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Pharaoh wanted to throw all the Jewish boys into the Nile. In our days as well, Jewish
parents must make sure their children are not thrown into the river of making a livelihood.
A Jewish child must have a proper Jewish education and G-d will make sure he has what he
needs.

ד .כְּ ָבר ֻּד ַּבר ַּפ ַּעם אֹודֹות ַּה ְּג ֵז ָרה ד"כל ַּה ֵבן ַּהיִּ ּלֹוד ַּהיְּ א ָֹרה ַּת ְּשלִּ יכֻּ הּו"ֶׁ ,שנְּ ֻּק ָד ָתּה וְּ ָתכְּ נָ ּה – יֵ ש ְּבכָ ל דֹור
ּוב ְּמ ִּדינָ ֵתנּו.
דֹורנּו ִּ
ּובכָ ל ְּמ ִּדינָ הַּ ,גם ְּב ֵ
ְּ
תֹורה וְּ ַּה ִּמ ְּצוֹות –
הּודי ַּמ ְּת ִּחילִּ ים ִּמיָ ד לְּ ַּחנְּ כֹו ְּב ֶׁד ֶׁרְך ַּה ָ
הּודי ,וְּ ַּעל ִּפי ֵס ֶׁדר ַּה ַּחיִּ ים ַּהיְּ ִּ
ְּב ָש ָעה ֶׁשנֹולַּ ד יֶׁ לֶׁ ד יְּ ִּ
טֹוען:
'ש ַּקיְּ ט") ֶׁשל ַּה ְּמ ִּדינָ ה ,וְּ ֵ
ית ְּ
("די ַּב ַּעלַּ -ה ֵב ָ
ֲא ַּזי ָבא ַּפ ְּרעֹה ֶׁמלֶׁ ְך ִּמ ְּצ ַּריִּ םְּ ,ד ַּהיְּ נּו ַּה ַּהנְּ ָה ָגה ַּהשֹּׁולֶׁ ֶׁטת ֵ
נֹולַּ ד ַּע ָתה יֶׁ לֶׁ דֶׁ ,ש ְּבבֹוא ַּה ְּז ַּמן יִּ נָ ֵשא וְּ יִּ ְּצ ָט ֵרְך לְּ ַּס ֵפק ַּפ ְּרנָ ַּסת ַּה ַּביִּ ת ,וְּ לָ כֵ ן כְּ ָבר ִּמיַּ לְּ דּותֹו יֵ ש לְּ ַּה ְּשלִּ יכֹו
נֹותן ַּפ ְּרנָ ָסה (כָ ל ַּה ָמזֹון וְּ ַּה ַּפ ְּרנָ ָסה ֶׁשל ִּמ ְּצ ַּריִּ ם ָהיָ ה ָתלּוי ַּביְּ אֹור – נְּ ַּהר ַּהנִּ ילּוס)ֶׁ ,שיִּ ְּטבֹל וְּ יִּ ְּט ַּבע
ַּבנָ ָהר ַּה ֵ
ַּבנָ ָהר.
ּומ ְּצוֹות? – ַּעל כָ ְך ,עֹונֶׁ ה ַּ
("סנְּ ָד ִּעי")ֶׁ ,שבֹו
"פ ְּרעֹה" ,יֶׁ ְּשנֹו "יֹום ִּראשֹון" ָ
תֹורה ִּ
ֶׁאּלָ א ַּמאיָ ,מה יִּ ְּהיֶׁ ה ִּעם ָ
ַּה ַּ
"ס ֶׁרט" ("מואוי") וְּ לִּ ְּש ַּאר
"בנְּ ק" ָסגּורַּ ,ה ֲחנּויֹות ְּסגּורֹות וְּ כּו'ַּ – .בּלַּ יְּ לָ ה ֶׁשּלִּ ְּפנֵ י ֶׁזה יֵ ש לִּ ְּגרֹר ֶׁאת ַּהיֶׁ לֶׁ ד לַּ ֶׁ
רֹוצים לִּ ישֹן ַּעד ְּש ֵתיםֶׁ -ע ְּש ֵרה ַּב ָצ ֳה ַּריִּ םֹ ,לא ִּאכְּ ַּפת לָ ֶׁהם ֶׁש ַּהיֶׁ לֶׁ ד
הֹורים ִּ
ֲה ָבלִּ יםֲ ,א ָבל ַּבב ֶֹׁקרִּ ,מכֵ יוָ ן ֶׁש ַּה ִּ
יֵ לֵ ְך לְּ ַּ
הֹורים,
"ע ְּב ִּרי" וְּ ֻּח ָמש ...וְּ ִּאּלּו ֵהםַּ ,ה ִּ
"סנְּ ְּד ִּעיְּ -סקּול" וְּ יִּ לְּ ַּמד ָשם ,וְּ ֹלא ַּרק לָ ִּשיר וְּ לִּ ְּרקֹדֶׁ ,אּלָ א ֲא ִּפּלּו ִּ
רּוחנִּ יּות.
