
בס"ד
What Goes Around Comes Around

The–לבניםסימןאבותמעשה Events/Actions of the Fathers are a Sign for the Children

FIRST APPROACH

I
בראשית פרשת לך לך פרק יב

(א) וַּיֹאֶמר יְקֹוָק ֶאל ַאְבָרם ֶל� ְל� ֵמַאְרְצ�
ּוִמּמֹוַלְדְּת� ּוִמֵּבית ָאִבי� ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך:

(ב) וְֶאֶעְׂש� ְלגֹוי ָּגדֹול וֲַאָבֶרְכ� וֲַאַגְּדָלה ְׁשֶמ�
וְֶהיֵה ְּבָרָכה:

(ג) וֲַאָבֲרָכה ְמָבְרֶכי� ּוְמַקֶּלְל� ָאאֹר וְִנְבְרכּו ְב�
ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה:

(ד) וֵַּיֶל� ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו יְקֹוָק וֵַּיֶל� ִאּתֹו
לֹוט וְַאְבָרם ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים וְִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו

ֵמָחָרן:

(ה) וִַּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו וְֶאת לֹוט ֶּבן ָאִחיו
וְֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו וְֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו
ְבָחָרן וֵַּיְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען וַָּיבֹאּו ַאְרָצה ְּכָנַען:

ַעד ֵאלֹון(ו) וַַּיֲעבֹר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם
מֹוֶרה וְַהְּכַנֲעִני ָאז ָּבָאֶרץ:

(ז) וֵַּיָרא יְקֹוָק ֶאל ַאְבָרם וַּיֹאֶמר ְלַזְרֲע� ֶאֵּתן ֶאת
ָהָאֶרץ ַהּזֹאת וִַּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליקֹוָק ַהִּנְרֶאה ֵאָליו:

(ח) וַַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית ֵאל וֵַּיט
ָאֳה�ה ֵּבית ֵאל ִמָּים וְָהַעי ִמֶּקֶדם וִַּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח

ַליקֹוָק וִַּיְקָרא ְּבֵׁשם יְקֹוָק:

(ט) וִַּיַּסע ַאְבָרם ָהלֹו� וְָנסֹוַע ַהֶּנְגָּבה: פ

(י) וַיְִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ וֵַּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַריְָמה ָלגּור
ָׁשם ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ָּבָאֶרץ:

1 Now HaShem said unto Abram: 'Get thee out of thy
country, and from thy kindred, and from thy father's
house, unto the land that I will show thee.

2 And I will make of thee a great nation, and I will
bless thee, and make thy name great; and be thou a
blessing.

3 And I will bless them that bless thee, and him that
curseth thee will I curse; and in thee shall all the
families of the earth be blessed.'

4 So Abram went, as HaShem had spoken unto him;
and Lot went with him; and Abram was seventy and
five years old when he departed from Haran.

5 And Abram took Sarai, his wife, and Lot his
brother's son, and all their substance that they had
gathered, and the souls that they had gotten in Haran;
and they went forth to go into the land of Canaan; and
into the land of Canaan they came.

6 And Abram passed through the land unto the
place of Shechem, unto the terebinth of Moreh.
And the Canaanite was then in the land.

7 And HaShem appeared unto Abram, and said: 'Unto
thy seed will I give this land'; and he builded there an
altar unto HaShem, who appeared unto him.

8 And he removed from thence unto the mountain on
the east of Beth-el, and pitched his tent, having
Beth-el on the west, and Ai on the east; and he
builded there an altar unto HaShem, and called upon
the name of HaShem.

9 And Abram journeyed, going on still toward the
South.

10 And there was a famine in the land; and Abram
went down into Egypt to sojourn there; for the
famine was sore in the land.



