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 עוון של צביעות ה 
 

 לאחיו יוסף  התוכחה של    א[ 

 

 יוסף את זהותו לאחיו הוא הוכיח אותם באופן קשה כשגילה

חיו אני יוסף ויאמר יוסף אל אומדהים, דכתיב "  

" וד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניוהע

אוי לנו  ואיתא בהמדרש )פר' צ"ג אות י'(,)בראשית מ"ה, ג'(, 

יוסף קטנן של שבטים  וכו',מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה 

היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, הה"ד ולא יכלו אחיו 

לכשיבא הקב"ה ויוכיח כל אחד  לענות אותו כי נבהלו מפניו,

ה וכו' ע"כ. הרי שיוסף הוכיח את אחיו בצור   ואחד לפי מה שהוא

לא היו יכולים לעמוד מפניו או  אפילו כל כך מרגשת עד שהם

לעשות מאומה, וממשיך המדרש, שלעתיד לבוא גם הקב"ה 

כפי מה שהוא. והקשו   ,יוכיח כל אחד ואחד בצורה העצומה הזאת

 שמץ של תוכחה כלל,  יוסףבהצהרתו של  כן מצינו  כל המפרשים הי

עוד, ו .בי חי" לא אמר להם אלא "אני יוסף העוד אהוא והרי 

לכל  והיאך שייך האשמה ז נזיפה נסתרתרמז ל אפילו אם יש כאן

אחד ואחד כפי מה שהוא. ופירש בס' בית הלוי )שם( שיהודה 

אבידת   יכול לסבול את  יהיה  בדיוק סיים להסביר כיצד אביהם לא

והיה כראותו כי אין הנער ומת , וכדכתיב " היקר בנו בנימין 

" )מ"ד, ל"א(, ינו ביגון שאלהוהורידו עבדיך את שיבת עבדך אב

השבי, ואם לאו תוך יד ממ אותוישוחרר יוסף ולכן הם דורשים ש

הרי הם מוכנים לצאת למלחמה כדי לגואלו. ועל ההדגמה הזאת 

, הוכיח אותם יוסף, "אני יוסף של אחווה ורגישות לשלום אביהם

לחיות עד  הםהיאך יכול אבי העוד אבי חי", כלומר לפי דבריכם

 גם אניו,  אינו יודע ממני עד עתה הואש  מכיון ,ה מרוב צערועת

  כבר נאבד ממנו לפני הרבה שנים.ש, האהובבנו יוסף 

 

לכל אלו נטמן ברמז שאלה גדולה להם וגם סתירה  ובדברים

דכל טענותיו של יהודה  .ויכוחוהתוך ב הםדברי 

וקשה   .צערו של יעקב שיגרום לו בלקיחתו את בנימיןתוך  ה מתהי

ותכלית   לרגשת אביהם  ים ומסוריםהם כל כך מחויבשאם  עליהם  

שהיתה יוסף  ו של, היאך הם לא חששו גם לזה במכירתהאחווה

 לאו ה זונבהלו מתוכחאחיו ו. ואדישבצורה קרה מתוך אנוכיות ו

כי הוא סתירה וקושיא עליהם מעצמם על  אותולענות יכלו 

 כזאת תוכחהלנו ביום הדין יהיה שוזהו שסיים המדרש . עצמם

ממעשיו על מעשיו היאך הם כפי מה שהוא, ר"ל לכל אחד 

דעל כל עון וחטא בפני עצמו סובר האדם שיש   .סותרים זה את זה

אין בכחו שמי שאינו נותן צדקה סובר בדעתו ש .לו קצת תירוץ

 כובד ודוחק הפרנסה וריבוי ההצטרכות של  לפזר לאחרים מתוך

 זבזבשהוא    מראים לו ממעשיו במקום אחר   לע"ל  אמנם  .בני ביתו

 ,כבודמעמד של להשיג איזו תאוה האסורה או  כדי נוממואת 

ונסתר בזה  ,ומדוע בעסק העבירה לא עצרוהו כובד הפרנסה

הוא בענייני למוד התורה אשר ן  וכ.  כפלים  והתירוץ ויוגדל עונש

הרבה מהאנשים פוטרים עצמם מחיוב הלמוד יען כי שכלו 

אבל  ולהשיגה. לימוד התורהב שקודכשר לאינו מווטבעו 

בלתי פוסקת  ותדיקשו עסקיו,בענייני  שכלו הרחבעל כשנתבונן 

פתחון פה  לו לא יהיה באותה שעה, הרי להשיג פרנסתוכדי 

 מכיון שאין תשובה ואין תגובה על לענות או לעשות מאומה,

 העוון של צביעות.

