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(ג'בראשיתלז)"אתיוסףאהבוישראל"

 שנאו האחיםטעם כדי שנבין מאיזה  "את יוסףאהב  וישראל" ואמר הקדים שהכתוב  "אור החיים"אומר ה
 לא היה בכל זאת  אחיובת ידאת שיוסף הוציא כי לולא אהבת יעקב ליוסף הרי שלמרות , קטןהאח את ה

 ך מאחר א, הקנאהסרה היתה ועל כך מתווכחים ומוכיחים אותו היו כי האחים , דבר רעיוצא מכך 
 דואג גם ויעקב , יחד םמכולשהאחים ראו שבנוסף להוצאת הדיבה ישנה גם אהבתו של יעקב אל יוסף 

 תקוה ואין השנאה כעת אין דרך לשכך את , מיוחדת כתונת פסים יוסףשעשה להזו בכך האהבה את פרסם ל
 ומה שכתוב , בתם רעהישיו שהביא דהוא על מע, "וישנאו אותו"ומר הכתוב ומה שא, ביניהם ם שלוםילש

 , ואתמציאות להתווכח  יןם ולכן אמכולעל אביו יותר הוא אהוב ו שראזה שצד הוא מ" דברו לשלוםולא יכלו "
 יחו אותו וכעל טעותו על ידי שילהעמידו  םיכולין הם שאישהבינו וכיון , כי דבריו יצדקו ולא דבריהם

, אתו לא דברולכן , ממעשיו חזור בושיוסף יאין מציאות אזי , לעשות זאתישוב  לאמעשיו כדי שיכלם ועל 
 . ביניהם שלוםכלומר לדבר על מנת לעשות  ,"לשלום"

 

(לזידבראשית)"וןוישלחהומעמקחבר"

 שהמטרת הכתוב היא  ן"רמבהמתרץ ? לשם מה מציין הכתוב את המקום ממנו שלח יעקב את יוסף
 הם הרשו ולכן  לומר לנו שהמקום  שבו היו נמצאים האחים היה רחוק מאוד מהמקום שבו היה יעקב

 מץ תאשהו של יוסף בחש את ידלהגבא הכתוב , מצד שניו, כי היו רחוקים מאביהם, לעצמם להרע ליוסף
 איך אלך ", ענה המוצדקת לכאורהבא בטולא , אביו ודלכבוכל זאת עשה , כל כךום רחוק מקללכת אחריהם ל

  ?"הם שונאים אותיאליהם והלוא 
 

(יד'בראשיתלז)"שכמהויבא"
 שהכתוב בא ללמדנו שיוסף הגיע  רבינו בחיימתרץ ? לשם מה מציין הכתוב את המקום אליו הגיע יוסף

 , את יוסףהאחים מכרו מקום הזה ב, אחותם ענו את דינה ,שכם, במקום הזה, פורענותלמקום שהוא מועד ל
 וילך רחבעם שכם כי שכם " :שנאמר, ירבעםאת נחלקה מלכות בית דוד מישראל והמליכו מקום הזה ב

 ". ויבן ירבעם את שכם: "ית מלכותו שנאמרנה ירבעם את בושם ב. (יב 'מלכים א)" ובאו כל ישראל להמליך אות
 

(ה'לחבראשית)"ותסףעודותלדבןותקראאתשמושלהוהיהבכזיבבלדתהאתו"
 מסביר ? "היה בכזיב"מי , ועוד, בזמן לידתו של שלה" היה בכזיב"מדוע מציין הכתוב את העובדה ש

קובעת  הקדוש שהמנהג בזמנם היה שאת השם לבן הראשון היה קובע האב ואת השם לבן השני היתה" אלשיך"ה
דהיינו יהודה קבע את , "ער שמו את ויקרא: "וזה מה שנאמר בבן הראשון. וכך הלאה לפי סדר לידת הילדים, האם
מי שהיה צריך לקבוע , לפי זה. כלומר האמא קבעה את השם, "ותקרא את שמו אונן: "ובלידת הבן השני נאמר, השם

