
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא
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ָּפתּוַח, 
ִהָּכְנסּו 
ְּבַבָּקָׁשה!

ְלַאְרֵיה ֵליּב ֶלֶרר ֵיׁש ָהמֹון ָמה ְלַסֵּפר 
ָלֶכם ַעל ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ְוַגם: ַעל 

"ַׁשַער ֶלֶרר" ְוַעל 'ֶסֶבב צ'וְֹלְנט'.
ְּתעּוַדת ַחָּיל

ם ֶׁשִּלי הּוא ִיְׂשָרֵאל ַאְרֵיה ֵליּב ֶלֶרר. ַהּׁשֵ
ֲאִני ֶּבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה.

ֲאִני ָּגר ְּבַאְׁשְקלֹון, ְולֹוֵמד ְּבִכָּתה ו 
 

ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה "אֹור ְמַנֵחם" ָּבִעיר.
ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים ֶׁשִּלי, 
 

ֶׁשּבֹו ֲאִני ָחֵבר ְּכָבר ַאְרַּבע ָׁשִנים.
ה ִּפְרֵקי ַּתְנָיא, ָּכל ַמֶּסֶכת ָאבֹות  ּוַמֶּסֶכת ֵּביָצה ְּבִמְׁשָנה, ּוְׁשֵני ַּדֵּפי ְּגָמָרא.ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ֲחִמּׁשָ

ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי:
 

ֵאין 'ַׁשַּבת ְמָבְרִכים' ֶׁשֲאִני ְמַפְסֵפס לֹוַמר 
 

ֶאת ָּכל ַהְּתִהִּלים ַּבֹּבֶקר.

ַהֶהְבֵּדל 
ַהָּקָטן ֵּבין לֹוט 

ְלַאְבָרָהם
 ַמֲעָטָפה 
ֵמַהִּמְפָקָדה



ַהּלֹא- ָהַאְחָין  ְלֵבין  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ ָמה 

ּלֹו, לֹוט? יק ׁשֶ ְך-ַצּדִ ל-ּכָ ּכָ

ַאְבָרָהם ָהָיה ִאיׁש ֶחֶסד, ֵאיְך  ר ׁשֶ ם יֹוְדִעים ְלַסּפֵ ּלָ ּכֻ

ֲעבּוָרם.  ְוָטַרח  ָלֶהם  ְוָדַאג  אֹוְרִחים  ִהְכִניס  הּוא 

ם הּוא  ָבר. ּגַ ִדּיּוק אֹותֹו ּדָ ה ּבְ ם לֹוט ָעׂשָ ה, ּגַ ֲאָבל ִהּנֵ

ל ַאְבָרָהם! ִהְכִניס אֹוְרִחים, ֶאת אֹוָתם אֹוְרִחים ׁשֶ

סּוִקים: ַעְצְמֶכם ֶאת ַהּפְ וּו ּבְ ׁשְ ּתַ

ָרץ  "ַוּיָ ָהֹאַרח  עֹוְבֵרי  ת  לֹוׁשֶ ׁשְ ֶאת  ָרָאה  ַאְבָרָהם 

ֶאת  ָרָאה  לֹוט  ְוַגם  ָהֹאֶהל",  ַתח  ִמּפֶ ִלְקָראָתם 

חּו  ּתַ ׁשְ ַוּיִ ִלְקָראָתם  ָקם  "ַוּיָ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ִאים  ּבָ ְלָאִכים  ַהּמַ

ִים ָאְרָצה". ַאּפַ

ח ָנא ְמַעט ַמִים  ּלֹו? "ֻיּקַ ֵאיְך ַאְבָרָהם ָאַמר ָלאֹוְרִחים ׁשֶ

ֶלֶחם  ַפת  ְוֶאְקָחה  ָהֵעץ.  ַחת  ּתַ ֲענּו  ָ ְוִהּשׁ ַרְגֵליֶכם,  ְוַרֲחצּו 

ל אֹוָתם ְוִהְזִמין  ם לֹוט ִקּבֵ ֲעֹברּו". נּו, ּגַ ֶכם, ַאַחר ּתַ ְוַסֲעדּו ִלּבְ

