נא לא לקרוא בזמן התפילה וקריאת התורה
זמני השבת
ירושלים
חיפה
תל אביב
באר שבע

הד"נ
16:50
16:55
17:05
17:05

מוצש"ק
18:03
17:03
18:05
18:05

רוּמה  ו' ֲא ָדר התשע"ג  גִ ָליוֹן ִמ ְס ָפּר ָ  69שׁ ַנה ְשׁנִ ָיה 
בס"ד ַ שׁ ָבּת קֹדֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ְתּ ָ

       
הוּבים.
ְק ִרים וְ ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
קּוּדיםֵ ,אל ֵבּית ָהאָבוֹת
ירה ְו ִר ִ
ִמ ֶשׁ ִמ ֶשׁ ִמ ֶשׁ ִמ ֶש ִמ ֶשּׁנִּ ְכנַס ֲא ָדרָ -מ ְר ִבּים ְבּ ִשׂ ְמ ָחהָ ,צ ַע ְדנוּ ָכּל ַתּ ְל ִמי ֵדי ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ְבּ ִשּׁ ָ
יסה ִה ְת ַח ַלּ ְקנוּ ִל ְקבוּצוֹת ְק ַטנּוֹת ַעל
אוּלם ַה ְכּנִ ָ
וּמ ֻשׁנּוֹתָ ,כּל ֶא ָחד ְכּ ִפי ֶשׁ ָע ָלה ְבּ ַד ְעתּוְֹ .בּ ָ
ֻלּנוּ ְבּ ַת ְחפֹּשׂוֹת שׁוֹנוֹת ְ
מוּך .כּ ָ
ַה ָסּ ְ
ַסנוּ ְל ֶח ֶדר ִבּ ְק ֶצה
ַאנִ י נִ ְכנ ְ
יעד ו ֲ
יוֹרם ֲא ִב ַ
ֻלּםָ .
גוֹר ִרים ְבּ ֵבית ָהאָבוֹת ,כּ ָ
ִפּי ִמ ְס ָפּר ַה ֲח ָד ִריםַ ,על ְמנַת ְל ָשׂ ֵמ ַח ֶאת ַה ִמּ ְת ְ
ָשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ְבּ ִמ ְר ֶפּ ֶסתִ ,מ ְת ַח ֵמם ְבּאוֹר ַה ֶשּׁ ֶמשׁ .חֹ ֶדשׁ טוֹב
ַלמוּד ֶשׁיּ ַ
ָקן גּ ְ
גוֹרר ז ָ
ישׁית ,בּוֹ ִה ְת ֵ
קּוֹמה ַה ְשּׁ ִל ִ
ַה ִמּ ְס ְדּרוֹן ַבּ ָ
ָשׁ ְבנוּ,
רוּכים ַה ָבּ ִאים ָענָה ָה ִאישְׁ ,שׁבוּ ְלי ִָדי ְבּ ַב ָקּ ָשׁה .י ַ
וּב ָידֵנוּ זֵר ְפּ ָר ִחים ָק ָטןְ .בּ ִ
ימהְ ,
ַסנוּ ְפּנִ ָ
ַחד ְכּ ֶשׁנִּ ְכנ ְ
וּמב ָֹר ְך ָק ָראנוּ י ַ
ְ
אָמר ָה ִאישֲׁ .א ַס ֵפּר ָל ֶכם ִספּוּר
ָפה ַ
רוּמה ָענִ ינוּ .י ֶ
בוּע? ָפּ ַר ַשׁת ְתּ ָ
וְ הוּא ִה ְפנָה ַמ ָבּטוֹ ֵא ֵלינוּ ְו ָשׁאַלַ :מ ִהי ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ַעשׂוּ ִלי ִמ ְק ָדּשׁ" ,וְ ִה ְס ִבּיר ָר ִשׁ"י ֶשׁ ַכּ ָוּנַת
ֶא ַמר "ו ֲ
בוּע נ ֱ
ָמיםְ .בּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ִיתי ָצ ִעיר ַבּיּ ִ
