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 אשריכם ישראל!
 העלון החודשי של כל יהודי

 Mabatye@gmail.com :דוא''ל \ קרית גת  10דירה  106כתובת: שד' גת  \אדר תשע''ה  \ 46מס' גיליון  
 בס''ד

 משנכנס אדר מרבים באחדות
 קוראים יקרים, שלום לכם!

אשריכם! אשריכם! אשריהם אשריכם! 
ואשרי חלקם של כל אותם מאות ואלפים, 

 על עצמם להתרחק מדיבור שקבלו
בענייני בחירות ופוליטיקה, וכך  ושמיעה

לשון הם חוסכים מעצמם אלפי דיבורי 
 הרע, מחלוקת וביזוי תלמידי חכמים.

דים סמוך לימי הפורים מובפרט כשאנו עו
הקדושים, וכעת הזמן מסוגל מאד לחיזוק 

שכן לא זכו ישראל לנס האחדות והשלום, 
יתה להם ישה פורים אלא בזכות האחדות

)עפ''י מהר''ל זצ''ל(. וכמו כן בשעת צרה 
הזמן מסוגל מאד לחיזוק האמונת חכמים 
וזהירות בכבודם, שכן בימי הפורים ראוי 
ישראל את כוחם של החכמים, שאפילו 
כשאומרים לנו לעשות דבר שנראה לנו 
''לא הגיוני'', בסופו של דבר מתברר שהם 

ברר אלה שצודקים, כמו שבימים ההם הת
מרדכי עם דעתו הקיצונית לא רק  שדוקא

שלא גרם נזק אלא אף היה הוא זה 
שבזכותו זכו לישועה הגדולה )עפ''י 

 הסבא מקלם זצ''ל(.

לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, הגאולה כבר 
בפתח! עוד קצת נתאפק מלפגוע בזולת! 
עוד קצת נתאפק מלהתערב במחלוקות 
 ''לשם שמים וארץ''! וכבר נזכה לראות

איך בנינו במעשים שלנו את בית המקדש 
 השלישי!

ננצל את הזמן שנותר לנו, ונרבה אהבה 
ואחוה שלום ורעות, ובפרט על ידי מצות 
''משלוח מנות'', שבנובהרדוק היו אומרים 

שאת עיקר מצות ''משלוח מנות'' יש 
לקיים על ידי נתינת משלוח לשכן שאיתו 
רבנו בתקופה האחרונה... ולזה 

נו איתו לאחרונה, כי כך נרבה הסתכסכש
 באמת אהבה ואחוה שלום ורעות.

מרן החיד''א זצ''ל כתב על מצות משלוח 

מנות )רו''ח סוף דרוש י''ז,פרדס החיד''א 
עמ' קעד( וזה לשונו: ''עיקר הטעם 
למשלוח מנות להורות האחדות ואהבה, 
לאפוקי המן הרשע שאמר )אסתר ג',ח'( 

ועתה בידו ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, 
הגדולה לעשות ניסים ונפלאות, צריך 
להורות האחדות לשלוח מנות איש לרעהו 

ולהורות על זה ואפילו גדול לקטן, 
ואם  האחדות כי זה כל פרי משלוח מנות,

כן כששולח מנות לאיש השווה לו במעלה 
ואוהבו כנפשו ודאי יצא ידי חובתו, אבל 

כתקונה הוא שולח  מי שמקיים המצוה

ולכן  ממנו, ובזה מורה ענוה ואהבה.לקטן 
רבי יהודה נשיאה גדול ליהודים שלח 
לרבי הושעיא שהיה קטן ממנו, קיים 
המצוה שבפנים. וזה שאמר לו )מגילה ז:( 
קיימת בנו רבינו משלוח מנות איש 
לרעהו, כי רוב המשלחים הם שולחים 
לרעיהם וחבריהם השוים במעלה ואין זה 

י נשיאה קיים מצוה מן המובחר, אבל ר''
המצוה כתיקונה מן המובחר, כי גדול 
כבודו ואני קטן, דקיימת בנו כדינו משלוח 

 מנות איש לרעהו''.

