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תימראל םיחמומ םינמגרותמ יפ-לע

ומאלא ינוט רמוכה תאמ
ונימיב ףא ,הז גשומ .שדוקה יבתכב
ירבוד יפב קרו ךא שומישב וניה ,ונא
היהש רוזיאב םיררוגתמה - תימרא

םימודקה םימיב הנוכמ
התואב םירבדמה “רושא”
יבשות ורביד הבש הפש
קוספ .וננודא ימיב לילגה
:ותועמשמ תימראב הז
ךכ םשל ,ילא ,ילא“

- ידועיי היה הז[ ינתרמש
.“]יתדלונ הז רובע

קרפ תא טטיצ אל ִדוָד
האובנכ םיליהתמ 1 ,ב”כ
רביד אוה .וננודא תודוא
ינפמ( ומצע לע הלא םילימ
.)םיבר םיביוא ול ויהש

בזע םיהולאש דוד רמא ותושפיטב
היה אל ב”כ םיליהתמ הז עטק .ותוא
אל עושי .חישמה תומ יבגל האובנ
וליא .םיליהת רפסמ הז קוספ טטיצ
תירבעב תאז השוע היה ,ךכ השוע היה
תא םגרית ולו ,תימראב םוקמב
הלימב שמתשמ היה ,תירבעמ םילימה
התועמשמש ,”ִיָנַתַשנ” תימראה
,”יָנתְַקבש“ הלימב אלו ,”ינתבזע“
ףא .”ינתרמש“ התועמשמ הז הרקמבש
דיל ודמע רשא םיימורה םילייחה
רמא עושיש המ תא וניבה אל בלצה
אוהש ובשח םה .וירוסייו ולבס תעשב
”והילא“ הלימהו תויה ,והילאל ארוק

,“חישמה” ;סנילוק רפרה תאצוה ,ָהסַמאל .םא 'גרו'ג םוגרתב ,“קיתעה יחרזמה טסקטהמ שדוקה-יבתכ” 1
.ומאלא ינוט תאמ

קיפי עמושה לכש הווקמ ינא .דאמ דע הזע תודעב יתוא ךרב םיהולא
.הרשע-שש ליגב יתססג ּהּבש הדוקנל ינאיבה וננודא .בר חקל הנממ
ןיידע ךייח ,דלי ןיידע התא הרשע-שש ליגבש םיבשוח םיבר םישנא
יתכנחתהו יתדלונ ינא ךא .ךייחב תוטלחה טילחהל לוכי ךניאו ,ךינפל
,תרכוז ינאש זאמ .ייח לכ םיהולא רבד תא ינודמלו ,ומאלא תייסנכב
קר םיימשה תוכלמל עיגאש ינודמל אל םלועמ םלוא .תוליפתב יתחכנ
רמאנ ,תורצל יתסנכנשכ ,םיתעל ,ךפיהל .תאז הייסנכב הבישי ךמס לע
תושעל לוכי אוה יכ יתעדיו ,”תע לכב ךייח תא תחקל לוכי ַינודא“ :יל
תייסנכ ידלימ תחא ינא“ :יתבשח .תאז השעי םנמאש יתבשח אל ךא ,תאז
,“דחוימב ער רבד םוש השוע אל ינא דוע לכ ער יל הנואי אלש ךכ ,ומאלא
.יתישע אלו

םשו הפ לועיש ילוא ,תוקוחר םיתעל ךא יתילח .האירב הדלי יתייה
יתבשח( הלוח הכ יתייה ,דחא םוי ,םואתפ ךא ,תחא םעפ חור תועובעבאו

.השלוח בורמ תוגרדמה הלעמב לוחזל תבייח יתייהש דע )תעפש יל שיש
הליל ִןבו ,תולעמ םיעברא דע יל הלע םוחה .ייח לכב הזכ רבד אל םלועמ
םיאפורהו םילוחה-תיבל יתקעזוה .המישנ יישק םע יתררועתהו םוחה דרי
וארק םה .יל שי המ עובקל ולכי אל ךא ,תרחאו וז הנוכמל יתוא ורביח
הטימב תבכוש ,םירדחל ץוחמ הניתממ ימצע תרכוז ינא .םיחמומל
,רחא וא הז םוקממ ותוא םיסיטמ ונא“ וא ”עיגמ החמומה“ :תעמושו
ירחא הנוכמל יתוא ורביח .“וז תמיוסמ הנוכמ ליעפהל עדויש דיחיה אוה
.םילוחה-תיבב יתוא וזפשיא םלוא ,יל שי המ עובקל ולכי אל ןיידעו הנוכמ

יתשגרה .יתחרצו תפות יבאכ יתלבס .םלוכמ עורג היה דחא הליל
.בגב יל הכמ שיטפ וליאכו ,בלה תביבסבש םצעב ןיכס יל םיעקות וליאכ
רשא דע ,םויה לכ בושו בוש ףוג יופימ תנוכמל יתסנכוהו סנכנ אפורה
הסרה רבכ איה .בלה תומקר תא יל תסרוהש תימוהיז הלחמ ילצא ואצמ
אל םה .םוהיז אלמ היה הזחה ללח לכו יִבל תא הטועה ןגמה יוסיכ תא
.רתויב הרידנ הלחמ יהוז .הז תא יתלביק ךיא עובקל ולכי

יוכיס זוחא הרשע יל שיש ורמאו םוריח חותינל יתוא וחקל םה
ןגמה יוסיכ תא וכתחו ,בלה תא ואיצוה ,הזחה תא יל וחתפ םה .תויחל
תורוניצ השימח יב וסינכה םה .םוהיזהו לערה לכ תא ואיצוה םה .וביבסמש
וסינכהו ,םוהיזה תא זקנל ידכ הזחל ראווצה ןמ דרי םהמ דחא ,םינוש
.ץרמנ לופיט תקלחמל יתוא

הלחה היינשהו הטטומתה תחא האירש יתשגרה ,יצחו םוי רחאל
ינאש לכ .חותינל תופיחדב יתסנכוה בוש .תוריהמב ריוואמ ןקורתהל
.הרכהב יתייה וליפאש תבשוח ינניא .יביבס הלומה יתעמשש אוה תרכוז
,בגב תורוניצ יל וסינכה םה .האירה תא יל םקשל םיכירצ ויה םה
.רקובה דע דמעמ קיזחא אלש ורמאו ,האייחה תנוכמל יתוא ורביחו
,יפוגב רתויב םיבושחה םירביאה ינש ,ילש תואירהו בלה .אלפ ןיא
יכ ןימאה אל שיא .הניקת הרוצב ללכ ולעפ אלו תושק םיעוגפ ויה
.אל ןפוא םושב .םייחב ראשא

רסמ יל ריזחה אוהו ומאלא רמוכל העדוה החלשנ הליל ותואב

.הממיב תועש עבראו םירשע חותפה ,ונלש תויודעה וקל הנפליט .יס .םא
“רויפיפאה לש ויתודוס םשב” ךלש רמאמה תא לולכל תושר תשקבמ איה
.םילותַקל ויתודוא רפסל הסנמ איה .ןוכנ הכ רמאמהו תויה ,תבתוכ איהש רפסב
תללפתמו ,תאזה הייסנכה תאו ,ךתורפס תא ,ךתוא תבהוא איהש תרמוא איה
םירתכ םנשי וננודאל ,ךכרדב ךשמה .ינודא ךכרבי” :תרמוא איה .תוקבדב ךנעמל
.“ךל םיפצמה םיבר

לכ תוינוכמה לכ לע ךלש האירקה רמוח תא האורו בוחר-תיטסילגנווא איה
“!התושעל ךשמה ,הבוט הדובע השוע התא” :הרמא איה .ןמזה

הינבליסנפ ,היפלדליפ                                                                    

הינבליסנפ

ומאלא ינוט רמוכה

םינושארה הרושבה ירפס תעברא
עושי .תינוויב אלו תימראב ובתכנ
אל ,תירבעו תימרא ורביד וידימלתו
,רבד לש ותימאל .תינווי
:חישמה רמא בלצה לע
תאז רובע ,ילא ,ילא“
,64 ,ז”כ יתמ( ”ינתרמש
.)ירוקמה טסקטה

תישישה העשהמו“
דע ץראה לכ לע ךשוח היה
תעכו .תיעישתה העשה
קעציו ,תיעישתה העשה
]רמאו[ לודג לוקב עושי
!ִיָנתְַקְבש ָהַנְמל ,ילא ,ילא
םידמועה תצקמ ורמאיו

תאז תא םעמושכ םש
,ז”כ יתמ( “ארוק אוה והילא לא רומאל
.)ירוקמה טסקטה ,74-54

הרושבה ירפס לש תואסריגה לכ
,תירוקמה ןנושלב הלא םילימ ורמיש
-לע ,יתמ .םינוש םינבומ ןהל וסחיי ךא
םגרתמ וניא ,תיחרזמה אסריגה יפ
םישנאל בתכ אוהש םושמ ,תאז .ןתוא
.ףיטמ ותוא ועמשו עושי תא ואר רשא
םירחואמה םירפוסהש חינהל םג ריבס
ןתועמשמ לע ומיכסה אל רתוי
רשאכ הלא םילימ לש תקייודמה
הניה תימרא .תינוויל ןתוא ומגרית
ַהּועדי אל םהו הנבהל דואמ השק הפש
םמוגרת תא וצבישש ינפל יוארכ
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,”ילא“ הלימל המוד רשא ,”ָהיֶלא“ הניה תימראב
2.ילש םיהולא רמולכ

