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ה'תר פנימ
כריתת ברית
מלּווה בכריתת ברית בינ ה' ובינ ישראל ,כפי שמפורש בפרשת
ֶ
מעמד הר :יני היה
משפטימ:

ęėþ ĚĀă Ğü 'Đ ĦĤÿ ėă Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ĦĕĤü čă ø Đÿ ęďÿ ĐĜăý Đü ,ĤĚČā
þ ĕă đÿ ęĞĀ ĐĀ ĘĞÿ ģāĤĒø ĕă ü đÿ ęďĀă Đÿ ĦČþ Đĥāþ Ĉ Ě ēģăÿ ĕă ü đ"ÿ
)שמות כד ,ח(
."ĐĘă þ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ Ęėă Ā ĘĞÿ
" ,"ĐĘă þ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đהמ עשרת הדברות ,אשר תמציתנ כלולה בשתי הדיברות
ÿ
הראשונות:

."...ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĕėāü ĜČ"Ā
"."ĕĜĀ ĠĀ ă ĘĞÿ ęĕĤü ēý Čú ęĕĐāü ĘČù ĖĀ Ęø Đĕþ Đø ĕü ČāĘ

)שמות כ ,ב(

נצרפ את שתיהנ יחד ,והתוצאה תהיה:
 - 1ה' הוא האלוקימ - 2 .רק ה' הוא האלוקימ.
כלומר ,הדיבר הראשונ קובע הוראה חיובית ,והדיבר השני שולל כל אפשרות
אחרת .אמור מעתה ,א:ור לעבוד עבודה זרה יחד עמ עבודת ה'.
בנושא הזה ערכ אליהו הנביא בירור י:ודי בהר הכרמל ובפנייתו אל העמ הוא קבע
נחרצות:

'Đ ęČü .ęĕĠü ă Ğü ĝøă Đÿ ĕĦăý ĥø Ĉ ĘĞÿ ęĕēü ĝāø Ġă ęĦăþ Čÿ ĕĦÿ ĚĀ ďĞÿ ,ĤĚČā
þ ĕă đÿ ęĞĀ ĐĀ Ęėă Ā ĘČþ đă Đĕă Ā Ęü Čý ĥĈ Ďă ÿ ĕă ü đ"ÿ
)מלכימ-א יח ,כא(
."...đĕĤĀ ēú Čÿ đă ėĘø ĘĞÿ čă ÿ Đÿ ęČü đø ,đĕĤĀ ēú Čÿ đă ėĘø ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ
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לאור המופת המדהימ של הגילוי האלוקי באש מנ השמימ ,פרצה מפי כל העמ
הקריאה הנרגשת שאנו מצטטימ אותה פעמ אחר פעמ בימימ הנוראימ:

"."ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ Čđă Đ 'Đ ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ Čđă Đ 'Đ...

)שמ ,פ+וק לט(

לאמירה הכפולה הזאת יש כוונה ברורה - 1 :ה' הוא האלוקימ - 2 .ורק הוא
האלוקימ .אילו היינו מנקדימ את הקריאה הכפולה ,הייתה התוצאה נראית ככ:
ה' ,הוא האלוקימ .ה' הוא ,האלוקימ.
בפרשת 'ואתחננ' מדגיש משה רבנו את התובנה הזאת פעמיימ ,בצורה מאוד חדה:

." āđďă čÿ Ęø Ěü ď āđĞ ěĕČý ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ Čđă Đ 'Đ ĕėă ü ĦĞÿ ďÿ ĘĀ ĦĀ Čý Ĥø ĐĀ ĐĦăĀ Č"ÿ

)דברימ ד ,לה(

 - 1ה' הוא האלוקימ - 2 .אינ עוד מלבדו.
ובפעמ השנייה באותו הפרק:

ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘĞÿ đø ĘĞÿ Ěÿă Ěü ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ čă ÿ ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ Čđă Đ 'Đ ĕėă ü ĖĀ čþ čĀ Ęø ĘČþ ĦāĀ čĥý Ĉ Đú đÿ ę āđĕă Đÿ ĦăĀ Ğø ďÿ ĕĀ đ"ø
)שמ ,פ+וק לט(
."ď āđĞ ěĕČý Ħēÿ ĦăĀ Ěü
 - 1ה' הוא האלוקימ - 2 .אינ עוד.
זו גמ כוונת הפ+וק הראשונ בקריאת שמע ,המכונה בשמ "פ+וק הייחוד".