קּועים ְּב ֵשנָ ה ֲע ֻּמ ָקה ְּב ָ
נּוחה ,וְּ לִּ ְּהיֹות ְּש ִּ
יּוכְּ לּו לִּ ישֹן ִּב ְּמ ָ
ּו"ביְּ ְּס ָבאל"...
"ס ָר ִּטים" ֶׁ
"טלְּ וִּ ְּיזיָ א"ְּ ,
לְּ ַּא ַּחרִּ -מכֵ ן – ְּב ָש ָעה ַּא ַּחת ַּא ֲח ֵריַּ -ה ָצ ֳה ַּריִּ ם ,יְּ ַּפ ְּטמּו ֶׁאת ַּהיֶׁ לֶׁ ד ע"י ַּה ֶׁ
נֹותן ַּפ ְּרנָ ָסה.
– ִּבנְּ ַּהר ַּהנִּ ילּוסֶׁ ,שּלְּ ַּד ְּע ָתם ֵ
מּורת ַּהצ ֶֹׁרְך לְּ ַּק ֵשּׁר ֶׁאת ַּהיֶׁ לֶׁ ד ,כְּ ָבר ִּמיַּ לְּ דּותֹוִּ ,עם ַּה ָקדֹוש ָברּוְך הּואֶׁ ,שהּוא ַּ
ְּת ַּ
"ה ַּזן ֶׁאת ָהעֹולָ ם כֻּ ּלֹו
נּוחה,
ּומ ָ
ּוב ַּר ֲח ִּמים"ְּ ,בא ֶֹׁפן ֶׁשל כָ בֹוד ְּ
ְּבטּובֹו ְּב ֵחן ְּב ֶׁח ֶׁסד ְּ
– ֶׁשזֹו ַּ
הּודי לְּ ַּה ִּשּׁיג ַּפ ְּרנָ ָסהֶׁ ,שכֵ ןֲ ,א ִּפּלּו
(ה ִּה ְּת ַּק ְּשּׁרּות ִּעם ַּה ָקדֹוש ָברּוְך הּוא) ִּהיא ַּה ֶׁד ֶׁרְך ַּהיְּ ִּח ָידה ֶׁשל יְּ ִּ
ִּאם ֵא ֶׁצל ַּהגֹויִּ ים ְּתלּויָ ה ַּה ַּפ ְּרנָ ָסה ְּב ֻּח ֵקי נְּ ַּהר ַּהנִּ ילּוסֲ ,ה ֵרי ְּביִּ ְּש ָר ֵאל נֶׁ ֱא ַּמר "וְּ ַּא ֶׁתם ַּה ְּד ֵב ִּקים ְּב ָהוַּ י'
ֹלקיכֶׁ ם ַּחיִּ ים כֻּ ּלְּ כֶׁ ם ַּהיֹום"ַּ ,על יְּ ֵדי ֶׁזה ֶׁשיִּ ְּש ָר ֵאל ְּמ ַּק ְּשּׁ ִּרים ַּע ְּצ ָמם ִּעם ַּה ָקדֹוש ָברּוְך הּואַּ ,על יְּ ֵדי ֶׁזה
ֱא ֵ

יהיב ַּחיֵ י יְּ ִּהיב ְּמזֹונִּ י"ַּ :ה ָקדֹוש ָברּוְך הּוא,
"מאן ִּד ִּ
ַּחיִּ ים ֵהם ,וְּ ַּעל יְּ ֵדי ֶׁזה יֵ ש לָ ֶׁהם ַּגם ַּפ ְּרנָ ָסה ,כֵ יוָ ן ֶׁש ָ
נֹותן ַּגם ַּפ ְּרנָ ָסה ,לֹו לְּ ִּא ְּשתֹו ּולְּ ָבנָ יו –
נֹותן ַּחיִּ יםֵ ,
ַּה ֵ
ְּת ַּ
רּוחנִּ יִּ יםֶׁ ,אּלָ א ַּגם
יהם ָה ָ
אֹותם ֹלא ַּרק ֵמ ַּחיֵ ֶׁ
ָ
מּורת זֹאתַּ ,מ ְּשלִּ יכִּ ים ֶׁאת ַּהיְּ לָ ִּדים ֶׁאל ַּהנָ ָהרֶׁ ,ש ְּמנַּ ֵתק
מּובן ַּה ָפשּוטֶׁ ,ש ֲה ֵרי ,כָ ָאמּורַּ ,ה ֶׁד ֶׁרְך ַּהיְּ ִּח ָידה ֶׁשל יִּ ְּש ָר ֵאל לִּ ְּחיֹות ּולְּ ִּה ְּת ַּפ ְּרנֵ ס ִּהיא ע"י
יהם ַּב ָ
ֵמ ַּחיֵ ֶׁ
ַּה ִּה ְּת ַּק ְּשּׁרּות ִּעם ַּה ָקדֹוש ָברּוְך הּוא.
