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ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם רש”י
ְ /ר ִב ִ

“הקִיאָה
ָאל ֵ
יִשׂר ֵ
נִש ּואִין יְ ה ּו דִיִ ּ ים ֵהם ָ ּד ָבר ְמאוֹ ד ָקדוֹ ׁשַ .ה ּתוֹ רָה אוֹ ֶמ ֶרת ֶׁש ֶא ֶרץ ְ
ְּכמוֹ ֶׁש ָ ּל ַמ ְדנ ּו ֶא ְתמוֹ לׂ ּ ,
ְ
ְ
הִתנַ ֵהג ׁשוֹ נֶ ה -אָ נ ּו הָ ָעם ַה ְּמיֻ ָחד ֶׁשל ה’.
הִתנַ ֲהג ּו ְּב ֶד ֶרך ל ֹא ְקדוֹ שָׁ ה .יְ ה ּו דִי ָצרִיך לְ ְ
ָה” ֶאת ַהגּ וֹ יִים ֶׁש ְ
ִתוֹ כ ּ
מּ
-

הִת ַח ֵּתן ֶא ָחד ִעם ַה ׁ ּ ֵשנִי
ְׁשנֵ י ֲאנָשִׁ ים ל ֹא יְ כוֹ לִים לְ ְ

-

הִת ַח ֵּתן ִעם ְּב ֵהמוֹ ת.
ֲאנָשִׁ ים ל ֹא יְ כוֹ לִים לְ ְ

ַמ ְת ִחילִ ים ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ְקד ֹו ִׁשים:
“קדוֹ שִׁ ים ּתִ ְהי ּו ִּכי ָקדוֹ ׁש אָ נִי”
ָאל ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ח ָׁש ּוב ְּביוֹ ֵתרְ :
יִשׂר ֵ
ה’ אוֹ ֵמר לְ מ ֶֹׁשה לוֹ ַמר לִ ְבנֵ י ְ
לוֹ ְמדִים ִמ ְצווֹ ת ַר ּבוֹ ת וְ גַ ם ַמזְ ִּכירִים ֵח ֶלק ֵמ ַה ִּמ ְצווֹ ת ֶׁש ָ ּל ַמ ְדנ ּו קוֹ ֵדם:
-

וָאם
ִּכ ּב ּו ד אָ ב ֵ

-

לִשמֹר ַׁש ָּבת
ְׁ

-

ל ֹא ַל ֲעבֹד ֱאלִילִים – ַרק ַל ֲעבֹד ֶאת ה’.

ַּכ ֲא ֶׁשר ַמ ְקרִיבִים ָק ְר ָּבן יֵ ׁש לִ זְ ֹּכר ֶאת ַה ֲה ָלכוֹ ת ֶׁשל ַה ְק ָרבָה ֶׁ(שיֵ ּ ׁש ֶל ֱאכֹל אוֹ תוֹ ְּבאוֹ תוֹ יוֹ ם)
וְ ָל ָּמה ַמ ְקרִיבִים אוֹ תוֹ.
הָאנָשִׁ ים הָ ֲענִיִ ּ ים ֶׁש ּי ּו ְכל ּו ָל ַק ַחת ֶאת ַמה ֶׁש ּצוֹ ֵמ ַח שָׁ ם.
ּ ֵפאָה -יֵ ׁש לְ ַה ְׁשאִיר ּפִ ָ ּנה ַּב ּשָ ֶׂדה ֲעב ּור ֲ
הָא ָדמָה ֲעב ּור
יבוֹ לִים ֶׁש ָ ּנ ְפל ּו ַעל ֲ
ֶל ֶקטַּ -כ ֲא ֶׁשר אוֹ ְספִים ֶאת ַה ְּתב ּואָה ,יֵ ׁש לְ ַה ְׁשאִיר ֶאת ַהשִׁ ּ
הָ ֲענִיִ ּ ים ֶׁש ּי ּו ְכל ּו ֶל ֱאסֹף אוֹ תָ ם.
אָ ס ּור ֶל ֱאסֹף ֶאת הָ ֲענָ בִים ַה ּבוֹ ְדדִים ֶׁש ָ ּנ ְפל ּו ִּב ְׁש ַעת ַה ָּבצִיר .יֵ ׁש לְ ַה ְׁשאִיר אוֹ תָ ם ַל ֲענִיִ ּ ים.
-

