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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם ַר ׁ ִש"י
ֲ /ח ִמ ׁ ִ

יסה לְ ֶא ֶר ץ י ְִש ָׂר ֵאל וְ ַעל ְגּבוּלוֹת ָה ָא ֶר ץ.
ַ ּב ֻח ָּמ ׁש ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים הו ָֹראוֹת ֶׁשה' נָ ַתן לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵ ּבנוּ לִ ְק ַראת ַה ְ ּכנִ ָ
הַש ִמיד ֶאת ָּכל ָה ֲעבוֹ ָדה
ווַדא ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל יוֹ ְד ִעים ׁ ּ ֶש ֲע ֵל ֶ
יהם לְ ְׁ
ַה ְׁש ָמ ַדת ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה :ה' אוֹ ֵמר לְ מ ֶֹׁשה לְ ֵ ּ
ְ
יכים לִ ְהיוֹ ת
הַמ ִׁשיך ַל ֲעבוֹ ד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ְצ ִר ִ
נַפץָּ ,כל הַ גּ וֹ יִ ים ֶׁשרוֹ ִצים לְ ְ
זָ ָרה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלָּ .כל ֱאלִ יל יֵ ׁש לְ ּ ֵ
הו ִדים לִ נְ הֹג
ְמג ָֹר ִׁשים ִמח ּו ץ לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלִ .אם ל ֹא יַ ֲע ׂ
מו ִרים הַ יְ ּ
הו ִדים ְּכמוֹ ֶׁש ָהי ּו ֲא ּ
ש ּו זֹאת ,ה' יִ נְ ָהג ִעם הַ יְ ּ
ִעם הַ גּ וֹ יִ ים ַחס וְ ָׁשלוֹ ם...
ְ ּגב ּולוֹ ת ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל :ה' אוֹ ֵמר לְ מ ֶֹׁשה ֵאלּ ּו ֲח ָל ִקים ֵמ ָה ָא ֶרץ נֶ ְח ָׁש ִבים לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל  ,וְ נִ ְמ ָצ ִאים ְּבתוֹ ְך

הַתלוּיוֹ ת ְּב ֶא ֶרץ -זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ּ ֶש ְּמ ַקיְ ּ ִמים אוֹ ָתם
יהָ .ח ׁש ּוב ְמאֹד ָל דַ עַת זֹאת ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁשיֶ ּ ְׁשנָ ן ִמ ְצווֹ ת ְּ
ְ ּגבוּלוֹ ֶת ָ
ַרק ְּבתוֹ ְך ְ ּגבוּלוֹ ת ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.

ְּת ִה ִּלים

יום כ”ד ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים קי”ג – קי”ח
ֹ /

הַפ ָר ִקים אוֹ ָתם א ְֹמ ִרים ִּב ְת ִפ ַ ּלת הַ ֵ ּלל!
הַת ִה ִּלים אוֹ ָתם א ְֹמ ִרים הַ ּי וֹ םֵ ,הם ּ ְ
ּ ִפ ְר ֵקי ְּ
ַמים.
“רם ַעל ָ ּכל גּ וֹ יִ ים ה’” – ה’ ְמרוֹ ָמם יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ָהע ִּ
הוא ָ
ֶא ָחד ּ ְ
הַפס ּו ִקים ּ
הַפס ּוק ַ ּגם ְמס ּ ֵ
דות מַ ְס ִּב ָירה ֶׁש ּ ָ
הוא ְמרוֹ ָמם ְמאֹד וְ ֵאין לוֹ
ַפר למַה א ְֹמ ִרים הַ גּ וֹ יִ יםֵ -הם א ְֹמ ִרים ֶׁשה’ ּ
ֲח ִסי ּ
ׁש ּום ֶק ֶׁשר ִעם ָהעוֹ ָלם ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָּב ָרא אוֹ תוֹ.
הו ִדים יוֹ ְד ִעים ֶׁשה’ ל ֹא ַרק ָּב ָרא ֶאת ָהעוֹ ָלםֶ ,א ָ ּלא ּבוֹ ֵרא ֵמ ָח ָד ׁש ֶאת ָהעוֹ ָלם ִמ ֵ ּדי ְׁשנִ יָ ּה
כַּ ּמ ּו ָבן ֶׁש ָאנ ּו הַ יְ ּ
הַש ָ ּג ָחה ּ ְפ ָר ִטית!
וְ דוֹ ֵאג לְ ָכל ּ ְפ ָרט ּו ְפ ָרט ָק ָטן ָּבעוֹ ָלם ֲ
(א ִפלּ ּו ָע ֶלה ֶׁשנִ ידַ ף ָּבר ּו ַח) ְּב ְׁ