קֹודמֹות ֹלא ִּה ִּגיעּו
תֹורהֶׁ ,ש ִּהיא ָגלּות ִּמ ְּצ ַּריִּ ם ,כָ ל ַּה ְּג ֵזרֹות ַּה ְּ
הּ .וכְּ ֵשם ֶׁש ַּב ָגלּות ֶׁש ָהיְּ ָתה ק ֶֹׁדם ַּמ ַּתןָ -
לְּ ֻּח ְּמ ַּרת ַּה ְּג ֵז ָרה "כָ ל ַּה ֵבן ַּהיִּ ּלֹוד ַּהיְּ א ָֹרה ַּת ְּשלִּ יכֻּ הּו" – כֵ ן ַּגם ַּב ָגלּות ַּהנֹוכְּ ִּחיתֶׁ ,שכָ ל ַּה ְּג ֵזרֹות ֶׁש ַּהיֵ ֶׁצר
יעים לְּ ֻּח ְּמ ַּרת ַּה ְּג ֵז ָרה ֶׁש ַּהיֵ ֶׁצר ָה ַּרע ֵמ ִּטיל ַּעל יְּ לָ ִּדים ְּק ַּטנִּ ים.
ָה ַּרע ֵמ ִּטיל ַּעל ֲאנָ ִּשים ְּמ ֻּב ָג ִּריםֵ ,אינָ ם ַּמ ִּג ִּ
"פ ְּרעֹה"ֹ ,לא ִּמ ְּת ַּפ ֲעלִּ ים ִּמ ַּ
ֲא ָבל ,כַּ ֲא ֶׁשר ֹלא ִּמ ְּת ַּפ ֲעלִּ ים ִּמ ַּ
טֹובים"ֵ ,מ ַּה ְּשּׁכֵ נָ ה ֶׁש ָג ָרה ַּב ַּביִּ ת
"היְּ ִּד ִּידים ַּה ִּ
טֹוענֶׁ ת :כֵ ַּ
תֹורהֶׁ ,ש ִּהיא ַּבת ָשֹלש
לֹומ ִּדים ָ
יבהֶׁ ,ש ָשּׁם ְּ
יצד ִּהנְּ ָך שֹולַּ ַּחת ֶׁאת ִּבנְּ ָך לַּ ֶׁח ֶׁדר ,לַּ יְּ ִּש ָ
ַּה ָסמּוְךַּ ,ה ֶׁ
"טלֵ פֹון" ,וַּ ֲא ִּפּלּו ֹלא ָהיָ ה
תֹורה ֶׁשנִּ ְּתנָ ה ַּב ִּמ ְּד ָבר ְּש ָמ ָמהִּ ,ב ְּז ַּמן ֶׁש ֲע ַּדיִּ ן ֹלא ָהיָ ה ַּ"ר ְּדיֹו"ֵ ,
וָ ֵח ִּצי ַּאלְּ ֵפי ָשנִּ יםָ ,
"מֹודה ֲאנִּ י"...