חשוב מאד שננצל את ימי הפורים 
לתפילות על הכלל והפרט, אשר כידוע 
זהו זמן מסוגל מאד, ובפרט כששרים 

דים לכבוד השם, מתוך הכרת הטוב ורוק
על כך שהשם יתברך מגלה אהבתו אלינו 
על ידי ניסים ונפלאות, וכן מתוך שמחה 
על אשר בחר בנו מכל העמים, ולא עשנו 
כגויי הארצות. כי השירה והריקוד בפורים 
חשובים מאד. ואפילו מי שעורך את 
סעודת פורים לבד חשוב מאד שלא יוותר 

 ם.על השירה והריקודי

יהי רצון שנזכה להרות אהבה ואחוה 
שלום ורעות, ונזכה להרבות כבוד שמים, 
כבוד התוה וחכמיה, וכבוד הבריות. ונזכה 
כולנו שיתקבלו כל תפילותינו, וימלא 
השם יתברך כל משאלות לבנו לטובה. 

 גאולה שלמה וישועה קרובה.

 שמעון גוטסמן, באהבה ובידידות

  

 

 תשובה מיוחדת מהגאון הצדיק רבי בן ציון מוצפי שליט''א
' תשובה מיוחדת שהתפרסמה ב''דורש ציון'', במענה לשאלה שנשאל הרב מוצפי שליט''א: ''במה עלינו להתחזק בימים אלה?'אחד הקוראים שיחי' שלח לנו 

לעשות שום וכך משיב הרב שליט''א: א[ לא לדבר לשון הרע על שום אדם מישראל. ב[ לא להעביר שום דברי רכילות על שום אדם או גוף או אירגון. ג[ לא 
דשות ולא להתעניין אחוז, כנאמר בפסוק ''''לפני התגלע הריב נטוש''. ד[ לא להכנס לאתרי ח 100פעולה שיש בה מחלוקת או תגרום לכך ואפילו אתה צודק ב

משובח.  גם מה נאמר שם. ה[ להשתדל מאד לקבל על עצמנו לא לשמוע שום תחנת רדיו, ולפחות כל אחד יקבל למשך שבוע, ימיים, יום. וכל המרבה הרי זה
ובעיקר עוון ביטול דברי תורה, וזה מאד בריא לגןף ובעיקר לנפש. כי יש בהאזנה להם משום התמכרות, הטרדת הנפש, חוסר כוונה בתפילה, אי קליטה של 

  תורה, שלצערינו נעשה כדבר היתר, והוא קשה מכל העבירות שבתורה. ו[ ועל הכל ליזהר מאד לא לדבר על שום תלמיד חכם בישראל כלל.

 בתמונה: קריאת המגילה ע''י פעילות ''אשריכם ישראל''
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 סיפורי כף זכות –: ''לעולם אינך יודע!'' סיפורים מתוך החוברת החדשה
 אל''על ידי ''אשריכם ישר שעומדת לצאת לאור בס''ד

 מתנה לא שגרתית

דוד ד', בעליה של חנות מתנות יוקרתית 

 בלונדון משתף אותנו בסיפור הבא:

למעלה מעשרים שנה שאני מוכר מתנות 

בחנות שלי, ברוך השם מעולם לא חסרו 

לקוחות לחנות, כך שכבר לפני שנים 

התרגלתי לבקשות מכל סוג שהוא. רוב 

הלקוחות נכנסים ובפיהם בקשות שגרתיות: 

''אני מחפשת מתנה לאירוסין של חברה'', 

''אני רוצה לקנות מתנה ליום הולדת של 

גם להם וגם בקשות חריגות,  אשתי''... ישנם

התרגלתי, ועל אף זאת לא אוכל לשכוח את 

אותה משפחה שנכנסה בוקר אחד לחנותי, 

הם ביקשו שאעזור להם למצוא מתנה לנהג 

 שהציל את חייהם.

נו, נכון, לא כל יום קונים אצלי מתנות 

לנהג שהציל חיים, אבל בהחלט יש 

אצלי מדף מיוחד עם מתנות מעוצבות 

שהצילו חיים, מתנדבי ארגוני לאנשים 

ההצלה וכדומה, למתנות אלו מצורף 

כרטיס ברכה: ''לשליח הצלת חיים''. 