וּמוֹרי ְכּ ֶשׁ ָהי ִ
ִ
ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ִפּי ַר ִבּי
אַחת ְויֵשׁ ְדּ ָר ִכים שׁוֹנוֹת
יע ְל ִעיר ַ
רוֹצים ְל ַהגִּ ַ
ָשׁים ִ
ֻשּׁה" .ו ְָכ ְך ִס ֵפּר ָה ַרבֵ :שׁנִ י ֲאנ ִ
ַעשׂוּ ִל ְשׁ ִמי ֵבּית ְקד ָ
ַה ִמּ ִלּים ִהיא "ו ֲ
סוֹפם ְל ִה ָפּגֵשׁ
אַחרֶת ְו ֵאין ַדּ ְר ָכּם ָשׁוָהִ ,מ ָכּל ָמקוֹם ָ
הוֹל ְך ְבּ ֶד ֶר ְך זוֹ וְ ַה ֵשּׁנִ י ְבּ ֶד ֶר ְך ֶ
אוֹתהּ ָה ִעירַ .ל ְמרוֹת ֶשׁ ֶא ָחד ֵ
מּוֹליכוֹת ְל ָ
ַה ִ
יכ ָתם ֶשׁל
ַעדְ .ל ֻע ַמּת זֹאתַ ,כּ ֲא ֶשׁר ַמ ָטּ ַרת ֲה ִל ָ
יע ְלאוֹתוֹ י ַ
רוֹצים ְל ַהגִּ ַ
ֵיהם ִ
וּמחוֹז ֶח ְפ ָצם ָשׁוֶהֶ ,שׁ ֲהרֵי ְשׁנ ֶ
ַחדֱ ,היוֹת ָ
יַ
סוֹפם
ַחד ִכּ ְב ַרת ֶדּ ֶר ְךָ ,
הוֹל ִכים י ַ
ֵיהם ְ
יע ַל ָשּׁם ְוזֶה ְל ָכאןְ ,בּ ִמ ְקרֶה ָכּזֶה ֲא ִפלּוּ ֶשׁ ְשּׁנ ֶ
רוֹצה ְל ַהגִּ ַ
אוֹתהּ ִעיר ,זֶה ֶ
ָשׁים ֵאינָהּ ָ
ָה ֲאנ ִ
אָמרָ :כּל ִה ְת ַכּנְּ סוּת
יך ָה ִאישׁ וְ ַ
אַחר .וְ ַהנִּ ְמ ָשׁל ִה ְמ ִשׁ ְ
ֵל ְך ְל ִכווּן ֵ
ְל ִה ָפּ ֵרדֶ ,שׁ ֲה ֵרי ְכּ ֶשׁיַּגִּ יעוּ ְל ָפ ָר ַשׁת ְדּ ָר ִכים ְבּ ֶה ְכ ַרח ָכּל ֶא ָחד י ֵ
סוּפה ֶשׁל ִה ְת ַכּנְּ סוּת זוֹ ְל ִה ְת ַקיֵּםֵ ,כּיוָן ֶשׁ ַמּ ְט ָר ָתם
יהם ָשׁווֹתָ ,
עוֹת ֶ
ְהוּדים ְל ַט ֵכּס ֵעצוֹת ֶל ֵשּׁם ָשׁ ַמּיִםַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁ ֵאין ֵדּ ֵ
ֶשׁל י ִ
ֻמּת
אַחדְ .לע ַ
סוֹפם ְל ִה ְת ֵ
יהם נִ ְפ ָרדוֹת ְכּ ֶרגַעָ ,
יהם ֶשׁ ַבּ ָשׂ ַמ ִיםָ .ל ֶכןַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁ ַדּ ְר ֵכ ֶ
רוֹצים ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ָרצוֹן ֲא ִב ֶ
ֻלּם ִ
אַחת ,וְ כ ָ
ַ
ֻלּם נִ ְר ִאים ְמ ֻא ָח ִדים,
אַח ֶרתַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁכּ ָ
יע ְל ַת ְכ ִלית ֶ
זֹאתָ ,כּל ִה ְת ַכּנְּ סוּת ֶשׁ ֵאינָהּ ַל ֵשּׁם ָשׁ ַמּיִםָ ,כּל ֶא ָחד ִמ ְת ַכּוֵּן ְל ַהגִּ ַ
ֵך ְל ַד ְרכּוִֹ .הנֵּה נִ ְכנַס