ֶׁ
"עתֹון" ְּבב ֶֹׁקר לְּ
ִּ
"מ ָאה ָה ֶׁע ְּש ִּרים"
טֹוענֶׁ ת ִּהיא – ָהיָ ה ֶׁא ְּפ ָשר לִּ ְּחיֹות ִּעם ִּחנּוְך כָ ֶׁזהֲ .א ָבל ַּע ָתהַּ ,ב ֲע ָמ ֵדנּו ְּב ֵ
ֶׁ
ֶׁב ָע ָבר –
"ק ְּד ָמה" וְּ ַּ
"מיֻּ ָשּׁנִּ ים".
"ת ְּרבּות" – ִּאי ֶׁא ְּפ ָשר לְּ ִּה ָשּׁ ֵאר ְּ
("טווענטיעט סענטורי") ,לְּ ַּא ַּחר ֶׁש ָזכִּ ינּו לַּ ִּ
יְּ ֵת ָרה ִּמזֹו ,לִּ ְּפ ָע ִּמים ִּמ ְּתלַּ ֵבש ַּ
הֹואיל ְּּורצֹונְּ ָך ֶׁש ְּבנֵ ְך יִּ ֵתן ָממֹון ַּרב
ִּ
טֹוען:
"פ ְּרעֹה" ִּבלְּ בּוש ֶׁשל ְּק ֻּד ָשּׁה ,וְּ ֵ
לִּ ְּצ ָד ָקה ִּבכְּ לָ ל וְּ לַּ יְּ ִּשיבֹות ִּב ְּפ ָרטָ ,עלֶׁ יָך לְּ ַּה ְּב ִּט ַּ
"ג ִּביר" ,וְּ לָ כֵ ן ַּה ְּשלִּ יכִּ י אֹותֹו ֶׁאל נְּ ַּהר ַּה ַּפ ְּרנָ ָסה,
יח ֶׁשיִּ ְּהיֶׁ ה ְּ
ֲע ִּשי ֶׁשיְּ ִּהי' כְּ מֹו כָ ל ַּה" ֶׁד ֶׁז ֶׁשןָ'ס" וְּ ַּה ַּ
"א ֶׁשר ֹלא לַּ ֲהוַּ י' ֵה ָמה" ,וְּ ָאז תּוכְּ לִּ י לְּ ַּקּוֹות ֶׁשיִּ ֵתן כֶׁ ֶׁסף ֲעבּור
יקלְּ 'ס"ֲ ,
"מיְּ ֵ
יְּ ִּשיבֹות וַּ ֲח ָד ִּרים.
רֹואים ֶׁש ַּרק ַּ
תֹועלֶׁ ת– .
הּודים ֵאין ִּמ ֶׁזה שּום ֶׁ
"פ ְּרעֹה" ִּמ ְּת ַּפ ְּרנֵ ס ִּמ ֶׁזה .וְּ ִּאּלּו לַּ יְּ ִּ
– לַּ פ ַֹּעל ָאנּו ִּ
"פ ְּרעֹה"ֶׁ ,אּלָ א ֶׁש ְּביַּ ְּדעֹו ֶׁש ִּאם יָ בֹוא וִּ ַּ
יֵ ש לָ ַּד ַּעת ֶׁאת ָה ֱא ֶׁמתֶׁ ,ש ְּג ֵז ָרה זֹו ָב ָאה ֵמאֹותֹו ַּ
יצּוֶׁה לַּ ֲעשֹות ֲע ֵב ָרה,
יבה ְּגדֹולָ ה
אֹומר ֶׁשיֵ ש לֹו יְּ ִּש ָ
ֹלא יִּ ְּש ְּמעּו לֹוִּ ,מ ְּתלַּ ֵבש הּוא ָב ִּא ְּצ ְּטלָ א ֶׁשל ֶׁמ ִּשי ("א ַּזיְּ ֶׁדענַּ ע זופעצע") ,וְּ ֵ
וְּ ָזקּוק לְּ ָממֹון לְּ ַּה ְּח ָז ָק ָתּה ,וְּ לָ כֵ ן יֵ ש לִּ ְּמסֹר ֶׁאת ַּהיְּ לָ ִּדים לַּ ַּ
"פ ְּבלִּ יקְּ -סקּול" ּולְּ "סאנדעיְּ -סקּול" ,וְּ ָאז יְּ ִּהי'
יבה ְּגדֹולָ ה ֲעבּור ַּ
"מלְּ ָאכִּ ים"...
