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 ה“תשע‘ג  אדר  ה“כ
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 פקודי-ויקהל

בֹׁת” ָׁ ֹׁב ַמַחש   “ְוַלְחש 
 

ּכַֹח ַהַמְחָשָבה הּוא 
ַהּכַֹח ֶהָחָזק ּביֹוֵתר 
ֶשִנָתן ָלָאָדם,  ְוָלֵכן 
ִנְמָצא הּוא ּבָמקֹום 

ַהָגבֹוּה ּביֹוֵתר 
 -ּבגּופֹו ֶשל ָהָאָדם 
ּבּמַֹח, וַמְחָשָבות 

ֹלא טֹובֹות ֲעלּולֹות 
ִלְפָעִמים ְלַהְשּפִיַע 
ָעֵלינּו ּוְלַהּזִיֵקנּו 

ֵנֶזק ָעצּום            
 .ּוִבְלִתי ָהִפיךְ 

 

 'פרדס רימונים‘מתוך 
 

ִלּבוֹׁ ” ַתן ּבְ רֹׁת נָׁ  “ ּוְלהוֹׁ

   .........“““מחודדין בפיךמחודדין בפיךמחודדין בפיך”””שיהיו דברי תורה שיהיו דברי תורה שיהיו דברי תורה    
 

 

 

ל ” ת ּכָׁ ה אֶׁ ֶׁ ְקֵהל מֹׁש  ַוּיַ

ֵאל רָׁ ֵני ִיש ְ  “ֲעַדת ּבְ
אֵשי ֵתבֹות ' ֵהל' ֵהם רָּ ַויִּקָּ

ֶיה  - י יִּהְּׁ יעִּ בִּ 'ּוַביֹום ַהשְּׁ
ֶכם ֹקֶדש', ַמּדּוַע?   לָּ

ֵהל'  ֵדי ַה'ּויִּקָּ ֵני ֶשַעל יְּׁ פְּׁ מִּ
ים  – ים ֲאנָּשִּ אִּ ֵדי ֶשבָּ ַעל יְּׁ

ה,  שָּ רָּ מֹוַע ֶאת ַהּדְּׁ שְּׁ לִּ
ֶכם ֹקֶדש'  ֶיה לָּ             –'יִּהְּׁ

ְך הֹוֶפֶכת  ֵדי כָּ ַעל יְּׁ
יֹות קֹוֶדש הְּׁ ת לִּ  .ַהַשבָּ

 

 'ַה'ַתפּוֵחי ַחיִּים
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ֶאָחד ֵמַהּיְסֹודֹות ַהִחיּנּוִכּיִים ַהּבִסיִסִיים ּביֹוֵתר, 
ְוִחיּזּוִקים,  ַמְחָמאֹות  ַחָייו  ּכל  ַלֶיֶלד  ְלַהְשִמיַע 
ְתִמיָכה ּוִפְרגּון ַעל ַהּטֹוב ֶשהּוא עֹוׂשה. ָאְמָנם 
ּכָראּוי,  ָתִמיד  נֹוֵהג  ֵאינֹו  ַהֶיֶלד  ּכי  ַלּכֹל  ָידּוַע 
ַהּיֹום  ּכל  ּבָאְזָניו  ַיְשִמיַע  ַההֹוֶרה  ִאם  אּוָלם 
ִיְתָייֵאׁש  ַהֶיֶלד  מּוַסר,  ְותֹוַכַחת  ּביקֹורת  ִדְבֵרי 
ּכֶשִמיַלת  יֹוֵתר.  ִלְהיֹות טֹוב  ִיְתַאֵמץ  ֹלא  ּוְכָלל 
ָעֵלינּו  ְלשֹׁוֵננּו,  ְקֵצה  ַעל  ּבנּו  ּבֹוֶעֶרת  ּביקֹורת 
ָהִיינּו  ִאּלּו  עֹושׂים.  ָהִיינּו  ַמה  ְלַהְרֵהר  ְלַנּסֹות 
ֵאֶצל ַמֲעִביד ֲאֶשר ָהָיה ְמַבֵקר אֹוָתנּו ַעל ּכל 
ְמַנִסים  ֶשָהִיינּו  ְלַמה  ֶקֶשר  ּבִלי  ְוַשַעל,  ָצַעד 
ָהִיינּו  ָקַצר  ְזַמן  ֶשּתֹוְך  ָסֵפק  ֵאין  ַלֲעשֹׂות, 

ְלַעְצֵמנּו   ָצִריְך   -אֹוְמִרים  ַמה  ּבְשִביל 
ֵחן  ִיְמָצא  ֹלא  ֶשַנֲעׂשה  ַמה  ֲהֹלא  ְלִהְתַאֵמץ... 