ואם הם רוצים יש לי גם מדף מיוחד 

עם מתנות בהם מצורף כרטיס ברכה: 

''לנהג המסור''... אולם מהר מאד 

הבנתי שהפעם לא אוכל למכור להם 

מתנה מוכנה תוך מספר רגעים, 

נה גדולה ולא המשפחה חפשה מת

שגרתית, אולם הדבר שהכי הפליא 

אותי ואף עורר את סקרנותי היה 

בקשתם המיוחדת: ''נא לא לצרף ברכה 

 שפותחת במילים: ''לנהג המסור''.

לאחר שעה שלמה, בשעה טובה מצאו בני 

המשפחה את מבוקשם. ומכיון שבני 

המשפחה הזו הרגישו בסקרנותי הם 

לו לספר לי עצמם הח דעתהתישבו מולי ועל 

 את סיפורו של הנהג שלהם, וכך הם סיפרו:

לפני כחודש היינו אמורים לטוס בטיסה 

מסויימת, ובכדי להגיע לשדה התעופה הזמנו 

נהג מונית, התחלנו את הנסיעה עם הנהג 

גלתה תקלה תשלנו, אולם באצמע הדרך ה

באחד הגלגלים ונאלצנו להמתין עד שהנהג 

צים מאד נו לחואנחנו שהיי יחליף את הגלגל,

כי הוא חסר  וכעסנו על הנהג, וטענו בפני

אחריות, וממש לא ''נהג מסור'', לאחר 

שהוחלף הגלגל המשכנו בנסיעה ובשלב 

מסויים גם בגלגל השני התגלתה תקלה, 

כעת כבר לא היה לנהג גלגל חלופי, ונאלצנו 

 להמתין באמצע הדרך עד שהגיעה עזרה.

ליט על הנהג ששם לב לשעה המאוחרת, הח

דעת עצמו לרדת לשולי הכביש, מקום 

שמיועד למצבי חירום בלבד, כך קיווה הנהג 

שנספיק את הטיסה שלנו, אולם לאחר כמה 

דקות עצר אותו שוטר בכדי לתת לו דו''ח 

בגין נסיעה במקום האסור, השוטר ניצל את 

ההזדמנות בכדי לערוך בדיקה יסודית לרכב 

ו באמצע ולרישיונות, וכך מצאנו את עצמנ

 הכביש לאחר שזמן הטיסה כבר חלף.

הנהג שבאמת דאג לנו, ולעולם איננו יודעים 

איך קרה מה שקרה איתו, הזדרז וסידר לנו 

טיסה חלופית שיצאה שעה לאחר זמן 

הטיסה המקורית, ובשעה טובה עלינו על 

 המטוס.

לא עבר זמן רב עד שהגיעה הבשורה 

ם הקשה: המטוס הראשון עליו היינו אמורי

לטוס נפל והתרסק... ברגע אחד נהפך הנהג 

שלנו מ''נהג כשלן וחסר אחריות'' לנהג שהוא 

 שליח ההשגחה להציל את חיינו!

הנהג ששמע את החדשות הזדרז להגיע 

לבית קרובי משפחתנו בלונדון, וזאת בכדי 

להרגיע אותם שברוך השם אחרנו את 

המטוס, וכפי שחשב כן היה, כשנכנס לביתם 

ולם לבנים כסיד מרוב דאגה, ראה את כ

הנהג הרגיע אותם, ושמח לבשר להם על כל 

התקלות שגרמו לבני משפחתם לאחר את 

 הטיסה המדוברת.

מאז כבר למדנו שאין סיבה לכעוס על אף 

אחד. כי לעולם אינך יודע מה גרם לשני 

מלבד זאת הזולת לעשות את מה שעשה, ו

לעולם אינך יודע הוא רק שליח של השם, 

חשבונות שמים. אולם אנו מאמינים שבודאי 

הכל לטובה, כי הכל מאתו יתברך, וכל מה 

  לטובה. שעושה השם

מובא במדרש שבקריעת ים סוף היה לכל שבט 

בדילה בין ה שקופהשביל משלו, וחומת מים 

האדמו''ר מקאליב כ''ק השבטים, אמר על זה 

בדרכו וינהג  שליט''א שדבר זה רומז שכל אחד ילך

במנהגי שבטו, אך יחד עם זאת עליו להביט 

 בהערכה ובדרך של כבוד גם אל הנהגות זולתו

 (483גיליון  ''פניני הפרשה''ב )מובא

 

 המטוס נוחת

מהחלון הגדול נראו הנופים ההולכים 

 ומתקרבים של ארץ ישראל.

