
סדר קדשים
מסכת מנחות ט"ז- כ"ב

פרשת כי תבוא
ט"ו- כ"א באלול

)26 לאוגוסט- 1 לספטמבר(

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ט"ז: ַרב ַהְמנּוָנא

ַרב ַהְמנּוָנא ָהָיה ֲאמֹוָרא ֶׁשִהְתּגֹוֵרר 
ְּבָבֶבל, ְוָהָיה ַּתְלִמיד ֻמְבָהק ֶׁשל ַרב, 
ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשַרב ָקָרא לֹו "ְּבִני" ּוָמַסר 

לֹו ַמֲאָמִרים ַרִּבים ַּבֲהָלָכה.

א  ְּפָעִמים ַרּבֹות ַּבַּתְלמּוד מּוָבא ַמּׂשָ
ּוַמָּתן ֵּבין ַרב ַהְמנּוָנא ְלַרב ִחְסָּדא, 
ּוַפַעם ַאַחת ָׂשַמח ָּכל ָּכְך ַרב ִחְסָּדא 
ִמְּדַבר ּתֹוָרה ֶׁשָאַמר ַרב ַהְמנּוָנא, 
ָלנּו  ִיֵּתן  "ִמי  ָעָליו:  ַעד ֶׁשָאַמר 

ַרְגַלִים ֶׁשל ַּבְרֶזל )ֶׁשֵאיָנן ִמְתַעְּיפֹות( ְוֵנֵלְך ַאֲחֶריָך ָּתִמיד ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ֶאת ְּדָבֶריָך" .

ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו, ֶהְחִליטּו ְלָקְברֹו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ּוְבאֹותֹו ְזָמן הֹוִבילּו ִלְקבּוָרה ְּבֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל ַּגם ֶאת ַרָּבה ַּבר ַרב הּוָנא, ְוַכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ַהְּגַמִּלים ַוֲעֵליֶהם ָהֲארֹונֹות, 
ְלֶגֶׁשר ַצר, ֶנֶעְמדּו ַהְּגַמִּלים ּוֵמֲאנּו ְלִהְתַקֵּדם, ִּכי ַּגם ְלַאַחר מֹוָתם ָחְלקּו ָהֲאמֹוָרִאים 

ִני ַיֲעֹבר ְּתִחָּלה. ָּכבֹוד ֶזה ָלֶזה ְוָכל ֶאָחד ָרָצה ֶׁשֲארֹונֹו ֶׁשל ַהּׁשֵ
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ַּדף י"ז: ַאֲהַבת ּתֹוָרה

תוך כדי העיסוק ְּבנֹוֵׂשא "ִּפּגּול", ָאַמר ַרב ַהְמנּוָנא, ֶׁשַרִּבי ֲחִניָנא ָאַמר לֹו ֲהָלָכה 
ְמֻסֶּיֶמת ְּבִעְנְיֵני ִּפּגּול: "ָאַמר ַרב ַהְמנּוָנא, ָהא ִמיְּלָתא ַאְבַלע ִלי ַרִּבי ֲחִניָנא, ּוְתִקיָלא 
ִלי ְּכֻכֵּלי ַּתְלמּוָדאי" - ֶאת ַהֲהָלָכה ַהּזֹו ִהְטִעיַמִני ְוִלְּמַדִני ַרִּבי ֲחִניָנא, ְוִהיא ֲחִביָבה 

ָּלַמְדִּתי ַעד ַהּיֹום". ָעַלי ְּכמֹו ָּכל ַמה ּׁשֶ

מעניין לראות את הניסוח של ַרב ַהְמנּוָנא. הּוא ְמַסֵּפר ֶׁשַרִּבי ֲחִניָנא ִהְטִעים 
אֹותֹו, ָנַתן לֹו ִלְטֹעם, ֲהָלָכה. ניסוח זה מבטא את אהבתו ללימוד ולתורה של 

רב המנונא שחש בזמן לימוד התורה כאילו הוא אוכל מאכל טעים.

