
שעשה  ראובן  על  אנו  קוראים  בבפרשתנו 
השתדלות מתוחכמת כדי להציל את יוסף, אולם 

לא הסתייע בעדו ויוסף נמכר לעבד. 

ראובן  על  מעידה  הקודש  רוח  רבותינו:  אומרים 
שאמר להטיל את יוסף אל הבור כדי להציל אותו 
תאמר  הקודש  שרוח  נצרכים  ומדוע  אחיו.  מיד 
אותו  הציל  "למען  מעיד  שהפסוק  בשעה  זאת 
הבור  אל  כששב  והרי  אביו".  אל  להשיבו  מידם 

קרע בגדיו בצער רב והוכיח סופו על תחילתו.

אלא שהאמירה של ראובן "השליכוהו אל הבור" 
עדיין לא מסבירה לנו מה היה ברגע זה בליבו. בל 
נשכח שיוסף לקח את הבכורה ממנו, וכאן, ברגע 
עליו שכל  רוח הקודש להעיד  צריכה  הייתה  זה, 

כוונתו היא הצלה ודחיית הפורענות. 

בשיר  הפסוק  על  רבותינו  דברי  את  נבין  זה  לפי 
ראובן  זה  ריח"-  נתנו  "הדודאים  יד)  (ז  השירים 
בשעה שהציל את יוסף, "ועל פתחינו כל מגדים"- 
זה נר חנוכה. ומה הקשר בין הצלת יוסף על ידי 
שוני  יש  חנוכה  שבנר  אלא  חנוכה?  לנר  ראובן 
חוששים  אנו  זו  שבמצוה  המצוות,  מכל  מופלג 
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מחויב  פתחים  שני  לו  שיש  אדם  לכן  לחשד. 
שעוברים  אלו  שמא  חנוכה,  נר  בשניהם  להניח 
רק בצד זה יאמרו שהוא לא הדליק נר חנוכה. זה 
מה שאומר הפסוק; "הדודאים" זה ראובן שמצא 
שרוח  טוב,  ריחו  ריח"-  "נתנו  הדודאים  את 
גם  נחשד  לא  שהוא  עליו  מעידה  הקודש 
לחשוש  שצריך  ומנין  בזדון.  לרגע,  ולו  בתחילה, 
כל כך לחשדות? "ועל פתחינו כל מגדים", מכך 
חנוכה  נר  מדליקים  בבית  פתחינו  שבכל 
וחוששים לחשד, ולו הקל ביותר. לכן נצרך ראובן 

לרוח הקודש שתעיד עליו.

עוד בביאור מדרש מופלא זה; מדוע זכה דווקא 
שדבר  רבותינו  לימדונו  יוסף?  את  להציל  ראובן 
מצוה  בו  לעשות  יש  אחת  מצוה  בו  שנעשתה 
נוספת. ראובן הוא זה שנתן את הדודאים לרחל, 
ועל ידי כך התעברה וילדה את יוסף. אם כן כיוון 
גם  הוא  יוסף  ללידת  השליח  להיות  זכה  שהוא 
זכה להיות השליח להצלתו. דבר זה נלמד מנר 
בית  חנוכת  נס  את  גלגל  שהקב"ה  חנוכה, 
המשכן  שהושלם  כיוון  כסלו,  לכ"ה  חשמונאי 

המשך בעמוד הבא
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המעוניין לשלוח אל הרב אידלס שאלות הלכתיות (בלבד) מוזמן לשלוח לכתובת

shut.r.eideles@gmail.com
תשובות יישלחו לשואלים ויפורסמו באתר עמותת 'איש צדיק היה' ובעלון. 

ראש  עד  להמתין  הקב"ה  וביקש  בכ"ה  במדבר 
המשכן  מלאכת  בו  שנחתמה  וכיוון  ניסן,  חודש 
השני  המקדש  בית  ייחנך  שבו  זה  תאריך  זכה 
משום המעלה שמצוה גוררת מצוה. ומנר חנוכה 

למדנו על הצלת יוסף על ידי ראובן אחיו.