ַחד ְבּאוֹתוֹ ָמקוֹםְ ,כּ ֶשׁיַּגִּ יעוּ ְל ָפ ָר ַשׁת ְדּ ָר ִכים י ִָפּ ְרדוְּ ,וסוֹ ָפה ֶשׁל ִה ְת ַכּנְּ סוּת זוֹ ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד ֵיל ְ
יוֹשׁ ִבים י ַ
ְו ְ
יך
פּוּרים ָצ ִר ְ
יכים ִל ְזכּוֹר ֶשׁ ָכּל ָמה ֶשׁ ַתּ ְח ְשּׁבוּ ַל ֲעשׂוֹת ִל ָכבוֹד ִ
יביםְ ,צ ִר ִ
אַתּם י ְָל ִדים ֲח ִב ִ
חֹ ֶדשׁ ֲא ָדר ְו ִעמּוֹ ִשׂ ְמ ָחה ְו ָצ ֲה ָלה ,וְ ֶ
ַע ֶשׂה ְבּ ֶע ְז ַרת ה' ָכּל
אָמ ְרנוּ :נ ֲ
אַחדוּתִ .ה ְס ַתּ ַכּ ְלנוּ זֶה ַעל זֶהְ ,ו ַ
וּב ְ
ֶשׁיּ ְִהיֶה ֶל ֵשּׁם ָשׁ ַמּ ִים ,וְ ָכ ְך י ְִת ַקיֵּם ָה ָרצוֹן ֶשׁ ָלּכֶם ַבּ ִשּׂ ְמ ָחה ְ
ֻלּם
אַסּפוּ כּ ָ
ַרנוּ ְל ֵבית ַה ֵסּ ֶפרִ ,ה ְת ְ
תּוֹדהְ .כּ ֶשׁ ָחז ְ
נּוּכל ,וּנְ ַס ֵפּר ְל ָכל י ְַל ֵדּי ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ֶאת ַה ִסּפּוּר ַהנִּ ְפ ָלא ֶשׁ ָלּ ַמ ְדנוּ ִמ ְמּ ָךָ ,
ָמה ֶשׁ ַ
אַחת ִבּ ְל ַבד:
ֻלּם ֶשׁנִּ ְת ַכּנֵּס ְל ַמ ָטּ ָרה ַ
ַחד ִה ְס ִכּימוּ כּ ָ
ָקן ֶשׁ ָלּנוְּ ,וי ַ
פּוֹרטְ ,ואָנוּ ִס ָפּ ְרנוּ ַעל ַה ִמּ ְפגָּשׁ ַה ְמּ ַענְ יֵן ִעם ַהזּ ֵ
אוּלם ַה ְסּ ְ
ְבּ ָ
ְק ִריםִ ,מ ְצ ָט ְר ִפים?
וּמה ִא ְתּ ֶכם ֲח ֵב ִרים י ָ
אַך ְו ַרק ֶל ֵשּׁם ֶשׁ ַמּיִםָ .
פּוּרים ְ
ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ָכּל ַה ְפּ ִעילוּיוֹת ִל ָכבוֹד ִ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ְתּ ַצוֶּה ָ -זכוֹר ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
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ִשׂ ָר ֵאל ִל ְתרֹם ְכּ ִפי ְרצוֹנָם
לוֹמר ִל ְבנֵי י ְ
ֹשׁה ַ
אָמר ֶאל מ ֶ
ה' ַ
ָהב
רוּמה ֲא ֶשׁר ִתּ ְקחוּ ֵמ ִא ָתּם ז ָ
ִל ְבנִ יַּת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן" .וְ זֹאת ַה ְתּ ָ
ְשׁשׁ ו ְִעזִּים.
ְתוֹל ַעת ָשׁנִ י ו ֵ
ָמן ו ַ
וְאַרגּ ָ
וּת ֵכ ֶלת ְ
ֹשׁתְ .
ָכ ֶסף וּנְ ח ֶ
וֶ
ֲצי ִשׁ ִטּיםֶ .שׁ ֶמן
אָדּ ִמים וְ עֹרֹת ְתּ ָח ִשׁים ,וַע ֵ
ילם ְמ ָ
וְ עֹרֹת ֵא ִ