רחל רבקה ישבה דרוכה במקומה. הפעם, 

ממתין לה בשדה היא יודעת, אף אחד אינו 

 התעופה.

''אנחנו נמתין לך, בשמחה'' אמרה לה בת 

 דודתה.

''באמת תודה, אבל הפעם לא!'' ענתה רחל 

רבקה בהחלטיות. היא לא רצתה להטריח 

את בני הדודים הנחמדים, היא כבר עשתה 

את הדרך הזו מספר פעמים וחשבה שאין 

סיבה להטריח אם היא תוכל להסתדר 

 בקלות בעצמה.

זאת היא חשה אי נוחות הולכת ובכל 

וגדלה. מה כבר יכול להיות? היא 

הדפה את התחושה הבלתי נעימה, 

ובכל זאת החרטה החלה להציף 

 אותה.

הדלתות נפתחו, זרם האנשים החל 

יורד מהמטוס. ותחושת הבדידות 

 שאפפה אותה, הלכה והתעצמה.

היום הלך והחשיך, הגשם הקל שירד 

בר הלך והתגבר בהדרגה. הקור ג

והיא אחזה בחוזקה במזוודתה 

מחפשת במהירות נואשת מונית 

פנויה. חבל שהתעקשה שלא ימתינו 

דה התעופה! ואולי, חלפה מחשבה לה בש

בה, אולי יחליטו להפתיע אותי בעקבות בלי

 מזג האויר הסוער? 

 אף אחד לא הפתיע אותה.

מונית פנויה נמצאה לבסוף. היא נכנסה 

 לתוכה רטובה כולה.

!' קרא הנהג בחוסר סבלנות ''את ''גברת

לתה לפתע ינכנסת?'' כמו להכעיס, היא ג

שתיק הצד שלה נעלם. הנהג התרגז והתיק 

 התגלה לבסוף בתא המטען.

רחל רבקה ישבה פגועה במונית. היא לא 

מסתדרת עם סגנון בוטה שכזה וחיכתה 

 שהנסיעה כבר תסתיים.

אולם, כאשר הסתיימה לבסוף הנסיעה, היא 

לחרדתה את עצמה ברחוב חשוך ה גילת

שני צידיו שורות בתים זהות והיא איננה כשמ

 זוכרת לאן יש לפנות.

הגשם התגבר. אף אחד לא היה ברחוב. 

ודמעותיה הצטרפו אל הטיפות היורדות. 

מישהו נראה באופק, רחל רבקה התקרבה 

 לעברו, לא מאמינה.
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 בן הדוד שלה נראה הולך ומתקרב לעברה.

 נאנחה בהקלה. ''שלום וברכה!''''הו'', היא 

''שלום'' הוא אמר במהירות ''וסליחה, אני 

 בדרך להכנסת ספר תורה''.

??? 

הוא לא הספיק לראות את פיה הפעור וכבר 

 נעלם במורד הרחוב.

 פה במורד הרחוב.יהיא נשרכה עי

אור בקע מאחד הבתים, היא פנתה לעברו 

ובלי לדעת איך, מצאה את עצמה לבסוף 

 חמים של בת דודתה.בביתה ה

קבלת הפנים החמה והאוהבת כמעט 

השכיחה ממנה את המאורעות שעברו, היא 

אכלה את ארוחת הערב החגיגית שהוכנה 

במיוחד לכבודה ופנתה לנוח בחדר הנאה 

עדיין צרב שהוכן בשבילה. ובכל זאת העלבון 

 בה.בלי

****** 

''אל תשאלי מה התרחש כאן רגעים מספר 

 ה בת הדודה בהתרגשות.לפני שהגעת!'' סח

''השכנה דפקה בבהילות על דלת ביתינו. 

היא היתה צריכה לנסוע בדחיפות אל בית 

החולים ובעלה היה בהכנסת ספר תורה. 

 בעלי ''טס'' כדי לקרוא לו במהירות שיבוא''.

כמה דקות לאחר מכן צלצל הטלפון: ''מזל 

טוב למשפחת לוי!'' בישר בו הדוד, ''נולד בן 

 !''למזל טוב

אל השמחה וההתרגשות הצטרפה גם רחל 

 רבקה, למרות שלא הכירה את השכנים.

