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  את  וסידר הסולם  על בביתו  פעם עמד אשר '  ר
 " בוידעם"ה 

  ואמר עליו הסתכל אשר'  ר,  הגיע החברים אחד
 ! תזוז אל :לו

 דברים עליו לזרוק התחיל אשר'  ור. נעמד הוא
 ... מהבוידעם

 סמרטוטים,  טישואים קצת רק היה  זה  בהתחלה 
 'וכדו

 כיוון, גדול מפתחות צרור שם מצא אשר'  ר,  ואז
 ... וזרק, החבר של לכיוונו

 ...ברח החבר אחרון  ברגע

 רציתי,  שברחת חבל: לו ואמר התאכזב אשר'  ר
 ... החיים לכל שפע עליך להוריד

 

  מטרתם כל אבל, כאבים לנו שולח ה "הקב)
 שפע עלינו להביא רק היא האמיתית

  תשארו! תברחו אל. תזוזו אל: לנו אומר' ה 
 !( להילחם

 *** 
 

  בכלל קיימת שלא  חדשה  בריאה  לעצמך בראת
 בדמיון  אחד עולם של  רבונו  לך ויצרת (עצמך את)

 לך  כשכואב מתפלל אתה  ואליו שלך
 

 ...לך עונה  לא כשהוא מתאכזב אתה  כך ואחר
   שאתה  מה  שכל תכיר, זאת  במקום
  בכלל אתה  לא זה  ומצליח עושה 

 שלך  הכשלון את יודע הרי אתה  כי

 , הכל לך ונותן אותך שמציל שמי ותדע
 "עולם של רבונו" לו קוראים
 לך  כשכואב תתפלל ואליו
 . לך יעזור והוא

 *** 
 לזולתו' ה  עובד בין החילוק

 , מצוקה  לו שיש  אדם, בטבע כי
 ,  נפתרת  שהיאעד . אותו  שוברת היא
 . מהישועה  שמח הוא ואז

 ...חלילה  וחוזר
 

 ',  ה  העובד לעומתו
  מטפל לא הוא, מצוקה  לו כשיש

 שמציק הטכני בעניין רק

 ,  המחשבה  את מגייס גם  הוא אלא
 ,  המציק בפנימיות ומתעמק
 המצוקה  לשורש להגיע

 

 ,  מתגבר רק הכאב  ואז
  , לכאוב מתחילה  גם המחשבה  כי

 , עמוק נהיה  הכאב
   הכאב של השורש את מגלה  הוא
 שלו  הנפש בתוך

 

  אותו  מביא זה  דווקא אבל
 .  ושלימה  אמיתית לישועה 

  מבין הוא כי
  לטיפול זקוק שהוא
 ,  נפשו  מצוקת בבעיית

  ייעלם גם  ממילא ומשם
 החיצונית המצוקה 

 

   הכאב את לקרב -  נפשי אל  קרבה 
 ,  שלו הנפשי השורש עד
 . גאלה  –   גורם זה 

 *** 
 הפסוק  את אומרים אנו הנה 
 ',  ה  קויתי לישועתך"

 ,  לישועתך' ה  קויתי
 "לישועתך קויתי ' ה 
  מהם אופן ולכל ,בשינוי פעמים' ג

 . אחרת משמעות יש
 

 ,  קויתי לישועתך' ה 
 את  ״מיד״ שרואה  זה  כנגד
 .  ה "הוי בשם המרומז' ה  חסד גילוי

 

 ',  ה  לישועתך קויתי
 ״לעורר״  עצמו הוא שצריך זה  כנגד
 . החסדים שיתגלו עד שמים חסדי

 

 ,  לישועתך 'ה  קויתי
 אופן בשום רואה  שאינו זה  כנגד
 ,  ישועתו  תבוא מאין
   פשוטה  אמונה   מתוך'לה  מקוה  רק והוא
 הישועה  סוף את סוף  שממשיך עד

 דברי שמואל 

 ** 
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   רבות להתאמץ אפשר
   ת"השי בעבודת בהשתדלות

   שהשיג להרגיש ולא
 . שהיא כל השגה  איזה 

 

   לקבל אפשר ולפעמים
 מיוחדת  השראה 
   ת"השי בעבודת ובהירות

 . בהשגתה  במיוחד השתדל שלא אף
 

  ת"השי מאת הוא זה  כל
  אותנו ללמד כדי

 המנהיג הוא הבורא הוא ת"שהשי
 .  שמו יתברך מאתו והכל

 