 

 ועתה אל תעצבו ואל יחראמר לאחיו, " היתה כונת יוסף כש וכן

ים קבעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אל 

כאן   משתמש  יוסף" )מ"ה, ה'(. והעיר המלבי"ם )שם( שלפניכם

ין בפרשת וישלח בענכבר בלשון "תעצבו" וגם "יחר" שנמצאים 

שכם, דכתיב "ובני יעקב באו מן מיד דינה הצלת המעשה של 

האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה השדה כשמעם ויתעצבו 

בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה" )ל"ד, כ'(. ובס' ברכת 

וביטויים אלו  נותיצחק )פר' ויגש( הציע שיוסף בחר דוקא בלשו

עון ולוי את כל אנשי כדי להוכיח את אחיו ולומר, שכשהרגו שמ

היה זה משום שרצו להגן על אחותם ה כדי להושיע את דינשכם 

שהוא יוסף  כשהוא נוגע ל  ו לזהשלא חש  וא"כ אמאי הםבת יעקב,  

התוכחה שהוכיח יעקב מהות יעקב. וזהו נמי לובן  להם אח ג"כ

שמעון ולוי אחים כלי חמס את שמעון ולוי בסוף חייו באומרו, " 

פשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם ל תבא נבסדם א .מכרתיהם



 

 ב 

ו'(. ופרש"י -" )בראשית מ"ט, ה' הרגו איש וברצנם עקרו שור

וכו'. וברצונם אלו חמור ואנשי שכם אפם הרגו איש, ב"ל, כי וז

וכו' עכ"ל. הרי  רצו לעקור את יוסף שנקרא שור עקרו שור, 

ותם להקיש א מכירת יוסףעומת להריגת שכם את  יעקב שהציב

התחיל קורא , וגם איתא בהתנחומא )פר' ויחי אות ט'(, דיאהד

ולא  " )בראשית ל"ד, כ"ה(,אחי דינה"  ",אחים"לשמעון וללוי 

וכו' ע"כ. ובס' שיח שאול )פר'  שהם מכרוהו " וסףאחי י" 

לא התנגד יעקב להקנאות של שמעון  תחילהשב ,וישלח( ביאר 

בר שהם , מכיון שהוא היה סות דינה מיד שכםצלהולוי כ"כ ב

אהבת אחים וכבוד המשפחה. אבל ל ש זעם אמיתית פעלו מתוך

את יוסף, אלא   ושיעלהכדי כשהכיר שהם לא טרחו באותה מידה  

שהם "אחי  , אז נתגלהאבדולההחלטה ב ומיהסכוהם הצטרפו 

היתה  ד דינההקנאות שהפגינו בעו דינה" ולא "אחי יוסף",

 של צביעות. וסימן חסרת בסיס והצדקה

 

 גוים בבטנך י  שנ ב[ 

 

