בס"ד
דף לשבת פרשת בהעלותך

פינת המקדש

הרֹןמֹׁשהֲ ,
דֹוׁשיםֶ ,
חים ַה ְּק ִׁשל ָה ִ
ֻחדֹות ֶ
יהן ַה ְּמי ָ
ּיֹות ֶ
ְמ ֵ
ָׁשה זֹו עֹולֹות ְל ָפנֵינּו ּד ֻ
ַּב ָּפר ָ
ּומרים ְּבנֵי ַע ְמרָם.
ְה ְדלִיק ֶאת ַה ְּמנֹורָה.
ׁשּזֹוכֶה ל ַ
ּכֹהןֶ ,
ְ-הרֹן ַה ֵ
ָׁשה ַמ ְת ִחילָה ּב ֲ
ַה ָּפר ָ
ָׁשת
ׁש ְּב ָפר ַ
אֹומר המלבי"םֶ ,
ׁשּנָּה"ֵ :
ׁשּלֹא ִ
הרֹן ֶׁשל ֲ
ׁשבְחֹו ֶ
ְהּגִיד ִ
הרֹן  -ל ַ"ויעש ּכֵן ֲ
ְהי
ֶא ַמר "וַי ִ
ׁשל ָהאֹור נ ֱ
ְהי ֵכן" ,וְרַק ַּב ְּברִיFה ֶ
ֶא ַמר "וַי ִ
ׁשִּנ ְברָא נ ֱ
ֵאׁשיתְּ ,בכָל ַמה ֶ
ְּבר ִ
ׁשּלֹא
חר ִֶברָא ִנ ְגנַזֵ ,מ ַ
ׁש ָהאֹור ַהּנ ְ
ְFמרּו ַעל ָּכ ְך ֲח ָכ ֵמינּוְ ,לפִי ֶ
ֶא ַמר " ֵכן" ,ו ְ
אֹור" וְלֹא נ ֱ
הרֹןׁשִּנ ְברָאֲ .
ְפי ֶ
חרָ ,ק ָטן וְׁשֹונֶה ִמּכ ִִת ַהוה אֹור ֵ
ִמקֹומֹו נ ְ
ָהיָה ָהעֹולָם רָאּוי לֹוּ ,וב ְ
ְה ֲחזִיר לֹו ֶאת ָהאֹור ָהרִאׁשֹון
ְה ְדלִיקֹו ֶאת ַה ְּמנֹורָהִּ ,ת ֵּקן ֶאת ָהעֹולָם ו ַ
ּכֹהןּ ,ב ַ
ַה ֵ
ַּת ִח ָּלה
ִברָא ִמ ְּלכ ְ
ׁשּנ ְ
ׂשה ֶאת ָהאֹור ְּכפִי ֶ
ׁש ָע ָ
ׁשהּוא ַה ֲחזִיר ֶאת ה"ּכֵן"ֶ ,
ִמצָא ֶ
ׁשִּנ ְגנַז ,וְנ ְ
ֶ
ׁשּנָה".
ׁשּלֹא ִ
ְהיִינּו " ֶ
חר ָּכ ְך ,ו ָׁש ַחל ּבֹו ֵ
ּׁשּנּוי ַ
ְּבלִי ַה ִ
ׁשל מׁשה רבינו ע"הָ " .ה ִאיׁש
ֻחדֶת ֶ
ְתנּותֹו ַה ְּמי ֶ
לֹומדִים ַעל ַעְנו ָ
ָׁשהF ,נּו ְ
ׁש ְך ַה ָּפר ָ
ּב ֶה ְמ ֵ
ִיאיםִ ,מּׁשּום
ִהיֹות " ִאיׁש"F ,דֹון וְFב ְלכָל ַהְּנב ִ
ׁשה ָענָו ִמּכָל ָהFדָם"ָ .זכָה מׁשה ל ְ
ָמ ָ
ימּנּו ,עַל ּכֵן ָהיָה הּוא
ְבֹוהה ֵה ַ
יֹותר ּג ָ
ַּמ ְד ֵרגָה ֵ
רֹואה ֶאת ּכָל ֶא ָחד ּב ַ
ׁש ָהיָה ֶ
ְתנּותֹוֶ ,
ַעְנו ָ
בֹוּה ִמן ַהּכֹל)...בינה לעיתים(.
ָּג ַ
ִיהֹוׁש ַע ַמ ְכנִיס ֶאת ֵהעֵם
ְה ְתַנּבְאּו ּב ַמ ְחנֶה ׁשמׁשה רבנּו ֵמת ,ו ֻ
ּבָאּו ֶא ְלּדָד ּומידד ו ִ
אֹומרַ " :ה ְּמ ַקּנֵא ִא ָּתּה