    
ִשׂ ָר ֵאל
ֹשׁה ִמיּ ְ
ְקרוֹת ְמ ַב ֵקּשׁ מ ֶ
ֵ .1אלּוּ ַמ ָתּכוֹת י ָ
רוּמה ִל ְבנִ יַּת ִמ ְשׁ ָכּן?
ְל ָה ִביא ְתּ ָ
ַ .2מהוּ ַה ְכּ ִלי ָה ִראשׁוֹן ֶשׂה' ְמ ַצוֶּה ַל ֲעשׂוֹת?

אַבנֵי שׁ ַֹהם
ַל ָמּאֹר ְבּ ָשׂ ִמים ְל ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה ְו ִל ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּיםְ .

וּב ֶמּה הוּא
ֵ .3מ ֵאיזֶה ח ֶֹמר ָעשׂוּי ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַ
ְמ ֻצ ֶפּה?

תוֹכם"ִ .מ ְצוָה זוֹ ִהיא ִל ְבנוֹת
וְשׁ ַכנְ ִתּי ְבּ ָ
"וְ ָעשׁוּ ִלי ִמ ְק ָדּשׁ ָ
אַחר ִמכֵּן ִמ ְק ָדּשׁ .ה' ִצ ָוּה ִל ְבנוֹת :אָרוֹן בּוֹ יַנִּ יחוּ ֶאת
וּל ַ
ִמ ְשׁ ָכּן ְ

ָהב ָס ְך ַהכֹּל?
נוֹרת ַהזּ ָ
ַ .4כּ ָמּה ָקנִּ ים יֵשׁ ִל ְמ ַ
ַכּ ָמּה ָקנִּ ים ִמ ָכּל ַצד?

ָהב
לוּחוֹת ָה ֶא ֶבן ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ְבּ ַהר ִסינַיֵ ,מ ַעל ָהאָרוֹן ִמ ְכ ֶסה ִמזּ ָ

ִ .5מ ָמּה ֲעשׂוּיָה ַה ָפּר ֶֹכת ְבּ ִמ ְשׁ ָכּן?

ִשׂ ָר ֵאל:
ֹשׁן" .ה' ִצוָּה ֶאת ְבּנֵי י ְ
ֻאים ָל ֵאפֹד ו ְַלח ֶ
וְאַבנֵי ִמלּ ִ
ְ

נוֹרה
רוּביםֻ .שׁ ְל ָחן ֶל ֶחם ַה ָפּנִ יםְ .מ ָ
פּוֹרת ְשׁנֵי ְכּ ִ
ָטהוֹר ,וְ ַעל ַה ַכּ ֶ
ָשׂימוּ ֶאת ַה ֵכּ ִליםֶ .את ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
ִעם ִשׁ ְב ָעה ָכּנִ יםִ .מ ְשׁ ָכּן ֶשׁבּוֹ י ִ
ִכּסּוּ ִבּ ְשׁל ָֹשׁה ִכּסּוּיִם ֵמח ָֹמ ִרים שׁוֹנִ יםִ .קירוֹת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ָהיוּ

      

צוּפּים ְבּז ָ
ֲעשׂוּיִים ִמ ְקּ ָר ִשׁים ְמ ִ
ָהבָ .פּר ֶֹכת ) ֵמ ֵעין וִ ילוֹן( ְל ַה ְפ ִריד
דּוֹמה ַל ָפּר ֶֹכת ְל ִכסּוּי
וּבין ק ֶֹדשׁ ַה ָקּ ָד ִשׁיםָ .מ ָס ְך ַה ֶ
ֵבּין ַהקּ ֶֹדשׁ ֵ

