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  ג'התשע לולא                                          ד "בס

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז
          כי תבואהפטרת פרשת ובביחסי ישראל ועמים ל

   )ר יהושוע מנחם רוזנברג"ד והרב רוני קלופשטוק של יםעל פי שיעור( בואכי תפרשת ל
  
   :ח "דברים כ) 1
ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ' ָיה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול הְוהָ ) א(

ֱאלֶֹהיָך ֶעְליֹון ַעל ' ּוְנָתְנָך ה, ָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ָּכל ִמְצו
ִּכי  ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻגךָ ) ב (.ָּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ

ֶאת אְֹיֶביָך ַהָּקִמים ' ן הִיֵּת ) ז....(ֱאלֶֹהיךָ ' ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה
ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָינּוסּו  ְּבֶדֶרְך ֶאָחד ֵיְצאּו ֵאֶליךָ , ְלָפֶניךָ  ִנָּגִפים ָעֶליךָ 

, ּוְבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדךָ   ִאְּתָך ֶאת ַהְּבָרָכה ַּבֲאָסֶמיךָ 'ְיַצו ה) ח ( ְלָפֶניךָ 
לֹו ְלַעם ' ְיִקיְמָך ה) ט.  (ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ' ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה, ּוֵבַרְכךָ 

ֱאלֶֹהיָך ְוָהַלְכָּת ' ֹת ה ִּכי ִתְׁשמֹר ֶאת ִמְצו, דֹוׁש ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלְך ָק 
ְוָיְראּו , ָרא ָעֶליךָ ִנְק ' ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה ְוָראּו) י(. ִּבְדָרָכיו

ְלטֹוָבה ִּבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבַהְמְּתָך ּוִבְפִרי '  ה ְוהֹוִתְרךָ ) יא . ִמֶּמּךָ 
ִיְפַּתח ) יב. (ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך ' ָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע הַעל ָהֲאדָ , ַאְדָמֶתךָ 

ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהָּׁשַמִים ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ְּבִעּתֹו ' ה
. ְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה לֹא ִתְלֶוה, ּוְלָבֵרְך ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדךָ 

 ַרק ְלַמְעָלה ְולֹא ִתְהֶיה  ְוָהִייָת   ְולֹא ְלָזָנב ְלרֹאׁש' ּוְנָתְנָך ה) יג(

, ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום' ֹת ה ִּכי ִתְׁשַמע ֶאל ִמְצו, ְלָמָּטה
ְולֹא ָתסּור ִמָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ) יד. (ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות

, ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ָיִמין ּוְׂשמֹאול, ֶאְתֶכם ַהּיֹום
ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ' ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה) טו...(ְלָעְבָדם

ּוָבאּו , ָֹתיו ְוֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצו

ְוָארּור ,  ָארּור ַאָּתה ָּבִעיר)טז. (ָעֶליָך ָּכל ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיגּוךָ 

 ָארּור ְּפִרי ִבְטְנָך )יח(.  ּוִמְׁשַאְרֶּתךָ  ָארּור ַטְנֲאךָ )יז. (ַאָּתה ַּבָּׂשֶדה

 ָארּור ַאָּתה )יט(. ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹות צֹאֶנךָ , ּוְפִרי ַאְדָמֶתךָ 
, ִנָּגף ִלְפֵני אְֹיֶביךָ ' ִיֶּתְנָך ה) כה... ְוָארּור ַאָּתה ְּבֵצאֶתךָ , ְּבבֶֹאךָ 

ְוָהִייָת , ְּבֶדֶרְך ֶאָחד ֵּתֵצא ֵאָליו ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָּתנּוס ְלָפָניו
ִאָּׁשה ְתָאֵרׂש ְוִאיׁש ַאֵחר ) ל..  (.ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ְלַזֲעָוה

) לא. (ֶּכֶרם ִּתַּטע ְולֹא ְתַחְּלֶלּנּו, ַּבִית ִּתְבֶנה ְולֹא ֵתֵׁשב ּבֹו, ִיְׁשָּכֶבָּנה
ֲחמְֹרָך ָּגזּול ִמְּלָפֶניָך ְולֹא , ׁשֹוְרָך ָטבּוַח ְלֵעיֶניָך ְולֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו

ָּבֶניָך ) לב. (צֹאְנָך ְנֻתנֹות ְלאְֹיֶביָך ְוֵאין ְלָך מֹוִׁשיעַ , ָיׁשּוב ָלְך 
, ָּכל ַהּיֹום ּוְבנֶֹתיָך ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר ְוֵעיֶניָך רֹאֹות ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם

ְּפִרי ַאְדָמְתָך ְוָכל ְיִגיֲעָך יֹאַכל ַעם ֲאֶׁשר לֹא ) לג    ( .ְוֵאין ְלֵאל ָיֶדךָ 
יֹוֵלְך ְיהָוה ) לו (.... ָּכל ַהָּיִמים ְוָהִייָת ַרק ָעׁשּוק ְוָרצּוץ, ָיָדְעָּת 

אְֹתָך ְוֶאת ַמְלְּכָך ֲאֶׁשר ָּתִקים ָעֶליָך ֶאל ּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא ָיַדְעָּת ַאָּתה 
ְוָהִייָת ) לז. (ְוָעַבְדָּת ָּׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֵעץ ָוָאֶבן, ַוֲאבֶֹתיךָ 

.. ְּבכֹל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְיַנֶהְגָך ְיהָוה ָׁשָּמה,   ְוִלְׁשִניָנה ְלָמָׁשל,  ְלַׁשָּמה
 ָעֶליָך ּגֹוי ֵמָרחֹוק ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִיְדֶאה' ה ִיָּׂשא)  מט(

 ר לֹא ִיָּׂשאּגֹוי ַעז ָּפִנים ֲאֶׁש ) נ. (ְלׁשֹנֹו ּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא ִתְׁשַמע, ַהָּנֶׁשר

ְוָאַכל ְּפִרי ְבֶהְמְּתָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך ) נא. ( ָפִנים ְלָזֵקן ְוַנַער לֹא ָיחֹן
ְלָך ָּדָגן ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ַעד ִהָּׁשְמָדְך ֲאֶׁשר לֹא ַיְׁשִאיר 

ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ַעד  ְוֵהַצר ְלךָ ) נב. (ַעד ַהֲאִבידֹו אָֹתְך , ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנךָ 
ת חֹמֶֹתיָך ַהְּגבֹהֹות ְוַהְּבֻצרֹות ֲאֶׁשר ַאָּתה ּבֵֹטַח ָּבֵהן ְּבָכל ֶרדֶ 

 .ֱאלֶֹהיָך ָלְך ' ְוֵהַצר ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ְּבָכל ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ָנַתן ה, ַאְרֶצךָ 
, ֱאלֶֹהיךָ ' ְוָאַכְלָּת ְפִרי ִבְטְנָך ְּבַׂשר ָּבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ה) נג(

   .ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר ָיִציק ְלָך אְֹיֶבךָ 
    :'ההפטרה ישעיה ס) 2
-ִּכי) ב ( .ָרחָעַלִיְך זָ , ּוְכבֹוד ְיהָוה; ִּכי ָבא אֹוֵרְך , קּוִמי אֹוִרי) א(

, ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ְיהָוה; ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים, ֶאֶרץ-ִהֵּנה ַהחֶֹׁשְך ְיַכֶּסה
ְלנַֹגּה , ּוְמָלִכים; ְלאֹוֵרְך , ְוָהְלכּו גֹוִים) ג(  .ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה

ָּבַנִיְך ; ָלְך -ִנְקְּבצּו ָבאּו, ֻּכָּלם--ּוְרִאי, ָסִביב ֵעיַנִיְך -ְׂשִאי) ד (.ַזְרֵחְך 
, ָאז ִּתְרִאי ְוָנַהְרְּת ) ה ( .ַצד ֵּתָאַמָנה-ּוְבנֹוַתִיְך ַעל, ֵמָרחֹוק ָיבֹאּו