לכן בא הכתוב ומסביר שיהודה ? "שלה ותקרא את שמו: "מדוע נאמר, אם כך, את השם של הבן השלישי היה יהודה
להראות שלמרות שלפי " שלה"נקרא בשם הזה ו. שםבעה האם את הלכן ק, בעירהיה  ולאזמן הלידה היה בכזיב ב

 . "שלה"נעשה מכורח הנסיבות הוא  , "שלו"הסדר היה 
 

 496מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז בר אסתר יצחק בן חמו

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב

 

  חיפה א"ת ם"י שבתזמני ה

  61:50 61:16 61:50 כניסה 

  61:15 61:12 61:16 יציאה

  61:85 61:82 61:80 ת"ר

 

  "בשוי"פרשת 
 "כה אמר" :הפטרה

 ז"עתש כסלו 'כד

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ל"בר אסתר ז ש יצחק בן חמו"ע

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
 

 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"דרעי זצג אליהו "הרה

 ה"תנצב     ו"סיון תשע 'בע י"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז                 

 

 הגיגים לפרשת השבוע
 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

(ב'בראשיתלז)"אלהתולדותיעקביוסף"
, שפל בערכוההאיש תולדות של להיא , "אלה תולדות" ,על דרך המוסר שכוונת הכתוב" נעם אלימלך"הש רפמ
דהיינו אחר שיחזיק , יום ויום יוסיף הנהגות ישרות ומדות טובות ומצות ושלימותלומר שבכל כ, "יוסף". "יעקב"

ויראה בעצמו שכבר מוחזק בה אזי ביום המחרת יוסיף עוד להחזיק  ,באיזה מדה טובה או איזה מצוה יום או יומיים
 ,"רה שנהבן שבע עש"בז ווזה רמ. זאת היא העבודה בקטנותשואמר הכתוב . באיזה מדה טובה או מצוה אחרת

א למדרגה יתירה שיחזיק בקדושה יתירה ואחר שיבלאף על פי כן היא קטנות  ה"קבל "בן"שנקרא למרות היינו ד
  .ב מעון ויחזירם למוטבידהיינו שרבים יש, "את אחיו בצאן"יזכה לרעות 

 

 (ב'לזבראשית)"עהבתםרדיוסףאתויבא"

מדובר בשניהם , "כי הוציא שם רע: "בווכן בענין הוצאת שם רע כת, "ויוציאו דבת הארץ: "בוכתמרגלים בפרשת ה
" תוספת ברכה"מפרש ה ."ויבא יוסף את דבתם", "הבאה"בלשון שמדובר  ןאכולא כמו  "הוצאה"של בלשון 

, לבהשזה מורה על הבדוי מ "הוצאה"לשון יסודה ואין בה שמץ של אמת כתוב בבה היא כולה שקר מדיבמקום שהש
ו אשהבי, "הבאה"לשון בב ובה כתדילשל אמת  דובמקום שיש איזה יסו, ('איוב ח)" ומלבם יוציאו מלים"שכתוב כמו 

אצל כן מה שאין , "ויבא"ב ולכן כת, י"רשבאר וכמב, בתוילד דאיזה יסוהיה והנה כאן ליוסף . אותה ממקומה
 . "הוצאה"לשון בב וכתלכן , שקר מוחלט מעקרו השם הישהיה רע הבשם שמרגלים ה

 

(כו'לזבראשית)"אחינומהבצעכינהרגאת"
 ( :סנהדרין ו)" מנאץ זה הרי יהודה את המברך כל... אומר מאיר רבי' ה נאץ ברך ובוצע"

הלוא מהמעשה הזה של יהודה יצא טובה ליוסף ולבני ? מדוע כל מי שמברך את יהודה נחשב למנאץ, לכאורה
שאמנם יצא " משך חכמה"מתרץ ה? שבועת בין הבתריםאת ם ילקיוכדי למחיה לפניהם ירד יוסף ישראל כי 