לש להקב עושי ןנובתה ,םינורחאה ולבס יעגרב
םירבגו ,םיידוהי םינהוכ ,םישורפ ,םיימור םילייח
ולִבסב תוּפצל ואב רשא ,םילשורי יבשות םישנו
םירחא .ותוא ובילעהש הלאכ ויה םהיניב 3.ותומבו
גיהנמ ,אטוח ול וארקש הלאכ ויה 4.וינפב וקרי
,חישמה היה אוה תואיצמב רשאכ 5,עשר וא ,תכ
6,לוכי-לכ םיהולא ומצעבו ,יחה לאה לש ודיחי ונב

ןיטולחל השדח האירבב ןושארה ,ונעישומו וננודא
רסמה תא רוד לכב ואשי רשא ,םילא-םישנא לש
חצנ ייח תודוא םיהולא לש הנתשמ יתלבה
,ילא ,ילא“,וז הרהצה 7.חישמב העושי תועצמאב
רוריבב עושי ידי-לע הרמאנ ”ינתרמש ךכ םשל
ךכ ,קיפסמ םר לוקב רביד אוה .ויבאל תימראב
תא ועמשי ,תימרא ירבוד ויה רשא ,וידימלתש
ויה םה 8.ותבילצל הביסה תא ורשיאש ,ויתולמ
9.ולוכ םלועל רסמה תא ריבעהל םידיתע

ונבומל רזחוי םיהולא רבדש ,רמאנ לאוי רפסב 
ויחילש ידי-לע הלא םינורחא םימיב ירוקמה
לש סמיי'ג ךלמה תסריג 01.םיהולא לש םייתימאה
ךרדב הב שמתשמ ינאש תאז איה שדוקה יבתכ
,בלצה לע עושי לש ותומ תודוא הז קוספ ךא ,ללכ
ןוכנ וניא ,ירוקמה ימראה טסקטהמ חקלנ רשא
םינמגרותמה ללגב הארנכ ,סמיי'ג ךלמה תסריגב
.םיינוויה

שרופמב םיעיבצמ שדוקה יבתכב םיבר םיקוספ
לכויש תנמ-לע וז העש רובע דלונ חישמהש ,ךכ-לע
,הרושבב םינימאמה הלא לש םהיתומשנ תא ליצהל
תמאה לע דיעהל ולכוי ,ויתובקעב וכלי םהש ידכו

וכישמי םה וז ךרדב .םברקב תויחל הכישממה ,ולש
םירחא לא וייח תא םיריבעמ םהשכ ,ותומלגתה תא
,םברקב יוצמה ,ָהייחמה וחור לש חוכה תועצמאב
היחה ,ולש הייחתה חור לש חוכה תועצמאב
,ולש תולעתהה חור לש חוכה תועצמאבו ,םברקב
תוינחור תונתמ ידי-לע חכומה רבד ,םברקב היחה
ותמצועו וייח ,חישמה לש ויכרד .םהל תוקנעומה
תא ,םהיתושפנל וייח תא קינעמ אוה ,םכותב םייח
,התומתה-ןב םפוגל וייח תא ,םהיתובשחמל וייח

)1 דומעמ ךשמה(

סקול ,65-45 ,34-93 ,63-53 ,72 ,ז‘‘כ יתמ  3  94-64 ,ז‘‘כ יתמ  2
סוקרמ ,94-84 ,44-43 ,13-72 ,ז‘‘כ ,76 ,ו‘‘כ יתמ  4  63-53 ,72 ,ג‘‘כ
-02 ,ו‘‘ט סוקרמ ,86-95 ,ו‘‘כ ,44-02 ,ז‘‘כ יתמ  5  91 ,ו‘‘ט ,56 ,ד‘‘י
,‘ט ,02 ,7 ,1 ,‘ז ,81-61 ,‘ה ןנחוי ,93-53 ,5-1 ,ג‘‘כ סקול ,23-92 ,61
,‘ט הימחנ ,22 ,ה‘‘מ ,6 ,ד‘‘מ ,5 ,‘ט היעשי ,93 ,53 ,‘ד םירבד  6  42
,11-6 ,ד‘‘י ,54-44 ,ב‘‘י ,03 ,‘י ,41-01 ,3-1 ,‘א ןנחוי ,32 ,‘א יתמ ,6
םיסולוקה ,9 ,‘ג םייספאה ,4 ,‘ד ,‘ב םייתנירוקה ,12 ,ז‘‘י ,32 ,02 ,31
,‘ד תולגתהה ,01-8 ,3-2 ,‘א םירבעה ,61 ,‘ג ,‘א סויתומיט ,71-21 ,‘א
,ז‘‘כ יתמ ,11-1 ,‘ב לאוי ,62 ,ט‘‘מ ,11 ,3 ,ג‘‘מ ,5 ,‘ט היעשי  7  11
ישעמ ,71-61 ,‘ג ,81-71 ,31-21 ,‘א ןנחוי ,93 ,ו‘‘ט סוקרמ ,45-05
,4-1,32-61 ,‘ח םיימורה ,93-83 ,81-61 ,4-1 ,‘ב ,8 ,‘א םיחילשה
,12-41 ,‘ה ,‘ב םייתנירוקה ,32-02 ,ו‘‘ט ,‘א םייתנירוקה ,03-92
-51 ,‘ט ,31-6 ,‘ח ,82-42 ,91 ,‘ז ,71-41 ,11-9 ,‘ב ,6-1 ,‘א םירבעה
71 ,א‘‘י ,6-5 ,‘א תולגתהה ,51 ,01-9 ,‘ד ,‘א ןנחוי ,32-01 ,‘י ,31
-84 ,62 ,7 ,ד‘‘כ סקול ,82-72 ,ו‘‘ט סוקרמ ,65-35 ,ו‘‘כ ,82 ,‘כ יתמ  8
-93 ,ג‘‘י ,81 ,‘ג םיחילשה ישעמ ,32 ,ב‘‘י ,43 ,‘ד ,71-31 ,‘ג ןנחוי ,44
סוקרמ ,02-91 ,ח‘‘כ ,01-9 ,ב‘‘כ יתמ  9  01 ,‘ד ,5 ,‘ג ,‘א ןנחוי ,82
ישעמ ,71-41 ,א‘‘כ ןנחוי ,74-64 ,ד‘‘כ ,32 ,ד‘‘י סקול ,02 ,51-41 ,ז‘‘ט
‘ב ,‘א קרפ ,לאוי  01  34-63 ,‘י ,23-92 ,‘ה ,8 ,‘א םיחילשה

(המשך בעמוד 8)

,ומאלא רמוכל 

ךתוא ךרבמו דובכה לכב ךל בתוכ ינא

איבהל הניהש ,תקסופ יתלבה ךתדובע לע

אלמל ךכבו ,םלועב םדא לכל הרושבה תא

יתייה .וננודא ,חישמה עושי תווצמ תא

,“חישמה” ,ךרפס לע ךתוא ךרבל םג הצור
רבסההמ דואמ יתמשרתהו יתארק ותוא

.ך”נתב חישמה עושי תולגתה לע הלועמה

שקבל הצור יתייה ,הז בתכמ תועצמאב

,ךתורפס ,ךירפס ,ךתדובע לע ףסונ עדימ

תחקל ינוצרב .שדוקה יבתכ לש םיקתועו

.םלועה לא חישמה תרושב תא

,חישמב ךיחא ,דובכב

ססקט ,טנמוב                           .ייא .יי'ג

וקיסכמ

,ימואלניבה רמוכה ,ומאלא ינוט 
וננודא לש שודקה ומשב תומולש 

האור ינא ,ךתודע יפ-לע ,יִחא .עושי חישמה
רמוח יעטק האצמ יתִב .יתימא ירצונ התא יכ
:הרמא איה .ץראה לע םירוזפ ךלש האירק
.“הז תא קורזל רוסאו םיהולא רבד והז“
םיהולא תמכח ירסחו םירּובה םישנאה
.הצרא ורבד תא םיכילשמ

הרושבה תרכהל יתעגה .תודע שי יל םג
יתייה רשאכ )יבא לש ויחֶא( יַדוד תועצמאב
.הירצונ תויהל תקבאנ ינא זאמ .עבש תב
תובר יתלבסו הרושבה תא ובהא אל ירוה
םילמב ושמתשהו חור יסג ויה םה .םללגב
רוגל יתרבע .םדעב יתללפתה ינא ךא ,תוסג
,יתדוד לצא יתרג רשאכ .יתודודמ תחא לצא
לכ .ימחל תא חיוורהל דאמ השק יתדבע
.הבהאב יתישע ,יתישעש הדובע

לע יתיא רביד דחא רבג ,יתלדג רשאכ
יתבשח ,הייסנכל ךלהש רחאמו ןיאושינ

בזע אוה םינש שמח רחאל .ירצונ וניהש
ול שי .תורחא םישנ םע תכלל ידכ יתוא
םיאצוי םתוא האור היה אוהו םירחא םיחא
דמע אלו התפתה םג אוה .תורחא םישנ םע
רבדב .הליפת רסח היהש םושמ יותיפב
אובת ןפ ללפתהו רמשיה“ :רמאנ םיהולא
בושל אל ךל רזוע םיהולא .”יותיפ ידיל
.יחא ,ךרוסל

