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 ד'התשע תמוז                                בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                 אחדות עם ישראל
  מטות פרשת ל

 
  הפרשה מתחילה במילים

  ג-במדבר ל' ב.1

ל ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ אֹמר -ַוְיַדבֵּ ל לֵּ י ִיְשָראֵּ י ַהַמּטֹות ִלְבנֵּ ה ָראשֵּ זֶׁ
ר ִצָוה ה ר ַלה' אֹו-ִאיש ִכי ' ַהָדָבר ֲאשֶׁ דֶׁ ִהָשַבע ְשֻבָעה -ִיֹדר נֶׁ

ְאֹסר ִאָסר ַעל ל ְדָברֹו ְכָכל-לֶׁ ה-ַנְפשֹו לֹא ַיחֵּ א ִמִפיו ַיֲעשֶׁ  .ַהֹיצֵּ
ניסו המדיינים לפגוע   ות בלק ופנחס ראינו כיצדבפרש

ישראל משה מבני  פרדתבטרם . לאור זאת  ,בבני ישראל 
מצווה אותו האל לצאת למלחמת נקמה . למלחמה זו 

לוחמים )אלף  10,111רק המובחרים שבלוחמים נשלחים 
המלחמה מסתיימת  .ולא כל הלוחמים לכל שבט(

 בניצחון ישראל ושלל רב נופל בחלקם
, מנשההשבטי ראובן גד וחצי בקשת הפרשה מסתיימת ב

מגיב  משהנחלה מחוץ לארץ ישראל.  המבקשים לנחול 
 83המרגלים מלפני  אתבקשתם מזכירה ש כיוון  בכעס

. נוסף עולה התביעה מהם להשתתף בכיבוש הארץב .השנ
שבטי ראובן, גד וחצי  לפיה השבטים מציעים פשרה 

יצאו בעבר הירדן המזרחי, אך אכן ינחלו משבט מנשה, 
בעבר הירדן  םוצאנ יהם תואת משפח ו שאירי -חושים  

  .למלחמת כיבוש הארץבראש הצבא יצאו ו
 :י"ח-במדבר ל"ב, י"ז .2

ר ִאם  ל ַעד ֲאשֶׁ י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ץ ֻחִשים ִלְפנֵּ ָחלֵּ "ַוֲאַנְחנו נֵּ
י  ל ְבנֵּ ינו ַעד ִהְתַנחֵּ ל ָבתֵּ ל ְמקֹוָמם...לֹא ָנשוב אֶׁ ֲהִביֹאנֻם אֶׁ

ל ִאיש ַנֲחָלתֹו"    ִיְשָראֵּ
שאלה האת מעלה   ב"במדבר פרק לעיון מעמיק בכתוב ב

אנו רגילים להזכיר בנשימה אחת את שבטי הבאה: 
ראובן וגד וחצי המנשה, אך מהפסוקים עולה כי שבט 
מנשה , אפילו לא חציו, לא היה בין המבקשים להשאר 

  :שנאמר בעבר הירדן!
 :ה-במדבר ל"ב א.3
י ָגד ָעצום ְמֹאד )א( " ן ְוִלְבנֵּ י ְראובֵּ ה ַרב ָהָיה ִלְבנֵּ וִמְקנֶׁ

ה ַהָמקֹום ְמקֹום  ַוִיְראו ץ ִגְלָעד ְוִהנֵּ רֶׁ ת אֶׁ ר ְואֶׁ ץ ַיְעזֵּ רֶׁ ת אֶׁ אֶׁ
ל  ה ְואֶׁ ל ֹמשֶׁ ן ַויֹאְמרו אֶׁ י ְראובֵּ י ָגד וְבנֵּ ה: )ב( ַוָיֹבאו ְבנֵּ ִמְקנֶׁ
ר  ץ ֲאשֶׁ אֹמר...)ד( ָהָארֶׁ ָדה לֵּ י ָהעֵּ ל ְנִשיאֵּ ן ְואֶׁ ְלָעָזר ַהֹכהֵּ אֶׁ