ְאילּו מׁשה רבנו ֵ
ׁשהּ ,כלאם" ,ו ֵ
ְהֹוׁש ַע ִהּצִי ַע" :אדֹני ָמ ָ
ָלFרֶץ .י ֻ
ׁש ֵאינֹו ַמ ְק ִּפיד ַעל
ַּבנּו ֶ ,
מֹׁשה ר ֵ
ׁשל ֶ
ְבֹוהה זֹו ֶ
יאים"ַּ .ד ְרּגָה ּג ָ
ְב ִ
ִּתן ּכל עם ד' נ ִ
ּומי י ֵ
לִי? ִ
ְאים ַעל מֹותֹו! ֶאּלָא ְ -ד ַרּבָה ,הּוא ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ּכָל ֵהעֵם ִלזְּכֹות ִל ְהיֹות
ׁש ִּמ ְתַנּב ִ
ֵאּלּו ֶ
ְמים
יאיםַ ,הּקֹוד ִ
ְב ִ
ִהיֹות Fב לְכֹל ַהּנ ִ
מֹׁשה ַרּבֵנּו ל ְ
ְתנּותֹו ָזכָה ֶ
ִיאיםּ .ו ִב ְגלַל ַעְנו ָ
ְנב ִ
ח ָריו.ָאים ֲ
ְהּב ִ
ְל ָפנָיו ו ַ
הרֹןִּברָה עִם ֲ
ׁשּד ְ
ׁשל ִמ ְריָם ַהְּנבִיFהֶ ,
ְׁשּה ֶ
לֹומדִים Fנּו ַעל עונ ָ
ָׁשהְ ,
ְסּיּום ַה ָּפר ָ
ּול ִ
ְהּצִילָה
מֹׁשה ,ו ִ
ׁשל ֶ
ְתה ֲאחֹותֹו ַהּגְדֹולָה ֶ
ְהּלֹא מרים ָהי ָ
מֹׁשה .ו ַ
יהם ֶ
ּכֹהן ַעל ֲא ִח ֶ
ַה ֵ
ִׂש ָר ֵאל ִחּכָה
ְתה לְצֹ ֶר ְך! וְכֹל עַם י ְ
ָתּה ָהי ָ
ְׁש ָהיָה ִּתינֹוקּ ,ו ְבוַּדַאי ּכָל ַמ ְּטר ָ
אֹותֹו ִמ ָּמוֶת ּכ ֶ
ָאל
ִׂשר ֵ
ּומ ְּפנֵי ַמה ָחלָק לָּה עַם י ְ
ּצרע ָתּהִ .
ְת ָרפֵא מ ָ
שתאסף ִמ ְריָם ו ֵ
ָמים עַד ֶ
ׁש ְבעָה י ִ
ִ
ׁש ָהיָה ַּבּיְאֹור.
ׁשעָה ֶ
ׁשה ְּב ָ
ׁש-ף ִהיא ִה ְמ ִּתינָה לְמֹ ֶ
ְה ְמ ָּתנָה זֹו? ִמ ְּפנֵי ֶ
ּכָבֹוד ּגָדֹול ּב ַ
ְתה לְטֹובָה? ִּב ְגלַל
ׁש ַּכּוָנָתֹו ָהי ָ
ׂשה ֶ
ְׁשה ִמ ְריָם ְּבעֹנֶׁש ּכֹה ָחמּור עַל ַמ ֲע ֶ
ּומּדּו ַע ֶנ ֶענ ָ
ַ
ּׂש ֲערָה.
ִיקים ּכְחּוט ַה ַ
ַקּדֵק ִעם ַצּד ִ
ׁש ַּכּיָדּו ַע ד' ְמד ְ
ִיקּותּהֶ ,
ַצּד ָ
יאים,
ְב ִ
ּומ ְריָם ַהּנ ִ
הרֹן ִמֹׁשהֲ ,
ׁשל ֶ
רּומּיֹות ֶ
יהם ַה ְּת ִ
ּדֹות ֶ
ְמד ֻּכּלָנּו ִמ ִּמ ֵ
ׁשִּנל ַ
ְהי רָצֹון ֶ
יִ
ִמ ֵהרָה
ָאל ְל ַד ְרּגַת נְבּוFהּ ,ב ְ
ִׂשר ֵ
ִיע ּכָל עם י ְ
ֵמהF ,ז יג ַ
ּׁשל ָ
ְאּלָה ַה ְ
וְִנְזּכֶה ִלרְאֹות ַּבּג ֻ
Fמן.
ּבימינֹו ֵ

