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ָּפ ָר ַשת ּתֹולְ דֹת

הבורא והמשגיח
ּקֹותי וְ תֹור ָֹתי
ֻח ַ
במאמר הזה נלמד על השליחות המיוחדת שהוטלה על כל אחד מנ האבות,
אברהמ יצחק ויעקב .התובנה הזאת תAייע לנו בחשיפת עומק כוונת חז”ל ,בAוג
של אמירות ופירושימ ,שעל פניהמ נראימ לכאורה כAותרימ גמ את פשט לשונ
הכתוב וגמ את ההיגיונ האנושי.

Ĉ Ĥü ĐĀ čĞĀ ĤĀ ĐĀ ďčÿ Ęăø Ěü ġĤþ ČĀ čă Ā čĞĀ ĤĀ ĕĐü ĕø đÃÿ
ĘČþ ģēĀ Ģø ĕü Ėø Ęþ ĕă ý đÿ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĕĚĕý čă ü ĐĕĀ ĐĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ě āđĥČ
)בראשית כו ,א(
.ÃĐĤĀ ĤĀ Ďă ø ęĕĦăü ĥø Ĉ Ęü Ġø ă Ėø Ęþ Ěþ Ėø Ęþ Ěĕþ čü Čú
הרעב בארצ ישראל מכה בשנית .יצחק אבינו מתכוונ לרדת למצרימ בדיוק כפי
שעשה אברהמ אביו בימי הרעב הראשונ ,אולמ ה’ נגלה אל יצחק ואוAר עליו
לרדת למצרימ.

.Ã...ŉĀ ėþ Ĥú čĀ Čú đÿ ĖĀ Ěøă Ğü Đĕþ Đø Čþ đø ĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ čă Ā Ĥđă ăĎ ...ĐĚĀ ĕø ĤĀ Ģø Ěü ďĤý Ħăý ĘČÿ ĤĚČā
þ ĕă đÿ ÅĐ đĕĘĀ Čý ČĤĀ ĕă ý đÃÿ
)שמ ,פAוקימ ב-ג(

הקב”ה איננו מנמק את האיAור ,אולמ כתחליפ לירידה למצרימ ,מבטיח ה’ את
ברכתו ליצחק בזכות אברהמ אביו.
ה’ גמ מפרט את זכויותיו העצומות של אברהמ ,אשר הובילו לשבועת אלוקימ:

.ÃĕĦāĀ Ĥ āđĦđø ĕĦÿ āđģă ēĂ ĕĦÿ āđĢø Ěü ĕĦăü Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ Ěü ĤāĚĥø Ĉ ĕă ü đÿ ĕĘāü ģčă ø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĞĚÿ ĥĀ Ĉ Ĥĥþ Ĉ Čú čģþ ĞÃý
)שמ ,פAוק ה(
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עד היכנ הגיעה שמירת התורה והמצוות אצל אברהמ אבינו? חז”ל דייקו במילה
אחת בפ=וק:ÃĕĦāĀ Ĥ āđĦđÃø :

.ÃĕĦāĀ Ĥ āđĦđÃø :ĤĚČĜĥ ,ěĕĘĕĥčĦ ĕčđĤĕĞ đĘĕĠČ đĜĕčČ ęĐĤčČ ęĕĕģ ,ĕĥČ čĤ ĤĚČÃ
)יומא כח(:
.ÃĐĠ ĘĞčĥ ĐĤđĦ ĦēČđ čĦėčĥ ĐĤđĦ ĦēČ
לדעת רב אשי ,אברהמ אבינו קיימ אפילו מצוות עירובי תבשילינ ,שהיא מצווה
מדרבננ ,בבחינת תורה שבעל פה .דברימ אלו קשימ מאוד להבנה .איכ אפשר לומר
שאברהמ קיימ מצווה שנתקנה למעלה מ־ 1,500שנימ מאוחר יותר?
כדי להבינ זאת ,עלינו לפנות לפירושו המיוחד של רבנו אברהמ בנ הרמב”מ.
בפירושו לתורה על הפ=וק ) ,ÃĐĘĀ Čý ĐĀ Ħēÿ Ħăÿ čāģĞú ĕÿ ęĦāĀ Č ěāĚĔø ĕă ü đÃÿבראשית לה ,ד( כותב רבנו
אברהמ:

ęĦĜđĚČ ęĞ ,ĐĤđĦĐ ĦđđĢĚĘ đĚĕČĦĐ ,ĦđčČĐ ĕďĕ ĘĞ đĘČ ĦđđĢĚ ĐĥĞĚĥ ĕĠĘđÃ
) ğđĦĕĥĐ ĦČ ęĦģēĤĐđ ČĤđčĐ ĦđďēČčביטול עבודה זרה(ĐČĤĕĐđ ĐďđčĞĐđ ,
đĚĕĕģ ęĐ ĕė (ĘÃĒē) ęĐč đĤĚČ ,ĐĕĥĤđĥđ ĐĤđĦč ĐĜđĚČĐ ĕĤģĕĞ ęĐĥ ,ĐčĐČĐđ
.ĐĘđė ĐĤđĦĐ Ęė ĦČ
.”...ĦĞďĐ ĘĞ ĐĘĞĕĥ đĚė ēĝĠč ĐĢĚ đĘėČ đČ ĦčĥĐ ĦČ đĤĚĥĥ ČĘ
השיטה הזאת תאיר את דרכנו בניתוח העקרונות ,עליהמ בי==ו חז”ל את מצוות
עירובי תבשילינ ,ונוכיח כיצד שמר אברהמ אבינו על עקרונות אלו.

שבת ויומ טוב
אפ על פי שביומ טוב מותר לבשל לבו ביומ ,בכל זאת ,אמ יחול יומ טוב ביומ שישי,
חל אי=ור להכינ בו תבשיל ליומ השבת .מדוע?
בתורה נאמר) .Ã āđĥĈ ďøă ģÿ Ęø Ħčă Ā ĥÿ ă Ĉ Đÿ ę āđĕ ĦČþ Ĥ āđėĒÃĀ :שמות כ ,ח( יומ השבת טעונ זכירה
מתמדת .כאשר מגיע יומ טוב לפניו ,הכול ע=וקינ בהכנות ליומ טוב ועלולימ
לשכוח את השבת.
.ÃđēĕėĥĐĘ ČčĐ ĤēČĚ
בלשונ חז”לý đĐĤėĒÃ :
משומ ככ חייבו חכמימ להכינ שני תבשילימ ביומ חמישי שהוא ערב יומ טוב ,ולייחדמ
לצורכ השבת .בפעולה הזאת אנו מראימ ,שגמ בערב יומ טוב ,אנו זוכרימ את יומ
השבת .כעת ,על ב=י= התבשילימ שהכנו ,גמ ביומ טוב עצמו יהיה מותר להו=יפ
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תבשילימ לכבוד שבת .התוצאה ה7ופית המתקבלת היא ,הכנת 7עודה מיוחדת
ליומ טוב והכנת 7עודה מיוחדת לשבת .ככ שומרימ על כבודו של כל אחד מהמ.
זו דעתו של רבא בגמרא.

.ÃčđĔ ęđĕĘ ĐĠĕ ĐĜĚđ ĦčĥĘ ĐĠĕ ĐĜĚ ĤđĤčĕĥ ĕďė ,ČčĤ ĤĚČÃ

)ביצה טו(:

הרעיונ הטמונ בדבריו של רבא ,עמוק הרבה יותר מאשר שמירה על כבוד שבת
וכבוד יומ טוב בלבד.
מדובר כאנ על שתי מהויות שונות בתכלית .יומ שבת משדר מהות אחת ויומ טוב
משדר מהות אחרת.
שבת היא עדות לבריאת העולמ על ידי הקב”ה.