 החטא של צביעות הוא חמור יותר משאר העבירות, ובאמת

עלול   בצדק  מראה את עצמו כאילו הוא עושהש  שהאדם 

 חטאיו, שכיון שהוא להתעלם מראייתהיתר לעצמו ו להורות

את עצמו לומר  רמההרי הוא מ אודות עשיית מצותתמיד  מדבר 

ו הסיבה שרבקה הין לו על מה לדאוג. וזבסדר גמור ואשהוא 

במהלך ההריון שלה. דכתיב "ויתרצצו הבנים היתה מלאת חרדה  

'" בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש את ה

רבותינו דרשוהו לשון ריצה, )בראשית כ"ה, כ"ב(. ופרש"י וז"ל,  

כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס 

וכו'  רת על פתחי עבודה זרה עשו מפרכס לצאתלצאת, עוב

עכ"ל. ובס' קול אליהו, להגר"א ז"ל )פר' תולדות( פירש שרבקה 

 רעוב םשה הבר ס אלא היאשני עוברים  בתוכההיתה ש ידעה לא

הרי ש א"כ היה מקום להרהר חסו"ש שיש שתי רשויותואחד, 

"אם  אמרהו תהתה, על כן םיכוהפ כוחות שניל רץ ר עובה אותו

, א"כ היאך אפשר לקיים את רוצה לומר  ,ה זה אנכי" כן למ

, רוצה " ותלך לדרוש את ה'" . ולכן "אנכי ה' אלקיך"  של המצוה

את ה' אלקיך " שדרש ר' עקיבא בגמ' פסחים )כב:( לומר כ

לדרוש  רבקה הלכה כדישגם לרבות תלמידי חכמים,  ",תירא

מים בבית מדרשו של שם חכ יאצל תלמיד "את ה' " ייעץ התול

ושני לאמים ממעיך לה "שני גוים בבטנך  ודיעם הו. ושועבר 

 .וגו'" )כ"ה, כ"ג(יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר 

שזה יפרוש לרשעו  ,היא בהריון עם תאומיםחזו שהם ש כלומר 

היא . ולכאורה תמוה אמאי , ובזה נתיישבה דעתהלתומווזה 

הגילוי שאחד מבניה תהיה רשע גמור הלוהט עם היתה מרוצה 

)פר' שמיני( רי עבודה זרה. ובס' משלחן רבי אליהו ברוך אח

הביא בשם הגרי"ז דעדיף כך שיודעת לכל הפחות שאחד מבניה 

יש שאדם אחד תהיה יהיה צדיק גמור וכנגדו יהיה רשע מאשר 

 בפה שמטיף דבר אחד ,ונוהג בצביעות ן ולכאןלו נטיות לכא

 אדם כזההש .שהוא הגרוע מכולם ,למעשה עושה דבר אחרו

לכן מכיר את הצורך לעשות תשובה, ו אינוו גם את עצמו מתעה

 .טובהל וישתנה ישתפר ש תקוהאין 

 

 פרא אדם [  ג 

 

 ותרא שרה" את ישמעאל מביתה, דכתיב  הירשגשרה  ומה"ט

" מצחק את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם 

דבר אחר  וכו', לשון עבודה זרה (, ופרש"י)בראשית כ"א, ט' 