המנורה :ציור מאת אהובה קליין – כל הזכויות שמורות
הדלקת הנרות במקדש היא מצווה שהתקיימה בבית
המקדש בנרות של מנורת שבעת הקנים בבוקר ובערב,
כאשר בבוקר בעיקר הוטבו הנרות והוכנו להדלקה.
מטרת הדלקת הנרות לא הייתה למטרת תאורה ,אלא
כעדות לכך שהשכינה שורה בישראל.טעם נוסף המוזכר
בספר החינוך הוא לפאר ולכבד את בית המקדש.

פינת ההלכה
החפץ חיים ,פתיחה ,עשין) .מצוות עשה(
המרגל בחברו ...עובר על ידי זה על מצות עשה )דברים
כ"ד ט'(
"זכור את אשר עשה ד' אלקיך למרים בדרך" וגו',
שהזהירנו התורה בזה ,שנזכור בפה תמיד העונש הגדול,
אשר עשה ד' יתברך לצדקת מרים הנביאה.
*שלא דיברה אלא באחיה אשר אהבתהו כנפשה,
וגידלתהו על ברכיה ,וסיכנה עצמה להצילו מן הים,
*והיא לא דיברה בגנותו אלא מה שהשותה אותו לשאר
נביאים,

מתוך מעיינה של תורה
"אל מול פני המנורה יאירו" )פרק ח' פס' ב'(
המנורה היתה עשויה 7 :קנים 9 ,פרחים 11 ,כפתורים 22 ,גביעים ,ובנוגע
לגובהה יש פלוגתא )מחלוקת( אם היה זה של  17או  18טפחים.
המספרים הללו מרמזים על הפסוקים הראשונים של חמישה חומשי תורה.
בפסוק הראשון של ספר בראשית ישנן  7מילים ,כנגד שבעת הקנים.
בפסוק הראשון של ספר שמות ישנן  11מילים ,כנגד  11הכפתורים.
בפסוק הראשון של ספר ויקרא ישנן תשע מילים ,כנגד תשעת הפרחים.
בפסוק הראשון של ספר דברים ישנן  22מילים ,כנגד  22הגביעים.
ובפסוק הראשון של ספר במדבר ישנן  17מילים ,כנגד  17הטפחים של גובה
המנורה.
זוהי הכוונה שבמדרש" :פתח דבריך יאיר" – תחילתם של חמישה חומשי תורה
מרמזת כנגד מספרי המנורה.
אולם יפים הדברים רק למאן דאמר י"ז טפחים הוי גובהה של מנורה...
)דברי נועם מהגר"ש משעפיטאווקי ז"ל(
ובאותו נושא ,ממצא מענין בדילוג אותיות:
אם נחפש בספר בראשית את אות "ת" הראשונה ,וממנה מדלגים  49אותיות כל
פעם ,מקבלים את המילה "תורה".
כנ"ל בספר שמות.
בספר במדבר ,אם מחפשים את אות "ה" הראשונה ,וממנה מדלגים  49אותיות
אחורה ,מקבלים את המילה "הרות" )תורה בהיפוך אותיות(.
וכנ"ל בספר דברים.
ומה בספר ויקרא? שם ,אם נתחיל מאות י' הראשונה ,ונדלג בכל פעם  7אותיות,
נגיע ל :שם ה' .גם כאן ,חמישה חומשי תורה יוצרים מבנה סימטרי ,וספר ויקרא
באמצע ,בדומה לאופן שבו הנרות במנורה היו מופנים לכיוון הנר האמצעי.

