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משאלת לב
הנדר
בחלומו המדהימ של יעקב אבינו ,הוא רואה 5ולמ המחבר ארצ ושמימ ,ומלאכי
אלוקימ עולימ ויורדימ בו .מבעד לחזיונ הזה מופיע אליו דבר ה’ המבשר הבטחה
חד משמעית.

ČāĘ ĕėă ü ĦČāĒă Đÿ ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĘČþ ĖĕĀ Ħāü čĥü Ĉ Đú đÿ Ėø Ęý Ħăý Ĥĥþ Ĉ Čú Ęāėčă ø ĖĕĀ Ħăü Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ đă Ėø ĚĀă Ğü ĕėāü ĜČĀ ĐĜăý Đü đÃø
)בראשית כח ,טו(
.ÃĖø ĘĀ ĕĦăü Ĥø čă ÿ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČý ĕĦĕü ĥ
ĉ ü ĞĀ ęČü Ĥĥþ Ĉ Čú ďĞÿ ĖĀ čø ĒĀ Ğù Čþ
יעקב מתפעל מאוד מנ המראה הנורא הזה והוא מבינ שהוא ניצב בשער השמימ.
בהתרגשות רבה הוא עומד ונודר את הנדר הבא ,החוזר כמעט מילה במילה על
הבטחת ה’.

ĘāėČù Ęþ ęēþ Ęþ ĕĘü ěĦÿ ĜĀ đø Ėø Ęý āđĐ ĕėāü ĜČĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĒă þ Đÿ Ėø Ĥþ ďþă čă ÿ ĕĜü Ĥÿ ĚĀ ĥø Ĉ đă ĕďü ĚĀă Ğü ęĕĐāü ĘąČù Đĕþ Đø ĕü ęČü ...Ã
Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČāĒă Đÿ ěčþ Čþ ĐĀ đø ,ęĕĐāü ĘąČĘý ĕĘü ÅĐ ĐĕĀ ĐĀ đø ĕčü ČĀ Ħĕčă ý ĘČþ ę āđĘĥĀ Ĉ čø ĕĦăü čø ĥÿ Ĉ đø ,ĥĈ čăā Ęø Ęü ďĎþ čþ đă
.ÃĖø ĘĀ đă ăĜĤþ ĥ
ĉ ø ă Ğÿ Čú Ĥĥ
ĉ ý ă Ğÿ ĕĘü ěĦăþ Ħăü Ĥĥþ Ĉ Čú Ęāėđø ęĕĐāü ĘąČù Ħĕčă ý Đĕþ Đø ĕü ĐčĀ ăĢý Ěÿ ĕĦăü Ěø ĥ
ĉÿ
)שמ ,פ5וקימ כ-כב(

כשנערוכ השוואה מדויקת בינ הבטחת ה’ לבינ משאלת יעקב ,ניווכח בזהות כמעט
 .ÃęČÃאמ יהיה ככ וככ כפי שהבטחת.
מוחלטת ,מלבד תו5פת המילה התמוהה ü
הבטחת ה’

משאלת יעקב

.1

ְו ִהּנֵ ה ָאנ ִֹכי ִע ָּמְכ.

.1

־ֹלהימ ִע ָּמ ִדי.
ִאמ יִ ְהיֶ ה ֶא ִ

.2

ּוש ַמ ְר ִּתיָכ ְּבכֹל ַא ֶשר ֵּתלֵ ְכ.
ְ

.2

ּוש ָמ ַרנִ י ַּב ֶּד ֶרְכ ַהּזֶ ה ַא ֶשר ָאנ ִֹכי הֹולֵ ְכ.
ְ

.3

ִּכי ֹלא ֶא ֶעזָ ְבָכ.

.3

ּובגֶ ד לִ לְ ּבֹש.
ְונָ ַתנ לִ י לֶ ֶחמ לֶ ֶאכֹל ֶ

.4

ַו ַה ִשב ִֹתיָכ ֶאל ָה ַא ָד ָמה ַהּזֹאת.

.4

ְו ַש ְב ִּתי ְב ָשלֹומ ֶאל ֵּבית ָא ִבי.