ַּדף י"ח: ַאְׁשֵריֶכם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים

ִסֵּפר ַרִּבי: ַּפַעם ַאַחת ָהַלְכִּתי ְלַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע ְוָרִאיִתי ֶאת יֹוֵסף ַהַּבְבִלי 
יֹוֵׁשב ְלָפָניו ְוׁשֹוֵמַע ִמֶּמּנּו ֲהָלכֹות, ְוָהיּו ֲהָלכֹות ֵאּלּו ְמַׂשְּמחֹות ֶאת יֹוֵסף ַהַּבְבִלי, 
ְוהּוא ָׂשַמח ָּבֶהן. ָׁשַאל יֹוֵסף ַהַּבְבִלי ֶאת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע: " ַמה ִּדינֹו ֶׁשל 
ָהעֹוֶׂשה ָּדָבר ְמֻסָּים ַּבָּקְרָּבן?", ֵהִׁשיב לֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע: "ָּכֵׁשר, ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 

ּפֹוֵסל". ָׂשַמח ָּכל ָּכְך יֹוֵסף ַהַּבְבִלי, ופָניו עלצו ֵמֹרב ִׂשְמָחה.

ִּלַּמְדִּתיָך ַעד ַעְכָׁשיו ֹלא ִׂשַּמח  ָאַמר לֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע: ַהִאם ָּכל ַמה ּׁשֶ
אֹוְתָך? ַרק ָּכֵעת ָלַמְדָּת ִמֶּמִּני ֲהָלָכה ְנכֹוָנה? ֵהִׁשיב יֹוֵסף ַהַּבְבִלי: ַוַּדאי ָּכל ַמה 
ִּלַּמְדַּתִני ָהָיה ָנכֹון ּוְמֻכָּון ָלֲהָלָכה, ַאְך הפעם ָׂשַמְחִּתי ְמֹאד, ִּכי ַּפַעם ָׁשַמְעִּתי  ּׁשֶ
ֲהָלָכה זֹו ְּבֵׁשם ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ּוֵמָאז ָהַלְכִּתי ֵאֶצל ָּכל ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ְלָבֵרר ִאם ָאֵכן ָּכְך הּוא ָאַמר, ְוִאיׁש ֵמֶהם ֹלא ָיַדע ַלֲענֹות ִלי. ָלֵכן ָׂשַמְחִּתי ָּכל ָּכְך 
ְמַחת ַהּתֹוָרה ֶׁשל  ִלְׁשֹמַע ִמְּמָך ֶאת ַהְּדָבִרים. ִהְתַרֵּגׁש ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע ִמּׂשִ
יֹוֵסף ַהַּבְבִלי ְוָאַמר: "ַאְׁשֵריֶכם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשִּדְבֵרי תֹוָרה ֲחִביִבין ֲעֵליֶכם ְּביֹוֵתר".

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת מנחות, דף י״ט

הסבר: רב אומר שבמקומות בתורה שנזכרת 
בהם המלה "תורה" או "חוקה", בא הדבר ללמד 
שכל פרטי המצווה הכתובים שם מעכבים את 
קיום המצווה, ושאם חסר אחד מהם לא יוצאים 

ידי חובה.

כתיבא – כתוב
ילפינן – לומדים אנחנו

"אמר רב: כל מקום שנאמר תורה וחוקה – אינו 
אלא לעכב" 

דף לימוד
לימות השבוע
ולשולחן שבת

בס"ד

בית התלמוד 
הישראלי מאחל 
בהצלחה ובשעה 
 טובה בפתיחת
שנת הלימודים 

תשע"ט



סעודת ערב שבת
3 דקות

4 דקות

7 דקות

מנה עיקריתמנת פתיחה

קינוח / מי אני?

מי 
אני

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

29343340

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

2449

מתן תורה

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2883

 דוד
המלך

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

-586
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו...מה 
דעתכם?

המשפחתי.וההנאה שלהם מהמפגש להם מאד, ותפגום בכיף שלא מהמשפחה , תפריע ונוכחותה של מישהי  שיהיו בה רק הם ביחד, הרבה זמן לשבת הזו בני המשפחה חיכו מצד אחד:

מצד שני:

מדובר באישה אלמנה 

ומסכנה שאין לה 

כל כך חברים ואיפה 

להיות..אז איך אפשר 

לשבת לבד וליהנות 

כאשר יודעים שבדלת 

ממול נמצאת לבד 

אישה אלמנה שאף 

אחד לא הזמין אותה?

