
 

  

תשע"ח - לך לךפרשת 

 קיום המצוות לשם שמים ולא כדי להשיג שכר
 .)בראשית י"ב א'("לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך", 

מתוך עשרה בניסיון הראשון אברהם אבינו שכאן נתנסה במדרש מבואר 
ניסיונות שנתנסה שאחד מהעשרה אבות פ"ה מ"ג( )כתבו  והרמב"ם]וגם רש"י ניסיונות, 

ויש לתמוה איזה ניסיון יש [, בו אברהם אבינו, הוא ניסיון זה של "לך לך מארצך"
והקב"ה גם הבטיח  את הציווי מפי הקב"ה בעצמו,בזה, והרי הוא שמע 
שיזכה לבנים ולממון ולשם בעולם, ולכאורה כל  -לו עבור זה שכר רב 

בעצמו גם את הציווי  היה אחד היה מקיים ציווי ה' כששומע מפי הקב"ה
        וגם את גודל השכר, ואיזה ניסיון וקושי מונח בזה.

כדי  -לתועלת עצמו שהניסיון היה אם יילך  ,ופירש בזה ב"שפת אמת"
אכן וכדי לקיים ציווי ה', רק לשם שמים או שיילך  ,להשיג את השכר

 –שנאמר "וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'" אברהם עמד בניסיון וכמו 
את עצמו, וזה שאברהם הלך כדי לקיים את ציווי ה' ולא בשביל הנ והיינו

שלא עשה בעבור הנאת עצמו אלא בעבור כבוד  היה העמידה בניסיון
ע המעשה על רבינו הגר"א זצ"ל שפעם אחת היה זמן וידו        שמים.

שליח מיוחד למרחק  הגר"א חירום ולא היה אתרוג בכל המדינה, ושלח
ח יהודי אחד שהיה לו אתרוג נאה ומהודר להשיג אתרוג, ומצא השלי

מאוד, וביקש לקנותו עבור הגר"א והציע לשלם מחיר גבוה, אבל כשהלה 
שמע שזהו עבור הגר"א לא רצה לקבל כסף, אלא דרש שהשכר העולם 
הבא של מצוות נטילת אתרוג של הגר"א יהא שלו, והשליח היסס אם 

חרת לקבל את האתרוג אפשרות אשראה שאין לו  אך כיוןהגר"א יסכים, 
אמר שיתפשרו ביניהם ושכר ברכת המצווה יהא שלו אבל שכר עצם 
המצווה יהא של הגר"א, וכך סיכמו ביניהם, וקיבל לידו את האתרוג 

לו  וסיפרוכששמח מאוד באתרוג המהודר, והביאו לפני הגר"א, והגר"א 
המוכר דרש שכר כל המצווה ועשו פשרה שרק שכר הברכה יהא שייך ש
אני לא מקיים מצווה בשביל השכר אמר, מאוד והגר"א שמח מוכר, ל

אלא כי זהו רצון הקב"ה, ואם הלה רוצה שכר המצווה לעצמו, אתן לו 
 השכר ובלבד שאקיים מצווה.

 אין להתעסק בקירוב רק אם וודאי לא יושפע מזה לרעה
ביה איתא "והיה ברכה, קרי )ל"ט י"א( במדרש רבה       )י"ב ב'(. "והיה ברכה" 

בריכה, מה בריכה מטהרת את הטמאים, אף אתה מקרב רחוקים 
 ומטהרם לאביהם שבשמים".

כדי שהאדם יוכל שהגאון בעל "אבני נזר" זצ"ל את דברי חז"ל, ופירש 
 –לטהר אחרים ולקרבם לאבינו שבשמים, הוא צריך להיות כמו בריכה 

ם, וגם והיינו מקווה, שהמקווה אינו מקבל טומאה, ובכוחו לטהר טמאי
האדם שרוצה לטהר אחרים צריך להיות במצב שהוא לא יקבל טומאה 

והיינו שהוא לא יהיה מושפע מדרך הרשעים ולא יתקרר מהם בעבודת  –
, אז הוא יכול לפעול לקירוב רחוקיםה' על ידי הדיבור עמהם, ורק 