ְוַרֲחצּו  ְוִלינּו  ֶכם  ַעְבּדְ ית  ּבֵ ֶאל  ָנא  ָיֶפה ְמאֹוד: "סּורּו  אֹוָתם 

ֶכם". ם ְלַדְרּכְ ם ַוֲהַלְכּתֶ ְמּתֶ ּכַ ַרְגֵליֶכם, ְוִהׁשְ

ֶחְמָאה  ח  ּקַ "ַוּיִ ּוְמִזיָנה,  טֹוָבה  ְסעּוָדה  ָלֶהם  ֵהִכין  ַאְבָרָהם 

ם לֹוט, אֹותֹו  ן ִלְפֵניֶהם". ּגַ ּתֵ ה, ַוּיִ ר ָעׂשָ ָקר ֲאׁשֶ ְוָחָלב ּוֶבן ַהּבָ

ה, ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו". ּתֶ ַעׂש ָלֶהם ִמׁשְ ָבר: "ַוּיַ ּדָ

ל ֶאָחד ָקָטן. ָכל ֹזאת, ֵיׁש ֶהְבּדֵ ֲאָבל ּבְ

ל  ׁשֶ ַלַחת  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ָבר  ּכְ ַמע  ׁשָ הּוא  ְלַמְלָאִכים.  ה  ִצּפָ לֹוט 

ֵאֶצל  רּו  ּקְ ּבִ ׁשֶ ים,  ַלֲאָנׁשִ ים  ׂשִ ֻחּפָ ַהּמְ ְלָאִכים  ַהּמַ ת  לֹוׁשֶ ׁשְ

ֲאָבל  ים.  ֲאָנׁשִ לֹא  ַמְלָאִכים,  ְיָתה  ַהּבַ ִהְכִניס  הּוא  ַהּדֹוד. 

ים", עֹוְבֵרי ֹאַרח,  ה ֲאָנׁשִ לֹוׁשָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו – הּוא ָרָאה "ׁשְ

ְכָלל  ּבִ ֵמֵאיֹפה  יֹוֵדַע  ּוִמי  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ הֹוְלִכים  ׁשֶ ְרִגיִלים  ים  ֲאָנׁשִ

ה  ִגיׁשָ יעּו. ּוְבָכל ֹזאת, הּוא ַרק ָרָאה אֹוָתם ּוְבֶאְמַצע ּפְ ֵהם ִהּגִ

ְיָתה. רּוְך הּוא הּוא ָרץ ְלַהְכִניס אֹוָתם ַהּבַ דֹוׁש ּבָ ִעם ַהּקָ

ם ִאם הּוא לֹא  ל ֶאָחד ְוָלֵתת ְלָכל ֶאָחד, ּגַ ל ּכָ ה. ְלַקּבֵ ֻדּלָ ְוזֹו ַהּגְ

ְנָאָדם. ִנְרֶאה ַמְלָאְך. ֲאִפּלּו ִאם הּוא ְסָתם ּבֶ

ְּכֶׁשְּמָאְרִחים ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים, זֹו ְמֻיָּמנּות ֹלא ְּפׁשּוָטה 
ִּבְכָלל ִלְהיֹות ָרִגיׁש ַלְּצָרִכים ַהּׁשֹוִנים ֶׁשל ָּכל ֶאָחד. ְקחּו 

