
'qn oeilib

880

f"ryz `vz ik

אבֹות ּברית חידּוש – ְְִִִָסליחֹות

ּתזּכֹור לּבנים אבֹות ְְִִִַָָּוברית
והחזרתה הברית שבירת

הברית הפרת בגלל נגרמה בתמוז בי"ז משה על-ידי הברית לוחות שבירת
בארבעים סיני. הר במעמד ישראל עם ועם האבות עם הקב"ה שכרת
החזרת על מתפלל משה הכיפורים ליום אלול חודש ראש שבין הימים
בעשיית שהפרו הברית את לחדש מאוד מתאמצים ישראל בני גם הברית.
הברית הוחזרה הכיפורים. ביום הקב"ה נתרצה דבר של בסופו העגל.

השניים. הברית לוחות את מקבל ומשה

ּבּברית העם ּכל ְֲִַַַָָָֹוּיעמד
עם הקב"ה כורת כך הדורות. כל לאורך שמתרחש דבר הוא הברית חידוש
ישראל בני גם יעקב. ועם יצחק עם אותה ומחדש וחוזר ברית, אברהם
הם העגל חטא ואחרי סיני, הר במעמד הזאת הברית את עליהם מקבלים
לארץ, כניסתם לפני ישראל אותה מחדשים כך אותה. ומחדשים חוזרים

עיבל. ובהר גריזים בהר אותה לחדש וחוזרים

עבודת של שנים אחרי הזאת הברית את ומחדש המלך חוזר יאשיהו בימי
ה' אחר ללכת ה' לפני את־הּברית וּיכרת על־העּמּוד הּמלְך "וּיעמד 0ֶֶַַ5ָ(ְִֵ(0ְִַ3ְִֶַַָֹֽ/ֶֶַַֽ+ֹ(ֲַַע"ז:
להקים ּובכל־נפׁש ּבכל־לב ואת־חּקתיו עדֹותיו ואת־ מצֹותיו ִ>ְֶֶָ;ְָ(ְֵָ:0ְְֵֶָָ5ְְִֶָֹֹֻ/ְְִולׁשמר
ּבּברית" ּכל־העם וּיעמד הּזה על־הּספר הּכתבים הּזאת הּברית Aִֵַַ)ֶַBֲֶַַ3ָָֹAְְִַַָֹֻֽ;ַ(ְִַ:ְִֵֶאת־ּדברי

כג) ב הברית(מלכים שמירת על העם את ומחתים נחמיה גם עושה כך .
ועל וכתבים אמנה ּכרתים אנחנּו "ּובכל־זאת גדול: ריחוק של שנים :EֲַֹFְְִֹ3ֲָAְְָֹBְְִַָאחרי

ּכהנינּו" לוּינּו ׂשרינּו י')החתּום .(נחמיה ֶָֽ;ֵָ3ְִAֲֵֵֹֽ

שבשמים לאביהם ישראל שבין הברית את לחדש שזכה האנשים אחד
הברית" "מלאך נקרא הוא כן על הנביא. אליהו יא)הוא רסה יו"ד אליהו(שו"ע .

יׂשראל", ּבני בריתָך ש"עזבּו אחרי העם, כל את הכרמל להר אוסף ְְְְְִִֵֵָָהנביא
כולם אומרים שהם עד ובארץ, בשמים שולט מי במוחש להם ומראה

ו העם ּכל "וּירא האלוקים: הוא ה' כי אחד בלב אחד ּפניהםכאיש על ּיּפלּו ְְְִֵֶַַַַָָָ
האלהים" הּוא ה' האלהים הּוא ה' לט)וּיאמרּו יח א, מתחדשת(מלכים בזה . ְֱֱִִַָָֹֹֹ

הברית. חודשה משמים שגם מתברר מהשמים גשם כשיורד מצדם. הברית

בימינו הברית חידוש – האלהים הּוא ֱִָֹה'
הּוא ה' האלהים, הּוא "ה' בסליחות: אומרים אנחנו שבגללה הסיבה ֱִָֹזו
בני שעשו כמו אלוקים עם הברית את לחדש רוצים אנחנו גם ֱִָֹהאלהים".
ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע אומרים גם אנחנו לכן הכרמל. בהר ישראל
ועד". לעולם ימלוך ה' מלך ה' מלך "ה' ואומרים מלכותו, עול לקבל אחד"
כתר, כמניין ,620 היא הזה המשפט של הגימטרייה כי באבודרהם וכתוב
והוא המלך עכשיו הוא העולם, מלך היה אלוקים כי מודים אנחנו כי לומר

במלכותו. מודים אנחנו ובזה לעולם. המלך ְיהיה

סליחה יש – ברית יש
במעמד להיזכר כדאי הברית, של המשמעות את יותר טוב להבין כדי
בפרשת פטירתו. לפני ישראל לעם רבנו משה שעושה הברית חידוש
ה' לפני ּכּלכם הּיֹום נּצבים "אּתם ישראל: לבני משה אומר (Aְִֵֶ;ְֻ:5ִִֶַָ/ַ"ניצבים"
המטרה יׂשראל". איׁש ּכל וׁשטריכם זקניכם ׁשבטיכם ראׁשיכם Bֵֶֶָ)ְִֵ<ְִֵֶֶ:ְ)ְֵֹ;ֶAִֹ3ְֱִֵֵָֹֽאלהיכם

הברית: את לחדש היא הזאת ההתייצבות אלהיָךשל ה' ּבברית ֶ'ֱֹ%$ְִִ#ְְְָ"לעברָך
הּיֹום" עּמָך ּכרת אלהיָך ה' אׁשר כט)ּובאלתֹו פרק .(דברים ְָָ*ֲֶ+,ֱֹ-ֵֶֹ%ְִ'ַֽ