 ּבֵעיָניו...
ָיֶפה  ֶיֶלד ִמְתַנֵהג ּכָראּוי. לֹוֵמד  ּפָעִמים ַרּבֹות, 
ִשָגעֹון  ֵיׁש  ְלהֹוָריו  אּוָלם  טֹוִבים.  ִצּיּוִנים  ּוַמשׂיג 

 ַגְדלּות.  

ַהּדֹור  ְגדֹול  ְלֵצאת  ַחָייב  ֶשּבָנם  ֵהם  חֹוְשִבים 
 ַהּבא, ְלָכל ַהּפחות.

הּוא  ַמּדּוַע  ְלָמָשל,  ִלְבנֹו,  ְטָענֹות  מֵלא  הּוא 
ִעם  ִלישֹׁון  ָלֶלֶכת  ִעּתֹון ּבְמקֹום  ִלישֹׁון ִעם  הֹוֵלְך 
ְגָמָרא ּבַיד... ְסִליָחה ֲאדֹוִני, ְנַנֶסה ִלְשאֹול, ַהִאם 

ִלי הֹוֵלְך  ַאָתה  ַמּדּוַע ַגם  ּבַיד?!  ְגָמָרא  ִעם  שֹׁון 
ַאָתה ּדֹוֵרׁש ִמּבְנָך ַמה ֶשֵאיְנָך ּדֹוֵרׁש ֵמַעְצְמָך...? 
ָאז  ֹזאת,  ִיְרֶאה  הּוא  ִאם  ִאיִשית.  ֻדְגָמא  ִתְהֶיה 
ֵיׁש ִסיּכּוי ֶשַגם הּוא ַיֲעׂשה ּכְך. ָיכֹול ָהָאב ִלְהיֹות 
ַמה  ְויֹוֵדַע  ּפֹוִליִטיָקה  אֹו  ּבֲעבֹוָדה  ּכּלֹו  ָשקּוַע 
רֹוֶצה  הּוא  ּבנֹו  ֶאת  ַאְך  ָערּוץ,  ּבָכל  ֶנֱאַמר 
אֹוָתנּו  ְמַלֶמֶדת  ַהּתֹוָרה  ַלּתֹוָרה.  ְלַהְקִדיׁש 
ְתַדּבר  ּכֶשַאָתה  ּבם",  ְוִדּבְרָת  ְלָבֶניָך  "ְוִשַנְנָתם 

 ּבִעְנְייֵני ּתֹוָרה, ֲאַזי ּבְנָך ֵיֵשב ִויַשֵנן... 
ְָלִדים ֲעלּולֹות ְלָהִביא  ְתִביעֹות ֻמְגָזמֹות ֵמַהּי
ִגיעּו ְלַמָצב ֶשל  ַי ְלָכְך ֶשֵהם ִיְבֲעטּו ָחִליָלה ַו

 ֹחֶסר ָרצֹון ְויֹוְשֵבי ְקָרנֹות.         
 

 ּוָמתֹוק ָהאֹור

  זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת ג'נה בת אברהם נגר ז"ל

 

ִמי ֶשּבֹוֵרַח ִמן ַהּכבֹוד, 
 -ֲהֵרי ָדָבר ֶזה ַעְצמוֹ 

 .ּכבֹודוֹ 
 

 המהר"ל מפראג

ש  ” ם קֹׁדֶׁ כֶׁ ִביִעי ִיְהיֶׁה לָׁ ְ ם ַהש ּ ה ּוַבּיוֹׁ אכָׁ ה ְמלָׁ ש ֶׁ עָׁ ִמים ּתֵ ת יָׁ ֶׁ ש  ֵ  “ש 
ַהּתֹוָרה  ּוַמּדּוַע  ּבֹו.  ְמָלאָכה  ִאּסּור  ְוַעל  ַהַשּבת  ְשִביַתת  ִמְצַות  ַעל  ְלַהְזִהיר  ּבא  ַהּכתּוב  ִעַקר 