בצלאל

דבר תורה לשולחן השבת
פרשת כי תבוא

בתחילת פרשתנו מתוארת בצורה נפלאה פרשיית 
הבאת הביכורים לבית המקדש, אשר בסיומה 
אומרת התורה- "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך 

ה' אלוקיך".

בהמשך הפרשה מתוארות קללות רבות, והתורה 
אומרת כי הסיבה בגללה הן יגיעו היא "תחת אשר 
לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל".

כיצד בפרשיית הביכורים האדם מתמלא בשמחה 
בגלל כל מה שנתן לו ה', ולעומת זאת בקללות הוא 
איננו שמח בכל מה שנתן ה' והוא נענש על כך? 

ניתן להסביר שההבדל בין הפסוקים טמון במילה 
אחת-"לך", שהיא חילוף האותיות של המילה "כל". 
בפסוק הראשון- האדם שמח בחלקו- ולכן כל מה 
שיש לו גורם לשמחה גדולה, על כן מדגישה התורה 
את המילה- "בכל אשר נתן לך". אולם, בפסוק השני 
שלא מופיעה המילה "לך"- מדובר באדם שלא שמח 
בחלק שלו אלא עסוק במה שיש לחברו- ובמצב 
כזה- גם כל מה שיש לו- אינו מספיק כדי לשמחו.

פלפול משפחתי לשולחן שבת    

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער-

הרבה זמן לא נפגשו בני משפחת לוי האחד עם השני, ולכן 
ארגנו במשך זמן רב שבת משפחתית לכל בני המשפחה 
בביתו של אחד הילדים. כמה ימים לפני השבת שכולם חיכו 
לה, גילתה שכנה אלמנה שלהם ] שהיא קצת נודניקית...[ 
שהם מתכוננים לשבת המשפחתית , ושאלה האם היא גם 

יכולה לבוא ולהצטרף לשבת?

א.שמי המקורי היה 'מבצע גור אריה יהודה'. א. 

במסגרת המבצע הועלו ארצה בין חודש נובמבר 1984 לחודש ינואר 1985 כ  ב. 
6364 יהודים.

אנשי המגבית היהודית המאוחדת קראו למבצע על שמו של המנהיג היהודי  ג. 
הגדול שהעלה את העם ממצרים לארץ ישראל.

מבצע משה

בס"ד



7 דקות סעודת שבת

 5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

5778
ה'תשע"ח

 1948
 הקמת
המדינה

1967 
 מלחמת

ששת הימים

2017 
 70 שנה
למדינה

70

 5323
ה'רמ"ח

 5657
ה'תר"ך

 5699
ה'תרצ"ט

 5707
ה'תש"ז

5260

רבי יוסף 
קארו

1500
העת

החדשה

 1897
הרצל

1939
שואה

 1947
 מלחמת

העצמאות

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

סעודה שלישית
3 דקות 4 דקות

חג הסיגד

1  .

מבצע משה להעלאת יהודי אתיופיה.  התקיים בין 21.11.84 ל 5.1.85
2  .

האיש הוא קייס. מנהיג ורב העדה .
3  .

מכריז על האהבה והקשר לירושלים, כפי  שעשו בחג הסיגד.
4  .

דגל סודן. דרכה התבצעה העלייה של  יהודי אתיופיה לארץ.

מתולדותיו

מנה עיקרית

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מה האירוע המצויר כאן   
ומתי הוא התקיים?

מה הגדרת תפקידו של   
האיש הניצב בחזית הציור?

מה עושה האיש הניצב על   
ההר מרחוק ולאיזה חג זה 

קשור?

דגל של איזו מדינה מצויר   
כאן ואיך זה קשור לאירוע?

ד"ר זרח ורהפטיג )תרס"ו-תשס"ב, 1906-2002(

היה פוליטיקאי ומשפטן, מראשי הפועל המזרחי והמפד"ל. נולד ברוסיה, 
רכש השכלה תורנית וכללית והצטרף לתנועת המזרחי. במלחמת 
העולם השנייה ברח לליטא וסייע לבריחת אלפי יהודים מפולין וליטא 
ליפן, משם הגיעו מאוחר יותר לישראל ולארה"ב. שימש כיו"ר הוועד 

להצלת יהודי פולין. בתש"ז )1947( עלה לארץ 
ושימש בתפקידים מרכזיים במפלגה.היה בין 
מנסחי החוקה של מועצת המדינה הזמנית, ובין 
החותמים על מגילת העצמאות, וכיהן כיו"ר ועדת 
חוקה, חוק ומשפט שהיתה אמורה לחוקק את 
חוקת המדינה. כיהן כחבר כנסת וכשר הדתות 
במשך שנים רבות. בשנת תשמ"ג )1983( זכה 
ורהפטיג בפרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה 
ולמדינה בקידום המשפט העברי. בשנת תשמ"ו 

)1986( זכה בפרס הרב קוק לספרות תורנית.