האמ יעקב אבינו מפקפק בהבטחת ה’? האמ לא היה ברור לו כי דבר ה’ אמת
לעולמ?
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טווח התפילה
כדי להבינ את עומק העניינ ,עלינו להרחיב את הנושא הנדונ ולהעלות את השאלה
הבאה.
האמ אנחנו רשאימ לבקש מאת ה’ כל מה שלבנו חפצ ולא ֵת ַח ֵשב פנייתנו אליו
כחוצפה?
את התשובה לשאלות האלו אנו מקבלימ בכל יומ חמישי בשבוע בשיר של יומ:

.Ãđă ĐČý Ęø Ěÿ Čú đÿ ĖĕĀ Ġü ă čēþ Ĥø Đÿ ęĕü ĤĀ Ģø Ěü ġĤþ Čþ Ěý ĖĀ Ęø Ğÿ Ěÿă Đÿ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĕėāü ĜČÃĀ

)תהילימ פא ,יא(

הביטוי Ā Ġü ă čēþ Ĥø ĐÃÿ
 Ãđă ĐČý Ęø Ěÿ Čú đÿ Ėĕפירושו ,שה’ בעצמו פונה אלינו ואומר ,שאל ממני כל
מה שלבכ חפצ ,אל תמעיט ואל תצטנע ,ואני אדאג למילוי בקשתכ.
למרות זאת ,יש בידנו עדות ,שדוד המלכ בעצמו נהג אחרת בתפילתו .אחרי
שקיבל הבטחה כי מלכותו על ישראל תישאר במשפחתו לנחלת נצח ולא תוחלפ
כפי שנעשה למלכות שאול ,הודה דוד המלכ לה’ במילימ האלו:

” .ÃęĘĀ āđĞĘø ĖĀ ďøă čø Ğÿ Ħĕčă ý Ėø Ĥāÿ čĕø ĖĀ Ħø ėĀ Ĥø čă ü Ěü đă

)שמואל-ב ז ,כט(

המילה  ÃĖĀ Ħø ėĀ Ĥø čă ü Ěü đă Ãמבטאת צניעות וענווה .כלומר ,הלוואי ואפילו חלק קטנ
מברכתכ ,יתממש.
הKגנונ הזה מתאימ מאוד לתחילת התפילה הזו .ככ נאמר שמ:

ĕĜü ĦČĕ
ÿ čü Đú ĕėă ü ĕĦĕü čý ĕĚü đă ęĕģđĘČ ÅĐ ĕėāü ĜČĀ ĕĚü ĤĚČā
þ ĕă đÿ ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü čĥþ Ĉ ĕă ý đÿ ďđü ďĀă Ėø Ęþ Ěþă Đÿ Čāčĕă Ā đÃÿ
)שמ ,פKוק יח(
.ÃęāĘĐú ďĞÿ
כלומר ,במה זכיתי להבטחה כל ככ נשגבה ,כשאני יודע בעצמי ,שאיני ראוי ליַ ַחK
כל ככ נעלה?
מכאנ אנחנו למדימ ,שכאשר אנחנו מבקשימ משהו מאת ה’ ,עלינו לעשות זאת
בצניעות וענווה ומתוכ הכרת מיעוט ערכנו .ברור שהיכולת האלוקית היא אינ
Kופית ,אכ אנחנו לכשעצמנו חייבימ להתחנכ למידות טובות ולהתרחק מנ הגאווה
והתאווה.
הKתירה בינ שני הפKוקימ שציטטנו לעיל בולטת .הגמרא מציגה את הKתירה
ומתוכ ככ יוצרת אבחנה חשובה:

.ÃĐĤđĦ ĕĤčďč ěČėđ ĦđĘĕĎĤ Ħđĥģčč ěČėÃ

)ברכות נ(.
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כלומר ,בבקשות חומריות עלינו להצטנע ,אולמ בבקשות רוחניות ,אינ כל הגבלה.
הגמרא אינה מבארת ,מדוע בבקשות חומריות עלינו להצטנע ואילו בבקשות
רוחניות מותר לנו להיות נועזימ.

לֵ ב ש ֵֹמ ַע
כדי לענות גמ על השאלה הזאת ,עלינו לדלג אל חלומו הנבואי של שלמה המלכ
בגבעונ ,בתחילת מלכותו.

