי,ַּממדפיסַּמחיריםַּלמנהלַּ
מחלקה,ַּעדַּשבעליַּהחנותַּראוַּאתַּחריצותוַּוהעלוַּאותוַּלדרגתַּמנהלַּ

ַּכו ַּולהקפידַּהסניף ַּנצרך ַּלכל ַּלעזור ַּעקיבא ַּהשתדל ַּזו ַּמדרגה לו.
ַּמובןַּ ַּלקוח. ַּמנוחותַּותסבירַּאתַּפניהַּלכל ַּמי שהחנותַּתתנהלַּעל
שגבאיַּצדקהַּנהגוַּלעלותַּלביתוַּביוםַּטובַּפוריםַּגדולַּוקטןַּוסתםַּכך,ַּ

ַּבכדיַּליהנותַּמידוַּהרחבה.

שניַּהאבותַּהתפרסמו,ַּמיַּבלמדנותוַּומיַּבנדיבותו.ַּשניהםַּחיתנוַּאתַּ
ַּבמוסדותַּמרביתַּ ַּחמדַּשלמדו ַּבחורי ַּהיו ַּכבר ַּוכלַּהשאר ילדיהם

ַּחשוביםַּבעירַּהתורהַּוהחסידותַּ]אוַּלהיפך..[.ַּ

ַּהאחדַּ ַּזכהַּהואַּובנו ַּוחתניו. עקיבאַּשאבַּקורתַּרוחַּמרובהַּמבניו
ַּיצאַּ ַּששמה ַּמכובדת ַּבישיבה ַּמתיבתא ַּראש ַּוהאחר ַּדגול, מחנך
ַּהוצמדוַּ ַּשלא ַּאף ַּשעל ַּחתנים ַּעם ַּחיתן ַּבנותיו ַּאת למרחקים.

ַּםַּכלַּתוארַּידעוַּפרקַּאחדַּושנייםַּבהשקפהַּובלימוד.לשמותיה

ר'ַּיוקלַּלעומתוַּלאַּרווהַּנחת.ַּילדיוַּלאַּהגיעוַּלרףַּהיעדיםַּשהציבַּ
להםַּוחלקםַּהגדולַּלאַּהשקיעַּאתַּמיטבַּמאמציוַּבמחשבהַּיתירהַּ

ַּעלַּהמצוותַּופנימיותם.

התגברַּכאשרַּשבתַּאחתַּצעדַּלביתַּהמדרשַּהסמוךַּלביתוַַּּהמרמור
וראהַּמזוויתַּעינוַּאתַּשכנו,ַּהיהודיַּהפשוט,ַּמוקףַּבבניםַּוחתניםַּשכלַּ
אחדַּמהםַּמשכמםַּומעלהַּוככלַּהנראהַּיותרַּמחותנם,ַּאךַּהואַּזוכהַּ
ַּבהשקפהַּ ַּהם ַּשליבנו ַּסוגיות ַּעמו ַּמשתפים ַּאף ַּוהם ַּרב, לכבוד

ַּהקנאהַּאכלהַּבכל ַּשלַּר'ַַּּובפלפולַּככלַּשיכולַּלהבין. פהַּבליבו
יוקלַּשמצאַּאתַּעצמוַּלידַּמקומוַּשלַּרבַּהשכונהַּשלאַּהרבהַּלכבדַּ
אךַּשמעַּעלַּפקחותו,ַּומכיווןַּשמקדיםַּהיהַּלהגיעַּלביתַּהמדרשַּעודַּ
קודםַּמנחהַּהתיישבַּר'ַּיוקלַּלידַּמקוםַּהרבַּוהחלַּלשפוךַּאתַּליבוַּ

ַּבאוזניו.

ַּמכובדַּ ַּדיין ַּהנני ַּשאני ַּהדבר ַּקרה ַּכיצד ַּמבין ַּאינני ַּהרב, "כבוד
בַּשהשקעתיַּזמןַּכהַּרבַּבלימודַּהתורהַּהקדושה,ַּעמלתיַּכהַּוחשו

רבותַּעלַּחיבורםַּשלַּספריםַּרבים,ַּואנשיםַּמכלַּקצוויַּהעירַּבאיםַּ
אלייַּלשמועַּאתַּפסקי"ַּהפסיקַּיוקלַּאתַּדיבורוַּלרגעַּבכדיַּלהביעַּ
ַּלאַּ ַּנראהַּכי ַּ"אךַּבנוגעַּלילדיי הבעתַּפניםַּענוותניתַּומידַּהמשיך