חוגגים אותי בכ"ט בחשוון, 50 יום  א. 
לאחר יום כיפור.

ביום הזה צמים ומתפללים,  ב. 
עולים על הר גבוה סמל להר 
סיני, ומחזקים את הקשר עם 

התורה והקב"ה.
בארץ ישראל נוהגים לחגוג אותי  ג. 
בטיילת ארמון הנציב בירושלים, 

משם רואים את אזור הר הבית.

2

1

3

4

קינוח / מי אני?

דר זרח ורהפטיג )אוסף 
התצלומים הלאומי(



יש לי מושג | דינא דמלכותא דינא !
"דין המלכות דין" הוא עיקרון הקובע שלשלטון 
במדינה יש סמכות לקבוע חוקים, לגבות מיסים 
ולקחת ממון מהאזרחים, ואין בכך משום גזל. קיימת 
חובה להישמע לחוקי המדינה, ואסור לרמות את 

המכס או לקחת ממון השייך לשלטון לפי החוק

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מהי ְּבִרית ֶמַלח? א. 

ִמי ָקָרא ְלִמי 'ְּבִני' ּוַמּדּוַע? ב. 

ְלָחן בזמן  ַמּדּוַע ַמִּניִחים ֶמַלח ַעל ַהּׁשֻ ג. 
הסעודה?

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה 
 בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי 

)לפי בחירתכם(. את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי 
 .talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 
של התלמוד הישראלי.

*בפיקוח רואה חשבון

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות, דפים י"ט- כ"ב

ְלָחן? ַּדף כ': ַמּדּוַע ַמִּניִחים ֶמַלח ַעל ַהּׁשֻ

ְּבָכל ְסֻעָּדה ַמִּניִחים ֶמַלח ַעל 
ְלָחן, ְוֶאת ְּפרּוַסת 'ַהּמֹוִציא'  ַהּׁשֻ
טֹוְבִלים ְּבֶמַלח. ַמּדּוַע טֹוְבִלים 
ֶאת ַהְּפרּוָסה ְּבֶמַלח? ְּבַמֶּסֶכת 
ְּבָרכֹות ֶנֱאַמר ֶׁשָּצִריְך ִלְטֹּבל ֶאת 
ַהְּפרּוָסה ְּבֶמַלח ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלּה 

ַטַעם טֹוב, ֶׁשֲהֵרי ְמָבְרִכים ָעֶליָה ִּבְרַּכת ַהּמֹוִציא.

ְלָחן? ָהְרָמ"א )רבי משה איסרליש(  ּוַמּדּוַע ַמִּניִחים ֶמַלח ַעל ַהּׁשֻ
ּכֹוֵתב: "ִמְצָוה ְלַהִּניַח ַעל ָּכל ֻׁשְלָחן ֶמַלח ֹקֶדם )ִלְפֵני( ֶׁשִּיְבַצע, ִּכי 

ְלָחן ּדֹוֶמה ְלִמְזֵּבַח ְוָהֲאִכיָלה ְלָקְרָּבן". ַהּׁשֻ

ַּדף כ"א: ִמְנָחה ֶׁשּמּוֵבאת ַעל ְיֵדי ֹּכֵהן

ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי אֹוֵמר, ֶׁשַהֹּכֲהִנים ָטעּו ְוָחְׁשבּו ֶׁשֵהם ְּפטּוִרים 
ֶקל. הסיבה לטעותם הייתה שֶיְׁשָנּה ֲהָלָכה  ִמִּמְצַות ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
ֶׁשָּכל ִמְנָחה ֶׁשּמּוֵבאת ַעל ְיֵדי ֹּכֵהן, ֵאין ַהֹּכֲהִנים אֹוְכִלים אֹוָתּה 

ֶאָּלא ַמְקִריִבים אֹוָתּה ָּכִליל ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח.