או לברית, הכניסה של המשמעות את משה להם מסביר מעמד באותו
אֹו־ׁשבט מׁשּפחה אֹו אֹו־אּׁשה איׁש ּבכם "ּפן־יׁש אליה. כניסה אי ֵֶ>(SָTְִִָָ(ִֶָ+(ֵֶחלילה
ההם הּגֹוים את־אלהי לעבד ללכת אלהינּו ה' מעם הּיֹום פנה לבבֹו Vְָ/ֶֹ5ַ:ִֵ:)ֱֹ;ֵֶָ)ֲֶַ;ֱֶֹֹAִֵַ)ָBֲֵֶאׁשר
למה לעצמו: לומר יכול אדם שהרי ולענה". ראׁש ּפרה ׁשרׁש ּבכם Fֶֶֹֹ3Aְֲֶַָֹֽ>ָ(ֵֶּפן־יׁש
אקיים ארצה אם ממנה? הנובעות ההתחייבויות ולכל לברית להיכנס לי

אקיים. לא – ארצה לא ואם מצוות,

לא כשאדם ולענה. ראׁש ּפרה ׁשרׁש היא כזאת מחשבה כי משה, Fֶֶֹֹ3Aְֲַָֹֽאומר
אם זה אדם מבאישים. פירות הרבה משורשו יצמחו אבות, לברית מתחייב
הזאת. הקללה כל את עצמו על הביא הוא כי לֹו", סלח ה' יאבה "לא – ְֶַֹֹֹיחטא

ה בברית שנכנס אדם יש רוצהלעומתו הוא כי יסלח, ה' זה לאדם וחטא. '
של כפתחו פתח ופותח רוצה שהוא כיוון מנצחו. יצרו אבל בה' דבוק להיות

יצרו. את ינצח הוא מחר מנצחו, יצרו היום בידו. יסייע ה' – מחט

הכשרה האישה נשמת לעילוי מוקדש שפיאההשיעור בת יפה ע"ה(בוזו)ג'מילה

תנצב"ה. התשע"ג. באלול ז' פקודתה יום קשים. ייסורים לאחר שנפטרה



מאפשר ולא גיהינום בשערי אבינו אברהם עומד שבגללה הסיבה זאת
ּדגיהּנם ּדינא דמחּייבי "ההּוא בבשרו. מילה ברית שיש יהודי לשם ְְְִִִֵֵַַָָלהכניס
על הּבא מיׂשראל לבר להּו, ּומסיק להּו, ּומקּבל אברהם ואתי ׁשעתא, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָחדא

ליּה" מבׁשקר ולא ּבערלתֹו ּומֹוׁשְך ע"א)ּכנענית, יט שנשא(עירובין מי אבל . ְְְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
נימול ייראה שלא בערלתו ומושך מילה ברית לו שיש מצטער או כנענית,
הרחמים מידת כלל תחול לא ועליו אבות, מברית עצמו את מנתק הוא -

שם) הקדוש החיים אור .(עיין

גאולה יש - ברית יש
אדם
שנכנס
ה' בברית
ה' וחטא,
לו, יסלח
הוא כי
רוצה
להיות
בה' דבוק
יצרו אבל
מנצחו

לעם משה אומר "ניצבים" בפרשת הברית חידוש אחרי מיד
שיביא מה וזה הארץ אל אותם שיכניס מה זה כי ישראל
ּכל־הּדברים עליָך כי־יבאּו "והיה הימים. באחרית (Vִָֽ/ָֹ0ְְִֶַָָָָגאולה
לבבָך אל־ והׁשבת לפניָך נתּתי אׁשר והּקללה הּברכה ֶ;ְֶָ:3ָAְִַָBֲֲֵֶֶַָָֹ;ְְַָ:ְֵֶַָָ>ָהאּלה
אלהיָך עד־ה' וׁשבּת ׁשּמה: אלהיָך ה' הּדיחָך אׁשר :ֶ:TֲִִF3ֱֹAְְֶַָָֽSַָ5ֱֲִֶֹ;ְַָּבכל־הּגֹוים
ּובניָך אּתה הּיֹום מצּוָך אׁשר־אנכי ּככל בקלֹו ֶ;ָ(Fֲִֶָֹֹ3ְְַAַBְַָ;ְֹ(ְְַָָוׁשמעּת

ּובכל־נפׁשָך" א-ב)ּבכל־לבבָך ל' ראשונה(דברים בקריאה . ְְְָָAְְֶַָֽ
ישראל עם של מלאה בתשובה כאן מדובר כי משמע
המתואר גלויות קיבוץ בא אחריה ורק מצוות, לשמירת

שם. ג'-ה' בפסוקים

א'-ב' בפסוקים שהאמור מבין ו' פסוק את שקורא מי אבל
המתואר גלויות קיבוץ שאחרי כיוון הדרך, תחילת רק הוא
ה' "ּומל ו'. בפסוק הלב מילת של תיאור בא ג'-ה' Tָ/בפסוקים
אלהיָך את־ה' לאהבה זרעָך ואת־לבב את־לבבָך FְְֶָAְְֶַ)ְַBְֲֶַSֶָTֱֶֹFֱֶֹאלהיָך
מכות מביא שה' ואחרי חּייָך". למען ּובכל־נפׁשָך 3ְְְַָAְַ3ְְְֶַַָָּֽבכל־לבבָך

הגאולה בתהליך ז')לאויבינו חזרה(פסוק של תיאור בא ,
מצוות ח')לקיום ועׂשית(פסוק ה' ּבקֹול וׁשמעּת תׁשּוב :ִָ:Aְָ)Bְְְַָָ;ָ(ְַָ"ואּתה

מתוארת י' ובפסוק הּיֹום". מצּוָך אנכי אׁשר Fִָֹ3ְְַAֲֶַָֽ;ְִֶָאת־ּכל־מצֹותיו
י אלהיָךתשובה ה' ּבקֹול תׁשמע "ּכי ה': אל שלמה ֶ;ֱֹ(:ְַ>ְִ(ִותר

תׁשּוב ּכי הּזה הּתֹורה ּבספר הּכתּובה וחּקתיו מצֹותיו :Eְֵָ3ֶַAַָBִֶ5ְַָָ;ְֹֻ:5ְְִִָֹלׁשמר
ּובכל־נפׁשָך". ּבכל־לבבָך אלהיָך Aְְְְְֶֶַָָָֽ;ֱֹ(ֶאל־ה'

בפסוקים הדרך בתחילת האמורה התשובה אפוא מהי
כתוב שהרי ה', עם לברית חזרה היא התשובה א'-ב'?