בוַּהםַּאתַּהדוגמאַּהאישיתַּחוננוַּבאותהַּאהבתַּתורהַּכשלי.ַּולאַּשא
י,ַּנ ַּכ ַּׁש יַּנ ַּּב הרצויה.ַּוהגדולַּשבהםַּאינוַּמשתווהַּברמתוַּלרמתםַּשלַּ

ַּלאַּ ַּשאני ַּלמה ַּכלשהיא ַּמסיבה ַּשזכה ַּביותר ַּפשוט ַּאדם עקיבא,
זכיתי.ַּהאַּכיצד?ַּהאםַּצריךַּאניַּלנסועַּלקבריַּהצדיקיםַּולהתפללַּעלַּ
צדקותַּילדיי,ַּהאםַּלתרוםַּסךַּמסויםַּשלַּכסףַּלטובתַּנשמתם?ַּמהַּ

ַּהרב ַּעיניוַַּּשיורה ַּאת ַּותלה ַּהנרגש ַּנאומו ַּאת ַּיוקל ַּסיים אעשה".
ַּהאדומותַּברב.

הרבַּתלהַּאתַּעיניוַּבפניוַּשלַּר'ַּיוקלַּ"הרוצהַּאתהַּלשמועַּאתַּסיבתַּ
ַּכבודַּ ַּ"וודאי ַּיוקלַּכמעטַּזינקַּממקומו ַּר' היותםַּבינונייםַּכלַּכך?"

ַּהרב!".

הרבַּהחליקַּאתַּידוַּעלַּזקנוַּהארוךַּוהצחורַּבעודוַּבוררַּאתַּמילותיוַּ
קלַּהיקר.ַּעקיבאַּאותוַּכיניתַּיהודיַּפשוט,ַּהשרישַּבליבםַּ"ראהַּר'ַּיו

ַּאך,"ַּ ַּיוקדתַּכשםַּשיקדהַּבליבו. ַּהצעיריםַּאהבתַּתורה ַּילדיו של
היסהַּהרבַּאתַּר'ַּיוקלַּשניסהַּלהשחילַּמילהַּ"אךַּעקיבאַּלאַּהסתפקַּ
ַּלהובילםַּ ַּהוא ַּהשתדל ַּלכך. ַּחיות ַּדוגמאות ַּלהם ַּהראה ַּואף בכך

איןַּפניַּהדבריםַּכןַּלגדוליַּהדורַּולצדיקיםַּשהםַּיסודַּהעולם.ַּמהַּש
ַּאךַּ ַּאליך. ַּבלבד. ַּאחד ַּלאדם ַּלהידמות ַּמהם ַּדרשת ַּשם בביתך.
ַּהשמצת.ַּ ַּהצדיקים ַּכל ַּואת ַּזלזלת. ַּהרבנים ַּשאר ַּשבכל מכיוון

ַּומכאןַַּּהדוגמאַּהיחידהַּממךַּהייתהַּשנאהַּעזה ַּותורתו ַּה' לעובדי
.ַּממך."ַּלמולַּמילותַּהסיוםַּהנוקבותַּהללוַּפרץַּר'ַּיוקלַּהרוחניַּמצבם

ַּשתכ ַּבכי ַּוממנוַּבבכי, ַּמגיעַּממנו. ַּהבנהַּשכלַּהרסַּחלומותיו ליתו
ַּבלבד.

 ַּ

כשםַּש"בשביליַּנבראַּהעולם"ַּכךַּאנוַּיכוליםַּגםַּלברואַּאתַּהעולם,ַּ
כפיַּשמלמדנוַּרבינוַּשליט"א.ַּאיןַּדברַּשאינוַּקשורַּאלינוַּוביכולתנוַּ
לשנותַּכלַּדבר,ַּלטובהַּאוַּחלילהַּלרעה.ַּהבהַּנזכורַּאתַּהמסרַּהזהַּ

ַּלהכירַּאתַּאפסיות ַּלגלותַּאתַּהמנהיגַּכלַּהעתַּונשתדל ַּכך ַּוע"י נו
 האמיתיַּוממילאַּיושפעַּעלינוַּשפעַּרבַּמלמעלה.

 
הרה"חַּנפתליַּשוורץַַַּּּוחברינותַּמזלַּטובַּלידידינוַּברכ

הַּענביַַּּ.ַּויהיַּרצוןַּשיהיַּזטו"מעהי"וַּלרגלַּנישואיוַּבש
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