 תמיד  רואים היו ובאם
 ,  מיד מצליח שההשתדלות איך
  נתפסים בהרגשה  היו

   קשר איזה   לאדם שיש
  ההשגחה הפרטית עם

  .ונראית בולטת בצורה 
 .אינו כן האמת אבל

 

 . הבא לעולם חלק להם יש ישראל כל
   ישראל בשביל שכל העולם נברא מפני

 ה׳ בעולם  שם את  שיפרסמו
 

 שהעולם אלו שמכירים 
   הנראה תוהו ובוהו

   האוזן את  לשבר אלא אינו

 '  ה  מציאות כולו שהעולם הוא והאמת
  .האמונה  בכח

   שלהם כבר הגיעו לחלק
 .  הבא עולם שנקרא במה 

 

  שהוא מה  שהעולם מי שחושב אבל
  עולם המציאות  הוא רואה
  ובוהו בתוהו תקוע נשאר
 .  לו הבריאה הנראית  של

 

   בגלותא שכינתא וזהו
 . מתפרסמת השכינה אינה  כי
 

   שלהם לחלק שהגיעו אלו
  הזה  כבר בעולם הבא מעולם

 פשוטה  באמונה  ע"לרבש מתבטלים
 

   בפשטות בתורה  עוסקים
 כלום  שהכל ויודעים

  היחידי האמת ע"הרבש ורק
 

 שתקועים  אלו  אבל
  הבריאה  של ובוהו בתוהו
   לכל דבר הבנה  מחפשים הם
 ויותר  יותר מסתבכים רק והם

 124חברותא    

 *** 
 .בעצמו השטן זה  שהעבירות חושבים אנשים

 בגוף וטבעיים נייטרליים רגשות כ"סה  זה . נכון לא
 .האדם

  לרגע מחכה , ואורב  בצד  עומד שהיצר, רק 
 : שתחשוב

 '?ה  בעיני עבירה  שהוא, כזה  דבר עושה  אני איך"

 ..ו"ח, לי איכפת מה : הכפירה  מחשבת תצוץ ואז

 אז כי. העבירה   זה  וכאן. אותך  תפס הוא ואז
 '! מה  התנתקת

 : לעצמו להסביר צריך  אדם, זאת  במקום אבל

 !אני זה , נכון

 ! אלוק  לעזר זקוק שאני להבין יוכל אני מפה  ורק 

 

'  ז  ארץ שכבשתם, אתם ליסטים: "זועק היצר
 ?... האלה  במקומות מחפש אתה  מה  ".עממין

 .מזה  לייאוש שתיפול רוצה  והוא

 ונתנה , ה "הקב של הארץ כל: "לענות צריכים ואנו
 ". בעיניו ישרה  לאשר

 יישר שאני בשביל, האלה  המקומות את לי נתן' ה 
 '. לה  זקוק שאני להבין שלי העיניים את

 

 *** 
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 . אמת הצדיק הוא מי לדעת אפשר אי
 . בלעם הוא ומי משה  הוא מי איננו יודעים

 .  העולם מן שהולכים מתי ,יודעים מתי
  ואפילו. היה מחלוקת.. רבינו משה  על גם

 ,חשדוהו... 
  אחריו שהלכו הרבה  שהיו ואפילו
   – ממצרים ישראל את בני הוציא והוא
 . תירוצים זה אלפי על להם והיו, בו נלחמו

 

  ,בחינה  באותה  עומדים שניהם
 , נופלים  שניהם בחינה  ובאותה 
 .  כך והוא כך הוא מדוע
 .  יודע לא אחד אף
 
   הפשוטה  האמונה  בדרכי שעובד מי רק
 , יודע הוא
 ,  מגלה  לא הוא יודע הוא ואם
 .  יודע לא  הלאה  הוא מגלה  הוא ואם
 ", נדע שלא הידיעה  תכלית"הרי 
 . יודע לא הוא הרי הוא אומר ואם
   לשתוק יודע שצריך  היה    יודע היה  אם כי

 .יודע לא הוא מזה  ויותר
 334חברותא  

 *** 
   ליוסף יעקב שאל  לא איך
 ,  עליך עבר ומה  באת לכאן איך

  כלל ידע לא הרי יעקב
 . ממכירת יוסף

 