בקלֹו וׁשמעּת אלהיָך עד־ה' "וׁשבּת אׁשר־אנכיבפסוק: ּככל ְְַSַָ5ֱֹ:ֶ:ְְַָָ)ְֹ;ְ$ֲִֶָֹֹ%
הּיֹום הדברמצּוָך ומה ּובכל־נפׁשָך". ּבכל־לבבָך ּובניָך אּתה ְְַ'ַ*ַָ)ָ;ְְְֶָָAְְֶַָֽ

מתחייב כשאדם כי ה'. עם בברית לעמוד יום? באותו משה להם שציווה
ישראל לארץ אותו ויחזיר לו סלוח ה' יאבה האבות, מברית חלק להיות
יחזור דבר של בסופו – ה' עם בברית שבא מי כי יודע הוא אותו. ויגאל

ה'. של גמורה מאהבה מצוות של שלם לקיום

עׂשרה ׁשלׁש מּדֹות לֹומר הֹורתנּו ְְִֵֵֵֶַָֹאל

עֹונֹותיהם להם אמחֹול ואני הזה, ּכּסדר לפני ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָיעׁשּו
של חודש הוא ממילא הברית, חידוש של חודש הוא אלול שחודש כיוון
איך רבנו משה את הקב"ה מלמד כן על והסליחות. הרחמים חידוש
בחטאים או העגל בחטא ממנה שיצאו אלה כל את לברית חזרה להכניס
מלּמד לאמרֹו, אי-אפׁשר כתּוב, מקרא אלמלא יֹוחנן: רּבי "אמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאחרים.
ּתפּלה. סדר למׁשה לֹו והראה ּכׁשליח-צּבּור, הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנתעּטף
להם אמחֹול ואני הזה, ּכּסדר לפני יעׁשּו חֹוטאין, ׁשּיׂשראל זמן ּכל לֹו: ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאמר
לׁשלׁש ּכרּותה ּברית יהּודה, רב אמר שם: הגמרא אומרת עוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעֹונֹותיהם".

ׁשּנאמר ריקם, חֹוזרֹות ׁשאינן מּדֹות וגֹו'(שם)עׂשרה ּברית" ּכרת אנכי "הּנה ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
ע"ב) יז השנה .(ראש

ותשרי אלול בחודש מלך" "אל פעמים 150
וביום בסליחות פעמים 150 מלך" "אל אומרים אנו הזאת הגמרא בגלל
לֹומר הֹורתנּו "אל במילים: הזאת הגמרא דברי את ומזכירים ֵֵַָהכיפורים
עובר וה' – האבות לברית חוזרים אנו אלו במילים עׂשרה". ׁשלׁש ְְִֵֶֹמּדֹות
עונות מוחל בחסידות, אתנו מתנהג רחמים, כיסא על ויושב דין מכיסא ה'

וכו'. עמו

פיָך עלי בריתי וּתּׂשא חּקי לסּפר ּלָך ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֻמה
די שלא ואומר הגמרא לשון את מדייק אלשיך המהר"ם
מעשים לעצמו לאמץ אדם צריך אלא מידות, י"ג באמירת
רחום הוא גם שיהיה האבות. לברית שייכותו את שמראים
בגמרא: נאמר שהרי וכו'. ואמת חסד ורב אפיים ארך וחנון,
ולא עֹונֹותיהם", להם אמחֹול ואני הזה, ּכּסדר לפני ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"יעׁשּו
של אלו במידות שינהגו ופירושו הזה". כסדר לפני "יאמרו

עוונותיהם. ימחלו ואז ממש, וחן רחמים

הפסוק שהרי יינצל, לא ברשעו לאחוז שממשיך מי אבל
חּקי לסּפר ּלָך מה אלהים אמר "ולרׁשע במפורש: ְְְֱִֵַַַָָָָָֹֻאומר
ּדברי וּתׁשלְך מּוסר ׂשנאת ואּתה פיָך. עלי בריתי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוּתּׂשא

חלקָך" מנאפים ועם עּמֹו וּתרץ גּנב ראית אם (תהיליםאחריָך: ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
מדות?נ) י"ג אמירת תועיל מה לו אלה אשר ולאיש .

החיד"א מוסיף זאת נ)עם תהלים אנך מי(חומת כי ואומר
לגמרי עזב שלא אע"פ לבוראו, להתקרב ומשתדל שחטא
מראה הוא שבאמירתן מידות. י"ג אמירת תועיל - חטאיו כל

אבות. לברית ולחזור מעשיו לתקן שרצונו

ׁשלֹוׁש־עׂשרה ּברית הּיֹום לנּו ְְְְִֵֶַָזכֹור

בריתֹות עׂשרה ׁשלׁש עליה ׁשּנכרתּו מילה ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹּגדֹולה
עשרה" שלש מידות לומר הורתנו "אל שאמרנו אחרי
ברית לנו יזכור שה' מבקשים אנו ב"ויעבור", האמורות
שושן בן ישועה מהרה"ג פעם ושמעתי עשרה. שלוש
בריתות עשרה לשלוש היא הכוונה כי שאמר שליט"א,
עׂשרה ׁשלׁש עליה ׁשּנכרתּו מילה "ּגדֹולה המילה. ברית על ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹשנכרתו

ע"ב)בריתֹות" לא המילה(נדרים על אברהם את מצווה שכשהקב"ה (בראשית. ְִ
כןיז) אם פעמים. עשרה שלוש ו"בריתי" "ברית" המילה את מזכיר הוא

אנו – עשרה שלוש ברית היום לנו זכור בסליחות אומרים כשאנו
בריתות. עשרה שלוש עליה שנכרתו מילה לברית מתכוונים

ברית? עליהם ׁשּנכרתה הדברים שלושה-עשר ְְְִִֶֶָמהם

אהבהא. של ברית

האהבה הוא המילה ברית בעת ברית נכרתה שעליו הראשון הדבר
ּוברית להם ּתביא עֹולם "אהבת אותו. אוהבים ואנחנו אותנו אוהב ְֲִִֶַַָָָשהקב"ה
פרשת את הפותחות המילים את רש"י מפרש כך ּתזּכֹור". לּבנים ְִִַָָאבֹות

