
מים חיים
י ֲאִני ה' רְֹפֶאָך )בשלח טו, כו(. כִּ

משה  רבי  הגאון  סיפר 
באשה  מעשה  זצ"ל:  סולובייציק 

בבכיה  אחד  לגדול  שבאה  אחת 

הרופאים  כי  בעלה  עבור  שיעתיר 

ימים  רק תשעים  לו  אמרו שנותרו 

לחיות. שאל אותה הגדול: ותשעים 

האם  לו  שנשארים  האלו  ימים 

שבוודאי  הרופאים  לו  מבטיחים 

עד  הן,  האשה:  השיבה  בהם.  יחיה 

אז בוודאי יחיה.

הרי  כן  אם  ואמר:  הגדול  נענה 

נמצא בעלך במצב יותר טוב ממני, 

כי לי אין הבטחה אפי' על יום אחד 

שאחיה...

והאיש משה, ח"א עמ' רעז

**

מענין לענין באותו ענין: מספרים 
אחד  אדם  שהיה  מליצה  בדרך 

ויעצו  ר"ל  נפשיות  מבעיות  שסבל 

לו חביריו שילך לרופא נפש. הגיע 

חושב  אני  לו:  ואמר  לרופא  האיש 

שאני לא כ"כ נורמלי. הרופא דיבר 

אתו כמה דקות ועושה עליו אומד, 

רואה  אני  בסדר,  לו:  אמר  ואח"כ 

לכאן  תבוא  הנה  סובל,  אתה  ממה 

לך  יעלה  ביקור  וכל  פעמים,  עשר 

מכאן  ותצא  דולר,  מאות  חמש 

בריא.

אזוי  לא,  לא  ואמר:  החולה  נענה 

משוגע בין איך נישט...

פרפראות
ָרֵאל  ה ּוְבֵני ִישְׂ יר משֶׁ ָאז ָישִׁ

וגו' )בשלח טו, א(.

ירצה  שאם  לחשוב,  היא  טעות 
האדם לעשות רצון קונו בלב שלם 

הרגשות  כל  את  להמית  הוא  צריך 

גם  נבין  "ובזה  לא!".  הטבעיים, 

כי  ע"ב(,  י'  )מגילה  חז"ל  שאמרו  מה  כן 

מלאכי  ביקשו  סוף  ים  בקריעת 

הקב"ה  אמר  שירה,  לומר  השרת 

ואתם  בים  טובעין  ידי  'מעשה 

ראוי  הי'  הרי שלא  אומרים שירה', 

אמרו  זה  איך  וא"כ  שירה,  לומר 

שנתישבה  ומצינו  שירה,  ישראל 

מלכותו בזה שאמרו ישראל שירה, 

והשירה הזאת היתה חשובה מאוד 

כדמצינו בכמה מקומות.

מלאך  כי  הדבר,  טעם  זהו  אבל 

אלא  אצלו  אין  שירה  כשאומר 

שמחה, כי אין לו אלא לב אחד, ואין 

שליחיות,  שתי  עושה  אחד  מלאך 

על  שירה  שאומר  אדם  אבל 

של  חסרון  כאן  אין  באויביו,  נצחון 

יהי' לבו מלא  רחמים, כי אפשר כי 

הוא  ואעפ"כ  הרשעים,  על  רחמים 

שירה  ואומר  במפלתן  ושמח  שש 

בשמחה עצומה.

הגאון רבי אליהו ברוך בלאך זצ"ל 
 )ראש ישיבת טעלז(, זכרון אליהו 

עמ' רמג ואילך

*

זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז  על 
מובא כי כשנפטר הגר"מ פיינשטיין 

לקבורה  ארונו  את  העלו  זצ"ל 

בארץ ישראל ביום פורים דמוקפין, 

והורה הגרש"ז להכניס מיטתו לתוך 

העיר  בני  כל  ושיתכנסו  ירושלים, 

עולמו,  לבית  וללוותו  להספידו 

כראוי לכבודו של גדול הדור, ללא 

שום שינוי עקב פורים. ומכל מקום 

לא הסיר הגרש"ז את בגדי השבת 

בשעת ההלויה.

