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ֻח ָּמ ׁש

 /בראשית  -שני עם רש״י

מֹשֶׁה ַממ ְ
ִירתוֹ :
ּׁבטִים בְּיוֹ ם פְּ ט ָ
לְברֵ ְך ֶאת ַהשְ ָ
ְשִׁיך ָ
ְּפרְ ָסם בְּיוֹ תֵרָ ,היָ ה ַצ דִּיקַ .הכ ֲֹּהנִים ֶ ,צ ֱא ָצאֵי ַא ֲהרֹן ,יְ ַל ְּמד ּו ֶאת בְּ נֵי יִשְ ָׂראֵ ל
ֵל ִויַ -א ֲהרֹן שֶׁהוּא ַה ֵּלוִי ַהמ ֻ
ּתוֹ ָרה וַ יַ ּ קְרִיב ּו ְקט ֶֹרת וְ ָקרְבְּ נוֹ ת בְּבֵית ַה ִּמ ְק ָדּשׁ .
כּהֵ ן ,ה’ יַ ֲעזֹר ַלכ ֲֹּהנִים לְ נַ ֵּצ ַח .אִ ם ַהכ ֲֹּהנִים צְרִיכִים
אִ ם מִישֶׁה ּו יְ נַ סֶּה לְ עוֹ רֵר ַמ ְחל ֶֹקת כִּי יִרְ ֶצה לִהְיוֹ ת ֹ
כּהֵ ן ַה ָ ּגדוֹ ל
ִשְׁפ ַחת ַמ ִּתתְיָ ה ּו ַה ֹ
לְהִ ָ ּל ֵחם ַעל יַ ֲהד ּות ,ה’ יַ ֲעזֹר ָל ֶהם( .זֶ ה ָק ָרה בְּ ַמ ֲה ַל ְך ַהסִּפּ וּר ֶׁשל ֲחנֻ כָּה -מ ּ ַ
לְהפְ סִיק לִשְׁ מוֹ ר ּתוֹ ָרה ּו ִמ ְצווֹ ת).
ׁרְ צ ּו לִ גְרוֹ ם ַליְּה ּו דִים ַ
נִ ְּצ ָחה ֶאת ַהיְּוָ נִים ָש
בְּא ֶרץ
ׁכֵ ן בְּ ֶחלְ קוֹ ֶ
ׁבֵּית ַה ִּמ ְק ָדּשׁ ש ֹ
שֵׁבט בִּ נְיָ מִין ֶש
ְברֵ ְך ֶאת ֶ
ֱהיוֹ ת ּומֹשֶׁה דִּבֵּר ַעל בֵּית ַה ִּמ ְק ָדּשׁ ,הוּא ָּכ ֵעת מ ָ

בְּא ֶרץ יִשְ ָׂראֵ ל.
ׁכֵ ן בְּ נַ ֲח ָלה ֶׁשלּ וֹ ֶ
ִּשְׁכן ש ֹ
ֶׁהמ ָּ
בְּר ָכה לְיוֹ ֵסף ש ַ
וּב ֻחמָּשׁ ֶׁשל ָמ ָחר נִ לְ ַמד ֶאת ַה ָ
יִשְ ָׂראֵ ל ַ
ׁיּ וֹ ֵסף ָהיָ ה ָצ ְ
בְּר ָכה לְבִ נְיָ מִין קוֹ ֵדם
רִיך לִהְיוֹ ת ַהבָּא ַּב ּתוֹ ר כֵּיוָ ן שֶׁהוּא ָ ּגדוֹ ל יוֹ תֵר ,מֹשֶׁה נוֹ ֵתן ֶאת ַה ָ
ַלמְרוֹ ת ּ ֶש
בְּא ֶרץ יִשְ ָׂראֵ ל.
ִּשְׁכן ,נִ ְמ ָצא בְּ נַ ֲח ָלתוֹ ֶ
ֵהמ ָּ
ָּכל ֱהיוֹ ת וּבֵית ַה ִּמ ְק ָדּשׁ שֶׁהוּא ָחשׁ וּב יוֹ תֵר מ ַ
כְּבר ל ֹא
ׁיִּבנֶ הַ ,השְּׁכִינָ ה ָ
לִכְש ָּ
ׁיִּבנֶ ה בֵּית ַה ִּמ ְק ָדּשׁ ֶ .
כְּש ָּ
בְּא ֶרץ יִשְ ָׂראֵ ל ,מִיָ ּ ד ֶ
ִּבנְ יָ ִמיןַ -השְּׁכִינָ ה תִּהְיֶ ה בְּ נַ ֲח ָלתוֹ ֶ
ַּת ֲעזֹב ֶאת ַה ָּמקוֹ ם!