Nachmanides(ופסוקיבפרקבראשיתרמב"ן.1 Bereishit 12:6(

ַּיֲעבֹר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה וְַהְּכַנֲעִני ָאז ָּבָאֶרץ:וַ
בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם יצחק ויעקב,אומר לך כלל תבין אותוויעבר אברם בארץ עד מקום שכם -

, ולכןכל מה שאירע לאבות סימן לבניםוהוא ענין גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה, ואמרו (תנחומא ט)
יאריכו הכתובים בספור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כאלו הם דברים

כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת האבותכיוכולם באים ללמד על העתיד,מיותרים אין בהם תועלת,
:יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו

. ואני מתחילוהבן זה...ולפיכך החזיק הקב"ה את אברהם בארץ ועשה לו דמיונות בכל העתיד להעשות בזרעו,
לפרש הענינים בפרט בפסוקים בעזרת השם:

)Rashi(רש"י.2
כשיבאו להלחם בשכם:טלהתפלל על בני יעקב-עד מקום שכם

Sifsei(חכמיםשפתי Chachamim(
ישראלארץבגבולראשונהשהיאלסוכותשבאהכתובהשמיענולאלמהלרש"ידקשהט

עדנאמרלמהלודקשהנמיאילהתפלל,פירשזהועליז),(לגוישלחבפרשתלקמןכדמשמע
שבאפירשזהועלשכם,עירויבא(שם)יעקבגביכדכתיבשכם,עירכתיבולאשכם,מקום

להתפלל וכו', ומשום הכי נקט מקום דכל המתפלל צריך לקבוע מקום לתפלתו…

קבלו ישראל שבועת התורה:- הוא שכם, הראהו הר גריזים והר עיבלי ששםאלון מורה

Sifsei(חכמיםשפתי Chachamim(
י דקשה לרש"י הא כתיב עד מקום שכם עד אלון מורה וכיון דשכם הוא למה קראו אלון מורה,

ומפרש הראהו הר גריזים והר עיבל ושם כתב אלון מורה בפרשת ראה (דברים יא ל), ששם קבלו
וכו', כי אלון לשון אלה (פירוש שבועה), ומורה, לשון הוראה וזהו תורה. (מהרש"ל):

של שם, שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את- היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעווהכנעני אז בארץ
הארץ לבניו, שנאמר (בראשית יד יח) ומלכי צדק מלך שלם, לפיכך (פסוק ז) ויאמר ה' אל אברהם לזרעך אתן

את הארץ הזאת, עתיד אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם:

)Nachmanides(רמב"ן.3
שם המקום ההוא. ושכם בן חמור על שם עירוהיא עיר שכם, כן זה-ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם

. ואנינקרא. וכתב רש"י נכנס לתוכה עד מקום שכם להתפלל על בני יעקב כשיבואו מן השדה עצבים.  ונכון הוא
מוסיף כי החזיק אברהם במקום ההוא תחלה, וקודם שנתן לו את הארץ, נרמז לו מזה כי בניו יכבשו המקום

והכנעני אזהארץ שלם להגלותם משם. ולכן אמרוקודם היות עון יושבההוא תחלה קודם היותם זוכים בו,
אהל בין בית אל ובין העי, כי הוא המקום אשר- וכאשר נתן לו הקב"ה הארץ במאמר, אז נסע משם ונטעבארץ

כבש יהושע בתחלה:



Nachmanides(יפסוקיבפרקבראשיתרמב"ן.4 Breishit 12:10(

וַיְִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ וֵַּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַריְָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי־ָכֵבד ָהָרָעב ָּבָאֶרץ:
And there was a famine in the land, and Avram went down to Egypt to sojourn there because the

famine was severe in the land.