*ולא דיברה בפניו שיבוש ולא בפני רבים ,רק בינה לבין
אחיה הקדוש בצינעה,
*והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו שנאמר )במדבר
י"ב ג'( "והאיש משה ענו מאד".
ואף על פי כן לא הועילוה כל מעשיה הטובים ונענשה
בצרעת על זה,
קל וחומר לשאר בני אדם הטפשים ,המרבים לדבר
גדולות ונפלאות על חבריהם ,שבודאי יענשו על זה מאוד.

תפזורת לפרשה למוצאי שבת
בתפזורת הבאה מסתתרים  10מושגים הקשורים
לפרשה .הבה נמצא אותם!
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בס"ד
סיפור לפרשה – מוטב לרדת באמצע הדרך ולא לשמוע לשון הרע

מן /שיר מאת :אהובה קליין )(c

פעם נסע החפץ חיים בעגלה עם סוחרי בהמות וסוסים.
בכל הדרך שוחחו הסוחרים על שוורים ,פרות ,סוסים וכדו' .ר' ישראל מאיר ישב שקוע
במחשבותיו ולא שם לבו לשיחותיהם.
פתאום העלה אחר האנשים שיחה על סוחרים אחרים והתחיל ללעוג עליהם .ר' ישראל מאיר
כאילו הקיץ משנתו,
והעיר להם בנחת" :אחים! עד כה עסקתם בשיחה נאה על הסוסים והשוורים הנוגעת
לפרנסתכם ,אבל למה עברתם לשוחח בעסקי הבריות? הרי יש בזה עבירות חמורות של
לשון הרע ורכילות".
שכניו בעגלה ,שהיו אנשים פשוטים ,חשבו אותו להלך או ל"משולח" והגיבו בדברי לעג ובוז
על אשר הוא מתערב בענייניהם ומטיף להם דברי תוכחה.
ר' ישראל מאיר לא השיב לגידופיהם והיה נראה כאילו הוא נהנה מכך כיוון שהם הפסיקו
בינתיים את שיחותיהם בעניני לשון הרע.
לאחר שגמרו ללעוג לו ,הם המשיכו לספר על חבריהם .החפץ חיים העיר להם שוב והתחנן
לפניהם שידברו על סוסיהם ופרותיהם ולא על חבריהם .כשלא הועילו דבריו הוא ביקש
מהעגלון שיוריד אותו מהעגלה.
מוטב לו להשאר באמצע הדרך מלשבת בחבורת לצים ולהקשיב לדברי לשון הרע ורכילות.
)המאורות הגדולים(

ישראל בני מלכים
בחולות מדבר מהלכים
לא בזיעת אפם יאכלו לחם
כי אם מאכל זך כגשם.

סיפור לפרשה – החפץ חיים מוחה נגד לשון הרע בכינוס ציבורי
באחת הכנסיות הגדולות של מפלגת "אגודת ישראל" בה ישב כנשיא כבוד ,נשא אחד
הצירים דברים בגנות הרב קוק זצ"ל ,ה"חפץ חיים" הכירו והוקירו מאד .נזדעזע ה"חפץ
חיים" כלו ,קם משלחן הנשיאות והכריז" :פגעו בכבוד רבה של ירושלים ,מרא דארעא
ישראל!" עזב מיד את אולם הכנוסים ולא הסכים עוד לטול חלק בועידה ורק קבל באכסניתו
את פני הבאים אליו.
כשבקשה גם המשלחת ,של שבזמנו רדפה מאד את הרב קוק זצ"ל ,לקבל את ברכתו ,סרב
להושיט להם ידו" ,לאלה שמעליבים את רבה של ירושלים וארץ ישראל כלה ,אינני נותן
שלום".
מספרי החפץ חיים
•

•
•
•
•
•
•
•
•

חפץ חיים ,שמירת הלשון ,זכור למרים ועוד ספרים על איסור לשון הרע
·משנה ברורה) ,ששה כרכים( ,פירוש על החלק הראשון של השולחן ערוך .ספרו זה
נפוץ במהירות ומקובל כיום אצל רוב שומרי ההלכה.
מחנה ישראל ,העוסק בדילמות של התנהגות חיילים יהודים בצבא הנכרי.
פירוש על התורה.
אגרות החפץ חיים )שני כרכים(.
נדחי ישראל ,מענין חזרה בתשובה.
אהבת חסד .דיני צדקה
תורת הבית
שם עולם ,ספר מוסר על לימוד סדר קודשים.
ליקוטי הלכות )שלשה כרכים( ,ספר הערוך כמו פירוש הרי"ף על גמרות שעליהם לא
חיבר הרי"ף )סדר קודשים וזרעים בעיקר(.

