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 הפלא ופלא

 תשועהימי 

  שכבה בוגרת

 

 הרציונאל

תה' יֹאְמרּו עֹוד ַחי ְולֹא ,ה' ָיִמים ָבִאים, ְנֻאם ָלֵכן ִהֵנה" ֱעָלה אֶׁ ר הֶׁ ץ ִמְצָרִים. , ֲאשֶׁ רֶׁ ִכי  ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵמאֶׁ

תה' ַחי ִאם ר ֵהִביא אֶׁ ֱעָלה ַוֲאשֶׁ ר הֶׁ ץ , ֲאשֶׁ רֶׁ ַרע ֵבית ִיְשָרֵאל ֵמאֶׁ ר ִהַדְחִתים  ָצפֹוָנה, ּוִמֹכל ָהֲאָרצֹות זֶׁ ֲאשֶׁ

 .ח'(-)ירמיה כ"ג ז' "ַאְדָמָתם ְוָיְשבּו ַעל ָשם,

במהלך נפלאות יציאת מצרים ומעמד הר סיני. על נשען המחשבתית  וההשקפהביסוס האמונה 

 למצואו לבסס את יסוד אמונתו של העם רמב"ם ועוד( ,)רס"ג נדרשו חכמי ישראלכשההיסטוריה 

השתמשו בטיעונים  –ם אסלאההנצרות ו, ההפילוסופי ביסוס רציונאלי לאמונתם מול טענות

 התגלות ה' להמונים העידה כי "חי ה'". ומניסי יציאת מצרים. מעמד הר סינימ

  .התעמם, אם כי לא נעקר לגמרי ומעמד הר סיני ברבות הימים ביסוס האמונה על יציאת מצרים

מתוך התבוננות בהתממשות ובתורתו  עורר את האמונה בבורא עולםהרב קוק זצ"ל האיר ו

 כפי שבאה לידי ביטוי בתורה ובנביאים.  האלוקית בשיבת ציון ההבטחה 

 הנוגד כל הבנה אנושית, סותר את חוקי הטבע ומוכיח כי "חי ה'".שגב מול עיננו מתרחש הפלא הנ

וריו, מתקבץ ומתאחד ושב אל עם שלפי החוקיות האנושית אמור היה להיטמע בארצות פז

לו רוקם עור ובשר ושב לארצו כפי שחזו  ,נרדף ונטבח, אוסף את עצמותיו ,עם שהוכה אדמתו.

 ומעיד יותר מכל כי "חי ה'". ,ע חינוך ורפואה,מד ,חקלאות ,כלכלה נביאיו. הוא מקים מדינה ובה

מתוך  מדינת ישראלהקמת  על ידיבשיעור זה נעסוק בפלא הגדול של נצחיות עם ישראל ותקומתו 

, לא לפני שנעסוק בנוראות הגלות השיבנו אל אדמתנושקיים הבטחתו והכרת טובה לבורא עולם 

 .מציאות הרחוקה מחייהם של התלמידים

 

   המטרות

  הגדול של תקומת העם על ידי הקמת מדינת ישראל. פלאו ביכירהתלמידים 

 א קיום הבטחת ה' לעמו כפי שכתוב היבדורנו,  התלמידים יבינו כי תקומת עם ישראל

 . בתורה ובנביאים

  התלמידים יבינו כי תחיית עם ישראל בארצו על ידי הקמת מדינת ישראל היא התחלת

 הגאולה.

 

   מבנה השיעור 

 :מליאה(מגלות לגאולה  פתיחה( 

 :'(מליאה+  )קבוצות ?גלות מהי שלב א 

  הפלא ופלא )מליאה(': בשלב 

  מליאה( חי ה'': גשלב(  

 מליאה( היכן אני עומד בסולם הגאולה?: סיכום( 
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 הנדרשותהכנות ה

  (1)נספח  מיליםהכרטיסיות את ולגזור פעם אחת יש לצלם. 

  כרטיס לכל קבוצה ,(2)נספח עבודה הת ויכרטיסאת יש לצלם. 

  3 נספחמ תמונותאת היש לצלם בהגדלה. 