 פנחס מקאריץ  'וביאר ר 
 מדברים  האבות שהיו מה 
 ,  התורה  בעצמו הוא
 שכתוב  ממה  ויותר
 ,  כלל דברו לא בתורה 

   אנשים פשוטים היו לא כי
 . הבאי דברי  לדבר שישבו
 (  דברים פ"ר' )הק החיים באור שכתב וכמו

 , משה  דבר אשר אלה הדברים
  האלה  שחוץ מדברים למעט שבא
 ימיו  כל ״כלל״ משה  דבר לא

 אמרי פנחס 

 *** 
 . הנסיון את שלח ע"הרבש למה 
 , ממני תפילה  רוצה  הוא כי
 .  שיגנוב או, שיכשל ו"ח, רוצה  הוא מה  וכי
 ממנו  ישכח לא שהאדם רוצה  ע"הרבש רק

 ,  לרגע
 ? הזה  הדבר יהיה  ואיך
 לזכור יכול אני  איך
 ,  ע"הרבש את תמיד
 מן משכיחים הזמן טרדות הרי

 '  הוי מציאות  את האדם
 , לגמרי מנותק נהיה  והוא

 

 מיני  בכל שלו ובכאבים שלו בעסקים מונח הוא
 ,  אופנים

 .  כלל בעולם קיום לה  אין'  ה  ומציאות
 ". בגלותא  שכינתא" קראנ זה 

 

 כאבים  לו יש כאשר נסיון כי בשעת
  לא אתה  אבל", נצרה  אנכי עמו" נמצא ה "הקב
 .  יודע

  .יודע אמת הצדיק
 . מרגיש לא הפשוט האדם אבל
 ולא  שלו בצער ויותר יותר שוקע הוא ואז

 . ממנו להחלץ דרך רואה 
 

 ? עושים ומה 
 ", ה - י קראתי  המיצר מן" אמר  המלך דוד

 '. לה  צועק הוא צרה  לו כשיש
 מה: לדון מתחילים ואז, דינים בתי זה  ה - י

 .  רצונך
 אל פונה  אני,  במיצר אני הרי: אומר והוא

 ,  הרחמים
 הדין מתהפך ואז". ה - י במרחב ענני"

 .מרחב נהיה  המיצר ומן לרחמים
 334  החברותא 
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 ,  האדם של העבודה  היא זו
 ,  ואת מהותו עצמו את שיכיר
 .אין הבהמה  מן האדם מותר כי וידע

 

 , הבהמה  כמו הוא עצמו האדם
 .  שכל שמנהיגו לו ויש
  הבהמה  של שהאדון וכמו
 , שלו השכל אותה בכח מנהיג
   היה מסוגל לא שכל לו היה  לא ואם

 ,  כלום אתה  לעשות
 

 הבהמה  את  גם כך
 , עצמו ״שלו״

 ,  האדם  את
 .  השכל מנהיג
 ? הוא השכל ומי

 . ע"הרבש זה השכל
 

 מים  אגם -  הצור  ההופכי

 ,  עצמו על מסתכל אדם אם
 להתפעל  שלא יכול לא הוא

 

 ,  שכזה   שפל מאדם איך
  ודיבורים מחשבות להיווצר יכולים

 לקדושה  ובהתקרבות ברוחניות העוסקים

 

  .הוא  לא בכלל שזה  מבין אדם ואז
 ,  אליו  מצטמצם בעצמו ה "הקב זה 

 , רוחניות  של מערכת  בקרבו ומפעיל

 שחת   מבאר להצילו בשביל

 

  , אותי הופך' ה , ההופכי וזה 
 , שבקרבי האבן לב את  – הצור
 .חיים מים לאגם

 333החברותא  

 *** 
 למה אנשים אוהבים להתרפק 

 על אבני הכותל המערבי?
 

 כי הם אבנים. דוממים. 

   –וגם כשאני יספר להם את הכאב שלי 
 הם לא יתעוררו ו"יחזקו" אותי 
 או יעשו לי: תתחזק, תתחזק...

 

 וגם כשאני יתוודה לפניהם על חטאיי,  
 הם לא יגערו בי, או יעשו לי: נו נו נו... 