אבל עוד   וכו' עכ"ל.  דבר אחר לשון רציחה  וכו',  גילוי עריות  לשון

ם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן ותאמר לאברהב " וכת

מתשובת שרה  ," )שם י'(, ופרש"יהאמה הזאת עם בני עם יצחק

אתה למד שהיה מריב עם  ,כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני

 הריוכו' עכ"ל.    י שניםיצחק על הירושה ואומר אני בכור ונוטל פ

 מעאלאת יש ההוציאשרה הסברים מדוע  ב' הביא  רש"יש

מפני החמורות, וב' , א' משום שהיה עוסק בג' עבירות מביתה

של העיקרי של יצחק כיורש  מעמדושהיה מערער על הבכורה ו

נקודה ש מובאה"ו(  ופ" סוטה )תוספתא הב אבל .אבינו אברהם

ון בן אמר רבי שמע תא התם,איד ם,דיון בין התנאיב הזאת תלוי

אין צחוק האמור כאן אלא וכו' דרש רבי עקיבא  וכו'  יוחאי

רבי אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר אין  ',וכועבודה זרה 

רבי ישמעאל אומר אין  וכו'שחוק האמור כאן אלא גלוי עריות 

 הני אומר חס ושלום שיהיוא. וכו' וק אלא שפיכות דמים לשון צח

אלא אין צחוק האמור כאן אלא וכו'  צדיק ההוא כך    בביתו של אותו

יצחק לאברהם אבינו היו הכל שמחין לענין ירושה שכשנולד 

נוחל את העולם ונוטל   םלד בן לאברהואומרין נולד בן לאברהם נו

שני חלקים והיה ישמעאל מצחק בדעתו ואומר אל תהו שוטים אל 

והיאך . כ" וכו' ע י חלקיןתהו שוטים אני בכור ואני נוטל שנ

 ביחד פירושיםהב'  את הני ערבל שיאתרי רכ רש"י רכיבה

, אליעזר , רבי  הדדי. שלדעת רבי עקיבאסותרים א  הם  שלכאורה

 ותחמור  הכי בעבירות ישמעאל היה חוטא ,ורבי ישמעאל

אבל לדעת רבי  .בהעולם ופורש לגמרי מדרכו של אברהם אבינו

הרוחני היורש כעצמו יקם את מחאי, ישמעאל היה וי בן שמעון



 

 ג

קשה ועוד  .ס את מקומו של יצחקופתל מתכנןוהוא  של אברהם

באיסורים  גלל שהוא היה חוטאבישעמאל שרה גירשה את שאם 

 פנימאותו הסירה  היאש תוך הפסוקבכתוב רק  מדוע, נוראים

"ולא יירש בן האמה הזאת עם בני   הירושהמערער על  היה  שהוא  

ותירץ . לרע יצחק על שפיעשהוא עלול לה, ולא מפני חק" ם יצע

לך לך ) דברי השפת אמת"ר מטאלנא שליט"א עפ"י האדמו

"פרא אדם" )בראשית ט"ז, כ מתוארמעאל ש שישר פי( שתר"נ

כמו  מבחוץכמו "פרא" ו תנהגמ הוא מבפניםש מפני ,י"ב(

של  את שני השיטות יחדב בבר עשרש"י  לפי"ז יש לומר ו. "אדם" 

, שאחד קאי אמת , שהוא סובר ששניהםאודות ישמעאל התנאים

ץ הוא היה שמבחו הפנימי. אישיותוחיצוני ואחד על על מהותו ה

, אבל מבפנים הוא היה אברהם אבינו  בדרכו שלתנהג  משתדל לה

 ת ישעמאלא הוציאהלא  שרה  אך   .בירות החמורותמחזיק בהג' ע

 עוסקתמיד וא המי שש, לחוד העבירות שעשהגלל ב יתהמב

לשקם אותו ולקרבו אפשר שפיר  את טיבולכל ברור ו בחטאים

מפני  ותוהרחיק אל שרהלצה נא רק .לגמרי תעלם ממנולה "נא

כאילו  חטאים שעשה מבפנים, הרי הוא נוהג מבחוץשעם כל ה

 של אביו.מלא את עמידתו וראוי ל ףואשגמור שהוא צדיק 

אישיותו ו הפנימיתבין האמת הבדל הכלומר  ו,של והצביעות

   .ו של אברהםיתבלהתקיים בתוך  פשרלא היה א ,החיצונית

 

 הגרוע מכולם טומאה  ה [  ד 

 

 אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרהיש להוכיח מהא דכתיב "  וכן

רסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה וממפרסי הפ 

ואת השפן כי מעלה גרה הוא  .הוא לכםאיננו מפריס טמא 

ואת הארנבת כי מעלת גרה  .ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם

ואת החזיר כי מפריס . הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם

" פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם

'(. ויש לדקדק למה פתח הכתוב אודות ז-)ויקרא י"א, ד' 

טהרה שיש בהם, את הגמל, עם הסימן  בהמות הללוהטומאת 

, ואת החזיר עם מה מעלה גרההשפן, והארנבת עם מה שהם 

 אדרבה אלא טומאתםל סיבה זה , והלא איןמפריס פרסהשהוא 

ולכאורה היה ראוי יותר  .טהרםתם ולהעלול סתור לסיבה הוא 

יש את הסימן שבו הם חסרים, שהגמל, השפן, להתחיל ולהדג

טמאה  ירבגלל שפרסתם איננו מפריס, והחזטמאים  והארנבת

בשביל שגרה לא יגר. ופירש הכלי יקר )שם( שמכאן מבואר שאלו 

סימני טהרה וגם סימני טומאה הרי זה גרוע טפי שיש להם 

מבהמה שאין לה סימני טהרה כלל, שהסימן טהרה שבהם 

סימני  גם שיש בהם בהמותהשמוסיף טומאה על טומאתם. 