   שמחה על הלימוד לדון לכף זכות!

 

אומר רבי אהרון ראטה זצ''ל: ''יהודי המשתוקק 

ומצפה לעבוד ולהתדבק ביראת הבורא, זה תכלית 

עבודתו לחפש ולהמציא בכל פעם איזה זכות 

)''נועם הלבבות'' מ' אהבת  ומעלה בחבירו''

 ישראל(.

 מאת הרב שמעון גוטסמן שליט''א  דיסקים \חוברות  \להזמנת הרצאות 
 עורך העלון ''אשריכם ישראל''

  08-9743208התקשרו: 
 ''מחשבת הפסח'' לקראת חג הפסח ניתן להשיג גם את החוברת והדיסק

 

 

 לכל השותפים שלנו בהפצת העלון החודשי במקומות הבאים:  תודה מיוחדת
  \מצפה רמון  \מודיעין עלית  \לוד  \ירושלים  \דימונה  \בני ברק  \אשקלון  \אשדוד  \אלומה  \איתן  \אופקים 

 תל ציון \רמלה  \קרית גת  \מעלות 

ניתן לתרום משפחות לקבל את החיזוקים מבית ''אשריכם ישראל''  400שקלים אתה מזכה עוד  50בתרומת 

 08-9743208תוכלו ליצור עמנו קשר ב:  דואר( \הו''ק  \)אשראי  להנצחה, לברכה, או לעילוי נשמה
 

 תמונות מארועי ''אשריכם ישראל'' בתקופה האחרונה

 

 
הזעיקה את הרופא שבא לביקור בית, הרופא רשם מרשם דחוף, אולם  סיפר ר' משה שרר ז"ל: ילד קטן הייתי, קודח מחום, אמא ע"ה

בסופו של דבר הצליחה לאסוף  התרופה לא היה בנמצא.האימא המסורה לא יכולה הייתה לצאת מיד לבית מרקחת שכן כסף לשלם עבור 

כמה סנטים ויצאה לדרך מתוך החלטה להביא את התרופה היקרה תמורת הפרוטות שבידה, הרוקח הראשי לא היה, סגנו הסכים להעניק 

וקון הזכוכית היקר את התרופה היקרה תמורת הפרוטות שבידה, וכך שמחה וטובת לבב על שהצליחה במשימתה יצאה לדרך, אוחזת בבקב

 מפז האמור להבריא את מחמד עיניה, היא מהרה כל כך בדרכה עד שמחמת מהירותה נפלה, ובקבוק הזכוכית נשבר לאין ספור שברים.

בבכי מר הרימה את פיסת הניר הרטובה ובתוכה שברי בקבוק, ורצה חזרה אל בית המרקחת, שם היה כבר בעל הבית שלא הבין את פשר 

יא שידעה כי אין לה כל דרך לשלם עבור התרופה, הבטיחה לו כי תבוא לעבוד בעבודות ניקיון בלילות רק שייתן את התרופה. הבכי המר. ה

הרוקח נטל את השקית הריח לרגע את הריח שנדף ממנה ונעלם מיד, לאחר דקות ספורות חזר עם שקית חדשה, ובפנים סמוקות הגיש לה 

 אכים ששומרים על הילד הזה, אוי ואבוי היה לו היה לוקח את התרופה שנתן הסגן שלי בטעות"..חזרה את מחיר התרופה ואמר "יש מל

מבין, מוישלה" היה תמיד מספר ר' משה בשם אמו, "תלמד מכך שיעור לכך החיים: כשנפלתי והבקבוק בידי חשבתי שהעולם נגמר,  "אתה

 )מובא ב''כי אתה עמדי''(   וקא אז מתחילה הישועה".ולמדתי, כי בחיים לפעמים כשחושבים ש'זה הסוף' דוזה הסוף! 
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 פניני חיזוק לפורים
 

 פועלים ישועה בפורים על ידי שמחה

היה ידוע כצדיק הפועל  רבי נפתלי כץ זצ''ל

ישועות, הוא היה אומר כי קל יותר לפעול 

ישועות בכח השמחה מאשר בכח העצבות, כיוון 

שהשמחה מביאה השפעות טובות משמיים. 

