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י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

ש החלפת שעון"במוצ

ַקח ְשּתֹוָשַריֶאתַאְבָרםַויִּ יוֶבןלֹוטֶאתוְְ,אִּ ,ָאחִּ
ֲאֶשרַהֶנֶפשֶאתוְְ,ָרָכשּוֲאֶשרְרכּוָשםָכלְוֶאת
('הפסוקיבפרק)!ְבָחָרןָעשּו

כנפיתחתשהכניסן.בחרןעשואשרהנפשואת

מגיירתושרי,האנשיםאתמגייראברהם.השכינה

.עשֻאםכאילוהכתובעליהםומעלה,הנשים

שישהגדולההמעלהאתאותנומלמדי"רש

שכותבתכפי,הרביםומזכיהתורהלמלמדי

כל:לקישרישאמר":(:צט)בסנהדריןהגמרא

הכתובעליומעלה,תורהחברובןאתהמלמד

ָעׂשּוֲאֶׁשרַהֶנֶפׁשְוֶאת":שנאמר,עשאוכאילו

.('הפסוקיבפרק)"ְבָחָרן

זובפרשההזוהרכותבהרביםמזכהמעלתעל

ְמַזֶכהַמאןְדָכל:(:עטדף) ְזכּוָתאַההּוא,ְלָאֳחָראדִּ

יּהַתְלָיא יְוָלאבֵּ יּהַאֲעדֵּ נֵּ ,האחראתהמזכהכל]..מִּ

אםכלומר.[ממנוסרהואינהלועומדתהזכותאותה

מצוותאותםכל,בתשובהלחזורלחברךגרמת

גםיזקפו,ובניוהוא,בעתידאדםאותושיעשה

דבריםאותםמכחהגיעוהםהריכי.לטובתךהם

.עליושפעלת

ֹּאֶמר ּמֹוַלְדְּתךְ ְצךְ ֵמַאְרְְלךְ ֶלךְ :ַאְבָרםֶאל'הַוי ּומִּ
ֵבית יךְ ּומִּ ('אפסיבפרק)!ְרֶאךְַָאְֲאֶשרָהָאֶרץֶאלָאבִּ

אללאברהם'השאמרהוא.אראךאשרהארץאל

ראויואתה,לָךראויהפירוש,אראךאשרהארץ

ואראה,להאותָךאראה:הואהתיבהושיעור.לה

להשראתראויםאינםזהבלאזהכי.לָךאותה

.ההצלחותולרובשכינה

לאפשוטהתורהלמה:החיים-אורהשואל

זהובמקום?(ישראלארץ)כנעןלארץכתבה

שלמילה,ומבאר."ַאְרֶאּךֲאֶׁשרָהָאֶרץֶאל":כתבה

:משמעויותשתייש"ַאְרֶאּךָָּ"

כי.אותָךלארץאראה.ב,הארץאתלָךאראה.א

שעםברגע,ישראללבנימצפהישראלארץ

,פריהאתלהםנותנתהיא,עליהנמצאישראל

'הֲאֶׁשרֶאֶרץ"וזוהי.השכינהעליהםושורה

ׁשֱאֹלֶקיָך רֵּ ָתּהדֹּ ידאֹּ י,ָתמִּ ינֵּ ָבּהֱאֹלֶקיָך'העֵּ

ית ׁשִּ רֵּ יתְוַעדַהָשָנהמֵּ .('יביאדברים)ָׁשָנהַאֲחרִּ

לראותצריךאבינושאברהםמספיקלאולכן

שיגיעומחכהמצפההארץגםאלה,הארץאת

.מתברכתהיאבזכותםרקכי,אחריוובניואברהם

י י,עֹוָלםַלֲאֻחַזתַנַעןכְְֶאֶרץָכלֵאתְמֻגֶריךְ ֶאֶרץֵאתַאֲחֶריךְ ּוְלַזְרֲעךְ ְלךְ ְוָנַתּתִּ יתִּ ָלֶהםְוָהיִּ
ים ֹּאֶמר!ֵלאלֹּהִּ יםַוי יֶאתְוַאָּתה:ַאְבָרָהםֶאלֱאלֹּקִּ יתִּ רְברִּ ְשמֹּ ָתםַאֲחֶריךְ ְוַזְרֲעךְ ָּתהַאְ,תִּ רֹּ !ְלדֹּ