סיפור לפרשה – מדוע עבר הבבא סאלי זצוק"ל לנתיבות
עם עלותו ארצה ,התגורר הצדיק הבבא סאלי בעיר יבנה .יום אחד ביקש להיכנס אצלו ראש
כולל במקום ,שהיה מזרעו של הגאון מוילנא .הבבא סאלי קיבלו בכבוד גדול .תוך כדי שיחתם,
דיבר ראש הכולל בסגנון של ביטול כלפי הבעל שם טוב הקדוש.
כששמע הבבא סאלי את דברי הרב,נזדעזע כל גופו.הוא מחה בו נימרצות על הפגיעה בקודש
הקודשים הבעל שם טוב.
כאשר יצא ראש הכולל מביתו ,חזה הבבא סאלי שכולל האברכים שבראשו עומד אותו ראש
כולל יסגר במהרה .ובנוסף אמר הבבא סאלי לאנשי ביתו "בעיר שכך מדברים על רבינו הבעל
שם טוב זכותו תגן עלינו ,אסור לדור בה".
עוד באותו יום ציוה הבבא סאלי לארוז כל חפציו ועבר לעיר אשקלון בה התגורר בנו רבי
ברוך .לאחר פניות רבות של ערים שביקשו שכבוד הרב יסכים לגור בעירם,בחר הבבא סאלי
להשתקע דוקא בעיר נתיבות שבנגב,שמעיר נידחת הפכה לעיר פורחת ומשגשת ומשכה
המונים מבית ישראל.
ומה קרה לאותו הכולל? כבר למחרת ,הוזעק ראש הכולל ללשכת מועצת העיר ,שם דווח לו כי
משרד הפנים מפסיק את ההקצבה לכולל  -הכולל נסגר באותו היום.

לחם אבירים
נבלע באיברים
טעם עליונים
מיני מעדנים.
על מגש הכסף יוגש
לא עשיר ולא רש
ה' צילו על -יד ימינו
לנצח -לא ייטוש עמו.
השיר נכתב בהשראת נושא ירידת המן במדבר-
פרשת בהעלותך חומש במדבר.

סיפור בהמשכים :פרק ו'!
ּת ְקצִיר הפרקים הקודמים:
ַ
ַּׁש ִליחֹות
ָאי ַט ְס ַמְניָה ּב ְ
ׁש ָּפ ָחה ישראלית הגיעה ל ִ
ִמ ְ
ׁש ָּפ ָחה ָמצְאּו ַּב ַּביִת ֶאת
ַהּסֹוכְנּות ַהּיְהּודִית .יַ ְלדֵי ַה ִּמ ְ
ְחן עָרּו ְך ּ",ו ִבּקְׁשּו ֵמ ַההֹורִים ִללְמֹד
ׁשל ָ
ַה ֵּספֶר" קִּצּור ֻ
חרְההֹורִים ִה ְסּכִימּו ..עֹוד ּבְאֹותֹו ַהּיֹום ְל ֵ
ִמ ְסּפָר זֶה ,ו ַ
ּתם.
ְט ְח ֶ
רּוחת ֶה ָערֵבִ ,ה ְזּכִירּו ַה ָּבנִים לַהֹורִים ֶאת ִהב ַ
ֲא ַ
ֲׂשּיֹות
ׁש ֵה ֵחּלּו ְל ַקּיֵם ִמ ְצוַת ַמע ִ
הּלִּמּוד ָהיָה ִל ְרצִינִי עַד ֶ
ׁשּלֹא
ִתקְלּו ַּב ִּמ ְס ָּפר ִעְניָנִים ֶ
ׁש ְך ַהּלִּמּוד נ ְ
ַּבּפֹו ֵעלַּ .ב ֶּמ ֶ
ְה ָּבנִים נֶ ֶע ְמדּו
ְמם ,ו ַ
ִה ְצלִיחּו ְל ָברֵר ַּבּכֹחֹות ַעצ ָ
ָהם רָב.
ִׁשלַח ל ֶ
ׁשּי ְ
ְה ְת ַּפּלֵל ַלּקָדֹוׁש ּבָרּו ְך הּוא ֶ
לִ
ׁשלַח ָה ַרּבִי
ׁשה ָּבנִים ִה ְת ַּפּלְלּוָ ,
ַּׁש ָעה ֶ
ְבדִּיּוק ּב ָ
ְאֹוס ְט ַר ְליָה ִעם
ִיח חב"ד ּב ְ
ַּׁשל ַ
מליובאוויטש ִמ ְברָק ל ָ
ְאלִית.
ִׂשר ֵ
ָחה ַהּי ְ
ׁשּפ ָ
ַּמ ְ
ְט ְס ַמְניָה ל ִ
ְחיָה ִלנְסֹ ַע ל ַ
ַה ַהנ ָ
ּׁשעּור,
ְמן ַה ִ
ְמ ֳחרָת ַּבּז ַ
ָחה ל ָ
ׁשּפ ָ
ִיח ִהּגִי ַע ֶאל ַה ִּמ ְ
ּׁשל ַ
ַה ָ
ֵיתם,
ְׁשיר ֶאת ַה ִּמ ְט ָּבח ְּבב ָ
ָהם רַּבֹות .הּוא ִהכ ִ
ְסּיֵ ַע ל ֶ
וִ
ּת ִפּלִין ְמ ֻה ָּדרֹות,
ָתחָ ,קנָה ְ
ְׁשרֹות ְּבכָל ּפ ַ
ָק ַבע ְמזּוזֹות ּכ ֵ
ָהם ֶאת ּכָל ַה ְּבעָיֹות
ּומ ְסּפָר ִס ְפרֵי ֻקּדַׁש ַל ַּביִתּ ,ו ָפ ַתר ל ֶ
ִ
ְמן ַהּלִּמּוד.
ָּב ֶהם ִה ְת ַחּבְטּו ַּבּז ַ