ְלָמָׁשל ֶאת ַהַחּלֹות. ִאָּמא ֶׁשִּלי אֹוָפה ְּבַעְצָמּה ֶאת ַהַחּלֹות, 
ה סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל ַחּלֹות. ַאֶּתם יֹוְדִעים,  ְוִהיא ְמִכיָנה ֲחִמּׁשָ
ֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשָאסּור ָלֶהם ְּגלּוֶטן, ְוֵיׁש ְּבִלי ֻסָּכר ְוֵיׁש ְּבִלי ֶמַלח, 
יפֹון, ֵיׁש ִמֶּקַמח ָמֵלא ְוֵיׁש ִמֶּקַמח  ֵיׁש ִמֶּקַמח ֻּכְסִמין ְוֵיׁש ִמּׁשִ

ָלָבן. ְּבִקּצּור, ִאָּמא ֶׁשִּלי ּפֹוַתַחת ָּכל ָׁשבּוַע ַמֲאִפָּיה ַּבַּבִית, ִּכי 
ִהיא ּדֹוֶאֶגת ֶׁשָּכל אֹוֵרַח ַיְרִּגיׁש ְּכִאּלּו הּוא ַּבַּבִית ֶׁשּלֹו, ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ַהּכֹל ְוֹלא ָחֵסר לֹו ְּכלּום!

ְּבָכל ְסעּוַדת ַׁשָּבת ֲאַנְחנּו 
ְמָאְרִחים ַמְחָלָקה ְׁשֵלָמה... 

ִּבְרִצינּות, ִמְתָאְרִחים ֶאְצֵלנּו 
ָּכל ַׁשָּבת ְׁשלֹוִׁשים אֹוְרִחים 
ְלָפחֹות. ֲאַנְחנּו ָּגִרים ַמָּמׁש 

ָצמּוד ְלֵבית ָהְרפּוָאה "ַּבְרִזיַלי", 
ְוָכל ִמי ֶׁשִּנְמָצא ָׁשם ְּבַׁשָּבת ְּכֵדי 

ִלְהיֹות ְלַיד ֶּבן ִמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו 
ְורֹוֶצה ָלֶׁשֶבת ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת 
ֲאִמִּתית ּוְנִעיָמה – יֹוֵדַע ֶׁשהּוא 

ַער ֶׁשל  ַרק ָצִריְך ַלֲעֹבר ֶאת ַהּׁשַ
ֵּבית ָהְרפּוָאה, ְוהּוא ֶאְצֵלנּו. ֹלא 
ָצִריְך ַהְזָמָנה ֵמרֹאׁש ַוֲאִפּלּו ֹלא 

ִלְדּפֹק ַּבֶּדֶלת. ִהיא ְּפתּוָחה...

ַּכּמּוָבן, ֲאַנְחנּו ֹלא 
ַמְתִחיִלים ְּבִקּדּוׁש ֶאְצֵלנּו 

ַּבַּבִית ִלְפֵני ֶׁשָעִׂשינּו 
ִקּדּוׁש ֶמְרָּכִזי ְּב"ַבְרִזיַלי", 

ַלְּמֻטָּפִלים ְוִלְבֵני 
ַהִּמְׁשָּפחֹות ֶׁשָּלֶהם. ָמה, 

ָלֶהם ֹלא ַמִּגיַע ִלְטעֹם 
ַׁשָּבת, ִלְׁשֹמַע ִקּדּוׁש?

ָּבת ֶׁשָּלנּו הּוא  ַהָּדג ָהָאהּוב ְּביֹוֵתר ַעל ֻׁשְלַחן ַהּׁשַ
ַּדג טּוָנה. ֹלא, ֹלא טּוָנה ְּבִׁשּמּוִרים. ַּדג טּוָנה ָׁשֵלם 

ְוָטִרי, ֶׁשִאָּמא ְמִכיָנה ַּבַּתּנּור. ַטַעם ַּגן ֵעֶדן!