('ט-'חפסוק'יזפרק)

להיוולדשעתידכךעלמתבשראבינואברהם

רבלהיותזרעועתיד,אותווירששימשיךבןלו

שזרעוכךעלהואמובטחואףהשמיםככוכבי

ארץמגוריוארץאתוירשו,בעתידיבואואחריו

אתלרשתיזכואכןשבניולכךכתנאי.כנען

יֶאתְוַאָתה":ה"הקבמצווה,ישראלארץ יתִּ ְברִּ

ר ְׁשמֹּ ָתםַאֲחֶריָךְוַזְרֲעָךַאָתהתִּ רֹּ ומהי."ְלדֹּ

ֹּאת":ה"הקבאומר?הברית יז יתִּ ֲאֶׁשרְברִּ

ְׁשְמרּו יתִּ ינִּ יֶכםבֵּ ינֵּ יןּובֵּ ּמֹולַאֲחֶריָךַזְרֲעָךּובֵּ הִּ

."ָזָכרָכלָלֶכם

את'המצוהשניםותשעתשעיםבגיל,כלומר

,זאתמצווה.המילהמצותאתלקייםאברהם

לשוביזכושבניךלכךתנאיהיא',הלואומר

לפנירגע,יהושועבזמןלכן.ישראללארץ

את'המצווה,הארץאלישראלבנישנכנסים

ת":יהושוע יאָבעֵּ עֶַָּאל'הָאַמרַההִּ הְיהוׁשֻׁ ֲעׂשֵּ

יםַחְרבותְלָך רִּ יֶאתמלְוׁשּובצֻׁ לְבנֵּ ְׂשָראֵּ יִּ

ית נִּ .('ב'היהושוע)"ׁשֵּ

כדתמהולהיהממצריםשיצאישראלעם

כפי,במדברלמוליכלולאבניהםאתאך,וכדין

שהיושנההארבעיםשכל":י"רשכותבש

היהולאצפוניתרוחלהםנשבהלאבמדבר

פטוריםהיוהםולכן.ל"עכ"למולנוחיוםלהם

להיכנסשרצוברגע.במדברמילהממצוות

אתלמולהחובהעליהםוחלהחזרה,לארץ

המילהבריתמצוותקיוםללא.עצמם

להםהייתהלא,אבינואברהםשנצטווה

.אותהולרשתישראללארץלהיכנסהזכות

עדקייםהמילהלבריתישראלארץביןהתנאי

שנה65-כלפניחוזרהיהלאישראלעם.היום

בריתשלהזכותבוקיימתהיתהלאאם

ַאְתַָּגם":זכריההנביאכותבכךועל.המילה

ְךְבַדם יתֵּ יְברִּ ַלְחתִּ ְךׁשִּ יַריִּ בֹורֲאסִּ יןמִּ םאֵּ "בֹוַמיִּ

ישתחררוישראלשעםלכךומתכוון.('טזכריה)

בזכותשניביתחורבןלאחרהגלותממאסר

.הבריתדם

י":(.פבקמאבבא)הגמראוכותבת ַלְחתִּ ְךׁשִּ יַריִּ ֲאסִּ

בֹור יןמִּ םאֵּ ועל.תורהאלהמיםואין."בֹוַמיִּ

עקבותעלבכךרמז":ן"הרמבכותבזהפסוק

תורהותשתכחחייבכולוהדורשיהיהמשיח

כדכתיב,והעזותהחוצפהותרבהמישראל

בֹור" יןמִּ םאֵּ ישארולא[תורהאלהמיםואין]"בֹוַמיִּ

אגדתמדרשומוסיף."המילהזכותרקבידם

לישראלשאיןפ"אע:(שנה1600לפני)בראשית

."המילהבזכותגואלםה"הקב,טוביםמעשים

גםלכאןהגיעושנה65שלפניאנוורואים

יודעיולאמצוותשומרילאשאוליאנשים

שמרוהמילהבריתמצוותאתאך,תורה

הזאתבעתזכינוידושעלהתנאיוזהו.כולם

.ישראללארץחזרהלשוב

בעיה.רציניתאחתבעיהעדיןישנהאך

רואיםאנווהיוםשנה3700-כלפנישהחלה

:הקדושהזהרכותבכךועל.אותותיהאת

,ובכהחייא'רנאנח:תרגום(.לבדף'בחלקזוהר)