  .ֵחיל ּגֹוִים ָיבֹאּו ָלְך , ֵיָהֵפְך ָעַלִיְך ֲהמֹון ָים- ִּכי :ּוָפַחד ְוָרַחב ְלָבֵבְך 
; ִמְּׁשָבא ָיבֹאּו, ֻּכָּלם--ִּבְכֵרי ִמְדָין ְוֵעיָפה, ְפַעת ְּגַמִּלים ְּתַכֵּסְך ִׁש ) ו(

צֹאן ֵקָדר -ָּכל) ז ( .ּוְתִהּלֹת ְיהָוה ְיַבֵּׂשרּו, ָזָהב ּוְלבֹוָנה ִיָּׂשאּו
ּוֵבית , ָרצֹון ִמְזְּבִחי-ַיֲעלּו ַעל; ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיָׁשְרתּוֶנְך , ִיָּקְבצּו ָלְך 

-ֶאל, ְוַכּיֹוִנים; ָּכָעב ְּתעּוֶפיָנה, ֵאֶּלה-ִמי) ח ( .ַאְרִּתי ֲאָפֵארִּתְפ 
, ָוֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש ָּבִראׁשָֹנה, ִלי ִאִּיים ְיַקּוּו-ִּכי) ט ( .ֲאֻרּבֵֹתיֶהם

, ְלֵׁשם ְיהָוה ֱאלַֹהִיְך --ַּכְסָּפם ּוְזָהָבם ִאָּתם, ְלָהִביא ָבַנִיְך ֵמָרחֹוק
ּוַמְלֵכיֶהם , ֵנָכר חֹמַֹתִיְך -ּוָבנּו ְבֵני) י ( .ָרֵאל ִּכי ֵפֲאָרְך ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂש 

ּוִפְּתחּו ) יא ( .ּוִבְרצֹוִני ִרַחְמִּתיְך ,  ִּכי ְבִקְצִּפי ִהִּכיִתיְך  :ְיָׁשְרתּוֶנךְ 
,  ְלָהִביא ֵאַלִיְך ֵחיל ּגֹוִים :לֹא ִיָּסֵגרּו, ְׁשָעַרִיְך ָּתִמיד יֹוָמם ָוַלְיָלה

, ַיַעְבדּוְך -ַהּגֹוי ְוַהַּמְמָלָכה ֲאֶׁשר לֹא-ִּכי) יב ( .ֵכיֶהם ְנהּוִגיםּוַמלְ 
, ְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון ֵאַלִיְך ָיבֹוא) יג ( .ָחרֹב ֶיֱחָרבּו, ְוַהּגֹוִים; יֹאֵבדּו

ּוְמקֹום ַרְגַלי , ְלָפֵאר ְמקֹום ִמְקָּדִׁשי--ְּברֹוׁש ִּתְדָהר ּוְתַאּׁשּור ַיְחָּדו
ַּכּפֹות -ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַעל, ְוָהְלכּו ֵאַלִיְך ְׁשחֹוַח ְּבֵני ְמַעַּנִיְך ) יד(  .ֲאַכֵּבד

  .ִצּיֹון ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל, ְוָקְראּו ָלְך ִעיר ְיהָוה; ְמַנֲאָצִיְך -ַרְגַלִיְך ָּכל
ְוַׂשְמִּתיְך ִלְגאֹון ; ְוֵאין עֹוֵבר, ַּתַחת ֱהיֹוֵתְך ֲעזּוָבה ּוְׂשנּוָאה) טו(

ְוׁשֹד ְמָלִכים , ְוָיַנְקְּת ֲחֵלב ּגֹוִים) טז ( .ְמׂשֹוׂש ּדֹור ָודֹור, םעֹולָ 
) כא... (ֲאִביר ַיֲעקֹב, ְוגֲֹאֵלְך , ִּכי ֲאִני ְיהָוה מֹוִׁשיֵעְך , ְוָיַדַעְּת ; ִּתיָנִקי

, ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה ָיַדי; ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים
, ֲאִני ְיהָוה; ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום,  כב ַהָּקטֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף .ְתָּפֵארְלִה 