ֹקֶדם ֹּכל, ָחׁשּוב ָלַדַעת ֶׁשֹּלא ַרק ֶאת ַהַחָּלה טֹוְבִלים ְּבֶמַלח ְוֹלא ַרק 
ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשּנֹוְטִלים ָיַדִים ְואֹוְכִלים ֶלֶחם, טֹוְבִלים ֶאת 

ַהֶּלֶחם ְּבֶמַלח. ִאם ִּכי, ִּבְסעּודֹות ַׁשָּבת ְוַחג ְמַהְּדִרים ְּבָכְך ִּבְמֻיָחד.

ַמּדּוַע?

ֵיׁש ְלָכְך ַּכָּמה ֶהְסֵּבִרים:

ַהֶהְסֵּבר ָהִראׁשֹון הּוא ָּפׁשּוט, ֶׁשַהֶּלֶחם ִיְהֶיה ָטִעים... ַּפַעם ָהיּו אֹוִפים 
ֶאת ַהֶּלֶחם ְּבִלי ֶמַלח ְוִתּבּול, ּוַמָּמׁש ִלְפֵני ָהֹאֶכל ָהיּו ְמַתְּבִלים ֶאת 
ַהֶּלֶחם ְּבֶמַלח, ַּתְבִליִנים אֹו ַּתְבִׁשיל. ֹזאת ְּכֵדי ֶׁשִּבְרַּכת "ַהּמֹוִציא" 

ִּתְהֶיה ַעל ֶלֶחם ָטִעים ּומּוָכן ַלֲאִכיָלה.

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 

 ָלָּמה טֹוְבִלים 
ֶאת ַהַחָּלה ְּבֶמַלח?

לֹא 
ן ְיׁשָ ַהּבַ

ָלֵמד
2



ִעם ָּכֵאּלּו ַּכּמּויֹות ֶׁשל 
אֹוְרִחים, ַחָּיִבים ְלַהְתִחיל 

ַּבֲהָכנֹות ְּכָבר ְּביֹום 
ֲחִמיִׁשי. ִאָּמא ֶׁשִּלי ַוֲאחֹוִתי 

ָׂשִרי עֹוְמדֹות ַּבִּמְטָּבח 
לֹות,  לֹות ּוְמַבּׁשְ ּוְמַבּׁשְ

ּומֹוִציאֹות ַמְטַעִּמים 
ְּבַכּמּויֹות ֶׁשל ֵקְיֶטִריְנג 

ֲעָנק. ָלַאֲחרֹוָנה ִהְצָטְרָפה 
ַלֶּצֶות עֹוד ַּבְׁשָלִנית – ִּכי 

ִמְסַּפר ָהאֹוְרִחים ַרק 
הֹוֵלְך ְוָגֵדל.

ֶאְצֵלנּו ַּבְּסעּוָדה ֵיׁש ִמְנָהג 
ָקבּוַע. ָּכל אֹוֵרַח ָחָדׁש ְמַלֵּמד 

ֶאת ֻּכָּלנּו ִׁשיר ְואֹוֵמר ְּדַבר 
ּתֹוָרה אֹו ִסּפּור ְמַעְנֵין. 

ִלְפָעִמים ַהְּסעּוָדה ָּכל ָּכְך 
ְמַרֶּתֶקת, ֶׁשִהיא ִמְסַּתֶּיֶמת 

ַאֲחֵרי ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַּבַּלְיָלה!

ָהאֹוְרִחים ֶׁשָּלנּו ְמאֹוד ְמֻגָּוִנים. ֵהם ָּבִאים 
ִמָּכל ַהְּמקֹומֹות ָּבָאֶרץ, ִמָּכל ַהּסּוִגים 

ּוִמָּכל ַהִּגיִלים. ְוֶאת ֻּכָּלם ֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים 
ִנים ִאָּמא  ְּבִׂשְמָחה ּוִבְמאֹור ָּפִנים. ִעם ַהּׁשָ

ֶׁשִּלי ְּכָבר ִנְהְיָתה ְּפרֹוֶפסֹור ְלִמְטָּבִחים 
ְיהּוִדִּיים ֶׁשל ָּכל ָהֵעדֹות. ִהיא יֹוַדַעת 

ּלֹו  ְלָהִכין ְלָכל אֹוֵרַח ַמֲאָכל ָאהּוב ִמּׁשֶ
ֶׁשַּיְזִּכיר לֹו ֶאת ַהַּבִית ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו. 