בלא להתקרר בכוחו לקרב רחוקים ש אברהם אבינו היה כמו "בריכה"ו
)וכדכתיב )תהלים פ"ט( "משכיל עצמו היה איתן באמונתו  וא באמונה, כי ה

ולא היה מקום  האזרחי", וזה קאי על אברהם אבינו שהיה חזק באמונתו(, לאיתן
לחשוש שמא יושפע לרעה ויקבל דעות כוזבות תוך כדי שיעסוק 

ים, זהו יסוד גדול לאלו שמתעסקים בקירוב רחוקו    בקירוב רחוקים.
לבתים שיש בהם  , וכ"ש שלא להיכנסל בקדושהלהיזהר מאוד שיהא הכ

הדבר מזיק שדברי חירוף וגידוף רח"ל, גם שומעים שם שפריצות רח"ל 
חוק קרובים ברוחניות אף אם אינם מרגישים בזה מיד, והרי זה בגדר רי

     .רח"ל ואין הדבר כדאי
וכבר גיליתי דעתי בדרשה באסיפת  פעילים לקירוב רחוקים, שאין 

ואף שלקרב רחוקים זהו , ובב בבתים כדי לקרב רחוקיםלבחורים להסת
מצוה גדולה עד שאפילו הציל נפש אחת נחשב כקיום עולם מלא, מ"מ 
לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, שאפילו דיבור קל עם רשעים 

ושוב מסרו  ,ויודע אם לא יהיה ריחוק קרובים ח"עלול להזיק מאוד, ומי 
     ך.הגאון רבי שמואל וואזנר זצ"ל הזהיר על כשגם לי 

את הקרובים רח"ל, אלא גם אין בזה שזה מסוכן לרחק זו בלבד לא ובאמת 
, כי כדי לקרב רחוקים צריך סייעתא סייעתא דשמיא לקרב רחוקים

דשמיא, ורק מי שהולך בקדושה הקב"ה מצליח דרכו, וכשהולכים 
 .נם זוכים לסייעתא דשמיא בפעולתםבחורים למקומות מרוחקים אי

 קידוש שם שמיםחובת האדם לחפש מקום שיוכל להרבות בו 
"ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלו, בית אל מים מים והעי 

לכאורה צ"ב לאיזה טעם פירטה תורה כאן את מקום      )י"ב, ח'(.מקדם", 
ופירש בזה ה"חפץ חיים" הקדוש,        מושבו המדויק של אברהם אבינו. 

בין בית אל לעי,  -ינו בחר לגור דווקא במקום זה שהטעם שאברהם אב
זהו משום ששניהם היו ערים גדולות, ורצה אברהם אבינו לגור במקום 

כדי שיזדמן לידו אפשרויות  –מרכזי שישנם שם הרבה עוברים ושבים 
רבות לקיים מצוות הכנסת אורחים, ועי"ז יוכל גם להפיץ את שם ה' 

 ,אוכלים ושותיםהיו לאחר שש"( ג"ל, א"כ)וכמפורש ברש"י לקמן  -בעולם 
ברכו למי שאכלתם משלו, סבורים אתם שמשלי  ,אומר להםהיה אברהם 

 ".אכלתם, משל מי שאמר והיה העולם אכלתם
, שצריך האדם לחשוב בדעתו בכל יסוד גדול בעבודת ה'ויש ללמוד מזה 

ענייניו איך יוכל להרבות קידוש שם שמים, וכשם שכאשר אדם פותח 
עסק הוא מחפש ומברר היכן הוא המקום הראוי ביותר להצלחתו ]שיהיו 
לו קונים הרבה וכדו'[, כך גם חובת האדם לחפש עבורו את המקום 

 שיוכל לקיים שם יותר מצוות ולקדש שם שמים.  
וזהו הוראה למי שמחפש דירה, שיחשוב באיזה דירה ובאיזה סביבה יהיה 

תאמץ להשיג דירה רק במקום שתדל להביכולתו יותר לקיים מצוות ה', וי
וכן גם כשמחפש מקום עבודה לפרנסתו, יחפש רק מקום שישאיר חרדי, 

לו פנאי ללמוד תורה ושאין שם ניסיונות ח"ו, וכן כשמחפש ישיבה או 
 ת"ת או כולל, יחפש מקום הכי טוב ברוחניות דווקא.