י":ואמרפתח יןֲעָקָרהָׂשַריַוְתהִּ 'יא)"ָוָלדָלּהאֵּ

אתהגרשהולידהזמןאותועלאוי.('ל

שרהוהרי?למה:יוסי'רלואמר,ישמעאל

בןלהוהיה[ישמעאל]שנולדאחר[יצחקאת]ילדה

.קדושגזע

,י"רשבמפיהדברשמעתיכך..:לואמר

משוםכי!הזמןאותועלאוי:שאמר,ובכיתי

ָׂשַריַותֹּאֶמר":כתוב[מללדת]נתעכבהששרה

יֶאלָנאבֹּא'וגוַאְבָרםֶאל ְפָחתִּ ועל.('ב'טז)"ׁשִּ

שרהאתלרשתלהגרהשעהעמדהכן

אמרואברהם.מאברהםבןלהוהיהגברתה

אללּו":[ה"מהקבובקש] ְׁשָמעֵּ ְחֶיהיִּ .('יח'יז)"ְלָפֶניָךיִּ

[הולדת]עללומבשרהיהה"שהקבפ"ואע

עד,בישמעאלאברהםהתדבק,יצחק

אל":השיבוה"שהקב ְׁשָמעֵּ יָךּוְליִּ .('כ'יז)"ְׁשַמְעתִּ

הקדושבבריתונכנס[ישמעאל]נימולכ"ואח

..לעולםיצחקשיצאמטרם

בנישלהממונהעמדשנים400,וראהובוא

:לוואמר,ה"הקבלפניוביקש[רהב]ישמעאל

?יצחקכמובךחלקלואיןלמהשנימולמי

מילה]וכתיקונוכראוינימולזה[ה"הקב]לואמר

שאלהעודולא,[פריעהללא]כךאינווזה[ופריעה

ואלו,ימיםלשמונהבימתדבקים[היהודים]

לא]ימיםכמהעדממנירחוקים[הישמעאלים]

כיווןזהכלועם[השר]לואמר.[השמיניביוםמלים

?זהעלטובשכרלויהיהלא,שנימול

שנולדהזמןלאותואוי:חייארביאמר"

?ה"הקבעשהמה!ונימולבעולםישמעאל

,העליונהמדבקותישמעאלבניאתהרחיק

הקדושהבארץלמטהחלקלהםונתן

ישמעאלבניועתידים.שבהםמילהבשביל

ריקהשהיאבשעההקדושהבארץלשלוט

.זמןהרבה(הגאולהלפנימקדושהריקה)מהכל

והם.שלמותבליריקהשלהםשהמילהכמו

עד,למקומםלשובישראלבניאתיעכבו

.ל"עכ"ישמעאלבנישלהזכותשתושלם

שאפילו,גדולההיאהמילהבריתשלזכותה

קיומהבעקבותזוכיםהיוםעדוזרעוישמעאל

שלנוהזמןזה.הקדושהישראלבארץלחיות

קרובזמןאותועד'האלולהתקרבלהתחזק

,שלנוהארץעלזכותםתושלםשבו

לראות בגאולה השלימה במהרה  ונזכה 

.בימינו אמן

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵּ ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