ְלָמָׁשל, ִהיא יֹוַדַעת ְלָהִכין ֶּגִפיְלֶטע ִפיׁש 
ָמתֹוק ְמֻצָּין, ְוַגם ְחַרְיֶמה ָחִריף...

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ֶלֶרר

ַהֶהְסֵּבר ַהֶּזה ֹלא ָּכל ָּכְך ַמְתִאים ְלָיֵמינּו, ִּכי ַהְּלָחִמים ְוַהַחּלֹות ֶׁשָּלנּו 
ַמִּגיִעים ֵמַהַּמֲאִפָּיה ְמֻתָּבִלים ּוְטִעיִמים ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך. ַרק ִלְנֹּגס ָּבֶהם 

ְוֶזהּו...

ֲאָבל ֵיׁש ֶהְסֵּבר נֹוָסף, ְוהּוא ָעֹמק יֹוֵתר:

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו מֹוְלִחים ָּכל ָקְרָּבן ִלְפֵני ֶׁשָהיּו ַמֲעִלים אֹותֹו ַלִּמְזֵּבַח. 
זֹו ִמְצָוה ֵמַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ַעל ָּכל ָקְרָּבְנָך ַּתְקִריב ֶמַלח". ַוֲחָכִמים 

ִלְּמדּו אֹוָתנּו ֶׁשֲאִכיָלה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ּכֹוַח ִלְלֹמד ּוְלִהְתַּפֵּלל 
ם, ִהיא ְּכמֹו ַהְקָרַבת ָקְרָּבנֹות: ֻׁשְלַחן ָהֹאֶכל הּוא ַהִּמְזֵּבַח,  ְוַלֲעֹבד ֶאת ַהּׁשֵ
ְוָהֹאֶכל הּוא ַהָּקְרָּבן. ּוְכמֹו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַּגם ֲאַנְחנּו מֹוְלִחים ֶאת ַהָּמזֹון 

ָהִעָּקִרי ֶׁשָּלנּו, ֶׁשהּוא ַהֶּלֶחם.

ּוְלִפי ַהַּקָּבָלה, נֹוֲהִגים ְלַהִּניַח ֶמַלח ַעל ֻׁשְלַחן ַהְּסעּוָדה ְוִלְטֹּבל ֶאת ַהֶּלֶחם 
ַּבֶּמַלח ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים.

ִאם ֵיׁש ְׁשֵאָלה ֶׁשְּמַעְנֶיֶנת 
ֶאְתֶכם ְוֹלא ִהְצַלְחֶּתם ִלְמֹצא 
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ִׁשְלחּו אֹוָתּה 
ַלַּמֲעֶרֶכת. ָּדן ַהַּלְמָדן ִיְמָצא 

ֲעבּוְרֶכם ֶאת ַהְּתׁשּובֹות, 
ִּתְסְמכּו ָעָליו. ִאם ֹלא 
ִּתְׁשֲאלּו – ֵאיְך ֵּתְדעּו?

ְלָכל ַׁשָּבת ִאָּמא ְמִכיָנה ְׁשֵני ִסיִרים 
ֲעָנִקִּיים – ָמה ֶזה ִסיִרים, ְּדָוִדים! – 
ֶׁשל ְמַרק עֹוף ְמֻׁשָּבח. ֵּבין ַהָּדִגים 

ַלָּמָרק, ָלאֹוְרִחים ֵיׁש ַהְפָסָקה 
ְקָצָרה ְלַדֵּבר ְוָלִׁשיר, ַוֲאִני ְוַאָּבא 
יֹוְצִאים ְל"ַבְרִזיַלי" ְל'ֶסֶבב ָמָרק'. 