ֹוכם”
ְשׁ ַכ ְנ ִתּיְ ,בּת ָ
” ְו ָעשׂוּ ִליִ ,מ ְק ָדּשׁ ו ָ

ֹשׁת ) ֶבּ ָח ֵצר ְל ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָבּנוֹת.
יסה ַל ִמּ ְשׁ ָכּןִ .מזְ ַבּח ַהנְּ ח ֶ
ַה ְכּנִ ָ

ְתה לוֹ
דּוֹמה? ֵל ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָהי ָ
ָמ ָשׁל ְל ָמּה ַה ָדּ ָבר ֶ
ָדהִּ ,לי ָשׂא
וּבאוּ ְבּנֵי ְמ ָל ִכים ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת י ָ
ידה ָ
ַבּת י ְִח ָ

ְאת ַה ָמּ ָס ְך ַה ָתּלוּי ָע ָליו.
ֶאת ַעמּוּ ֵדי ֶה ָח ֵצר ו ֶ

אוֹתהּ ְל ֵמ ִדי ָנ ָתּםַ .ה ֶמּ ֶל ְך
אוֹתהּ ָל ִא ָשּׁה ו ְָל ַק ַחת ָ
ָ
אָמרְ “ :ל ִה ָפּ ֵרד ִמ ֶמ ָנּה ֵאינִ י ָיכֹל ָל ֵכן ֲא ַב ֶקּ ְשׁכֶם
ַ

     
ֶך
וּבּ ַקשׁ נְ ָד ָבה ְלצֹר ְ
הוּר ִביץ נִ ְכנַס ָענִיִ ,
ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֶשׁ ִמּ ָלּ ֵקי ְ
שׁוּלּ ָחנוֹ ,וְשׁוּם
ֵרת ְ
וּב ְמג ַ
יסיו ִ
מוּאל ְבּ ִכ ָ
ָדּחוּףִ .פּ ְשׁ ֵפּשׁ ַר ִבּי ְשׁ ֵ
אַך ִמיָּד
ָבוֹך ְל ֶרגַע ָקטְ ,
ַע ָשׂה נ ְ
מוּאל נ ֲ
ַמ ְט ֵבּ ַע לֹא נִ ְמ ָצאַ .ר ִבּי ְשׁ ֵ
אַחת ַה ְמּגֵרוֹת,
ְתה ְבּ ַ
ְק ָרה ֶשׁל ִא ְשׁתּוֶֹ ,שׁ ָהי ָ
זְכּר ְבּ ַט ַבּ ַעת י ָ
נִ ַ
יטה ְלאוֹתוֹ ָענִ י .לֹא ָע ְברוּ
ְהוֹשׁ ָ
קוֹמהּ ,ו ִ
הוֹציא ֶאת ַה ַטּ ַבּ ַעת ִמ ְמּ ָ
ִ
ֵרהְ ,שׁ ָבּה
ָעים ֲא ָח ִדים ,וְ ָה ַר ָבּנִ ית ָפּ ְת ָחה ְבּ ִמ ְק ֶרה ֶאת ַה ְמּג ָ
ְרג ִ

אַרמוֹן ֶשׁ ָלּ ֶכם,
מוּך ְמאֹד ָל ְ
ֶשׁ ָתּ ִכינוּ ִלי ֶח ֶדר ָק ַטן ָס ְ
יתי
ְכּ ֵדי ֶשׁ ְבּ ָכל ֶרגַע ֶשׁ ֶא ְר ֶצה ֻא ָכל ִל ְראוֹת ֶאת ִבּ ִ
ִשׂ ָר ֵאל ֶאת
ָתן ְל ַעם י ְ
הוּבהָ ”.כּ ְך הקב''ה ֶשׁנּ ַ
ָה ֲא ָ
ְתה ִאתּוֹ ָקרוֹב ְל ֶא ֶלף דּוֹר,
ַה ֶח ְמ ָדּה ָה ְגנוּ ָזה ֶשׁ ָהי ָ
יּוּכל
ַעשׂוּ לוֹ ַבּיִת ָק ָטן ֶשׁ ַ
ִשׂ ָר ֵאל ֶשׁיּ ֲ
ְמ ַב ֵקּשׁ ֵמ ַעם י ְ
תּוֹרה ֶח ְמ ָדּתוֹ.
ֵיהם ְולֹא י ְִפרֹשׁ ִמן ַה ָ
ָלדוּר ֵבּינ ֶ
תוֹכם''.
ְשׁ ַכ ְנ ִתּי ְבּ ָ
ַעשׂוּ ִלי ְמ ַקדֵּשׁ ו ָ
הה''ד ''ו ֲ