 חובת האדם להכין עצמו כדי שלא להיות מושפע מרשעים
 בזוה"ק פירשו את לשון    )י"ב י"א(. אשר הקריב לבוא מצרימה", "ויהי כ

לקב"ה. כקרבן שהקריב עצמו  -"הקריב" שהוא מלשון מסירות נפש 
והכוונה נראה שכיון שנכנס למצרים שהוא מקום טומאה, חשש שמא 
יושפע מטומאתם, ולכן מיד כשנכנס למקום רשע התחזק באמונה 

והסכים בדעתו  –ות שמים מתוך קבלת עול מלכוקיבל על עצמו אמונה 
 לקב"ה.מסירות נפש להיות מוכן להקריב עצמו ב

קודם ששהה הרבה הכין עצמו שיעקב אבינו מצינו בבדומה לזה ו
במחיצת לבן הרשע, שהרי קודם הליכתו ללבן למד תורה י"ד שנה אצל 
שם ועבר, והרי שידע שכדי להיות במחיצת לבן הרשע צריך הכנה רבתא 

שקיעות עצומה י"ד שנה כדי שלא להיות מושפע של לימוד תורה ב
 ,פושעיםאנו מסובבים עם  בעוה"רומה נענה אנן בדורנו אשר       מהרשע.

וכמה אנחנו צריכים להיזהר להתרחק מהרשעים ככל האפשר כדי שלא 
לא נזוז ח"ו ו צריך רחמים ותפילות שנינצל מהשפעתםונושפע מהם, 

  כלשהו מדרך התורה הקדושה.

 גודל הסכנה מהמגורים בסביבת רשעים
ואף על פי כן פירש"י "     )י"ג, י"ג(.וחטאים לה' מאוד", ואנשי סדום רעים "

ו סכנה רוחנית נראה שלוט ידע שזה      ".לא נמנע לוט מלשכון עמהם
שהרי הוא התחנך אצל אברהם גדולה לשבת יחד עם אנשי סדום, 

לשבת  דרבה כל מה שהלךאו, בוודאי ידע מהחיוב להתרחק מרשעיםו
 אברהםממקורבי שהחזיק עצמו לאחד עם אנשי סדום הוא רק מאחר 

אצל שנתחנך מפני  –שהוא מחוסן מפני השפעת סדום וסבר  ,אבינו
ק על וניז אברהם אבינושגם מי שהתחנך אצל אברהם אבינו, ולא ידע 
  עצם הקירבה לרשעים מזיק ומטמא.שידי התקרבות לרשעים, 

שלא לעבוד במקומות עבודה יחד עם יש ללמוד כמה יש להיזהר ומכאן 
 –נשים אצל יש להזהיר בזמנינו ובמיוחד חופשיים ופורקי עול, 

לעבוד  תצאוויה יםהחרדממשפחות נשים שיש נפרץ שלאחרונה 
יש להזהיר ולהיזהר שלא יילכו ו, לפרנסתם אצל חילוניים או מסורתיים

יא חורבן רח"ל, אוד ועלול להבהדבר מסוכן מש, אלוכלעבוד במקומות 
המסורתיים מלא בניבול פה  ילוניים אואפילו סתם דיבור אצל החו

 .ויש שם סכנות רבות ברוחניות וחנופה

 גודל שכרו של המחזיק תלמידי חכמים מנכסיו
 )י"ד, י"ח(.", ק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליוןומלכי צד"

, של שם םתואריהלחם ויין" באמצע  ת "הוציאקשה למה הפסיק בתיבו
כהן לקל עליון והוא מלכי צדק מלך שלם והרי לכאורה היה צריך לכתוב 

 ימינינו שהרימו נדבתם העומדים להנדיבה של ידידינו  םתתרומ על ידיס נדפליון יהגבשבוע זה 
   לרפואה שלמה ולרפואת אליז בת ז'קלין הלן מזל טוב בת זוהרהלרפואת 

 רמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם בתוך שאר חולי ישראל במהרה ובקרוב אמןכל ישלח ה' דברו וירפאם ברפואה שלמה ל
 



)יומא ע"א.( ל פירש ה"חתם סופר", דהנה אמרו חז"ו      הוציא לחם ויין.