ַּתנְ יָ א

ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ְּת ׁש ּו ָבה ּ ֶפ ֶרק ח’ (כ”ד תמוז שנה פשוטה)

“פזַ ּר ֶאת ָה ֲענָ נִ ים” ָאנ ּו
מו ָכה ֶׁשל ְּת ׁש ּו ָבהְּ .ב ֶרגַ ע ֶׁשה’ ּ ִ
ָל ְ
מַדנ ּו קוֹ ֵדם אוֹ דוֹ ת ְּת ׁש ּו ָבה ּתַ ָּת ָאה ,הַדַ ּ ְר ָ ּגה הַ ְ ּנ ּ
מו ָכנִ ים לְ דַ ְר ָ ּגה הַ ְ ּגבוֹ ָהה יוֹ ֵתר ֶׁשל ְּת ׁש ּו ָבהְּ -ת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
יל ָאה.
ּ
מַהי ְּת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
מַדנ ּו קוֹ ֵדם
הַת ׁש ּו ָבהָ .ל ְ
יל ָאה? הַ ְ ּנ ָׁש ָמה ְמ ֻח ֶּב ֶרת לַה’ ְּב ָמקוֹ ם ָ ּגבוֹ הַּ יוֹ ֵתר ְּבא ֶֹפן הַזֶ ּה ֶׁשל ְּ
ִ
ֶׁשהַ ְ ּנ ָׁש ָמה ֶׁש ָ ּלנ ּו מַ ִג ָ
הוא
ּיעה ִמ ְּמקוֹ ר ַח ּי ּות ְמאֹד ָחזָ ק מַה’ְּ ,כמוֹ ָא ָדם ֶׁשנּ וֹ ֵׁשף ִמ ּתוֹ כוֲֹ .א ָבל יֶ ְׁשנוֹ ָ ּד ָבר ֶׁש ּ
הוא ַעל ָה ֲאוִ יר ֶׁש ָה ָא ָדם עוֹ ֵמד לִ נְ ׁשוֹ ף עוֹ ד ְׁשנִ יָ ּה הַ ח ּו ָצהֲ ,א ָבל לִ ְפנֵ י
יפהָּ .
ֲא ִפלּ ּו ָקרוֹ ב יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶׁשר נְ ִׁש ָ
הַמ ָׁשל ּ

