
   

        המקדשהמקדשהמקדשהמקדשפינת פינת פינת פינת 

        
  כל הזכויות שמורות –ר מאת אהובה קליין ציו: המנורה

בית שהתקיימה ב מצווההדלקת הנרות במקדש היא 
, בבוקר ובערב מנורת שבעת הקניםבנרות של  המקדש

  . כאשר בבוקר בעיקר הוטבו הנרות והוכנו להדלקה
אלא , מטרת הדלקת הנרות לא הייתה למטרת תאורה

טעם נוסף המוזכר .ישראלשורה ב שכינהכעדות לכך שה
 .את בית המקדש הוא לפאר ולכבד ספר החינוךב

        מתוך מעיינה של תורהמתוך מעיינה של תורהמתוך מעיינה של תורהמתוך מעיינה של תורה

  )'ב' פס' פרק ח" (אל מול פני המנורה יאירו"
  

ובנוגע , גביעים 22, כפתורים 11,  פרחים 9, קנים 7: המנורה היתה עשויה
  .טפחים 18או  17אם היה זה של ) מחלוקת(לגובהה יש פלוגתא 

  .חומשי תורההמספרים הללו מרמזים על הפסוקים הראשונים של חמישה 
  .כנגד שבעת הקנים, מילים 7בפסוק הראשון של ספר בראשית ישנן 

  .הכפתורים 11כנגד , מילים 11בפסוק הראשון של ספר שמות ישנן 
  .כנגד תשעת הפרחים, בפסוק הראשון של ספר ויקרא ישנן תשע מילים

  .הגביעים 22כנגד , מילים 22בפסוק הראשון של ספר דברים ישנן 
הטפחים של גובה  17כנגד , מילים 17שון של ספר במדבר ישנן ובפסוק הרא

  .המנורה
תחילתם של חמישה חומשי  תורה  –" פתח דבריך יאיר: "זוהי הכוונה שבמדרש

  . מרמזת כנגד מספרי המנורה
  ...ז טפחים הוי גובהה של מנורה"אולם יפים הדברים רק למאן דאמר י

  )ל"ש משעפיטאווקי ז"דברי נועם מהגר(
  

        ::::ממצא מענין בדילוג אותיותממצא מענין בדילוג אותיותממצא מענין בדילוג אותיותממצא מענין בדילוג אותיות, , , , ובאותו נושאובאותו נושאובאותו נושאובאותו נושא
אותיות כל  49וממנה מדלגים , הראשונה" ת"אם נחפש בספר בראשית את אות 

  ".תורה"מקבלים את המילה , פעם
  .ל בספר שמות"כנ

אותיות  49וממנה מדלגים , הראשונה" ה"אם מחפשים את אות , בספר במדבר
  ).אותיות ךבהיפותורה " (הרות"מקבלים את המילה , אחורה

  .ל בספר דברים"וכנ
, אותיות 7ונדלג בכל פעם , הראשונה' אם נתחיל מאות י, שם? ומה בספר ויקרא

וספר ויקרא , סימטרי חמישה חומשי תורה יוצרים מבנה, גם כאן. 'שם ה: נגיע ל
  .בדומה לאופן שבו הנרות במנורה היו מופנים לכיוון הנר האמצעי, באמצע

        בהעלותךבהעלותךבהעלותךבהעלותך    פרשתפרשתפרשתפרשתבת בת בת בת דף לשדף לשדף לשדף לש
  

-ֲהרֹן , מֶֹׁשה, דֹוִׁשיםּקְ ַּבָּפָרָׁשה זֹו עֹולֹות ְלָפֵנינּו ְּדֻמּיֹוֵתיֶהן ַהְּמֻיָחדֹות ֶׁשל ָה-ִחים הַ 
.ים ְּבֵני ַעְמָרםמרּו  

. ֶׁשּזֹוֶכה ְלַהְדִליק ֶאת ַהְּמנֹוָרה, ַהָּפָרָׁשה ַמְתִחיָלה ְּב-ֲהרֹן ַהּכֵֹהן  
 ֶׁשְּבָפָרַׁשת, ם"אֹוֵמר המלבי": ְלַהִּגיד ִׁשְבחֹו ֶׁשל -ֲהרֹן ֶׁשּלֹא ִׁשָּנּה -ֵּכן -ֲהרֹן  ויעש"

