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

הד"נ
16:13
16:17
16:28
16:28

מוצש"ק
17:25
17:24
17:26
17:27

ֵרא  י"ח ֶח ְשׁוָן התשע"ג  גִ ָליוֹן ִמ ְס ָפּר ָ  54שׁ ַנה ְשׁנִ ָיה 
בס"ד ַ שׁ ָבּת קֹדֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַויּ ָ

  
   
הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יע אֹ ֵרחְ ,והוּא ָסבוּר
ַצ"לִ ,הגִּ ַ
יסק ז ַ
ֶסת ִס ֵפּר ֵשׁ ֶאל ַר ִבּי ַחיִּים ִמ ְבּ ִר ְ
בוּע ָרב ֵבּית ַה ְכּנ ֶ
ְק ִריםַ .ה ָשּׁ ַ
ידי ַהיּ ָ
ָשׁלוֹם ַתּ ְל ִמ ַ
יע לוֹ ִמ ָטּה
ַע ָשׂה לוֹ ַמ ְט ַע ִמּים ,וְאַף ִה ִצּ ַ
ֵח ַתּ ְל ִמיד ָח ַכם ,וְ ָלכֶן ִק ֵבּל ֶאת ָפּנָיו ְבּ ֵס ֶפר ָפּ ִנים יָפוֹת ,ו ֲ
ָהיָה ֶשׁאוֹתוֹ אוֹר ַ
ֶע ְלמוּ ִמן ַה ַבּיִת ֶח ְפ ֵצי
ַחד ִעמּוֹ נ ֶ
ֱלם ָה ִאישְׁ ,ו ַעד ְמ ֵה ָרה ִה ְת ָבּ ֵרר ִכּי י ַ
ָדיו ְכּ ִפי ָה ָראוּי ְל ָח ָכם ְכּמוֹתוַֹ .בּבֹּ ֶקר ֶנע ַ
ְבּמוֹ י ָ
ֵע ֶר ְך ַר ִבּיםִ .ה ְת ָבּ ֵרר ֶשׁאוֹתוֹ א ֵֹרח ָהיָה נוֹ ֵכל ֶשׁ ֶה ָע ִמיד ְפּנֵי ַתּ ְל ִמיד ָח ַכםִ .מ ֶשּׁ ָראוּ ָכּ ְך ְבּנֵי ַה ַבּיִתִ ,ה ְתלוֹ ֵננּוּ ְבּאָ ְזנֵי
אָדם ִמ ְבּ ִלי ָל ַד ַעת ְתּ ִח ָלּה ִמי הוּא?“
ִתּ ֵכן לאַרֵח ָכּל ָ
אָדם ִבּ ְל ִתּי ָהגוּן ֶשׁ ְכּמוֹתוֹ? ֲהי ָ
ְתה ָ
ַס ָתּ ַה ַבּי ָ
ֵיצד ִה ְכנ ְ
ָה ַרב” :כּ ַ
אוֹר ִחיםָ ,שׁ ַלּח ֵא ָליו
ָסת ְ
אָבינוּ ְבּ ִמ ְצוַת ַה ְכנ ַ
אַב ָר ָהם ִ
ֵה ִשׁיב ַר ִבּי ַחיִּים ִל ְב ֵני ֵבּיתוְֹ ” :כּ ֶשׁ ָר ָצה ַה ָקּב"ה ְלזָכּוֹת ֶאת ְ
בוֹדה
עוֹבדֵי ֲע ָ
צוּרת ְ
אָכים ַדּ ְו ָקא ְבּ ַ
דּוּע נִ ְשׁ ְלחוּ ַה ַמּ ְל ִ
וּמ ַ
ֵיהםַ .
אָכים ֶשׁ ִנּ ְראוּ ְכּ ֲע ָר ִבים ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ָע ָפר ַרגְ ל ֶ
ַמ ְל ִ
אוֹר ִחים,
ָסת ְ
ְהוּדי ִמ ְצוַת ַה ְכנ ַ
עוֹמדֶת ִבּ ְפנֵי י ִ
ְמז ֶֹה ֶמת? ֶא ָלּא ָר ָצה ַה ָקּב"ה ְל ַה ְראוֹת ְבּ ָכ ְך ָה ָל ַכה ְלדוֹרוֹתֶ ,שׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ֶ
וּד ִרישׁוֹתָ .לכֵן
אָדם ְבּלֹא ֲח ִקירוֹת ְ
יך ְל ַה ְכ ִניס ָכּל ָ
יוֹתר ִמ ַדּי ִמי הוּא ָהא ַֹרחֶ ,א ָלּא ָצ ִר ְ