ּובינָך"המילה: ּביני בריתי אהבה""ואּתנה של "ברית רש"י)- – יז .(בראשית ְְֶָ%ְִ'ִִֵ,ֵ*ֶ
של הקשר כך אהבה, על שבנויה לאשתו איש בין נישואין ברית כדוגמת

האהבה. על בנוי ישראל לעם מׁשכּתיְךהקב"ה על־ּכן אהבּתיְך עֹולם %ְְִֵַ'ִַ-ְֲַ+Iְֲַַָ"ואהבת
לא)חסד" יום(ירמיהו כל לעצמנו מזכירים שאנחנו כמו הדדית, אהבה . ֶָֽ

שמע. בקריאת

דברים בספר ישראל לעם משה מזכיר הזאת האהבה ברית יב)את (ז

לאבתיָך, נׁשּבע אׁשר החסד ואת הּברית את לָך אלהיָך ואהבָך"וׁשמר ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
והרבך" וכו'.וברכך



לדורותב. ישראל עם קיום על ברית

ברית כך על כורת וה' ּגדֹול", לגֹוי "ואעׂשָך דרכו: בתחילת לאברהם נאמר ;ָ(ְ:ְְֶֶֽכך
בעקידה: ונשבע ובמילה, הבתרים את־זרעָךבין ארּבה והרּבה אברכָך +JְֶַָIְְְֲֶַַֽ#ְֲֶָ,ִֵָֽ"ּכי־ברְך

הּים" על־ׂשפת אׁשר וכחֹול הּׁשמים הצרותּככֹוכבי כל עם – בגלות גם . ְְֵ,ַָ-ְִַַLֲ'ְֶַַ,ַָ*
כלים: לא הם מאסּתיםוהרדיפות לא איביהם ּבארץ ּבהיֹותם זאת ּגם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ"ואף

אּתם". ּבריתי להפר לכּלתם געלּתים שנהולא 1900 שרדנו איך גדול פלא וזה ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹ
איך בימינו רואים שאנו הנוסף הגדול לפלא הסיבה מובנת מכאן כלינו. ולא
לכלותינו, עלינו קמות ערב מדינות כשעשר גם אויביו את מנצח ישראל

בנו: מתקיים ממש מידם. מצילנו איביו"והקב"ה ׁשער את זרעָך ."וירׁש ְְְֲִֵַַַַָֹ

ישראלג. ארץ ירושת על ברית

" נאמר: הבתרים בין נתּתיבברית לזרעָך לאמר ּברית את־אברם ה' +ִַ+ָ#ְְֲַֹ*ֵ,ְִָ'Pְֶַַָּכרת
נהר־ּפרת" הּגדל עד־הּנהר מצרים מּנהר הּזאת ְְַָֹֽ'ַָ%ִַַַָָ-ְִ,ְִַֹ-ֶַ,ֶָָאת־הארץ

בארבעים
שבין הימים
חודש ראש
ליום אלול
הכיפורים
מתפלל משה
החזרת על
הברית,
הוא ובסופם
לוחות מקבל
שמסמלים
החזרת את
מצד הברית
לעם הקב"ה
ישראל

יח) טו דרכה(בראשית כי המילה, ברית לפני נכרתה והיא .
לארץ שבים אנחנו ובזכותה כולן. הבריתות כל מתקיימות

שנה. 1900 אחרי

בישראלד. התורה קיום על ברית

התורה. היא ברית נכרתה שעליהם המרכזיים הדברים אחד
שנמצאים הברית", "לוחות שנקראו הלוחות את קיבלנו לכן

: יום יום מזכירים אנו הזאת הברית את הברית. ִ#ֲַ"ואניבארון
אׁשר־ׂשמּתי ּודברי עליָך אׁשר רּוחי ה' אמר אֹותם ּבריתי ְִ,ֲֶַַ'ְֶָ-ָ,ֲֶ+ִ,ַָ+Iְִִָֹ,זאת
ה' אמר זרעָך זרע ּומּפי זרעָך ּומּפי מּפיָך לא־ימּוׁשּו ,ַָ+RִִSִJְֲִַTִJִֶIְֲִַַָֹֽ*ְּבפיָך

ועד־עֹולם". נט)מעּתה גדול.(ישעיהו פלא היא וגם . ֵַ'ְַָָֽ

על אותנו להעביר הגויים הצליחו לא הזאת הברית בזכות
היוונים של והאכזריים הדרקוניים האמצעים ולמרות דתנו,
נשמרה והקומוניסטים, המוסלמים הנוצרים והרומאים,

לדורותיו. ישראל בעם התורה

ולשמור הזאת בברית חלקנו את לשמור התחייבנו אנחנו גם
התורה. דברי וּיאמרּועל העם ּבאזני וּיקרא הּברית ספר -ְֹ,ַָ*ָ,ְְֵָָ'ְִַ-ְִֶַ,ֵ+ִַַ"וּיּקח

ונׁשמע" נעׂשה ה' אׁשר־ּדּבר מילהּכל הלכות רמב"ם ז. כד (שמות $ֲִֶֶֹ%ֲֶַ%ְְִָֽ
ט) .ג

בישראלה. שכינה השראת על ברית

לישראל: מחובר יהיה ה' כי לאברהם נאמר המילה בברית
לברית לדרתם אחריָך זרעָך ּובין ּובינָך ּביני את־ּבריתי ,ְִִָ'ְֹֹ$JְִִֶTִִֵ,ֵ#ֶJְֲֵַPֲֲִֶַַֹ"והקמתי

אחריָך" ּולזרעָך לאלהים לָך להיֹות ז)עֹולם יז, הברית(בראשית . *ְִָIְ+ֵֹֽ-ְְֲִַֽ'ֲֶַֽ
השראת על היא לקייםהזאת שנוכל כדי בישראל. השכינה

ּולזרעָך לָך "ונתּתי הארץ: את לרשת צריך הזאת הברית /ְְְֲַ+(ְִַָאת
עֹולם לאחּזת ּכנען ּכל־ארץ את מגריָך ארץ את| aֶָ)ְֶ;ֲַַַֻAַBֵֶָ>ְֶֻ(ֶ(0ֲֵֶַאחריָך