ֲאַנְחנּו ְמַכְּבִדים ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה 
ְּבַצַּלַחת ָמָרק ֵּביִתי ַחם ִעם 

ְקֵניְדָלְך ְולֹוְקְׁשן. ֶזה ָּפׁשּוט עֹוֶׂשה 
ַלֲאָנִׁשים טֹוב ַעל ַהֵּלב, ֶׁשִּמיֶׁשהּו 

חֹוֵׁשב ֲעֵליֶהם ְודֹוֵאג ָלֶהם.

ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא ִהיא ַהָּפָרָׁשה 'ֶׁשָּלנּו'. ֶזה ְמַרֵּגׁש אֹוִתי ְּבָכל ָׁשָנה ֵמָחָדׁש ִלְקֹרא ֶאת 
ְוִהְתַאֵּמץ  אֹוְרִחים  ֶׁשִהְכִניס  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַעל  ַהִּסּפּוִרים  ֶאת  בּוַע,  ַהּׁשָ ָּפָרַׁשת 

ְוָטַרח ְוָעָׂשה ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ֶׁשֵהם ַיְרִּגיׁשּו ְּבנֹוַח.

)ַאַּגב,  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ַּבֶּדֶרְך  ַמְמִׁשיִכים  ַמָּמׁש  ֶׁשִּלי  ֶׁשַההֹוִרים  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני 
ם ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשִּלי הּוא ַאְבָרָהם...(, ְוִלי ֵיׁש ֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ְלִהְתַחֵּנְך ְּבַבִית  ַהּׁשֵ
ָּכֶזה ֶׁשל ֶחֶסד ְוַלֲעזֹר ָלֶהם. ֵהם ּפֹוְתִחים ֶאת ַהַּבִית ֶׁשָּלֶהם, ּוִמְתַאְּמִצים ּוְמִכיִנים 
ְוטֹוְרִחים, ִּבְׁשִביל ֶׁשִּליהּוִדים ֲאֵחִרים ֶׁשֵהם ֲאִפּלּו ֹלא ַמִּכיִרים ִיְהֶיה ָנִעים ְוֵכיף, 

ִּבְׁשִביל ְלָהֵקל ֲעֵליֶהם ְוַלֲעֹזר ָלֶהם – ְּבִלי ְלַקֵּבל ׁשּום ְּתמּוָרה.

ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ָהָיה ַהּסֹוד ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. הּוא ֹלא ִהְתַחְׁשֵּבן ִעם ָהאֹוְרִחים 
ֶׁשּלֹו, הּוא ָּפׁשּוט ִקֵּבל ֶאת ֻּכָּלם. ְוהּוא ָנַתן ָלֶהם ַהּכֹל, ְּבִלי ְלַהְׁשִאיר ׁשּום ָּדָבר 
ְלַעְצמֹו. ַּבֲחִסידּות קֹוְרִאים ָלֶזה "ְלַמְעָלה ִמְּמִדיָדה ְוַהְגָּבָלה" – ַהּכֹל, ְּבִלי ׁשּום 
ְוִנִּסים ְּגלּוִיים. ְוֶאת  ָנַתן לֹו ֶׁשַפע ְּבִלי ַהְגָּבָלה  ַהְגָּבָלה. ָלֵכן, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ַהֶחֶסד ַהֶּזה ְלֹלא ְּגבּולֹות הּוא הֹוִריׁש ָלנּו, ַהְּיָלִדים ֶׁשּלֹו, ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ְמַסֵּפק  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ֶזה  ַלֲאֵחִרים  ָלֵתת  ֶזה:  ֶאת  ְוִיְלְמדּו  ֵיְדעּו  ֶׁשֻּכָּלם  רֹוֶצה  ֲאִני 
ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות. ְלָאֵרַח, ַלֲעזֹר, ָלֵתת – ֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ִנְפָלא ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם!
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