בהוקרה ובברכה, 

שבת שלום ומבורך
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ובכל  ר' אריה בא מדי שבת בשבתו  היה  "לבית הסוהר 
חג. כשהיה מופיע בהילוכו הקל, ובמאור פניו שמעולם לא 
הועבו, היה נדלק גם אצלנו משהו בלב", כותב ביומן גבעת 
ברנר, אסיר ההגנה משה צמח קרופרניק. "הוא היה ניגש 
לכל אחד ואחד ומברכו לשלום. עינים טובות ומרגיעות היו 
ומי שלא הרגיש  ובאמיתן.  בכנותן  לו שהיו מדברות ללב 
אחת  ביד  זאת.  להעריך  ידע  לא  והחמה  הרכה  ידו  טעם 
נותן שלום ובשניה מלטף מרגיע. והיד כאילו מדברת אליך 
דרש  לא  מביכות,  שאלות  שאל  לא  מעולם  פיוס.  דברי 
מתוך  רק  התפילה  אל  באים  היינו  הטיף.  לא  אחד,  מאף 
והטובה  העשירה  מנפשו  שבו.  האדם  אל  העמוק  יחסנו 
הקרין על כולנו שפע של חסד. הוא היה בא בקיץ, ובחורף, 
בשרב, בגשם, ובשלג. כי הרי לא יתכן ש"אב האסירים" לא 

יבוא ולו רק פעם אחת. 

והנה שבת אחת ירד שלג כבד על ירושלים, קור מקפיא 
עור ועצמות, רוח אימים נשבה בחוץ. גם ידענו שהרבי לא 
בשעה  יבוא.  לא  שהפעם  וחשבנו  הבריאות,  בקו  לגמרי 
היעודה נפתחה הדלת והרבי כל עוד נפשו בו נכנס קפוא, 
רטוב, וגורר בקושי את רגליו. אבל עיניו מחייכות כרגיל את 
כזה  אויר  במזג  "רבי,  עליו:  הסתערנו  כולנו  הטוב.  חיוכן 
ובמצב בריאות כמו שלך הרי הליכה זו היום ממש סכנת 
נפשות!!". שתק רגע, חייך חיוכו הטוב ואמר: "כן ילדים, לו 

יכולתם לבוא אלי לא הייתי צריך אני לבוא אליכם". 
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שבת  "זכורני  קוטיק:  יעקב  למוות  הנידון  ומספר  ומוסיף 
אחרת. אף בה ירד שלג כבד, הכפור היה עז, ואף על פי כן 
מלבוא  להמנע  עליו  שהיה  לו  אמרו  כרגיל.  הופיע  הרב 
אדם  "לכל  בחיוך:  הרב  השיב  שכזה.  אויר  במזג  אלינו 
תחביב משלו ותענוגות משלו, ואני זה תענוגי לראות את 

ילדיי. ומי הוא זה המוותר מרצונו על תענוגו?!"". 

(איש צדיק היה עמוד 159)
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הלכה ומנהג
הבא.  שלישי  יום  עד  ימים-  שמונה  למשך  חנוכה,  של  ראשון  נר  נדליק  הקרוב  שלישי  ביום 

הדלקת נר חנוכה באה לשם פרסום נס פך השמן שעשה ה' לאבותינו בימים הללו.  

זמן הדלקת הנרות- יש הנוהגים להדליק עם תחילת השקיעה (16:40) ויש המדליקים בזמן 
יש שנהגו  יקדימו להתפלל ערבית קודם ההדלקה.  כן  (16:58), כשהנוהגים  צאת הכוכבים 
להדליק בזמן צאת הכוכבים לפי שיטת רבנו תם (17:52). וכל אחד יעשה בזה כמנהג אבותיו. 
הרוצה לצאת ידי חובת כל שיטות הראשונים ייתן בנר אחד כמות שמן כזו שתספיק לדלוק עד 

כחצי שעה אחר זמן צאת הכוכבים לדעת רבנו תם. 