 יםקל-א רעה עלי חשבתם םאת" אמר להם יוסףכפי ש, ליוסף רעהלכוונתם היתה , אך הם, מהמעשה הזה טוב ליוסף
כי האמת  ,דוגמתהכ "עבירה גוררת עבירה"ש, תמרעם נכשל במעשה הסיבה שיהודה  וז. (כ' בראשית נ)" בהולט חשבה

יצא מהמקרה הזה ו, (טו' בראשית לח)" פניה כסתה כי לזונה" חשבההוא  יהודה רק להיות לראויה תמר היתה שהיא 
 . נאץבמקרה הזה נחשב מוגם המברך , ישראל זה מלכיו מהסיפור הנולדדבר טוב כי 

 

(כו'לזבראשית)"אחינווכסינואתדמומהבצעכינהרגאת"
, הרי מטרות הנקמה הן שתיים? נפיק מכך שנהרוג את יוסף ה תועלתשיהודה שואל את אחיו איז "ספורנו"מבאר ה

אם נהרוג , אך במקרה דנן. והשנייה היא להרתיע את האחרים שלא יעשו לנו רע, אחת היא להעניש את עושה הרע
גם ו, כי יכאב לבנו על מיתתו ועל אכזריותנו נגדו ,עצמנואנחנו נעניש לא רק את יוסף אלא גם את  ,אחינואת יוסף 

 . ראת אבינוכבודנו ובשל ימשום , "את דמו וכסינו", את ההרתעה לא נשיג כי הרי עלינו להעלים את מיתתו
 

(לה'בראשיתלז)"ויבךאותואביו"

מסביר . יעקב אבינושל צער הבכה על לא שא, חי יוסףשידע  אאשר ל, יצחק אבינושהפסוק מדבר על ז״ל חאמרו 
על עשרים היה עונש  יעקבסבלו זה של שי היתה כיון שידע לבכות זו של יצחק התעוררש, "פני דוד"א ב"החידרבינו 

שמה שיעקב סובל כעת זה בגלל וצא י, ואם כבוד אבאת מצות ביטל יעקב היה אצל לבן ובהן הוא שנה שושתים 
גם רמוז דבר זה ו. מצד היותו אביוהוא בכה  "ויבך אותו אביו"זו הכוונה ו ,הצרה הזו ליעקבבסבתו באה יצחק ו

שלא קיים ינו עשרים ושתים דהיב״ך  על "וי"כלומר ישראל אמר , "בך"-"וי"שניתן לחלק אותה ל "ויבך"מילה ב
 ,ךאם כ, "כבודו מחול ,כבודו אב שמחל על"היא שהלכה רווחת הלוא , אך נשאלת השאלה .כבוד אב ואםמצות 

 "ספר חסידים"ומתרץ רבינו על פי ? ענשהיה נ לאואז יעקב , על כבודומדוע יצחק אבינו לא מחל ליעקב אבינו 
הוא בדיני שמים  אבל, בדיני אדםכוונה היא ה "מחולכבודו  ,כבודועל מחל שאב "ל ש"שאומר שמה שאמרו חז

פעם נוספת ווהאם  כלפי האבפעם אחת , פעמייםטא וחהוא נמנע מכבוד אב ואם ש אדםההיגיון הוא שו. חייבעדיין 
חלקו על ל ומחיכול להאב אמנם . שמים לכבודכבוד זה  הווהשו, על כבוד אב ואםאותו ציוה ה "קבכי ה, םכלפי שמי

ומחל ליעקב על רז דזהיצחק אבינו  אמנם, כעת ניתן להבין. למחול כבוד שמים אין בידועל אבל . "אליו אשר חטא"
לא שבהן שנים יעקב כנגד הנענש כך  ומשום, מתרבה בכבוד אב ואםשכבוד שמים בכל זאת נשאר חסר , אותן השנים

 .אב ואם בדיני שמים כבודאת מצוות קיים 
 

(כאאשיתלחבר)"רךדהםעליעינבההואשאיההקד"