רֶׁ ’ ִהָכה ה ל אֶׁ י ֲעַדת ִיְשָראֵּ יָך ִלְפנֵּ ה ִהוא ְוַלֲעָבדֶׁ ץ ִמְקנֶׁ

ץ  ת ָהָארֶׁ יָך יַֻתן אֶׁ ינֶׁ ן ְבעֵּ ה: )ה( ַויֹאְמרו ִאם ָמָצאנו חֵּ ִמְקנֶׁ
ן: ת ַהַיְרדֵּ נו אֶׁ יָך ַלֲאֻחָזה ַאל ַתֲעִברֵּ  " ַהזֹאת ַלֲעָבדֶׁ

 ואכן, משה פונה רק לאלו שבקשו 
 :במדבר ל"ב ו.4
י ְרא" י ָגד ְוִלְבנֵּ ה ִלְבנֵּ ר ֹמשֶׁ ם ָיֹבאו ַויֹאמֶׁ יכֶׁ ן ַהַאחֵּ ובֵּ

ְשבו ֹפה ם תֵּ   "ַלִמְלָחָמה ְוַאתֶׁ
לאחר דין ודברים , משה מתנה , את נחלת שבטי ראובן 
וגד בעבר הירדן , ביציאתם כחיל החלוץ  לכיבוש ארץ 

 ישראל 
 .:לב-במדבר ל"ב כח .5
ת ְיהֹוֻשַע ִבן נ) ן ְואֵּ ְלָעָזר ַהֹכהֵּ ת אֶׁ ה אֵּ ם ֹמשֶׁ ון כח( ַוְיַצו ָלהֶׁ

ה  ר ֹמשֶׁ ל: )כט( ַויֹאמֶׁ י ִיְשָראֵּ י ֲאבֹות ַהַמּטֹות ִלְבנֵּ ת ָראשֵּ ְואֶׁ
ן ָכל  ת ַהַיְרדֵּ ם אֶׁ ן ִאְתכֶׁ י ְראובֵּ י ָגד וְבנֵּ ם ִאם ַיַעְברו ְבנֵּ הֶׁ ֲאלֵּ

י ה ם ’ ָחלוץ ַלִמְלָחָמה ִלְפנֵּ ם וְנַתתֶׁ יכֶׁ ץ ִלְפנֵּ ְוִנְכְבָשה ָהָארֶׁ
ץ ַהִגְלעָ  רֶׁ ת אֶׁ ם אֶׁ ד ַלֲאֻחָזה: )ל( ְוִאם לֹא ַיַעְברו ֲחלוִצים ָלהֶׁ

י  י ָגד וְבנֵּ ץ ְכָנַען: )לא( ַוַיֲענו ְבנֵּ רֶׁ ם ְבאֶׁ ם ְונֹאֲחזו ְבֹתְככֶׁ ִאְתכֶׁ
ר ה ר ִדבֶׁ ת ֲאשֶׁ אֹמר אֵּ ן לֵּ ה: )לב( ’ ְראובֵּ ן ַנֲעשֶׁ יָך כֵּ ל ֲעָבדֶׁ אֶׁ

י ה ץ ְכָנַען ’ ַנְחנו ַנֲעֹבר ֲחלוִצים ִלְפנֵּ רֶׁ נו אֶׁ ְוִאָתנו ֲאֻחַזת ַנֲחָלתֵּ
ן: ר ַלַיְרדֵּ בֶׁ עֵּ  מֵּ

  אלא שאז , מפתיע משה את ראשי המטות
 : במדבר ל"ב לג .6

ט  בֶׁ ן ְוַלֲחִצי שֵּ י ְראובֵּ י ָגד ְוִלְבנֵּ ה ִלְבנֵּ ם ֹמשֶׁ ן ָלהֶׁ )לג( ַוִיתֵּ
ת  ְך ָהֱאֹמִרי ְואֶׁ לֶׁ ת ִסיֹחן מֶׁ כֶׁ ת ַמְמלֶׁ ף אֶׁ ן יֹוסֵּ ה בֶׁ ְמַנשֶׁ

ת ע כֶׁ ץ ַמְמלֶׁ י ָהָארֶׁ יָה ִבְגֻבֹלת ָערֵּ ץ ְלָערֶׁ ְך ַהָבָשן ָהָארֶׁ לֶׁ ֹוג מֶׁ
 ָסִביב:

ולכן עולות כאן  ,פתאום נוסף כאן חצי שבט מנשה
 : השאלות הבאות

. מאיפה צץ הרעיון של הוספת חצי המנשה לשבטים 1
הנוחלים בעבר הירדן , ובעיקר , מדוע נגרעו  מנחלתם 

 בארץ ? 
 מנשה לשניים? . מה המטרה שבחלוקת שבט0
 . מדוע דווקא שבט מנשה?                                                                                                      8
 

ד"ר איתן פינקלשטיין , מבית הספר ללימודי יסוד 
ביהדות באוניברסיטת בר אילן , עומד על תוספת חצי 
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)על דבריו  את הרמב"ן שבט המנשה ומביא בתחילת 
 :האתר(

 ן על האתר". הרמב7
"מתחלה לא באו לפניו שבט מנשה, אבל כאשר חלק 
הארץ לשני השבטים ראה שהיא ארץ גדולה יותר מן 

ובקש מי שירצה להתנחל עמהם. והיו  -הראוי להם 
אנשים משבט מנשה שירצו בה, אולי אנשי מקנה היו, 

 ונתן להם חלקם". 
חצי שבט  הרמב"ן רואה את הסיבה להוספתכלומר, 

-בנימוק טריטוריאלימנשה לנוחלים בעבר הירדן  ב
הארץ " גדולה" על שבטי ראובן וגד , לכן הוסיף   -ריאלי

 להם שבט שיחדיו ימלאו את הארץ.
 

, פסיקתא זוטרא, מטות, עמ' ק"מהמדרש  לעומת זאת 
 מלמד:

 , מלמד:פסיקתא זוטרא, מטות, עמ' ק"ממדרש  . 8
על  -לפי שגרם מנשה בן יוסף לשבטים לקרוע בגדיהם  

תחת בנימין, לפיכך נקרעה מעשה הגביע הנמצא באמ
 נחלתם חציה בארץ וחציה מעבר לירדן 

את צירוף חצי   מאיר מדרש זה , טוען ד"ר פינקלשטיין 
המנשה באור שונה לחלוטין. הדגש המיוחד בפסוק לפיו 
ף" נועד להזכיר את  ן יֹוסֵּ ה בֶׁ ט ְמַנשֶׁ בֶׁ שבט מנשה הוא "שֵּ
 מעשיו של מנשה כשנשלח על ידי אביו להחביא את

הגביע באמתחתו של בנימין, ובכך הביא את האחים 
 לקריעת בגדיהם. 

 מסביר ד"ר פינקלשטיין :. 9
מקריאה ראשונית של דרשתנו נראה שחלוקת נחלת 
מנשה לשניים היא מעין עונש במידה כנגד מידה, על 
הצער שגרם יוסף לאחיו. אך התבוננות במפת ההתנחלות 

ירדן, הינו מעלה כי השטח שקיבל מנשה, משני עברי ה
השטח הגדול ביותר מבין נחלות השבטים.  -שטח עצום 

לכן נראה שיש לראות בנחלה הנוספת שקיבל מנשה, 
 דווקא את הנחלה הכפולה שמקבל הבכור. 

דברי הימים )ה', א( מתאר כיצד ראובן, בכור לאה, ב
 איבד את בכורתו 

 . דברי הימים ה' א'01
י י ָאִביו ִנְתָנה ְבֹכָרתֹו ִלְבנֵּ ל"  "ְבַחְללֹו ְיצועֵּ ן ִיְשָראֵּ ף בֶׁ  יֹוסֵּ

  לכן הבטיח יעקב ליוסף, בכור רחל
 : בראשית מ"ח, כב .00

יָך" ם )=חלק נוסף( ַאַחד ַעל ַאחֶׁ  "ַוֲאִני ָנַתִתי ְלָך ְשכֶׁ
אכן, יוסף קיבל שתי נחלות: מסביר ד"ר פינקלשטיין ש

נחלת אפרים ונחלת מנשה. אך נראה שגם מנשה כבכורו 
י נחלות בעצמו, האחת ממזרח קיבל מעיין שת -של יוסף 

ולכן מסביר ד"ר פינקלשטיין  לירדן והשניה ממערב לו
את "חלוקת" שבט מנשה לשני שבטים  עפ"י המדרש 

 באופן זה :
 

 ר איתן פינקלשטיין"ד .02
שיש להבין באופן שונה את הקישור שעורכת דרשתנו, ...

