
 

 

ם   עַּ ר פַּ בַּ ָבר דֻּ ָנּה  ד. כְּ ָתכְּ ָדָתּה וְּ קֻּ נְּ הּו", שֶׁ יכֻּ לִּ שְּ ֹאָרה תַּ יְּ ּלֹוד הַּ יִּ ֵבן הַּ ֵזָרה ד"כל הַּ גְּ ָכל דֹור    –אֹודֹות הַּ ֵיש בְּ

יָנֵתנּו.  דִּ מְּ דֹוֵרנּו ּובִּ ם בְּ יָנה, גַּ דִּ ָכל מְּ  ּובְּ

ים ילִּ חִּ תְּ י מַּ הּודִּ יְּ ים הַּ יִּ חַּ ר הַּ י ֵסדֶׁ ל פִּ עַּ י, וְּ הּודִּ ד יְּ לֶׁ ד יֶׁ נֹולַּ ָשָעה שֶׁ וֹות    בְּ צְּ מִּ הַּ תֹוָרה וְּ ְך הַּ רֶׁ דֶׁ כֹו בְּ נְּ חַּ ָיד לְּ   –מִּ

ל עַּ בַּ )"ֵדי  ת  טֶׁ שֹּׁולֶׁ הַּ ָהָגה  נְּ הַּ הַּ נּו  יְּ הַּ דְּ ם,  יִּ רַּ צְּ ְך מִּ לֶׁ מֶׁ ֹעה  רְּ פַּ ָבא  י  טֹוֵען:  -ֲאזַּ וְּ יָנה,  דִּ מְּ הַּ ל  ט"( שֶׁ יְּ קַּ ֵביָת'שְּ הַּ

לְּ  ָטֵרְך  צְּ יִּ וְּ ָנֵשא  יִּ ן  מַּ זְּ הַּ בֹוא  בְּ שֶׁ ד,  לֶׁ יֶׁ ָתה  עַּ ד  יכֹו  נֹולַּ לִּ שְּ הַּ לְּ ֵיש  דּותֹו  לְּ יַּ מִּ ָבר  כְּ ָלֵכן  וְּ ת,  יִּ בַּ הַּ ת  ָנסַּ רְּ פַּ ֵפק  סַּ

אֹור   יְּ ם ָהָיה ָתלּוי בַּ יִּ רַּ צְּ ל מִּ ָנָסה שֶׁ רְּ פַּ הַּ ָמזֹון וְּ ָנָסה )ָכל הַּ רְּ נֹוֵתן פַּ ָנָהר הַּ ע    –בַּ בַּ טְּ יִּ ֹבל וְּ טְּ יִּ ילּוס(, שֶׁ נִּ ר הַּ הַּ נְּ

ָנָהר.   בַּ

וֹות?   צְּ ּומִּ ם תֹוָרה  ה עִּ יֶׁ הְּ יִּ ָמה  אי,  ָּלא מַּ בֹו    –אֶׁ י"(, שֶׁ ָדעִּ )"ָסנְּ אשֹון"  רִּ "יֹום  נֹו  שְּ יֶׁ ֹעה",  רְּ "פַּ ה  עֹונֶׁ ָכְך,  ל  עַּ

כּו'.   גּורֹות וְּ ֲחנּויֹות סְּ ק" ָסגּור, הַּ נְּ "בַּ ט" )"מואוי"( וְּ   –הַּ רֶׁ "סֶׁ ד לַּ לֶׁ יֶׁ ת הַּ ֹרר אֶׁ גְּ ה ֵיש לִּ ֵני זֶׁ פְּ ּלִּ ָלה שֶׁ יְּ ּלַּ ר בַּ אַּ שְּ לִּ

ֵתים ד שְּ יֹשן עַּ ים לִּ ים רֹוצִּ הֹורִּ הַּ ֵכיָון שֶׁ ר, מִּ ֹבקֶׁ ים, ֲאָבל בַּ ד  -ֲהָבלִּ לֶׁ יֶׁ הַּ ם שֶׁ ת ָלהֶׁ פַּ כְּ ם, ֹלא אִּ יִּ ָצֳהרַּ ֵרה בַּ שְּ עֶׁ