לאלהים" להם ח)והייתי .(שם, ְִָ3ִָAִֵֶֹֽ

כשאליהו הכרמל, בהר גם מתבררת לאלוקים לנו להיות של המשמעות
וכל העולם בורא על-ידי נשלטים הטבע שכוחות העם לכל מראה הנביא
המשמעות האלוקים". הוא ה' האלוקים. הוא "ה' גדול: בקול קורא העם

"תצווה" בפרשת מתבררת הזה הציווי של גבוהה כט)היותר שם(שמות ,
בתוכנו. שכינה ולהשרות בישראל נבואה להרבות נועד המקדש כי נאמר

בישראלו. שתשרה הברכה על ברית

הברכה. גם היא האהבה מברית ואתחלק הּברית את לָך אלהיָך ה' ְְְְֱִֶֶֶַַָֹ"וׁשמר
ּופרי בטנָך ּפרי ּוברְך והרּבָך ּוברכָך ואהבָך לאבתיָך: נׁשּבע אׁשר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהחסד

ויצהרָך" ותירׁשָך ּדגנָך יג)אדמתָך ז, בתחילת(דברים לאברהם שנאמר מה זה . ְְְְְְְִִֶֶַָָָ
ּברכה"דרכו: ""והיה יצחק: בעקידת לו ונשבע ה' חזר כן אברכָך. ברְך ּכי ְְְֲִֵֵֶֶָָָָ

הּים ׂשפת על אׁשר וכחֹול הּׁשמים ּככֹוכבי זרעָך את ארּבה (בראשית"והרּבה ְְְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
יז) שלכב פירותיה ובברכת בעושרה היום רואים אנו הזאת הברכה את .

ועוד. עוד תעלה שבע"ה ישראל מדינת

השבתז. קדושת על ברית

ככתוב: ברית נכרתה השבת לעׂשֹותעל את־הּׁשּבת בני־יׂשראל Pֲַָ*ֵֶַַ'ְְִֵָֽ%ְְָ"וׁשמרּו
עֹולם" ּברית לדרתם נו)את־הּׁשּבת ישעיהו - ח כד ויקרא - לא הברית(שמות גם . ֶַַָ$ְֹֹ'ְִָ%ָֽ

ברכה קדושה, בשבת להרבות מצדו מתחייב אלוקים הדדית. היא הזאת
קדושתה. על לשמור מצדנו מתחייבים ואנו שכינה, והשראת

לגוייםח. אור להיות ברית

לו: נאמר אברהם של דרכו האדמה"בתחילת מׁשּפחת ּכל בָך ְְְְְְֲִִָָָָֹ"ונברכּו
ג) יב, לאברהם(בראשית ואומר ברית כך על כורת אלוקים המילה בברית .

כולו: לעולם וברכה יושר אמונה להפיץ צריך הוא אּתְךכי בריתי הּנה ָ*ִִ'ְִ%Lֲִִֵ"אני
ּכי אברהם ׁשמָך והיה אברם את־ׁשמָך עֹוד ולא־יּקרא ּגֹוים: המֹון לאב $ִָ-ְַָ+Lְִָ'ֲַ%ְִִֵָֹֽ%$ְִֶ'ְַָ*ְָָIְְִָוהיית

נתּתיָך". ּגֹוים שרה:אב־המֹון על גם נאמר מלכיכך לגֹוים והיתה "ּוברכּתיה ֲַ%'ְְִִֵַַֽֽ+ִָ+ְְָָֽ,ְ-ְִֵַ%
יהיּו". מּמּנה ְִָֽ%ִִֶ'ַעּמים

גם אותו אומר שאלוקים עד בסיסי, כך כל הוא הזה הציווי
הארץ"ליצחק: ּגֹויי ּכל בזרעָך ד)"והתּברכּו כו, וגם(שם . ְְֲִָ,ְְֲַ-'ֵֹ%ֶָָֽ
ּובזרעָך"ליעקב: האדמה ּכל־מׁשּפחת בָך יד)"ונברכּו .(כח, ְְֲִ%ְ$ְְִָ%ֲָָֹ'ְְֶַָֽ

ישעיהו ואומר:(מב)הנביא הזאת הברית על ה'חוזר Pֲִ"אני
לאֹור עם לברית ואּתנָך ואּצרָך ּבידָך ואחזק בצדק %ְ'ָ%ְִִ$ְְֶֶ#ְְֶֶָ*ְָ,ְְֵֶֶַ'ְֽ%ְִָקראתיָך
יׁשבי ּכלא מּבית אּסיר מּמסּגר להֹוציא עורֹות עינים לפקח ְֵֹ%ֶֶ'%ִִֵ-ַ+Iְְִִֵַ*ְִִ,ֵַַֹ'ְִִּֽגֹוים:

יחזקאלחׁשְך" והנביא מתקיימת(לז). הזאת הברית כי מסביר ֶֹֽ
האומות. כל מתרכזים שבו רוחני המרכז - המקדש בבית

אהרוןבריתט. לבני הכהונה על

נכרתה אהרון של זרעו כהונת ועל כהנים, צריך מקדש בית
נתּתיברית. לה' בני־יׂשראל ירימּו אׁשר הּקדׁשים ּתרּומת ִֽ,Jִֶָ%ְְִֵֵָֽXֲִַַָֽ#ֳַָֹ,ְֹ,"ּכל

לפני הוא עֹולם מלח ּברית לחק־עֹולם אּתָך ולבנתיָך ּולבניָך ,ְִֵ+ִ%Pְְִֶֹ$ְִ'ְָ*ְִָSJְֶֶַָָ#ְלָך
אּתְך" ּולזרעָך לָך יט)ה' יח העבודה(במדבר על גם היא הברית . ְ'ְְֲַ%ִָֽ

מלאכי כדברי התורה. הפצת על וגם שאומר:(ב)במקדש
והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה בו:"ּבריתי מתקיים ובזכותה ." ְְְִִִִַַַָָָ