ăø
ĐĚĀ ĘČÿ ĥø Ĉ ,ęĕĐāü ĘąČù ĤĚČā
) ĐĚāĘĥø Ĉ ĘČþ ÅĐ ĐČĀ Ĥø Ĝü ě āđĞčø Ďü čÃהמלכ( þ ĕă đÿ .ĐĘĀ ĕø ĘăĀ Đÿ ę āđĘēú čă ÿ
ø
)מלכימ-א ,ג ,ה(
.ÃĖĘĀ ěĦăþ Čþ
בהזדמנות חד פעמית זו ,מציע בורא עולמ למלכ ישראל כל מה שרק ירצה .האמ
תנוצל ההזדמנות הזאת על ידי שלמה המלכ? כיצד?
תשובתו של שלמה הייתה:

.ÃĖĀ Ěøă Ğÿ ĦČþ ĔāĠă ĥø Ĉ Ęü Ğÿ Ěāý ĥĈ čĘý ĖĀ ďøă čø Ğÿ Ęø ĦăĀ Ħÿ ĜĀ đø ...ĐĚāĘĥø Ĉ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
כל מה שאני מבקש ממכ היא חכמה עמוקה ,שתנוצל למשפט צדק ולהנהגת עמ
ישראל.
תגובתו של הקב”ה הייתה מיידית ומנומקת היטב.

ęĕčă ü Ĥÿ ęĕĚü ĕĀ ĖĀ Ęăø ĦăĀ Ęø Čÿ ĥĀ Ĉ ČāĘđø ,ĐĒþă Đÿ ĤčĀ ďĀă Đÿ ĦČþ ĦăĀ Ęø Čÿ ĥĀ Ĉ Ĥĥþ Ĉ Čú ěĞÿ ĕÿ ,đĕĘĀ Čý ęĕĐāü ĘąČù ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
.ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü Ğāÿ Ěĥø Ĉ Ęü ěĕčü ĐĀ ĖĀ Ęăø ĦăĀ Ęø Čÿ ĥĀ Ĉ đø ,ĖĕĀ čþ ĕāø Č ĥĈ Ġþ Ĝþ ĦăĀ Ęø Čÿ ĥĀ Ĉ ČāĘđø Ĥĥāþ Ĉ Ğ ĖĀ Ęăø ĦăĀ Ęø Čÿ ĥĀ Ĉ ČāĘđø
,Ėø ĘĀ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ ĦăĀ Ęø Čÿ ĥĀ Ĉ ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĎÿ đø ...ě āđčĜĀ đø ęėĀ ēĀ čĘý ĖĀ Ęø ĕĦăü Ħÿ ĜĀ ĐĜăý Đü ĖĀ Ĥþ čĀ ďø ėă ü ĕĦĕü ĥ
ĉ ü ĞĀ ĐĜăý Đü
...ď āđčėă Ā ęĎă ÿ Ĥĥāþ Ĉ Ğ ęĎă ÿ
ÃĖĕĀ Ěþ ĕĀ ĦČþ ĕĦăü ėø Ĥÿ Čú Đÿ đø ĖĕĀ čü ČĀ ďĕđü ďĀă Ėø Ęÿ ĐĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĕĦÿ āđĢø Ěü đă ĕģăÿ ēĂ ĤāĚĥø Ĉ Ęü ĕėÿ ĤĀ ďø čă ü Ėø Ęý Ħăý ęČü đø
התגובה חיובית מאוד ,אכ מעוררת שאלות רבות.
 .1לא ברור מה כל ככ מצא חנ בעיני ה’ בבקשת חכמה?
 .2האמ בקשה לאריכות ימימ או לעושר וכבוד היא בקשה מגונה? האמ ניצחונות
במלחמות אינמ צורכ קיומי לאומי?
 .3האמ אינ בבקשה גלויה של חכמה ,גמ בקשה Fמויה של עושר וכבוד ותהילה?
 .4על שומ מה זכה שלמה גמ במה שלא ביקש ,גמ בעושר וגמ בכבוד?
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ושאלה אחרונה:
 .5מדוע חיימ ארוכימ לא ניתנו לו באופנ מיידי אלא רק בתנאי שילכ בדרכ ה’?
השאלות האלה מובילות אותנו אל משנה מפורAמת במAכת אבות.