אַל לוֹ ַל ֲחקֹר וְ ִל ְדרוֹשׁ ֵ
אַב ָר ָהם
יכים אָנוּ ִל ְלמֹד ֵמ ְ
וּמה ִטיבוֹ!!! ְצ ִר ִ
אַב ָר ָהם ,וְ לֹא ָח ַק ְר ִתּי ְל ָב ֵרר ִמי הוּא אוֹתוֹ ָה ִאישׁ ָ
ָה ַל ְכ ִתּי ְבּ ַד ְרכּוֹ ֶשׁל ְ
יתּינוְּ ,ל ֵבית ַה ֵסּ ֶפר אוֹ
יע ְל ֵב ֵ
אָדם ֶשׁ ַמּגִּ ַ
ַחס ָל ָ
ֵיצד ְל ִה ְתי ֵ
יצד ְל ַק ֵבּל א ְֹר ִחים ,כּ ַ
ְהוּדיתֵ ,כּ ַ
אָבינוּ ֲא ִבי ָה ֻא ָמּה ַהיּ ִ
ִ
יך ַשׁ ְר ֶשׁרֶת ַהדּוֹרוֹת ִל ְהיוֹת
דוֹשׁיםִ ,כּי ַרק ָכּ ְךַ ,תּ ְמ ִשׁ ְ
בוֹתינוּ ַה ְקּ ִ
ָבים אָנוּ ִל ְהיוֹת ָמ ְמ ִשׁי ֵכי ַה ֶדּ ֶר ְך ֶשׁל ֲא ֵ
ַל ְשׁכוּנָהַ .חיּ ִ
אוֹר ִחים,
אַחר ָה ְ
לוֹמר ָשׁלוֹםֶ ,א ָלּא ַבּ ַע ְצ ֵמנוּ ִל ְטר ַֹח ַ
יטב זֶה ְבּזֶה .לֹא ַדּי ָלנוּ ַרק ְל ַחיּ ְֵך ְו ַ
שׁוּרה ֵה ֵ
וּק ָ
ֵמחוּ ֶבּרֶת ְ
יוֹתם ֶא ְצלֵנוּ .יֵשׁ ְבּזֶה
עוֹלםֶ ,בּ ֱה ָ
שׂוּמת ַה ֵלּבַ ,על ְמנַת ֶשׁיּ ְַרגִּ ָישׁוּ ֲה ִכי טוֹב ָבּ ָ
וּל ַה ֲענִ יק ָל ֶהם ֶאת ְמלוֹא ְתּ ֶ
ְל ַכ ְבּ ָדם ְ
ְצוֶּה ֶאת
אַב ָר ָהם אָ ִבינוּ " ִכּי י ְַד ְע ִתּיו ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר י ַ
תּוֹרה ַעל ְ
אוֹמר ַבּ ָ
ִמ ְצוָה ְוגַם ִקדּוּשׁ ֵשׁם ֶשׁ ַמּיִםֶ .שׁ ֲה ֵרי ָה ָקּ ָבּ"ה ֵ
אַב ָר ָהם ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָע ָליו".
וּמ ְשׁ ָפּט ְל ַמ ַען ָה ִביא ה' ַעל ְ
ְשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶר ְך ה' ַל ֲעשׂוֹת ְצ ָד ָקה ִ
אַח ָריו ו ָ
ָבּנָיו וְ ֶאת ֵבּיתוֹ ֲ
אַב ָר ָהם
אוֹר ִחים ְכּ ְ
ֶך ה'ָ .ה ָבה נְ ַק ֵבּל ְ
ָרעוּ ְסגוּ ָל ָתּם ָבּאָה ַכּ ֲא ֶשׁר ֵהם ָמ ְמ ִשׁי ֵכי ֶדּר ְ
אַב ָר ָהם ְוז ְ
ִהנֵּה ַה ָפּסוּק ִמ ַלּ ְמּדֵנוּ ֶשׁ ְ
ֻשּׁה.
וּב ְקד ָ
אַה ָבהִ ,
אָבינוְּ ,בּ ִשׂ ְמ ָחה ָבּ ֲ
ִ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ַחיֵּי ָשׂ ָרה ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
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ָשׁיםַ ,ה ְמּ ַב ְשּׂ ִרים לוֹ ֶשׁ ִיּוָּלֵד לוֹ
יעים ְשׁל ָֹשׁה ֲאנ ִ
מוֹפ ִ
אַב ָר ָהם ִ
אָהלוֹ ֶשׁל ְ
ְבּ ֳ