   .ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה
    :תפילת ראש השנה) 3

. ֵאיזֹו ְלָרָעב. ְוֵאיזֹו ַלָּׁשלֹום. ֵאיזֹו ַלֶחֶרב. ְוַעל ַהְּמִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר
ִמי לֹא . ְלַהְזִּכיָרם ְלַחִּיים ְוַלָּמֶות. דּוּוְבִרּיֹות ּבֹו ִיָּפֵק . ְוֵאיזֹו ָלׂשַֹבע

 ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאֶּמץ, ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשּלא ִיְׁשָּכֶחּךָ .... ִנְפַקד ְּכַהּיֹום ַהֶּזה
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ְולא ִיָּכְלמּו ָלֶנַצח ָּכל ַהחֹוִסים . ִּכי ּדֹוְרֶׁשיָך ְלעֹוָלם לֹא ִיָּכֵׁשלּו. ָּבְך 
ָהלְֹך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני , ֶדיָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאמֹרְוַעל ְיֵדי ֲעבָ .... ָּבְך 

ְירּוָׁשַלִים ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיָי ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת 
, ְוֶנֱאַמר: ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה, ְּכלּולָֹתִיְך 

 ַוֲהִקימֹוִתי ָלְך ְּבִרית, ֹוָתְך ִּביֵמי ְנעּוָרִיְך ְוָזַכְרִּתי ֲאִני ֶאת ְּבִריִתי א
    :עוָלם

  :.)לא(גמרא מגילה ) 4
עזרא תיקן להן לישראל : תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר"

ושבמשנה , שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת
אמר אביי ואיתימא ריש ?, מאי טעמא, ה"תורה קודם ר

        ".ללותיהכדי שתכלה השנה וק: לקיש
  :מצוות הבאת הביכורים) 5
' ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ד"
' לקיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ד-א
      ."לקיך לשכן שמו שם-א
                                       :מקוםי ב"פרש רשמ
 כורך עליה ,אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה"

     ".לסימן ואומר הרי זו ביכורים
  :מצוות מקרא ביכורים) 6
ארמי אבד אבי וירד מצרימה , לקיך-א' וענית ואמרת לפני ד"

וירעו אתנו . ויגר שם במתי מעט והי שם לגוי גדול עצום ורב
לקי -א' ונצעק אל ד. המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה

' ויוציאנו ד .ת עמלנו ואת לחצנואת קלנו וא' אבתינו וישמע ד
ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות 

ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת . ובמפתים
                                     "ארץ זבת חלב ודבש

  "וענית ואמרת"ספרי על ) 7
  ).י שם לפסוק ה"רש" ( לשון הרמת קול-וענית ואמרת "
 בראשונה כל מי שהוא יודע - מכאן אמרו -וענית ואמרת "

נמנעו . לקרות קורא וכל מי שאינו יודע לקרות מקרין אותו
התקינו להיות מקרין את מי שיודע ואת מי שאינו , מלהביא

 אין ענייה אלא מפי -" וענית"סמכו על המקרא . יודע
                        ". אחרים

  ":המקום הזה"על  ספרי) 8
- הרי ארץ-הארץ הזאת ...  זה בית המקדש-המקום הזה "

בשכר ביאתנו אל המקום הזה ניתן לנו את ... אמור ישראל 
     הארץ הזאת

   : על ארמי עובד אבי הספריפ"י ע"רש) 9
 לבן ביקש לעקור את -ארמי אבד אבי , מזכיר חסדי המקום"

חישב לו , ובשביל שחשב לעשות, הכל כשרדף אחר יעקב
                                                 ".ום כאילו עשההמק

                        :האבן עזרא) 10
ולכן פירש , "ארמי מאבד אבי "-דאם כן היה צריך לומר 

והיה , על שם שהיה בארם, "ארמי" יעקב אבינו הוא ה-ע "הא
   .אובד כמעט בעוניו

 וכן בספר" יהגור אר"ל בפירושו על התורה "המהר )11
   ,ד" פרק נ"'רות דגבו"
ארמי אובד אבי מלמד שלא ירד יעקב ) תבא' פ(ובספרי "

ארמי "פירוש כי , לארם אלא לאבדם ומעלה עליו כאלו אבדו
ולפיכך ... לפרש אותו ארמי היה אובד אבייש " אובד אבי