חנםאותועשקווהמצריםהבצורת,בימינפשולהחיותשםלגורהרעבמפנילמצריםירדאברהםהנה-בארץרעבויהי
אנשיםפרעהעליוצוהוגםובזהב,בכסףבמקנהמשםוהוציאוגדולים,בנגעיםנקמתםנקםוהקב"האשתו,אתלקחת

אמרכאשרהנשיםמהםויקחולהםירעווהמצריםבארץ,שםלגורהרעבמפנימצריםירדובניוכיאליוורמזלשלחם:
מאד,כבדמקנהובקרוצאןוזהבבכסףשיוציאםעדגדוליםבנגעיםנקמתםינקוםוהקב"התחיון,הבתוכלכב)א(שמות

(מרבהבבראשיתפרשוהוהזהוהעניןבבניםיהיהשלאהאבמאורעמכלדברנפללאהארץ..מןלשלחםבהםוהחזיקו

מהכלמוצאואתה,בניךלפניהדרךאתוכבושצאלאברהםהקב"האמראמר,אושעיארביבשםפנחסרביו)
שכתוב באברהם כתוב בבניו, באברהם כתוב ויהי רעב בארץ, בישראל כתיב (להלן מה ו) כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ:

בראשית יבבראשית מג-שמות

וְָהָרָעב ָּכֵבד ָּבָאֶרץ

וַָּיָקם יֲַעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע…וַָּיבֹאּו ִמְצָריְָמה יֲַעקֹב
וְָכל ַזְרעֹו ִאּתֹו: ָּבָניו ּוְבֵני ָבָניו ִאּתֹו ְּבנָֹתיו ּוְבנֹות

ָּבָניו וְָכל ַזְרעֹו ֵהִביא ִאּתֹו ִמְצָריְָמה

וַיְִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ

וֵַּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַריְָמה

ַהִּיּלֹודיְַצו ַּפְרעֹה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאמֹר ָּכל ַהֵּבןוַ
וְָכל ַהַּבת ְּתַחּיּוןַהיְאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו

ֶאל ַּפְרעֹהוִַּיְראּו אָֹתּה ָׂשֵרי ַפְרעֹה וַיְַהְללּו אָֹתּה
ֵּבית ַּפְרעֹהוַֻּתַּקח ָהִאָּׁשה

וְָׁשַלְחִּתי ֶאת יִָדי וְִהֵּכיִתי ֶאת ִמְצַריִם ְּבכֹל
ִנְפְלאַֹתי ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְּבִקְרּבֹו וְַאֲחֵרי ֵכן יְַׁשַּלח

ֶאְתֶכם:

ְּגדִֹליםְנָגִעיםַּפְרעֹהֶאתיְקֹוָקוַיְַנַּגע

וַיקֹוָק ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני ִמְצַריִם וַַּיְׁשִאלּום
וַיְַנְּצלּו ֶאת ִמְצָריִם:    (לח) וְַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה

ִאָּתם וְצֹאן ּוָבָקר ִמְקֶנה ָּכֵבד ְמאֹד:

ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה וַיְִהי לֹו צֹאן ּוָבָקר וֲַחמִֹרים
וֲַעָבִדים ּוְׁשָפחֹת וֲַאתֹנֹת ּוְגַמִּלים:

וֶַּתֱחַזק ִמְצַריִם ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלַׁשְּלָחם ִמן
ָהָאֶרץ ִּכי ָאְמרּו ֻּכָּלנּו ֵמִתים

וַיְַצו ָעָליו ַּפְרעֹה ֲאָנִׁשים וַיְַׁשְּלחּו אֹתֹו וְֶאת ִאְׁשּתֹו וְֶאת
ָּכל ֲאֶׁשר לֹו



II
וְֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת יְִצָחק ֶּבן־ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם

הֹוִליד ֶאת־יְִצָחק:  (בראשית כה:יט)
This is the story of Isaac, son of
Abraham. Abraham begot Isaac.