באחד מימי הפורים, הגיעו שליחי המלך אל רבי 

נפתלי וסיפרו לו שהמלך זקוק לישועה. מה 

עשה הצדיק? החל לאכול ולשתות בשמחה 

חר כך התפלל, ובאמת, המלך נושע גדולה וא

וניצל. שמע על כך המלך ושאל את רבי נפתלי 

מדוע נהג כך, ענה לו רבי נפתלי: ''ביום הפורים 

רצון הבורא מאיתנו שנהיה שרויים בשמחה 

גדולה, ורק כאשר אנו שמחים ועושים רצונו, אז 

הבורא יתברך ממלא את רצונינו. ולכן, רק על 

ל את ידי השמחה יכלתי לפעו

הישועה עבור המלך ביום 

 הפורים'' )עלון טוב לחסות בה'(.

 

 תשס''ב פוריםנס 

דבר מדהים ארע ביום הפורים 

בעיר חיפה. באותו יום  תשס''ב

התרחשו בעיר שני פיגועים, או 

יותר נכון: היו אמורים להתרחש 

שני פיגועים, האחד קשה מחברו. 

במקרה הראשון נילכד מחבל חמוש בעיר 

התחתית שהתכונן לירות על עוברים ושבים. 

ובפעם השניה, התגלה מטען נפץ גדול שהונח 

 כבר באיזור נווה שאנן, ולא התפוצץ.

י הקהילה החרדית בעיר סיפרו שבדיוק ראש

בעת שהיה אמור המחבל לקום ממקומו ולירות 

בעוברים ושבים, היה בית המדרש בקריית 

סערט ויז'ניץ מלא וגדוש במאות ילדים שבאו 

ללמוד עם אבותיהם במסגרת ''אבות ובנים'', 

ובדיוק ברגע שבו התגלה המטען בנווה שאנן 

מסגרת, בבית  למדו מאות ילדים נוספים באותה

 הכנסת הגדול במרכז העיר.

מדהים ביותר היה איך שהיה נראה בחוש שרק 

 כח לימוד התורה של ה''אבות ובנים'' בשני 

המוקדים, הוא שהגן על תושבי חיפה משני 

 הפיגועים )''עלינו לשבח'' שמות(.

 

 הזדמנות של פעם בשנה

יש לנו הזדמנות של פעם בשנה! הזדמנות 

להשפיע שמחה לשנה שלמה. בספרים הקדושים 

כתוב שמי ששמח בפורים יכול להשפיע את 

השמחה הזאת לכל השנה עד פורים של שנה 

הבאה. אז לא נוותר! אפילו שיש לנו המון 

סיבות למה להישאר מדוכאים, נזכור שבעצם 

. גם אם הכל רק לטובה! וה' הטוב הוא רק מטיב

חיצונית זה נראה רע, האמת היא שזה הכי טוב, 

כי מה שנראה חיצונית רע סימן שהוא ''טוב 

פנימי'', ודבר פנימי הוא תמיד יותר עמוק 

 ואיכותי מהחיצוני.

מה עוד שאם מתחזקים באמונה 

הזאת מהפכים את הדינים לטובה, 

שגם חיצונית נראה ונרגיש את 

 הטוב.

חד בפורים נתאמץ באופן מיו

לשמוח ולשמח אחרים, בכל 

הדרכים הכשרות, ביינה של 

תורה וביינה של מצוה, ונזכה 

כולנו לשנה שמחה עד בלי די, 

 בשמחת הגאולה השלמה, אמן.

 

 הדרך למחות את עמלק

החיד''א זצ''ל אומר )''לב דוד'' פכ''ט(: אם ביום 

הפורים, היום אשר זרע עמלק לטבח יובל, ונפל 

שראל נוהגים בסדר המן הרשע, היו כל י

קדושה, והשמחה היתה מקודשת לשמים, ויתר 

היום היו עוסקים בתורה כל אחד כפי שיעורו, 

על כן בשכר זה היינו נגאלים גאולת עולם 

וימחה זכר עמלק, ובפרט שרוב ישראל מרבים 

צדקה ביום הזה עם עמלי תורה ועניים, אשריך 

, ח עבודתנו לה' יתברך ביום זהכישראל וכו', וב

אין ספק שהיתה מפלת עמלק גמורה ותפרה ישע 

 גאולה שלימה )''בנין עולם'' פט''ז(.

 

 