אדם שלא יהיה בזמן הדלקת נרות בבית ימנה את אשתו או שליח אחר להדליק את הנרות 
במקומו בזמן ההדלקה. אם אין אפשרות כזו- ידליק כבר משעת פלג המנחה (15:32). 

אם יוצא מביתו קודם לכן- ידליק בלילה אם חזרתו; כל עוד יש אנשים ברחוב- ידליק בברכה, 
ואם אין אנשים ברחוב, משום שכולם כבר נמים את שנתם, יעיר את אנשי ביתו על מנת שיוכל 
 ,(4:54) השחר  עלות  עד  ברכה  בלא  ידליק  בבית-  אנשים  אין  אם  אמנם  בברכה.  להדליק 

ולאחר מכן לא ידליק כלל.

ס"מ)   24) טפחים  משלושה  יותר  של  בגובה  הנרות  את  נדליק  לכתחילה  ההדלקה-  מקום 
ופחות מעשרה טפחים (80 ס"מ). בדיעבד ניתן להדליק עד גובה של עשרים אמה (9.6 מטר), 
ואם הדליק מעל גובה זה מכבה את הנרות ומדליק שוב בברכה, משום שהעין לא שולטת 

בגובה שכזה. 

יש  רבותיו;  ודעת  אבותיו  כמנהג  יעשה  אחד  וכל  המנהגים,  נחלקו  החנוכיה  מיקום  בעניין 
הכניסה  או  הבניין  פתח  הבית,  דלת  לרחוב-  הפונה  במקום  סכנה)  (שאין  כיום  המדליקים 
לחצר. יש שנוהגים גם כיום להדליק בתוך הבית מצידה השמאלי של הדלת כבשעת הסכנה. 
ואדם שכזה המדליק בשעה שבני ביתו ישנים- עליו להעירם משום שפרסום הנס נעשה רק 
בעבורם. אדם שגר בבניין ונוהג להדליק כלפי חוץ- יכול להדליק אף בחלון הגבוה מעשרים  
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הלכה ומנהג
אמה באם יש מולו בניינים נוספים בגובה זה. אם אין בניינים שכאלה ידליק בכניסה לדירתו או 

בפתח הבניין. 

 אופן הנחת הנרות- יניח את הנרות בגובה אחיד ובשורה ישרה. 

נהגו רבים להדליק בחנוכיה המיוחדת לנרות חנוכה, והנוהג כן תבוא עליו ברכה אך אין בכך 
חובה. ונכון להקפיד שלא להדליק נרות חנוכה בפמוטי השבת. 

את הנרות מניח בצד ימין ובכל יום מוסיף נר נוסף משמאלו (ובשעת ההדלקה ידליק מהנר 
השמאלי ביותר וממשיך לימין).

הנרות בהם מדליקים- כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה. אולם יש הידור בהדלקת 
פתילת צמר ובשמן זית שדולקים יפה. כיום שאור נרות השעווה יפה יש גם בהם הידור מצוה. 

בהם  השעווה  בנרות  זה  עניין  לבדוק  יש  (ובמיוחד  שעה  חצי  לפחות  ידלוק  שהנר  יקפיד 
משתמשים).  

הדלקה עושה מצוה- נחלקו חכמים האם הדלקה עושה מצוה או הנחה עושה מצוה. למעשה 
יניח  פוסקים שהדלקה עושה מצוה, ויש לכך מספר משמעויות להלכה; א. קודם ההדלקה 
במקום כשר. באם הניח במקום פסול יכבה את הנרות וידליק בברכה במקום כשר. ב. ידליק 
רק לאחר שיש נרות אשר יכולים לדלוק למשך חצי שעה, ולא יוסיף שמן לאחר ההדלקה. לא 
ידליק במקום בו הרוח עלולה לכבות את הנרות קודם חצי שעה מההדלקה. ג. אדם שהדליק 
כראוי וכיבה את הנר בשוגג או שכבה מעצמו- לא חייב לשוב ולהדליק. אך למעשה מן הראוי 

להדליקו בלא ברכה. 