וְַיִהי " ְוַרק ַּבְּבִריFה ֶׁשל ָהאֹור ֶנֱאַמר, "ןוְַיִהי כֵ "ֶׁשִּנְבָרא ֶנֱאַמר ְּבָכל ַמה , ְּבֵראִׁשית
א ֵמ-ַחר ֶׁשּלֹ, ְלִפי ֶׁשָהאֹור ַהִּנְבָרא ִנְגַנז, ֵמינּוְוFְמרּו ַעל ָּכְך ֲחכָ , "ןכֵ "ְולֹא ֶנֱאַמר " אֹור

-ֲהרֹן . ָקָטן ְוׁשֹוֶנה ִמְּכִפי ֶׁשִּנְבָרא, ה אֹור -ֵחרוִבְמקֹומֹו ִנְתהַ ּו, ָהָיה ָהעֹוָלם ָראּוי לֹו
ִראׁשֹון ִּתֵּקן ֶאת ָהעֹוָלם ְוַהֲחִזיר לֹו ֶאת ָהאֹור הָ , ְּבַהְדִליקֹו ֶאת ַהְּמנֹוָרה, ַהּכֵֹהן
ה ְּלַכְּתִחּלָ ֶׁשָעָׂשה ֶאת ָהאֹור ְּכִפי ֶׁשִּנְבָרא מִ , "ֵּכן"ְוִנְמָצא ֶׁשהּוא ַהֲחִזיר ֶאת ה, ֶׁשִּנְגַנז

  ".ֶׁשּלֹא ִׁשָּנה"ְוָהיִינּו , ְּבִלי ַהִּׁשּנּוי ַׁשַחל ּבֹו -ֵחר ָּכךְ 

ָהִאיׁש . "ה"ְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל מׁשה רבינו עFנּו לֹוְמִדים ַעל ַעְנְוָתנּותֹו הַ , ֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשהּב
ִמּׁשּום , Fדֹון ְוFב ְלָכל ַהְּנִביִאים, "ִאיׁש"ָזָכה מׁשה ִלְהיֹות ".  ָמָׁשה ָעָנו ִמָּכל ָהFָדם

ַעל ֵּכן ָהָיה הּוא , ֶׁשָהָיה רֹוֶאה ֶאת ָּכל ֶאָחד ַּבַּמְדֵרָגה יֹוֵתר ְּגבֹוָהה ֵהיַמּנּו, ַעְנְוָתנּותֹו
).בינה לעיתים..(.בֹוַּה ִמן ַהּכֹלּגָ   

 וִיהֹוֻׁשַע ַמְכִניס ֶאת ֵהֵעם, ַמְחֶנה ׁשמׁשה רבנּו ֵמתְוִהְתַנְּבאּו ּבמידד ָּבאּו ֶאְלָּדד ּו
ּה ַהְּמַקֵּנא ִאּתָ : "ְוֵאילּו מׁשה רבנו אֹוֵמר, "ּכלאם, י ָמָׁשהדֹנא: "ְיהֹוֻׁשַע ִהִּציעַ . Fֶרץלָ 
ל ֶׁשֵאינֹו ַמְקִּפיד עַ , ַּדְרָּגה ְּגבֹוָהה זֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ". ְנִביִאים' ּכל עם ד ּוִמי ִיֵּתן? ִלי

ְהיֹות הּוא ְמָבֵרְך ֶאת ָּכל ֵהֵעם ִלְזּכֹות לִ , ֶאָּלא -ְדַרָּבה! ֵאּלּו ֶׁשִּמְתַנְּבִאים ַעל מֹותֹו
ַהּקֹוְדִמים , ִלְהיֹות Fב ְלכֹל ַהְּנִביִאיםּוִבְגַלל ַעְנְוָתנּותֹו ָזָכה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו . ְנִביִאים

  .ְלָפָניו ְוַהָּבִאים -ֲחָריו

ן ֶׁשִּדְּבָרה ִעם -ֲהרֹ, ְנָׁשּה ֶׁשל  ִמְרָים ַהְּנִביFהולֹוְמִדים Fנּו ַעל ע, ָרָׁשהּוְלִסּיּום ַהּפָ 
ְוִהִּציָלה , ֶׁשל מֶֹׁשה ָהְיָתה ֲאחֹותֹו ַהְּגדֹוָלה מריםְוַהּלֹא . ַהּכֵֹהן ַעל ֲאִחיֶהם מֶֹׁשה