העברא םע יתוא בזע ילעב היהש םדאה
רשאכ .תורחא םישנ םע תכלל ידכ םידלי
,עברא ינב( םינטק ויה ידלי ,יתוא בזע
רשע-השימחו ,שדוח רשע-םינש ,שולש
םושל ףסכ יל חלש אל םלועמ אוה .)םוי
תא סנרפל ידכ דובעל תבייח יתייה .רבד
.םימהו למשחה תואצוה תא םלשלו ידלי
םוקמב ,הלילב הדובעהמ יתרזח רשאכ

.םהידגב תא סבכל תבייח יתייה ,ןושיל תכלל
,םיבר הכ םיישק רחאל זא ,בר ןמז ךשמנ הז
-ב .תוומהו םייחה ןיב יתרפריפ בר ןמז .יתילח
יתקעז ךא ,תומל תכלוה ינאש יתשגרה 8691
ידליש דע תויחל יל רשפאל יבל לכב םיהולאל
יל רשפִיאו יתליפתל עמש םיהולא .ולדגי
ךל רפסל הצור יתייה .תובר םינש דוע תויחל
.בלב החמש םע היה הז ,ןומה יתרבעש תורמלש
.םיהולאל הכוב ינא הז םוקמב .תננולתמ ינניא
ינא .םיבר םימ אלמה רעוס רהנ ומכ ןה יניע
.םיימשל עיגא החמשבש םיהולאל תללפתמ
תא ףיטהל יתיצר הנטק הדלי יתייהש זאמ
.וילא יבג יתינפה אל ,םיהולא תרזעב .הרושבה
ידלי .ןוזמ לכ אללו דואמ הלוח יתייה םיתעל
.הלוח יתייה רשאכ םירבד ינימ לכ יל ורמא
ינבמ דחא .“יתומת אל טושפ המל”: ורמא םה
םעפ לכ יל ץיברהל הצר טושפ אוהו הלח
העורג הרוצב ילא גהנתה אוה .זגרתהש
תללפתמ ינא .תושק יב ועגפ רמאש םירבדהו
םירבדהמ עגפיהל אל יל רמא םיהולאו הברה
ביואה םא יכ ,ינב הז ןיאש ינפמ יל רמוא ינבש
הצור אוה ,הירצונ ינאש רחאמו ,וב שמתשמש
דע יתוא הכיה אוה תובר םימעפ .ינדימשהל
עושי ןודאה םשב וב תרעוג יתייה ךא ,םד
,ינב ןעמל ללפתהל יל רוזע אנא ,יחא .חישמה
.תינטשה ותוואגמ רטפייש

ללהל הצור ינא .ןופורקימל םג הקוקז ינא
לכ הרשו רישל תבהוא ינא .הרישב וננודא תא
תא החקל הלשממה .םיבר םיכרצ יל שי .םויה
ונל ןיא .רחא םוקמל ונתוא הריבעהו ונשוכר
.למשח ןיקתהל ןתינ אל ןיידעו ,םימרוז םימ
.ץראה לע ותוא תקצל ידכ טלמ םיכירצ ונא
,רונת ,תוטימ שולשל הקוקז ינאו ףסכ יל ןיא
יתייה אל ,יתוא בזע ילעבש זאמ .לכוא ןחלושו

Info@alamoministries.com  :ונילא ובתכ

...רמא אל םלועמ עושי
ססקט

.ףסכ ןיא םניח קתוע ךל חלשנו ,ונעידוה ,שדוקה יבתכל קוקז התא םא
ומאלא רמוכה - 

תידרפסמ םגרותמ
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רררררהההההוווווססססס     תתתתתיייייבבבבב

(המשך בעמוד 6)

תא ,יגאדת לא”:רמא אל אוה .וננודאמ דואמ רומח
ותדלי תא ,יגאדת לא“ וא ,”ומאלא תייסנכ לש תב
אוה .”הזמ יאצת תא ,רדסב לכה“ וא ,”םיהולא לש
ילעו ןומהה ןיב חוכב ךרד יל סלפל ילעש רמא
ףרשאו תומא - אלו וננודא לש ודגב ףנכב תעגל
שדוקה יבתכב השיא התוא םאש םושמ ,םוניהיגב
עיגהל ידכ ןומהה ןיב חוכב הכרד תסלפמ התיה אל
איה ירה ,אפריהלו ודגב ףנכב תעגל ידכו עושיל
הכרד תא הסליפ ןכ איה ךא .תוומ דע תממדמ התיה
לש ודגב ףנכב העגנ ןכ איה ,ןומהה ברקב חוכב
רוציל ילעש יתנבה .םוקמב וב האפרנ איהו ,וננודא
- אלו ,הלילה רובעיש ינפל ,דימ עושי םע עגמ
התוא ומכ וב תעגל לכוא םאש יתעדי .ינא התמ
תושעל תבייח יתייה .הומכ קוידב אפרא ,השיא
הסרק יתואירמ תחא .םייחב ראשיהל ידכ תאז
.הריהמ הסירק יבלשב התיה היינשהו ,ןיטולחל
.לכאנ רבכ בלה הטעמ

ריבעה ותוא רשא ,םיהולאמ רסמב םחלנ ןטשה
ירבח תא איצוהל וסינ םיאפורה .ומאלא רמוכה ילא
תא יל ורסמש םישנאה םתוא תא ,רדחהמ הייסנכה
,בוש .ססוג םדא לבקל לוכיש רתויב בושחה רסמה
“!יתומת - אַֹלו ,יב יעג“ :היה עושימ רסמה

,יתמשנ קמועמ םיהולאל יתקעז הליל ותואב
ךלוה אוהשכ וננודא ילא הלגתנ הליל ותואבו
הלוח ,םש הבוכש יתייה .םיה תפש לע יתארקל
וננודא לש ותוחכונב שוחל יתלחתה .השונא
היה הזו ,ויניע ךותל יתטבה ,ותוא יתיאר .יתברקב
יטישוה .ןמזה לכ ןאכ הכחמ ינא“ :רמוא אוה וליאכ
ימצע יתאצמו וב תעגל ידי יתטשוה .“יב יעגו ךדי
,ועמשמ ,ידמ תקחורמ תצק .ידמ תקחורמ תצק

,ייח תלצהב הפ רבודמ היה .ידמ רתוי תקחורמ
תעגלמ ידמ תקחורמ ימצע תא יתאצמ החנזה ללגבו
תכללו תומל וא וישכע וב תעגל תבייח יתייה .וב
!םוניהיגל

רכזיהל ידכב יתלוכיב היה רשא לכ תא יתישע
יתלביקש המצועה יבר ,םיבורמה םירסמב
חיטבהל תבייח יתייה .ומאלא ןזוסו ינוט םירמכהמ
ימצעל ריתא אל םלועלש ,תובר תוחטבה םיהולאל
הצור ינניא !ינאפר ,םיהולא אנא“ .ונממ קחרתהל
תרכוז ינא “!םוניהיגל תכלל הצור ינניא !תומל
ךא ,וננודא לש ודגב ףנכל עיגהל יתקבאנו יתיכבש
!וילא עיגהל יתלוכי אל טושפ

יתיאר .בלצה לע ססוג וננודא תא יתיאר זאו
רדוח רמסמה תא יתיארו ,ופוגמ לשלתשמ ורשב תא
תויקנעה םדה תופיט תא יתיאר .וילגר תופכ ךרד
תא חתפ וננודאו ,תוילולש ךותל הטמ תופטפטמ
אל“ .ירובע ירמגל םישדח םייח ומכ היה הז .יתנבה
אוה ִימַד אלא ,יאּפרַת הלא םיאפור ישעמל תודוה
הצור ינניא ,תאז השעיש הז אוה ינאו ,ךאפריש הז

יתיאר הליל ותואב .“הליהתב הכזי רחא דחא ףאש
,וילא יתשגינ .ותוכלמ סכ לע בשוי וננודא תא
עגרב .ידואמ לכב ודגב ףנכב יתזחאו ,ךרב יתערכ
ותואב !יב עגנ עושי ןודאה יכ יתשח ,תאז יתישעש
אפרמה תחשמ לש המחה התוחכונ תא יתשח עגר
.ןיטולחל יתאפרנ יכ יתעדי .יכותב תמרוז תיהולאה

,ול יתבתכו תרחמלש רקובב עיגה אפורה
“!ךכ לע עדת התאו יתוא אפיר וננודא !יתמלחה“
ןיידע תרבוחמ יתייה יכ רבדל תלגוסמ יתייה אל
.לכה בותכל תבייח יתייה ןכל ,האייחהה תנוכמל
ךל ריזחא ,הרקי הז םא“ :רמאו קתפה תא חקל אוה
אלש רמוא התא“ :יתרמא .“ותוא רגסמל ךירצ .ותוא
“?הרקי המ ,דמעמ קיזחא ןכ םא ךא ,דמעמ קיזחא
השולש דוע םילוחה-תיבב ראשאש רמא אוה

הנקז השיא ומכ היהא ,אצאשכו ,ךרעב םישדוח
ויה .רהמ רובעל ןמזל םרג וננודא .ריעצ םדא ףוגב
אל םיוסמ בלשבש ,םיבר הכ תורוניצ יכותב
.תורוניצב תפקומ יתייה טושפ .תבשל יל ורשפיא
תא ואיצוה םוי ירחא םוי .רבד לכל תרבוחמ יתייה
תורוניצה תא ףוגהמ יל ואיצוה .דחא דחא תורוניצה
יתוא וקתינ דחא םוי זאו .םוהיזה תא ינממ וזקינש
ךותו רחא רדחל יתרבעוה .האייחהה תנוכממ
התיבה יתחלשנו םילוחה-תיבמ יתאצי םייעובש
.םילחהל