אָ ס ּור לִ גְ נֹב

-

אָ ס ּור לוֹ ַמר ִ ּד ְב ֵרי ֶׁש ֶקר ְּב ֵבית ַה ִ ּדין

-

ִיח ַה ְב ָטחוֹ ת ֶׁש ֶקר ְּב ֵׁשם ה’
אָ ס ּור לְ ַה ְבט ַ

-

יֵ ׁש לְ ַׁש ֵ ּלם ָלעוֹ ְבדִים ַּבזְ ּ ַמן

-

אָ ס ּור לְ ַק ֵ ּלל ֲאנָשִׁ ים

-

ִישה ּו ַל ֲעשׂוֹ ת ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ֶׁשה ּוא ל ֹא טוֹ ב ֲעב ּורוֹ.
ְ
לִפנֵ י ִעוֵ ּ ר ל ֹא ּתִ ֵּתן ִמ ְכ ׁשוֹ ל -אָ ס ּור לוֹ ַמר לְ מ ֶׁ
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ְּת ִה ִּלים

יום ה' ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים כ"ט -ל"ד
ֹ /

הָא ֲחרוֹ ן ִּב ְתהִ ִּלים ֶׁשל ַה ּי וֹ םּ ָ ,דוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך אוֹ ֵמר ָלנ ּו "ס ּור ֵמ ָרע ַו ֲע ֵשׂה טוֹ בַּ ,ב ֵ ּק ׁש ָׁשלוֹ ם ְו ָר ְד ֵפה ּו"
ַּב ּ ֶפ ֶרק ַ
הִש ַּת ְ ּדל ּו לְ ַה ְׁש ִּכין שָׁ לוֹ ם.
– ְ
ש ּו טוֹ ב ,וְ ְׁ
הִת ַר ֲחק ּו ֵמהָ ַרעֲ ,ע ׂ
ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹ ב ַמ ְס ִּבירֶׁ ,ש ְּב ָכל ָ ּד ָבר ַג ְּׁשמִי ָּבעוֹ ָלם יֶ ְׁשנוֹ ֵח ֶלק ֶׁשה ּוא טוֹ ב ,וְ ֵח ֶלק ֶׁשה ּוא ַרע.
הָאלּ ּו.
ַה ֵח ֶלק הָ ַרע ֵאלּ ּו ֵהם ַה ְר ָג ּׁשוֹ ת וְ ַה ַּת ֲאוָה ֶׁשיֵ ּ ׁש לָאָ ָדם ַל ְ ּד ָברִים ֵ
ַה ֵח ֶלק ַה ּטוֹ ב ה ּוא ַה ַח ּי ּות ֶׁשל ה' ֶׁש ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַק ְּבלִים ֵמ ַה ַג ְּׁשמ ּ
ִי ּות.
ש ֶאת ַה ֵח ֶלק ַה ּטוֹ בֶ ,את ַה ַח ּי ּות
זֶ ה ַמה ֶׁש ֶ ּנ ֱא ַמר ַּב ְתהִ ִּלים ,ס ּורְ -
הִת ַר ֵחק ֵמ ַה ֵח ֶלק ֶׁשל הָ ַרעַּ /ת ֲאוָה ,וְ ַח ּ ֵפ ׂ
ֶמה'.
אָ ז ָצר ְ
ִיך ַל ֲעשׂוֹ ת שָׁ לוֹ ם ֵּבין ַה ַג ְּׁשמ ּ
ּיש ֶאת ַה ַח ּי ּות ֶׁשל ה' ֲאפִיל ּו
ִי וֹ ת וְ הָ ר ּו ָחנ ִּי ּות ַ
(ה ַח ּי ּות ֶׁשל ה') ָּכ ְך נַ ְר ִג ׁ
ַּכ ֲא ֶׁשר מ ְִׁש ַּת ְּמשִׁ ים ְּבגַ ְׁשמ ּ
ִי ּות.