."ďēĀ Čþ 'Đ đă ĜĕĐāý ĘąČù 'Đ ĘČý ĤĀ ĥ
"ĉ ø ĕü ĞĚÿ ĥ
øĈ

)דברימ ו ,ד(

כלומר ,ה' הוא אלוקינו ,ורק הוא ,אלוקינו )אחד ולא יותר(.
העיקרונ הזה ינחה אותנו בהבנת הפרשה השלישית בקריאת שמע שהיא פרשת
ציצית ,אשר על פניה נראית הפרשה הזאת מורכבת משלושה זוגות פ+וקימ
החוזרימ על עצממ ללא +יבה.
א .הזוג הראשונ:

"ĘĕĦü Ġø ă ğĜĀ ėă Ā Đÿ ĦĢĕü Ģü ĘĞÿ đă ĜĦø ĜĀ đø ęĦāĀ ĤāďĘø ęĐĕþ ďý Ďø čü ĕĠý Ĝø ėă ÿ ĘĞÿ ĦĢĕü Ģü ęĐþ ĘĀ đă ĥĉ ĞĀ đø ...
)במדבר טו ,לח(
."ĦĘþ ėý Ħăø
ההמשכ נראה מיותר לכאורה:

."ĦĢĕü Ģü Ęø ęėþ ĘĀ ĐĕĀ ĐĀ đ"ø
אולמ ,על פי העיקרונ שנקבע לעיל :הפ+וק הראשונ עו+ק בציווי ,שיש לתת על
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הציצית פתיל תכלת .ההדגשה הנו6פת היא ,שרק פתיל תכלת הוא המצווה ,ולא
מצבע אחר.
ב .הזוג השני:

" ."...ęĦāĀ Č ęĦĕþ ĥĉ ü Ğú đÿ 'Đ Ħ āđĢø Ěü Ęėă Ā ĦČþ ęĦăþ Ĥø ėÿ Ēø đă āđĦāČ ęĦĕþ Čü Ĥø đă

)שמ ,פ6וק לט(

גמ כאנ ,ההמשכ נראה מיותר:

"."...ĕĦĀ āđĢø Ěü Ęėă Ā ĦČþ ęĦĕþ ĥĉ ü Ğú đÿ đă Ĥėă ø Ēø Ħăü ěĞÿ Ěÿ Ę
ø

)שמ ,פ6וק מ(

המ ְצ ָוה לזכור את מצוֹות ה'
שוב על פי אותו עיקרונ ,בפ6וק הראשונ ,מופיעה ִ
ולעשות אותמ .ההדגשה הנו6פת היא ,שיש לקיימ אכ ורק את מצוות ה' ולא
ללכת אחרי נטיית הלב והעיניימ לכיוונ עבודה זרה או גילוי עריות:

"."...ęėĕþ Ĝĕý Ğý ĕĤý ēú Čÿ đø ęėþ čø čÿ Ęø ĕĤý ēú Čÿ đă ĤĦĂ ĦĀ ČāĘđ...
ø

)שמ ,פ6וק לט(

 ,"ęėĕכלומר תייחדו את
"þ Đāý ĘąČĘý ęĕĥāü Ĉ ďģø ęĦĕþ ĕü Đø đ...
משומ ככ מו6יפה התורה כאנü :
עצמכמ לעבודת ה' ולא לדברימ אחרימ א6ורימ.
ג .הזוג השלישי:

."...ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü ġĤþ Čþ Ěý ęėþ Ħø Čþ ĕĦČ
ü Ģý āđĐ Ĥĥþ Ĉ Čú ęėĕþ Đāý ĘąČù 'Đ ĕĜü Č"ú

)שמ ,פ6וק מא(

שוב ,ההמשכ נראה ללא צורכ:

."ęėĕþ Đāý ĘČù 'Đ ĕĜü Č"ú

)שמ(

אלא שגמ כאנ אותו עיקרונ .בפי6קה הראשונה היא על ַאנִ י ה' .ההדגשה הנו6פת
יכמ .כלומר ,שרק עמ ישראל יזכה למעלה הזו ולא שומ אומה
ֹלה ֶ
היא על המילה ֶא ֵ
אחרת.
יכמ.
־ֹלה ֶ
אפשר לומר שמרכז הכובד נע מנ המילה ַאנִ י ה' ,למילה ֶא ֵ
הדברימ האלה מחזירימ אותנו לברית שכרת ה' עמ יצחק אבינו:
ה' מודיע לאברהמ ביח 6ליצחק:

āđĦă Čü ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ĕĦāü Ěģü Đú đÿ ģēĀ Ģø ĕü āđĚĥø Ĉ ĦČþ ĦČ
"ĉ Ā ĘčĀ Č...
Ā ĤĀ ģĀ đø ěčă ý ĖĀ Ęø Ħďþ Ęāþ ĕ ĖĀ Ħăø ĥø Ĉ Čü ĐĤĀ ĥ
ú
)בראשית יז ,יט(
."đĕĤĀ ēú Čÿ āđĞĤø Ēÿ Ęø ęĘĀ āđĞ ĦĕĤü čø Ęü
אולמ ביח 6לישמעאל ההודעה שונה:
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" ďāČĚø ďāČĚø čă ü āđĦāČ ĕĦĕü čă ý Ĥø Đü đø āđĦāČ ĕĦĕü Ĥý Ġø Đü đø āđĦāČ ĕĦăü ėø Ĥÿ čă ý ĐĜăý Đü .ĖĕĀ Ħăü Ğø Ěÿ ĥø Ĉ ĘČĞý ĚĀ ĥø Ĉ ĕü Ęø đă
)שמ ,פ+וק כ(
."Ę āđďĎă Ā ĕ āđĎĘø đĕĦăü Ħÿ Ĝø đă ďĕĘü āđĕ ęČĕü ĥ
ĉ ü Ĝø Ĥĥ
ĉ Ā ĞĀ ęĕĜý ĥø Ĉ
מכל הברכות האלה הושמטה הברית .וכדי שלא יהיה מקומ ל+פק שההשמטה
מכוונת מו+יפ ה' ומדגיש:

."ĦĤþ ēþ Čÿ ĐĀ ĐĜĀ ĥĀ ă Ĉ čă ÿ ĐĒþă Đÿ ďĞý āđĚă Ęÿ ĐĤĀ ĥ
ĉ Ā ĖĀ Ęø ďĘý Ħăý Ĥĥþ Ĉ Čú ģēĀ Ģø ĕü ĦČþ ęĕģü ČĀ ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ đ"ø
)שמ ,פ+וק כא(

במילימ אחרות :את הברית אקימ עמ יצחק ולא עמ ישמעאל .אינ מקומ לשתי
בריתות.

הפרת ברית
נשוב אל הברית בינ ה' ובינ ישראל.
לפני חתימת +פר התורה ,מופיעה התראה אלוקית קשה ,המבשרת על העלול
להתרחש בעמ ישראל אחרי מותו של משה רבנו .האזהרה מפרטת את החטא
הכבד שעלול להפוכ למציאות ,וגמ את העונש הצפוי .על פניו נראה העונש מידה
כנגד מידה ביח +לחטא .אולמ בהתבוננות מעמיקה נראה בבירור ,שלא ככ המ פני
הדברימ.
הנה החטא הצפוי:

Ĥėÿ Ĝý ĕĐāý ĘČù ĕĤý ēú Čÿ ĐĜĀ ĒĀ đø ĐĒă þ Đÿ ęĞĀ ĐĀ ęģĀ đø ĖĕĀ Ħāþ čČú ęĞü čėāý ĥĈ ĖĀ Ĝăø Đü :Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ 'Đ ĤĚČā
þ ĕă đ"ÿ
)דברימ לא ,טז(
." āđĦă Čü ĕĦăü Ĥÿ ėă Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ĤĠý Đý đø ĕĜü čÿ ĒĀ Ğú đÿ ...ġĤþ ČĀ ĐĀ
החטא כפול:
ֹלהי נֵ ַכר ָה ָא ֶרצ"( .ב  -עזיבת ה' ַ
)"וזָ נָ ה ַא ַח ֵרי ֶא ֵ
א  -הליכה אחרי אל זר ְ
)"ו ַעזָ ַבנִ י"(.
ביצועמ של שני שלבי החטא ,ייחשב כהפרת הברית בינ ה' ובינ עמ ישראל:

ככ באמת מ+תיימ הפ+וק שבאנו לעיל:

"." āđĦă Čü ĕĦăü Ĥÿ ėă Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ĤĠý Đý đ...
ø

)דברימ לא ,טז(

את שני שלביו של החטא אנו רואימ בבירור ב+פר ירמיהו:

ăü
"ĉ Ā ĞĀ Ħ āđĞĤĀ ęĕü Ħăÿ ĥø Ĉ ĕė
ĦāĤČā ăč Ħ āđĤČā ăč ęĐþ ĘĀ čāĢēø Ęÿ ,ęĕĕă ü ēÿ ęĕü Ěÿ Ĥ āđģĚø đă čĒø ĞĀ ĕĦāü Č .ĕĚüă Ğÿ Đĥ
)ירמיהו ב ,יג(
."ęĕü ĚĀă Đÿ đă Ęėü ĕĀ ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü čă Ā ĥø Ĉ Ĝü
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לכאורה ,ביצועו של אחד משני השלבימ בלבד ,אינ בו עדיינ משומ הפרת הברית
והחוזה .כלומר ,עזיבת ה' מבלי ללכת אחרי אלוהימ אחרימ )כלומר ,לא עבודת ה'
ולא עבודה זרה( ,או עבודה זרה יחד עמ עבודת ה' ,אינ לראות זאת כהפרת ברית.
רק שני השלבימ יחד ,גמ עזיבת ה' וגמ הליכה אחרי אל זר ,תיחשב להפרת ברית.

ה+תר פנימ ומשמעו
מהו העונש הצפוי על הפרת הברית?

."...ęĐþ Ěý ĕĜÿ ĠĀ ĕĦăü Ĥø Ħăÿ ĝø Đü đø ęĕĦăü čø Ēÿ Ğú đÿ Čđă ĐĐÿ ę āđĕă čÿ āđč ĕĠü ă Čÿ ĐĤĀ ēĀ đ"ø

)דברימ לא ,יז(

לכאורה ,עונש כפול על חטא כפול:

א ) "ęĕĦăü čø Ēÿ Ğú đ"ÿ -כנגד ַ"ו ַעזָ ַבנִ י"( .ב "ęĐþ Ěý ĕĜÿ ĠĀ ĕĦăü Ĥø Ħăÿ ĝø Đü đ"ø -

ֹלהי נֵ ַכר
)כנגד "וְ זָ נָ ה ַא ַח ֵרי ֶא ֵ

ָה ָא ֶרצ"(.
במפתיע ,לא מופיעה כאנ הצהרה צפויה ,שה' יפנה לבחור בעמ אחר במקומ בני
ישראל.
ה' מודיע שהוא רק מPתיר את פניו ,אולמ אינ מצידו הפרת הברית.
במילימ אחרות ,למרות שעמ ישראל הלכ אחרי אל זר ,ה' לא ישיב לו כגמולו ולא
יפנה לעמ אחר על פניו.
הדיוק הזה הוא חד משמעי ויובהר היטב בהמשכ הנבואה:

"ĕčă ü Ĥø ģü čă ø ĕĐāÿ ĘąČù ěĕČý ĕėă ü ĘĞÿ ČāĘĐú :Čđă ĐĐÿ ę āđăĕčă ÿ ĤĚÿ ČĀ đø ,Ħ āđĤĢĀ đø Ħ āđ ăčĤÿ Ħ āđĞĤĀ đă ĐČĂ ĢĀ Ěø đă ...
)דברימ לא ,יז(
."ĐĘăþ Čý ĐĀ Ħ āđĞĤĀ ĐĀ ĕĜü đă ČĢĀ Ěø
אלו דברי ייאוש של עמ ישראל ,הPבור כי ה' עזבו ופנה לעמ אחר.
מהי התגובה האלוקית?