את  מב"ב  א  לפניו  וכשתינה 

ביום  מעשיו  לכלכל  איך  מבוכתו 

השמחה  מצות  עלינו  שמוטלת  זה, 

הגדולה של יום הפורים מחד גיסא, 

באשכבתא  והצער  האבלות  וחובת 

דרבי מאידך גיסא.

על  תמיהני  הגרש"ז:  ענהו 

חיילים  אלא  איננו  הרי  מבוכתך, 

ומי  ד',  רצון  ומקיימים  הממלאים 

בשעת  ולקונן  להתאבל  שציונו 

מצוות  לקיים  ציונו  הוא  ההלוי', 

הם  ד'  ומצוות  בשמחה,  היום 

הלב  רגשות  את  המעוררים  הם 

המתאימים לכל מצב כראוי לו.
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מעשה רב
ח ִמְרָים וגו' ֶאת ַהּתֹף  קַּ ַותִּ

ים  ֶצאָן ָכל ַהנָּשִׁ ָיָדּה ַותֵּ בְּ
ים ּוִבְמחֹלֹת  ֻתפִּ ַאֲחֶריָה בְּ

)בשלח טו, כ(.

פעם בעת שמחת חתונה בבעלזא 
ההמון,  מרוב  רבה  מהומה  היתה 

דברים
לק+ט

טעםשל
לקט מאמרי 'דברים של טעם' שהופיעו 

בשבועות האחרונים  למאות קוראים, להפיח 

בהם רוח חיים ושעה של קורת רוח ותענוג 

רוחני בתקופה הנוראה האחרונה

לקט דברים ערבים נעימים ומחמדים,
מתוקים מדבש ונופת צופים,

מתובלים במוסר השכל עמוקים ונשגבים, 
דברים אשר לכל נפש שוים,

לחזק ולרומם נשמת האדם בכל עת ובכל מקום

בשלח-שירה תשפ"ג לפ"ק - שנה ב'



והנשים נדחקו לחדר בה התקיימה 

השמחה. פנה מרן מהרי"ד מבעלזא 

מדוע  הנוכחים,  אל  בחיוך  זי"ע 

אצל  נטיה  תמיד  אנו  מוצאים 

הנשים להידחק בעת שירה וזמרה.

פנחס  ר'  הרה"ק  חתנו  ענה 

מאוסטילא זי"ע ואמר בשט גדולים, 

לד:( הטעם שגם  )קדושין  בגמ'  דאיתא 

משום  במזוזה,  מחויבים  נשים 

דכתיב במזוזה )דברים יא, כא( "וכתבתם 

למען  ובשעריך  ביתך  מזוזות  על 

ירבו ימיכם", וגברא בעי חיי נשי לא 

בעי חיי, בלשון תמיה.

"נשי  זו  גמ'  ילמדו  לא  אם  והנה 

לא בעי חיי" בניגון של תמיה, היה 

משתמע כאילו ח"ו נשי לא בעי חיי, 

בניגון  תלויה  הנשים  דחיות  נמצא 

בעת  לכן  הגמ',  שבדברי  תמיה 

הוא  כי  הנשים  באים  וניגון  שירה 

כל חיותם...

על  זי"ע הפטיר  כ"ק מרן מהרי"ד 

הטעם,  עיקר  זה  אין  ואמר:  דבריו 

אלא הטעם הוא על פי מה דאיתא 

בית  שבשמחת  )נא.(  סוכה  במסכת 

תיקנו  המקדש  בבית  השואבה 

הנשים  שתהיינה  גדול,  תיקון 

שלא  כדי  למטה  והאנשים  למעלה 

בט"ו  עמדו  הלוים  והנה  יתערבו. 

לעזרת  נשים  עזרת  שבין  מעלות 

יוצא לפי  ישראל במעלה עשירית, 

היו  בגזוזטרה  שעמדו  שהנשים  זה 

לשמוע  המשוררים  ללוים  קרובות 

ונשפע  מישראל,  יותר  השירה 

עליהן יותר מקדושת שיר הלוויים, 

וזמרה  בכל מקום שיש שירה  ולכן 

ומושפעת  שבה  אז  כי  הן,  נדחקות 

היו  שהלוים  השיר  קדושת  עליהן 

אומרים בבית המקדש.
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A

מים חיים
ֶרְך ֶאֶרץ  ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹקים דֶּ

ים )בשלח יג, יז(. תִּ ִלשְׁ פְּ

למה,  יא(:  כ,  )שמו"ר  במדרש  איתא 
ויצאו  אהרן  של  שבטו  שטעו  אלא 

ממצרים עד שלא שלם הקץ ונהרגו 

שחשבו  נהרגו,  ולמה  רבוא.  מהם 

הבתרים  בין  אברהם  שנדבר  מיום 

וטעו שלושים שנה.