ומאלא רמוכהו ונתייסנכ תא ךרבמ וננודא
םילחהל לכוי יפוגש ידכ ,ןיזמ לכוא לבקאש רידסה
תא וישכע ,והז“ :טושפ רמא אל אוה .רתוי רהמ
םייתימא םירצונ .“קופיסו תומימח ישיגרה .האירב
ינורמושה רופיסב ונל הארה חישמהש יפכ םיגהונ
ךכל םיגאודו הינסכאל ךתוא םיחקול םה .בוטה
קיפסמ אל הז .םילחהל ךל ורזעיש םישנא ויהיש
,םימילחמ םתוא תוארל ,םישנא דעב ללפתהל
ובושיש דע םהב לפטל רוזעל אל ןכמ-רחאלו
.םיהולא תווצמ תא םיעצבמ ונניא ,תרחא .םנתיאל
.הליפתו האירק רשאמ רתוי השוריפ םיהולא תדובע
.םיהולא רבד הווצמש המ תושעל םג השוריפ

תקידבל בושל יל רמאנ תועובש השולש ירחא
,אפורה לש הלבקה רדחל יתסנכנ רשאכ .תרוקיב
היה .”רפינ'ג ינא“ :יתרמא .ינא ימ תעדל הצר אוה
:רמא ךכ-רחא .םוד םלאנ אוה .ןימאהל השק ול
יל רמאש יפכ .“תאז ןיבהל לגוסמ ינניא טושפ”
הליהתה לכ תא לבקל הצר ]וננודאֹ[ אוה ,וננודא
“!יתוא אפיר םיהולא“ :אפורל יתרמא .ומצע רובע
םושמ ,ינא ימ ועדי ולוכ םילוחה-תיבב םישנאהו

רובע תודע התיה וז .ךכ-לכ רידנ הרקמ יתייהש
דימת ,דימתש חיטבהל יתוא ביִיח וננודאו ,וננודא
ירובע השע המ רפסא דימתו ,םיהולאל הליהת ןתא

ינא .הרוהט תודע הצור ינאש ינפמ דחא ףא םע
,לאל חבשה ךא ,םיבר םיירמוח םירבדל הקוקז
ונילע הווצמ םיהולא .ירובע לכה אוה םיהולא
םלועמ ,הירצונל יתכפהש זאמ .הנומאב שקבל
.הרזע תשקבמ יננה תעכ ךא ,רבד יתשקיב אל
ינא ןכלו םיחאהמ שקבל יל רמא םיהולא
םא ,ומאלא רמוכה ,ךממו םיהולאמ תשקבמ
תא יתרסמ רבכ .יל רוזעל תלגוסמ ךתייסנכ
.םינש עשת הזמ הפצרה לע הנשי ינא .יתודע

,קאַזיא ינב דעב ללפתהל לכ םדוק יל רוזע
.תוער תוחור ידי-לע ףקתנ אוה םיתעלש םושמ
תא חבשמו בוט חור בצמב ררועתמ אוה
ודעב תללפתמ ינא .סעכתמ עגר-ןִבו ,םיהולא
םירסמו םיריש המכ טילקהל הצור יתייה .ןומה
ןיאש ,איה היעבה .תומאש ינפל שדוקה יבתכמ
םידליה דעב ללפתהל הצור ינא .לוקמשר יל
ףטה ,בוט ירצונכ ,יחא .םירגובמה דעב ןכו
ארק .םישנל ףטה ,תרחא השרדבו ,םירבגל

,ומאלא רמוכה דובכל 

שדוקה תדובע רובע םיהולאל הדומ ינא
םע םוי ידמ םיבר םישנאל העיגמה ךלש
וילע ,חישמה עושי איהש ,תמאהו ךתודע
הכרב איבה ךלש האירקה רמוח .ףיטמ התא
תא קלחמ ינא .יתוא םיבבוסה ייחלו ייחל
בוש ינא .הדותב לבקמ ינא םתוא ,ךינולע
ראשיהל שקבמ ינאו םרובע ךל הדומ

תא עיבהל ינוצרב .ךלש םינעמנה תמישרב
.ךל התיהש השקה היעבה הרתפנש לע יתחמש
תא וניאר .ךינולע תועצמאב ךכ-לע ונל עדונ
קוידב אוהה םוקמהמ בותכל םיברה ךיצמאמ
.הנש םייפלא ינפל סולואפ חילשה השעש יפכ
רמוכה ,ךתייסנכ רובעו ךרובע םיהולאל הליהת
ףיערהל ךישמי םיהולאש יאוולה .ומאלא

יתייה .חילצתש ךתייסנכ לעו ךילע ויתוכרב
יבתכ תא יל חולשל לכות םא תעדל הצור
רמוח דוע יל חולשל ךשמה ,אנאו ,שדוקה
.תטלק לע םירסמ רפסמ ןכו האירק
,הווחאב 

הלמטאוג ,סוירֵב וניפור וטסּוח         .יַא .רֵא

ףטה .שודקה סולואפ תורגיא תא םהינפל
.וכרדב ךרמשיו םיהולא ךכרבי .ןכ םג םיריעצל
וקיסכמ ,הנאוהיט                               .םא .יא 

אדוננו הנחה את הכומר אלאמו לשלוח מספר

עובדים נוצריים מהכנסייה לביקור אצל אחות

זאת בטיהואנה ולהזמינה לכנסייתנו, ואם דבר

זה אינו אפשרי, אנו נבנה את ביתה מחדש

ונרהט אותו עבורה ונדאג לצרכיה במזון,

ביגוד, וכל הדרוש לה כל ימי חייה.

)1 דומעמ ךשמה(

יתומת - אַלו ,יב יעג

הלמֶטאוג

)וקיסכמ(
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פרהודוה

ינוט ,רקיה ימואלניבה רמוכל

,ומאלא

ומשב םישודק תומולש
בהא רשא עושי וננודא לש ךרובמה
.הז ינחור ןדיעב ךכ לכ ונתוא

תוטלק עברא ךממ ונלביק
יתינב הבהאב תחלשש ףסכב .וידוא
לכ תא םימייקמ ונאו ,הייסנכ
ךל הדות יריסא ונא .הב וניתוליפת
.הבידנה ךתרזע רובע

ינא ילש תימוימויה שדוקה תדובעב
דמלמו םידניה תויחאו םיחא ןיב אצמנ
יתדובע יהוז .םיהולאה רבד תא
תוידניה תוחפשמ רפסִמו תיתרגישה
,עושי חישמה ,ונלאוג תא ולביק
.דיחיה םעישומכ

םוי ידמ םיללפתמ ונא ,דבכנ רמוכ
םיללפתמ ונא .תומואה ןיב ךתוריש דעב
.הרזע תטשוהל ךיתוינכת רובע תוקבדב
שדוקה תדובע רובע ,ךבוטב ,ללפתה אנא
ןיבש םישישקהו םידליה רובעו ילש
.ונתליהקב םינימאמה

ךתדובעב ףתושכ יתוא לבק ,אנא
הלא םיכרצ םע .וז הייסנכ םדקל יל רוזעו

.הבידנה ךתרזעל ךילא יתינפ הייסנכה לש
,עושי חישמב ךפתוש
ודוה .יּפ .ייא ,לַדנַמ ורודּוקידימַמ .ןא .ייק

,חישמב רקיה יחא
ןולעהו האירקה רמוח ,ךבתכמ תא יתלביק

ברקמ םרובע ךל הדומ ינאו םיבוהאה ימלועה
בר ךרע ילעב םהש יתאצמו םתוא יתארק .יבל
תורפסה תאירק .םירחא םירצונ רובעו ירובע
.ינודאל חבשה .שדוקה חורב ונתוא האלממ ךלש
,“תורצ” :אבה האירקה רמוח תא יתלביק .ןמא
לש םייאשחה וינכוס” ,“ענכושמ” ,“תודות”
וננודאל םיללפתמ ונא .םירחא םיברו ,“ןטשה
תורפסה רובע ויתוכרב בטימ תא ךילע עיפשיש
תינחור םיקזחתמ ונא .תאזה האלפנה
ךתדובעש םג םיללפתמ ונא .התאירקמ
םירשע לש תווצ .רבע לכל בחרתת
םיפיטמ ,יתוא ללוכ ,םיפיטמ השימחו
לכ םע םישגפנ ,תיבל תיבמ םירפכב
,בוחר תופיסא םיכרוע ,םדאו םדא
םיציפמו ,הליפת ישגפמ םיסנכמ

לכ .הרושב תורפס
.הפטה עסמכ תאז
תושפנ םישוע ונא
לש ותליהתל
.וננודא

םיידוהה ךיגיצנכ דובעל דואמ םיטוהל ונא 
דואמ ביחרהלו תוירצונה ומאלא תויסנכ םשב
ךיללכל תויצ ידי-לע םיהולאה תדובע תא
לודג זוחמ והז .ירַוַדוג ברעמ זוחמב ךיתונקתו
תוחפ אל חלש ,אנא .וב הצוחנ הבר הדובעו דאמ
םשל םניח תצפהל ךתורפס לש םיקתוע ףלאמ
.תופסונ תובר תומשנ תלצה
,חישמב ךיחא
ודוה ,םֶלַּּפיִבַדַא                      .רא .ייק .יט רמוכ