ִחָּכה ֵאל ְוכֹל ַעם ִיְׂשרָ ! ּוְבַוַּדאי ָּכל ַמְּטָרָתּה ָהְיָתה ְלצֶֹרךְ , אֹותֹו ִמָּמֶות ְּכֶׁשָהָיה ִּתינֹוק
ָרֵאל ּוִמְּפֵני ַמה ָחָלק ָלּה ַעם ִיׂשְ . ּצרָעָתּהף ִמְרָים ְוֵתָרֵפא מִׁשְבָעה ָיִמים ַעד ֶשתאס
  .ְּיאֹורּבַ ָיה ֶׁשה ְּבָׁשָעה ֶׁשהָ ִמְּפֵני ֶׁש-ף ִהיא ִהְמִּתיָנה ְלמֹ? ָּכבֹוד ָּגדֹול ְּבַהְמָּתָנה זֹו

ִּבְגַלל ? ָבהעֶֹנׁש ּכֹה ָחמּור ַעל ַמֲעֶׂשה ֶׁשַּכָּוָנתֹו ָהְיָתה ְלטֹוּוַמּדּוַע ֶנֶעְנָׁשה ִמְרָים ּבְ 
.ְמַדְקֵּדק ִעם ַצִּדיִקים ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה' ֶׁשַּכָּידּוַע ד, ַצִּדיקּוָתּה  

, ְּנִביִאים-ֲהרֹן ּוִמְרָים  הַ , ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְלַמד ֻּכָּלנּו ִמִּמּדֹוֵתיֶהם ַהְּתרּוִמּיֹות ֶׁשל מֶֹׁשה
ִּבְמֵהָרה , ם ִיְׂשָרֵאל ְלַדְרַּגת ְנבּוFהFז יִגיַע  ָּכל ע, ְּׁשֵלָמהְוִנְזֶּכה ִלְראֹות ַּבְּגֻאָּלה הַ 

.ּבימינֹו Fֵמן  

 
 

 ד"בס

        פינת ההלכהפינת ההלכהפינת ההלכהפינת ההלכה
  )מצוות עשה. (עשין, פתיחה, החפץ חיים

דברים (עובר על ידי זה על מצות עשה ... המרגל בחברו
  ) 'ד ט"כ

  ', וגו" אלקיך למרים בדרך' זכור את אשר עשה ד"

, שנזכור בפה תמיד העונש הגדול, שהזהירנו התורה בזה
  .יתברך לצדקת מרים הנביאה' עשה דאשר 

, שלא דיברה אלא באחיה אשר אהבתהו כנפשה* 
  , וסיכנה עצמה להצילו מן הים, וגידלתהו על ברכיה

והיא לא דיברה בגנותו אלא מה שהשותה אותו לשאר *
  , נביאים

רק בינה לבין , ולא דיברה בפניו שיבוש ולא בפני רבים*
  , אחיה הקדוש בצינעה

במדבר (והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו שנאמר *
  ". והאיש משה ענו מאד) "'ב ג"י

ואף על פי כן לא הועילוה כל מעשיה הטובים ונענשה 
  , בצרעת על זה

המרבים לדבר , קל וחומר לשאר בני אדם הטפשים
  .שבודאי יענשו על זה מאוד, גדולות ונפלאות על חבריהם

        תפזורת לפרשה למוצאי שבת תפזורת לפרשה למוצאי שבת תפזורת לפרשה למוצאי שבת תפזורת לפרשה למוצאי שבת  
מושגים הקשורים  10בתפזורת הבאה מסתתרים 

  !הבה נמצא אותם. לפרשה

  א  ת  מ  פ  נ  ע  ש  ו  ה  י

  א  ע  ט  ס  ש  ם  י  'י  ח  ר

  ל  ע  פ  ח  י  ס  כ  נ  ד  ג

  ד  נ  כ  ש  מ  ח  מ  ר  ה  ב

  ד  נ  ב  נ  נ  ה  ר  ו  נ  מ

  מ  ב  ד  י  ר  ק  י  ת  צ  ק

  י  ל  ו  ש  ז  צ  מ  ו  ר  ש

  ד  ג  ל  ב  ה  ז  ת  ל  ע  ה

  ד  י  ח  ו  ה  ה  ש  מ  ת  א

  ו  ח  ו  ד  ד  ג  ע  ר  ז  כ

  