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת ד"כ
ה
/

1

הוא
הוא ֵח ֶלק ֵמ ָה ָא ָדם ,ל ֹא ׁ ּ ֶ
הו נִ ְפ ָרדְ .בעוֹ ְצ ָמה ָּכזוֹ ָקרוֹ ב ָה ָא ָדם לַה’ כַּ ֲא ֶׁשר ּ
מַש ּ
ׁ ּ ֶש ָ ּנשַׁ ף אוֹ תוָֹ .ה ֲאוִ יר הַזֶ ּה ּ
חוֹ זֵ ר ִּב ְת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
ּיש ּתוֹ ֶס ֶפת ֶׁשל ַח ּי ּות ְּבתוֹ כוֹ
הוא מַ ְר ִג ׁ
הו ִדי ָהיָ ה נִ ְפ ָרד מַה’ קוֹ ֵדםָּ ,כ ֵעת ּ
יל ָאהִּ .בגְ ַלל ׁ ּ ֶשהַ יְ ּ ּ
ְּכ ֵדי לִ לְ מֹד ּתוֹ ָרה ּולְ ַק ֵ ּי ם ִמ ְצווֹ ת.
יתם ֲעצ ּו ִבים ַעל ָּכ ְךֲ .א ָבל מַה ּקוֹ ֶרה
הַ ִאם ָק ָרה ָל ֶכם ֶׁש ִא ַּב ְד ֶּתם ּפַ ַעם ִמ ְש ָׂחק ֶׁש ְּמאֹד ֲאהַ ְב ֶּתם? ְּבוַדַ ּ אי ֱהיִ ֶ
הַמ ְש ָׂחק ֲא ִפלּ ּו יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶׁשר
ַתם ָּכל ָּכ ְך נִ ְר ָג ִּׁשים וְ אוֹ ֲה ִבים ֶאת ִּ
הַמ ְש ָׂחק? א ֶּ
ַתם מוֹ ְצ ִאים ׁש ּוב ֶאת ִּ
כַּ ֲא ֶׁשר א ֶּ

ׂיח ְק ֶתם קוֹ ֵדם.
ַפלִ ים ּבוֹ טוֹ ב יוֹ ֵתר ּו ְמשַ ֲׂח ִקים ִא ּתוֹ יוֹ ֵתר ִממַּ ה ֶׁש ִש ַ
ַתם ְמט ּ ְ
קוֹ ֵדם .א ֶּ
מונָ ה ִּב ְת ׁש ּו ָבה ִע ָ ּ
הַת ׁש ּו ָבה לְ ָא ָדם ֹּכה ְמיֻ ָחדְּ .ב ִמ ָ ּדה
יל ָאהֶׁ ,שהוֹ ֶפ ֶכת ֶאת ַּב ַעל ְּ
זוֹ ִהי ּתוֹ ֶס ֶפת הַ ַח ּי ּות ֶׁש ְּט ּ
ַדיק.
ְמס ּויֶ ֶ
ימת ַּב ַעל ְּת ׁש ּו ָבה נַ ֲע ֶלה יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶׁשר צ ִ ּ
ָה ַר ִ ּבי ָהיָה נו ֵֹהג לֶ ֱאכוֹל ֶאת ְסעוּ דוֹת ֶה ָחג ִעם ָה ַר ָ ּבנִ ית נֶ ָח ָמה ִ ּדינָ הַ ,ר ְעיָת ֹו ֶׁשל ָה ַר ִ ּבי ָה ַריַי”צ ְ ּבע ֹו ָד ּה ַ ּב ַח ִיּים.
ַהגִ יס ֶׁשל ָה ַר ִ ּביַ ,גּם ָהיָה ָׁשם וְ ע ֹו ד ֲח ִס ִידיםּ ְ .ב ֶא ָחד ַה ַח ִגּיםָ ,ה ַר ִ ּבי ִ ּד ֵ ּבר ְ ּב ִשׂיחו ָֹתיו ַעל ָ ּכ ְך ׁ ּ ֶש ַה ְיּהוּ ִדי ל ֹא צָ ִר ְיך
לַ ֲעשׂוֹת ְׁשנֵ י צְ ָע ִדים ,ק ֹו ֵדם ָ ּכל ְּת ׁשוּבָ ה ַּת ָּת ָאה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ְּת ׁשוּבָ ה ִע ָ ּ
ּיע
יל ָאהֶ ,א ָ ּלא הוּא יָכוֹל ֵּתכֶ ף וּ ִמ ַיּ ד לְ ַה ִג ַ
לִ ְת ׁשוּבָ ה ִע ָ ּ
יל ָאהַ .ה ַר ַׁש ”ג ָׁש ַאל ַעל ָ ּכ ְך ֶאת ָה ַר ִ ּבי ,וְ ָה ַר ִ ּבי ָענָ ה ֶׁש ֶזּה ַמ ׁ ּ ֶשהוּ ֶׁש ְּמי ָֻחד לִ ז ְַמ ֵנּנוּ .י ֵׁש לָ נוּ ַהיּוֹם ֹּכ ַח ְמי ָֻחד
לָ לֶ כֶ ת ַהי ְֵׁשר לְ ַד ְר ָגּה ַה ׁ ּ ְשנִ ָיּה ֶׁשל ַה ְּת ׁשוּבָ הֵ .אינֶ ּנוּ צְ ִריכִ ים לַ ֲח ׁש ֹב ַע ד ַ ּכ ָּמה ָאנוּ ֲעצוּבִ ים ַעל ַמה ֶׁש ָ ּק ָרה ְ ּכת ֹו צָ ָאה
ּיש ַע ד ַ ּכ ָּמה ה’ ָח ֵסר לָ נוּ ק ֹו ֵדם ,וּלְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו ְ ּבתו ֶֹס ֶפת ַחיּוּת.
ֵמ ָה ֲעבֵ ָרהֶ .א ְפ ָׁשר ִמ ָיּ ד לְ ַה ְר ִג ׁ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ”ד ַּת ּמ ּוז