אַך ִק ַבּ ְלנוּ עוּגוֹתָ ,בּ ָשׂר,
וּמיִםְ ,
ְמנוּ ֶל ֶחם ַ
ִ .1הז ַ
אָכ ְלנוּ?
וּב ֵאיזוֹ ִמ ְס ָע ָדה ַ
ַחנוּ ְ
ְח ָלבִ .מי ֲאנ ְ
ֶח ְמאָה ו ָ

יקים ְל ִה ָמּ ֵלט ֵמ ָה ִעיר,
וּמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ַמ ְס ִפּ ִ
ָרים ָשׁם .לוֹט ִ
ָשׁים ַהגּ ִ
ֶח ְט ֵאי ָה ֲאנ ִ

אוֹכ ִלים
אַך ֶא ְצ ֵלנוּ ְכּ ָבר ְ
אָמנָם עוֹד לֹא ֶפּ ַסחְ ,
ְ .2
ַחנוּ?
ַמצּוֹתִ .מי ֲאנ ְ

ילה ַה ְמּ ֻבגָּר
צוֹח ֶקתִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ִהיא לֹא ַמ ֲא ִמינָה ֶשׁ ַבּ ִגּ ָ
שׁוֹמ ַעת וְ ֶ
ֵבּןָ .שׂ ָרה ַ
ַעמ ָֹרה ִבּ ְג ַלל
תּוּכל ָל ֶל ֶדתְ .בּ ֶה ְמ ֵשׁ ְך ְמ ֻס ָפּר ַעל ַה ְשׁ ָמ ַדת ֶה ָע ִרים ְסדוֹם ו ֲ
ַ
אָכים וְ ִה ְס ַתּ ְכּ ָלה ְלאָחוֹר,
הוֹראוֹת ַה ַמּ ְל ִ
ְתה ְל ָ
אַך ֵא ֶשׁת לוֹטֶ ,שׁלֹּא ִציּ ָ
ְ
וּל ָשׁ ָרה ְבּנָם י ְִצ ָחק
נוֹלד לוֹ ְ
אַב ָר ָהםַ ,
הוּב ַטח ְל ְ
ֶה ֶפּ ֶכת ִלנְ ִציב ֶמ ַלחְ .כּ ִפי ֶשׁ ְ
נְ
ִשׁ ָמ ֵעאלְ ,ל ִפי
ָרשׁ ֵאת ָהגָר וְ י ְ
אַב ָר ָהם ְמג ֵ
ילה ַה ֻמּ ְפ ָלג ֶשׁל ָשׂ ָרהְ .
ַל ְמרוֹת ִגּ ָ
ידת י ְִצ ַחק .ה' ְמ ַצוֶּה ַעל
ַבּ ָקּ ָשׁ ָתהּ ֶשׁל ָשׂ ָרהְ .בּ ָפּ ָר ָשׁה ְמ ֻס ָפּר ַעל ֲע ֵק ַ
ֵח יָדוֹ ֶאל
אַב ָר ָהם שׁוֹל ַ
מּוֹריָּהֲ .א ָבל ִל ְפנֵי ֶשׁ ְ
אַב ָר ָהם ַל ֲעקֹד ֶאת ְבּנוֹ ְבּ ַהר ַה ִ
ְ
רוֹאה ֶאת האַיִל ַה ִמּ ְס ַתּ ֵתּר ִבּ ְס ַב ְך.
אַב ָר ָהם ֶ
אָך ה'ְ .
עוֹצר אוֹתוֹ ַמ ְל ְ
ַערֵ ,
ַהנּ ַ
ֱקד ָהאַיִל ְבּ ָמקוֹם י ְִצ ָחק.
ַעל ִפּי ִמ ְצוַות ה' נִֶע ַ