ăü
ĉ Ā ĞĀ ęĕĚü ĕĀ Ħĥþ Ĉ ĥý Ĉ ĕėÃ
.ÃĥĈ Ġÿ ĜăĀ ĕă ü đÿ Ħčÿ ĥĀ Ĉ ĕĞĕü čü ĥø ă Ĉ Đÿ ę āđĕă čÿ đă ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ đø ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ ĦČþ ÅĐ Đĥ
)שמות לא ,יז(

כל השומר את יומ השבת ,משמש עדות חיה על בריאת העולמ .השבת הוא יומ
שנקבע על ידי הקב”ה מזמנ הבריאה ואינ לנו שומ אפשרות לשנותו ליומ אחר.
ההוכחה הפומבית הראשונה שניתנה ליומ השבת ,הייתה העצירה המוחלטת של
ירידת ַה ָּמנ בשבת ,ומנגד ,הוכפלה כמות ַה ָּמנ ביומ השישי כהכנה ליומ השבת.
לעומת זאת ,יומ טוב הוא עדות להשגחת ה’ בעולמ והתערבותו בחוקי הטבע .כיצד?
אינ לכ השגחה ברורה יותר מאשר הוצאת עמ שלמ של עבדימ מנ הגדולה
שבממלכות ֵת ֵבל  -מצרימ .על הב7י 7הזה ,יו7דו כל החגימ והמועדימ .משומ ככ,
בכל קידוש בערב יומ טוב ,אנו מו7יפימ את הביטוי.ÃęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕĘ ĤėĒÃ :
לפני היציאה ממצרימ ,ה’ אומר למשה ואהרנ:

.Ãęĕĥü Ĉ ďĀ ēû ĥČā
Ĉ Ĥ ęėþ ĘĀ ĐĒă þ Đÿ ĥĈ ďāþ ēĐÃÿ

)שמות יב ,ב(

כלומר ,אתמ תהיו שותפימ בקביעת מועדו של ראש חודש ני7נ ,ובקביעת מועדו
של כל ראש חודש .בית דינ מורשה לדחות את קידוש החודש ביומ אחד על פי
הצורכ ,ועל ידי ככ לדחות את מועדי השנה ביומ אחד.
יוצא אפוא ,שבניגוד ליומ השבת  -הקבוע מששת ימי בראשית ,נתונ יומ טוב
לתנודות על פי קביעת בית דינ.
משומ ככ ,אינ לערבב בינ שתי הקדושות הללו ,אלא לייחד לכל קדושה את היח7
הראוי לה בפני עצמה.
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קריאה בשמ ה’
מתוכ הכתובימ אנו למדימ ,כי שליחותו של אברהמ אבינו הייתה ,לקרוא בשמ
ה’ בכל מקומ אליו הוא מגיע ,ובעיקר בארצ ישראל .כלומר ,בכל מקומ בו הופיע
אברהמ ,הוא החדיר לתודעת עובדי האלילימ ,כי ה’ הוא אחד ויחיד ,והוא המהווה
והבורא את כל היקומ כולו.

.Ã ÅĐ ęĥý Ĉ čă ø ČĤĀ ģø ĕă ü đÿ ÅĐĘÿ ēÿ čă ý Ēø Ěü ęĥĀ Ĉ ěčþ ĕă ü đÃÿ

)בראשית יב ,ח(

ככ גמ אברהמ פונה אל מלכ @דומ:

.ÃġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ ĐĜģ
ý ě āđĕĘø Ğþ ĘąČý ÅĐ ĘČþ ĕďü ĕĀ ĕĦāü ĚĤü Đú ęāďĝø Ėø Ęþ Ěþ ĘČþ ęĤĀ čø Čÿ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
)בראשית יד ,כב(

אחד האירועימ המשמעותיימ ביותר בחיי אברהמ ,היה ירידתו למצרימ בגינ הרעב
הכבד ששרר בארצ .הכני@ה למצרימ הייתה מ@וכנת מאוד לאברהמ ושרה ,והיה
צורכ בהתערבות אלוקית גלויה כדי להציל את שרה מיד פרעה מלכ מצרימ:

.ÃęĤĀ čø Čÿ Ħĥþ Ĉ Čý ĕĤÿ ĥ
ĉ Ā Ĥčÿ ďøă ĘĞÿ āđĦĕčă ý ĦČþ đø ęĕĘāü ďĎă ø ęĕĞü ĎĀ Ĝø ĐāĞĤø Ġÿ ă ĦČþ ÅĐ ĞĎă ÿ Ĝÿ ĕø đÃÿ
)בראשית יב ,יז(