ימי”ָּ ,כאן ְּבהַ ּי וֹ ם יוֹ םָ ,ה ַר ִּבי חוֹ ֵלק ִא ָּתנ ּו ִצ ּט ּוט ֵמהַ ֶ ּצמַ ח ֶצ ֶדק אוֹ דוֹ ת
“פנִ ִ
הַמ ֻכ ֶ ּנה ּ ְ
יֶ ְׁשנוֹ ס ּוג ֶׁשל ָח ִסיד ְּ
ימי.
הַפנִ ִ
נַהגוּתוֹ ֶׁשל ּ ְ
ִה ְת ֲ
מו ָכן
הוא ל ֹא ְמח ּ ֵ
ּ ְפנִ ִ
ַפ ׂ
הוא ּ
ש ִק ּצ ּו ֵרי ֶ ּד ֶר ְך! ּ
ימי ל ֹא ְמ ַב ֵ ּק ׁש ְּב ָר ָכה ְּכ ֵדי ֶׁש ָה ֲעבוֹ ָדה ֶׁשלּ וֹ ִּת ְהיֶ ה ַק ָ ּלה יוֹ ֵתרּ .
מו ָכן ַל ֲעבוֹ ָדה ָק ֶׁשה.
ַל ֲעשׂוֹ ת ֲ
“עבוֹ ָדה” ּו ּ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה קע”ב
שה ס”ג ,ס”הִ ,מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ

הַמ ְצווֹ ת :
הַ ּיוֹ ם לוֹ ְמ ִדים ָׁשלוֹ ׁש ִמ ְצווֹ ת ְּב ֵס ֶפר ִּ

ַמ ַּב”ם מוֹ נֶ ה ָׁשלוֹ ׁש ִהזְ דַ ּ ְּמנוּיוֹ ת ֶׁש ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך
ִ .1מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה ס”ג – ָאס ּור ַל ֲעשׂוֹ ת ִחלּ ּול ה’ָ ,הר ְ
הַמ ְצוָ ה הַזּוֹ  :אָ .א ָדם ָצ ִר ְ
הו
יך לִ ְמסֹר ֶאת ְ
לְ ַקיֵ ּם ֶאת ִּ
נַפ ׁשוֹ ַעל ִק ּד ּו ׁש ה’ ֲעב ּור ָּכל ִמ ְצוָ ה אוֹ ִמנְ ָהג ִאם ִמ ֶׁיש ּ
הו ִחלּ ּול ה’.
הַתוֹ ָרה וְ ִּ
ְמנַ ֶּסה לְ ַב ֵּטל ֶאת ּ
הוא ל ֹא עוֹ ֶשׂה ֵּכן ,זֶ ּ
הַמ ְצווֹ תִ .אם ּ
בִ .אם ָא ָדם עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה ְּבל ֹא ִס ָּבהַ ,רק ְּכ ֵדי לְ הַ ְראוֹ ת לַה’ ֶׁש ּל ֹא ִא ְכ ּפַ ת לוֹ ,זֶ ה נִ ְק ָרא ִחלּ ּול ה’.
הוא ל ֹא עוֹ ֵבר
הו ִדי ְמ ֻכ ָּבד ,ל ֹא יָ כוֹ ל ַל ֲעשׂוֹ ת ׁש ּום ָ ּד ָבר ֶׁש ּל ֹא נִ ְר ָאה ָרא ּויֲ ,א ִפלּ ּו ִאם ּ
גּ .תַ לְ ִמיד ָח ָכם אוֹ יְ ּ
ֲע ֵב ָרה.
הַמ ְק ָ ּד ׁשִ .מ ִּמ ְצוָ ה זוֹ לוֹ ְמ ִדים ַ ּגם
הַמ ְׁש ָּכן אוֹ ִמ ֵּבית ִּ
ַהרֹס ׁש ּום ֵח ֶלק ֵמ ִּ
ִ .2מ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה ס”ה – ָאס ּור ל ֲ
ל ֹא לִ ְמחֹק ֶאת ְׁשמוֹ ֶׁשל ה’.
הוא אוֹ ֵמר ֶׁש ּל ֹא לִ ְׁשמוֹ ר ִמ ְצוָ ה לְ ֶמ ֶׁש ְך זְ מַ ן
ִ .3מ ְצ ַות ֲע ֵשׂה קע”ב יֵ ׁש לִ ְׁשמוֹ ַע ְּבקוֹ ל הַ ָ ּנ ִביא ֲא ִפלּ ּו ִאם ּ

הַמ ְצוָ הֵ ,אין לִ ְׁשמוֹ ַע לוֹ ).
הוא אוֹ ֵמר ל ֹא לְ ַקיֵ ּם ׁש ּוב ֶאת ִּ
ְמס ּויָ ים ִ
(אם ּ

ַר ְמ ַּב”ם

סו ֵדי ַה ּת ֹו ָרה פרק ז’ ,ח’ ,ט’
כות יְ ֹ
ִ /הלְ ֹ

הו ִדי ָצ ִר ְ
יאים ֶׁש ׁ ּשוֹ ְמ ִעים ְ ּד ָב ִרים
יך לְ הַ ֲא ִמין ֶׁשיֶ ּ ְׁשנָ ם נְ ִב ִ
פרק ז’ -הַ ּי וֹ םָ ,הר ְ
ַמ ַּב”ם ְמל ֵַּמד ַעל הַ ְ ּנב ּו ָאה .יְ ּ
הַ יְ ֵׁשר ֵמ ֵאת ה’ .נָ ִביא יָ כוֹ ל לְ נַ ֵּבא נְ בוּאוֹ ת ְּכ ֵדי ֶׁש ֵ ּנדַ ע מַה ה’ רוֹ ֶצה ִּבזְ מַ ִ ּנים ְמ ֻסיָ ּ ִמים.