ְּת ִה ִּלים

יום כ"א ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים ק"ד – ק"ה
ֹ /

לְא ֶרץ
וְהאֵר ּועִים ֶׁשקָּר ּו ַלבְּ נֵי יִשְ ָׂראֵ ל ַעד ֶׁשנִּכְ נְ ס ּו ֶ
הִיסטוֹ רְיָ ה ָ
בְּפ ֶרק ק"ה ְמ ֻדבָּר ַעל ַה ְ
ַּבתְּהִ לִּים ֶׁשל ַהיּ וֹ םֶ ,
יִשְ ָׂראֵ ל.
ֶׁהי ּו צְרִיכִים ָל ֶר ֶדת לְ ִמצ ְַריִ ם בִּ גְ ַלל
בְר ָהם ,בְּ נֵי יִשְ ָׂראֵ ל ש ָ
לְא ָ
ִיח ֶאת ָה ָא ֶרץ ַ
כֵּיצ ד ה' הִבְ ט ַ
ַהפ ֶֶּרק ְמ ַספֵּר ָלנ ּו ַ
לְא ֶרץ יִשְ ָׂראֵ ל .זֶ ה
כֵּיצד ה' הוֹ צִיא ֶאת בְּ נֵי יִשְ ָׂראֵ ל ִמ ִּמצ ְַריִ םֶ .את ָּכל ַהנִּ סִּים ֶׁשקָּר ּו ַעד שֶׁהֵ ם הִ גִּיע ּו ֶ
ָה ָר ָעבַ ,
כֵּיצ ד ָּכל ּתוֹ לְ דוֹ ת ָה ָעם ַהיְּה ּו דִי כְּ תוּבִים בַּפ ֶֶּרק ַהזֶ ּה.
מְאוֹ ד ְמ ַענְיֵ ן לִרְאוֹ ת ַ
ֵהגּ וֹ יִים וְ נָ ַתן אוֹ ָתהּ לבְּ נֵי
"ויִ ֶּתן ָל ֶהם ַא ְרצוֹ ת גּ וֹ יִ ים" – ה' ָל ַקח ֶאת ֶא ֶרץ יִשְ ָׂראֵ ל מ ַ
בְּ סוֹ ף ַהפ ֶֶּרק נֶ ֱא ַמר ְ
ֶׁה ָא ֶרץ תִּהְיֶ ה שַׁיֶ ֶּכת ָל ֶהם.
ֶׁהרֵי ה' תִּכְ נֵ ן ִמל ְַּכ ְּת ִחלָּה ש ָ
יִשְ ָׂראֵ ל ש ֲ
יה
זוֹ ָהיְ ָתה בְ ֶע ֶצם ַהסִּבָּה לִשְׁ ָמהּ ה' תִּכְ נֵ ן ֶאת ַה ֹּכל .הוּא ָר ָצה ֶׁשנְּ ַקבֵּ ל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ּונְ ַקיֵּם ֶאת ִמ ְצווֹ ֶת ָ
בְּא ֶרץ יִשְ ָׂראֵ ל.
ֶ