ודוה ,ּורּודוּפ - .יּפ .ייק רמוכה

ודוה ,םרופלמא - תירצונה ומאלא תייסנכב ףיטמ .לא .יס רמוכה

ודוה ,ָהֶטְּפמייַקֶנונִיא - הייסנכב םינימאמ םע .יס .סא רמוכה

ודוה ,םרופלמא - םירמכ שגפמ
ומאלא תייסנכ לש טנרטניאה רתאב רקב 

www.alamoministries.com

שֶדַרְּפ הַרדנא

םֶלַּפיִבַדַַא
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הקירפאונימי לש הלודגה תימלועה המרו

,רקי רמוכ

םולש המ .עושי חישמה וננודא לש ןתיאה ומשב ךל תומולש

,ונתוא למגתי חטבל םיהולאש איה יתליפת ?םיהולאה תייסנכ

הנתיאה ונימי דיב ונקזחי ,םייפוסניאה וימחרב ,םיהולאשו

.חישמה עושי םשב ,תחצינהו

וא ,םיקיזחמה םיבר םישנא תוארל בלה יל באוכ ,םלוא

ךרוצ שי רשאכו ,השדחה תירבה תא ,הייסנכל םתיא םיאיבמ

רבד תא אוצמל ידכ 'וכו ארקיו ,תומש ,תישארב תא חותפל

ידומיל ירחא ,דחא ברע .תאז תושעל םילוכי םניא ,םיהולא

.“ןתמה” תרתוכה םע תרבוח יתאצמ ,רפסה-תיבב שדוק יבתכ

הליבט תודוא ילש הסיפתה לכ ,תרבוחה תא יתארק רשאכ ,ןכבו

.התוא דדועמ םיהולאו ,הבוטל התנתשה שדוקה חורב

תירצונה ומאלא תייסנכ“ יכ ךלש האירקה רמוחב יתארק

וננודא תא דובעל םיצורה הלא לכל לכואו הניל םוקמ תקפסמ

ירובע בבלמ הז המכ דע ריבסהל לוכי ינניאו ,עדוי ינניא .“תונכב

ינא .רשק ךתיא רוציל ןוצרה יב ררועתה .תאז ארוק ינא רשאכ

ונל שי“ :בותכ היה אבה עטקב .וננודא תא דובעל הצור תמאב

.“םתונקל םמצעל תושרהל םילוכי םניאש הלא רובע שדוק יבתכ

רפסה-תיבב םיברל ךא ,שדוקה יבתכ לש קתוע שי ,השעמל ,יל

לש םיקתוע םהל גישהל יתבוחכ תאז האור ינא ,ןכל .ןיא ןיידע

ימצעל תושרהל לוכי ינניאו טנדוטס ינאש רחאמ .שדוקה יבתכ

ינאו ילא הלא שדוק יבתכ חלשת םא ךל הדוא ,םרובע םתונקל

םיהולא לש ןתיאה ומשב תאז השע ,אנא .םתוא םהל רוסמא

הזל קוקז תישיא ינא ,םישוריפ םע שדוק יבתכ ךל שי םאו

.ורבד לש קימעמ דומיללו םיהולא רבדב הריהמ תואצמתה םשל

םינומש ןב רפסה תאו ,תבתכש תפסונ תורפס םג שקבמ ינא

ך”נתב הלגתמ חישמהש חיכומה ,“חישמה” םידומעה השימחו

.תואובנ 333 -מ רתויב

יתוא הנמתש ךכב םיהולא תא תרשל איה יתפיאש ,השעמל

ךל רוזעי םיהולא ,קפס אלל .יתביבסב ,הפ ךלש רמוחה ץיפמכ

.יכותב ןמט םיהולאש לאיצנטופה תא תוצמל הסנמ התאש ינפמ

יתייה תרחא ,ןופלט יל ןיא .חור רצוקב ךתבושתל הפצמ ינא

ףרטצה .הממיב תועש עבראו םירשע חותפה הליפתה וקל ןפלטמ

וימחרב םיהולאש הליפתב ,הירגינב םיאצמנה ,ונדעבו ונילא

םידגנתמה לכ .ונב עוגפל ער םושל השרי אל םייפוסניאה

.חישמה עושי לש ןתיאה ומשב ןודבאל וכליי ונל םילכנתמהו

,םרכב ךלש

הירגינ ,טייטס ויוא                                                    .יט .יב

,רקיה ומאלא רמוכה

היה רשא ,תירבה-תוצראמ ףיטמ ,ידידי רשאכ יתחמש דואמ

םשל ךלש הרושבה תורפסמ תצק יל ןתנ ,ןיסומינ רוקיבב ילצא

יתינהנו ךיתופטה תא ךירעמ ינא ,השעמל .ילש הפטהה תדובע

לש קימעמ עדיב יַקפוא תא וביחרה םג םה .ךיבתכ לכמ דאמ

עצבמ םיהולא יכ תוארל יניע וחקפנ ,שדוקה יבתכ לש הרותה

.ומאלא ינוט ומשש םיוסמ םיהולא שיא תועצמאב םיאלפנ םיסנ

ילש דיחיה ץוחה ףיטמ/רמוכל ךבישחהל ינוצרב םויהמ לחה ,אנא

הייסנכה ירבח ןיב םג יתוא בישחהל ךילע .ךנחלושמ תורישי דומללו

יתווקת ךא ,הליל-ןב החמומל ךפהיל הפצמ ינניא .ךלש תימוקמה

וננודאב חתפתהל ךישמהל לכוא ,ךתיא יתרושקת תועצמאבש איה

.םיהולא םע הפוצרו תימוימוי תודחייתה תודוא ךממ םירסמ ידי-לע

-ןגל ונתחקל ובוש םוי דע ורמשיי יברקב חישמה ייח ,וז ךרדב

.ןדעה

דבוע ינאש םויה ינממ עומשל חמשתש הווקמ ינא ,רמוכה דובכ

דבועכ .םיימיה םיעצבִמה תקלחמב ,הנאג לש םילמנה תושרב

קלחלו תלדל תלדמ תכלל יונפה ינמז לכ תא לצנמ ינא ,תורמשמ

לע תעדל םיצורש הלא ידיל הרושבה לע םינורפסו םינולע ,תורבוח

םג רקבמ ינא .םדא ינבל שפוח קינעמה ,יתימאה םיהולא רבד

השוע ינאו ,ונילמנב תונגועה תוינאב הגלפה יתווצו םיחלמ לצא

םהיניב הרושבה תורפסמ תצק ץיפמ ינא .םתיא דומלל תנמ-לע תאז

ירחא ומכ ךלש רמוחה ירחא םיטוהל םה .הרושב תוטלק עימשמו

!לאל חבשה .“תומח תוינמחל”

תא יל חולשלו ירזעל אובל ךילא הנופ ינא ,ליעל רומאה רואל

:ילש הפטהה תדובעל ץוחנה ,הטמ םושרה ,תובבלה שכור רמוחה
תובעות” ,“תוקפאתה” ,“חלמ” ,“תורצ” לש םיקתוע האמ

לש םיקתוע העברא ,“ןטשה לש םייאשחה םינכוסה” ,“תומויא

,רמוכה דובכ .שדוקה יבתכ לש םיקתוע העבראו ,“חישמה” רפס

לע ךלש תוטלק יל חולשל לכות בורקב םא הדות ריסא היהא

הפטהה תעב שומישל דיינ לוקמשרו ,)איהש תומכ לכב( הרושבה

ךתורפס תאירקמ יל עדונ יכ ידעב ללפתהל הייסנכל רומא .ילש

.תירצונ הרבחל תוכייתשה ידי-לע תדדועתמ תינחור תוחתפתהש

הווקמ .הקירפאב ךתייסנכ תחימצל הווקתבו זועב ללפתמ ינא

.בורקב ךממ עומשל

,הכרעהבו דובכב

הקירפא ברעמ ,הנאג ,ידַרוקַט                                       .םא .י'ג

הקירפא ,וסוואיוו - .יא .יי'ג חאה      

- ותחפשמ ינב רפסמ םע .ןא .ףא רמוכה
הקירפא ,יוַאַלמ

היֶרגינ 

הנאג
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(המשך מעמוד 3)

יתומת - אַלו ,יב יעג

.וננודא
,הליל ותואב וננודא יל הארהש המ ,ןכ-ומכ 

תא יתטשוה רשאכש היה ומאלא רמוכה תועצמאב
םושמ הרק הז יכ ,ודגב ףנכב תעגל יתלוכי אלו ידי