     
ֻלּם
ַהקּוֹנִ ים ִמ ְלּאוּ ֶאת ַה ֲחנוּת ַה ְקּ ַטנָּה " ֶה ָח ֵפץ ַחיִּים" ,וְ ִא ְשׁתּוֹ .כּ ָ
ָשׁרוֹ ֶשׁל ָה ַרב ,וּ ִמי לֹא י ְִר ֶצה ְל ַפ ְרנֵס ַרב גָּדוֹל ֶשׁ ָכּזֶה?
ִה ִכּירוּ ְבּי ְ
ילה ְבּמֹאזְ נַיִ ם .כֹּל
ָרים ַעל ִפּי ְשׁ ִק ָ
מּוּצ ִרים ֶשׁ ַבּ ֲחנוּת ָהיוּ נִ ְמכּ ִ
ַה ָ
ֻק ֶדּ ֶקתְ ,כּדֵי ְל ַודֵּא
יקה ְמד ְ
ֵך ְבּ ִד ָ
ִשׂ ָר ֵאל עוֹר ְ
בּ ֶֹקר ָהיָה ַר ִבּי י ְ
ֶשׁ ַה ִמּ ְשׁקוֹלוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָקל ַהנָּכוֹןִ .אם ִמ ְשׁקֹלֶת נִ ְשׁ ֲח ָקה ְמ ַעט
יע
קוֹמהֶּ ,שׁלֹּא יַגִּ ַ
וְ ִמ ְשׁ ָק ָלהּ ָפּ ַחתָ ,היָה ֵמ ִצּיב ִמ ְשׁקֹלֶת ֲח ָד ָשׁה ִבּ ְמ ָ
ילה ַל ֲח ָשׁשׁ ֶגּזֶל .יוֹם ֶא ָחד ִנ ְכנַס ָה ַרב ַל ֲחנוּת וְ ִה ְב ִחין ִכּי ְבּ ַכף
ָח ִל ָ
ישׁהוּ ָק ָנה
ֶשׁנָהּ ַכּמּוּת ְק ַטנָּה ֶשׁל ֶמ ַלחִ .מיָּד ֵה ִבין ִכּי ִמ ֶ
ַהמֹּאזְ נַיִם י ְ
ֶמ ַלח ְבּ ִמ ְשׁ ָקל ,וְ ַכ ֲא ֶשׁר ָשׁ ְפכוּ ֶאת ַה ֶמּ ַלח ַל ַשּׂ ִקּית נִ ְשׁאַר ְק ָצת ֶמ ַלח
ֶח ַרד ָה ַרבֶ " :מה ָע ִשׂינוּ? ֲהלֹא ַהקּוֹנֶה ִשׁלֵּם ַעל ִקילוֹגְ ָרם
ַבּ ַכּף .נ ְ
יעתוֹ!" ָמ ַדד
ָשׁלֵם ,וְ ִק ֵבּל ָפּחוֹת ִמ ָכּ ְך! ָגּז ְַלנוּ ֶאת ָה ִאישׁ ְבּ ִלי י ְִד ָ
ֻבּר
ֶה ָח ֵפץ ַחיִּים ֶאת ַה ַכּמּוּת ֶשׁנִּ ְשׁ ֲא ָרה ַבּ ַכּף ,וְ ֶה ְח ִליט ִכּי אַף ֶשׁ ְמּד ָ
יבהּ ֶאל
ְבּ ַכמּוּת ְק ַטנָּהַ ,ה ָשּׁוָה ַרק ַכּ ָמּה ְפּרוּטוֹתַ ,חיּ ִָבים ַל ֲה ִשׁ ָ
וְל ְדרֹשׁ ִמי זֶה ֲא ֶשׁר ָקנָה ֶמ ַלח
וְא ְשׁתּוֹ ַל ְחקֹר ִ
ַה ְבּ ָע ִליםֵ .ה ֵחלּוּ ָה ַרב ִ
ָעצוּת ִעם ַהקּוֹנִ ים ֶשׁ ָהיוּ
אַחר ַמ ֲא ָמץ ַרב וְ ִה ְתי ֲ
ַבּ ֲחנוּת ַהבּ ֶֹקר ,וּ ְל ַ
ֻחק
אַחת ִמ ְכּ ָפר ַה ְמר ָ
ָכר ְבּ ִא ָשּׁה גּוֹיָה ַ
יחה ָה ִא ָשּׁה ְל ִהזּ ֵ
ָשׁםִ ,ה ְצ ִל ָ
ילוֹמ ְט ִריםֶ ,שׁ ָקּנְ ָתה ֶמ ַלח ִל ְפנֵי ָשׁ ָעה ַק ָלּה.
אַר ָבּ ִעים ִק ֶ
אדין ְכּ ְ
ֵמ ַר ִ
יחיםְ ,שׁ ֵה ֵחלּוּ ְל ַח ֵפּשׂ ֶאת
לֹא ִה ְשׁ ַתּ ָהה ָה ַרב וְ ִשׁ ֵלּם ִל ְשׁנֵי ְשׁ ִל ִ