ęĕĐāü ĘČù ĘČþ ĐĜĀ ĠĀ ĕėă ü Đĥ
ĉ Ā ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĞĀ ĤĀ ĐĀ Ęėă Ā ĘĞÿ Čđă ĐĐÿ ę āđĕă čă ÿ ĕĜÿ ĠĀ ă ĤĕĦăü ĝø Čÿ ĤĦăý ĝø Đÿ ĕėāü ĜČĀ đ"ø
)שמ ,יח(
."ęĕĤü ēý Čú
לכאורה זו חזרה מיותרת על מה שנאמר בפPוק י"ז .אולמ בהתבוננות נוPפת
נקלוט את המPר הבא:
בעקבות הצרות הקשות שתגענה עקב הPתרת פני ה' ,עלול העמ להתייאש ולומר
שה' החליט לא לשכונ יותר בקרב עמ ישראל אלא פנה אל עמ אחר .המ עלולימ
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לחשוב שה' הפר גמ הוא מצידו ובצדק ,את הברית בינו ובינ ישראל .התובנה הזאת
היא טעות מ+וכנת מאוד .היא מכילה את התפי+ה האומרת ,שהותר +ופית הקשר
בינינו לבינ ה' ,וכעת אנחנו רשאימ לבחור את דרכנו להיות ככל הגויימ.
על המחשבה הזאת משיב הקב"ה באמירה ברורה :אני לא ניתקתי מכמ כפי שאתמ
חושבימ:

) ĕėāü ĜČĀ đ"øלא כדעתכמ ,אלא רק( Čđă ĐĐÿ ę āđĕă čă ÿ ĕĜÿ ĠĀ ă ĤĕĦăü ĝø Čÿ ĤĦăý ĝø Đÿ
ישראל אמ כי בה+תר פנימ( ĉ Ā ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĞĀ ĤĀ ĐĀ Ęėă Ā ĘĞÿ
) Đĥעמ ישראל( ĘČþ ĐĜĀ ĠĀ ĕėă ü
."ęĕĤü ēý Čú ęĕĐāü ĘČù

)אני עדיינ בקרב

כלומר ,למרות שהעמ פנה לאלוהימ אחרימ ,אני לא פונה לעמ אחר .כל מה
שעשיתי אינו אלא 'ה+תר פנימ' ולא 'הפניית פנימ'.

ניתוק מארצ ישראל
עדיינ יש מקומ לשאול.
הרי ה' אומר בפירוש שהוא יעזוב את ישראל ,כפי שמופיע בפ+וק י"ז !"ęĕĦăü čø Ēÿ Ğú đ"ÿ
מדוע אמ כנ ,אנו מחשיבימ כטעות את דברי עמ ישראלĕĐāÿ ĘąČù ěĕČý ĕėă ü ĘĞÿ ČāĘĐ"ú :
) ĐĘăþ Čý ĐĀ Ħ āđĞĤĀ ĐĀ ĕĜü đă ČĢĀ Ěø ĕčă ü Ĥø ģü čă øשמ("?
התשובה נעוצה בהבנת המושג 'ה+תר פנימ' .פני ה' מבטאימ השגחה ישירה של
ה'' .ה+תר פנימ' מבטא אי השגחה ישירה אלא עקיפה ,כלומר מחוצ לארצ ישראל.
כיצד?
מכל ארצות העולמ ,זכתה ארצ ישראל להיות תחת השגחה תמידית של הקב"ה:

ďĞÿ đø ĐĜĀ ĥĀ Ĉă Đÿ Ħĕĥü Ĉ Ĥý Ěý ,Đă čă Ā ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĕĜĕý Ğý ďĕĚü ĦăĀ .Đă ĦāĀ Č ĥĈ Ĥāý ďă ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ Č"þ
)דברימ יא ,יב(
."ĐĜĀ ĥĀ Ĉ ĦĕĤü ēú Čÿ
על פי זה ,התעלמות ה' ואי השגחתו ,משמעותה הגליית עמ ישראל מארצ ישראל
)"ו ַעזַ ְב ִּתימ"( ,כוונתו לומר
לארצות נכר .כלומר ,כשה' אומר שהוא עוזב את ישראל ַ
שארצ ישראל תיעזב מהמ.
ככ בדיוק כותבת התורה בפרשת בחוקותי:

."...ĐĕĀ Ħāþ Ħčă ø ĥÿ Ĉ ĦČþ ġĤþ Ħü đø ęĐþ Ěý čĒý ĞĀ Ħăý ġĤþ ČĀ ĐĀ đ"ø

)ויקרא כו ,מג(
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עוד דבר צריכ להיות ברור:
כשה' אומר שהוא לא ישגיח על עמ ישראל ויתעלמ מהמ ,הכוונה היא להשגחה
הני@ית הגלויה ,שתוצאותיה חיימ ברכה ושלומ .כלומר ,גמ ִּבגְ לֹות ישראל מעל
אדמתמ תימשכ השגחת ה' עליהמ ברמה מינימאלית והיא :שעמ ישראל לא יִ ְכלֵ ה
ולא יושמד.
גמ זאת אומר הכתוב בפרשת בחוקותי:

ĤĠý ĐĀ Ęø ęĦāĀ ăĘėÿ Ęø ęĕĦăü Ęø Ğÿ Ďø ČāĘđø ęĕĦăü ĝø Čÿ Ěø ČāĘ ,ęĐĕþ čý ĕāø Č ġĤþ Čþ čă ø ęĦĀ āđĕĐø čă ü ĦČāĒ ęĎă ÿ ğČÿ đ"ø
)ויקרא כו ,מד(
."ęĐĕþ Đāý ĘąČù 'Đ ĕĜü Čú ĕėă ü ęĦăĀ Čü ĕĦĕü Ĥü čă ø
נשימ לב לביטוי " "ęĦāĀ ăĘėÿ Ęø ęĕĦăü Ęø Ğÿ Ďø ČāĘשמשמעו ,עדיינ אני משגיח עליהמ שלא
יושמדו.
חז"ל קבעו:

"."ęĐĚĞ ĐĜĕėĥ ĘČĤĥĕ đĘĎĥ ęđģĚ Ęėč
כלומר ,ה' עזב את השגחתו הני@ית עליהמ בארצ ישראל ,והתרכז בהשגחה שלא
יושמדו .נוכל לדמות זאת למערכות הפועלות בגופ האדמ בשעות השינה ,לעומת
העירות.
אלו הפועלות בזמנ ֵ
בזמנ השינה ,מתרכזת פעילות המוח בהפעלת מערכות גופ חיוניות ,שמבלעדיהמ
העירות לעומת זאת ,באימ לידי ביטוי כל חיי היצירה והעשייה
אינ חיימ .בשעות ֵ
המשמעותיימ של האדמ.
תקופת ה@תר הפנימ ה@תיימה בחזרת עמנו לארצ ישראל .אנו רואימ עינ בעינ
כיצד לאט לאט ,חוזרת ההשגחה הגלויה והני@ית ללוות אותנו יומ יומ:

"Ĥģđč ĦđĜĠĘ ĘčĤČ ĦĞģčč ěĕėĘĐĚ đĕĐ ČĦĠĘē ěč ěđĞĚĥ ĕčĤđ ĐčĤ Čĕē ĕčĤ
.ĐĤđČ Ğģčĥ ĤēĥĐ ĦĘĕĕČ đČĤđ
ĐĘĕēĦ .ĘČĤĥĕ Ęĥ ěĦĘđČĎ ČĕĐ Ėė ,ČĦĠĘē ěč ěđĞĚĥ ĕčĤĘ ĐčĤ Čĕē ĕčĤ ĤĚČ
."ĦėĘđĐđ ĐčĤ ČĕĐ ĦėĘđĐ ČĕĐĥ ĐĚ Ęėđ ,ČĞĚĕģ ČĞĚĕģ
)ירושלמי ברכות פרק א ,הלכה ה(