י עִּ דְּ נְּ "סַּ ָמש...-ֵיֵלְך לְּ חֻּ י" וְּ רִּ בְּ ּלּו "עִּ ָּלא ֲאפִּ ֹקד, אֶׁ רְּ לִּ יר וְּ ק ָלשִּ ֹלא רַּ ד ָשם, וְּ מַּ לְּ יִּ קּול" וְּ ים,    סְּ הֹורִּ ּלּו ֵהם, הַּ אִּ וְּ

יּות.  רּוָחנִּ ָקה בְּ ֵשָנה ֲעמֻּ ים בְּ קּועִּ יֹות שְּ הְּ לִּ נּוָחה, וְּ מְּ ישֹן בִּ לּו לִּ  יּוכְּ

ר  חַּ אַּ ֵכן  -לְּ ֲחֵרי  –מִּ ת אַּ חַּ ָשָעה אַּ ָבאל"... -בְּ סְּ יְּ ים" ּו"בֶׁ ָרטִּ ָיא", "סְּ יזְּ וִּ לְּ "טֶׁ ד ע"י הַּ לֶׁ יֶׁ ת הַּ מּו אֶׁ טְּ פַּ ם, יְּ יִּ ָצֳהרַּ הַּ

הַּ  – נְּ ָנָסה. בִּ רְּ ָתם נֹוֵתן פַּ עְּ דַּ ּלְּ ילּוס, שֶׁ נִּ  ר הַּ

ָהעֹוָלם   ת  אֶׁ ן  זַּ "הַּ הּוא  ָברּוְך הּוא, שֶׁ ָקדֹוש  הַּ ם  עִּ דּותֹו,  לְּ יַּ מִּ ָבר  כְּ ד,  לֶׁ יֶׁ הַּ ת  אֶׁ ר  שֵּׁ קַּ לְּ ְך  ֹצרֶׁ הַּ ת  מּורַּ ּלֹו  תְּ כֻּ

נּוָחה, ל ָכבֹוד ּומְּ ן שֶׁ ֹאפֶׁ ים", בְּ ֲחמִּ רַּ ד ּובְּ סֶׁ חֶׁ ֵחן בְּ טּובֹו בְּ  בְּ

כֵ   – ָנָסה, שֶׁ רְּ יג פַּ שִּּׁ הַּ י לְּ הּודִּ ל יְּ יָדה שֶׁ חִּ יְּ ְך הַּ רֶׁ דֶׁ יא הַּ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא( הִּ ם הַּ רּות עִּ שְּּׁ קַּ תְּ הִּ זֹו )הַּ ּלּו  שֶׁ ן, ֲאפִּ

ֵב  דְּ הַּ ם  תֶׁ אַּ "וְּ ר  ֱאמַּ נֶׁ ָרֵאל  שְּ יִּ בְּ ֲהֵרי  ילּוס,  נִּ הַּ ר  הַּ נְּ ֵקי  חֻּ בְּ ָנָסה  רְּ פַּ הַּ לּוָיה  תְּ ים  גֹויִּ הַּ ל  ֵאצֶׁ ם  י' אִּ ָהוַּ בְּ ים  קִּ

יְּ  ל  ָקדֹוש ָברּוְך הּוא, עַּ ם הַּ ָמם עִּ צְּ ים עַּ רִּ שְּּׁ קַּ ָרֵאל מְּ שְּ יִּ ה שֶׁ זֶׁ ֵדי  יְּ ל  יֹום", עַּ ם הַּ כֶׁ ּלְּ ים כֻּ יִּ ם חַּ ה  ֱאֹלֵקיכֶׁ זֶׁ ֵדי 
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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. 

 

 

 

 

 בס"ד



י": זֹונִּ מְּ יב  הִּ יְּ ֵיי  חַּ יב  יהִּ דִּ "ָמאן  שֶׁ ֵכיָון  ָנָסה,  רְּ פַּ ם  גַּ ם  ָלהֶׁ ֵיש  ה  זֶׁ ֵדי  יְּ ל  עַּ וְּ ֵהם,  ים  יִּ הּוא,    חַּ ָברּוְך  ָקדֹוש  הַּ

ָבָניו  תֹו ּולְּ שְּ אִּ ָנָסה, לֹו לְּ רְּ ם פַּ ים, נֹוֵתן גַּ יִּ נֹוֵתן חַּ  –הַּ