"הלכה יומית: "מתוך
-הרבָּיעקבָּששוןָּ-

הקדושההגבהת העקבים בשעת אמירת 

בשעת('וכוונעריצךנקדישך)"קדושה"החזןעםהקהלכשאומרים

,קדושקדושקדושאמירתבשעתמעטלדלגנוהגים,ץ"השחזרת

.אחתפעםעקביואתמגביה,"קדוש"שאומרפעםשבכל

נושאהואכאילוהרי,שהואכלדילוגידיעלהגבהתושבשעת

נהגוולכן,למעלהעיניואתאדםשנושאכמו,לשמיםעצמו

בהררייסודתוזהומנהג.הקדושהאמירתבשעתכןלעשות

במדרשהמנהגומקור.ישראלתפוצותבכלבוונהגו,קודש

שמקדישיםבעתגופןעםעקביהםשירימו"יוסףבביתשהובא

רבינו,ל"מהרשוכתב.קדושאמירתבכלאחתפעםשוהבצורה

מאין,תמהואני:לשונווזו,שלמהשליםבספר,לוריאשלמה

,הקדושהבעתמעלהכלפיוקופציםשרוקדיםאותםללהם

היכלותבספרמצינולאכי,הוא(טיפשים)בוריםמנהגולדעתי

נשיאתאלא,בקדושהריקודשום(הדילוגיםלמנהגהמקורשהוא)

אמרולא,מעלהכלפיהעיניםלנשיאתדומה,מעלהכלפיהגוף

שירימואלא,רגליהםשנושאיםאו,למעלהקופציםאושרוקדים

ולא,הגוףהתנשאותעםעקביהםמעטשירימווהיינו,עקביהם

.כןהעושיםכמנהגמדאייותרעצמולהגביהשאיןומכאן.יותר

ֹּאֶמר תֹוְַהחּוָצהְַוי םְּתּוַכלְְַהֶבטְָנאְַהָשַמְיָמהְּו, ַויֹוֵצאְאֹּ יםְאִּ רְַהכֹוָכבִּ ְספֹּ
ָתם רְאֹּ ְספֹּ ְהֶיהְַזְרֶעךְ , לִּ הְיִּ ֹּאֶמרְלֹוְכֹּ ('הפסוק וטפרק )!ַוי

ֹּאֶמר ּמֹוַלְדְּתְֵמַאְרְצךְ ְלךְ ֶלךְ ַאְבָרםֶאל'הַוי ֵביתךְ ּומִּ יךְ ּומִּ ֶרץָהָאְֶאלָאבִּ
ֶברַכֲאֶשרַאְבָרםַוֵיֶלךְ ..,ַאְרֶאךְֲָאֶשר ('ד-'ב'פסיאפרק)'הֵאָליודִּ

אתניסהה"הקבבדיוקבמה?הגדולהניסיוןמהו,ל"חזושואלים

שבוהמקוםאתלעזובאוהבלאשאדםנכון?"ְלּךֶָָּלָךְָּ"באומרואברהם

אך.מכיראינושהואמקוםאללצעודקשהשלאדםנכון,גדלהוא

ְלגֹויְוֶאֶעְׂשָך":לושאומרבכךאותומרגיעישרה"שהקבאנורואים

ּוְמַקֶלְלָך,ְמָבְרֶכיָךַוֲאָבְרָכה.ְבָרָכהֶוְהיֵּה.ְׁשֶמָךַוֲאַגְדָלה.ַוֲאָבֶרְכָך.ָגדֹול