ה'תומים'  על  העולם  מקשים 

איזה  ממציא  מקומות  שבהרבה 

מיגו שאף א' לא חשב עליו ושואל 

ולכאורה  מיגו,  כזה  נאמר  לא  למה 

רק  אם  מיגו  נחשב  זה  איך  תמוה 

הוא בגאונותו חשב עליה, הרי כדי 

להיות  הטענה  צריכה  שייחשב 

מצויה ופשוטה כדי שיחשוב עליה.

אדם  שכאשר  העולם,  ומתרצים 

הוא  אז  דבר,  איזה  מאוד  רוצה 

מקבל את הראש של התומים...

המדרש  דברי  לפרש  יש  עפי"ז 

הנ"ל, דלכאורה איך הגיעו לחשבון 

מוטעה זה, הלא אפי' זה שהחשבון 

מתחיל מלידת יצחק אינו כפשוטו, 

מירידתם  מתחיל  שבפשטות 

למצרים. וצריך לומר, שהסבל הרב 

להמציא  שדחפם  זה  הוא  שסבלו 

שכבר  היתר  ולהורות  דרך  להפ 

הגיעו הזמן.

אמת ליעקב )להגר"י קמנצקי זצ"ל(, 
דה"י א', ז כ

פרפראות
ירּו ַלה'  ַען ָלֶהם ִמְרָים שִׁ ַותַּ

ָאה סּוס ְורְֹכבוֹ  י ָגאֹה גָּ כִּ
ָרָמה ַביָּם )בשלח טו, כא(.

את  מרים  צותה  מדוע  להבין  יש 
הנשים לשיר אך את השירה הזאת 

יתר  ולא  בים"  רמה  ורכבו  ש"סוס 

השירה ששרו האנשים.

וביאר הגאון הגדול מוהר"ר יצחק 

אבד"ק  זצ"ל  שמעלקיש  יהודה 

לבוב בעמח"ס בית יצחק עפ"י דברי 

חייא  לר'  רב  לו  יז.( אמר  )ברכות  חז"ל 

בנייהו  באקרויי  זכיין,  במאי  נשים 

בי  גברייהו  ובאתנויי  כנישתא  לבי 

רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי 

זכותן  שכל  אנו,  רואים  הנה  רבנן. 

גורמות  שהן  רק  הוא  הנשים  של 

יתעסקו  שהאנשים  ומסבבות 

להם  נחשב  וזאת  תורה,  בתלמוד 

ואמנם  בעצמן.  לומדות  היו  כאלו 

והמסבב  שהגורם  ידעינן  מנא 

שאחר יקיים מצוה, יחשב לו כאלו 

קיימה בעצמו.

סוף,  ים  מקריעת  ללמוד  יש  זה 

והרוכב,  הסוס  בים  נפלו  שם  כי 

הרוכב חטא  נפל הסוס, הלא  ולמה 

והבהמה במה חטאה, אכן הסוס הי' 

גביו,  על  הרוכב  של  החטא  גורם 

מזה  רואים  ואנו  עליו,  רכב  הוא  כי 

שהגורם נחשב כאלו עשה בעצמו, 

ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו )בשלח 
טו, ב(.

איתא בגמ' )שבת קלג.( "זה אלי 
במצות,  לפניו  התנאה  ואנוהו, 

ולולב  נאה  סוכה  לפניו  עשה 

נאה,  ציצית  נאה,  ושופר  נאה 

ספר תורה נאה, וכתוב בו לשמו, 

בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבלר 

אומן, וכורכו בשיראין נאין".

במימרה  נכנס  איך  לכאורה 

לשמו",  בו  "וכתוב  הדיוק  הנ"ל 

בנשימה  הדין,  מעיקר  שהיא 

אחת עם נוי מצוה.