גַּ  ָּלא  אֶׁ ים,  יִּ ָהרּוָחנִּ ם  ֵייהֶׁ ֵמחַּ ק  רַּ ֵתק אֹוָתם ֹלא  נַּ מְּ ָנָהר, שֶׁ הַּ ל  ים אֶׁ ָלדִּ יְּ הַּ ת  ים אֶׁ יכִּ לִּ שְּ ֹזאת, מַּ ת  מּורַּ ם תְּ

ָפש הַּ מּוָבן  בַּ ם  ֵייהֶׁ ע"י ֵמחַּ יא  הִּ ֵנס  רְּ פַּ תְּ הִּ ּולְּ יֹות  חְּ לִּ ָרֵאל  שְּ יִּ ל  שֶׁ יָדה  חִּ יְּ הַּ ְך  רֶׁ דֶׁ הַּ ָכָאמּור,  ֲהֵרי,  שֶׁ ּוט, 

ָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ם הַּ רּות עִּ שְּּׁ קַּ תְּ הִּ  הַּ

ן  תַּ מַּ ם  ֹקדֶׁ ָתה  ָהיְּ שֶׁ ָגלּות  בַּ שֶׁ ֵשם  ּוכְּ קֹודְּ -ה.  הַּ ֵזרֹות  גְּ הַּ ָכל  ם,  יִּ רַּ צְּ מִּ ָגלּות  יא  הִּ שֶׁ יעּו  תֹוָרה,  גִּ הִּ ֹלא  מֹות 

הּו"   יכֻּ לִּ שְּ תַּ ֹאָרה  יְּ הַּ ּלֹוד  יִּ הַּ ֵבן  הַּ "ָכל  ֵזָרה  גְּ הַּ ת  רַּ מְּ חֻּ ר    –לְּ ֵיצֶׁ הַּ ֵזרֹות שֶׁ גְּ הַּ ָכל  שֶׁ ית,  חִּ נֹוכְּ הַּ ָגלּות  בַּ ם  גַּ ֵכן 

ע ר ָהרַּ ֵיצֶׁ הַּ ֵזָרה שֶׁ גְּ ת הַּ רַּ מְּ חֻּ ים לְּ יעִּ גִּ ים, ֵאיָנם מַּ ָגרִּ בֻּ ים מְּ ל ֲאָנשִּ יל עַּ ע ֵמטִּ ים.  ָהרַּ נִּ טַּ ים קְּ ָלדִּ ל יְּ יל עַּ  ֵמטִּ

בַּ  בַּ ָגָרה  שֶׁ ֵכָנה  שְּּׁ ֵמהַּ ים",  טֹובִּ הַּ ים  ידִּ דִּ יְּ "הַּ מִּ ים  ֲעלִּ פַּ תְּ מִּ ֹלא  ֹעה",  רְּ "פַּ מִּ ים  ֲעלִּ פַּ תְּ מִּ ֹלא  ר  ֲאשֶׁ כַּ ת ֲאָבל,  יִּ

ם שָּׁ יָבה, שֶׁ שִּ יְּ ר, לַּ דֶׁ חֶׁ ָך לַּ נְּ ת בִּ ת אֶׁ חַּ ָך שֹולַּ נְּ ד הִּ ת: ֵכיצַּ נֶׁ טֹועֶׁ ָסמּוְך, הַּ ת ָשֹלש   הַּ יא בַּ הִּ ים תֹוָרה, שֶׁ דִּ לֹומְּ

ֲא  יֹו", "ֵטֵלפֹון", וַּ דְּ ן ֹלא ָהָיה "רַּ יִּ ֲעדַּ ן שֶׁ מַּ זְּ ָמָמה, בִּ ָבר שְּ דְּ מִּ ָנה בַּ תְּ נִּ ים, תֹוָרה שֶׁ ֵפי ָשנִּ לְּ י אַּ ּלּו ֹלא ָהָיה  ָוֵחצִּ פִּ

