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מרוממי במ שהתרחשו סיה ל משה ודברי ה דברי
את ישראל בי אל חיו אלו סי השבת. של כבודה את
המיוחד היחס את כ ומתו דושתהו השבת מלת הבת
יסוה בלימוד בכיתה רחיב אליה. הייה ואת כליה
את הילדי אל ח ובכ לכב ובמ בשבת יוסה

השבת. של לכבודה הראוי המיוחד היחס
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של צוה את לעו י ה ופ ביב הלימו את נחיב
שבות ינו  על צה. בעת ולתשובה לתפילה יהיל
יהי את ילה ח מנהייו בלימ בה הע אמונת

פי (על במלחמה אמתולנצח ).שפת
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