ַּתנְ יָ א

 /לִ ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ּ ֶפ ֶרק מ”ד (ה’ ִאיָ ּר ׁ ָשנָ ה ְּפ ׁש ּו ָטה)

יצ ד ָּכל יְ ה ּו דִי ְמ ֻס ָגּל ְּבכ ַֹח ֶׁשל מ ַֹח ַׁש ִּליט ַעל ַה ֵ ּלב ,לְ נַ ֵ ּצ ַח ֶאת ַהיֵ ּ ֶצר הָ ַרע
ַּב ַתנְ יַ א ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן ְמ ַל ֵּמד ֵּכ ַ
ְ
לִהיוֹ ת יוֹ ֵתר זַ ּכוֹ ת וְ ר ּו ָחנ ִּי וֹ ת .קוֹ ֵדם ָל ַמ ְדנ ּו ֵאיך לְ נַ ֵ ּצ ַח ֶאת ַהיֵ ּ ֶצר הָ ַרע ַעל יְ ֵדי שִׁ ּמ ּו ׁש
וְ לִ גְ רֹם ַל ִּמ ְצווֹ ת ֶׁש ְּמ ַקיֵ ּם ְ
ְ
ִש ּוב ַעל ַה ֶ ּק ֶׁשר ִעם ה’,
הִש ַּת ֵּמ ׁש ַּב ּמֹ ַח ְּכ ֵדי לְ ח ׁ ּ
ְּבכ ַֹח ְמסִיר ּות ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ַ ּקיָ ּם ְּב ָכל יְ ה ּו דִי .עכשיו לוֹ ְמדִים ֵאיך לְ ְׁ
לִהיוֹ ת זַ ּכוֹ ת יוֹ ֵתר וְ ר ּו ָחנ ִּיוֹ ת יוֹ ֵתר.
ֶׁשיַ ּ ֲעזֹר לְ יִ ְר ַאת ה’ ּולְ ַא ֲה ַבת ה’ לִ גְ רֹם ַל ִּמ ְצווֹ ת ְ
קוֹ ֵדם ָל ַמ ְדנ ּו ַמה ַל ֲח ׁש ֹב ְּכ ֵדי ֶׁש ּתִ ְהיֶ ה יִ ְר ַאת ה’ .וְ אָ ז ָל ַמ ְדנ ּו ַעל ְׁש ֵּתי ַד ְר ֵכי ֲחשִׁ יבָה ֶׁשיְ ּכוֹ לוֹ ת לְ ַסיֵ ּ ַע ָלח ּו ׁש
ַא ֲה ַבת ה’ּ ְ ,ד ָרכִים יְ עִילוֹ ת לְ ָכל ֶא ָחד.
אִ ם חוֹ ְׁשבִים ַעל ְׁשנֵ י ְ ּד ָברִים ֵאלּ ּו ֶא ְפשָׁ ר ָלח ּו ׁש ַא ֲה ַבת ה’
ַ .1א ֲה ַבת ה’ ִּבגְ ַלל ֶׁשה ּוא ַה ְ ּנשָׁ מָה וְ ַה ַח ּי ּות ֶׁש ָ ּלנ ּו
.2

ַא ֲה ַבת ה’ ִּבגְ ַלל ֶׁשה ּוא ַא ָּבא ֶׁש ָ ּלנ ּו.