ר ְבְרכּו.ָאאֹּ לְבָךְונִּ תכֹּ ְׁשְפחֹּ הכיההבטחותכל.('ג-'ביב)"..ָהֲאָדָמהמִּ

,ועוד?הניסיוןאיפהכןאם,צאתולפניעודלאברהםהובטחוגדולות

ֶלָךְָּ":וכותבממשיךהפסוק תֹוַוּיֵּּ המקוםאתעזבלוטגםהנה."לֹוטאִּ

הגדולהמהיכןאם.ידועהלאארץאללנדודמוכןוהיה,גדלהואשבו

?הניסיוןכאןמסתתרוהיכן?אברהםשל

ַאְבָרםַוּיֵֶּלְך"במיליםטמוןשהסוד:הקדושהחייםאורהכךעלועונה

ֶברַכֲאֶׁשר ָליודִּ התורהשכותבתמקוםשבכל.גדולכללפהורמוז."'האֵּ

ֶמר":כמו'אמירה'לשון וכל.ועדיןרךדיבורסגנוןעלמדובר,"'הַוּיאֹּ

ֶברַכֲאֶׁשר":כמו'דיבור'לשוןבתורהשכתובמקום דבריםהםאלו,"דִּ

בלשוןאברהםאלפונהה"שהקב,שלנובפסוקיםאנורואים.קשים

ֹּאֶמר"שלרכה ַוּיֵֶּלְך"דיבורשמעכאילוזאתמבצעאברהםואילו,"'הַוי

ֶברַכֲאֶׁשרַאְבָרם ָליודִּ בגללזאתביצעלאאבינושאברהםמלמד."'האֵּ

שזומפניזאתעשהאלה,ה"הקבשלוההבטחותהיפותהמילים

התורהאתלקחתאין.הניסיוןוזהו,גדולהזוהי!המלךגזירת

זהוהאם?הטעםמה,דברכללהביןומנסהשחוקרכאדםוהמצוות

מפיכגזירההדבריםאתולבצעלהזדרזישראשיתאלה?משתלם

!המלך

םְוַאְנֵשי יםְסדֹּ יםָרעִּ ד'ַלהְוַחָטאִּ ('יגפסוקיגפרק)!ְמאֹּ

והאדםיש,"חייםחפץ"הבעלהכהןמאירישראלרביאמר,לעיתים

וכך,להסיתוומנסההרעהיצראליוממהרואז,עבירהבדברנכשל

אםכןעל,חמורהבעבירהנכשלתכךוביןכךבין!נאראה":לואומר

?דומההדברלמהמשל..."יורידולאיעלהלאהדברעבירהעודתעבור

ושממהחולרקסביבו.במדברההולךאדםלאותו,"חייםחפץ"האומר

מזוןמעטרקנותרבכליוהנה.ראשועלקופחתוהשמש,סוףאיןעד

זמןכמהלאחר...דרךכברתעודהולךהואוכך.מיםלגימותוכמה

כיורואה,ולשתותלאכולנותרמהלראותשקואתופותחההלךעומד

איןממילא":בליבוהאישחושב?יעשהמה.מחיהכדיבצקלונואין

..."ישתנהלאדבר...שנשארהמעטאתאשליך.ומשקהמזוןדיבכלי

לאדםלואל."חייםחפץ"הסייםהנמשלהואוכן!הזההאיששוטה

ֶׁשַבע",נכשלאםואף,עבירהלדברליבואתלהסיתמנווללאותולתת

פֹול יקיִּ .('טזכדמשלי)"ָוָקםַצדִּ

לייאושנכנסלא.הנפילהלאחרלקוםשיודעמשוםכךנקראהצדיק
.ומתעלהקםמידשנפללאחרישראלה,מיותר

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' טדברים ד ל) ְויָׁ

ככוכבירביהיהשזרעואבינולאברהםמבטיחה"הקבבפרשתנו

אםגם,ענניםנטולבלילההשמיםאלאדםיתבונןשאםוידוע.השמים

.כוכביםמאותכמההיותרלכליראהיתאמץומאודגבוההרעליטפס

יהיוצאצאיושכללאברהםה"הקבשמבטיחבכךהגדולהמהכןואם

?בלבדמאותכמה

!לעומקיותרבפסוקלהתבונןאנושצריכיםאלה

א":באומרההתורהמתכוונתלמה תֹוַוּיֹוצֵּ כךעלכותב?"ַהחּוָצהאֹּ

לשוןוזהו!הכוכביםמןלמעלהוהגביהועולםשלמחללוהוציאו":י"רש

אברהםאתהוציאה"הקבכךלצורך,כלומר."למטהמלמעלההבטה

ְהֶיהכֹּה"שלהבטחהפשרמהמובןוכך!לחללאבינו רק."ַזְרֶעָךיִּ

להתפעלויכוליםהאמתיתהכוכביםכמותאתרואיםמהחלל

.ממספרם

הגמראדפיביןלנולכתובל"חזידעוכוכביםשלרבמספראותואת

מזלותעשרשנים,בתי[ישראללכנסת]ה"הקבלהאמר":(:לבברכות)

בראתי('וכודגים,עקרב,מאזנייםכמושונותצורותהיוצרותכוכביםקבוצות)