 ,היינוד, "ם על הדרךיהוא בעינ"? לקדושה זוכיםשהפסוק בא ללמדנו כיצד " לב חישמ"מסביר ה? שה״קדה היא"
אמר י שקדו"מגיע ש ולאיש כזה .סיונותילאדם נ םרביושם אכי . ברע שישמור האדם את עיניו בדרך מראות יל ידע

 . (ג ישעיה ד)" לו
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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ַההִּ  ה א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 ( :ת כאבש)" ימים שמונהנעשה בו נס והדליקו ממנו  ,דלא היה בו אלא להדליק יום אח"

בעוד הנס , מפני מה אנו חוגגים שמונה ימים ('סימן תרע) "יוסף בית"של המפורסמת התו שאלניתנו לים בתירוצים ר
  ?מספקתהלילה הראשון היה בפך שמן במידה עבור לא היה אלא שבעה ימים שהרי 

מסוים  דברששאין הקב״ה עושה נס  (ב 'מלכים ב ד)" מה יש ליכי בבית: "על הפסוק בזוהרמתרץ על פי המובא  ״זהט
את בו נותן עושה נס ואז ה׳ . מנוקיים כבר בעולם ואפילו מעט מהיה הדבר כן יתרבה ותשרה בו הברכה אלא אם 

לפי זה חייבים לומר . חוללאין לברכה על מה נו קיים כי או אי דבר ריקאם המה שאין כן . הברכה ומרבה את המעט
שגם בלילה יוצא . בשאר הימיםעל השמן הברכה לחול ך שיכולה היתה שמן בפך כמן שבלילה הראשון נשאר מעט 

 . ולכן חוגגים שמונה ימים ולא שבעה ההראשון היה נס שנשאר מעט שמן בפך כדי שתחול הברכ
שמן מספיקה של בפך השמן שמצאו כמות שאכן היתה  "נחלת אריאל"בשם  "יוסףברכי "מתרץ ב א"רבינו החיד

שמן שדבק המעט נותר בפך מנורה ה לאמהפך את השמן ששפכו א שלאחר אל. בכדי להדליק יום אחד בדיוק
יוצא שהנס היה גם ביום . להדליק יום אחד בשלמותכלומר יצקו במנורה כמות של שמן שתספיק , הפךדפנות ב

 .כל היום למרות כמות השמן הפחותה ת דלקורוהנהרי ש הראשון
 

  (על הנסים)" מסרת גבורים ביד חלשים"

רבי לוי מיישב ? גבורים גדולים והי םחשמונאיה יוסיפון בספרלפי המובא הלא ? למה נאמר שבני ישראל היו חלשים
מחמת הוא צחונם ינשלא תלו והם היו צדיקים היא שבני חשמונאי  הכוונהש "קדושת לוי"ב ב'יצחק מברדיצ

שהיו חלשים הכוונה היא , "חלשים" אמרשנ המו. (כג' תהלים קיח)" היתה זאת' מאת ה"אלא אמרו שהניצחון , גבורתם
כל מוסיף רבינו ואומר שב. 'מחמת עזר האין להם סיכוי לנצח והניצחון הוא רק ם עצמ שידעו שמחמת, בדעתם

את והכניע , את האויבים נצחאשר הוא ה "אלא הקב, לא נדרשה שום פעולה מצד ישראל ישראלשל עם הגאולות 
אמנם בגאולת . יםקל-עיקר הנס היה רק על ידי אשהמן כך ראינו אצל , ישראלה של פעולללא שום הקליפות 

לו הו ז מצד האדםפעולה נדרשת בו ובדבר ש, מלחמהל שהוצרכו לצאת, ישראלצד עולה מנדרשה פחשמונאי ובניו 
צת ובזה מתור. עוזר האמיתיההוא ה ש"הקב מאתשלו אלה הכל  הלופענגרמה מהלא ההצלחה סיון גדול להאמין שינ

זכר גם ן הנרות השהרי ? זכר להצלת נפשותבחנוכה  םעושימדוע לא  (ג 'אורח חיים תרעא) "טורי זהב"הת יקושיגם 
 . ולא גבורתםה אותם ים הצילקל-ידעו שיד א, ותנרבשעל ידי ההסתכלות , נפשותהלהצלת 