)Abarbanel(אברבנאל.5

ורש"ימבואר.כפלוהואיצחקתולדותואלהשאמראחריצחקאתהולידאברהםבאמרוהא'השאלה
שנקראשלאחרוי"אאביו.לאברהםדומהיצחקשלאיקוניןזיושהיההזהההכפלבטעםמהמדרשכתב

הזהבמקוםלכתבוראויהיהלאאמתזהכלהיותועםאברם.נקראבהיותולאיצחק.אתהולידאברהם
הודעהבאמתוהיאיוסףברכיעליולדוכמויצחקאתגדלשאברהםכתבוהרא"בענולד.כאשראלא

דרכווכפיהיחסמראשלהתחילהכתובשחזרכתבוהר"מבןאביו.תרחולאגדלושהואבידועכימיותרת
היה ראוי שיאמר הכתוב אלה תולדות אברהם אברהם הוליד את יצחק:

יצחקאתהולידאברהםאמרולכןלושאירעוולמאורעותהבניםלהולדתכוללתולדותשמלתוהנכון
יצחקאתהולידאברהםכיהוכיחושהםבאופןלאברהםנתדמהליצחקוארעושקרושבמאורעותלהגיד

אשהלקחכןגםיצחקממשפחתואשהלקחאברהםאםהנהכיהבן.לעניניוקורותיוהאבענינילהדמות
אםשנה.מ'בןלקחהיצחקגםשםשביארתיכמושנהמ'בןבבחרותולקחהאברהםאםממשפחתו.

הרשעישמעאלראשונההולידאברה'אםעקרים.היוואשתויצחקגםעקריםהיושניהםואשתואברהם
הולידאברהםאםתם.אישיעקבהולידואח"כהרשעעשותחלההולידיצחקכןהחשוביצחקואח"כ

ואחרשדהאישצידיודעעשוהולידיצחקכןאהליםיושבויצחקתמידוצודהמדברלמודפראישמעאל
אםעשו.אתאהביצחקכןחסרונוכלעםישמעאלאתאהבאברהםאםאהלים.יושבתםאישויעקבכך

ומירושתומברכתועשואתגרשיצחקכןהשםמרצוןאלאמרצונולאישמעאלאתמביתוגרשאברהם
זכההקטוןבנויעקביצחקככהארצוירושתויעודיברכתואתירשהקטוןבנואברהםאםהשם.ברצון

כןשםלגורגרראלהלךאברהםאםרעב.היהיצחקבימיג"כרעבהיהאברהםבימיאםעצמו.לזה
ופיכלאבימלךאליוהלךיצחקכן.הבטחתולבקשצבאושרופיכלאבימלךאליוהלךאברהםאםיצחק.

יצחק.כןכךעלאבימלךוהוכיחוהיאאחותיאשתועלאמראברהםאםושלומו.בריתולבקשצבאושר
לךהרייצחק.כןבארותחפראברהםאםכןגםיצחקהיהכןובקרצאןבמקנהנתברךאברהםאם

הדמוים האלה וזולתם שהיו ביניהם שבעבורם אמר אברהם הוליד את יצחק שנתדמה אליו בקורותיו.



III

ְּבִבְטנָּה:תֹוִמםוְִהּנֵהָלֶלֶדתיֶָמיָהוַּיְִמְלאּו(כד)
ֵׂשָערְּכַאֶּדֶרתֻּכּלֹוַאְדמֹונִיָהִראׁשֹוןוַּיֵֵצא(כה)

ָאִחיויָָצאוְַאֲחֵרי־ֵכן(כו)ֵעָׂשו:ְׁשמֹווַּיְִקְראּו
יֲַעקֹבְׁשמֹווַּיְִקָראֵעָׂשוַּבֲעֵקבאֶֹחֶזתוְיָדֹו

וְיְִצָחק ֶּבן־ִׁשִּׁשים ָׁשנָה ְּבֶלֶדת אָֹתם:

When her time to give birth was at hand,
there were twins in her womb. The first
one emerged red, like a hairy mantle all
over; so they named him Esau. Then his
brother emerged, holding on to the heel
of Esau; so they named him Jacob.*Jacob
Play on Heb. ‘aqeb “heel.” Isaac was sixty
years old when they were born.