ּבׁשלֹום בׂשפתיו לא־נמצא ועולה ּבפיהּו היתה אמת Iֱֶ+ְָָ,ְ-ְְִַָ'ְִָֹ,ְִָ*ְָָIַ"ּתֹורת
מעֹון". הׁשיב ורּבים אּתי הלְך ֵָֽ%ִִֵ'ְִַ-ִ,ַָ+ְִּובמיׁשֹור

דודי. בית מלכות על ברית

ברית. נכרתה דוד בית מלכות על לבחיריגם ברית ְִֽ,ַָ"ּכרּתי Yְִִִ*ִ
לדר־ודֹור ּובניתי זרעָך אכין עד־עֹולם עבּדי: לדוד 'Tְ#ְְִִַָ%ְִַַֽYִָָ,ְַ*ֶָJְִִִָֹנׁשּבעּתי

סלה" פט)ּכסאָך לנצח.(תהלים קיימת היא – ברית כל כמו . ְֲִ,ֶָֽ
זרעֹו לעד וׂשמּתי לֹו: נאמנת ּובריתי חסּדי אׁשמר־לֹו ְ"לעֹולם Y#ְֶָָ,ְַ*ִTְִ#ֱִֶֶ%ְְִֶַֽ,ַָ,ְַ*

ׁשמים". ּכימי ה',וכסאֹו בקול שומעים לא דוד צאצאי ואם Tְְִ#ִֵ%ִָָֽ
הישר. לדרך שיחזרו עד אותם מלקה בניואלוקים ָ,ְִַַֽ"אם־יעזבּו Yָ

לא ּומצֹותי יחּללּו אם־חּקתי ילכּון: לא ּובמׁשּפטי ֹ,ַ#Tְְִָ#ַ,ִֵֵַֹֹֻֽ%ְַ*ֵTְִִ*ָּתֹורתי

מעּמֹו לא־אפיר וחסּדי עֹונם: ּובנגעים ּפׁשעם בׁשבט ּופקדּתי *ִֵֽ,Yְְֲִִַָָֹֽֽ%ְִִָָ*ְִֶ,ְֵ,ְְִִַָֹֽיׁשמרּו:
ּבאמּונתי" לג)ולא־אׁשּקר ירמיהו עוד .(ראה ְֹֽTֲַ#ֱִֵֶָֽ

חלילהיא. יחטאו אפילו ישראל, של הגאולה על ברית

הגאולה: על משה עם ברית ה' כורת העגל חטא אחרי ּכרתכך, אנכי ,Xִֵָֹֹ,ִֵ"הּנה
וראה ּובכל־הּגֹוים בכל־הארץ לא־נבראּו אׁשר נפלאת אעׂשה ּכל־עּמָך נגד ,ְִָָ*ְֶַָ'ְָָָ%ְְִֹֽ$ֲֶֹ-ְִָ,ֱֶֶ+ZֶIְְִֶַָּֽברית

הּוא" ּכי־נֹורא ה' את־מעׂשה בקרּבֹו אׁשר־אּתה י)כל־העם לד, בברית(שמות . ָָ[ֲֶַָJְְִָTֲֵֶַIִָֽ,-

"נושא – "ויעבור" של מידות בי"ג כאמור אותנו, לטהר מתחייב ה' הזאת
העגל. חטא אחרי ישראל לעם שקורה מה וזה ונקה". וחטאה ופשע עוון

גלויות, קיבוץ אחרי ישראל עם את הקב"ה מטהר הזאת הברית בזכות
אלהיָךכאמור: ה' את לאהבה זרעָך לבב ואת לבבָך את אלהיָך ה' ְְְְְְֱֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ"ּומל

חּייָך" למען נפׁשָך ּובכל לבבָך ל)ּבכל מיכה(דברים הנביא בעת(ז). כי אומר ְְְְְְְֶַַַַָָָ
הגאולה. לקראת אותו וינקה אותנו ירחץ הקב"ה ירחמנּוהגאולה ְֲֵַָ"יׁשּוב

חסד ליעקב אמת ּתּתן חּטאתם: ּכל ים ּבמצלֹות ותׁשליְך עֹונתינּו ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻיכּבׁש
קדם". מימי לאבתינּו נׁשּבעּת אׁשר יחזקאללאברהם הנביא גם אומר כן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ



ּומּכל־ּגּלּוליכם:(לו) טמאֹותיכם מּכל ּוטהרּתם טהֹורים מים עליכם ֶ'ֵ%ִִָ$Pֲֵֶ$ַ%ְִ'ְְִַ*ִֶPְְְִֵֶַָֹֻ"וזרקּתי
את־לב והסרתי ּבקרּבכם אּתן חדׁשה ורּוח חדׁש לב לכם ונתּתי אתכם: Iֶָ+ֵ,ָ-ְָ%ֲַָ'ֵֶָ,ְְְִ*ֲֶַJִֹTִֵֶIְְִֶֶַָֽ%ֲֵַאטהר
את ועׂשיתי ּבקרּבכם אּתן ואת־רּוחי ּבׂשר: לב לכם ונתּתי מּבׂשרכם Iִִֵ#ְֶָ*ְְְִ,ִֵֶ'ְֶָָֽ%ֵֶ'ָ%ְִֶַָ-ְְִַ+ֶֶ+ָהאבן

ועׂשיתם". ּתׁשמרּו ּומׁשּפטי ּתלכּו ֲִֶַֽ'ְְִ%ְִֵַָ-ֵ+ְֲֶַֻאׁשר־ּבחּקי

ירושליםיב. באמצעות לעולם שלום ברית
שלום. ברית נכרתה פנחס ׁשלֹום"עם ּבריתי את לֹו נתן הנביא"הנני . ְְִִִִֵֶָֹ

ד)ישעיהו העולם:(ב, לכל שלום מביאה הזאת שהברית ּביןמסביר ְֵַָ"וׁשפט
לא למזמרֹות וחניתֹותיהם לאּתים חרבֹותם וכּתתּו רּבים לעּמים והֹוכיח ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹהּגֹוים

מלחמה". עֹוד ילמדּו ולא חרב ּגֹוי אל גֹוי יחזקאליּׂשא כו)הנביא מסביר(לז, ְְְְִִִֶֶֶָָָֹ
המקדש: באמצעות יהיה עֹולםשהשלום ּברית ׁשלֹום ּברית להם ְְְִִִֶַָָָָ"וכרּתי