 ַמְדִגיָשה קֹוֵדם ְלִאּסּור ַהְמָלאָכה ֶאת ִסיּפּור ְמֶלאֶכת ֵשֶשת ְיֵמי ַהָשבּוַע ָדָבר ֶשִנְרֶאה ְמיוָתר?
ָאָדם ֲאֶשר ֵאינֹו ַמֲאִמין ּכי ּפְרָנָסתֹו ְקצּוָבה לֹו ִמָשַמִים, הּוא חֹוֵשב שבּכַֹח ַמֲעשׂי ָיָדיו ַיְרִויַח יֹוֵתר 
ֶאת  ָעשּׂו לֹו  ָידֹו  ְועֹוֵצם  ּכֹחֹו  ּכי  ּבַנְפשֹׁו  ְמַדֶמה  ֶשּכן הּוא  ַהַשּבת,  ְשִמיַרת  ָעָליו  ָקָשה  אֹו ּפחֹות, 
ֶהָחִיל ַהֶזה, ּוִמֵמיָלא הּוא חֹוֵשב ּכי ַיְפִסיד ָממֹון ִאם ִיְשּבֹות ּביֹום ַהְשִביִעי, ֶשּכן ְלַדְעּתֹו ִאם ָהָיה 

 עֹוֵבד אֹותֹו יֹום ָהָיה ַמְרִויַח עֹוד יֹוֵתר. 
ֹלא ּכן ַהַמֲאִמין ּכי ּכל ְמזֹונֹוָתיו ֶשל ָאָדם ְקצּוִבין לֹו ֵמֹראׁש ַהָשָנה ְוִכי ֵאין ּפְרָנָסתֹו ְתלּוָיה ּבִמַדת 
ַהִהְתַעְסקּות, ָנֵקל לֹו ִלְשמֹור ֶאת יֹום ַהַשּבת ּכִהְלָכתֹו ֶשּכן ֵאין הּוא ַמְרִגיׁש ּכי ִהְפִסיד ְדַבר ַמה, 
ַהָיִמים  ְמֶלאֶכת ֵשֶשת  ִסּפּור  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ִהְקִדיָמה  ּכְך  ִמּשּום  ֲהִכי.  ּבָלאו  לֹו  ָקצּוב  ְמזֹונֹו  ֶשֲהֵרי 
ֲאֶשר ּבֹו ֻמְזּכֶרת ַהְמָלאָכה ּכָדָבר ֲהַנֲעׂשה ֵמֵאָליו. ּכֵדי ְלַלֵמד ּכי ַגם ּבאֹוָתם ִשָשה ָיִמים חֹוָבה 
ָהעֹוׂשה  ּכי הּוא  ָאָדם  ֶשל  ַדְעּתֹו  ַעל  ַיֲעֶלה  ֶשּלֹא  ֵמֵאֶליָה  ַנֲעשׂית  ּכְבָיכֹול  ַהְמָלאָכה  ּכי  ְלַהֲאִמין 

 ְוַהְמַפְרֵנס, ֶאָלא ֵיַדע ּכי ַהּכֹל ִמָשַמִים ּוְכִאיּלּו ַנֲעשׂית ַהְמָלאָכה ֵמֵאֶליָה.
 

 ַאּפְריֹון

ת חֹול. עּודַׁ ָלא סְּ ָבת, אֶׁ ת שַׁ עּודַׁ יָנּה סְּ ָבת אֵׁ יל שַׁ לֵׁ עּוָדתֹו בְּ ָבת, סְּ ב שַׁ רֶׁ עֶׁ ן בְּ לֹּא ָישֵׁ  ִמי שֶׁ
 

 ר' אהרון מקרלין זצ"ל

הּו.                                                            ִעיסֵׁ כְּ ר ִעם ָאָדם, הַׁ בֵׁ חַׁ ִהתְּ ה לְּ צֶׁ ִתרְּ שֶׁ כְּ

ֲעסֹו ת כַׁ עַׁ ת ִבשְּ ל ָהֱאמֶׁ ָך עַׁ ה לְּ ר לֹו, וְִּאם ָלאו ָעזֹוב אֹותֹו. -ִאם יֹודֶׁ בֵׁ חַׁ  ִהתְּ

 

 ר' יונה מגירונדי זצ"ל

 רוחני    מרכז - “פורת יוסף”

 ל“סעדיה חדד ז‘ יוסף בן  ר‘ ש  ר“ע

 גדרה 73זבולון  ‘רח



 שיהיו ד 
 

 

  קדימה בברכות
כל  על  לברך  שצריך  מה  מלבד 
גם  צריך  לו,  הראויה  ברכתו  מין 
להקדים ולברך על המין החשוב. 