עשה רצונו כרצונכ
המשנה במAכת אבות קובעת:

.ÃđĜđĢĤė ĖĜđĢĤ ĐĥĞĕĥ ĕďė ĖĜđĢĤė đĜđĢĤ ĐĥĞÃ

)אבות פ”ב ,מ”ד(

כלומר ,קח את רצונ ה’ ועל פיו תבנה את רצונכ .אמ תעשה ככ ,ה’ ייקח את רצונכ
ועל פיו הוא יבנה את רצונו.
שלמה המלכ פונה אל הקב”ה ואומר :אתה הטלת עליי שליחות שהיא הנהגת עמכ
ישראל .אתה יודע שעמ ישראל הוא עמ חכמ ונבונ ,אנא! הענק לי חכמה ובינה,
כדי שאוכל למלא את שליחותי היטב ולהנהיג את ישראל בצדק ומשפט ,שהוא
קיומ רצונכ.
במילימ אחרות .רצונכ ה’ ,הוא רצוני .הבקשה הזאת שאני מבקש ,היא כלי ואמצעי
למילוי רצונכ ה’ ,בצירופ השליחות הלאומית שהטלת עליי.
במהות בקשתו של שלמה לחכמה מתברר ,שכל מה שהוא יקבל לא ינוצל להנאתו
האישית ולא ינוצל להגדיל את יהירותו ותאוותיו ,אלא ינוצל רק לטובת עמ
ישראל ולהנהגתו מול אומות העולמ.
הנימוק העמוק לבקשתו ,הוא זה שנתקבל ברצונ על ידי ה’ .כעת ,היות ושלמה
המלכ מבקש כלימ להנהגת עמ ישראל ,ראוי הוא כי יקבל תוAפת כלימ ואמצעימ,
שגמ המ נחוצימ למילוי המשימה הממלכתית .עושר וכבוד ,המ דוגמא לכלימ
חיוניימ להובלתו והנהגתו של העמ הגדול הזה.
שונה בתכלית היא הבטחת אריכות ימימ ושנימ .הארכת תוחלת החיימ ,זה כבר
Aיפור אחר .הברכה הזאת אינה אוטומטית אלא תלויה בקיומ התנאי של הליכה
בדרכ ה’.
מדוע?
לכל אדמ מוקצבת תוחלת חיימ .גמ למלכ שלמה ,שנועד למלכות טרמ נולד,
הוקצבו שנות חיימ של מלכ .למעשה ,אינ צורכ בתוAפת חיימ למילוי שליחותו.
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לכנ ,רק אמ ינצל את כל שנות חייו למילוי שליחותו ,כשיגיע קרוב לקיצו יהיה
טעמ להאריכ את ימיו.

חלומ יעקב
נשוב אל הנדר שנדר יעקב אבינו ואל השאלה ששאלנו בתחילת המאמר :האמ
יעקב אבינו מפקפק בהבטחות ה’ אליו?
נשימ לב לדגש .ÃęĕĐāü ĘąČĘý ĕĘü ÅĐ ĐĕĀ ĐĀ đÃø
כלומר ,לא הובטח ליעקב שה’ יהיה לו לאלוקימ ,כפי שהיה לאברהמ וליצחק.
משומ ככ ,כורכ יעקב אבינו את כל הבטחות ה’ אליו בתוAפת הבקשה ,שכל
העזרה הזאת תהיה תחת המטריה ,ששמ ה’ יחול עליו .במילימ אחרות ,יעקב
אבינו מבקש להיות ראוי לתואר .ÃčāģĞú ĕÿ ĕĐāý ĘąČù ÅĐÃ
על פי זה ,פירוש הנדר יהיה ככ:
אמ ה’ יקיימ את כל הבטחותיו תחת הכותרת  ,ÃčāģĞú ĕÿ ĕĐāý ĘąČù ÅĐÃכותרת המחייבת
את יעקב אבינו להיות צדיק וחAיד כאבותיו ,אז הוא נודר ככ וככ .כלומר ,יעקב
מבקש שה’ יקיימ את הבטחותיו רק בתנאי שיעקב יהיה ראוי וזכאי להמ ולא
כמתת חAד בזכות אבותיו .אמ ככ יהיה ,אז האבנ הזאת שהוקמה כמצבה ,תהיה
אבנ פינה לבית לעבודת ה’ כעינ בית המקדש .ולא זו בלבד ,אלא כאנ ייAד יעקב
התחייבות התחייבות להפרשת מעשר לה’ מכל הרווחימ שיקבל .כלומר ,יעקב לא
מבקש לחמ לאכול ובגד ללבוש והגנה אלוקית למענ עצמו ,אלא כדי למלא את
השליחות שייעד לו ה’.
בלשונ הכתובימ:

.ÃęĕĐāü ĘąČù Ħĕčă ý Đĕþ Đø ĕü ĐčĀ ăĢý Ěÿ ĕĦăü Ěø ĥ
ĉ ÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČāĒă Đÿ ěčþ Čþ ĐĀ đÃø
המקומ הזה יהיה מקומ לעבודת ה’ ,לתפילה ,ללימוד תורת ה’ ,כדי לפרAמ את דרכ
ה’  -דרכ הצדק והאמת ,לעולמ כולו.

.ÃĖø ĘĀ đă ăĜĤþ ĥ
ĉ ø ă Ğÿ Čú Ĥĥ
ĉ ý ă Ğÿ ĕĘü ěĦăþ Ħăü Ĥĥþ Ĉ Čú ĘāėđÃø
אתנ תרומות ומעשרות מכל מה שתתנ לי כדי ללמד את כל העולמ ,שכל מה שיש
לי הוא ממכ ,וממה שאתה נותנ לי אני מחזיר לכ.
ככ בדיוק הצהיר דוד המלכ:

ăü
.ÃĖø ĘĀ đă ăĜĦÿ ĜĀ ĖĀ ďø ĕă Ā Ěü đă Ęā ăėĐÿ ĖĀ Ěøă Ěü ĕėÃ

)דברי הימימ-א ,כט  ,יד(

ַו ֵ ּי ֵצ א | מש אל ת לב | 255

כעת נוכל להשיב גמ על השאלה השנייה ששאלנו בתחילת המאמר ,על ההבחנה
בינ בקשות חומריות לבקשות רוחניות.
כוונת הגמרא במ>כת ברכות )נ ,(.היא להבחנה בינ בקשה למטרה חומרית לבינ
בקשה למטרה רוחנית.
אמ אדמ מבקש למענ עצמו ,לטובת חומריותו ,הוא צריכ להצטנע בבקשתו ולזכור
מי הוא ומה מעמדו .אכ אמ הוא מבקש למטרה רוחנית למענ הכלל ,אינ גבול
לבקשה.
נ>כמ ונאמר:
אמ מהות תפילתנו ובקשתנו מאת ה’ ,היא מתנ כלימ למילוי השליחות שה’ הטיל
עלינו ,הרי שיהיה מותר לבקש עד בלי ַדי.
בהתאמ למ>קנה הזאת ,נוכל להתקדמ ולהבינ עוד מאמר חז”ל.

השמח בחלקו
על השאלה  ?ÃĤĕĥĞ đĐĒĕČÃכלומר ,מהו עושר אמיתי ,משיבימ שניימ מחכמי
המשנה.

.ÃđĤĥđĞč ēđĤ ĦēĜ đĘ ĥĕĥ ĕĚ Ęė ?ĤĕĥĞ đĐĒĕČ :ĤĚđČ ĤĕČĚ ĕčĤÃ
.ÃđģĘēč ēĚĥĐ ?ĤĕĥĞ đĐĒĕČ :ĤĚđČ ĕČĒĞ ěčÃ