לעֹולם". ּבתֹוכם מקּדׁשי את ונתּתי אֹותם והרּביתי ּונתּתים אֹותם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיהיה

מזהים שחכמינו הברית, מלאך אליהו, הוא הזאת הברית על שממונה מי
שתפקידו נאמר ובמשנה פנחס. עם אּלאאותו לקרב, ולא לרחק ְְְֵֵֶַָָֹֹ"לא

ׁשּנאמר ּבעֹולם, ׁשלֹום ג)לעׂשֹות הּנביא(מלאכי אלּיה את לכם ׁשלח אנכי הּנה ֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
אבֹותם" על ּבנים ולב ּבנים על אבֹות לב והׁשיב ז)וגֹו' ח .(עדיות ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

ה'יג. את דעה הארץ שתמלא כך על ברית
ירמיהו ברית(לא)הנביא תיכרת בתורה ישראל עם התמלאות על כי אומר

יהּודהחדשה: ואת־ּבית יׂשראל את־ּבית וכרּתי נאם־ה' ּבאים ימים ָ'ְ%ְֵֶ$Pְִִֵֵֶָ#ְַָ*ְִֻ'ָ%ִָ$ִֵ"הּנה
חדׁשה". מיוחדת:ּברית היא הזאת אכרתהברית אׁשר הּברית זאת "ּכי ְִ%ֲִָָֽ,,ְִַֹRֲֶ,ְֶֹS

ועל־לּבם ּבקרּבם את־ּתֹורתי נתּתי נאם־ה' ההם הּימים אחרי יׂשראל 'ְִַָָ-ְְִ+JְִֵָTֲֵַJִֵַָIֵָ+ְַָֻIִִֶֶָֽאת־ּבית
לעם" יהיּו־לי והּמה לאלהים להם והייתי .אכּתבּנה ְֲֶ*ְִֶָָIִֶָ+ֵֹֽ-ְִ'ְִִֵָֽ%ְָֽ

הנביא ט)ישעיהו כולו:(יא, העולם יושפע ישראל עם דרך כי אומר
מכּסים". לּים ּכּמים את־ה' ּדעה הארץ יפוץ"ּכי־מלאה המקדש בית דרך ְִָָֽ,ָ#ֵֶָָ+ֶ-ַ'ִַַָ%ְִַֽ

יואל הנביא אומר כך נבואה. כדי עד העולם, לכל ה' א)אור ,ְָָ"והיה:(ג,
חלמֹות זקניכם ּובנֹותיכם ּבניכם ונּבאּו על־ּכל־ּבׂשר את־רּוחי אׁשּפֹוְך ,ֲֹ+ְִֵֶֶ*ְֵֽ,ְֵֶ'ְְִָ-ַָָ+Iְִֵֶֶ#ֲֵַֽאחרי־כן

יראּו". חזינֹות ּבחּוריכם ְִֽ'ְֶֶֹ-ֵ,ַ-ֲַֹיחלמּון

שבאצילות פרצופים י"ב כנגד ביתא אלפא י"ב
י"ב הזאת הברית על ומתפללים הללו הבריתות כל על מתפללים אנו
י"ב בסליחות לומר יש כי נאמר הקדוש האר"י בשם סליחות. בכל פעמים

אלפא שמתקיימיםפעמים פנים הארת של שונים סוגים י"ב כנגד ביתא
לי" ודודי לדודי "אני בו: שנאמר אלול הקדמהבחודש ר"ה חיים עץ פרי (עיין

כד) שונים,שער באופנים פנים לנו מאיר שאלוקים היא העניין משמעות .
מתפללים אנו לכן אורה. את מחזירה הלבנה גם – פנים מאירה וכשהחמה

עליהן. ומתפללים פנים הארת של שונות בחינות אותן כל כנגד
י"ב מהם בתשובה כתב זיע"א, חיים יוסף רבנו ותפארתנו, עוזנו גאון

ביתא תקכג)האלפא לשמה תורה ביתך",(שו"ת יושבי "אשרי את מנה ולא .
ביתא. אלפא י"ג יש שאתו כך ביתא, באלפא הוא שגם

י"ג מעוברת ובשנה בשנה, חודשים י"ב לנו יש כי נזכור זאת להבין כדי
ואפרים מנשה שבטי את גם סופרים וכאשר שבטים, י"ב לנו יש חודשים.
ובי"ג במצוות, בת מתחייבת שנים בי"ב כי"ג. נמנים הם יוסף שבט במקום
של ראשונות לשלוש הברכות מתחלקות י"ח בתפילת הבן. מתחייב שנים
בקשה של ברכות י"ב יש ביניהן הודאה, של אחרונות ושלוש שבח

ולמלשינים". "למינים של נוספת י"ג ברכה עליהן הוסיפו שחכמינו
ולצורך חלקים, בי"ב היא דבר כל של ההופעה שלמות כי מסביר המהר"ל
על נלמד וממנה זוויות, י"ב לה שיש קובייה, של דוגמא מביא הוא משל

הרוחני בעולם ששורשו חומרי דבר כל של יג)הופעה פרק ה' ומהי(גבורות .
צדדיה כל את שרואים אחרי שמגיעה עצמו הדבר הופעת הי"ג? ההופעה

החיצוניים.
כוחו השלם הדבר "כי לברית. קשורה הי"ג ההופעה כי מסביר המהר"ל
בריתות י"ג שנאמרו התורה רמזה זה ודבר זה. עניין תבין כאשר י"ג

ּתׁשּוקתי אלי ְְִִֵָלָך
היה כך – פחח" מנשה, ע"ה,"מנחם מנשה מנחם חכם כולם בפני עצמו את מציג

זיע"א שרעבי מרדכי רבי המקובל אומר היה לחינם לא פטירתו. יום יחול שהשבוע
הרב ומרן צדיקים. מל"ו שהוא ובתורתו, מנשה מנחם בחכם להיזהר צריך כי
שבהם". הראשון לא אם מל"ו, "אחד עליו: ואומר מוסיף היה זיע"א אליהו מרדכי