 

 (על הנסים)" רשעים ביד צדיקים"

״רבים ביד מה שאנו אומרים . זה שאנו אומרים ״רשעים ביד צדיקים״הח סנוהעל מביע תמיהה  ןמאלחנן ווסר ירב
יבינו נצחו את הרבים י םואם יקרה שהמעטי, את המעטיםמנצחים כי בדרך הטבע הרבים , כאןמעטים״ מובן הנס 

צדיקים ואין הא שרשעים צריכים להימסר ביד הו טופש? זה נס" רשעים ביד צדיקים"בל א. גדול הוא סאכן נכולם ש
שכן בשל רשעותו הוא מרשה לעצמו , יותר מהצדיקתמיד יהיה חזק  הרשעשתרץ ומ. כל חידוש או נסשום כאן 

 כןמה שאין  .הבחנהא הורס ונותץ ללא ובושה והשום ו לאין , ןוסיכל הגבלה או רשום להשתמש בכלי מלחמה ללא 
 מסר' הגדול הוא ש סכן נל .באכזריות או אלימות מיותרת ל מעשיו מחושבים ואין הוא מתיר לעצמו לנהוגכ, הצדיק
 . ״רשעים ביד צדיקים״את ה
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 (כד' להבראשית )" רףותש הוציאוהדה הוויאמר י... ויהי כמשלש חדשים"
הרמז הראשון מופיע בפסוק . חנוכהחג ה לעזים מורעניינים השני בפרשת וישב  יש" ריםבוגיהי טשל"לפי המובא ב

, בריאת העולםיום  אחרלשלושה חדשים בדיוק ל חשה כנוחמרמז על חג ה, כמשלש חדשים״ויהי ״: שלפנינו
מרמז , ר יהודה״מ״ויא. וסלבכ״ה בכ, חל שלושה חדשים אחרי כןחנוכה חג הל ולוהעולם נברא בכ״ה באשכידוע ש

״הוציאוה . (כב. ב״ק) "תן פטורשבחוץ ונשרף הפמ( נר חנוכה)נווני שהדליק נרו חיהודה  ביר רמא"על הנאמר בגמרא 
בגדו אצלה עד  נחפסוק ״ותהרמז השני מופיע ב. וץחבמביתו  חעל פת יאהנר חנוכה  צותממרמז על כך ש, ותשרף״

״עד בוא (. טפחים 01)ו ובה ד״'גב, ו״ד״בג. נוכה'ר ח'תדליק נ'״ ר״ת וח״ותנ (טז' לטבראשית )בוא אדוניו אל בתו״ 
 ...קן השומל רגעד שתכלה זמן הדלקת נר חנוכה היא , אדוניו אל ביתו״

 

 (ב' בראשית מג) "שובו שברו לנו מעט אוכל"
ואם ,  68 בגמטריאהיא " לנו"המילה  .חנוכהשמדליקים בנרות מספר ה לעז שמעתי מפרשים שהפסוק שלפנינו מרמ

שיש לומר " ומעט אוכל". "לנו"את התיבה לחלק /לשבור" שברו לנו"הכוונה בוזו . 34 אצילשניים  68מחלקים 
נרות ה בדיוק מספרשזה   33 ביחד יצא לנו. 'אלהוסיף היינו ד ,"אוכל"מילה הכי קטנה שהאות להוסיף את 

  .(םהשמשי םיחד ע)חנוכה חג הכל במשך  םשמדליקי
 

 (ח תרעא א"אוע "שו)" ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק"

 כסף לרכישת ולאסוף  "חזר על הפתחים"מחויב ל ואה, אדם שאין לו במה לקנות נרות חנוכה, ע"השולפי 
 מצוה נוספת שגם עליה נאמר שאפילו עני מחוייב בה היא מצוות שתיית ארבע כוסות בליל . שמן לנר חנוכה