ֶקל, קֹוִנים ֶאת ָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור ֶׁשַּמְקִריִבים  ִּבְמעֹות ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ֵּביֵניֶהם ֶאת ַהֶּקַמח ְלֶלֶחם ַהָּפִנים, ִמְנַחת ָהעֶֹמר, ְׁשֵּתי 
ֶקל, ִיְהיּו  ַהֶּלֶחם ָועֹוד. ָאְמרּו ַהּכֲֹהִנים: ִאם ַּגם ָאנּו ִנְתרֹם ַמֲחִצית ַהּׁשֶ
ַהָּקְרָּבנֹות ָהֵאּלּו ַּגם ִמַּכְסֵּפי ּכֲֹהִנים, ְוָאסּור ִיְהֶיה ָלנּו ֶלֱאכֹל אֹוָתם, 
ְּכמֹו ִמְנַחת ּכֵֹהן. אולם ָהְיָתה זֹו ָטעּות, ִמְּפֵני ֶׁשָהִאּסּור ֶלֱאכֹל ִמְנַחת 

ּכֵֹהן, הּוא ַרק ַעל ִמְנָחה ֶׁשֵהִביא ּכֵֹהן ָיִחיד ְוֹלא ַעל ִמְנַחת ִצּבּור.

ַּדף כ"ב: ְּתרּוַמת ֲאַרְוָנה ַהְיבּוִסי

ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְכַנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֹלא ָּבנּו ִמָּיד ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ֶאָּלא ְּתִחָּלה ִהְקִריבּו ָקְרָּבנֹות ַּבִּמְׁשָּכן, ֶׁשָהָיה ָּבִעיר ִּגְלָּגל, ְוַאַחר 

ָּכְך ָנַדד ַהִּמְׁשָּכן ִלְמקֹומֹות ֲאֵחִרים. 

ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ִהְתִחיל ַלֲעֹסק ְּבִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. הּוא ֵהִכין ֶּכֶסף 
ְוָזָהב, ָקָנה ֶאת ַהר ַהּמֹוִרָּיה ֵמֲאַרְוָנה ַהְיבּוִסי ְוַגם ָּבָנה ְיסֹודֹות ְלֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש. ֲאָבל, ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַעְצמֹו ָּבָנה ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך, ְּבנֹו 
ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך. ָׁשִנים ֲאָחדֹות ָאְרָכה ְמֶלאֶכת ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ְוִהיא ִהְסַּתְּיָמה ְּבֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי, ַאְרַּבע ֵמאֹות ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ַאֲחֵרי 

ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים.

ֲאַרְוָנה ַהְיבּוִסי ַּגם ָּתַרם ֵעִצים ְלַהְבָעַרת ֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח, ְוַהתלמוד 
ְמִביא ַמֲעֶׂשה ֶזה, ְּכֵדי ִלְלֹמד ִמֶּמּנּו ֲהָלָכה.

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

ַּדף י"ט: ברית ֶמַלח 

ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה בספר ויקרא, ִלְמֹלַח ֶאת ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות: "ְוָכל ָקְרַּבן 
ִמְנָחְתָך ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח, ְוֹלא ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית ֱאֹלֶקיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך, 

ַעל ָּכל ָקְרָּבְנָך ַּתְקִריב ֶמַלח".

ָאנּו ְרִגיִלים ִלְמֹלַח ֶאת ַהָּבָׂשר, ְּכֵדי ְלהֹוִציא ִמֶּמּנּו ֶאת ַהָּדם, ַאְך 
ַהֶּמַלח ַעל ַהָּקְרָּבנֹות ֹלא ִנַּתן ְלֹצֶרְך ֶזה, ֶאָּלא ְּכִפי ֶׁשַּמְגִּדיָרה 

ַהּתֹוָרה ֶׁשַהָּנַחת ַהֶּמַלח ִהיא סימן  לְּבִרית בין ישראל לקב"ה.

מתחו קו בין האישים לבין תאוריהם:

מה קשור?

פניו צהבו מרוב 
שמחה

תרם עצים להבערת 
אש המזבח

בנה את היסודות 
לבית המקדש

סייע לבריחת אלפי 
יהודים ליפן

ארוונה היבוסי

זרח ורהפטיג

יוסף הבבלי

דוד המלך