אַחר
ַר ִתּי ְבּא ֶֹהל ִעם עוֹד ִמ ְשׁ ָפּ ָחהַ ,
ִ .3בּ ְת ִח ָלּה גּ ְ
וּל ַבסּוֹף ִבּ ְמ ָע ָרהִ .מי ֲאנִ י?
ָכּ ְך ְבּ ַביִת ְמפֹאָרְ ,
ְ .4בּ ֵאיזֶה ִענְ יָן ֻמ ְז ֶכּרֶת ָפּ ָע ַמיִם ַה ֶקּ ֶשׁת ְבּ ָפּ ָר ָשׁה אַף
ֶשׁ ֵאין גְּ ָשׁ ִמים?

      
אַב ָר ָהם" :כֹּה י ְִהיֶה
נּוֹלד י ְִצ ָחקֵ ,בּ ֵר ְך ה' ֶאת ְ
ְכּ ֶשׁ ָ
ְהיָה
דּוֹמהְ :ל ִמי ֶשׁ ָה ַל ְך ַבּ ִמּ ְד ָבּר ו ָ
ַר ֶעךְָ"ְ .ל ַמה ַה ָדּ ָבר ֶ
זְ
יע ֶאל
וּכ ֶשׁ ִהגִּ ַ
ילן ֵמ ָרחוֹקְ ,
ָעיֵף ְו ָצ ֵמאָ .צ ָפה ִא ָ
תוּקים,
רוֹתיו ְמ ִ
וּפ ָ
עוֹמד ַעל ַמ ְעיָן ֵ
ילן ְמ ָצאוֹ ֵ
ָה ִא ָ
רוֹתיו
אָכל ִמ ֵפּ ָ
ָשׁב ְבּ ִצלּוַֹ ,
ָאה .י ַ
ָאים ְו ִצלּוֹ נ ֶ
ָפיו נ ִ
ֲענ ָ
ילן:
אָמר ָל ִא ָ
וְ ָשׁ ָתה ִמן ַה ַמּ ְעיָן .כֵּיוָן ֶשׁ ָע ַמד ִלי ֵל ְךַ ,
ָאהֲ ,ענָפֶי ָך
ֶכ ָך? ֲה ֵרי ִצ ְלּ ָך נ ֶ
ילן ְבּ ָמה ֲא ָבר ְ
ילןִ ,א ָ
ִא ָ
ֶכ ָך?
תוּקים! ִאם ֵכּן ְבּ ָמה ֲא ָבר ְ
יך ְמ ִ
רוֹת ָ
וּפ ֶ
ָאיםֵ ,
נִ
מוֹת ָךָ .כּ ְך
עוֹמדוֹת ִמ ְמּ ָך ְכּ ְ
ֶשׁיּ ְִהיוּ ָכּל ַהנְּ ִטיעוֹת ָה ְ
אַב ָר ָהם ַמה יֵּשׁ ִלי
אַב ָר ָהםְ ,
אַב ָר ָהםְ :
אָמר ה' ְל ְ
ַ
וְשׁלֵם
ֵל ֱאמֹר ְל ָך? ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ַצ ִדּיק ְו ָשׁלֵם? ֲהרֵי ַצ ִדּיק ָ
ֶכ ָך
יקה ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ְתּ ָךְ .בּ ָמה ֲא ָב ֶר ְכ ָך? ֲא ָבר ְ
אַתּהְ ,ו ַצּ ִדּ ָ
ָ
מוֹת ָך".
ידים ָל ֵצאת ִמ ְמּ ָך ,י ְִהיוּ ְכּ ְ
ֶשׁ ָכּל ַה ָבּנִ ים ָה ֲע ִת ִ
)תלמוד בבלי מסכת תענית ,דף ה' עמוד ב'(