המזבח בזמן הזה, ימלא גרונם של תלמידי הרוצה לנסך יין על גבי 
לחם ושתיה לפני תלמידי חכמים, הרי חכמים יין", וא"כ כשאדם נותן 

ו וזהה בהקרבה על גבי המזבח, "ומד ומשרת לפני הקבהוא כמו כהן הע
ועל ידי  -הוציא לחם ויין""מלכי צדק מלך שלם  -כוונת הפסוק כאן 

, נעשה כהן לקל שהיה תלמיד חכם אברהם אבינופני שנתן לחם ויין ל
    נעשה ככהן המקריב קרבנות לפני הקב"ה.  -עליון 

להחזיק ת"ח לפרנסו ולהחזיק את משפחתו מי שדואג לובטח ושכר רב מ
 לחם לשבוע ויין לשמוח.ב

 זהירות הנדרשת שלא למעט את רשעות הרשעים בעינינו 
אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני "

מה היה איכפת לאברהם צריך ביאור     )י"ד, כ"ג(.", העשרתי את אברם
יתה , והרי האמת הי"אני העשרתי את אברםאבינו שיאמר מלך סדום "

מאחר שזכה בו בכיבוש ] –ברורה שהרכוש שייך מצד הדין לאברהם אבינו 

ולא הייתה כאן מתנה ממלך סדום, ומה  ,ל מן הגייס[, ומצד המצימלחמה
 איכפת לאברהם מדבריו של מלך סדום שטוען אני העשרתי את אברם.

בל שאין זה מתנה ממלך סדום, א אמתשאברהם ידע את הפ "עונראה שא
עצם הדבר שמלך סדום סבור שהוא העשיר את אברהם, דבר זה יגרום 

לא יוכל אברהם אבינו וכבר  –ישתנו היחסים ביניהם  שמעתה והילך
ולכן להביע את שנאתו כלפיו בפרהסיה ולא יסתכל עליו כרשע גמור, 

ומכאן     .שלא ישתנו היחסים ביניהםכדי  –נמנע מלקבל ממנו את הכסף 
ומקבלים מהם  - אותם שלוקחים הנאות מהממשלהלאזהרה בזמנינו 

רו ויזכתקציבים, שייזהרו לא למעט רשעותם של הממשלה בעיניהם, 
 מעל הדת.יהודים ירים ועדיין מעב את רשעות ממשלת ישראל שהעבירו

כבר רי הרכוש הויך נתן אברהם את הרכוש לסדום, והמפרשים הקשו א
מדין כיבוש מלחמה, וכעת כשהחזיר הרי  היה שייך לאברהם בקניין גמור

)ע"ז כ, א(, סור לתת לעכו"ם מתנת חינם זה מתנה גמורה למלך סדום, וא

 .'לא תחנם' )דברים ז, ב(שנאמר 
הרכוש עדיין לא היה שייך ש ,ירץתשמעתי שמרן הגרי"ז זצ"ל בשם ו
בו, ועכשיו רק נמנע לזכות לא נתכוון  , כי מעיקראאברהם אבינול

ולא היה כאן מתנה  מלך סדום זכה מההפקר וממילא מלזכות בממון
כוונת אברהם אמנם אפשר לפרש עוד, שמאחר ש, מצד אברהם אבינו

, "שלא תאמר אני העשרתי את אברם"שם שמים לאבינו בנתינתו היה 
אין בזה איסור לא תחנם, דאיסור לא תחנם הוא דווקא באופן שנותן 

בתוספתא וכמבואר , בחינם ולא כשנותן כדי להפיק מזה תועלת לעצמו
א מרוויח מהמתנה שהוכיון  – ותר לתת מתנה לשכנו גוישמ (ה"הג "פז "ע)

 .תמורת המתנה כ"לו אח יחזירהגוי השכן לתועלת עצמו ש

 גודל השפעת כל מעשה של יהודי
 )ט"ו, ד'(."הבט נא השמימה וספור הכוכבים", 

הדמיון בין ישראל לכוכבים הוא שכשם שכל כוכב אע"פ שהוא נדמה 
באמת בעל שטח גדול ורחב מאוד, כך הוא לנו רק כנקודה קטנה, מ"מ 