אלא שיש הבדל אם ברכות המינים שוות או שונות זו מזו.  
 ולפיכך:

אם יש לפניו כמה מיני פירות שברכותיהם שוות, כגון   א.
שברכתם 'בורא פרי העץ', יקדים לברך עליהם בסדר זה: 
ישראל,  ביניהם מין שבעה שנשתבחה בהם ארץ  אם יש 
יברך עליו. ואם אין ביניהם ממין שבעה, יברך על זה שהוא 
לו  החביב  על  יברך  חצוים  או  שלמים  כולם  אם  שלם, 

 יותר.  
המין   ב. את  להקדים  צריך  שבעה,  ממין  שהם  בפירות 

או  ענבים  תמרים,  זיתים,  זה:  סדר  לפי  שהקדימו הפסוק 
 צימוקים, תאנים, רימונים.

שוות,   ג. ברכותיהם  שאין  פירות  מיני  כמה  לפניו  יש  אם 
פרי  'בורא  העץ'  פרי  'בורא  הגפן'  פרי  'בורא  כגון  
מקום  ומכל  שירצה.  מהם  איזה  להקדים  יכול  האדמה', 
העץ'  פרי  'בורא  ואח"כ  גפן'  פרי  'בורא  להקדים  עדיף 

 ואח"כ 'בורא פרי האדמה'.
ברכת 'בורא מיני מזונות' קודמת להכל וכל שכן ברכת   ד.

 'המוציא'.  
ברכה   ה. לכל  מאוחרת  בדברו'  נהיה  'שהכל  ברכת 

 אחרת שהרי היא ברכה כללית.
שלפניו,   ו. המינים  מכל  לאכול  כשרוצה  מדובר  זה  וכל 

אותו  מחייבים  אין  מכולם,  לאכול  מעוניין  אינו  אם  אבל 
רוצה  אם  אף  כרגע,  לאכלו  מעוניין  שאינו  מין  על  לברך 

 לאכלו לאחר זמן.

 פינת ההלכה 
א,“הרב דב ניסים שליט  

 ראש כולל  "פורת יוסף"

ִלּבוֹׁ ” ַתן ּבְ רֹׁת נָׁ  “ּוְלהוֹׁ

ָאַמר ִלי ְמַחֵנְך ָגדֹול: ּכֶשֲאִני עֹוֵמד ִלְגֹער ַעל ַתְלִמיד, ֲאִני סֹוֵגר ֶאת 
ַעל  צֹוֵעק  ָהִייִתי  ּבִני  ַעל  ַגם  ַהִאם  ּוְבָתִמים,  ּבֱאֶמת  ְוחֹוֵשב  ָהֵעיַנִיים 
ִמְקֶרה ּכֶזה, ְוֵאיְך ּוָמה ָהִייִתי צֹוֵעק. ּוְכֶשֲאִני ַמְחִליט ֶשָהִייִתי צֹוֵעק ַעל 
ּבִני ַגם ּכן, ֲאִני ְמַבֵקׁש ּוִמְתּפֵלל ְלַהָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא ֶשַאְצִליַח ְלַקֵיים 

 ַהחֹוָבה ַלּתֹוָכָחה ּוְלַחֵנְך ּכָדת ְוַכִדין.
ַאֲהָבה  ּוִמּתֹוְך  ַסְבָלנּות  ַהְרּבה  ִעם  ּבַתְלִמיִדים,  ּבּבִנים,  ְלַטּפל  ָצִריְך 
ּוְלַהְרּבֹות  ּוֵבן,  ַתְלִמיד  ּבשּׁום  ְלַזְלֵזל  ְוֹלא  ּוְבָתִמים,  ּבֱאֶמת  ְיֵתיָרה 
ּבשׂיחֹות ּכָלִלּיֹות ּוִבְפָרטּות, ְלִפי ַהֹצֶרְך ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ֵיׁש ָלַדַעת, 
ֶשֵאיָנּה  ִנְרֵאית  ִאם  ַוֲאִפילּו  ְלִאּבּוד,  הֹוֶלֶכת  ֵאיָנּה  שׂיָחה  ֶששּׁום 
ִנְזּכר  ָשִנים  ּוְלַאַחר  ַהַתְלִמיד,  ֵאֶצל  ִנְקָלט  ֶזה  ֲאָבל  ּכֵעת,  ַמְשּפיָעה 