 

 הם תמיד ישארו דוממים. 
 פשוט יקשיבו לי, וישארו להיות איתי.

  הרבש"ע מעביר לנו מסר באמצעותם:
 אני איתכם. כל הזמן. 
 מקשיב. רואה. ושומע.

 

 *** 
 "לבד הנשמה הטהורה  

 שהיא עתידה ליתן דין וחשבון"
 

  לכאורה לא מובן,
 כי הגוף החומרי הוא מושך לעבירות,  

  ולא הנשמה.

 אז מדוע על הנשמה  
 לתת דין וחשבון? 

 
 הגוף לא אשם. זה טבעו,  ,אלא 

 עפר הוא ולעפר ישוב. 
 

 הנשמה אשמה,  
 שהיא לא בחרה  

 לראות את הקב"ה 
 . מתוך השפלות 

 *** 
 ואיתא כי אורך הגלות  
 על ענין מכירת יוסף ...  

 

 ויש להבין היעלה על הדעת 
 כי אנחנו נענשים בעבור השבטים ח"ו. 

 הלא נודע כי כל קיום שלנו  
 בזכות האבות והשבטים  
 שהם עדות לישראל.  

 

 רק הפי' ששנאת חנם שלנו  
 עשה פגם גם בשורש השבטים. 

 שפת אמת וישב 

 *** 
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 לא אמות כי אחיה.

 החיים, נולדים רק ממקום של סף מוות 

 במקומות שהנפש נמצאת לקראת אבדון,  
 ומצד עצמה מרגישה שהיא הולכת לקרוס. 

 

 אז התקווה היחידה שמחזיקה את האדם,  
  היא אמונה פשוטה שגם שם זה בעצם
 רק הקב"ה בעצמו.והכאב אינו לריק. 

 מסתתר בו "דעת" וכוונה רבה מצד הקב"ה.
 

 מההבנה הזאת אני כבר  
 מקבל חיים חדשים, הסתכלות חדשה.  
 זה עצמו כבר מוציא אותי מן הכאב.

 

 וכך מובא בספה"ק אור המאיר השבוע:

 שהאדם נופל לפעמים במיצר

 ממקרי ופגעי הזמנים 

 

 בכולאיהיה כעמודא תקיף 

 להשיג הדעת הגנוז  
 בכל המעיקים והמאורעות 
 הקורה לאדם בחיים חיותו 

 

 ובהכנס הדעת לשם,  
 הוא המוציאו ממיצר!

 בזה תולה חיות האדם בעולם הזה,  

 וגם חיות הנצחי בעולם העליון.

 

 אחד הגיע לר' אשר ואמר לו:

 ... נפלתי'' ר' אשר,

 ?... 'טיפסת' איפה  ענה לו ר' אשר:

 

 הורד מצרימה. ויוסף 

 

 כל אדם נברא כך,  
 שמטבעו הוא מוריד  

 את ה"דעת" שלו לתוך 'מצרים'.

 

 במקום לראות חיובי, הוא רואה שלילי. 

 הזדמנות,   והקב"ה שולח לכל אחד
כ"אשת פוטיפר", שבאמצעותו יוכל האדם 

 להתרומם ולעלות את הדעת שלו 
 אל הגאולה.מתוך הבנת החוסר אונים שלו.

 

 וע  וכך כתוב השב
 באור המאיר, ד"ה ויוסף:

 אשר אין לו השכל לדעת ..כל אדם 
 אשר בכל מקרי ופגעי הזמנים 
 גם שם יש התלבשות אלקות.. 

 ..השכל נופל תחת הזמן.. 

 לגודל רחמנותו יתברך....אמנם 

 ..וכבר נודע שנוהג בכל דור ודור  
 נוהג זה הענין,  

 שיש לצדיק זה הבחינה 
 פוטיפר..שהיה לו עם אשת 

 ..ואם מתקן המחשבות  
 גורם תוספת תענוג להקב"ה..

 

 ..להיות שהשיב את הניצוץ הקדוש  
 שהיה תחילה רחוק מהקב"ה..