ִּביכָ לְּ תֹו לִּ ְּבנֹות יְּ ִּש ָ
"ה ָבה נִּ ְּת ַּחכְּ ָמה לֹו –
אֹומר ָ
לֹוגינְּ ַּק ַּער" ֶׁש ֵ
ה"ק ִּ
מֹועד ֶׁש ֵע ָצה זֹו ָב ָאה ִּמ" ַּפ ְּרעֹה"ָ ,מ ְּ
כַּ ֲא ֶׁשר ַּמ ְּב ִּחינִּ ים ְּבעֹוד ֵ
רֹוצה
יט"א ִּה ְּפ ִּסיק וְּ ָא ַּמרֲ :א ָבל ָה ֱא ֶׁמת ִּהיא – ֶׁש"כֵ ן יִּ ְּר ֶׁבה וְּ כֵ ן יִּ ְּפרֹץ")ִּ ,מי ֶׁש ֶׁ
ֶׁפן יִּ ְּר ֶׁבה" (כ"ק ַּא ְּדמֹו"ר ְּשלִּ ָ
גּופים ְּדיִּ ְּש ָר ֵאל,
יצלַּ ןִּ ,מיַּ ֲהדּותִּ ,מנִּ ְּשמֹות יִּ ְּש ָר ֵאל ,ועי"ז ַּגם ֵמ ַּה ִּ
ּופלִּ יט ַּר ֲח ָמנָ א לִּ ְּ
ֶׁשֹּלא יִּ ָשּׁ ֵאר ָש ִּריד ָ
יקים לְּ ַּח ֵפש ַּ
יתים" ְּב ִּגיל ָח ֵמש ָשנִּ יםֶׁ ,ש ַּבע
"תכְּ לִּ ִּ
הּודי לְּ ַּב ֵטל ֶׁאת ַּה ְּג ִּז ָירהַּ ,מ ְּפ ִּס ִּ
ּומ ְּת ַּמ ְּס ִּרים ְּבת ֶֹׁקף יְּ ִּ
ִּ
ּוב ָטחֹון ְּב ַּה ָקדֹוש ָברּוְך
עֹומ ִּדים ִּמתֹוְך ֱאמּונָ ה ִּ
ָשנִּ יםְּ ,שלֹושֶׁ -ע ְּש ֵרה ָשנִּ ים אֹו ְּשמֹונֶׁ הֶׁ -ע ְּש ֵרה ָשנִּ ים ,וְּ ְּ
הּוא,

כִּ י ַּ"רבֹות ַּמ ֲח ָשבֹות ְּבלֶׁ ב ִּאיש" (כְּ ַּ
תֹועלֶׁ ת ,כֵ יוָ ן ֶׁש ֵהן ַּ"רבֹות" וְּ ֹלא "יָ ִּחיד"" ,יְּ ִּחידֹו
ֶׁ
לֹומר ֶׁש ֵאינָ ן ְּמ ִּביאֹות
("היא" – לְּ שֹון יָ ִּחיד) ,כֵ יוָ ן ֶׁש ַּה ָקדֹוש ָברּוְך הּוא הּוא ַּב ַּעלַּ -ה ַּביִּ ת
ֶׁשל עֹולָ ם")" ,וַּ ֲע ַּצת ֲהוַּ י' ִּהיא ָתקּום" ִּ
יה,
ֹלא ַּרק ַּב ָשּׁ ַּמיִּ ם ֶׁאּלָ א ַּגם ָב ָא ֶׁרץַּ ,ב ָמקֹום ֶׁשבֹו נִּ ְּמ ֵצאת ִּהיאִּ ,עם ַּב ֲעלָ ּה וִּ ילָ ֶׁד ָ
פֹועלֶׁ ת ַּעל ְּשכֶׁ נְּ ָתּה,
ֲה ֵרי ְּביַּ ְּד ָעּה זֹאת – ֹלא זֹו ִּבלְּ ַּבד ֶׁש ֵאינָ ּה ִּמ ְּת ַּפ ֶׁעלֶׁ ת ִּמ ְּשּׁכֶׁ נְּ ָתּהֶׁ ,אּלָ א ַּא ְּד ַּר ָבה – ִּהיא ֶׁ
יה ִּמ ֵידי ַּ
"פ ְּרעֹה" ,וְּ כָ ְך ַּמ ֲע ִּמ ִּידים ֶׁע ְּשרֹות ַּאלְּ ֵפי יַּ לְּ ֵדי יִּ ְּש ָר ֵאלֶׁ ,שיֵ לְּ כּו לִּ ְּק ַּראת
ֶׁש ַּגם ִּהיא ַּת ִּציל ֶׁאת יְּ לָ ֶׁד ָ
ְּמ ִּש ַּ
יח ִּצ ְּד ֵקנּוִּ ,ב ְּמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו.