)Abarbanel(אברבנאל.6
לאמותם.נשיאיםהאלההתאומיםרבקהשתלדשחייבההאלקיתהחכמהראתהמההו'השאלה

שרהבןהיההאחדכיהמלאהבבטןתאומיםהיולאאבלגוייהםראשיהיווישמעאליצחקוהנה
הכרחהיהואםרבקהבבטןיחדלהתהוותוהוצרכוויעקבעשוכןהיהלאולמההגרבןוהאחד

היותם תאומים מדוע היו ברבקה ולא בשאר האמהות:

אחדברגעשתיהםשנפתחויראהשליותבשתישניהםהיותעםוהיהעשובעקבאוחזתידושהכתובזכר
בשעתשמהבעקבויעקבאחזואזלצאתעשוהקדיםוהנהלצאתהרחםפיאליחדהעובריםשניויצאו

כיראשונהלצאתראוייעקבשהיהלהודיעאחדה.חמשהדבריםסודותעללרמוזאצליזההיההיציאה
לפניויצאשלאלעכבובעקבואוחזיעקבהיהלצאתעשושקדםולפיכדבריהםראשונהמטפהנתהוההוא

בכורתואתיקחשיעקבכךאחרשהיהמהרמזובזהראשונהלצאתרוצהוהיההאמתכפיהבכורהואכי
אדוםתמידיהיהשכןלהגידב'והבפירושו.רש"ישהביאווכמוהזההרמזעלבמדרשהעירווכבר

ג'והבזהזהונלחמיםשונאיםהיואמםושמבטןשזכרתיוכמונופלזהקםכשזהבזהזהקשוריםוישראל
ומבזההגופייםבדבריםבוחרהיההואכיבעקבודשעשושהיהבדבריםאוחזיעקבשיהיהלהודיע
עדבעקביוודשאותםמבזהעשושהיהאותםהנפשייםבדבריםאוחזהיהויעקבהנפשייםהדבריםומואס

ולפיהקב"המאותיותשהיאהיודאותבונתוסףהנהכיעשוכמובלבדעקבלאיעקבנקראזהשמפני
ד'והכן.קראוהואברוךהקדושיעקבשמוויקראבאמרםר"זלכוונושלזהואוליתמיד.בודבקשהיה
כןגםלזהולרמוזאליוומשועבדיםגוליםעשורגליתחתוזרעויעקבשיהיורביםימיםיהיושכברלרמוז
ואחיזתוהאמתיתיעקבשממשלתלרמוזה'והרגליו.תחתהואכאלועשובעקבאוחזתידוהיתה

וביתאשיעקבביתוהיהח"י)א'(עובדיההנביאשיעדוכמועשובאחריתתהיההפסקמבליהתמידית
ולכןעשוהראתלשפוטציוןבהרמושיעיםועלוואמרוגו'.ואכלוםבהםודלקולקשעשווביתלהבהיוסף

מושליעקבשיהיהלרמוזוסופוגופואחריתשהואבעקבועשוונפילתבאחיזהיעקבממשלתהמשיל
מלכותולגמורמספיקזהשאיןסימןעשובעקבבאמרםחז"לכוונוולזהוממשלתווסופובעקבועשובהיות

.'הוהשאלהעד שזה עומד ונוטלה ממנו. והותרה עם מה שפירשתי



IV.

Shmot(כה:הרבהשמות.3 Rabbah 25:5(

ְּדַבר־יֹוםוְָלְקטּוָהָעםוְיָָצאִמן־ַהָּׁשָמיִםֶלֶחםָלֶכםַמְמִטירִהְנִניֶאל־מֶֹׁשהיְקֹוָקוַּיֹאֶמר
ְּביֹומֹו ְלַמַען ֲאנֶַּסּנּו ֲהיֵֵל� ְּבתֹוָרִתי ִאם־�א: (שמות טז:ד)

Hashem said to Moshe: Behold I will rain bread from heaven for you, and the people will go out and

gather a certain portion every day, that I may test them whether they will follow my Torah, or not.