זֶ ה ָּבא יַ ַחד ִעם יִ ְר ַאת ה’:
(חס וְ שָׁ לוֹ ם)
הִפָ ֵרד ַמה’ ּולְ ַא ֵּבד ֶאת ַה ַח ּי ּות ַ
 .1חוֹ ְׁששִׁ ים לְ ּ
ִתִ י ֶׁש ָ ּלנ ּו – ה’
הָא ָּבא ֲ
הִת ַר ֵחק ֵמ ַ
 .2חוֹ ְׁששִׁ ים לְ ְ
הָאמ ּ
יִהי ּו ר ּו ָחנ ִּי וֹ ת יוֹ ֵתר
הָא ֲהבָה ַלה’ ֶׁש ְּבתוֹ ֵכנ ּוַ ,ה ִּמ ְצווֹ ת ְ
ַּכ ֲא ֶׁשר ַמזְ ִּכירִים לְ ַע ְצ ֵמנ ּו ַעל ָּכ ְך ּו ְמעוֹ ְררִים ֶאת ַ
ויַ ֲעל ּו ַלה’ לְ עוֹ ָלם ַהיְ ּ צִירָה -עוֹ ָלם הָ ֶרגֶ ׁש.
ֲא ָבל אִ ם חוֹ ְׁשבִים ֲאפִיל ּו יוֹ ֵתר ָלע ֶֹמק ַעל ַא ֲה ַבת ה’ ְּבא ֶֹפן ָּכזֶ ה וְ ֵא ְ
נִפ ָרדִים ִמ ֶּמנּ ּו ַחס
לִהיוֹ ת ְ
יך חוֹ ְׁששִׁ ים ְ
וְ שָׁ לוֹ ם אָ ז מ ְִׁש ַּת ְּמשִׁ ים ַּב ּמֹ ַח וְ ל ֹא ַרק ָּב ַא ֲהבָה ַה ְמס ּו ֶּת ֶרתֱ .היוֹ ת וְ זֶ ה נוֹ ֵב ַע ֵמ ֲה ָבנָהַ ,ה ִּמ ְצווֹ ת יְ כוֹ לוֹ ת ַל ֲעלוֹ ת
ֲאפִיל ּו ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתרֵ .הן יְ כוֹ לוֹ ת ַל ֲעלוֹ ת לְ עוֹ ָלם ַה ְּברִיאָה ,עוֹ ָלם ַה ֲה ָבנָה.
הָאצִיל ּות
הָא ֲהבָה ַה ְּמ ַח ֶּב ֶרת ֶאת ַה ִּמ ְצווֹ ת ֲאפִיל ּו לְ עוֹ ָלם ֲ
ּו ְב ֶע ֶצם ַא ֲהבָה זוֹ ּכוֹ ֶל ֶלת ַ ּגם ַא ֲהבָה ַר ָּבהּ ַ ,ד ְר ַ ּגת ַ
ַה ַ ּנ ֲע ֶלה ְּביוֹ ֵתר.

יום
יום ֹ
ַה ֹ

 /ה' ִאיָ ּר

ַהיוֹם הוּא ַהיוֹ ם ָה ֶע ְש ִׂרים לָ ע ֶֹמר.
לְ ֵׁשם ַמה ַא ֶּתם חוֹ ְׁשבִים ַה ְ ּנשָׁ מָה יָ ְרדָה לְ עוֹ ָלם? ָל ָּמה נוֹ ָל ד ּתִ ינוֹ קִ ,עם נְ שָׁ מָהְּ ,כ ֵדי לִ ְחיוֹ ת  70אוֹ 80
שָׁ נָה?
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ִּבגְ ַלל ֶׁשיֵ ּ ׁש ַל ְ ּנשָׁ מָה ַּת ְפקִיד ְמיֻ ָחד ָּכאן ָּבעוֹ ָלם.
ִתלְ מִיד ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹ ב ֶׁש ַּת ְפקִידוֹ הָיָה לְ ַל ֵּמד ּתוֹ רָה
הָא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקן ְׁש ַמע ַמר' ָמ ְר ְ ּד ַכי (הָיָה ֶא ָחד מ ַּ
ַ
ְּבר ּו ְסיָה) ֶׁש ׁ ּשָ ַמע ֵמ ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹ ב:
ַל ְ ּנשָׁ מָה יֵ ׁש ַּת ְפקִיד ְמיֻ ָחד ָּבעוֹ ָלם ַל ֲעזֹר לִיה ּו דִי נוֹ ָסף ְּבמָה ֶׁשה ּוא ָצר ְ
ִיךְּ .בגַ ְׁשמ ּ
ִי ּות – לְ מָשָׁ ל לְ וַ ֵ ּדא ֶׁשה ּוא
הִת ָק ֵרב ַלה'.
ִפ ָרט ְּבר ּו ָחנ ִּי ּותַ -ל ֲעזֹר לִיה ּו דִי נוֹ ָסף לְ ְ
שָ ֵׂמ ַח אוֹ ֶׁשיֵ ּ ׁש לוֹ אוֹ ֵכל טוֹ ב ּוב ְ
(כ ּמ ּו ָבן ֶׁש ֵאין ַה ַּכוָ ּ נָה ֶׁש ָּכל ַה ּתוֹ רָה וְ ַה ִּמ ְצווֹ ת ֶׁשיְ ּה ּו דִי ְמ ַקיֵ ּם ֵאינָ ם נֶ ְחשָׁ בִיםֵ .הם ַקיָ ּמִים ַעל ְמנָת לְ ַה ְׁשלִים
ַּ
ֹאָה).
ֶאת ַה ׁ ּ ְשלִיח ּות ִּב ְמל ּ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה רנ"א
ִ /מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ

נָאת ְ ּד ָברִים" -ל ֹא
תָה ִמ ְצוָה ׁ ֶש ָ ּל ַמ ְדנ ּו ֶא ְתמוֹ ל" .הוֹ ַ
ַה ִּמ ְצוָה ַה ּי וֹ מִיתִ ,מ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
שה רנ"א ,הִיא אוֹ ּ
לוֹ ַמר ִמלִּים ְּבא ֶֹפן ׁ ֶש ָ ּי כוֹ ל לְ ַה ְכאִיב /לְ ַה ּזִיק לְ אָ ָדם ַא ֵחר.
ָשל לְ ַה ֲעמִיד
גִּיש ַרע ,לְ מ ׁ ָ
הִת ַח ֵּכם ִעם מ ׁ ֶ
תָה ַ ּגם ל ֹא לְ ְ
ִישה ּו ְּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּי גְ רֹם לוֹ לְ ַה ְר ׁ
ַה ִּמ ְצוָה ַהזּוֹ ַמ ׁ ְש ָמע ּו ּ
הָא ֶמת הִיא ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ְסתָ ם ְמ ֻש ַע ַממִים וְ ל ֹא ֶּב ֱא ֶמת
ּ ָפנִים ְּכאִ לּ ּו נִ ְכנָ סִים ַל ֲחנוֹ ת לִ ְקנוֹ ת ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֱ
ִת ַּכ ְ ּונִים לִ ְקנוֹ ת ׁ ָשם ַמ ׁ ּ ֶשה ּו.
מְ