  (4"כרזה" )נספח את היש לצלם בהגדלה. 

  ישראל לצורך משחק תפקידים.יש להביא לכיתה דגל 

 

 מהלך השיעור

 )מליאה( מגלות לגאולהפתיחה: 

 .נצייר על הלוח סולם 

 גאולה –גלות, ובראש הסולם  נכתוב בתחתית הסולם. 

  (1נתלה במפוזר כרטיסיות מילים )נספח. 

 מגלות לגאולה.לפי הסדר  את הכרטיסיות על גבי הסולם מקםנזמין מתנדבים ל 

  ו בסדר זה.מדוע סדרנבקש לנמק 

 מה קודם למה?" :נאפשר דיון קצר" 

 

  (מליאה+  )קבוצותמהי גלות  שלב א':

 קבוצות חמשנתחלק ל. 

  כרטיס עבודהנחלק לכל קבוצה. 

 האירועים נכתוב על הלוח על פי סדר: 

o 1174 -  יהודי תימן, 

o  1500 - סיפורו של רבי יהודה חייט, 

o 1839 - אנוסי משהד, 

o 1881 - סופות בנגב, 

o 1929 - אנה פראנק. 

  מה " :כל קבוצה תציג בפני הכיתה את תוכן הכרטיס ותענה על השאלהנערוך סבב בו

 תוך הכרטיס על חיי היהודים בגלות?"למדים מ

 .נכתוב את התשובות על הלוח 

 .נסכם ונאמר: גלות הוא מצב שעם ישראל אינו נמצא בארצו, הוא נתון תחת שלטון זר 

 רב.היהודים בגלות סבלו לרוב סבל 

  ?נשאל: האם חוויתם פעם משהו דומה לתיאור שבכרטיסים 

  ?מה הסיבה לדעתכם שלא חוויתם זאת 
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 )מליאה( הפלא ופלאשלב ב': 

 (3 תלה על הלוח תמונות )נספחנ. 

 מסמלות את השינוי  תמונות אלו)מה הן מביעות?  : מה משותף לתמונות הללו?נשאל

 צב של גלות למצב של התחלת גאולה( שהתחולל בעם ישראל בעקבות הקמת המדינה ממ

 מתקבץ מכל העולם  ,בגלות, מוכה נרדף ובזוישהיה  עם נרחיב ונפרט על הפלא הגדול: אותו

לעמים שישבו על בניגוד ואפילו ואבדו גלו ולמקום אחד )בניגוד לכל העמים האחרים שה

ניה ונתקיים שעמדה שוממה האירה פנים לבהארץ  .אדמתם ואבדו מהעולם כגון בבל ואשור(

ם ִתְשאּו, ְלַעִמי ִיְשָרֵאל, ִכי ֵקְרבּו ָלבֹוא"בנו  ְרְיכֶׁ ם ִתֵתנּו, ּופֶׁ ם ָהֵרי ִיְשָרֵאל, ַעְנְפכֶׁ " )יחזקאל ְוַאתֶׁ

 .)סנהדרין צ"ח ע"א( שזה אחד מסימני הגאולהל"ו, ח'(, 

 העשרה: 

 ?וקי הטבע עם פלאי שח )עם ישראל הוא נשאל: מה אפשר ללמוד על עם ישראל מתוך הדברים

ישראל -ץמאז החל עם ישראל לשוב לאר. חי וקייםעם ישראל נצחי,  אינם שולטים בו.

זרים שולטים וולא בחורבנה  ,בשליטת עם ישראל בבניינה ץארה- והוקמה מדינת ישראל

זהו תחילת קיום ו, יש בית לעם היהודי יכולים לבוא לארץ ישראל,יהודים מכל העולם  יה.על

 (.הנביאיםדברי 

 

  )מליאה( ...שלב ג': חי ה'