כאשר חזר אברהמ לארצ ישראל הוא היה יכול לבשר לעולמ כולו ,שה’ בורא
העולמ ומיי@ד חוקי הטבע ,לא נטש את העולמ .אברהמ היה יכול להוכיח זאת,
באמצעות הכ@פ והזהב והמקנה הכבד אשר קיבל מפרעה מלכ מצרימ בשעה
ששילחו ממצרימ.
בעלייתו ממצרימ נשא אברהמ מ@ר חדש לעולמ כולו .המ@ר היה ,כי ה’ משגיח
בנעשה בארצ ,מגנ על אוהביו ויראיו ומשנה למענמ את חוקי הטבע .המ@ר הזה
נושא בשורה למה שיתרחש כעבור מאות שנימ .זהו קדימונ לני@ימ הכבירימ
שיתחוללו בארצ מצרימ ,בתוכמ עשרת המכות ,שעתידימ לאלצ את פרעה מלכ
מצרימ ,לשלח את עמ ישראל מארצו.

מעשה אבות .ימנ לבנימ
הרמב”נ בפירושו לתורה על הפ@וק ) ,ÃġĤþ ČĀ čă Ā ęĤĀ čø Čÿ ĤāčĞú ĕă ÿ đÃÿבראשית יב ,ו( מרחיב בנקודה
הזאת .הרמב”נ מציינ שכל מה שקרה לאברהמ אבינו הוא שורש למה שעתיד
להתחולל לזרעו אחריו .אברהמ אבינו הניח את אותמ י@ודות ,שעליהמ נתיי@דה
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אמונת בית ישראל כולו .על פי זה נוכל ל6כמ ולומר .אברהמ אבינו ִפר6מ את שמ
ה’ בעולמ באמצעות שני י6ודות אמונה עיקריימ:
 .1יש בורא אחד לעולמ והוא ה’ א־ל עליונ.
 .2ה’ לא נטש את העולמ שברא ,אלא משגיח עליו ,מנהיג אותו ומתערב בנעשה
בתוכו גמ באמצעות שינוי חוקי הטבע אמ יש צורכ בככ.
שני י6ודות אלו ,המ בדיוק העקרונות שעליהמ מתב66ות שמירת שבת וחגיגת
יומ טוב.
 .1השבת מכריזה על בריאת העולמ.
 .2שלושת הרגלימ  -פ6ח ,שבועות ו6וכות ,בנויימ על י6וד יציאת מצרימ .המ
מכריזימ על השגחת ה’ בעולמ על עמו ישראל ,להצילמ מאויביהמ.
בהתאמ לתובנה הזו ,אברהמ אבינו יצר הבחנה בינ קדושת שבת לקדושת יומ
טוב .נזכיר ,כי י6וד מצוות 'עירובי תבשילינ' שבה פתחנו ,בנוי על עיקרונ הדגשת
המאפיינ את יומ השבת ביח 6ליומ טוב ,ולא על טשטוש הזהות ביניהמ.

ַוּיִ ְק ָרא ְּב ֵשמ ה’
ההבנה הזאת תבהיר את הקושי הבא .לפני שירד אברהמ למצרימ נאמר:

.Ã ÅĐ ęĥý Ĉ čă ø ČĤĀ ģø ĕă ü đÿ ÅĐĘÿ ēÿ čă ý Ēø Ěü ęĥĀ Ĉ ěčþ ĕă ü đ...Ã
ÿ

)בראשית יב ,ח(

ואחרי שעלה ממצרימ נאמר:

ęĤĀ čø Čÿ ęĥĀ Ĉ ČĤĀ ģø ĕă ü đÿ ĐĜāĀ ĥČ
Ĉ Ĥü čă Ā ęĥĀ Ĉ Đĥ
ĉ Ā ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ēÿ čă ý Ēø Ěüă Đÿ ę āđģĚø ĘČþ ...đĕĞĀ ĝĀă Ěÿ Ęø Ėø Ęþ ĕă ý đÃÿ
)בראשית יג ,ג-ד(
.Ã ÅĐ ęĥý Ĉ čă ø
הכתוב איננו מ6ביר ,לשמ מה יש לחזור לאותנ מקומות ולבצע את אותה שליחות.
אפשר כמובנ לומר בפשטות ,שבזמנ ירידתו של אברהמ למצרימ והיעדרותו מארצ
ישראל ,חזרו הכנענימ שבאותנ המקומות להפטיר כדאשתקד ולעבוד עבודת
אלילימ.
אולמ לאור ההבנות שהצגנו לעיל ,התשובה תהיה שונה.
לפני ירידתו למצרימ הייתה קריאה בשמ ה’ ,בורא העולמ ,בעוד שאחרי עלותו
ממצרימ ,הו6יפ את הקריאה בשמ ה’ ,המשגיח בעולמ.
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נוכיח זאת ממה שנאמר אחרי שכרת אברהמ ברית עמ אבימלכ מלכ פלשתימ.

.ÃęĘĀ āđĞ ĘąČý ÅĐ ęĥý Ĉ čă ø ęĥĀ Ĉ ČĤĀ ģø ĕă ü đÿ Ğčÿ ĥĀ Ĉ ĤČý čø čă ü Ęĥþ Ĉ Čþ ĞĔÿ ă ĕă ü đÃÿ

)בראשית כא ,לג(

כלומר ,בשמ הוויה הבורא ,שהוא א־ל עולמ ,משגיח ומנהיג את עולמו.

ַאל ֵּת ֵרד ִמ ְצ ָריְ ָמה
נחזור אל הפ?וק הראשונ שבו פתחנו ,ונבאר אותו מחדש.

ďĤý Ħăý ĘČÿ ĤĚČā
þ ĕă đÿ ÅĐ đĕĘĀ Čý ČĤĀ ĕă ý đÿ ...Ėø Ęþ Ěĕþ čü Čú ĘČþ ģēĀ Ģø ĕü Ėø Ęþ ĕă ý đÿ ...ġĤþ ČĀ čă Ā čĞĀ ĤĀ ĕĐü ĕø đÃÿ
ĕĘāü ģčă ø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĞĚÿ ĥĀ Ĉ Ĥĥþ Ĉ Čú čģþ Ğý ...ŉĀ ėþ Ĥú čĀ Čú đÿ ĖĀ Ěøă Ğü Đĕþ Đø Čþ đø ĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ čă Ā Ĥđă ăĎ ...ĐĚĀ ĕø ĤĀ Ģø Ěü
)בראשית כו ,א-ה(
.ÃĕĦĤ
Ā āđĦđø ĕĦÿ āđģă ēĂ ĕĦÿ āđĢø Ěü ĕĦăü Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ Ěü ĤāĚĥø Ĉ ĕă ü đÿ
שאלנו ,מה טעמ האי?ור לרדת למצרימ.
ה’ מודיע ליצחק ,שאברהמ אביו כבר יי?ד את שורש ירידת ישראל למצרימ
ועלייתמ ממנה בני?ימ גדולימ וברכוש גדול.
תפקידו של אברהמ היה לפר?מ את שמ ה’ ,שהוא גמ הבורא ,וגמ המשגיח .ואת
זה הוא ביצע בשלמות.

.ÃĕĦāĀ Ĥ āđĦđø ĕĦÿ āđģă ēĂ ĕĦÿ āđĢø Ěü ĕĦăü Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ Ěü ĤāĚĥø Ĉ ĕă ü đÿ ĕĘāü ģčă ø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĞĚÿ ĥĀ Ĉ Ĥĥþ Ĉ Čú čģþ ĞÃý
)בראשית כו ,ה(

על פי זה ,הפ?וק הזה הוא נימוק לאי?ור שהוטל על יצחק לרדת למצרימ כי
הירידה הזאת מיותרת .היא מיותרת ,מפני שתפקידו של יצחק שונֶ ה.
תפקידו הוא ללמד כי ה’ שוכנ בארצ ישראל ומברכ אותה באורח ני?י בעיתות
מצוקה כפי שאכנ אירע.