י"... ה ֲאנִּ "מֹודֶׁ ר לְּ בֹקֶׁ תֹון" בְּ  "עִּ

ָעָבר   יא    –בֶׁ הִּ ת  נֶׁ ים"  ָהָיה    –טֹועֶׁ רִּ שְּ ָהעֶׁ "ֵמָאה  בְּ ֲעָמֵדנּו  בַּ ָתה,  עַּ ֲאָבל  ה.  ָכזֶׁ נּוְך  חִּ ם  עִּ יֹות  חְּ לִּ ָשר  פְּ אֶׁ

בּות"  רְּ "תַּ ָמה" וְּ דְּ "קִּ ינּו לַּ ָזכִּ ר שֶׁ חַּ אַּ ים".  –)"טווענטיעט סענטורי"(, לְּ נִּ שָּׁ יֻּ ֵאר "מְּ שָּׁ הִּ ָשר לְּ פְּ י אֶׁ  אִּ

בִּ  ֹעה"  רְּ "פַּ ֵבש  לַּ תְּ מִּ ים  ָעמִּ פְּ לִּ זֹו,  מִּ ֵתָרה  ב  יְּ רַּ ָממֹון  ֵתן  יִּ ֵנְך  בְּ שֶׁ ָך  צֹונְּ ּורְּ יל  טֹוֵען: הֹואִּ וְּ ה,  שָּׁ דֻּ קְּ ל  בּוש שֶׁ לְּ

ר   הַּ ל נְּ י אֹותֹו אֶׁ יכִּ לִּ שְּ ָלֵכן הַּ וְּ יר",  בִּ ה "גְּ יֶׁ הְּ יִּ יחַּ שֶׁ טִּ בְּ הַּ יָך לְּ ָרט, ָעלֶׁ פְּ יבֹות בִּ שִּ יְּ לַּ וְּ ָלל  כְּ ָדָקה בִּ צְּ ָנָסה,  לִּ רְּ פַּ הַּ

" מֹו ָכל הַּ י' כְּ הִּ יְּ י שֶׁ ף ֲעבּור  ֲעשִּ סֶׁ ֵתן כֶׁ יִּ ּוֹות שֶׁ קַּ י לְּ לִּ ָאז תּוכְּ י' ֵהָמה", וְּ ֲהוַּ ר ֹלא לַּ 'ס", "ֲאשֶׁ יֵקלְּ יְּ "מַּ הַּ ָן'ס" וְּ שֶׁ זֶׁ דֶׁ

ים.  ֲחָדרִּ יבֹות וַּ שִּ  יְּ

ת.  – לֶׁ ה שּום תֹועֶׁ זֶׁ ים ֵאין מִּ הּודִּ יְּ ּלּו לַּ אִּ ה. וְּ זֶׁ ֵנס מִּ רְּ פַּ תְּ ֹעה" מִּ רְּ ק "פַּ רַּ ים שֶׁ ל ָאנּו רֹואִּ פֹעַּ  –לַּ

ֲעשֹות ֲע יֵ  ּוֶׁה לַּ יצַּ ם ָיבֹוא וִּ אִּ עֹו שֶׁ דְּ יַּ בְּ ָּלא שֶׁ ֹעה", אֶׁ רְּ ֵזָרה זֹו ָבָאה ֵמאֹותֹו "פַּ גְּ ת, שֶׁ ת ָהֱאמֶׁ ת אֶׁ עַּ ֵבָרה,  ש ָלדַּ

ד יָבה גְּ שִּ יְּ ֵיש לֹו  אֹוֵמר שֶׁ ע זופעצע"(, וְּ ענַּ דֶׁ יְּ י )"א זַּ שִּ ל מֶׁ ָלא שֶׁ טְּ צְּ ֵבש הּוא ָבאִּ לַּ תְּ עּו לֹו, מִּ מְּ שְּ ֹוָלה  ֹלא יִּ

יק לִּ בְּ "פַּ ים לַּ ָלדִּ יְּ ת הַּ ֹסר אֶׁ מְּ ֵיש לִּ ָלֵכן  וְּ ָזָקָתּה,  חְּ הַּ ָממֹון לְּ ָזקּוק לְּ "סאנדעי-וְּ ּולְּ קּול"  י'  -סְּ הִּ יְּ ָאז  וְּ קּול",  סְּ

ים"... ָאכִּ לְּ דֹוָלה ֲעבּור "מַּ יָבה גְּ שִּ נֹות יְּ בְּ תֹו לִּ יָכלְּ  בִּ