ַר ְמ ַּב"ם

כות ְמ ִכ ָירה ּ ְפ ָר ִקים ט"ז ,י"ז ,י"ח
ִ /הלְ ֹ

ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ע ֹו ד ֵ ּכיצַ ד לְנַ ֵהל ִמ ְס ָחר ַעל ִּפי ּתו ָֹרה.
ָתי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְחזִיר ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ּולְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ָחזְ רָה .הָ לְ כָה ַא ַחת הִיא ׁ ֶשאִ ם קוֹ נִים
ּ ֶפ ֶרק ט"זְ -מ ַל ֵּמד מ ַ
ְ
לָּה ל ֹא טוֹ בוֹ תּ ,ו ְכתוֹ צָאָה ִמ ָּכך הִיא ֵמתָה ֵּכיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא אָ ְכלָה ָ ּד ָברֶ ,א ְפ ׁ ָשר
ּ ָפרָה וְ ַה ּמוֹ ֵכר ל ֹא גִּילָה ׁ ְש ַה ׁשִינַ יִים ׁ ֶש ּ
לְ ַה ְחזִיר ֶאת נִ ְב ַלת ַה ּ ָפרָה לְ ַא ֵחר ׁ ֶש ֵּמתָה ּולְ ַק ֵּבל ָחזְ רָה ֶאת ַה ֶּכ ֶסף.
ינָה הוֹ גֶ נֶ ת וְ ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְחזִיר ֶאת ַמה ׁ ֶש ָ ּקנ ּו ּולְ ַק ֵּבל
ּ ֶפ ֶרק י"זַ -מ ְסבִּיר מ ַ
ָתי ַה ּתוֹ רָה אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ַה ְּמכִירָה ֵא ּ
ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ָחזְ רָה.
הָא ֶמת ַעל ַה ָ ּד ָבר ַה ִ ּנ ְמ ָּכר וְ ַעד ַּכמָּה ה ּוא רָא ּוי לְ ׁ ִש ּמ ּו ׁש.
ַּכ ֲא ׁ ֶשר מוֹ ְכרִים ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ,יֵ ׁש לְ ַה ְקפִּיד לוֹ ַמר ֶאת ָּכל ֱ
נָשִים ֲא ֵחרִים ַּכ ֲא ׁ ֶשר מוֹ ְכרִים ַמ ׁ ּ ֶשה ּו .אָ ס ּור
ּ ֶפ ֶרק י"ח -הָ ַר ְמ ַּב"ם ְמ ַל ֵּמד ַעל ָּכ ְך ׁ ֶשאָ ס ּור לְ ְ
הִת ַח ֵּכם ַעל ֲא ׁ

יָשן וְ לִ גְ רֹם לוֹ לְ ֵהרָאוֹ ת ָחד ָׁש ,אוֹ לִ ְקנוֹ ת ַּת ּפ ּוחִים ֻמ ְב ָחרִים ּולְ ַה ֲעמִיד אוֹ תָ ם ֵמ ַעל ֲע ֵר ַמת
לִ ְצ ּב ַֹע ֶר ֶכב ׁ ָ
ָתת ָּבלוֹ ן אוֹ ֻס ָּכר ּ
ִיל דִים ׁ ֶש ַּמגִּיעִים ַל ֲחנוֹ ת ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְרצ ּו
ִיָה ל ָ
ַּת ּפ ּוחִים ְרק ּובִים ְּכ ֵדי לִ גְ רֹם ׁ ֶש ִ ּי ְקנ ּוֲ .א ָבל ֻמ ָּתר ל ֶ
ַל ְחזֹר ֵא ֶליהָ ׁש ּוב.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ש ָר ֵאל
ַ /א ֲה ַבת יִ ְ ׂ

ִת ּ ַפ ֵ ּלל ֲעב ּור יְ ה ּו דִי ַא ֵחר ֶׁשיֵ ּ ׁש לוֹ ְּבעָיָהַ ,ה ָ ּד ָבר לוֹ ֵק ַח ֶאת ָּכל ַה ְ ּד ָברִים
ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹ ב אָ ַמר ֶׁשאִ ם יְ ה ּו דִי מ ְ
ֲהל ֹא טוֹ בִים ֶׁשיָ ּ ְכל ּו לִ ְקרוֹ ת ַחס וְ שָׁ לוֹ ם.
ָל ֵכן ,אִ ם ְש ֵׂמחִים ַּכ ֲא ֶׁשר אָ ָדם ַא ֵחר שָ ֵׂמ ַח ,ה' ׁשוֹ ֵמ ַע ַל ְּתפִ לּ וֹ ת ְּכמוֹ ַל ְּתפִ ָ ּלה ֶׁשל ר' ְׁיִש ָמ ֵעאל ֹּכ ֵהן ָ ּגדוֹ ל
ְּביוֹ ם ִּכ ּפ ּור.
ַהאִ ם ַא ֶּתם ַמ ִּכירִים ֵׁשמוֹ ת ֶׁשל ֲאנָשִׁ ים ֶׁש ְ ּצרִיכִים ְרפ ּואָה ְׁש ֵלמָה אוֹ יְ ׁש ּועָה ְּב ִענְ יַ ן ַא ֵחר? ַא ֶּתם יְ כוֹ לִים
יהם?
הִת ּ ַפ ֵ ּלל ֲע ֵל ֶ
לְ ְ

חת"ת לילדים

פ"שתה  ,רָייִא 'ה
'
/
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