מוצאאתה...תמצאנו'הימיםברובכיהמיםפניעללחמך'שלחיא)(קהלתהה"דהשמיםמןלחםלכםממטירהנני
מעטנאיוקחיח)(בראשיתאמרהוא,במדברלבניוהקב"העשהבעצמוהשרתלמלאכיאבינואברהםשעשהמהכל

רגליכםורחצואמרהוא,הצורעלשםלפניךעומדהננייז)(שמותשנא'מניןשליח,ע"ימיםנתןוהקב"השליחע"ימים
ענןפרשקה)(תהליםוהקב"ההעץתחתוהשענואמרהוא,במיםוארחצךטז)(יחזקאלשנאמרבמדברלהםופרע

הולךוה'יג)(שמותשנאמרלבניוהקב"הופרעלשלחםעמםהולךואברהםיח)(בראשיתשנאמראותםליוההוא,למסך
לחםלכםממטירהנניאמרוהקב"הלחםפתואקחהאמרהוא,יומםלפניהם ...

Breishit(מג:טרבהבראשית.4 Rabbah 43:9(

ֶאל־ֶמֶל�ַאְבָרםוַּיֹאֶמר(כב)ַקח־ָל�:וְָהְרֻכׁשַהּנֶֶפׁשֶּתן־ִליֶאל־ַאְבָרםֶמֶל�־ְסדֹםוַּיֹאֶמר(כא)
וְִאם־ֶאַּקחְׂשרֹו�־ַנַעלוְַעדִאם־ִמחּוט(כג)וָָאֶרץ:ָׁשַמיִםקֹנֵהֶעְליֹוןֵאלֶאל־יְקֹוָקיִָדיֲהִרמִֹתיְסדֹם

(בראשית יד:כא-כג)ִמָּכל־ֲאֶׁשר־ָל� וְ�א תֹאַמר ֲאנִי ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת־ַאְבָרם:

And the king of Sedom said to Avram ‘Give me the people, and the goods take for yourself.’  And Avram said to

the king of Sedom ‘I have raised my hand to [G-d] that I will take nothing from a thread even to a shoelace,

and that I will not take anything that is yours, lest you say ‘I have made Avram rich.  (Breishit 14:21-23)

, היך מה דאתחייך שאני נותן לבניך מצות ציציתא"ל הקב"ה את אמרת אם מחוטא"ר אבא בר ממל,אם מחוט

ועד שרוך נעל, חייך שאני נותן לבניך,חוטא דתכלתאומתרגמינןונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלתאמר (במדבר טו)
המשכן שהוא מצוייר בתכלת וארגמן,, ד"א אם מחוט זהרגלווחלצה נעלו מעלהיך מה דאת אמר (דברים כה)מצות יבמה

ועד שרוך נעל, אלו עורות התחשים...

Breishit(מח:זרבהבראשית.5 48:7(

(בראשית יח:א)ְּכחֹם ַהּיֹום:יֵֹׁשב ֶּפַתח־ָהאֶֹהלוְהּוא(א) וַּיֵָרא ֵאָליו יְקֹוָק ְּבֵא�נֵי ַמְמֵרא

And Hashem appeared to him in Eilonei Mamreh, as he sat in the tent door in the heat of the day:

שבאמר ישב כתיב, בקש לעמוד, א"ל הקב"הרבי ברכיה משום ר' לוי,והוא יושב פתח האהל כחום היום
כשישראל נכנסים לבתי כנסיותיושבין ושכינה עומדת על גבן,, מה אתה יושב ושכינה עומדת, כך בניךאתה סימן לבניך

שנאמר (תהלים פב) אלהים נצב בעדת אל...ולבתי מדרשות וקורין קריאת שמע והן יושבים לכבודי ואני על גבן