  

  

  

  

  

 

 

 ד"בס

  !'ופרק : ור בהמשכיםור בהמשכיםור בהמשכיםור בהמשכיםפפפפסיסיסיסי

  

  :הפרקים הקודמיםַּתְקִציר 

יחֹות ָלִאי ַטְסַמְנָיה ַּבְּׁשלִ  הגיעהישראלית ִמְׁשָּפָחה 
 ֶאת ַּבַּבִית ָמְצאּו ַהִּמְׁשָּפָחה ַיְלֵדי .ַהּסֹוְכנּות ַהְּיהּוִדית

 ִלְלמֹד ֵמַההֹוִרים ּוִבְּקׁשּו ,"ָערּוךְ  ֻׁשְלָחן ִקּצּור" ַהֵּסֶפר
-ֵחר עֹוד ְּבאֹותֹו ַהּיֹום לְ . .ִהְסִּכימּו ְוַההֹוִרים ,ֶזה ִמְסָּפר

 .םְבַטְחּתֶ ִהְזִּכירּו ַהָּבִנים ַלהֹוִרים ֶאת הִ , ֲארּוַחת ֶהָעֵרב
ֹות ְצַות ַמֲעִׂשּיִּלּמּוד ָהָיה ִלְרִציִני ַעד ֶׁשֵהֵחּלּו ְלַקֵּים מִ ה

א ר ִעְנָיִנים ֶׁשּלַֹּבֶּמֶׁשְך ַהִּלּמּוד ִנְתְקלּו ַּבִּמְסּפָ . ַּבּפֹוֵעל
ְוַהָּבִנים ֶנֶעְמדּו  ,ִהְצִליחּו ְלָבֵרר ַּבּכֹחֹות ַעְצָמם

  . ָלֶהם ָרב ְלִהְתַּפֵּלל ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּיְׁשַלח

ָׁשַלח ָהַרִּבי , ְבִדּיּוק ַּבָּׁשָעה ֶׁשהָּבִנים ִהְתַּפְּללּו
ם ד ְּבאֹוְסְטַרְלָיה עִ "מליובאוויטש ִמְבָרק ַלָּׁשִליַח חב

.  ְרֵאִליתְלַטְסַמְנָיה ַלִּמְׁשָּפָחה ַהִּיׂשְ  ַהַהְנָחָיה ִלְנסֹעַ 
, רַּבְּזַמן ַהִּׁשעּו ַהָּׁשִליַח ִהִּגיַע ֶאל ַהִּמְׁשָּפָחה ְלָמֳחָרת

, ֵביָתםִהְכִׁשיר ֶאת ַהִּמְטָּבח ּבְ הּוא  . ְוִסֵּיַע ָלֶהם ַרּבֹות
, ֹותרָקָנה ְּתִפִּלין ְמֻהּדָ , ָקַבע ְמזּוזֹות ְּכֵׁשרֹות ְּבָכל ָּפַתח

 ָעיֹותּוָפַתר ָלֶהם ֶאת ָּכל ַהּבְ , ּוִמְסָּפר ִסְפֵרי ֻקַּדׁש ַלַּבִית
  .ָּבֶהם ִהְתַחְּבטּו ַּבְּזַמן ַהִּלּמּוד

  

 פרק אחרון
 

ֹוֵרַח ַחִּיים ְל-ֵחר ֶׁשֵהֵחל ַהַּבִית ְלִהְתַנֵהל ָּבא
, ַהְּבִרית ָטָסה ַהִּמְׁשָּפָחה ָלֲאָרצֹות, ְיהּוִדי ָמֵלא

 כּותֹו נֹוְלדּוִלְראֹות ְּבמֹו ֵעיֶניָה ֶאת ָהִאיׁש ֶׁשִּבזְ 
ֵהם . ל"ָהַרִּבי מליובאוויטש זצוק: ְמַחֵּדׁש