בין ההתנחלות בעבר הירדן המזרחי לבין קריעת האחים 
של יוסף בהחבאת  בעת שנתגלה גביעו של יוסף. מגמתו

הגביע היתה חשיפת הערבות ההדדית שבין האחים, 
בכדי להביא את שבטי ישראל לאיחוד מחודש. קריעת 
בגדיהם של האחים על כך שאח נוסף יילקח מהם, 

שכן דווקא קריעה זו היא שחשפה  -הייתה רק אשליה 
והיא שהביאה לאיחוד  -את הקשר הפנימי בין האחים 

 חדיו. מחדש של כל האחים י
דווקא כדי שראובן בכור לאה שנדחה, וגד בכור שפחת 

לא יתנתקו מעם ישראל, צירף  -נדחה לאה שאף הוא 
 בכור בכורה של רחל. -אליהם משה את שבט מנשה 

במבט חיצוני, לכאורה משה קורע כאן את שבט מנשה,  
שכן דווקא העובדה  -אך גם קריעה זו היא רק אשליה 

יושבים בני אותו השבט, היא זו  שמשני עבריו של הירדן
שתאפשר את חיבור שני עברי הירדן, כך שהיושבים בשני 

 . יראו זה בזה את אחיהם -צדדיו 
 

  כשיצא יעקב לחרן נאמר
 :בראשית כ"ח יא .03
 "ויקח מאבני המקום"

 אך בבקר נאמר 
 בראשית כ"ח יח .04

 "ויקח את האבן אשר שם מראשותיו", 
 הגמרא בחולין )צא( מלמדת : .05

א"ר יצחק מלמד שנתקבלו כל אותן אבנים למקום אחד, 
וכל אחד אומרת עלי יניח צדיק את ראשו, תנא, וכולן 

          נבלעו באחד 
הרב מרדכי גרינברג , ראש ישיבת כרם ביבנה מסביר 

ראשו של צדיק הוא עיקרו ומהותו, וכך כל אבן ש
מבקשת שעליה יניח הצדיק את ראשו, בחשבה שהיא 

ית, ובסופו של דבר השכילו כל האבנים עיקר הב
להתאחד למטרה אחת מתוך הבנה ששלמות הבית דורש 
קיומן של האבנים כולן, כל אחד ותרומתה המיוחדת. 

  המדרש דברים רבה ס"ח אומר :. 06
"ר' יהודה אומר: י"ב אבנים נטל, אמר, כך גזר הקב"ה 

אם  –שאעמיד י"ב שבטים, אברהם לא העמידן, ואני 
ו לזו, יודע אני שאני מעמיד י"ב שבטים, מתאחדות ז

 כיוון שנתאחדו זו לזו, ידע שמעמיד י"ב שבטים 
זה היה הרב שיח בין , זה הדבר שהעמיד יעקב במבחן

יעקב לבניו, כשאמרו לו שאין בלבם אלא אחד ברכם, 
  ובסיום הברכות נאמר

 : בראשית מ"ט כ"ח.07
ם "כל אלה שבטי ישראל שנים עשר, וזאת אשר דבר לה

 יברך אותם, איש כברכתו ברך אותם"אביהם ו
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היה צריך לומר זה שהרי  על סגנון מיוחדעמד רש"י 
  :והביא דברי המדרש, רכתו ברך אותו""כב

 :דברי המדרשמביא את רש"י  .08
"מהו ברך אותם, אלא לפי שברכן יהודה באריה, דן 
בנחש, נפתלי באילה, ובנימין בזאב, חזר וכללן כולן יחד 

  "ועשאן אריות ועשאן נחשים וכו'.
ה, שאם כולם אריות ונחשים, מדוע בירך את יהודה וקש

דוקא באריה ואת דן בנחש, אלא כשכולם מבינים את 
סוד האחדות, הרי יהודה הוא האריה שבגוף הכללי, ואז 
כולם כלולים בגוף שאחד מאבריו הוא אריה, משל לאדם 
שמתעמל ומחזק שרירי ידיו, אין זה לצורך היד הפרטית, 