משניםמזלכלכנגד)חילשלשיםלובראתיומזלמזלכלועל.ברקיע

לובראתיוחילחילכלועל(כוכביםצבירישלשיםנבראוהמזלותעשר

שללגיונותמשלשיםמורכבהללוהצביריםמשלשיםצבירכל)לגיוןשלשים

מורכבלגיוןכל)רהטוןשלשיםלובראתיולגיוןלגיוןכלועל(כוכבים

שלשיםלובראתיורהטוןרהטוןכלועל,(כוכבים(גדודי)רהטונימשלושים

כלועל.גסטראשלשיםלובראתיוקרטוןקרטוןכלועל.קרטון

.החמהימותכנגדכוכביםריבואאלפי365בותליתיוגסטראגסטרא

."בשבילךאלאבראתילאוכולן

שמביאההמספריםשלחישובנעשהאם

ברגעשלעצוםלמספרנגיעהגמרא

!הבריאה

אתכתבהשהגמראהואשמפתיעמה

שאיןבטוחיםהיושבהבתקופההזההנתון

400לפנירק.כוכביםמאותמכמהיותר

לצפותהצליחוהטלסקופהמצאתבעתשנה

.היותרלכלכוכבים6000-כשלבכמות

משוכלליםטלסקופיםכברשישהיוםאך

הכוכביםשלשהמספרכולםמבינים,וחלליות

שהיהמהמספרשיעורלאיןרבאכןהוא

לחכמישלעגואלווכל.בעולםלחשובמקובל

במדעיכביכולהבנתםחוסרעלישראל

!ישראלכתורתאיןשוהודושבו,היקום
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הובא,טורובהלקטשבליבדבריושהובאו,היכלותספרבוכן."אותי

שנאמרלמלאכיםלהדמותכדיכןשנוהגים,כתבהמאיריו.זהמנהג

."ידודוןידודוןצבאותמלאכי"

חייםיוסףרביהגאוןכתב.לדלגשישהדילוגגובההואכמהולענין

מעטעצמויגביה,"קדוש"באמירתשמדלגדילוגשבכל,חיאישבןבספר

מעטבתוספתהגבההכלשתהיה.לכןקודםשעשהממהיותר

המקובליםמרבותינועודפסקווכדבריו.בקודשמעליןשהרי,מחברתה

מריקאנטימנחםר"הרמבשםעראמהדודרביהגאוןובהם,והפוסקים

לעשותאין,המקובליםדבריפיעלשאף,כתבהחייםכףבספראבל.ל"ז

כןועל,מהשארמעולההוא,הראשון"קדוש",י"הארקבלתפיושעל,כן

וכן.והשלישיהשניקדושבאמירתיותרעצמולהגביהנכוןשלאבודאי

העקבמגביהיםאלה,הדילוגבגובהמשניםאנושאין,ישראלרובמנהג

'הכבודברוך"שעוניםגםהקרקעמןהעקביםאתלהגביהונוהגים

ה"השלכתבשכן.'וכו"לעולם'הימלוך"כשאומריםוכן,"ממקומו

מרבותינושישפיעלואף.האחרוניםגדולידבריווהביאו,הקדוש

אתלהגביהמנהגינומקוםמכל,כןלנהוגשאיןשכתבוהמקובלים

הרבמרןנהגוכן.מהמנהגלזוזואין,אלהפסוקיםבאמירתגםהעקבים

שיש,הוסיף(תרומהפרשת)עולםהליכותובספרו.ל"זציוסףעובדיה

צורךאיןשלדעתםרק,בדברחיסרוןאיןהמקובליםלפישאףלומרמקום

.כןלנהוג

"קדוש"שאומרפעםבכלאחתפעםהעקביםאתלהגביהיש:ולסיכום

יותרלקפוץולא,מעטרקהעקביםאתלהגביהויש.הקדושהבשעת

אתלהגביהונהגו.פעםבכלשוהבאופןהעקביםאתלהגביהויש.מדאי

."לעולם'הימלוך"ו,"'הכבודברוך"אמירתבשעתגםהעקבים