" ֵעָצה זֹו ָבָאה מִּ עֹוד מֹוֵעד שֶׁ ים בְּ ינִּ חִּ בְּ ר מַּ ֲאשֶׁ ָמה לֹו  כַּ כְּ חַּ תְּ אֹוֵמר "ָהָבה נִּ ר" שֶׁ עַּ קַּ ינְּ לֹוגִּ ֹעה", ָמה"קְּ רְּ   –פַּ

יא   ת הִּ ר: ֲאָבל ָהֱאמֶׁ ָאמַּ יק וְּ סִּ פְּ יָט"א הִּ לִּ מֹו"ר שְּ דְּ ה" )כ"ק אַּ בֶׁ רְּ ן יִּ ה   –פֶׁ רֹוצֶׁ י שֶׁ ֹרץ"(, מִּ פְּ ֵכן יִּ ה וְּ בֶׁ רְּ "ֵכן יִּ שֶׁ

ן, מִּ  לַּ יצְּ ֲחָמָנא לִּ יט רַּ יד ּוָפלִּ ֵאר ָשרִּ שָּׁ ֹּלא יִּ ָרֵאל, שֶׁ שְּ יִּ ים דְּ גּופִּ ם ֵמהַּ ָרֵאל, ועי"ז גַּ שְּ מֹות יִּ שְּ נִּ ֲהדּות, מִּ  יַּ

בַּ  שֶׁ ים,  ָשנִּ ָחֵמש  יל  גִּ בְּ ים"  יתִּ לִּ כְּ "תַּ ֵפש  חַּ לְּ ים  יקִּ סִּ פְּ מַּ יָרה,  זִּ גְּ הַּ ת  אֶׁ ֵטל  בַּ לְּ י  הּודִּ יְּ ף  ֹתקֶׁ בְּ ים  רִּ סְּ מַּ תְּ ע  ּומִּ

לֹוש שְּ ים,  ה-ָשנִּ מֹונֶׁ שְּ אֹו  ים  ָשנִּ ֵרה  שְּ שְּ -עֶׁ ָברּוְך עֶׁ ָקדֹוש  הַּ בְּ ָטחֹון  ּובִּ ֱאמּוָנה  תֹוְך  מִּ ים  דִּ עֹומְּ וְּ ים,  ָשנִּ ֵרה 

 הּוא,



"יְּ  יד",  "ָיחִּ ֹלא  וְּ בֹות"  ֵהן "רַּ ֵכיָון שֶׁ ת,  לֶׁ יאֹות תֹועֶׁ בִּ ֵאיָנן מְּ ר שֶׁ לֹומַּ )כְּ יש"  אִּ ב  לֶׁ ֲחָשבֹות בְּ בֹות מַּ י "רַּ ידֹו  כִּ חִּ

יא ָת  י' הִּ ֲהוַּ ת  ֲעצַּ "וַּ ל עֹוָלם"(,  יא"  שֶׁ ל  –קּום" )"הִּ עַּ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא הּוא בַּ הַּ ֵכיָון שֶׁ יד(,  ָיחִּ שֹון  ת -לְּ יִּ בַּ הַּ

יָה,  יָלדֶׁ ֲעָלּה וִּ ם בַּ יא, עִּ ֵצאת הִּ מְּ בֹו נִּ ָמקֹום שֶׁ ץ, בַּ ם ָבָארֶׁ ָּלא גַּ ם אֶׁ יִּ מַּ שָּׁ ק בַּ  ֹלא רַּ

ָעּה ֹזאת   דְּ יַּ עֶׁ   –ֲהֵרי בְּ פַּ תְּ ֵאיָנּה מִּ ד שֶׁ בַּ לְּ ָבה  ֹלא זֹו בִּ רַּ דְּ ָּלא אַּ ָתּה, אֶׁ נְּ כֶׁ שְּּׁ ת מִּ ָתּה,  –לֶׁ נְּ כֶׁ ל שְּ ת עַּ לֶׁ יא פֹועֶׁ הִּ