 יד חזקה.אלא כדי שלגוף תהיה 
 

חשיבות האחדות לדורנו , מנוסחת היטב בכתבי הרב 
 קוק , 

 אורות, אורות התחיה, פרק כ' רב קוק,ה .09
"התלבטות, האם להפריד את האומה לחילוניים 
ודתיים, היא התלבטות שנובעת ממחלת הגלות, שעוד 
לא נרפאנו ממנה לחלוטין. דומה הדבר לאותו אירוע שבו 

תינוק אחד, ובפי שתי נשים הגיעו אל המלך שלמה עם 
התינוק שלי! שלמה מכריע את  –כל אחת מהן הטענה 

המשפט על ידי החרב, הוא מציע להן לחתוך את התינוק 
לשניים, ואז מתגלה האמת, מי שמוכנה לדבר על חיתוך 
והפרדה היא השקרנית, ומי שדואגת לחיי הילד היא אם 
האמת. כך גם באומה, מי שמניף את חרב ההפרדה הוא 

על עצמו, שהאמת אינה עמו. מחשבה זו, של  שמעיד
ניתוק חלקים מעם ישראל, גורמת לנו צרות רבות, 
גשמיות ורוחניות, והיא ממש כמו מחשבת עבודה זרה, 

 שהיה ולא תהיה לעולם." 
הבנה זו , כי רק באחדותנו , אנו עמו של האל, בוקעת גם 

 מהמשך הפרשה , ממלחמת ישראל במדין.  

משונה  משאר  מלחמת מדין גיש כי הרב ערן תמיר מד
 בארבע אספקטים :  המלחמות

בכל מלחמה הקריטריון לבחירת הלוחמים הוא  .א
רמתם המקצועית, ואילו במלחמת מדין, ציווה 

"החלצו מאתכם  –הקב"ה למשה )במדבר לא( 
'צדיקים'.  –אנשים לצבא", וביאר רשי 'אנשים' 

 צדיקותם היא סבת בחירתם?  -דהיינו 

מה מספר הלוחמים נקבע לפי גודל בכל מלח .ב
המלחמה, הצבא שעומד מנגד, מורכבויות הקרב 

 רק נבחרוכפי שראינו , וכד', ואילו במלחמת מדין, 
אלף חיילים מכל שבט כנאמר )שם( "אלף למטה 

 מדוע?  –אלף למטה" 

באופן יוצא דופן גם שבט לוי שותף במלחמה  , בנוסף .ג
ם( "לכל פ שהוא תמיד פטור מכך! כנאמר )ש"אע

 –"לרבות שבט לוי"  –מטות ישראל" וכדברי רש"י 
 מדוע?

בכל מלחמה מפקד המלחמה הוא האיש הבכיר בין  .ד
רמטכ"ל' המתאים להיות נציגו של "הלוחמים, ה

שבט יהודה, הוא שבט המלכות בישראל, ואילו כאן 
במלחמת מדין מי שנבחר לנהל את המלחמה הוא 

דו כנאמר )שם( פנחס הכהן משבט לוי וכלי הקודש בי
"ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקודש  –

 מדוע?  –וחצוצרות התרועה בידו" 

"פנחס שהלך לנקום נקמת יוסף אבי  –ביאר רש"י  .ה
אמו )במדין( שנאמר "והמדינים מכרו אותו", 
ולכאורה לא מובן מה הקשר בין מכירת יוסף על ידי 

כן המדינים אז, למלחמת מדין שנים רבות לאחר מ
 עם הכניסה לארץ? 

בכל מלחמה המטרה הבלעדית היא הניצחון על  .ו
האויב, על כל משמעויותיו, ואילו כאן, אחת 
מ'מטרות' המלחמה היא מיתתו של משה רבינו, 
שהרי תלה הכתוב את מיתתו עד לסיומה של 

"נקום נקמת בני ישראל מאת  -מלחמת מדין כנאמר 
 יאסף אל עמך" מה משמעותהמדינים, אחר ת

 הדברים? 
 