חת"ת לילדים

ב״פשת ,י רְֵׁשִּת א"כ
ה'
/

1

ַּתנְ יָ א

ימן כ"ג (כ"א תשרי שנה פשוטה)
ִ /א ֶ ּג ֶרת ַה ּקֹ ֶד ׁש ִס ָ

לְבזְבֵּ ז זְ ַמן בְּבֵית ַהכְּ נֶ ֶסת ,לְ ָמ ָׁשל ַה ְּז ַמן
בְּאִ ֶגֶּרת זוָֹ ,ה ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקן אוֹ מֵר ַל ֲחסִי דִים ַעד ַּכמָּה ָחשׁ וּב ֶׁשלֹּא ַ
ְּפִילת ִמנְ ָחה וְ ַערְבִיתַ ,על דִּבּ וּרֵי שְׁ ט ּות .יֵשׁ לְהִשְׁ ַּתמֵּשׁ ַּב ְּז ַמן ַהזֶ ּה כְּ דֵי לִ לְ מֹד ּתוֹ ָרהָ .ה ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקן
ׁבֵּין ת ַ
ֶש
וּכְשנָּבִין זֹאתַ ,אף ּ ַפ ַעם ל ֹא נִרְ ֶצה
כְּש ֲע ָש ָׂרה יְה ּו דִים ִמת ַּ
ְכנְּ סִים יָ ַחד לְ ָמ ָׁשל ֲעבוּר ִמנְיָ ןֶׁ ,
כּ וֹ תֵב ַמה ּקוֹ ֶרה ֶׁ
לְבזְבֵּ ז זְ ַמן בְּבֵית ַהכְּ נֶ ֶסת.
ַ
ְכנְּ סִים יָ ַחד ,ה'
ַּאשֶׁר ֲע ָש ָׂרה יְה ּו דִים ִמת ַּ
ַהגְּ ָמ ָרא אוֹ ֶמ ֶרת שֶׁכְּשֶׁיְּה ּו דִי יוֹ שֵׁב וְ לוֹ ֵמד ּתוֹ ָרה ,ה' נוֹ ֵתן לוֹ ָש ָׂכר .כ ֲ
שׁ וֹ כֵ ן ָׁשם.
ָמה ַה ֶהבְ ֵּדל?
לְהרְ גִּישׁ שֶׁה' נִ ְמ ָצא ָׁשם כְּשֶׁהוּא לוֹ ֵמד .זֶ ה ַ ּגם
לְהבִין ֶאת ּתוֹ ַרת ה' ּו ַ
ַה ּ ָש ָׂכר הוּא שֶׁה' נוֹ ֵתן ַליְּה ּו דִי ַהזְּכ ּות ָ
ַמה שֶׁיְּה ּו דִי ַמרְ גִּישׁ בְּ ֵעת ַהתְּפִ לָּה.
ֲא ָבל כְּשֶׁאוֹ מְרִים שֶׁה' שׁ וֹ כֵ ן ָׁשםַ ,ה ַּכוָ ּ נָ ה הִיא ַא ֶח ֶרת לְ גַ מְרֵי .ה' נִ ְמ ָצא ָׁשם ָּכל ָּכ ְך בעוצה ,שֶׁיְּה ּו דִי ל ֹא

לְהרְ גִּישׁ ֶאת נוֹ כְ ח ּותוֲֹ ,א ָבל כָּאן
לְהרְ גִּישׁ בְּ ָמקוֹ ם ַאחֵר ָּבעוֹ ָלםַ .רק בְּ גַ ן ֵע ֶדן ה' נוֹ ֵתן ַלנ ְָּׁש ָמה ֶאת ַה ֹּכ ַח ַ
יָ כוֹ ל ַ
לְהרְ גִּישׁ זֹאת בְּשׁ ּום ָמקוֹ ם ִמל ְַּבד בְּ ִמנְיָ ן.
ָּבעוֹ ָלם אֵין ֶאפְשָׁר ּות ַ
ְכנְּ סִים יָ ַחד.
ַּאשֶׁר יְה ּו דִים ִמת ַּ
לְאכִים ל ֹא יְכוֹ לִים ָלשֵ ׂאת ֶאת ַה ַחיּ ּות ַה ֲחזָ ָקה ֶׁשל ה' ֶׁשנִּ ְמצֵאת כ ֲ
ֲאפִ לּ ּו ַמ ָ
ְפלְּ לִים אוֹ לוֹ ְמדִים ,הוּא
(ע ָש ָׂרה) יְה ּו דִיםֲ ,אפִ לּ ּו שֶׁהֵ ם אֵינָ ן ִמת ּ ַ
ִּיע ַל ָּמקוֹ ם שֶׁבּ וֹ יֵשׁ ִמנְיַ ן ֲ
אִ ם מלאה ַמג ַ
ֶׁשוֹ ָרה ָׁשם.
יִ ת ַּ
ְב ֵּטל וְ ל ֹא יִ ְת ַקיֵּם עוֹ ד בִּ גְ ַלל ַה ַחיּ ּות ַהמְּיֻ ֶח ֶדת ֶׁשל ה' ש ׁ ּ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ"א ִּת ׁ ְש ֵרי