)שבת כה(.
)אבות פ”ד מ”ח(

במבט ראשונ נראות שתי ההגדרות האלה בעייתיות ולא פשוטות.
נפתח בהבנת דעת רבי מאיר .מה פירוש ?ÃđĤĥđĞč ēđĤ ĦēĜÃ
האמ הכוונה היא ,שאדמ הנהנה מעשרו הוא העשיר האמיתי? לכאורה אינ >פק,
שמי שכ>פו מונח בבנק ללא שימוש כל ימי חייו ,לא ייקרא עשיר אמיתי .אכ האמ
חז”ל מעודדימ את העשיר לבזבז את כ>פו על הנאות יומ יומיות ולא לח>וכ?
מצד שני ,מה פירוש  ?ÃđģĘēč ēĚĥĐÃהאמ הכוונה היא להיות שמח ולה>תפק
במועט ולא לשאופ ליותר? האמ ייתכנ שחז”ל התכוונו לח>ל שאיפות אישיות
ולעצור כל התקדמות והתפתחות?
נראה שלא ירדנו מ>פיק לעומק דבריהמ.
נשוב לדברי בנ עזאי :איזהו עשיר ,השמח בחלקו .על פי שאר החלקימ במשנה
הזאת ,הכוונה היא לאדמ היודע להעריכ את מה שיש לו .האדמ הזה ,הוא הנקרא
עשיר ,והוא השמח בחלקו.
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איכ עושימ את זה? איכ נעריכ את מה שיש לנו?
התשובה היא ,על ידי שניתנ למי שאינ לו .נדגימ זאת באדמ שעוזר לעיוור לחצות
את הכביש .הפעולה הזאת עוזרת לו להעריכ את עיניו .העוזר לנכה לעבור ממקומ
למקומ ,מתחיל להעריכ את רגליו שלו.
זה הכלל .כל מי שנותנ למי שאינ לו ,מתחיל להעריכ את מה שיש לו .גמ ההיפכ
נכונ .מי שמקנא באלו שיש להמ מה שאינ לו ,לעולמ לא יעריכ את מה שיש לו.
אמ כנ ,אולי דווקא מפני שאנחנו מעריכימ את מה שיש לנו ,עדיפ שנשמור את מה
שיש לנו לעצמנו? מדוע שניתנ אותו לאחרימ?
התורה מזהירה אותנו ממחשבה מוטעית זו:

ĕėă ü ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĦČþ ĦăĀ Ĥø ėÿ ĒĀ đø .ĐĒă þ Đÿ Ęĕü ēÿ Đÿ ĦČþ ĕĘü Đĥ
ĉ Ā ĞĀ ĕďü ĕĀ ęĢāþ Ğđø ĕēāü ăė ĖĀ čþ čĀ Ęø čă ü ĦăĀ Ĥø Ěÿ ČĀ đÃø
)דברימ ח ,יז-יח(
.Ã...Ęĕü ēĀ Ħ āđĉĥĞú Ęÿ ēāÿ ăė ĖĀ Ęø ěĦāý ăĜĐÿ Čđă Đ
התשובה נעוצה בהבנה העמוקה ,שה’ ,הוא הנותנ לנו את הכוח לעשות חיל .ה’
נתנ לנו את התבונה ואת החיימ ,את כישרונ ואת הרגש והכוח ,כדי שנשתמש בהמ
לעשות ַחיִ ל .ומי שנותנ לנו את הכול ,מבקש מאתנו לעזור למי שזקוק לעזרה.
מה התוצאה מכל השרשרת הזאת?
התוצאה היא ,שאנחנו זוכימ לשמוח ַּבּזְ כּות שה’ העניק לנו .הזכות להשתמש
בחיימ ,בכוח ובחכמה שניתנו לנו ,כדי לעשות טוב ולעזור לזקוקימ לעזרה .באותה
שעה ,גמ נעריכ את מה שה’ נתנ לנו .כלומר ,השמח בחלקו זהו השמח בכישרונות
וביכולות שנפלו בחלקו.
זהו מתכונ לשמחה ,וזהו העשיר האמיתי .ככ יהיה לנו גמ נחת רוח בעושרנו.
על פי זה ,השאיפה להשתמש בחיימ ,בכוח ובחכמה שה’ נתנ לנו ,כדי לעשות
יותר ויותר ,איננה שאיפה שלילית כי אמ חיובית .זו בקשת הוצאה לפועל של
הכישרונות שה’ העניק לנו.
זוהי כוונת התורה באמרה:

Ĥĥþ Ĉ Čú ĤĎă ý Đÿ đø ĕđü Ęăý Đÿ đø ĐĦăĀ Čÿ ĖĀ Ħĕþ čý Ęø đă ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĖĀ Ęø ěĦÿ ĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú č āđĔă Đÿ ĘėĀ čø ĦăĀ ēø Ěÿ ĥ
ĉ Ā đÃø
Ā
)דברימ כו ,יא(
.ÃĖčă þ Ĥø ģü čă ø