ְו-ף ׂשֹוֲחחּו ִעם , לּוִהְתַּפעֲ , ִנְפְּגׁשּו ִעם ָהַרִּבי
תֹו ְוִקְּבלּו ֶאת ְּבֵרכָ , "ְיִחידֹות"ל ב"ָהַרִּבי זצוק

.ְוֶאת ַהְנָחיֹוָתיו ַלֶהְמֵׁשְך ַהֶּדֶרךְ   
 

, ַטְסַמְנָיהַּכֲעבֹר ִמְסָּפר ָׁשִנים ֶׁשל ְׁשִליחֹות ּבְ 
ם ְוִנְׁשֲארּו ׁשֵ , ָעְבָרה ַהִּמְׁשָּפָחה ְלאֹוְסְטַרְלָיה

ֲאִבי ַהִּמְׁשָּפָחה הּוא . ֲחָדָׁשהַלְּׁשִליחֹות 
ּוֵביתֹו , ּבֹוְרןְּפרֹוֶפסֹור ָּבִכיר ְּבאּוִניֶבְרִסיַטת ֶמלְ 
 ִּיים ָהַרִּביםָּפתּוַח ִּבְפֵני ַהְּסטּוֶדְנִטים ַהְּיהּודִ 

  .ּוִמְתָקְרִבים ְלַיֲהדּות, ֶׁשּלֹוְמִדים ֵׁשם

  

  . סוף הסיפור

  

  !ה בשבוע הבא סיפור חדש"בע

        מוטב לרדת באמצע הדרך ולא לשמוע לשון הרעמוטב לרדת באמצע הדרך ולא לשמוע לשון הרעמוטב לרדת באמצע הדרך ולא לשמוע לשון הרעמוטב לרדת באמצע הדרך ולא לשמוע לשון הרע    ––––    לפרשהלפרשהלפרשהלפרשהסיפור סיפור סיפור סיפור 

  . פעם נסע החפץ חיים בעגלה עם סוחרי בהמות וסוסים
ישראל מאיר ישב שקוע ' ר. 'סוסים וכדו, פרות, בכל הדרך שוחחו הסוחרים על שוורים

  . במחשבותיו ולא שם לבו לשיחותיהם
ישראל מאיר ' ר. פתאום העלה אחר האנשים שיחה על סוחרים אחרים והתחיל ללעוג עליהם

  , כאילו הקיץ משנתו
עד כה עסקתם בשיחה נאה על הסוסים והשוורים הנוגעת ! אחים: "והעיר להם בנחת

הרי יש בזה עבירות חמורות של ? אבל למה עברתם לשוחח בעסקי הבריות, לפרנסתכם
  . "לשון הרע ורכילות

והגיבו בדברי לעג ובוז " משולח"חשבו אותו להלך או ל, שהיו אנשים פשוטים, שכניו בעגלה
  .  ומטיף להם דברי תוכחה םעל אשר הוא מתערב בענייניה

ישראל מאיר לא השיב לגידופיהם והיה נראה כאילו הוא נהנה מכך כיוון  שהם הפסיקו ' ר
  . בינתיים את שיחותיהם בעניני לשון הרע

החפץ חיים העיר להם שוב והתחנן . הם המשיכו לספר על חבריהם, שגמרו ללעוג לו לאחר
כשלא הועילו דבריו הוא ביקש . לפניהם שידברו על סוסיהם ופרותיהם ולא על חבריהם

  . מהעגלון שיוריד אותו מהעגלה
  . לדברי לשון הרע ורכילות מוטב לו להשאר באמצע הדרך מלשבת בחבורת לצים ולהקשיב

  )המאורות הגדולים( 

  

  ))))c((((אהובה קליין אהובה קליין אהובה קליין אהובה קליין : : : : שיר מאתשיר מאתשיר מאתשיר מאת/ / / / מןמןמןמן

  

  ישראל בני מלכים

  בחולות מדבר מהלכים

  לא בזיעת אפם יאכלו לחם

  .כי אם מאכל זך כגשם

  

  לחם אבירים

  נבלע באיברים

  טעם עליונים

  .מיני מעדנים

  