סימן טומאה שלהם בתוך הסימן מנסים לכסות את  טהרה

את בשעה שהוא רובץ מוציא ש ,חזיר וכמו ה טהרה שלהם,ה

 פנים הוא טמאאע"ג שבמ ואומר ראו שאני טהור  מבחוץ טלפיו

 בהמות ומייחד הניפירט לכן התורה ו .סותרתבאופן  פועלו

 אדם כזהשכדי ללמדינו , תהטמאו מכל שאר הבהמות יותר 

 ילו הוא טהור,מראה את עצמו מבחוץ כארגיל בצביעות, שש

מבפנים  ךא ת,המצועשיית התורה וומדבר תמיד על החזקת 

 טמא ביותרה  האדם  אהו  ,ישר אינו נוהג בדרך הו  בוגד בהםא  הו

א הו הרי טהור לגמרי אילו הואכאת עצמו  חושבהוא כיון שמש

 . םמייפניה חסרונותיול תיקוןבקש ל עשוי אינו

 

החסידה, שפרש"י )ויקרא י"א,  ה שלטומאהיסוד ג"כ  וזהו

שעושה חסידות עם  שנקראת שמה חסידה בשביל י"ט( 

, איננה טהורה ף זהעו וקשה אם כן מדוע .חברותיה במזונות

 נדחים והלא כתב הרמב"ן )שם י"ג( שהעופות הטמאים הם

לכאורה היא בעלת  בשביל האכזריות שבהם, והרי החסידה

. ותירץ בס' ליקוטי עושה חסד עם חברותיהש מדות טובות

הרי"מ )שם( שטומאת החסידה הוא מפני שהיא אינה עושה 

בלבד. וכיון שהיא אלא רק עם חברותיה  בשוה חסד עם כולם

 מכריז שם שלהרי ה, שהלוטיןהיא טמאה לח נוהגת בצביעות

עושה   רק  למעשה היא  , אךאמיתית  כאילו היא בעלת חסד  מבחוץ

נקט האבן עזרא )שם( ש מפירושו שלכן נראה . וריהמכחסד עם 

ובס'  .למועדים ידועים בשנהרק נראית ש עוף היאהחסידה ש

ק ז"ל, פר' שמיני( הביא בשם האדמו"ר מקאצטללי אורות )

חסידות למועדים ידועים בשנה, כלומר דרכי הנוהגים בששאלו  

 עד כשכל העם רואים אותםימי המורק בהימים נוראים וב

 ,כשאף אחד לא מסתכל בהם ,שאר ימות השנהאבל ב ,פרהסיאב

ודרגה אחרת  ברמה ,חסידות של בילהשמ לגמרי רחוקיםהם 

    ת עוף טמא.הם בבחינ , הרינמוכה

 

 כלו הפך לבן טהור הוא [  ה 

 

מוחזק בעבירות חוטא ו גם מי שהואשלפעמים  נראה וא"כ

נוהג בצביעות אינו  הואש כל היכא ,יכול להיות טהור  

דקיי"ל  ן משמע מהאוכ .האמיתי מהותו עלמנסה לכסות אינו ו

לא תתן להעביר ומזרעך "  אהא דכתיב בגמ' סנהדרין )סד:(

המעביר  ,מקצת בניו חייב, המעביר ()ויקרא י"ח, כ"א לך"למ

ן שאבא תכיוכבר הקשו הראשונים, היכל בניו פטור וכו' ע"כ. 
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וחבירו שהעביר רק בן אחד  רח"ל פטור בניו למולך העביר כל ש

אוויטש ז"ל, )פר' אחרי מאשק"ר דוד  , להגילי זהבובס' גלחייב.  