נסים  ו"שעשה  חנוכה"  של  נר  "להדליק  ברכות:  ב'  יברך  ההדלקה  קודם  הנרות-  הדלקת 
לאבותינו". ביום הראשון מוסיף את ברכת "שהחיינו". לאחר הברכה מדליק את הנר השמאלי  
ומדליק ממנו וימינה את שאר הנרות. לאחר שהדליק את הנר הראשון יאמר את נוסח "ועל ידי 
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הלכה ומנהג
כהניך... הנרות הללו קודש הם...". נהגו לאחר סיום ההדלקה לשיר את הפיוט "מעוז צור". כפי 
שהזכרנו בשבוע שעבר, נהגו שהנשים נמנעות מלעשות מלאכה בחצי השעה שאחר הדלקת 

הנרות.

הנאה מהנרות- אין להשתמש באור הנרות, לכן נהגו ישראל להדליק נר 'שמש' שניתן ליהנות 
נכון  שונים  מטעמים  כי  אם  השמש,  בהדלקת  חובה  אין  חשמלית  תאורה  שיש  כיום  לאורו. 

להמשיך להדליקו. 

לאחר שכבו הנרות אין זורקים את מותר השמן או הפתילות בדרך ביזוי לאשפה. נכון לשרוף 
השמן  מותר  את  לשמור  מפורסמת  סגולה  בשקית.  עטופים  אותם  לזרוק  או  המותר  את 

ולמרחו על גבי 'שושנה' ברגל, כפי שאומר הפיוט "ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים". 

אבי  רק  ספרד  לבני  וביתו".  איש  "נר  בביתו-  חנוכה  נר  מצות  עיקר  בביתו-  שאינו  אדם 
המשפחה מדליק ופוטר את שאר בני הבית, אף שאינם בביתם. לבני אשכנז כל אחד מבני 

הבית מדליק לעצמו. 

אדם נשוי שאינו בבית יבקש מאשתו להדליק בעבורו. אם נמצא במקום בו השעות הפוכות 
הבית  בעל  ברכת  אחר  אמן  יענה  הוא  בעוד  בביתו,  עליו  תדליק  אשתו  ישראל-  מבארץ 

שמדליק במקום בו מתארח. לחילופין, יכול להדליק בעצמו.

רווק שאינו נמצא בביתו נגרר אחר בעל הבית ומשתתף עימו בנתינת פרוטה. אך אם משלם 
על האירוח (בבית מלון וכדומה) או שאין בעל הבית במקום (כבבית חולים וכדומה)- מדליק 

בפני עצמו משום שנחשב כבעל הבית.  

נחלקו המנהגים אם מדליק אדם במקום בו ישן (בני ספרד) או במקום בו אוכל (בני אשכנז). 
אמנם אדם שבאופן קבוע אוכל וישן בביתו ונזדמן לו לאכול או לישון באופן אקראי בבית אחר- 

מדליק בביתו. אדם שישן בבית אחר ואוכל שם (אף באופן אקראי)- מדליק בבית השני. 
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שאלה |

תשובה |

אני משער שבמהלך אחד מימי החנוכה אהיה בטיסה בזמן הדלקת נרות, מה עליי לעשות? 
האם אוכל להשלים את הנר שהחסרתי?

אין עניין להדליק דווקא בבית סגור, אלא במקום השהייה של האדם. אמנם אם יש לאדם 
בית חובתו להדליק דווקא בביתו, כדי שיהיה בו נר דולק, כלשון חז"ל "נר איש וביתו". לכן 
האדם מחויב להדליק בברכה גם במטוס, ברכבת, בספינה, במדבר ובכל מקום שהוא. אלא 
שאם אשתו מדליקה עליו בביתו הרי שיוצא בכך ידי חובה, אך אם אין מדליקים עליו- מחויב 

להדליק במקום בו נמצא. 