 ( על הלוח.4לה כרזה )נספח תנ 

  תוכנו נקריא את הפסוק ונבקש מהתלמידים להסביר את  

  ?"נשאל: למי מתכוון הנביא באומרו: "ולא יאמרו 

    .'נסביר: חי ה', פירושו: סימן והוכחה לגדולתו של ה 

 .נבקש מהתלמידים לנסות להסביר את דברי הנביא 

כם ונאמר: כשהעולם ועם ישראל רואה את הפלא של שיבת עם ישראל לארצו שם ה' מתגדל נס

)בכל שנות הגלות האמינו הנוצרים והמוסלמים שה' עזב האמונה היהודית מתעצמת. ו)קידוש ה'( 

הנביא אומר שיבואו ימים חלילה את עמו וכעת עם שיבת ציון והקמת המדינה שם ה' מתקדש.( 

מצרים כבר לא יחזקו את האמונה ויוכיחו את גדולת ה' בעולם. לא יאמרו חי ה' שהניסים ביציאת 

חי ה' אשר העלה את ישראל... וישבו על אדמתם".  :אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים אלא

 כשם שהתקיים  בדורנו  לנגד עיננו. 
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 )מליאה( סיכום: היכן אני עומד בסולם הגאולה?

 בשם "גלות" וקצה אחר בשם ן קצה אחד בכיתהנציי .לם הגאולהנכריז כי חלל הכיתה הוא סו 

 גאולה.

  נבקש מהתלמידים למקם את עצמם על הציר, כלומר לקבוע היכן אנחנו כיום בין גלות

 לגאולה.

 .נשאל את התלמידים מהם השיקולים לבחירתם 

 ה זו נאמר: הקמת מדינת ישראל היא נקודת הזמן שממנה מתחילה הגאולה. חז"ל כינו תקופ

יום )הרבנים הראשיים לישראל קבעו לומר הלל בה' באייר  ."אתחלתא דגאולה" בשם:

, להודות ולהלל על הפלא הגדול שבהקמת המדינה, מתוך תפילה לזכות לגאולה (העצמאות

 ה. השלמ
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 כרטיסיות מילים: 1נספח 

 חורבן בית המקדש .1

 גירוש ספרד .2

 שואת אירופה .3

 וץ גלויותקיב .4

 נההקמת המדי .5

 שחרור ירושלים .6

 בית המקדש השלישי .7

 משיח בן דוד  .8

 ישוב יהודים בכל חלקי ארץ ישראל. .9

 עם ישראל ולומד ומקיים את התורה. .10
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  סיפורי גלות :2 נספח

 סיפורו של רבי יהודה חייט  .1

 1500 ,רבי יהודה חייטסיפורו של 

שם בפקודת המלך אות וייסורים הגעתי לפורטוגל, י תלאחר גורשתי מספרד יחד עם בני קהילתי.

ומאחר שחלינו במחלת הדבר, לא  ,משפחות צו גירוש. שוב נדדנו בדרכים 250 יחד עם עוד קיבלתי

כעבור הרשו לנו להיכנס לשום מדינה. כך התהלכנו ארבעה חודשים עם לחם צר ומעט מים. 

 בשבי חזרה לספרד.ספינת שודדים הבחינה בנו ולקחה אותנו ארבעה חודשים 

ם סרבו לתת לנו אוכל, ובכל יום ויום היו שודדילא הורשנו לרדת מהספינה ליבשה. הבספרד 

מגיעים כמרים נוצרים לספינה לשדל אותנו להמיר את דתנו. הרעב היה כבד והניסיון היה גדול. 

מות מרעב ולא אנשים מתוכנו לא עמדו בניסיון ונכנעו לכמרים הנוצרים. אני ואשתי בחרנו ל 100

יהודים. גם אני  50נפטרה על הספינה מרעב יחד עם עוד  תנצר, ובאמת אשתי הנעימה והתמימהלה

 ...הייתי על סף מוות

 נולחם ומים, וכעבור חודשיים הרשו ל נול . התחילו להביאנוילפתע השתנה יחס הנוצרים אל

 .יםלהיות חופשי

 .אל, למרוקושוב חיפשתי מנוח לכף רגלי ונדדתי למדינת ישמע

 

גם שם צרות רבות מצאוני. ישמעאלי אחד שהכיר אותי מספרד, העליל עלי עלילת דברים, מצא 

 השליכו אותי לבור ודנו אותי לסקילה. ,עדי שקר לדבריו ובבית הדין הכו אותי מכות נמרצות

 ד.בכל יום היו באים אלי ומשכנעים אותי שאם אתאסלם יוציאו אותי מהבור וימנו אותי לנגי

עד שריחם עלי ה'. יום אחד  וברוך ה' שעמדתי בניסיון ארבעים יום ישבתי בבור ברעב ובחוסר כל,

 באו יהודים ופדו אותי מהבור.