ָהב
ימה קוֹל ְצ ָע ָקהַ :ט ַבּ ַעת ַהזּ ָ
וּמיָּד ֵה ִק ָ
ַחת ַה ַטּ ַבּ ַעתִ ,
ְתה מוּנ ַ
ָהי ָ
ַמ ִתּי ִמ ְצּ ָות
ְאָמר :זֶה ַע ָתּה ִקיּ ְ
אוֹתהּ ָה ַצ ִדּיק ו ַ
יע ָ
ֶשׁ ִלּי ֵאי ֶננָּהִּ .ה ְרגִּ ַ
אָמ ָרהַ :היֹּ ֶד ַע
ֶיה ,וְ ְ
ְצ ָד ָקה ְבּ ַט ַבּ ַעת זוֹ! ִשׁ ְלּ ָבה ָה ַר ָבּנִית ֶאת ָיד ָ
ְק ָרה ְמאֹדֶ ,ע ְר ָכּה הוּא ְל ָפחוֹת ֶע ְשׂ ִרים
אַתּהֶ ,שׁזּוֹ ַט ַבּ ַעת י ָ
ָ
אַחר ֶה ָענִ י ,וְ ַכ ֲא ֶשׁר
יצה ַ
מוּאל ְבּ ִר ָ
ְהוּבים!! ִמ ֵהר ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ַח ִמ ָשּׁה ז ִ
וֲ
אַח ָריוִ ,הגְ ִבּיר ְצ ָע ָדיוֵ ,מ ֲח ָשׁשׁ ֶשׁ ַר ִבּי
ָה ָלּה ָראָה ֶאת ָה ַר ִבּי ָרץ ֲ
ְק ָרהְ .ל ַבסּוֹףִ ,ה ִשּׂיג ָה ַצ ִדּיק ֶאת
מוּאל ִה ְת ָחרֵט ַעל ַמ ְתּנָתוֹ ַהיּ ָ
ְשׁ ֵ
וְאָמרָ :עלֶי ָך ָל ַד ַעת,
וּכ ֶשׁ ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליוָ ,ט ַפח ַעל ִשׁ ְכמוַֹ ,
ֶה ָענִ י ְ
ְהוּבים!
ַח ִמ ָשּׁה ז ִ
וְע ְר ָכּה ֶע ְשׂ ִרים ו ֲ
ְק ָרה ִהיא ְמאֹדֶ ,
ֶשׁ ַטּ ַבּ ַעת זוֹ י ָ
ִה ָשּׁ ֶמּר נָאֵ ,אפוֹאֶ ,שׁלֹּא ִתּ ְמ ֶכּ ֵר ָנה ַבּ ָפחוֹת!...
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

) ִמ ְד ָרשׁ ָר ָבּה(


     
נוֹת ִנים ִהיא
אָדם ִאם ַה ְצ ָדּ ָקה ֶשׁ ֵהם ְ
תּוֹהים ְבּנֵי ָה ָ
ְפּ ָע ִמים ַרבּוֹת ִ
יך ְל ַפזֵּר ְשׁ ָק ִלים ַר ִבּיםְ ,כּדֵי ֶשׁ ֶשּׁ ֶקל
אָכֵן ְצ ָד ָקה ֲא ִמ ִתּיתָ .לכֶן ָצ ִר ְ
יִק ַלע ַל ַמּ ָטּ ָרה ָה ֲא ִמ ִתּית" ) ַר ִבּי ֲא ֶשׁר מסטולין(.
ֶא ָחד ְ

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