ּומ ְּריָ םָ ,היְּ ָתה ִּש ְּמ ַּחת ַּהנָ ִּשים ְּגדֹולָ ה ַּה ְּר ֵבה
וּ .וכְּ ֵשם ֶׁש ָאזְּ ,ב ָש ָעה ֶׁשנִּ ְּפ ְּטרּו ִּמ ְּפ ָר ָעהִּ ,ב ְּז ַּמן מ ֶֹׁשה ַּר ֵבנּו ִּ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ָה ָאבֹות – כֵ ן הּוא ַּגם ַּע ָתה,
"חיּו" ָה ִּא ָמהֹות ֵ
יֹותר ִּמ ִּשּׁ ְּמ ַּחת ָה ֲאנָ ִּשים ,כֵ יוָ ן ֶׁש ַּגם ֶׁאת ַּה ְּג ִּז ָירה ָ
ֵ
יֹותר ֵא ֶׁצל נָ ֵשי יִּ ְּש ָר ֵאל.
ּוב ֵמילָ א ַּגם ַּה ִּשּׁ ְּמ ָחה ֶׁש ָב ָאה כְּ ֶׁשנִּ ְּפ ָט ִּרים ֵמ ַּה ְּג ִּז ָירהֻּ ,מ ְּר ָג ִּשים ֵ
ֶׁש ֵהן ְּג ֵז ַּרת ַּפ ְּרעֹהְּ ,
ְּב ֶׁחלְּ קֹו ַּה ָגדֹול ֶׁשל ַּהיֹום – ֹלא נִּ ְּמ ָצא ַּה ַּב ַּעל ַּב ַּביִּ ת ,וַּ ֲא ִּפּלּו ִּב ְּז ַּמן ֶׁשנִּ ְּמ ָצא ַּב ַּביִּ ת – ַּגם ָאז ֵאינֹו ִּמ ְּת ַּמ ֵסר
כָ ל-כָ ְך לְּ ִּחנּוְך ַּהיְּ לָ ִּדים כְּ מֹו ָה ִּא ָשּׁה.
טֹובה"
ָ
צּורה "יְּ ִּדידּות
ּוב ֵאיזֹו ָ
ּלֹוח ֶׁמת ְּב ַּפ ְּרעֹהֻּ ,מ ְּס ָתר כְּ כָ ל ֶׁשיְּ ִּהי'ְּ ,
הּודי'ִּ ,היא זֹו ֶׁש ֶׁ
לְּ ִּא ָידְךָ ,ה ִּא ָשּׁה ַּהיְּ ִּ
יה,
ֶׁשיָ בֹוא ֵאלֶׁ ָ
"גאֹה ָג ָאּה (וְּ ַּה ֵה ֶׁפְך) סּוס וְּ רֹכְּ בֹו – ָר ָמה
(תֹורה וְּ יַּ ֲהדּות) – ָ
ָ
"הוַּ י'"
וְּ ָאז ֻּמ ְּב ָטח ֶׁש ְּתנַּ ֵצ ַּח ,וְּ ָת ִּביא לְּ כָ ְך ֶׁש ֲ
תֹורה,
עֹוב ִּרים לְּ ָפ ָר ַּשת יִּ ְּתרֹוָ ,פ ָר ַּשת ַּק ָבלַּ ת ַּה ָ
ּוב ְּמחֹולֹות ,וְּ כָ ְך ְּ
ַּביָ ם" .וְּ ִּענְּ יָ ן ֶׁזה נַּ ֲע ָשה ְּב ִּש ְּמ ָחהְּ ,ב ֻּת ִּפים ִּ
כֵ יוָ ן ֶׁשיְּ כֹולִּ ים ַּ
"בנֵ ינּו ֲע ֵר ִּבים ַּב ֲע ֵדנּו".
לֹומר ָ