לְפ ָר ַׁשת
וְא ָחד תַּרְ גּ ּום ָ
ְּברִים .ל ֹא אֹמְרִים שְׁ נַ יִ ם ִמק ְָרא ֶ
נְהגֵ נ ּו :בַּהוֹ ַׁש ְענָ א ַרבָּה אֹמְרִים ֶאת ָּכל פ ָָּר ַׁשת ד ָ
ִמ ָ
שְׁ"ב הוֹ ָרה ַל ֲאנָ שִׁים ְמסוּיָ ימִים לוֹ ַמר ֶאת פ ָָּר ַׁשת וְ זֹאת
(ה ַרבִּי ַר ַּ
בְּר ָכה ַעד ֶע ֶרב שִ ְׂמ ַחת ּתוֹ ָרהָ .
וְ זֹאת ַה ָ
בְּר ָכה ִעם ַרשִׁ"י בַּהוֹ ַׁש ְענָ א ַרבָּהֲ ,א ָבל זוֹ אֵינָ הּ הוֹ ָר ָאה ָל ַרבִּים).
ַה ָ
ֵהלּ ּו ָלב ,א ּו ָלם ַמשְׁאִירִים ֶאת שְׁ לוֹ ֶׁשת
ַּבעוֹ ת ָה ֶעלְיוֹ נוֹ ת מ ַ
לִפְ נֵי ַה ֵּלל בַּהוֹ ַׁש ְענָ א ַרבָּהְ ,מסִירִים ֶאת שְׁ תֵּי ַהט ָּ
ַּבעוֹ ת לְ ַמטֶּה ַה ֶּמ ָחבְּרוֹ ת ֶאת ַהלּ ּו ָלב ַל ֲה ַדסִּים ּולְ ַערְבוֹ ת.
ַהט ָּ
ְבשֲׁ ,א ָבל ל ֹא בִּשְׁ מִינִי ֲע ֶצ ֶרת וְשִ ְׂמ ַחת ּתוֹ ָרה
טוֹ בְ לִים ַחלָּה בִּ ד ָ

ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹות

שה ס"ב
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ

לְהִש ַבע שְׁב ּו ַעת שׁ ָ וְא (כְּ מוֹ שׁ ֶ ָ ּל ַמ ְדנ ּו
שה ס"ב שׁ ֶ ָאסוּר ׁ ּ ָ
בְּ ס ֶ
ֵפר ַה ִּמ ְצווֹ ת ַהיוֹ ם לוֹ ְמדִים ֶאת ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ִבּ ה לְ ָמשׁ ָ ל:
ְבּ "ם) ַהבְ ָט ָחה בְּשֵׁ ם ה' לְ ל ֹא ס ָ
ֶא ְתמוֹ ל ָבּ ַרמ ַ
לְהִש ַבע ַעל ָ ּד ָבר שׁ ֶ ֻכּ ָ ּלם יוֹ ְדעִים שׁ ֶ אֵינוֹ נָ כוֹ ן ( לְ ָמשׁ ָ ל שְׁבּ ו ַּבּ ת ַהפְּ ַל ְסטִיק ֲעשׂוּיָ ה ִמ ָ ּז ָהב).ׁ ָּ
לְהִש ַבע ַעל ָ ּד ָבר שׁ ֶ בִּ לְ תִּי ֶאפְשׁ ָ רִי שׁ ֶ יִּ ק ְֶרה (ל ֹא אִישׁ ַ ן בְּ ֶמשׁ ֶ ְך שׁ ָ ב ּו ַע שׁ ָ ֵלם)
 ׁ ָּבֵרה
לְהִש ַבע ַל ֲעבֹר ֲע ָ
 ׁ ָּ(ה ׁ ּ ָש ַמיִ ם הֵ ם שׁ ָ ַמיִ ם).
לְהִש ַבע שְׁב ּו ָעה שׁ ֶ ֻכּ ָ ּלם יוֹ ְדעִים שׁ ֶ הִיא נְכוֹ נָ ה ַ
ָּ ׁ -