תצקמב קוחר ,בושו ,וננודאמ ידמ הקוחר יתייהש
,ונבבל לכ תא שרוד םיהולא .ידמ קוחר ושוריפ
.ונדואמ לכ תאו ,ונשפנ לכ תא ,ונתבשחמ לכ תא
.וננודאמ ידמ קוחר וניה ,הזמ תּוחפ אוהש המ לכ
הבושחהו הנושארה הווצמה תא רפמ ידמ קוחר תצק
יתלדגו יתדלונ .ןכ .לכה הז ןיאש םושמ תאזו רתויב
ךא ,הייסנכה יניינבב ןיידע יתייה ,ןכ .וז הייסנכב
בייח יפוג .םיהולאה לכיה אוה יפוג יכ יתנחבה אל
ופוגב לעופ רביא תויהל בייח יפוג .הייסנכה תויהל
קחורמ תויהל לוכי וניא ןפג לש גירש .חישמה לש
,ןפגה ןמ תצקמב קחורמ אוה םא .ןפגה ןמ תצקמב
תויהל תבייח יתייה .ןפגה ןמ קתונמ אוה ירה
חור קרו .והשכיא םש ראשיהלו הרזח תבכרומ
ידי-לע השעיי אל הז .םשל ינאיבהל הלכי םיהולא
תויחל בייח חישמה .הייסנכב תוליפתו םירוקיב
תובר תועש יוליב .ונפוגו וניתובשחמ ,ונשפנ ךותב
וניא חישמה םא ספאכו ןיאכ אוה הליפתה רדחב
תבייח יתייה .יפוגו יתבשחמ ,ישפנ ךותב לעופו יח
ענכיהלו ,וננודאל ינוצר לכ תא ,ייח לכ תא רוסמל
תעדל .וננודא ינאפיר זא קרו ,וננודאל לילכ
לעו ,םויה םייחב תויהל הרומא יתייה אל ,םיאפורה
.םירדהנ םידלי השימחל םא תויהל המכו המכ תחא
יתדלי ,הדיל תויעב יל ויה אל .ןיטולחל םיאירב םה
םלוא ,רבד םוש ,תופורת אלל ,העגרה ימס אלל
ינא .ידלימ דחא לכ תדיל תעב חכונ היה חישמה
עושי לש ורסמב יתנמאהש םושמ קר םויה היח
יתעגנו יתתייצש םושמו ,”יתומת - אלו ,יב יעג“
םאש ןיבהל םירחאל רוזעת יתודעש הווקמ ינא .וב
תעגל םכדי וטישותו םישאונ םיבצמב םיאצמנ םתא
םלועב םג יכ ,הזה םלועב קר אל ,ויחת ירה ,עושיב
שמתשהל ול רשפאל וכישמת םא ,תאזו ,אבה
ותבהא תא תוארהל לכויש תנמ-לע ולכיהכ םכפוגב
םיהולא לש ובוטל בל םיש ןכל“ .םככרד םירחאל
;םילשכנה יפלכ הרמוח אסיג דחמ :ותרמוחלו
דומעת םא ךילע םיהולא לש ובוט ,אסיג ךדיאמ
.)22 ,א”י םימור( .“תרִַכת התא םג - אַלו ,ובוטב

,םיהולאמ םיתורכ ונא רשאכ ,תובר םימעפ
םימרוגה םיבצמל ונתוא איבמ ותרמוחב םיהולא
אוה וימחרב זאו ,תוומה תואיצמ םע דדומתהל ונל
.ונל בישקי אוה .וילא הנִפנש ידכ ונינפל עיפומ

ידכ ,םכתא עומשל לכויש ךכ ,וִמע עגמ ורצ
םכיתולחממ ,םכילוחו םכיאטחמ ואפרתש
1.םכיתושלוחו

השוע אוה ,המ-רבד השוע םיהולא רשאכ :הרעה 
.תנייוצמ יַדלי תואירבו תנייוצמ יתואירב .יוארכ ותוא
וז הלחממ יאוול תועפות לכ יל ןיאש ועתפוה םיאפורה
סופדב המסרופ וז הלחמל עגונב יתודע .ואִבנ םהש יפכ
ירבדל .09-92-6 .ייק .יי'ג תחת תויאופר תוירפסב

םעפ-יאש תיאופרה הירוטסיהב הדיחיה ינא ,םיאפורה
תוימוהיזה תולחמה לש ףוריצה רחאל היח ןיידעו הדרש
,ודוהב רבג לש אוה דיחיהו ףסונה הרקמה .יל ויהש
.רטפנו םינש רפסמ דוע יח רשא ,הנש םישימח ינפלמ
םירשע תב ינא םויהו הרשע-שש ליגב וז הלחמב יתילח
.עבשו

:ומאלא רמוכה לש ותבושת
עויסו ,תופורת ,דוגיב ,ןוזמ ,האירק רמוחו ,שקבמ לכל שדוק יבתכ םיקפסמ ונא ,ןכ
.תויסנכ תיינבל

אוה .הכרדהו ,חוכ ,הנובת רובע הליפת שקִיבו סאגֶו סאלמ ןפליט םדא
רחאלו ,ותינוכמ לע “חלמ“ו “תורצ” ומאלא רמוכה ירמאמ תא לביקש רמא
.ולש ותליהקל םתוא ארק רשא ,ולש רמוכל םתוא חקל ,םהינש תא ארקש
רמוחו ףסונ עדימ שקיבו םתוא קלחמו םירוביחה תא וישכע םלצמ שיאה
הליפת שקיב םג אוה .וירוגמ רוזאב ץיפמ תויהל הצור אוה .ףסונ האירק
.המוטא ןזוא םע התע הז דלונש וניַיְחא דעב
הדַבנ ,סאגו סאל                                                            .ןא .םא

םיניפיליפה ,יטיס ּוֶּבס - ותליהקמ קלח םע .ייא .יפ רמוכה

42 ,‘ב ,‘א סורטפ ,12 ,‘ב םיחילשה ישעמ ,42 ,ה‘‘ס ,5 ,ג‘‘נ היעשי ,91-81 ,ה‘‘מק ,3-2 ,ג‘‘ק םיליהת ,62 ,ו‘‘ט תומש  1 

קֶבלוק רפנ‘ֶג

הדַבֶנ

תינקירמאה האומס לש םיקקוחמה תיב
99769 תינקירמאה האומַס ,וגאפ וגאפ 

8361-336-846 :סקפ 6504-336-846 /5654 :םינופלט
טַנסה אישנ לש ותריכזמ :לש הנחלושמ

עונאפאיו ינופיט הירמ

:דבכנה ומאלא רמוכה
םיקקוחמה תיבב םירוטנסל ראודב וחלשנש םירצונה ךינולע לש בר רפסמ יתארק

תדובעש תללפתמ ינאו ,יתמשנב העגנ םיהולא חור .תינקירמאה האומסב ימוקמה

ךלמה ,הליהתה היהת ולו ומש ךרבתי !עמשי ולוכ םלועהש דע ךשמית ךלש שדוקה
!!!!לוכי לכה

ימינפה חוכה תא יל ונתנ ךיתובשחמו םלועב האנשהו עשפה לכ תא תווחל דיחפמ

לש ומש ללוהיו ,ןודבאל ךלישו ןטשה לש ומש חמי !ואבצו ןטשה םע דדומתהל
.ונישעמ לכב עושי

האצומל השק ןכלו ,םלועה תפמ לע הריעז הדוקנ איה תינקירמאה האומס םנמא

...לוכי לכה לאב ונדואמ לכב םינימאמו םירצונ ונא ךא
ליצהל תופסונ תומשנ אצמתש יאוולהו הבוטה ךתדובעב ךשמה ,ומאלא רמוכה

.חישמה עושי ןודאה ןעמל וז המחלמב

תיב תיינבב חוכ ונל תתל ,תינקירמאה האומסב הפ ונתליהק רובע ללפתה ,אנא

ונאו ,הנש םישולש ינפל ותוא ונינבש םושמ ןשי וניה ונלש הליפתה תיב .שדח הליפת

!!!ומש תא וב ללהלו שדח הליפת תיב תונבל ךכ-לכ םילדתשמ

!םכלוכ תא םיהולא ךרבי

עונאפאיו .יט הירמ

?יתלשממה רהוסה-תיבב רעונה רובע שדוקה יבתכ לש םיקתוע לבקל רשפא םאה .ב.נ
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,ָהסמ ָהל-מ הרשקתה המידא םשב רבעשל הריזנ
תביתכ רובע ךל תודוהל תויודעה וקל ,הינרופילק
התאש המ יכ הרמא איה .הלא םיכושח םימיב תמאה

םישנאה םתוא יכ ,הרמא איה .התימאל תמא וז רמוא
.חבשל היואר הדובע ושע התנוכשב ורבעש
.םוקמ םוש וצימחה אל םה .םוקמ לכב ויה םינולעה

,ינוט רקיה יחאל
טישומ התאש לע ךל תודוהל בתוכ ינא

לכלו ךתייסנכל הדומ ינא .םיקקזנל הרזע
,ותליהת םשלו םיהולאל םתבהאב רשא ,םיחאה
םיקקזנל רוזעל ידכ דואמ השק םידבוע
תבהא דציכו םכישעמל דע ינא .)בר םרפסמש(
.םכבבלב היורש םיהולא

השודקה תירצונה ומאלא תייסנכל יתחלש
.רהוסה תיבב םיחא לשו םיבורק לש תומישר
ימיב ,דלומה גחב תונתמ ולביק וניתוחפשמ
הייפיצ אלל םתוא םתחלש םתא .דועו תדלוה
ונל ןיא ןכל .רבד ונל ןיאש םושמ ,הרומתל
.הז בלשב םכל עיצהל רבד םוש