לִּ  כּו  ֵילְּ שֶׁ ָרֵאל,  שְּ יִּ ֵדי  לְּ יַּ ֵפי  לְּ אַּ רֹות  שְּ עֶׁ ים  ידִּ ֲעמִּ מַּ ָכְך  וְּ ֹעה",  רְּ "פַּ יֵדי  מִּ יָה  ָלדֶׁ יְּ ת  אֶׁ יל  צִּ תַּ יא  הִּ ם  גַּ את שֶׁ רַּ קְּ

ָיֵמינּו.  ֵהָרה בְּ מְּ ֵקנּו, בִּ דְּ יחַּ צִּ שִּ  מְּ

דֹוָלהו.   ים גְּ ָנשִּ ת הַּ חַּ מְּ ָתה שִּ ָים, ָהיְּ רְּ ֵבנּו ּומִּ ה רַּ ן מֹשֶׁ מַּ זְּ ָרָעה, בִּ פְּ רּו מִּ טְּ פְּ נִּ ָשָעה שֶׁ ָאז, בְּ ֵשם שֶׁ ֵבה   ּוכְּ רְּ הַּ

ר ָהָאבֹות  ָמהֹות יֹוֵתר ֵמֲאשֶׁ יָרה "ָחיּו" ָהאִּ זִּ גְּ ת הַּ ם אֶׁ גַּ ים, ֵכיָון שֶׁ ת ָהֲאָנשִּ חַּ מְּ שִּּׁ ָתה,  ֵכן הּוא  –יֹוֵתר מִּ ם עַּ גַּ

ל נָ  ים יֹוֵתר ֵאצֶׁ ָגשִּ רְּ יָרה, מֻּ זִּ גְּ ים ֵמהַּ ָטרִּ פְּ נִּ שֶׁ ָבָאה כְּ ָחה שֶׁ מְּ שִּּׁ ם הַּ ֵמיָלא גַּ ֹעה, ּובְּ רְּ ת פַּ ֵזרַּ ֵהן גְּ ָרֵאל. שֶׁ שְּ  ֵשי יִּ

יֹום   ל הַּ ָגדֹול שֶׁ קֹו הַּ לְּ חֶׁ ָצא בַּ   –בְּ מְּ נִּ ן שֶׁ מַּ זְּ ּלּו בִּ ֲאפִּ ת, וַּ יִּ בַּ ל בַּ עַּ בַּ ָצא הַּ מְּ ת  ֹלא נִּ יִּ ֵסר   –בַּ מַּ תְּ ם ָאז ֵאינֹו מִּ גַּ

ה.-ָכל שָּׁ מֹו ָהאִּ ים כְּ ָלדִּ יְּ נּוְך הַּ חִּ  ָכְך לְּ

ידּות דִּ "יְּ צּוָרה  ֵאיזֹו  ּובְּ י',  הִּ יְּ שֶׁ ָכל  כְּ ָתר  סְּ מֻּ ֹעה,  רְּ פַּ בְּ ת  מֶׁ ּלֹוחֶׁ שֶׁ זֹו  יא  הִּ י',  הּודִּ יְּ הַּ ה  שָּׁ ָהאִּ יָדְך,  אִּ טֹוָבה"    לְּ

יָה, ָיבֹוא ֵאלֶׁ  שֶׁ

ָט  בְּ מֻּ ָאז  ֲהדּות(  וְּ יַּ וְּ )תֹוָרה  י'"  "ֲהוַּ שֶׁ ָכְך  לְּ יא  ָתבִּ וְּ  , ֵצחַּ נַּ תְּ שֶׁ בֹו    –ח  רֹכְּ וְּ סּוס  ְך(  ֵהפֶׁ הַּ )וְּ ָגָאּה  ָרָמה    –"ָגֹאה 

ָבלַּ  ת קַּ רֹו, ָפָרשַּ תְּ ת יִּ ָפָרשַּ ים לְּ רִּ ָכְך עֹובְּ חֹולֹות, וְּ מְּ ים ּובִּ פִּ תֻּ ָחה, בְּ מְּ שִּ ֲעָשה בְּ ה נַּ ָין זֶׁ נְּ עִּ ָים". וְּ תֹוָרהבַּ ,  ת הַּ

ֲעֵדנּו". ים בַּ ר "ָבֵנינּו ֲעֵרבִּ ים לֹומַּ כֹולִּ יְּ  ֵכיָון שֶׁ

 