ַר ְמ ַּב"ם

עות פרקים ד' ,ה' ,ו'
כות ׁ ְשב ּו ֹ
ִ /הלְ ֹ

ִשְׁבּ ע שׁ ֶ ָיּ צ ּום
ְבּ "ם ַהיוֹ ם לוֹ ְמדִים ַמה קוֹ ֶרה אִ ם ָא ָדם הֵפֵר ֶאת שְׁב ּו ָעתוֹ ַעל פִּי ּתוֹ ָרה .אִ ם ָא ָדם נ ַ
ָבּ ַרמ ַ
וְאוֹ כֵ ל פְּר ּו ַסת ֶל ֶחם.
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וְאז הִבְ חִין שׁ ֶ זּוֹ ל ֹא
ִשְׁבּ ע ַל ֲעשׂוֹ ת ַמ ׁ ּ ֶשה ּו אוֹ לְהִ ָּמנַ ע ִמ ַּמ ׁ ּ ֶשהוָּ ,
לוֹ ְמדִים ַ ּגם ַעל ַה ָּת ַרת נְ ָדרִים -אִ ם ָא ָדם נ ַ
לְהתִּיר לוֹ ֶאת ַהשְּׁב ּו ָעה (בְּאוֹ ַפנִּים
שְׁב ּו ָעה טוֹ ָבה .אִ ם ַרב רוֹ ֶאה שׁ ֶ הוּא ִמ ְצ ַטעֵר ַעל שְׁב ּו ָעתוֹ ,הוּא יָ כוֹ ל ַ
ְמ ֻס ָיּ מִים).

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

אות
הו ָר ֹ
ֹ /

נְהג הוּא ֶל ֱאכוֹ ל ק ְֶרעפְּ ַלך בְּ ַמ ֲה ַל ְך ְסע ּו ָדה זוֹ.
בַּהוֹ ַׁש ְענָ א ַרבָּה נוֹ ְטלִים יָ ַדיִ ם וְאוֹ כְ לִים ְסע ּו ָדהַ .ה ִּמ ָ
ֶׁכ ָ ּלם
נְהגֵ נ ּו הוּא ש ֻּ
נִפְרדִים)ִ ,מ ָ
ֶׁבח ּו ץ ָל ָא ֶרץ אֵ לּ ּו שְׁ נֵי יָ מִים ָ
לְהקָּפוֹ ת ֶׁשל שְׁ מִינִי ֲע ֶצ ֶרת וְשִ ְׂמ ַחת ּתוֹ ָרה (ש ַּ
ַ
ִיעת ֲע ֶש ֶׂרת ַהדִּבְּרוֹ ת.
ַמגִּיעִים ַלבֵּית ַהכְּ נֶ ֶסתֲ ,אפִ לּ ּו ַהתִּינוֹ קוֹ ת ,כְּפִי ֶׁשעוֹ שִ ׂים בְּ ֵעת שְׁ מ ַ
וְה ָּבנוֹ ת
לְהקָּפוֹ תֲ ,אפִ לּ ּו ַה ָּבנִים ַ
ִּיע ַ
לְהג ַ
ֶׁכ ָ ּלם צְרִיכִים ַ
ועד ּות לִפְ נֵי ַהקָּפוֹ תָ ,ה ַרבִּי דִּבֵּר ַעל ָּכ ְך ש ֻּ
ּ ַפ ַעם ַבהִ ְתוַ ַ

לְהרְאוֹ ת
וְא ַמר "כּ וֹ ֵלל יָ לְ ָדה ְק ַטנָּה שֶׁיְּכוֹ ָלה ַ
ֶׁהיְ ָתה בְּ ָמקוֹ ם ָ
ַה ְּק ַטנִּיםָ .אז הִ ְסתַּכֵּ ל ָה ַרבִּי ַעל יָ לְ ָדה ְק ַטנָּה ש ָ
לְהקְפִּיד ַעל ְצנִיע ּות
ְרִיכה ַ
ֶׁאז הִיא צ ָ
כֵּיצ ד ָלשִׁיר וְ לִרְ קֹד בְּ ַחיּ ּותָּ ,כל עוֹ ד שֶׁאֵינָ הּ ַּבת ָׁשלוֹ שׁ ,ש ָ
ַלג ְָּברִים ֻ ּדגְ ָמה ַ
וְ ל ֹא ָלשִׁיר בִּפְ נֵי ג ְָּברִים".