עניין נוסף הוא שאסור להדליק אש בתוך המטוס מטעמי בטיחות וכדומה, ואם כן יש לומר 
שהדלקה שידליקו במטוס אינה ראויה לדלוק למשך כחצי שעה, משום שמן הסתם יבואו 
לכבותה, וממילא לא יוצאים בהדלקה שכזו ידי חובה. ועל כך אומר הרב שטרן זצ"ל מוינה 
(בשו"ת בצל החכמה) שטענה זו אינה נכונה, משום שיש ספק אולי יצליח להדליק ולו נר 
אמנם  חובה.  ידי  זו  בהדלקה  לצאת  יכולים  ולכן  שעה,  חצי  למשך  שידלוק  באופן  אחד 
וידליק  בביתו-מוטב,  עליו  שמדליקים  בהדלקה  חובה  ידי  לצאת  לכוון  יכול  אם  למעשה 

במטוס בלא ברכה. 

אך כיוון שיש חילול השם בדבר, משום שהרואים יאמרו שיראי ה' אינם מכבדים את הוראות 
הבטיחות וכדומה- הרי שנכון להימנע מהדלקה זו לגמרי.

את  להשלים  שאין  והרמ"א  השו"ע  מרנן  פסקו  נר,  השלמת  בעניין  השואל  הערת  לגבי 
ההדלקה למחרת ע"י הוספת נר, ואף אם נאנס או שגג ולא הדליק. 



שאלה |

תשובה |

אני מתחתן בימי החנוכה, האם להדליק באולם או להדליק בבית אחר החתונה?

אם החתונה תהיה אחר צאת הכוכבים עליך להדליק בבית אביך קודם צאתך לאולם, וחתן 
ספרדי יוצא ידי חובה בהדלקתו של אביו, וכן כל כלה יוצאת ידי חובה בהדלקת אביה. כך גם 
ינהגו האורחים שידליקו כל אחד בביתו טרם צאתם לחתונה, ואז אין צורך לזוג להדליק שוב 

בביתם החדש לאחר החתונה, ואם רוצים להחמיר ניתן להדליק בלא ברכה. 

אך אם החתונה תתקיים קודם השקיעה, דבר שאינו מצוי בימי החנוכה, יש בזה דעות שונות 
אחרי  לנסוע  מורה  היה  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  זקני  דודי  לנהוג;  כיצד  האחרונים  בין 
החתונה לבית בו תגורו ולהדליק שם נר חנוכה. היו שחלקו עליו וטענו שמכיוון שהחדר יחוד 
קנוי לחתן ולכלה הוא נחשב כבית שלהם- ידליקו על פתח דלת חדר היחוד כדי שהנרות 
ידי  יכולים לצאת  והכלה  ידי חובתם. במקרה שכזה הורי החתן  ויוצאים בכך  ייראו לציבור 
חובה בהדלקת החתן, משום שהם נחשבים כמתארחים בביתו. אך כאמור מציאות זו כמעט 

ואינה מעשית.

דין זה שייך גם לאדם שעובר דירה בימי החנוכה, שמקום ההדלקה יהיה תלוי בשאלה באיזה 
זמן עברו לדירה החדשה, האם קודם זמן הדלקת נרות או לאחריו (אחרונים). 
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סדר הדלקת נרות חנוכה

ה: נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשל ֲחֻנָכּ ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ֲאדָֹנ-י ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ַמן ַהֶזּה: ְזּ ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ה ִנִסּ ָעָשׂ ה ֲאדָֹנ-י ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
בערב הראשון מוסיפים:

ַמן ַהֶזּה: יָענּו ַלְזּ ָמנּו ְוִהִגּ ֶהֱחָינּו ְוִקְיּ ה ֲאדָֹנ-י ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
מדליק הנרות ואומר:

ִמים  ָיּ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ָעִשׂ ְלָחמֹות ֶשׁ ׁשּועֹות ְוַעל ַהִמּ ְפָלאֹות ְוַעל ַהְתּ ים ְוַעל ַהִנּ ִסּ לּו ָאנּו ַמְדִליִקין ַעל ַהִנּ רֹות ַהָלּ ַהֵנּ
לּו קֶֹדׁש ֵהם. ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות  רֹות ַהָלּ ה ַהֵנּ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָכּ ים. ְוָכל ִמְצַות ְשׁ דֹוִשׁ ֲהֶניָך ַהְקּ ַמן ַהֶזּה ַעל ְיֵדי כֹּ ְזּ ָהֵהם ַבּ
ְוַעל  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוַעל  יָך  ִנֶסּ ַעל  דֹול  ַהָגּ ְמָך  ְלִשׁ ל  ּוְלַהֵלּ ְלהֹודֹות  ֵדי  ְכּ ְלָבד.  ִבּ ִלְראֹוָתם  א  ֶאָלּ ֶהם,  ָבּ ׁש  ֵמּ ַתּ ְלִהְשׁ

ְיׁשּוָעֶתָך.