יתחפשמבש םושמ ,הדות ריסא ,תישיא ,ינא
,שדוק יבתכ םילבקמ םהו םידלי העברא שי
שש רהוס-תיבב ינא .יַנודאמ תורפסו ,תונתמ
יתייהו דבלב רצק ןמז דוע הפ יל ראשנו םינש
.ךתייסנכ לא רבחתהל ,ידואמ לכב ,תונכב הצור
ךא הרושבה תא תופיטמה תובר תויסנכ ןנשי
םושמ ,הדימ התואב םיקקזנל תורזוע ןניא
האור ינא .תאז תושעל תוצור ןניא טושפש
ינש השוע השודקה תירצונה ומאלא תייסנכש
הרושבה תא הפיטמ איה :דבב דב ,םירבד
הארמ ךכבו שדוקה תדובע תא הבהאב תעצבמו

,ינוט רמוכל
הברה ךכ-לכ ךל רמול ךירצו הצור ינא

יכרדב .ליחתהל הפיא עדוי ינניאש ,םירבד
“תושבי תומצע” ךרמאמ תא יתאצמ הדובעל
ינא .יבל לא רביד אוהו היפלדליפב תבכרב
לבלובמ ינא ?עודמ .השבי םצע ומכ שיגרמ
ונדרפנ ינאו יתשא .ייח תוביסנ ללגב אכודמו
,תיב םולש תושעל יתיצר ינאו ,הנש ינפל
.התוא םישאהל לוכי ינניא .הבריס איה ךא
םינשה רשעב .עורג באו לעב יתייה
תא יתחנזהו ןיאקוקב יתשמתשה תונורחאה
רבכ קזנה ךא ,םימסמ יקנ ינא םויכ .יתחפשמ
.םרגנ

יתרכהש רמול יל השרה ,ךישמאש ינפל
לכב ןימאמ ינאו ,7791 תנשב עושי וננודאב
םיהולא לש ותומלגתה אוהש ידואמ
.ישונאה ןימה רובעו ירובע הדיחיה הווקתהו
תואר תדוקנמ יתלביק יתרות בור תא ,םלוא

יתדמל וליפא( תיטסילטנמדנופ תיטסיטפב
יתחלצה אל ךא ,)תיטרפ תיטסיטפב הללכמב
יתלחתה אל .תינחורה יתוחתפתהבו ייחב
יתפרטצה אלש דע ןיאקוקב שמתשהל
ינפמ ינממ ומלעתה םש .”תירצונה הללכמ”ל
וברס ףא םיטנדוטסהמ קלחו ,רוחש ירועש
ךא ,הייסנכה תא תוחדל יל םרג הז .יתיא רבדל
ןברוק יתלפנש אוה הרקש המ .חישמה תא אל
.ררחתשהל םינש רשע יל חקלו םימסל

תייהש רמאנ ךינולעב ?ךילא בתוכ ינא עודמ
ינא .יאקיסומ ינא םגו ,רודיבה תיישעתב ברועמ
דע יעוצקמ ןפואב יתנגינו הרטיג לע ןגנמ
זאו ,אטח והזש יל ורמא םיטסיטפב םירומש
יתקספהש זאמ רבד םושב יתחלצה אל .יתקספה
עדוי התאש ימצעל ראתמ ינא ,ןפוא לכב .ןגנל
ןה בטיה ןיבמ התאו הקיסומה םלועב ךלוה המ
.וב שיש קופיסה תא ןהו םייותיפה תא

םימסה תא בהוא ךניאש םג רמאנ ךנולעב
קלח יתלטנ ינאו ,תיּפיהַה תוברתה תאו
אצמתמ ינאו בוט הרטיג ןגנ ינא .םהינשב
תא אוצמל הצור ינאו ,םיבשחמב בטיה
םג בותכ ךינולעב !ירובע םיהולאה תינכות
הלא לכל ןוזמו םירוגמ קפסת“ התאש
ינא ,ןכבו .“וננודא תא תרשל תונכב םיצורה
יל שיש המ לכ תא רוכמל ןכומ ינא !הצור
לבקלו תרשל ,דובעל ,דומלל ךילא אובלו

לוכי ינא ,ןבומכ .יתוא לבקת םא ,םירועש
חישמהש הצור ינא ךא ,הפ ייח תא תונבל
התא ילואש בשוח ינאו ,ייח זכרמ היהי
!יל הנע ,אנא .ךכל עיגהל יל רוזעל לגוסמ
הנע אנא ,םשל אובל לוכי ינניא םא ףא
.ךנויסינבו ךתמכחב
,תומלשל הווקמ ,דובכב ךלש
הינבליסנפ ,היפלדליפ                .סא .ןא

,ומאלא ינוטלו הייסנכב םישודקה לכל
םיהולא רבדל םיבישקמש הלא לכל

םיהולאה וניהש ,חישמה עושי םשב םירבדמו
.היוללה .םיהולא םככרבי ,לוכי לכה

תא יל םתחלשש לע םכל תובר תודות
עויסב ומאלא חאה בתכש הפיה תורפסה לכ
.שדוקה חורו םיהולא לש ותמכחו ותמצוע
התאש האירקה רמוח תא אורקל בהוא ינא
דיימ ,תופטעמה תא האור ינאשכ .יל חלוש
לש ונבל בורק תויהל דמול ינא .יבל שש
.ול עמשיהלו םיהולאה

םיהולאה ישודק לכ תא שקבמ ינא
אלו שלח היהא אלש ידכ ,ינעמל ללפתהל
ךיסנ לש םיימומרעה םייותיפה ךותל לופא
ינא .ונתוא התפמ אוה םתועצמאבש ךשוחה
םשב יתוא ררחשתש שדוקה חור לע ךמוס
.היוללה .אטחהו עורה לכמ עושי
,עושי םשב
הניילורק ןופצ ,קיווסנרב                 .לא .יב

ַןבְַקניא - .יס .י'ג חאה
םיניפיליפה ,ֹןוגנּוַיא

,הדנָרג - .ֶףא .י'ג חאה
תיברעמה ודוה ייא

הניילורק ןופצ הינרופילק 

ססקט

.שדוקה חור ירפ תא
לכו ,ססקט ,סנֶבַפב הירצונ תוחא יל שי

בהוא עושיש הל םירמואו התוא םיקבחמ םיחאה
םהו דואמ הליעפ התיה איה דימתמו זאמ .התוא
תופיסאלו םהיתוביסמל התוא םינימזמ
ןויקינה תדובע תא השעתש ידכ קר ,תויתליהק
םיבהוא םה יכ םירמואש הלא לכ .ןכמ-רחאל
איה .רתויב התוא םילצנמה הלא םג םה ,התוא
למשחה תא הל םיקתנמש ךכל דע ינאו הנמלא
דכנ הל שי .ףסכ קיפסמ הל ןיא יכ םעפ ידמ
הניא איה .וב תלפטמ איהו ,התב ידי-לע שטננש
רובע םלשל וליפא המצעל תושרהל הלוכי
ינא ,הל הרוק רשא לכ תא האור ינאשכ .ןופלט
,יהשלכ הייסנכל רבחתא םעפ-יא םאש רמוא
,תירצונה ומאלא תייסנכ ומכ תויהל תבייח איה
.םיקקזנב תלפטמ םגו םיהולאה תא תדבוע רשא

ךתוא ךרבל ךישמי םיהולאש איה יתליפת
םהייח ונתשה ךתועצמאבש ינפמ ךתייסנכ תאו

.ךחכשא אל םלועלו ךל הדות .םיבר םישנא לש
לע הדות .ומאלא רמוכהמ בתכמ יתלביק םויה
תשדקהש ןמזה לע ךל הדות .יל רוזעל תעצהש
.יתחפשמלו יל
ססקט ,טנֵמוב                               .סא .ףא

הינבליסנפ 
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אוה חישמה עושי יכ ןימאמ ינא 1.יכונא אטוח יכ ,יתמשנ לע םחר ,יהולא ,ינודא
לע הרפכ םשל רקיה ומד תא ריגהו בלצה לע תמ אוה יכ ןימאמ ינא 2.יחה לאה לש ונב
וניהשו 4שדוקה חור חוכב םיתמה ןמ עושי תא םיקה םיהולאש ןימאמ ינא 3.יאטח לכ
חתופ ינא 5.וז יתליפתלו יאטח לע יתודוותהל בישקמו הז עגרב םיהולא ןימיל בשוי
םימהוזמה יאטח לכ תא אנ ץחר 6.עושי ינודא ,יבל ךות לא ךתוא ןימזמו יבל ירעש תא
,עושי ינודא ,יל ברסת אל התא 7.אתלגלוגב בלצה לע ימוקמב תרגיה רשא ,רקיה ךמדב
,שדוקה יבתכ ,ךרבדב יכ תאז עדוי ינא .יתמשנ תא לאגתו יאטח לע יל חלסת התא
תעמשש עדוי ינא ןכל 9.יתוא ללוכ הזו - שיאל ברסת אל יכ רמאנ ךרבדב 8.ךכ בותכ
לע ,עושי ינודא ,ךל הדומ ינאו .יתלאגנש עדוי ינאו 01,יל תינעש עדוי ינאו ,יתוא
11.דוע אטחא אלו ךיתווצמ יולימב יתדות תא ךל חיכואו יתמשנ תלואג