רבי  אדמו"ר  כ"ק  וביאר 

זצ"ל  מסטריקוב  אברהם 

האדם  שלפעמים  בחריפותו, 

המצוה  של  הנוי  עם  כ"כ  טרוד 

כ"כ  שהוא  ומתוך  שמסביב, 

לכן  הלשמו,  את  ח"ו  ישכח  בזה 

זרזונו חז"ל שבתוך כל הנוי מצוה, 

צריכים לזכור את ה"לשמו"...
מרגליות הש"ס, שבת קלג

נקודה למחשבה



מרובה  טובה  דמדה  עו.(  )יומא  וידוע 

במדת  אם  וא"כ  פורעניות,  ממדת 

על  חייב,  שהגורם  כך,  פורעניות 

טובה שיש  במדה  וכמה  כמה  אחת 

להגורם שכר.

"שירו  לנשים  מרים  שאמרה  וזה 

לשיר  הנשים  על  כי  גאה",  כי  לד' 

היא  ומה  הזאת,  השירה  ביחוד 

"כי  לשיר  עליהן  אשר  השירה 

בים",  רמה  ורכבו  סוס  גאה  גאה 

לבד  לא  העניש  הקב"ה  כי  והיינו 

ומזה  הסוס,  גם  אם  כי  הרוכב  את 

ועל  עונש,  מגיע  שלהגורם  מוכח 

אחת כמה וכמה שיגיע לפי זה שכר 

ומסייעות  לנשים על מה שגורמות 

תורה  שילמדו  ובעליהן  לבניהן 

ויקיימו מצותיה וכאמור.

בית יצחק, בשלח

מעשה רב
ה  ר ִצוָּה ה' ֶאל משֶׁ ֲאשֶׁ כַּ

יֵחהּו ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעֻדת  ַויַּנִּ
ָמֶרת )בשלח טז, לד(. ְלִמשְׁ

שלמה  הג"ר  המפורסם  החסיד 
לנסוע  נהג  זצ"ל  סקאהל'ער 

לטשעבין לאסוף שם דמי מעמדות. 

מטשעבין,  הגאון  שאלו  אחת  פעם 

מרן  שיאכל  דואגים  אינכם  מדוע 

זי"ע  מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק 

קצת יותר.

מרן  כ"ק  שלמה:  רבי  לו  השיב 

מה  פרש  זי"ע  מבעלזא  מהר"ש 

המן  בענין  הכהן  באהרן  שנאמר 

ויניחהו  משה  אל  ה'  צוה  "כאשר 

למשמרת",  העדת  לפני  אהרן 

ברוח  ידע  שאהרן  היא  שהכוונה 

עומר  להניח  יצוה  שהקב"ה  קדשו 

שכאשר  שידע  וכיון  למשמרת,  מן 

פני  שעל  המן  נמס  עולה,  השמש 

השדה, דאג אהרן מה יעשה אם ה' 

יצוהו באמצע היום לקחת עומר מן 

כל  היום  באמצע  הלא  למשמרת, 

המן אשר בחוץ נמס.

ולכן אהרן הכהן לא אכל אף פעם 

לביתו,  שהביא  שלו  העומר  את 

המן  אצלו  מוכן  יהיה  שתיכף  כדי 

ברגע שיצוהו ה' להניחו למשמרת. 

ואכן כך אירע לבסוף, כמו שאומר 

משה"  אל  ה'  צוה  "כאשר  הכתוב 

מיד  משה,  את  ה'  שצוה  דמיד 

אצלו  מוכן  היה  כי  אהרן",  "ויניחהו 

ולא היה צריך שיהוי.

להגאון  ואמר  שלמה  ר'  סיים 

בדור  האנשים  כל  מטשעבין: 

עסוק  שאהרן  חשבו  המדבר 

בתעניות ובסיגופים, אך באמת לא 

לשם תענית התכוון אהרן הכהן, רק 

סיבה אחרת היתה לו, כאמור.

יודעים טעמו  היינו  אילו  אנו,  אף 

כך  כל  מתנזר  שהוא  זי"ע  מרן  של 

לומר  היינו  יכולים  אולי  מאכילה, 

אבל  שיאכל,  בו  ולהפציר  דבר  לו 

כלל  ומבינים  יודעים  שאיננו  כיון 

כמוסים  שהם  ונימוקיו  טעמיו  את 

מאתנו, כיצד נוכל להעיר לו על כך.