 באמת נשמתאבל אף שאין אנו מכירים בגדלותה גם נשמת כל יהודי 
היהודי גדולה מאוד ויש לה השפעה בכל העולמות העליונים, אלא 

ים ינואם היה לנו עיאים את האמת הזאת, שאנחנו רחוקים ואיננו רו
טהורים לראות ולהבחין באמת הזאת, היינו רואים מידי יום ביומו כמה 

, שבכל ידי כל מעשה ומעשהמשפיע האדם בכל העולמות העליונים על 
מצווה הוא בונה עולמות, ומאידך בכל עבירה הוא מחשיך עולמות רח"ל, 

 משתנית מידי יום ביומו לפי מעשי האדם.בעצמה צורת הנשמה גם ו

 אין שמחה גדולה מהבנת הפשט הפשוט
)ז' בגמ' בברכות     )ט"ו, ח'(.", במה אדע כי אירשנה אלוקיםויאמר אדני "

את העולם לא היה אדם שקראו להקדוש  הקב"המיום שברא תא: "אי ע"ב(
ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם וקראו אדון, שנאמר ויאמר אדני 

   ", ע"כ.ים במה אדע כי אירשנהוקאל
בימי הגר"א יצא סידור חדש, ובתפילת אדון עולם כתב לבאר מדוע 

ת תיקן ב"אדון עולם", כיון שתפילת שחרי פותחתתפילת שחרית בבוקר 
אברהם אבינו, והרי אברהם אבינו הוא הראשון שקרא לקב"ה בשם 

ולכן התפילה פותחת ב"אדון עולם", ]וכמבואר בגמ' בברכות הנ"ל[, "אדון", 
       והראו להגר"א את הפירוש הזה, והגר"א שמח ונהנה מאוד.

ושאלו את מרן הגרי"ז זצ"ל מדוע שמח הגר"א כל כך, ומהו החידוש 
"הגר"א לא שמח דווקא מחידושים, ואמר מרן זצ"ל  המיוחד שיש כאן,

 אלא אדרבה הוא שמח כששמע את הפשט האמיתי".

 "פרא אדם" –הגדרת ישמעאל לדורות 
נשאל פעם אודות החפץ חיים הקדוש       )ט"ז, י"ב(. "והוא יהיה פרא אדם", 

התורה היחסים בין היהודים לבני ישמעאל באחרית הימים, והשיב "
ת, וכיון שאמרה תורה "והוא יהיה פרא אדם", בהכרח הקדושה היא נצחי

שהישמעאלים יהיו פראי אדם לנצח, ואין שום אפשרות לאלף אותם 
ולעשות מהם עם מתורבת, כי השם פרא לעולם לא יזוז מהם לעולם, 

בות אלא ואף אם ישכיל איזה ישמעאלי ויהיה דוקטור, לא ייהפך לבן תר
נאנח החפץ חיים וה "פרא דוקטור". רי זוה -השם "פרא" יהיה צמוד לו 

ואמר, אוי, מי יודע מה עוד הפרא אדם הזה עלול לעשות לעם ישראל 
עמדו  ובפרעות הישמעאלים בחברון בשנת תרפ"ט,        באחרית הימים!

הסבירו להם שאינם היהודים בחברון בקשרים עם הישמעאלים ו
וכל נכבדי העיר במריבה שבין הציונים לישמעאלים, מתערבים 

, ירעו להם ולא יפריעו להם בחייהםשלא להם הבטיחו הישמעאלים 
ורצחו באכזריות אנשים ועברו על הבטחתם אבל בסוף בא יום זעם 

כ "אכיון שישמעאל הם פרא אדם, ש גדולי הדוראמרו אז נשים וטף, ו
אין שום ערך להבטחה , ו"אדם יהבטחה של פרא"ההבטחה שלהם היא 

ם של הישמעאלים באחרית כוח שכלמבואר בזוה"ק ו     אדם. ישל פרא
שמרו מצוות מילה שנצטוו בזה בני קטורה, אבל מה שהוא מכח הימים 

ויש ללמוד מזה , כלה זכותם ואז לא יישאר מהם שרידבסופו של דבר י
ואז  –שהרוצה לשמור עצמו מפגעי בני ישמעאל, יתחזק בשמירת הברית 

 לא יהא להם כח להרע לו!