 ע "שו)" כוסות' אפילו עני המתפרנס מן הצדקה ימכור מלבושו או ילוה או ישכיר עצמו בשביל יין לד", הסדר

 מתרץ ? תושאר המצואשר ותר מילו את ודווקא בשתי מצול "חז והחמירלהבין מדוע וצריך . (ח תעב יג"או
 מעלה עליו , ה ונאנס ולא עשהואדם לעשות מצ בחש: "ת נאמרושאר המצושעל  בושטכאומסם רבי אברה

 לעשות כדי ה במחשאזי די ב סובחינת אנבאם האדם הוא , תובכל שאר המצוכלומר ". אהשכאילו ע בהכתו
 ם של מצוות טעהעיקר , כוסותהארבע ך גם במצות שתיית וכ, בנרות חנוכהאבל . לקיים את המצוה

 בלבד לכן  במחשבהלקיים אפשר  איאת פרסום הנס ו, הנסאת לפרסם ברבים  ,"פירסומי ניסא"אלו הוא 
  . לבדבמחשבה לא ניתן לצאת ידי חובה במצוות אלו ב

 

 (ז 'ח תרעא"או)" כדי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, להניחו בטפח הסמוך לפתח משמאל מצוה"
ומלתם ": את מאמר הכתובלקיים . משמאל שיהיה כנגד הלבצריך להיות נר חנוכה היה אומר ש ״ק מסטריקובההר

הכהנים על ידי עשה נ שהנסזו גם הסיבה . מילהשל השמונה ימים כימי זו גם הסיבה שהנס היה . את ערלת לבבכם״
 (ט 'דברים לג) "ורוצינ ךוברית ך״כי שמרו אמרת: בני לוי שעליהם נאמר

 

 (הנרות הללו) "ואין לנו רשות להשתמש בהם"

. היקריםם דהיינו הבני, רות הקדש שלנוהכוונה היא לנ" הנרות הללו קדש הם"אומר שבאמירה  הרב יהודה צדקה
לרתום  ,ןכגו, לצרכים שלנוהכוונה היא לנו רשות להשתמש בהם״  ןאיו" .'מקודשים לתורה ולעבודת ה עליהם להיות

לגלות את הניצוץ הקדוש הטמון , 'לראות אותם עוסקים בתורת ה, "״אלא לראותם בלבד. 'וכדלפרנסת הבית ו אותם
 . בהם ולהעלות אותו

 

  (על הנסים) "נוכה אלו להודות ולהללימי חונת מוקבעו ש" 

 בחנוכה ביקשוש" חפץ חיים"מבאר ה? ים מכךדמה למ. חנוכה ופוריםחוץ מ דשום חג או מועאין החורף  יימ בכל 
בר יצאנו שלמים ושני דבסופו של , ליטול את הגוףהאויבים ובפורים ביקשו   .התורהליטול מאתנו את אויבינו 

בגלות זו קמים עלינו כל הזמן מסיתים , מסמל את הגלות הארוכה והחשוכה ,ועדיכ, החורף .ינודברים האלה בידה
, ך לנצחשמיהגלות לא תש ים אותנודוחגים אלו מלמ .יחים מבית ומחוץ ורוצים לקחת מאיתנו את הרוח והגוףדומ

  . ונצא מן הגלות שלמים בנשמתנו ובגופינו' הבר יעזור דבסופו של 
 

  "דמי חנוכה"מנהג נתינת 

מפני שהיוונים אסרו הוא  לילדים "דמי חנוכה"מנהג נתינת לטעם ש 'מפונביזהרב של  ורבאו "שפתי חיים"מובא ב
מעט נתנו להם התורה הם  לימוד לאורצו להחזיר את הילדים החשמונאים את היוונים וכאשר ניצחו , ללמוד תורה

 ואוביה ומתוך שלא לשמ, א"ב באיגרת הגרוכמו שכת, כי זו הדרך לחבב על הילדים את הלימוד, כסף כדי שילמדו
 . תורה כדי להמריץ את הילדים ללמוד" דמי חנוכה"נהגו לתת לילדים ולזכר זה , לשמה
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