  –..ולזה רומז: מרחוק ה' נראה לי 
 אפילו מדבר שנראה 

 לכאורה רחוק מהקב"ה, גם משם ה' נראה לי..
 אחד מהחברים 

 *** 
 מקאמינקא  שלום רבי  ק"הרה  פעם כשביקר

 דאתרא   מרא של לבניו קרא, יקוב 'בדז ע"זי
 הבה : להם ואמר ע"זי אליעזר רבי ק"הרה 
נפתלי צבי  רבי ק"הרה ) סבכם היה  מי לכם אספר

 (.ע"מרופשיץ זי
 - היה לכם סבא  וואס ער האט נישט געוואלט גיט

  ,דינען
  ,ערהאט נישט געוואלט פרום זיין

   ,געזינדיגטעס האט עם נישט געהארט אז ער האט 
   ;טוהן- ער האט נישט געוואלט  תשובה 

 ? דען - וואס
  ,די שכינה האט געהאט איין גיטן פריינד

 און האט עם פערלוירן  
   ',את ה – ' לעבוד טוב'הוא לא ביקש ]=

   ,אדוק - לא חפץ להיות חרד
 לא הפריע לו שחטא  

  .ולא ביקש לעשות תשובה 
 - לשכינה היתה ידיד טוב ?אלא מה 

 [ ואיבדה אותו 
 *** 
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 שר נוצר מצב של הסתר פנים  כא
 המתבטא 

 בצרה, מצוקה, בעיות פרנסה וכד'.
 

 הנכונה היא  הדרך
 שהאדם יכריז ויאמר: 

.. ְנֵחִני ְוֹתאֲחֵזִני ְיִמיֶנךָׁ ְדךָׁ תַּ ם יָׁ ָׁ ם ש   ג ַּ
ךָׁ   יְך ִממ ֶ ִ ְחש  ְך לֹא יַּ ֶ ם ֹחש   ג ַּ

ִאיר ֹום יָׁ י  ַּ ה כ  ְילָׁ  ... ְולַּ
ֹוב. ט  עֹות ְוהַּ רָׁ י ֶעְליֹון לֹא ֵתֵצא הָׁ ִ  ִמפ 

 

 ל ב הופך את מה שמוגדר ס ואז
 דבקות בורא  לאמצעי של

 ואז הקב"ה בהכרח מתגלה.  
 מי שאינו מתחזק באמונה הפשוטה  אך

 כאשר נמצא במצב של הסתר פנים  
  הדאגה שלו הולכת ומעמיקה,

 

 עולה במלא העוצמה  זכרונות העבר
 טובים  מה שמוגדר גם זכרונות 

 וגם מה שמוגדר זכרונות לא טובים,
 ושניהם משמשים את האדם כנפט להגברת 

 . המדורה של הסבל העצבות והדכאון
 203החברותא  

 *** 
 חלק גדול  ש  הרא"ש הדגיש

 הבן והבת  ממצבי התנהגות של
 םלהיגרשהולכים בכוון הלא נכון יכולים 

 גם מאותם ההורים 
 אשר לא נותנים לחיים לרוץ 
 והם מתעניינים על כל פרט  

 

 אותם ההורים אשר לא נותנים לחיים לרוץ
 והם מתעניינים על כל פרט 

 הסבלנות הראויה,  אין להם אתו
 

 מפני שאינם מוכנים  זה 
 לעצמם מקום   להשאיר

 למחשבה ובקורת עצמי. 
 ההורים  הילדים קבלו מי אול

 מבוקרת.   את הדרך להתנהגות הלא
 

 אם ההורים אינם מוכנים לבדוק 
 עצמם ומשליכים את כל הבקורת   את

 בלבד.  על הילדים
 

 אזי כשההורים רואים  
 איזה פגם קטןבהתנהגות  
 תם  הבן או הבת מרחקים או

 לבד,   כאילו שזוהי בעית הילדים
 כך שהילדים מדרדרים עוד יותר  

 שמגיעים למצב של אבדון ממש. עד
 

 כשההורים רואים איזה פגם קטן
 בהתנהגות הבן או הבת  

 אותם מהבית,    מרחקים אותם ומגרשיםו
 יותר  ואז הבן או הבת מתרחקים עוד

 ומחפשים ברחוב תמורה על התסכול 

 עליהם מהתיחסות ההורים אליהם.  שנחת
 

 שלג   וכמו גלגל של
 התסכולים מתרבים, ההתרחקות 

 מרחבים גדולים,   תופסת
 ההתנתקות בין ההורים לילדים

 הולכת וגוברת, עד שמגיעים למצב  
 כבר לא מנסים כלל  שההורים

 בהתנהגות הבנים   להאשים את עצמם
 זוהי בעית הילדים כאילו ש

 לבד, כך שהילדים מדרדרים עוד יותר 
 שמגיעים למצב של אבדון ממש. עד

 