ונוהגים לשיר:

ַח.  ַהְמַנֵבּ ר  ִמָצּ ַח  ַמְטֵבּ ִכין  ָתּ ְלֵעת  ַח.  ְנַזֵבּ ּתֹוָדה  ם  ְוָשׁ ִתי  ִפָלּ ְתּ ית  ֵבּ ּכֹון  ִתּ ַח.  ֵבּ ְלַשׁ ָנֶאה  ְלָך  ְיׁשּוָעִתי  צּור  ָמעֹוז 
ַח: ְזֵבּ ת ַהִמּ יר ִמְזמֹור ֲחֻנַכּ ִשׁ ָאז ֶאְגמֹור ְבּ

ה.  ֻגָלּ דֹוָלה הֹוִציא ֶאת ַהְסּ ְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה. ּוְבָידֹו ַהְגּ ִשׁ י ְבּ קּוִשׁ י ָמְררּו ְבּ ָלה. ַחַיּ ִחי ִכּ ָיגֹון כֹּ י ְבּ ְבָעה ַנְפִשׁ רָעֹות ָשׂ
ְמצּוָלה: ְרעֹה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ְכֶאֶבן ִבּ ֵחיל ַפּ

י.  ָעַבְרִתּ ְמַעט ֶשׁ י ִכּ י. ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכִתּ י ָזִרים ָעַבְדִתּ י. ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני. ִכּ ַקְטִתּ ם לֹא ָשׁ ִביר ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני ְוַגם ָשׁ ְדּ
י: ְעִתּ ְבִעים נֹוָשׁ ֶבל. ְלֵקץ ִשׁ ֶבל. ְזֻרָבּ ֵקץ ָבּ

אָת.  ׂ ָתה. רֹאׁש ְיִמיִני ִנֵשּ ָבּ ָדָתא. ְוִנְהָיָתה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְלמֹוֵקׁש ְוַגֲאָותֹו ִנְשׁ ן ַהְמּ ׁש ֲאָגִגי ֶבּ ֵקּ רֹוׁש ִבּ רֹות קֹוַמת ְבּ ְכּ
ִליָת: ָניו ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ ָתּ מֹו ָמִחיָת. רֹב ָבּ ְואֹוֵיב ְשׁ

ֵנס  ה  ַנֲעֶשׂ ים  ַקְנַקִנּ ּוִמּנֹוַתר  ָמִנים.  ַהְשּׁ ל  ָכּ אּו  ְוִטְמּ ַלי  ִמְגָדּ חֹומֹות  ּוָפְרצּו  ים.  ַמִנּ ַחְשׁ יֵמי  ִבּ ֲאַזי  ָעַלי  צּו  ִנְקְבּ ְיָוִנים 
יר ּוְרָנִנים: מֹוָנה ָקְבעּו ִשׁ ֵני ִביָנה ְיֵמי ְשׁ ים. ְבּ ִנּ ֹוַשׁ ַלּשׁ

ָעה. ְוֵאין ֵקץ  י ָאְרָכה ָלנּו ַהָשּׁ ָעה. ִכּ ה ָהְרָשׁ ָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה. ְנקֹם ִנְקַמת ַדם ֲעָבֶדיָך ֵמֻאָמּ ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדֶשׁ
ְבָעה: ֵצל ַצְלמֹון ָהֵקם ָלנּו רֹוֶעה ִשׁ ֵחה ַאְדמֹון ְבּ ִליֵמי ָהָרָעה. ְדּ