   לדקדק בהםשרגיל רבינו להזהיר  – בענייני ברית מילההידורים ודקדוקים לקט 
 פרשת מילה( –)נדפס לרגל פרשת השבוע 

יצה רק נוגעים בפיהם ואינם [ יש להזהיר מה שמצוי שהמוהלים במצא
ואינם מקיימים , הרחוקיםמקומות וציא דם ממוצצים כפשוטו עד שמ

הות ולמצוץ עד שמגיע דם ממקומות שצריך לש -בזה מצוות מציצה 
ובספר "נחל  –בגמ' מבואר שמציצה הוא מפני רפואה דאף ו      קים.וחהר

כבר הלא  גם אי נימא כןאשכול" מעיד שאין שום סכנה בזמנינו, מ"מ 
מצד  אלאמפני רפואה בלבד, המציצה טעם אין שהפוסקים גדולי ביארו 

יש למצוץ הדם דם  צוות מילה כהלכתה שמצוותה במציצהקיום מ
ממקומות המרוחקים, ודווקא בזה מתקיים האות ברית כמצוותה 

  לה, וגם מועיל לתינוק בס"ד.לכתחי
אינו וכיח כן שטעם המציצה זצ"ל ה שטייןעפוהגאון רבי משה מרדכי 

רק מפני רפואה, ממה שצריך למצוץ דווקא בפה ולא בכלי, ואם נאמר 
ל למצוץ בפה בשעה "הצריכו חז ו מובןבלבד אינשזהו לרפואה 

שחז"ל קיבלו שיש תיקון שמציצה בפה הוא דבר מאוס מאוד, ובהכרח 
כשאין מוצצים המציצה כהלכתה עד גדול במציצה בפה דווקא, ו

 בזה קיום המצווה כהלכתה.מפסידים שמוציא דם ממקומות הרחוקים, 
לשם ו בשעת מציצת הדם יכוונשטוב ב[ ראוי לעורר את המוהלים, ש

המשך קיום מצוות הטפת דם ברית מילה, דמצוות הטפת דם ברית 
וגם בדם שמוציא ע"י  –מתקיים בכל דם שהמוהל מוציא בזמן המילה 

המציצה, וכיון שמקיימים במציצה מצוות דם ברית מסתבר שצריך 

המוהל לכוון כן, דאל"ה הוי כמתעסק בעלמא שאינו מקיים מצוה בעצם 
 המציצה. 

כתבי האריז"ל שאף שעור הערלה מאוס מבואר ב ין עור הפריעה,[ בעניג
מאוד ויש להסירו, אבל עור הפריעה הוא קדוש וראוי להשאירו לאחר 

הערלה עור למטה, ולכן אין לחתוך אותו יחד עם  שפורעו ומורידו
כשאין צורך בכך, וכ"ש שלא לגזור במספריים את עור הפריעה כדי 

 .מקלקל שמפסיד לקדושת התינוקאלא לייפות המקום, שאינו מתקן 
שמעתי מאבי זצ"ל חידוש פלא בשם גדול [ שכר הסנדק שמתעשר, וד

זוכה שאז הוא דהיינו דווקא כשהסנדק משלם עבור הסעודה , זצ"ל אחד
יש לו מצוה רבה אבל אף שאבל בלא זה לקבל שכר גשמי בעולם הזה, 

 .בעולם הזה אלא יש לו שכר רוחני בלבד אינו לעשירות
מן, [ סעודת מילה היא תיקון גדול מאוד, ויש נשים שנהגו לבשל בעצה

שבהכנות לסעודות שבת כשם  – ולומר "לשם סעודת ברית מילה"
ות מילה נעשית רפויה, וגם ולצערינו מצו    ."לשם שבת קודש"אומרים 

מוהלים מובהקים פעמים שאינם זהירים היטב בכל פרטי המצווה עם 
ורים, וראוי לדעת שההידורים בברית מילה מועילים לתינוק ההיד

, ושמעתי ה, ולכן יש להיזהר בזה ביותרקדושומוסיפים אצלו ב
וש שיהא לו שגם התינוק זכאי לדר (בדרך צחות)ל אמר "א זצ"שהחזו

 נ."סנדק ומוהל הגונים, שזה מועיל לתינוק וכמוש
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