 ההורים לא יבינו בכלל  כשנדבר עםו
 בהתנהגות הבן. איזה חלק יש להם

 לדבריהם התנהגות הילדים  
 בעיה שלהם בלבד.   זוהי

 

 התנהגותם  וככל שמתרחקים הופכת
   המרוחקת והמנותקת להוכחה נוספת

 שההורים אינם אשמים כלל 
 של הבנים והבנות,  בהתנהגות המוזרה 

 

 הכל בגלל שלא היו מסוגלים 
 בעבר להתבונן מספיק  

 בהליכות חיים וכ"ש היום 
 כשהענינים הסתבכו יותר.

 300החברותא  

 *** 
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 כדי להתעורר בדברים אלו  
 צריכים להרבות

 בתפלה ובהתבודדות.  
 

 על האיזון  לבקש מרבש"ע לשמור
 שמצד אחד להתעניין ולבדוק אחרי 

 המהלך של עצמנו 
 וההתנהגות של בנינו  

 נפסיד אותם ח"ו.  לבל
 יתר   ומצד שני לא להכנס ללחץ

 ולהבהל מכל דבר קטן הנראה כגדול.
 ומבלבל את דעת האדם,  

 

 אמת המידה לדעת  מכיון שאין לנו את
 מתי להתפעל מתי להלחץ

 רגוע, ומתי להיות יותר 
 ומכיון שקשה לנו
 להבחין ולדעת

 מתי זוהי בעיה שלי  
 ישירה הגורמת   בצורה 

 השפעה עקיפה על הבנים 
 ומתי זוהי בעיה של הבן או הבת  

 להיות בסבלנות.  המחייב אותו
 

 מאד  כל הדברים האלה עדינים
 רגישים מאד  

 ולא ניתנים להיות מוסברים 
 בצורה טכנית ומסודרת,  

 

 על כן עלינו להרבות
 –בתפלה לפני בורא עולם בבקשה 

 דרכך  ה' יהורינ
 אהלך באמתך  

 י יחד לבב
 שמך )עפ"י תהלים פו( ליראה את

 

 להתבודד לשפוך 
 שיח לפני הקב"ה מעומק הלב

 רעהו   כמדבר איש אל
 ומבקשו להיות רגיש בצורה הנכונה

 להתנהגות של עצמנו 
 ילדינו  וי התנהגותולהבין כרא

 על מנת לתת להם את ההכוונה הנכונה
 בלי להרפות ומאידך מבלי ללחוץ  

 המדה. יתר על
 301החברותא  

 *** 
 הגאוה מתנגדת לכל המושג 

 "בחירה".של 
 הלא עצם מהות הבחירה  

 הצורך  מציינת את
 להיות בתוך מסגרת וגבולות.  

 

 המרוחקים ביותר   מושגים
 עצמם  הרואים את אצל בעלי הגאוה 

 ממלאים כל חלק מהחיים 
 וכרצונם   כשאיפותם

 

 ומדוע בכלל יהיו מוכנים  
 עצמם מוסכמות החברה   לקבל על

 ומי יאמר לו מה תפעל, 
 ומאחר שבעל גאוה   

 ינו מוכן לקבל כל הוראה א
   .מבינים והצעה של

 

 הוא הולך ומסתבך וגורם במישרין
 ובעקיפין מאות ואלפי בעיות וכשלונות  

 שטחי החיים.  בכל
 

 מה שכואב יותר שהכשלונות 
 שבעלי הגאוה יוצרים במישרין  

 נפתרים כראוי   ובעקיפין אינם
 והם הופכים להיות נדבכים נוספים

 של צרות ומצוקות בחיים
 300החברותא  

 *** 
 משיח לבחינת בחינת גלות בין ההבדל

 , רוצים להבין אנו  הגלות  שבשעת 
   – משיח ובבחינת
  אלקית התגלות שיהיה 
  – כולו העולם על כל
   הבחירה  תתבטל

 , להבין נרצה  ולא
 .  להבין אפשר שאי להבין נוכל ואז

 334חברותא 

 *** 

mailto:spinkarebbe@gmail.com