ס, עיר גדולה במרוקו. שם עבדתי בריחים עבודה קשה ומפרכת וקבלתי תמורת יהלכתי משם לפ

יתי חופר בורות באדמה להגן הי ה כסות לבשרי.יתעבודתי פרוסת לחם דקה. הקור היה עז ולא הי

 על עצמי מהקור.

עיר גדולה באיטליה ומשם לעיר מנטובה  ,נציהוומשם ל, משם נדדתי למלכות נאפוליס באיטליה

. שם פגש בי יהודי אחד חסיד וצדיק וביקש שאשאר עימו ואכתוב פירוש לספר קבלה ,שבאיטליה

 קראתי לספרי "מנחת יהודה".    

 

 שלפניכם  את נדודיו של רבי יהודה חייט. סמנו  במפה .1 משימה:
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 מה אתם למדים מתוך עדותו של רבי יהודה חייט על החיים בגלות?. 2

____________________________________________________________________

.___________________________________________________________________                                                                    

 

 

 קטע מיומנה של אנה פראנק  .2

  1929 ,אנה פראנק

 מי הייתה אנה פראנק?

השאר את התקופה  שחיברה, שבו תיעדה בין יומן. השואהשנספתה ב יהודייהאנה הייתה נערה 

, היה לאחד נאציםבה הסתתרה יחד עם משפחתה במחבוא בבית ידידיהם מאימת רדיפות ה

לאחר שהוסגרה על ידי אחד  פת השואה.התיעודים המעמיקים ביותר של חיי היהודים בתקו

שם מתה. אביה,  ,בלזן -ברגן מחנה הריכוזכניה ההולנדים ונתפסה על ידי הנאצים, נשלחה למש

 אוטו פרנק, אשר ניצל במלחמה, הוציא יומן זה לאור כעבור שנים.

 הנה קטע מיומנה:

בא הקץ לזמנים הטובים: קודם המלחמה, אחר כך הכניעה, כניסת הגרמנים להולנד,  1940במאי "

היהודים חייבים ד. רדפה גזרה והחופש שלנו הוגבל מאוואז החלו הצרות שלנו, היהודים. גזרה 

וע לענוד טלאי צהוב; היהודים חייבים למסור את האופניים שלהם; אסור ליהודים לנס

בחשמלית; אסור ליהודים לנסוע במכוניות, גם לא פרטיות; היהודים רשאים לערוך קניות רק 

; ליהודים מותר להסתפר רק אצל ַסָפר יהודי; אסור ליהודים לצאת לרחוב 15:00-17:00בשעות 

בבוקר; אסור ליהודים לבקר בתיאטרון, בקולנוע או  6:00בערב עד השעה  20:00מהשעה 

ר אחרים; אסור ליהודים להיכנס לבֵרכות שחייה וגם לא למגרשי טניס או הֹוקי או במקומות בידו

לכל מתקן ספורט אחר; אסור ליהודים לעסוק בחתירה; אסור ליהודים לעסוק בספורט כלשהו 

חרי שמונה בערב, וגם לא בגינות של במקום ציבורי; אסור ליהודים לשבת בגינה שלהם א

מכריהם; אסור ליהודים לבקר בבתים של נוצרים; יהודים חייבים ללכת לבתי ספר יהודיים, 

וכיוצא באלה. כך התנהלו חיינו, מלאים באיסורים. ז'ק אומרת לי תמיד: "אני כבר לא מעזה 

 ר".עשות שום דבר, אני פוחדת שזה אסול

 

 משימה:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
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 סורים שחלו על היהודים עם כניסת הגרמנים להולנד.כתבו את רשימת האי .1