את לומר פטירתו לפני משתוקק שהוא מנחם חכם אמר פעמים וכמה כמה
מנחם חכם פרסם תשכ"ח שנת של אלול בתחילת ּתׁשּוקתי". אלי "לָך ְְִִֵָהפיוט
באלול. י"א רביעי, ביום הנביא שמואל לקבר נסיעה ארגון על שהודיעו מודעות

בא אחה"צ ארבע השעה בסביבות רביעי "ביום שבתאי: יוסף ר' נכדו, מספר
שמאל מצד אותי הושיב סבא חיים'. 'אהבת הכנסת לבית יחדיו ונכנסנו סבי אלי
שבתות בערבי לשבת בעצמו נוהג הוא היה שבו מקום אותו הקודש, ארון של

תרגום. ואחד מקרא שניים אמירת בזמן

הלב. מעומק מאד רבות ברכות אותי וברך ראשי על ידיו את הניח עמד, סבא
כן, עושה הוא מדוע הבנתי לא לבו. בכל ברך אותה וגם , לאחותי קרא כשסיים
כולם יצאו חמש בשעה כך אחר שאלות. שואלים לא סבא שאת ידעתי אך
בתפילה, המשתתפים לי סיפרו ימים כמה לאחר הנביא. שמואל לציון במשאית
באריכות סופו עד תשוקתי' אלי 'לך הפיוט כל את בדבקות ושר אתם עמד שסבא

בחצות. להתעורר שיוכל כדי מוקדם לישון הלך לביתו כשחזר המוכר. ובניגון

מים להרתיח כדי הפרימוס בהדלקת עסוק היה הוא ארבע, בשעה מוקדם, בבוקר
עשר בשעה תמיד. כמנהגו אלול, בחודש שאומרים הסליחות מתפללי עבור לתה
היה כאשר שבת. לכבוד להסתפר למספרה, שישי בימי כמנהגו סבא הגיע בבוקר
מה הבינו לא המספרה יושבי גדולה. שמחה שמח כולם אותו שמעו במספרה

שפתיו". על כשחיוך בטהרה נשמתו שיצאה וראו לעברו, ופנו השמחה פשר

קצר זמן ותוך חולים", "ביקור החולים לבית נלקח מנחם חכם של הטהור גופו
להתכנס החל גדול קהל נפטר. מנחם שחכם בירושלים השמועה התפשטה מאוד
ירושלים כמנהג המרה. האבדה על לבכות חיים", "אהבת הכנסת בית חצר בתוך
הלוויה מסע יצא הפטירה מן שעות ארבע ותוך בזריזות, ההכנות כל הושלמו

חיים". "אהבת מישיבת

לא גדולים שרבנים לוויה הפחח. את ללוות באו ירושלמים יהודים אלפי עשרות
לישיבת הסמוכים הרחובות כל חצות. אחר שישי ביום לא ובוודאי לה, זוכים
כי ידעו שכנראה מלווים בהמון התמלאו בית-ישראל, בשכונת חיים" "אהבת

הפחח. במינו. מיוחד בצדיק מדובר

ב') חלק ישראל" של "אוהבם (מתוך

תבין זה ודבר שלם, נעשה האדם כן גם המילה ע"י כי מילה. בפרשת
אשר האמצעית והנקודה גבולים י"ב ע"י רק יושלם שלא הגשם מענין

מילה" של בריתות י"ג זה כנגד כי לגמרי יושלם ובאלו (מהר"לביניהם,

נד) ב"מ ג' חלק אגדות .חדושי

עם שנכרתו הבריתות י"ג כל התגשמות את לראות שנזכה רצון ויהי
אמן. בימינו, במהרה בעין עין במלואן האבות

dkldk daeyz
dlil ,dgilq.לילהלילהלילהלילה """"בעודבעודבעודבעוד במקוםבמקוםבמקוםבמקום יאמריאמריאמריאמר מהמהמהמה יוםיוםיוםיום,,,, בעודבעודבעודבעוד סליחותסליחותסליחותסליחות לומרלומרלומרלומר שקםשקםשקםשקם מימימימי

קמוקמוקמוקמו"?"?"?"? יום".לךלךלךלך "בעוד אלא לילה" "בעוד יאמר לא

zegilq ,dgilq.????סליחותסליחותסליחותסליחות אואואואו החמההחמההחמההחמה בנץבנץבנץבנץ תפילהתפילהתפילהתפילה עדיףעדיףעדיףעדיף בנץ.האםהאםהאםהאם תפילה

zFlEw ,dgilq.יקוםיקוםיקוםיקום אםאםאםאם ללמודללמודללמודללמוד קשהקשהקשהקשה לולולולו שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה שיודעשיודעשיודעשיודע ישיבהישיבהישיבהישיבה בחורבחורבחורבחור האםהאםהאםהאם

השבועהשבועהשבועהשבוע???? במשךבמשךבמשךבמשך פעמייםפעמייםפעמייםפעמיים----שלוששלוששלוששלוש רקרקרקרק אלאאלאאלאאלא לסליחותלסליחותלסליחותלסליחות לקוםלקוםלקוםלקום ולאולאולאולא להקללהקללהקללהקל יכוליכוליכוליכול לסליחותלסליחותלסליחותלסליחות,,,,

בשבוע. פעמיים לפחות – אי-אפשר ואם ולהתפלל. לקום אלא קäלõת, לחפש לא

`zexag ,dgilq.....שחריתשחריתשחריתשחרית תפילתתפילתתפילתתפילת לפנילפנילפנילפני חברותאחברותאחברותאחברותא בלימודבלימודבלימודבלימוד ארוכהארוכהארוכהארוכה קביעותקביעותקביעותקביעות לילילילי ישישישיש

בחברותאבחברותאבחברותאבחברותא???? להמשיךלהמשיךלהמשיךלהמשיך שעדיףשעדיףשעדיףשעדיף אואואואו הסליחותהסליחותהסליחותהסליחות בגללבגללבגללבגלל החברותאהחברותאהחברותאהחברותא אתאתאתאת לבטללבטללבטללבטל לומרהאםהאםהאםהאם

סליחות.