אור הצפון, אב תשס"ט

A

מים חיים
תוְֹך  ַוְיַנֵער ה' ֶאת ִמְצַרִים בְּ

ַהיָּם )בשלח יד, כז(.

אמר  זי”ע  מסלאנים  הרמ”ח  מרן 

בדרך צחות, מה היה להם למצרים 

וכי  מיתתם,  בשעת  רע  כך  כל 

רגעיו  על  אחד  כל  מתברך  במה 

מנין  שיעמדו  בעוה”ז,  האחרונים 

יהודים ליד מטתו, ושרכושו יעבור 

במקוה  ושיטבלוהו  טובות,  לידים 

קודם הקבורה.

זכו המצרים שבעת מיתתם  ואכן 

ישראל,  רבוא  ששים  אצלם  עמדו 

הטובות  לידים  עבר  רכושם  וכל 

קודם  לטבילה  זכו  ועוד  ביותר, 

קבירתם...

מזקנים אתבונן, בשלח

פרפראות
ה ַוּיוִֹתרּו  ְמעּו ֶאל משֶׁ ְולֹא שָׁ
ּנּו ַעד ּבֶֹקר ַויָֻּרם  ים ִממֶּ ֲאָנשִׁ

ְקצֹף  ְבַאׁש ַויִּ ּתוָֹלִעים ַויִּ
ה )בשלח טז, כ(. ֲעֵלֶהם משֶׁ

משמע שהקפיד עליהם משה רק 
אחר ששמע שהמן התליע. לכאורה 

מיד  עליהם  לקצוף  מקום  היה 

כששמע שהמרו את פי ה’ והותירו 

מן המן.

וביאר המשך חכמה, שבאמת היה 

תמידי,  וניסיון  נפלא  בטחון  בזה 

ומונח מן  זרועה  כי המה בארץ לא 

לא  המה  ואעפ”כ  לאיבוד,  והולך 

וזה  יום,  לאותו  הנצרך  רק  ילקוטון 

כאשר  אבל  יום,  בכל  תמיד  נסיון 

ויבאש”  תולעים  “וירם  הותירו 

שאין  ראו  שהרי  הניסיון,  התבטל 

ליום  המן  את  להשאיר  בידם  עוד 

משה,  עליהם  קצף  כך  ועל  המחר, 

שגרמו לבטל מעליהם את הניסיון.

משך חכמה, בשלח

מעשה רב
ה ַעְבּדוֹ  ה' ּוְבמשֶׁ ַויֲַּאִמינּו בַּ

)בשלח יד, לא(.

רבי  המפורסם  החסיד  סיפר 

ה  ַוּיֹאְמרּו ֶאל משֶׁ
ִלי ֵאין ְקָבִרים  ֲהִמבְּ
ִמְצַרִים )בשלח יד, יא(. בְּ

חוסר  בגלל  האם  פירושו 
קברים...

אפילו  זו,  שנונה  התבדחות 

העמוקים  והייאוש  החרדה  בעת 

ביותר, היא סימן לחוש ההומור - 

יעקב  תכונה אופיינית של שבט 

צלול הדעת...
חומש רבי שמשון רפאל הירש, בשלח

נקודה למחשבה



ז"ל,  פוטרפאס  מנדל  מנחם 

גזירת  בעת  ברוסיה,  שבהיותו 

לבני  נתנו  שלא  הרשעה  מלכות 

ישראל לקיים מצוות ה' ולמול את 

בניהם, הגיעה פעם אשה אחת אל 

וסיפרה  זי"ע,  מריבניץ  האדמו"ר 

בשעטו''מ,  זכר  בן  לה  שנולד  לו, 

בבריתו  להכניסו  מאד  חפצה  והיא 

של אברהם אבינו בזמנו, אך בעלה 

ואינו  רח''ל,  ובמצוות  בתורה  כופר 

ברית  שיקיימו  אופן  בשום  מוכן 

עליה  ציוה  לו.  הנולד  בבנו  מילה 

שבעלה  יום  לו  שתודיע  האדמו"ר, 

לא יהיה בבית, ואז ינצלו את שעת 

הכושר לקיים הברית מילה. 