.Ã ÅĐ đă Đėý Ĥú čĀ ĕø đÿ ęĕĤü ĞĀ ĥø Ĉ ĐČĀ Ěý ČđĐü Đÿ ĐĜĀ ĥĀ Ĉă čă ÿ ČĢĀ Ěø ĕă ü đÿ ČđĐü Đÿ ġĤþ ČĀ čă Ā ģēĀ Ģø ĕü ĞĤÿ Ēø ĕă ü đÃÿ
)בראשית כו ,יב(

העובדה שחלקתו של יצחק בלבד ,היא זו שהתברכה ,מעידה כי ה’ אלוקי יצחק,
הוא העומד מאחרי הנ? .אכנ ,ככ אמרו לו בפירוש אבימלכ מלכ גרר ושר צבאו
פיכול.

.ÃĖø ĚĀă Ğü ÅĐ ĐĕĀ ĐĀ ĕėă ü đă ĜĕČü ĤĀ āđČĤĀ đă ĤĚČā
ø ĕă đÃÿ

)בראשית כו ,כח(
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על אברהמ הוטל לכבוש את ארצ ישראל.

.ÃĐĜăĀ Ĝþ Ħăø Čþ ĖĀ Ęø ĕėă ü Đă čă Ā ēø ĤĀ Ęø đă Đă ėă Ā Ĥø ČĀ Ęø ġĤþ ČĀ čă Ā Ėø Ęăý Đÿ Ħø Đü ęđă ģÃ

)בראשית יג ,יז(

על יצחק הוטלה משימה אחרת.

.ÃĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ čă Ā Ĥđă ăĎÃ

)בראשית כו ,ג(

המשימה שלו היא אחיזה והתיישבות בארצ ישראל גמ בימי רעב ,גמ בזמנ מצוקה,
וגמ כאשר הוא ניצב מול פלישתימ .תפקידו הוא ללמד את כל באי העולמ כי על
עמ ישראל להיאחז בארצ ישראל ,גמ במצב של קשיימ גדולימ מול פני אויב.
המFר האלוקי ליצחק הוא :כשמ שאני אתכ בצרותיכ ומושיעכ מFבלכ ,ככ בעתיד
אהיה ִעמ ַעמ ישראל בצרתו ואושיע אותו כאנ בארצ ישראל מכל אויביו.
לעומת אברהמ ויצחק ,תפקידו של יעקב אבינו הוא לבנות את התשתית של עמ
ישראל.

.ÃĐčý Ĥø đă ĐĤý Ġø ă ĕďąÿă ĥÿ Ĉ ĘąČý ĕĜü Čú ęĕĐāü ĘąČù āđĘ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ

)בראשית לה ,יא(

אינ כאנ כוונה לברכה בלבד ,אלא צו אלוקי ברור להגיע למFפר ’שבעימ’ לפני
ההגעה למצרימ.
משומ ככ ִפרFומ שמ ה’ על ידי יעקב היה באופנ הבא:

.ÃĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĕĐāý ĘąČù ĘąČý āđĘ ČĤĀ ģø ĕă ü đÿ ēÿ čă ý Ēø Ěü ęĥĀ Ĉ č ăĢþ ĕă ÿ đÃÿ

)בראשית לג ,כ(

כלומר ,ה’ המייחד את שמו על יעקב הנקרא ישראל ,והמייצג את עמ ישראל
העתידי.
נמצאנו למדימ ,כי לכול אחד מנ האבות היה תפקיד ייחודי ,שאותו הוא נשא
וביצע בשלמות .על ככ זכו האבות למעלה מרוממת לדורות עולמ ,המבוטאת
בדבר ה’ אל משה.

ęėĕþ Ħāý čČú ĕĐāý ĘąČù ÅĐ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĘČþ ĤĚČā
ÿ Ħ Đā ăė Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ ęĕĐāü ĘąČù ď āđĞ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
ĕĤü ėø Ēü ĐĒþ đø ęĘāĀ ĞĘø ĕĚü ĥø ă Ĉ ĐĒþ ęėĕþ Ęý Čú ĕĜü ēÿ ĘĀ ĥø Ĉ čāģĞú ĕÿ ĕĐāý ĘąČđý ģēĀ Ģø ĕü ĕĐāý ĘąČù ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĕĐāý ĘąČù
)שמות ג ,טו(
.ÃĤāďă ĤāďĘø