חת"ת לילדים

פ"שת'ּ ,זומַּת ד"כ
ה
/

2

הוא נָ ִביאָ .א ָדם יָ כוֹ ל ַל ֲעשׂוֹ ת לְ ָה ִטים
פרק ח’ -לוֹ ְמ ִדים ֶׁש ֲע ִשׂיַ ּת נִ ִּסים ֵ ,אינֶ ָ ּנה הוֹ ָכ ָחה ֶׁשאוֹ תוֹ ָא ָדם ּ
ימן נָ כוֹ ן .מַ ֲא ִמינִ ים לְ נָ ִביא ִּבגְ ַלל ֶׁש ּמֹ ֶׁשה ַר ֵּבנ ּו ָאמַ ר ֶׁשזּוֹ ִמ ְצוָ ה
ֶׁשיִ ּ ְרא ּו ְּכ ִאלּ ּו ֵהם נִ ִּסים ,וְ ָל ֵכן זֶ ה ל ֹא ִס ָ
הַמ ְצוָ ה.
הוא ַרק ֵח ֶלק ֵמ ִּ
הוא עוֹ ֶשׂה ּ
לְ הַ ֲא ִמין לְ נָ ִביא ,וְ הַ ֵ ּנס ֶׁש ּ
פרק ט’ ִ -אם נָ ִביא אוֹ ֵמר ֶׁש ִּמ ְצוָ ה ְמ ֻסיֶ ּ ֶמת ְּכ ָבר ל ֹא ֲח ׁש ּו ָבה יוֹ ֵתר ,יוֹ ְד ִעים ִמיָ ּ ד ֶׁשזֶ ּה נָ ִביא ֶׁש ֶקר! ָּכל
הַפ ִסיק לְ ַקיֵ ּם ִמ ְצוָ ה לִ זְ מַ ן ָק ָצר ִאם
יכים לְ ְ
הַתוֹ ָרה ֵהן נִ ְצ ִח ּי וֹ ת ,וַ ֲא ִפיל ּו ִאם לִ ְפ ָע ִמים א ּו ַלי ְצ ִר ִ
ִּ
הַמ ְצווֹ ת ֶׁשל ּ
יקים לְ ַקיֵ ּם אוֹ ָת ּה לְ ָת ִמיד.
הַ ָ ּנ ִביא אוֹ ֵמר ַל ֲעשׂוֹ ת ֵּכןֵ ,אין ִמ ְצוָ ה ֶׁשמַּ ְפ ִס ִ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

בות
ִ ּ /פ ְר ֵקי ֲא ֹ

הַת ִה ִּלים
הַשַ ָּבת שַׁ ָּבת ְמ ָב ְר ִכים ְמנַ ֵחם ַאבַ .אל ִּת ְׁש ְּכח ּו ֶאת ִמנְ ֲהגֵ י שַׁ ָּבת ְמ ָב ְר ִכים :לוֹ מַ ר ֶאת ָּכל ְּ
ִּתזְ ֹּכ ֶרתּ ׁ :
ַדות!
ּולְ ִה ְׁש ּתַ ֵּתף ְּב ִה ְתוַוע ּ
~

“ע ֵשׂה לְ ָך ַרב”.
הַמ ׁ ְשנָ יוֹ ת ְּב ֶפ ֶרק א’ ּכוֹ ֶל ֶלת ֵע ָצה ְמאֹד ֲח ׁש ּו ָבה לְ ָא ָדם – ֲ
ַאחַת ִּ
ָה ַר ִּבי אוֹ ֵמר ֶׁשהַמַּ ְׁש ָמע ּות ִהיא ֶׁש ָּכל ָא ָדם ָצ ִר ְ
מַד ּו ַע?
מַש ּ ִפ ַ
יך ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה לוֹ ְׁ
יעּ .

הוא
מו ִמי .לִ ְפ ָע ִמים ָק ֶׁשה לְ הַ ְב ִחין הַ ִאם הַמַּ ֲע ֶשׂה ּ
הו ִדי יֵ ׁש יֵ ֶצר ָה ַרע ,יֵ ֶצר ָה ַרע יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ְמאֹד ַע ְר ּ
לְ ָכל יְ ּ
ֵמהַ יֵ ּ ֶצר הַ ּטוֹ ב אוֹ ֵמהַ יֵ ּ ֶצר ָה ַרע!
וַדא ֶׁש ָאנ ּו עוֹ ִשׂים ֶאת ֲעבוֹ דַת ה’ ֶׁש ָ ּלנ ּו
יע יָ כוֹ ל ַל ְעזוֹ ר ָלנ ּו לְ הַ ְב ִחין
מַש ּ ִפ ַ
ְׁ
הַד ָבר הַ ָ ּנכוֹ ן ַל ֲעשׂוֹ ת ּולְ ֵ ּ
מַהו ָ ּ
ּ
ְ
ַּב ֶ ּד ֶרך הַ ְ ּנכוֹ נָ ה.
יע/ה ֶׁש ְּל ָך?
ִמי הַמַּ ְׁש ּ ִפ ָ
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