ואכן לא עברו ימים רבים, ובסודי 

והודיעה  האשה  הגיעה  סודות 

בשמחה, שביום פלוני עתיד בעלה 

לבלות עם חבריו מחוץ לעיר, והיא 

מבקשת ממנו לערוך אז את הברית 

ודקדוקיה,  פרטיה  בכל  מילה 

יום,  באותו  לבוא  הרבי  לה  הבטיח 

למול  הנזכר  החסיד  אליו  והתלווה 

במסירות  לדרך  ויצאו  התינוק  את 

נפש, דאילו היו תופסים אותם עם 

סכין המילה בידם, היו נענשים על 

כך בעונשים כבדים ויסורים קשים, 

ולפעמים אף בגזר דין מות.

נכנסו  לשם,  הגיעו  כאשר  ויהי 

ודחילו  וברחימו  ביתה,  אל  בחשאי 

את  ונטל  מריבניץ  האדמו"ר  ניגש 

המילה''  "על  ברכת  ובירך  הסכין, 

כדת  ופרע  ומל  עצומה,  בכוונה 

ראו  רגעים  כמה  לאחר  אך  וכדין. 

שהדם אינו מפסיק מלזוב, ונשקפה 

סכנה גדול לחיי התינוק, מיד נפלה 

ידעו  לא  כי  במקום,  גדולה  בהלה 

מה לעשות, שהרי אם יזמינו רופא, 

על  למלכות  הדבר  יוודע  בוודאי 

החוק,  כנגד  שקיימו  מילה  הברית 

ואף הבעל הרשע ירצה לנקום בהם 

הלא  רופא,  יקראו  לא  ואם  ח''ו, 

לידי סכנת מיתה  יבא הרך הנימול 

נכנס  דם,  הרבה  כך  כל  כשיאבד 

והסתגר  צדדי,  לחדר  האדמו''ר 

שם למשך זמן מה, ותיכף ביציאתו 

מקומו  על  והכל  הדם  שטף  נעצר 

בא.

את  מענדל  רבי  שאל  בצאתם, 

באותה  עשה  מה  מריבניץ  הרבי 

שעה בחדר שגרם לעצור את זיבת 

פרשתי  והשיב:  הרבי  נענה  הדם, 

אל  ואמרתי,  בתפילה,  ה'  אל  ידי 

נא תביישני, הרי באתי הנה לקיים 

יצא  להתפלל,  סיים  וכאשר  מצוה, 

הרך  שיצא  לראות  ושמח  החוצה, 

הנימול מכלל סכנה. 

"אני  ואמר:  מנדל  רבי  וסיים 

שלמדתי  החב''ד  תורת  כל  עם 

ונרתעתי  דומיה  נאלמתי  בעומק, 

לאחורי כאשר ראיתי דם שנשפך, 

הפשוטה  אמונתו  עם  הרבי  ואילו 

בתפילה  הדם  את  עצר  והתמימה 

כנה מעומק הלב...”

באר התפלה, עמ’ שי

A

נערך ונסדר ע"י מכון כרמנו - עימוד ועיצוב ע"י מערכת 'להתענג'

6839551S@gmail.com לקבל הגליון מדי שבוע בשבוע וכן להערות יש לפנות למכון

ה ֶאת  ח משֶׁ קַּ ַויִּ
ַעְצמוֹת יוֵֹסף ִעּמוֹ וגו' 

)בשלח יג, יט(.

)הגאון  זקיני  של  באמרותיו 
זצ"ל  שניאורסון(  שמעון  ברוך  רבי 

השתקפה דמותו הזכה.

פעם אמר: הגמ' אומרת "חכם 

מרע"ה  זה  מצוות",  יקח  לב 

שהעלה את עצמות יוסף עמו.

ולכאורה מה היא החכמה.

'אין  י"ג:(  )סוטה  בגמ'  אי'  אלא 

ע"ש  אלא  נקראת  המצוה 

"ואת  מהפסוק  ונלמד  גומרה', 

בני  העלו  אשר  יוסף  עצמות 

ישראל" שהם גמרו וקברו.

 - רבינו  אמר   - חכם  הוא  זה 

יודע  שהוא  אפי'  מצוה  שעושה 

שלא תהיה נקראת על שמו...
זכרונם לברכה, חודש סיון מרשימות 

נכדו

נקודה למחשבה