ָדע ַל ֲעזֹר ָל ֶהם.
אַך אַף ֶא ָחד לֹא י ַ
ֻלּםְ ,
ָה ִא ָשּׁהַ .ה ְשּׁ ַניִם ָשׁ ֲאלוּ ֶאת כּ ָ
ֱמיס ַשׂק ֶשׁל ֶמ ַלח
ֻחדֶתֶ ,הע ִ
ָלה ְמי ֶ
ְל ָמ ֳח ָרת ָשׂ ַכר ֶה ָח ֵפץ ַח ִיּים ֲעג ָ
יע ֶאל ַה ְכּ ָפר
ֻכּה ִהגִּ ַ
יעה ֲאר ָ
אַחר נְ ִס ָ
יצאְ .ל ַ
ָצא ֶאל ַה ְכּ ָפר קוּזְ ' ִנ ָ
וְ י ָ
וְ ֵה ֵחל ִל ְשׁאֹל ִמי ָה ִא ָשּׁה ֶשׁ ָקּנְ ָתה ֶמ ַלח ַבּ ֲחנוּתוֹ ֶא ְתמוֹלַ .כּ ֲא ֶשׁר לֹא


     

רוּרהָ ,מ ַדד ָה ַרב ַכּמּוּת ֶמ ַלח ְכּ ִפי ַה ַכּמּוּת
שׁוּבה ְבּ ָ
יח ְל ַק ֵבּל ְתּ ָ
ִה ְצ ִל ַ
ֶשׁנִּ ְמ ְצאָה ְבּ ַכף ַהמֹּאזְ ַניִם ,וְ ִחלֵּק ְבּ ִחנָּם ַכּמּוּת ָכּזוֹ ְל ָכל ִמ ְשׁ ָפּ ָחה

ִתּן ְו ָיכ ְֹל ִתּי ֶל ֱאהֹב ֵאת ַה ַצּ ִדּיק ַהגָּדוֹל
" ִמי י ֵ
אוֹהב ֶאת ָה ָר ַשׁע
ִת ָבּ ַר ְך ֵ
ִשׂ ָר ֵאלְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ַה ֵשּׁם י ְ
ֶשׁ ְבּי ְ

אַך
אדין ִעם ַשׂק ֵריקְ ,
ִמ ִמּ ְשׁ ְפּחוֹת ַה ְכּ ָפרְ .בּסוֹף ַהיּוֹם ָחזַר ָה ַרב ְל ַר ִ
יע ָלהּ...
ַדּאוּת ֶשׁ ַע ָתּה ִק ְבּ ָלה גַּם ָה ִא ָשּׁה ' ַהנִּ ְג ֶזלֶת' ֶאת ַה ַמּגִּ ַ
ָדע ְבּו ָ
יַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

ִשׂ ָר ֵאל"
ַהגָּדוֹל ֶשׁ ְבּי ְ

)רבי שלמה מקרלין(

דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