הליפת

ישעמ  3  4-3 ,'א םיימורה ,73-53 ,'ט ןנחוי ,33-03 ,'א סקול ,45 ,ז"כ ,46-36 ,ו"כ יתמ  2  32 ,21-01 ,'ג םיימורה ,7 ,א"נ םיליהת  1
,'ב ןנחוי ,9 ,ז"ט סוקרמ ,7-5 ,ח"כ יתמ ,01-9 ,ז"ט םיליהת  4  9 ,'ה תולגתהה ,7 ,'א ,'א ןנחוי ,52 ,'ג םיימורה ,82 ,'כ ,21 ,'ד םיחילשה
םיחילשה ישעמ ,96 ,ב"כ סקול  5  6-3 ,ו"ט 'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה ,51 ,'ג ,42 ,'ב םיחילשה ישעמ ,52 ,א"י ,81-71 ,'י ,12 ,91
,ג"י ,22 ,'ט םירבעה ,22-31 ,'ב םייספאה  7  02 ,'ג תולגתהה ,61 ,'ג ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה  6  31-21 ,'י םירבעה ,63-52 ,'ב
,'א םיסולוקה ,7 ,'א םייספאה ,21 ,'ד ,12 ,'ב םיחילשה ישעמ ,82 ,ו"כ יתמ  8  41 ,'ז ,5 ,'א תולגתהה ,7 ,'א 'א ןנחוי ,12-02 ,21
41 ,ב"כ ,41 ,'ז תולגתהה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח ןנחוי  11  6 ,א"י םירבעה  01  3-2 ,'ד בקעי ,31 ,'י םיימורה  9  41
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.םלש בלב םיהולאה תא דובעל םיצור רשא הלא לכל לכואו הניל םוקמ תקפסמ תירצונה ומאלא תייסנכ
.ברעב 00:8–ו םיירהצה רחא 00:3-ב ןושאר ימיב ,00:8-ב ברע לכ תומייקתמ תוליפתSierra Hwy., Canyon Country, California 91390 13136 -       -סל‘גנא סול תייסנכ

 ובימי ראשון- מדי יום ב-6:30 בערב , קליפורניה, הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדרת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד- ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה
 ארקנסו. טלפנו להשגת המיקום והשעות., ו-15 דקות מטקסארקנה, ארקנסו, פורט סמית,תפילות מתקיימות מדי ערב גם בניו-יורק סיטי     ב-1:30 ו-6:30.

עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה. אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.
The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.   Copyright July 2000 All rights reserved World Pastor Tony Alamo  Registered July 2000

לש הרדסב ןושארה דעצה תא תמייס התע הז
.העושיל עיגהל תנמ-לע םיצוחנה םידעצ השימח
בלצה תא תחקלו תוגונעתמ ענמיל אוה ינשה דעצה
ךנוצר תא תימהל ,רמולכ ,ףגתסהל תנמ-לע םוי ידמ
לכ לע םלועה תאו ,ךלש ישפנה ינאה תא ,ישיאה
לש ותומ ךותב לבטיהל םיבייח הלא לכ .ויתוואת
.חישמה

םיינטשה םייחהמ ךתייחת אוה ישילשה דעצה
.חישמה לש אטח-ילוטנ םייחל ןושארה םדאה לש
תוכמס תדמעל םיימשל ךתיילע אוה יעיברה דעצה

ישימחה דעצהו ,ץראה ינפ לע םיהולא רובע לושמל
-לע ,ףוסה דע ץראה לע םיהולא רובע לושמל וניה
ךילע .תומדא ילע םיימשה תוכלמ תא איבהל תנמ
ול עמשיהל ןכמ-רחאל ,םיהולא רבד תא דומלל
ךכ ,ךילע הווצמ םיהולא רבד רשא תא תושעלו

רבדל ךתעינכל תויאר וארי םלועהו הייסנכהש
.ךכרדו ךברקב ותוכמסו ,ולש רדסה ,ינודא

.בוט לכ םיהולא םכילע איבי .ינודא תא וללה
םשב םג עודיה ,ןמפוה רזל ינרב
ינחור גיהנמ - ומאלא ינוט

יפלא ליכמה ראוד הברה תלבקמ ונתייסנכ
ונלש םינולעה בור .םינולעו ך”נתל תושקב
,תיתפרצ ,תידרפס ,תירבעב םיספדומ
,תינאירוק ,תיניס ,תיסור ,תינמרג ,תיקלטיא
תילגנב ,יטרמ ,ידניה ,ונולט ,תיברס ,תינבלא
תייסנכ םעטמ םינולעה תקולח .תילאפנו

.םלועה לכב ומויב םוי הילעב הניה ומאלא

(המשך מעמוד 2)

רמא אל םלועמ עושי

תשולש תלעב םתושי תא םוי ידמ הנשמ וא ךפוה
חישמה לש וזל תכפוה םתושי רשא דע םידממה
11.ומצע

היה ולרוגש ךכ לע םיעיבצמ שדוקה יבתכ
םשה ,םינודאה ןודאו םיכלמה ךלמל ךפהיל
שדוקה יבתכב 21.חצנל רתויב ללוהמהו םמורמה
לכ לע הלענה םשה תא ול ןתנ“ םיהולא יכ רמאנ

ץראבו םימשב ,ךרב לכ עושי םשב ערכת ןעמל ,םש
חישמה עושי יכ הדות ןושל לכו ,ץראל תחתמו
,‘ב םייפיליפה( ”באה םיהולא תראפתל ,ןודאה אוה
םימשב תוכמס לכ יל הנִתנ“ :רמא עושי .)11-9
ףסונ רבד היה םייק אל .)81, ח”כ יתמ( “ץראבו
השעמכ ריהזמ הכ ןוחצינ ונל תתל היה לוכי רשא
.וננעמל השענש הבילצה

ורביד רשא ,םיילילגה םישנהו םידימלתה
םיהולא יכ רמא עושיש עגרל ףא ובשח אל ,תימרא
רמא רבעב ירה ?תאז רמול היה לוכי דציכ ֹ.וַבזע
,םה ףא ,ול שחכתי םלועה לכ יכ וידימלתל
השולשל ,רצק ןמזל םתנומא תא ודבאי ,וידימלת
באה יכ ונלוכלו וידימלתל עידוה ונעישומ 31.םימי
ונייה םיהולאו אוהש ינפמ תאזו ,דימת וִמע היהי
ופוגב לעפו ַןָכש ישולישה םיהולאה 41.םה ךה
51.בלציהל דמעש

אל יכ ךִּבל בושָחיה“ :סורטּפל רמא עושי
רתוי יל הווצי אוהו יבא תאמ לואשל יתלוכי
.)53 ,ו”כ יתמ( “?םיכאלמ לש תונויגל רשע-םינשמ
ותונמאנב ןיטולחל חטב עושי יכ יל הארמ וז הרימא
לכות אל םא ,יבא“ :םג רמא אוה 61.ויפלכ ויבא לש
יהי ,התוא יתותש ילבמ ינממ רובעל תאזה סוכה
יכ ול עידוה ויבא ,ןבומכ .)24 ,ו”כ יתמ( ”ךנוצרכ
71.השקה ןחבמה לכ ךשמב וידחי ויהי

ןניה ,”ינתקבש הנמל ,ילא ,ילא“ :הלא םילימ

םילבוס םה רשאכ ,םויכ ףא םירושאה שומישב
םיריאשמ םה ,ןנולתהל םוקמב .קדצב אלש םיתמו
םיהולא ןוצר יכ םינימאמ םה .םיהולא ידיב לכה
ךאש הביסה יהוז .הז גוסמ תויוסנתה ווחיש אוה
.ןוכיתה חרזמב םידבאתמ םיטעמ םישנא

81.םעפ ףא ודבאתי אל שדחמ ודלונש םירצונ

םוקמ ,יחה םיהולאה לכיה וניה םפוג יכ םיעדוי םה
היחי ,ןוכשי וב םוקמה ,השודקה הנויה לש התחונמ
תא גורהל ונל רוסא 91.ישולישה םיהולאה לעפיו
םכפוג יכ םיעדוי םכניא םאה“ 02.םיהולאה לכיה
רשא ,םככותב תנכושה שדוקה חור לש לכיה אוה
םיכייש םכניא יכו ,םיהולא תאמ התוא םתלביק
.)91 ,‘ו ,'א םייתנירוקה( “?םכמצעל

,תודבאתה ידי-לע םיהולאה לכיה תא גורהנ םא
רשא יח םיהולא ונל שי 12.חצנ םוניהיגל דימ ךלנ

המכ תחא לע 22.ונתוא שטונ וא בזוע וניא םלועל
באה םע ןבה רשאכ ,ודיחי ונב תא שטונ וניא המכו
לע ססג ,ישולישה לאה ,שדוקה חור תועצמאב
רשפאנ םא .םלועה יאטח תרפכ לע אתלגלוגב בלצה
32.הלחנ םא ונאפרי אוה ,ונכותב לועפלו תויחל ול

תא וילע לטה .באכה תא ריסי אוה ,באכ שוחנ םא
,'ה ,‘א סורטפ( ”םכל גאוד אוה יכ“ ךיתוגאד לכ
,תאז השעת םא 42.ךעור תויהל וננודאל השרה .)7
ןיא רשא ,הז עשורמ םלועב 52.בוט לכ ךל רסחי אל
םולש“ ךל ןתיי אוה ,החמשו הוולש הברה וב
-ומכו ,)7 ,'ד םייפיליפ( ”לכש לכמ בגשנה םיהולא
,‘א סורטפ( ”ֵרַּפסמ המוצעו הראופמ החמש” ןכ
לועפלו ןוכשל םיהולאל רשפאל לֵחַה 62.)8 ,'א
תרימא ידי לע וישכע ,ךפוג אוהש ,ולכיהב
:וז הליפת
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