 מה אתם למדים מתוך עדותה של אנה פראנק על מצב היהודים בגלות?  .2

 

 

 אנוסי משהד .3

  1839 ,אנוסי משהד

במשך בריה היו אנוסים לחיות כמוסלמים שחבפרס הוא שמה של קהילה יהודית  "אנוסי משהד"

 אך שמרו על יהדותם בסתר. ,שנה 120

שיעים, פנתה אישה  , שהוא יום קודש וצום ומספד למוסלמים ה1255למוחרם, שנת  11-ם הביו

ציווה עליה להרוג כלב ולרחוץ את  ה"רופא"יהודיה אל "רופא" פרסי שירפא את ידה מצרעת. 

כלב ויהרגהו בביתה. לאחר זה פרץ ריב  ידיה בדמו, ורפא לה. האישה הזמינה פרחח פרסי שיתפוס

לבסוף רץ הפרסי, מלא חמת נקם, אל רחובות רחח המוסלמי בגלל שכר עבודתו. ין הפבינה לב

ו הצום, המקודש לזכר הקדושים בני עלי, וקראו ל המוסלמים והכריז שהיהודים הרגו כלב ביום

ההמון הקנאי, המתאסף ביום זה במסגד הידוע בשם  בשם חוסין, וילעגו לדת המוסלמים.

הכנסת ורצח -היהודים ואל הבתים, הצית באש את בתי רחובותהאימאם רצ'ה )רידה(, התפרץ אל 

 למחרת הטבח הצטוו היהודים לקבל עליהם את דת האסלאם או למות. .כשלושים ושש נפשות

מוסלמים כלפי חוץ,  -לקחו על עצמם את המטלה הקשה של ניהול חיים כפולים  "אנוסי משהד"

 אך יהודים בביתם.

 דותם?על יה "אנוסי משהד"כיצד שמרו 

 לשימוש ביום יום ערכו ברית מילה בסתר וקראו לתינוק בשני שמות, שם יהודי ושם מוסלמי. 

 כדי כשיגדלו והיו מחליטים עם מי הן יינשא תינוקות.עוד בהיותן  את הבנות ארסו ,

 כך מנעו נשואי תערובת.ו ,שהמוסלמים לא יוכלו להתחתן איתן

  ומשליכים לכלבים. בסתר שחטו והכשירו את היו קונים למראית עין בשר טרף מהמוסלמים

 הבשר.

  בשבת היו מושיבים ילדים בחנות. כשמוסלמי היה נכנס לקנות סחורה הילד אמר: אבא הלך

 כך נמנעו מלחלל את השבת.ו ,ועוד מעט יבוא" המוסלמי חיכה עד שנמאס לו והלך לדרכו

 הילדים לא יראו,  את המצות לפסח היו אופים במרתף בשעת לילה מאוחרת כדי שאפילו

 יספרו לילדים מוסלמים, ואלה יספרו להוריהם.  מחשש שבתמימותם

 

 משימה: 

 .כתבו על אלו מצוות שמרו יהודי משהד? מה משותף למצוות אלו?1

.___________________________________________________________________ 

 מה אתם למדים מתוך הקטע על מצב היהודים בגלות? .2

.___________________________________________________________________ 

 

 סופות בנגב. .3
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 1881 ,סופות בנגב

אוקראינה,  -ברוסיה  1881לפרעות שפרצו בשנת  סופות בנגב" הנו כינוי שהעניקו סופרים עבריים"

י של רוסיה, לסופות, ומכוון שהחלו בחלקה הדרומ נגד היהודים. הסופרים דימו את הפרעות

 .מקומן הושאל השם נגב, לתיאור

מערב רוסיה ואוקראינה פרעות  בתקופה שלאחר רצח הצאר, אלכסנדר השני, פרצו בדרום

 ם.הן התפשטו לאזורים אחרי , ובמהירות1881ביהודים. הפרעות החלו באמצע חודש אפריל 

של כנופיות מפשוטי העם. כלל, התנפלויות  בדרך ו קשה בקהילות היהודיות. היו אלההפרעות פגע