פרק אחרון
ֵח ַחּיִים
ַהל ּבָאֹור ַ
ְה ְתנ ֵ
ׁש ֵה ֵחל ַה ַּביִת ל ִ
ְ-חר ֶ
ל ֵ
ָארָצֹות ַה ְּברִית,
ָחה ל ֲ
ׁשּפ ָ
יְהּודִי ָמלֵאָ ,ט ָסה ַה ִּמ ְ
ׁש ִּבְזכּותֹו נֹולְדּו
ֶיה ֶאת ָה ִאיׁש ֶ
ִלרְאֹות ְּבמֹו ֵעינ ָ
ַּבי מליובאוויטש זצוק"לֵ .הם
ְמ ַחּדֵׁשָ :הר ִ
ׂשֹוחחּו עִם
ַּביִ ,ה ְת ַּפ ֲעלּו ,וְ-ף ֲ
ִנ ְפּגְׁשּו עִם ָהר ִ
ְקּבְלּו ֶאת ְּב ֵר ָכתֹו
ְחידֹות" ,ו ִ
ָה ַרּבִי זצוק"ל ב"י ִ
ׁש ְך ַה ֶּד ֶר ְך.
ַה ְמ ֵ
יֹותיו ל ֶ
ְח ָ
ְאת ַהנ ָ
וֶ
ׁשלִיחֹות ְּב ַט ְס ַמְניָה,
ׁשל ְ
ׁשנִים ֶ
ַּכעֲבֹר ִמ ְס ָּפר ָ
ׁשם
ִׁש ֲארּו ֵ
ְאֹוס ְט ַר ְליָה ,וְנ ְ
ָחה ל ְ
ׁשּפ ָ
ָע ְברָה ַה ִּמ ְ
ָחה הּוא
ׁשּפ ָ
ָׁשהֲ .א ִבי ַה ִּמ ְ
ַּׁשלִיחֹות ֲחד ָ
לְ
יטת ֶמ ְלּבֹורְןּ ,ו ֵביתֹו
ְּפרֹו ֶפסֹור ָּבכִיר ּבְאּונִי ֶב ְר ִס ַ
ַּבים
ְטים ַהּיְהּו ִדּיִים ָהר ִ
ָתּוח ִּב ְפנֵי ַה ְּסטּו ֶדנ ִ
ּפ ַ
ַהדּות.
ְבים ְלי ֲ
ּומ ְת ָקר ִ
ׁשםִ ,
ּלֹומדִים ֵ
ׁש ְ
ֶ

סוף הסיפור.

בע"ה בשבוע הבא סיפור חדש!