מות( תירץ שעיקר שלימות האדם תלוי בכך שיהיה תוכו כברו, 

ואדם צריך שיהיה . נהוג בצביעותושלא ת פיו ולבו שויןשיהיו 

ולותיו בה עליו לצעוד, וכל מעשיו ופעשהדרך  היא הברור לו מ

עונשו יכים להיות מכוונות למה שהוא מאמין בו. ולכן גרוע צר 

ביר רק חלק מבניו למולך מאשר זה שהעביר את כל של זה שהע

חוטא אבל  ה הואשהעביר כל בניו למולך הנ האדםש .בניו למולך

מה הוא טועה באמונתו טעות איו , אלאהוא לא שקרן וחנפן

וי , אך עדיין הוא פועל בהתאם לדעתו ואמונתו שראוטראגית

 מנוחבירו שהעביר למולך רק בן אחד, הוא גרוע מולעשות זאת. 

בן אחד הוא מסור  לגביש שמעשיו סותרים זה את זה, לפי

לה יגהקב"ה, ובכך מסור לולגבי שאר בניו הוא להעבודה זרה, 

ולמצוא חן,  ,, שהוא שואף לקנות לו שםדעתו שהוא רמאי וחנף

 גם אצל הרבנים וגם אצל הכומרים.

 

 "כלו הפך לבן טהור הוא" שאם צרעת נגעי לגבי קיי"ל ולכן

)צז.( דאין בן )ויקרא י"ג, י"ג(, ואיתא בגמ' סנהדרין  

שנאמר כלו הפך לבן דוד בא עד שתשנה כל המלכות למינות 

היאך מה שכל המלכות  ,וכו' ע"כ. ולכאורה תמוה טהור הוא

 םעדיף טפי מאילו רק מקצתו  ממהר את הגאולהנהפכה למינות  

מדוע  ,סימן טומאהכיון ששער לבן עוד מו .ם בכךמחזיקי

 פר' תזריע() ם סופר פירש החתו כשכולו הפך לבן טהור הוא.

המצורע מושרש בחטאים אשר בחבורתו יזיק ש שזהו מפני

ול ישראל אנשים ללמוד ממעשיו, על כן הרחיקו התורה מעל גב

וגרשו ממנו אל מחוץ למחנה, והנה הרשעים הגדולים 

ורסמים ברשע, לא יזיק כל כך בחבורתם, כי ישמרו מהם המפ

אנשים צדיקים וטובים ולא ימשכו אחריהם ואינם צריכים 

מראים עצמם שמשא"כ אותם שאינם תוכם כברם    .הרחקה כל כך

צריכים הרחקה ש הם ,הם רשעים גמוריםבאמת אך צדיקים כ

ניכר טהור שכולו הפך לבן שהנגע ש כאןירה. ועל כן אמר ית

רע הוא ש  נלקה בנגע מפניהוא  ואע"פ ש  .קהללכל הודע רעתו  נו

 ואינו צריך שילוח אחרים טמאלממכ"מ טהור הוא  ,לעצמו

באופן וגם  כנה אלא לעצמו ולא לאחרים.בסשהוא אינו  נותמח

אישי, אם הנגע רק נראה זעיר שם זעיר שם, אזי עדיין יוכל 

מחטאו,  ויכבד לבו ולא ישובאולי מקרה הוא שהמצורע לחשוב 

יועיל כדי ש, המחנהחוץ למתה התורה לענשו ולשלחו ציו וע"כ

מחטאיו, וישכיל ויבין כי מאת לטהרו השלוח והישיבה בבדידות 

ף גופו וכסתהו מכ תה הצרעת בכלה' היתה זאת. אבל מכיון שפש

זקוק  אינושוב , כבר נשבר לבו בקרבו עד כדי כך שרגלו עד ראשו

כיר בטבעו ולא יחשוב לה רחמוכ כזהבמצב אדם הלשלוח. ש

להינצל מנזיפתו של יוסף   פשר לנוי אוה"ה שא  שאולי מקרה הוא.

אנו משתדלים להסיר את הבגדים של עד ש  והתוכחה של יום הדין

 באופן עקבי,ות מסורים לגמרי להקב"ה להי ,צביעות מעלינו

צדקה לעשות ו, עם הנפש הפנימי החיצוני דמותלהשוות את ה

לתקן  צליחיםהיו מאנחנו יובדרך זה אי"ה    .עם כולםבשוה  וחסד  

פנות לו למלכות שקי, ת של מינותמלכוהלהפך את ו את העולם

.משיח בן דוד בשביל דרךאת ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