  ג. את בתיהם, פצע ואף הר ההמון פרץ לבתי יהודים, שדד את רכושם, הרס

הסיבה לפרעות נעוצה בגישה האנטישמית ם. דיעת השלטונות ולעיתים אף בעידודהפרעות נעשו בי

שהיהודים, התופסים עמדות חשובות בתחומי  של השלטונות ובהסתה של חוגים פוליטיים שטענו

 י. הרוס חר והתעשייה הרוסית, מנצלים את העםהמס

יהודים בכפרים, ואיסור רכישת  משיצאו "תקנות" מטעם השלטונות על איסור התיישבות

 .לארצות השונות ומיעוטם לישראל מרביתם היגרו .דמות, החלו היהודים לצאת מרוסיהא

יה ינה יצאו אנשי העלמת "חובבי ציון", מיה הגורם החשוב שתרם להופעת תנועסופות בנגב" ה"

  .למטרה את רעיון השיבה לארץ ושיבה לעולם היהודי , ששמה לההראשונה

 :משימה

 __________________________________________.מה היו הסיבות לפרעות?  .1

 __________________. איזו תנועה חשובה צמחה בקרב היהודים בעקבות הפרעות? .2

 _______________________________ גלות?מה אתם למדים על מצב היהודים ב .3

 

 1174 יהודי תימן

 התנועות המשיחיות מכל ארץ אחרת בתפוצות ישראל. היו מרובותבתימן 

נרדפו והוכו, חיו בעוני  ,הושפלו ל היה קושי השעבוד של יהודי תימן הם סבלו מאד מהערבים,גדו

 גדול וברעב.

 רוב, ועוד מעט יגאלם.מרוב תלאות וצרות ניחמו את עצמם שהמשיח ק

)משוגעים( או אנשים רמאים ורודפי בצע התחזו למשיחים. הם הסתובבו  יהודים שאין בהם דעת

בין בתי הכנסת והכריזו כי אליהו הנביא התגלה אליהם. הם עשו "מופתים" כדי שיאמינו להם. או 

אמין לאותם ספרו סיפורים שכאילו יקרו. בגלל סבלם הרב של יהודי תימן חלקם התפתו לה

 אז נענשו היהודים כולם. יי המקום, אךמלחמה בערב משיחיים. היו אף משיחיים שהכריזו

 יהודי תימן שלחו איגרת לרמב"ם ושאלוהו כיצד יש להתייחס למי שמכריז על עצמו "משיח".

רמב"ם לתימן האגרת ששלח  ,הרמב"ם מחזיר להם תשובתו באגרת המפורסמת "אגרת תימן"

כיצד להבחין בין המשיח  רמב"ם מסבירהם נביא שקר, ובעקבותיו גזירות שמד. כאשר הופיע ש

 .למתחזה למשיח, ועוסק בנביא ובהוכחה שהוא נביא אמת

 משימה:

 ליהודי תימן להאמין במשיחי השקר? מה גרם. 1

 מה אתם למדים על מצב היהודים בגלות? .2
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 תמונות של לפני ואחרי:  3 נספח
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 : כרזה 4 נספח

 

 

 ְולֹא .ָיִמים ָבִאים, ְנֻאם ה' ָלֵכן ִהֵנה"

ת ֱעָלה אֶׁ ר הֶׁ ְבֵני  יֹאְמרּו עֹוד ַחי ה', ֲאשֶׁ

רֶׁ  ה',  ַחי ץ ִמְצָרִים. ִכי ִאםִיְשָרֵאל ֵמאֶׁ

ת ר ֵהִביא אֶׁ ֱעָלה ַוֲאשֶׁ ר הֶׁ ַרע ֵבית  ֲאשֶׁ זֶׁ

ץ ָצפֹוָנה, ּוִמֹכל ָהֲאָרצֹות רֶׁ  ִיְשָרֵאל ֵמאֶׁ

ר ִהַדְחִתים ָשם, -ַעל ְוָיְשבּו ֲאשֶׁ

 ח'(-ז' ,)ירמיה כ"ג ַאְדָמָתם"
 

 

 

 

 