  על מגש הכסף יוגש

  לא עשיר ולא רש

  יד ימינו -צילו על' ה

  .עמולא ייטוש  -לנצח

 -השיר נכתב בהשראת נושא ירידת המן במדבר

  .פרשת בהעלותך חומש במדבר

        תיבותתיבותתיבותתיבותלנלנלנלנל ל ל ל """"הבבא סאלי זצוקהבבא סאלי זצוקהבבא סאלי זצוקהבבא סאלי זצוק    עברעברעברעבר    מדועמדועמדועמדוע    ––––לפרשה לפרשה לפרשה לפרשה סיפור סיפור סיפור סיפור 

יום אחד ביקש להיכנס אצלו ראש . התגורר הצדיק הבבא סאלי בעיר יבנה, עם עלותו ארצה
, תוך כדי שיחתם. הבבא סאלי קיבלו בכבוד גדול. שהיה מזרעו של הגאון מוילנא, כולל במקום

  .דיבר ראש הכולל בסגנון של ביטול כלפי הבעל שם טוב הקדוש

הוא מחה בו נימרצות על הפגיעה בקודש .נזדעזע כל גופו,י את דברי הרבכששמע הבבא סאל
  .הקודשים הבעל שם טוב

שכולל האברכים שבראשו עומד אותו ראש  חזה הבבא סאלי, כאשר יצא ראש הכולל מביתו
הבעל  בעיר שכך מדברים על רבינו"לאנשי ביתו  בבא סאליאמר הובנוסף . כולל יסגר במהרה

  . "אסור לדור בה ,שם טוב זכותו תגן עלינו

ועבר לעיר אשקלון בה התגורר בנו רבי   לארוז כל חפציוהבבא סאלי עוד באותו יום ציוה 
בחר הבבא סאלי ,לאחר פניות רבות של ערים שביקשו שכבוד הרב יסכים לגור בעירם .ברוך

פורחת ומשגשת ומשכה  נידחת הפכה לעיר  שמעיר,להשתקע דוקא בעיר נתיבות שבנגב
 .נים מבית ישראלוהמ

 שם דווח לו כי, הכולל ללשכת מועצת העיר הוזעק ראש, למחרתכבר ? כוללאותו הומה קרה ל

 .הכולל נסגר באותו היום -משרד הפנים מפסיק את ההקצבה לכולל 

  החפץ חיים מוחה נגד לשון הרע בכינוס ציבורי –לפרשה סיפור 

נשא אחד , בה ישב כנשיא כבוד" דת ישראלואג"באחת הכנסיות הגדולות של מפלגת 
חפץ "נזדעזע ה. הכירו והוקירו מאד" חפץ חיים"ה,  ל"הצירים דברים בגנות הרב קוק זצ

מרא דארעא , פגעו בכבוד רבה של ירושלים: "קם משלחן הנשיאות והכריז, כלו" חיים
בל באכסניתו עזב מיד את אולם הכנוסים ולא הסכים עוד לטול חלק בועידה ורק ק!" ישראל

  .את פני הבאים אליו

סרב , לקבל את ברכתו ,ל"של שבזמנו רדפה מאד את הרב קוק זצ ,כשבקשה גם המשלחת
אינני נותן , לאלה שמעליבים את רבה של ירושלים וארץ ישראל כלה", להושיט להם ידו

  ". שלום

  
  מספרי החפץ חיים 

  ועוד ספרים על איסור לשון הרע  זכור למרים, שמירת הלשון, חפץ חיים •
ספרו זה . פירוש על החלק הראשון של השולחן ערוך, )ששה כרכים(, משנה ברורה·

 . ובל כיום אצל רוב שומרי ההלכהנפוץ במהירות ומק

 . ת חיילים יהודים בצבא הנכריהעוסק בדילמות של התנהגו, מחנה ישראל •

  . פירוש על התורה •

 ). שני כרכים( אגרות החפץ חיים •

 . מענין חזרה בתשובה, נדחי ישראל •

  דיני צדקה. אהבת חסד •

  תורת הבית •

  . ספר מוסר על לימוד סדר קודשים, שם עולם •

ף על גמרות שעליהם לא "ספר הערוך כמו פירוש הרי, )שלשה כרכים( ליקוטי הלכות •
  ). סדר קודשים וזרעים בעיקר(ף "חיבר הרי

  

  