יח
ְ ּגא ּו ָלה ּו ָמ ׁ ִש ַ

ַ /א ָּתה ָה ְר ֵא ָת

ימעל ַ ּבת ָה ַרב יו ֵֹסף ָ ּברוּ ְך ע"ה ְפ ִר ְיד ַמן
ֻמ ְק ָ ּד ׁש לְ ִעלּ וּי נִ ְׁש ַמת ָסבָ ֵתנוּ ָה ֲאהוּבָ ה ִמ ְריָם צִ ְ
"אתָּה ָהרְאֵ ָת".
לִפְ נֵי ַהקָּפוֹ ת בִּשְׁ מִינִי ֲע ֶצ ֶרת /שִ ְׂמ ַחת ּתוֹ ָרה אוֹ מְרִים  17פְּ ס ּוקִיםָ .הרִאשׁ וֹ ן הוּא ַ
ַהפְּ ס ּוקִים ָהאֵ לּ ּו ְמ ַל ְּמדִים ַמ ּד ּו ַע יֵשׁ לִשְ ׂ מ ַֹח בְּשִ ְׂמ ַחת ּתוֹ ָרה.
וְא ַמר
לְהסְבִּיר ֶאת ַהפְּ ס ּוקִים .בִּשְׁ נַ ת ה'תשנ"בָ ,ה ַרבִּי הִ סְבִּיר ָ
ועד ּות לִפְ נֵי ַהקָּפוֹ תָ ,ה ַרבִּי נָ ַהג ַ
בְּהִ ְתוַ ַ
שִׁיח.
כֵּיצ ד ָּכל ַהפְּ ס ּוקִים ֶׁש ְּק ָדמוֹ לוֹ עוֹ ְסקִים בְּ ָמ ַ
כִיח ַ
ֶׁה ּ ָפס ּוק ָה ַא ֲחרוֹ ן מוֹ ַ
שַ
בִּיאת ַהמ ַ
ֵהנָּבִיא ַׁיְשעְיָ הַ ,ה ְּמנַ בֵּא ַעל זְ ַמן ַ
ַה ּ ָפס ּוק ָה ַא ֲחרוֹ ן "כִּי ִמצִּיּ וֹ ן ֵּתצֵא ּתוֹ ָרה" ָלק ּו ַח מ ַ
ָּשִׁיח שֶׁבּ וֹ
ִשם ֵּתצֵא ַה ּתוֹ ָרה.
לִירוּש ַליִ ם כִּי מ ׁ ּ ָ
ַהגּ וֹ יִים יַ ֲעל ּו בְּ ִעקְבוֹ ת ַהיְה ּו דִים
ָׁ
ִּילה כִּי יְכוֹ ָלה לְהִ תְפָּרֵשׁ כְּ ִמ ַ ּלת סִבָּה אוֹ כְּ ִמ ַ ּלת שְׁאֵ ָלה
ֶׁבְּפס ּוק זֶ ה ָרמ ּוז ִענְיַ ן נוֹ ַסףַ .המ ָ
ָה ַרבִּי אוֹ מֵר ש ּ ָ
"מצִּיּ וֹ ן
ואםָ .מ ַתי? ִ
ְּברִים ֶׁש ָ ּל ַמ ְדנ ּו בַ 16הפְּ ס ּוקִים ָהרִאשׁ וֹ נִים יִ קְר ּו בְּ מִילּ ָ
ֶׁכל ַהד ָ
ָמ ַתי? ַה ּ ָפס ּוק ַהזֶ ּה אוֹ מֵר ש ָּ
שִׁיח יָ בוֹ א.
ַּאשֶׁר ָמ ַ
ֵּתצֵא ּתוֹ ָרה -כ ֲ
ׂיחת לֵ יל ִש ְׂמ ַחת ּתו ָֹרה ה'תשנ"בֵ ,ס ֶפר ַה ּ ִשׂיחוֹת תשנ"ב ַע ּמוּ ד )37
(ר ֵאה ִש ַ
ְ
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