ָצִעיר   ּבְהיֹותֹו  ּכְך  ּכל  ֵהִבין  ֶשֹלא  ֶשַמה  ַאַחר   -ְורֹוֶאה,  הּוא  ֵמִבין 
ִמַתְלִמיִדים  ָשַמְעִתי  ּפָעִמים  ַהְרּבה  ֲהָבָנה.  יֹוֵתר  לֹו  ּכֶשֵיׁש  ָשִנים, 
ַאַחר ָשִנים ֶשָאְמרּו: ַהּיֹום ֲאִני ֵמִבין ַמה ֶשָהַרב ָאַמר ּפַעם ִלְפֵני ּכָמה 

 ָשִנים.
  אהליך יעקב

 

ָאָדם ָעִשיר ָיכֹול ִלְפֹעל ְגדֹולֹות ּוְנצּורֹות ִעם ּכְסּפֹו ְוִלְקנֹות 
ְלַעְצמֹו עֹוָלם ַהּבא ִנְפָלא. ֶאָלא ֶשּכֲאֶשר ַהקב"ה נֹוֵתן ַלָאָדם 

 ָממֹון ַרב, הּוא נֹוֵטל ִמֶמּנּו ֶאת ׂשְכלֹו...
 

  ַרּבי ַאֲהֹרן ליב שטינמן שליט"א

 ַרּבנּו ּבַחֵיי זצ"ל“ ֵאין ְשֵלמּות ַלָחְכָמה ּבְלִתי ִתיּקּון ַהַמֲעׂשים”

 

ֹוְזִמים ְדָבִרים, ֶשעֹוׂשים  ה' אֹוֵהב ֲאָנִשים ֶשּי
 ְדָבִרים ִמִלּבם ּבִלי ֶשִנְצַטּוּו ַלֲעׂשֹוָתם.

ָאָדם ֶשּיֹוֵזם ְדָבר ִמְצָוה ַמֲעׂשהּו ָחׁשּוב ּבֵעיֵני ה' 
ִנים ִמַמֲעׂשה ִמְצָוה ֶשָאָדם עֹוׂשה  ֲעׂשֶרת מֹו

ֶשּכוָלם ִמּכיָוון  אֹותֹו ַלֲעׂשֹותֹו אֹו  ִמּכיָוון ֶשָדֲחפוּ 
 עֹוׂשִים ּכְך.

 ‘ִמּתֹוְך 'ְנִתיֵבי אֹור

ה ַלה” רּומָׁ ם ּתְ כֶׁ  ‘“ְקחּו ֵמִאּתְ
ָנה  ַרּבים ּבּדֹור ַהֶזה ְמַקּבִצים ֹעֶשר ֶשּלֹא ּבֱאמּו
ּוְבִחּלּול ה' ּכְגזיַלת ּגֹוִיים. ַאַחר ּכְך ֵהם ִמְתַנְדִבים 
ֵמאֹותֹו ַהָממֹון ִלְהיֹות ָלֶהם ּכבֹוד ּבָכל ָשָנה ְוָלֵתת 

                    . ת ֶר ָא ְפ ִת ְל ּו ד  בֹו ָכ ְל  ' ְך ר ּב ֶש י  ִמ ' ת  ּכ ְר ּב ם  ֶה ָל
ְוֵאין זֹו ֶאָלא ִמְצָוה ַהּבָאה ּבֲעֵביָרה ְוֵאין ְלֹעֶשר ֶזה 

 ִקּיּום ּכָלל.
 המהרש"א זצ"ל

ק  סֶׁ כּות עֵׁ ק ִבזְּ ִכיָנה הּוא ַאךְּ וְּרַׁ שְּ ָרַאת הַׁ שְּ הַׁ נַׁאי לְּ תְּ הַׁ