 :מבאר ה'שם משמואל' )במדבר מטות תרעז ת(. 21
"כוח מדין הוא כוח חיצוני רע מאוד המשלח מדנים  

)מלשון ריב ומדון( בין אחים, והוא שלט מאז מכירת 
יוסף אחרי שכתוב 'וישנאו אותו ויקנאו בו אחיו', משכו 
עליהם את הכוח הרע הזה עד שיצא לפועל דבר המכירה, 

ינים מכרו אותו למצרים'... והנה וזה שאמר 'והמד
למלחמה עם כוח רע זה היו צריכין ישראל להיות להיפוך 

 מזה, להיות כולם כאיש אחד בלב אחד, ואמרו ז"ל: 
'שקול משה ככל ישראל, שהוא כוח כולל כל נשמות 
ישראל כאחד, על כן תלה הכתוב מיתתו במלחמת מדין, 

 )ועוד( היתה נצרכת התאחדות ישראל...". 
יש שני סוגי מלחמות של  כי גרנות הרב תמיר  ריסבמ

 :אויבינו כנגדנו
כל מלחמה חוץ ממלחמת מדין היא מלחמת מאבק בין 
כוח לכוח, בין כוחות צבאיים ופוליטיים, מוסריים, 
ערכיים, רוחניים וכד'. מטרת האויב במלחמה זו היא 

צחונו ילהכניע אותנו על ידי שלטונו בנו כתוצאה מנ
הוא אינו מעוניין בנו, אלא מעוניין בניצחונו במלחמה. 

 שלו ובהשלטת 'רעיונותיו' על המציאות ועלינו. 
מלחמת ריב  –לעומת זאת מלחמת מדין כשמה כן היא 

ומדון. כל עניינה להטיל מחלוקת, מריבה ומדנים 
                                                                                                                        בתוכנו. 

    :גרנותאומר הרב תמיר . 20
צחונם שלהם, אלא לסכסך ינים, אינה נימטרת המדי

בינינו, לפגוע ב'ביחד' שלנו, ובכך למוטט אותנו מבפנים 
ח"ו, בגורמם לנו לאבד את מקור כוחנו, הוא אחדותנו. 

ו היתה זה התחיל בסכסוך בין האחים ליוסף. שתוצאת
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אפשרות של המדינים להיכנס בינינו ולמכור את יוסף. 
על כן במלחמה זו המפתח לניצחון הוא אחדותם של 
ישראל, שבאה לידי ביטוי בשותפות כל השבטים באופן 

 שווה במלחמה כולל שבט לוי
את הקשר בין כל  תומאגד תמשה רבנו, מחזק השראת

על ידי ניהול המלחמה ך, כ. השבטים והצדדים שבישראל
פנחס הכהן משבט לוי שכל עניינו להיות הנציג של כלל 

הנים המברכים וישראל במקדש פנימה וכברכתם של הכ
את העם כולו באהבה. ומקשרים אותנו ומחברים אותנו 

 זה לזה. 
 אומר הרב תמיר :

זו הנקמה האמתית במדין. לאו דווקא הניצחון 
ם במלחמה, אלא התלכדותנו, אחדותנו, ומתוך כך ג

צחוננו. כאז כן היום. גם היום אוחזים אויבינו בשיטות ינ
חלקם נלחמים בנו מ'בחוץ' וחלקם  –שונות להכניענו 

נלחמים בנו 'מבפנים' כשברצונם לפלג אותנו מבפנים, עד 
כדי סכסוכים קשים היכולים להוביל לשנאה בחברה 

מי  –הישראלית בין הכוחות השונים שבאומה. על כן נדע 
ו ומה מטרותיו, נתאחד ונאהב זה את זה על עומד מולנ

אף אי ההסכמות שבינינו, שהרי מחלוקת הדעות אסור 
לה להגיע למחלוקת בלבבות, ומתוך אחדותנו הפנימית 
באמת ננצח את כל מי שבא עלינו ובפרט את המדינים 

 המודרניים! אמן!
עם ישראל מתלכד תמיד בעת צרה, אך  מצליח במהירות 

 ויחידותו .לאבד את יחודו  
בימים אלו , ראינו את התלכדות העם מאחורי שלושת 
המשפחות המדהימות שאיבדו את בניהם ברצח הנתעב, 
וכן את התלכדות העם למלחמה בטרור הנפשע של 

מרכז, ס , שבעצם איחד את העם, אין יותר דרום, אהחמ
 או צפון , כולנו " בסירה אחת" .

ר את אחדותנו גם יהי רצון ומעז יצא מתוק ונשכיל לשמו
 .  בימים שלוים יותר  שיבואו עלינו אי"ה בקרוב