 ה הכתוב על ארם כאלו אבדו רק שהקדוש ברוך לא נתןמעל

ע כאשר הגיע לפירוש "והנה הראב :ליעקב לאבדו חס ושלום
זאת המלה מפני שבדעתו היה רחוק שיהיה נקרא לבן הארמי 

כי אין טעם לומר ארמי אובד אבי וירד מצרימה , אובד אבי
ובשביל , ועוד כי אובד פועל עומד, שרים ביחדואין הדברים נק

ל וחתר לו דרך "זה היה נוטה מדברי האמת הוא פירוש רז
כי במקומות הרבה נקרא הדבר על מה שהוא גרום  .אחרת

רק ,  ושלוםסולא כתב לך מאבד אבי כי לא אבדו ח, ומסבב
. נקרא אובד שלשון זה אף על גב שלא פעל כלל נקרא אובד

 מכשול אף על גב שלא נכשל בו אדם רק כמו שיקרא האבן
כך מוכן לבן לאבוד של יעקב אם לא , מוכן הוא למכשול

ועוד כי אם כתיב מאבד אבי היה . שעזרו הקדוש ברוך הוא
כי הפעל הוא לפי שעה ואלו שם דבר לא , משמע פעם אחד

ולכך מפני כי תמיד רצה לאבד אותו לא בשעה , יסור ממנו
  ". שלא יוסרשם דבר, אחת נקרא אובד

, היה תמידי, רצונו של לבן הארמי לאבד את יעקב, דהיינו
כל תכניותיו ומעלליו של לבן במשך . מתמשך ולא רק חד פעמי

, חתרו להשגת אובדנו של יעקב, עשרים שנה שהיה יעקב אצלו
  .רוחנית ואף גשמית

ומה שהקשה שהיה לו להזכיר תחלה שהצילו הקדוש ברוך "
שצריך , אין זה קשיא, "וירד מצרימה "-ואחר כך , הוא מלבן

ולפיכך לא רצה להזכיר השבח , להתחיל בגנות ולסיים בשבח
ואין להזכיר שבח ואחר כך יחזור ', ממצרים וגו' עד ויוציאנו ה

להזכיר גנות אלא מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכך יהיה נשאר 
וממילא כאשר אמר וירד מצרימה מלמד שהצילו , אצל השבח

       ".מלבן
  ):קטז(פסחים גמרא ) 12

מתחיל בגנותם של ישראל ". מתחיל בגנות ומסיים בשבח" 
י ובנו "ומסיים בשבחם שעלו ובאו לא, שהיו משוקעים בגלות

                                                            .'מקדש לד
                            :בעל החינוך) 13

לפי שהאדם מעורר מחשבותיו ומצייר , משרשי המצווה"
ברוך הוא ' על כן בהיטיב אליו ד. בלבבו האמת בכח דברי פיו

ובברכו אותו ואת אדמתו לעשות פירות וזכה להביאם לבית 
ראוי לנו לעורר לבנו בדברי פינו ולחשוב כי הכל , לוקינו-א

הגיע אליו מאת אדון העולם ויספר חסדיו יתברך עלינו ועל כל 
ועל כן מתחיל בעניין יעקב אבינו שחלצו . עם ישראל דרך כלל

ועניין עבודת המצריים בנו והיצילנו , ל מיד לבן הארמי-הא
מיד ואחר השבח מבקש מלפניו להת. הוא ברוך הוא מידם

      ".הברכה עליו
  :  חשיבות המקדש לענין הבאת ביכורים-ן "הרמב) 14

זה שילה ובית , לשכן שמו שם...  והלכת אל המקום-ובספרי " 
כי הבמות ) וכנראה רצו לומר, כלומר(ושמא יאמרו , עולמים

אבל גם בנב ובגבעון , )אף לבכורים(אסורות בשני זמנים אלו 
, בל בבמת יחיד אינן קרביןא, יקריבו ביכורים) במשכן(
ראשית בכורי אדמתך "ואולי ממה שכתוב . כתיב" מזבח"ד

לא קרבו באהל ובמשכן אלא בשילה , "לקיך-א' תביא בית ד
  )". במקדש בירושלים(ובבית עולמים , שהיה שם בית אבנים