ינּו ינֵׁ ֲעׂשֹות בֵׁ ה לַׁ ִכיָנה מַׁ שְּ ין לַׁ י ִהיא אֵׁ תֹוָרה, וְּלּולֵׁ  ..הַׁ
 

ךְּ  רֶׁ יַׁם דֶׁ  בְּ

ה” ֶׁ ם מֹׁש  ְך אֹׁתָׁ רֶׁ ה... ַוְיבָׁ אכָׁ לָׁ ל ַהּמְ ת ּכָׁ ה אֶׁ ֶׁ ְרא מֹׁש   “ַוּיַ
ר  ַח ַא ְל י  " בנ ֶאת  ּו  נ ּב ַר ֶשה  ֹמ ְך  ֵר ָב ְמ ּו  נ ֵת ָש ָר ָפ ּב
ִהְשַתְדלּוָתם ּבַמֲעׂשה ַהִמְשּכן. ְוֵכן ּבְרָכם ּבָפָרַשת 
ְשִמיִני ּכֵעין ּבָרָכה זֹו ּכֲאֶשר ִהְשַתְמׁשּו ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן 

 .ּבַמֲעׂשה ְיֵדיֶהם
ְוָאנּו ִנְלַמד ִמֹמֶשה ַרּבנּו ְלִעְנְיֵני ַהּבִית ֶשהּוא ּכִמְקַדׁש 
ְמַעט. ֲהֹלא ּבֵני ַהּבִית ִהְשַתְדלּו ֲעבּוֵרנּו. ְוָלֵכן ְנַבְרַכם 
ּבֶעֶרב ַשּבת ּכֶשַהּכֹל מּוָכן ְלַשּבת ּוַפַעם ְשִנָיה ְלַאַחר 
ַהְסעּוָדה ֶשָטַעְמנּו ִמּכל ַהַמֲאָכִלים. ּוְכמֹו ֶשאמרו ֲחַז"ל: 
"ַהּכֹוֵפר ּבטֹוָבתֹו ֶשל ֲחֵברֹו סֹופֹו ִלְכפֹור ּבטֹוָבתֹו ֶשל 

 ַהקב"ה". 
רֹוִאים ָאנּו ֶשַמְשִווים ֶאת ַהּכַרת ַהּטֹוב ָלָאָדם ְלַהּכַרת 
טֹוָבה ַלּבֹוֵרא ִיְתּבַרְך. ּוְכֵשם ׂשֵאת ַהּבֹוֵרא ְמָבְרִכים 
ּפֲעּמים, ּבָרָכה ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי ַהַמֲאָכל. ּכְך ָצִריְך ְלַהּכיר 
ּתֹוָדה ַלֲחֵבֵרנּו ּוְלִמְשּפְחֵתנּו ַעל ּכל ָדָבר ּפַעם ִלְפֵני 

 ...ֶשעֹוׂשים ֲעבּוֵרנּו ַמֶשהּו ּוַפַעם ַאֲחֵרי
] 

 

 הגר"ש פינקוס זצ"ל
 

ִלּבוֹׁ ” ַתן ּבְ רֹׁת נָׁ  “ּוְלהוֹׁ
י ִחּנּוךְּ  שֵׁ ַאנְּ ִריָאה מֵׁ ָהָגה יְָּשָרה ּובְּ נְּ הֹוִרים הַׁ ר  לַׁ לֹּא לֹומַׁ שֶׁ

ָך",  ּנֶׁכְּ ָלא "בֹּא ֲאחַׁ ָך", אֶׁ ת ֲעִניָשה "בֹּא ַאֲעִנישְּ עֵׁ בְּ

ִחּנּוךְּ וְּלֹּא ָבעֹּנֶׁש ִלית ִהיא בַׁ כְּ תַׁ הַׁ   שֶׁ
 

 'מתוך 'דובב שפתי ישנים

ֵאין ַהִחָסרֹון ּבֹכֵחנּו ּוִבְיכֹוְלֵתנּו,                                               
 ֶאָלא ּבְשִאיָפֵתנּו ָהֲאִמיִתית ֶאל ַהּטֹוב.

 

  ִמּתֹוְך 'ֲאִפיֵקי ֱאִליהּו'


