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פרולוג

עוד לפני שעלה עמוס הישיש על יצועו, יכול היה 
לקרוא  קשה  בעצם,  הלילה.  באותו  יחלום  מה  לנחש 
בשם 'ניחוש' למשהו שהיה ידוע לו בוודאות של מאה 
אחוזים. היה זה אותו חלום שחלם בלילה שלפניו, ובזה 
שלפניו, ובזה שלפני פניו. על אף זכרונו הצלול מתקשה 

עמוס להיזכר בפעם האחרונה בה חלם חלום אחר.

ואכן, גם בלילה ההוא עמד עמוס בנמל אלכסנדריה 
וצפה בעוברים ובשבים. ושוב, באחת משיירות הגמלים 
הילד  ההיא,  הדמות  את  עיניו  צדו  למולו,  העוברות 
בגלימה הסגולה. זה שגם אם ינסה בכל כוחו, לא יוכל 

למחות אותו מזכרונו.
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נושאות  הזקנות  רגליו  אחריו,  לרדוף  התחיל  הוא 
היו  הגמלים  אולם  רגליים.  קל  נער  היה  כאילו  אותו 
הולכים  כך  יותר,  מתקדם  שהוא  וככל  ממנו,  מהירים 
הגמלים ומתרחקים. בייאושו, תופס הוא סוס שצץ לו 
והנה, עוד רגע  משום מקום, ומתחיל במירוץ מטורף, 

קט הוא משיג אותו...

גדוד  צץ  פתאום  מראש:  ידוע  כמו  ההמשך  אולם, 
אבדה  וזהו,  דרכו,  את  החוסמים  רומאים  לגיונרים 
תקוותו האחרונה. הוא מתיישב על אבן סמוכה ומתחיל 
לבכות. וכתמיד, הוא חש ביד כבדה המונחת על כתפו.

אין  הזה.  האימה  סיפור  עם  ימשיך  לא  הוא  די!!! 
אליהו,  בנו  של  ההבל  ניחומי  את  לשמוע  כוח  די  בו 
הוא ימשיך לבכות כאן עד שאליהו יתייאש. אולם היד 
לא מרפה, וכשהוא מרים את ראשו בסוף, הוא מגלה 
שחל שינוי בסיפור הידוע מראש. לא בנו אליהו עמד 
שם, אלא נווד ערבי חסון, שנראה היה כמנהיג שיירת 
בקולו  הלה  אמר  יאהוד"  שוטה,  תהיה  "אל  הגמלים. 
העבה, "הרי גם הֶנִּבי מּוָסא גדל הרחק-הרחק, בארמונו 

של פרעה"1...

ספל  "תרצה  כתמיד.  אליהו,  לידו  עמד  כשהקיץ, 
מים, אבא? כל הלילה לא הפסקת לבכות". עמוס קיבל 

בתודה את הכוס, בירך, ולגם באיטיות.

"אינני מבין, אבא" אמר אליהו לאחר הפסקה קצרה, 
"הרי כולנו עברנו את אותם המאורעות, אך רק אתה 
כואב ומתאבל כאילו זה קרה היום. מדוע אינך מסוגל 

להמשיך בחיים כמו כולנו"2?
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"זה משהו  הישיש,  ענה  אליהו"  מבין  אינך  "באמת 
אחר לחלוטין... לעולם לא תבין"...

ואו-אז היכה בו כברק. הנווד הערבי ההוא, מהחלום, 
היה מוכר לו. מוכר עד כדי כאב.

ובאמת  בו,  לבגוד  פתאום  החליט  לא  זכרונו  ואם 
מדובר באותו אדם, אז אולי בכל זאת יבוא יום שאליהו 

כן יבין? האם יכול להיות שאולי...

דמעה התגלגלה לה על לחיו. 

האם ייתכן שלמרות הכל לא אבדה תקוותנו?

* * *

אומרים שהמוות תמיד מפתיע. 

מול  אל  היום  באותו  יותר  מאוחר  אליהו  כשעמד 
הקבר הטרי, לא יכל שלא להרהר בזה. על אף שאביו 
בא  הצפוי  מותו  התשעים,  גיל  את  מכבר  זה  עבר 

כהפתעה גמורה.

אליהו מחה דמעה. נפלאות היו דרכיו של אביו - כל 
ימיו לא פסק מלכאוב ולדמוע, אך ראה זה פלא: הוא 
נפטר מן העולם כשחיוך רגוע ושליו על פניו הקמוטות 

מצער ומזקנה.
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פרק א'

יהודי בודד במדבריות ּגֹוזָן

מנחם-אב3,  בחודש  לוהט  קיצי  יום  זה  היה 
בכל  ערב.  בחצי-האי  שם  אי  ּגֹוָזן,  במדבריות 
מי  הן  חיה,  נפש  נראתה  לא  שמסביבו  השדות 
יהין לצאת לחרוש את שדהו ביום חמסין שכזה? 
עם  כבר  היהודי,  עמוס  עם  היתה  רוח אחרת  אך 
עלות השחר רתם הוא את פרתו למחרשה, והחל 

בחריצות בחרישת השדה. 

ידוע ָידע היטב, אשר אין הוא כשכניו הערביים: 
החום;  גל  עבור  עד  מעבודתם  לנוח  רשאים  הם 
בעיתה,  מלאכתו  את  יסיים  לא  באם  הוא,  ואילו 
לא יוכל למלאות השנה את שאיפתו, ולבקר את 
שאהבה נפשו יותר מכל  — עמו וארצו הרחוקים, 
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נספח א:

נוסחאות הסיפור המקורי 
בתלמוד ובמדרשים

הסיפור מופיע בשלושה מקורות: בתלמוד 
ירושלמי, במדרש איכה רבה ובמדרש איכה 

זוטא, בשינויים שונים.

כאן  מועתקות  הגירסאות  שלושת 
המחבר  להבחין,  שניתן  וכפי  בשלימותן, 

השתמש בפרטים מכל הגרסאות.

רבה  והאיכה  ירושלמי  התלמוד  בגירסת 
סימני  הוספנו  בארמית.  מופיע  הסיפור 
כמו  ההבנה,  על  להקל  מנת  על  פיסוק 
פי מפרשי  ותרגום לעברית על  פירוש  כן 

המדרש. 
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גירסא א' 
תלמודירושלמי,מסכתברכותפרקב'הלכהד'

)בהוצאותהנפוצותדףיז,אאוכה,ב(,
עםהפירושהנפוץ"פני משה"

להרבמשהמרגלית)ה'ת"ע-ה'תקמ"א(.

יָחא, ִאן ִמן ַחַיָּיּא הּוא,  א ְמִשׁ ִנין ָאְמִרי: ַאֵהן ַמְלָכּ ַרָבּ
י  ֵמיּה. ָאַמר ַרִבּ ִוד ְשׁ ְמַכָיּא הּוא, ָדּ ֵמיּה. ִאן ִמן ָדּ ִוד ְשׁ ָדּ
יחֹו  ִלְמִשׁ ה ֶחֶסד  ֲאָנה ַאְמֵרית ַטְעָמא: "ְועֶֹשׂ ַתְנחּוָמא: 

- ְלָדִוד". )תהילים יח, נא( 

מֹו. ן ֵלִוי ָאַמר: ֶצַמח ְשׁ י ְיהֹוֻשַע ֶבּ ַרִבּ

מֹו. י ַאְיבּו ָאַמר: ְמַנֵחם ְשׁ ַרִבּ ֵריּה ְדּ י יּוָדן ְבּ ַרִבּ

ֵניּה  ָבּ הּו: ְוָלא ְפִליִגין: ֻחְשׁ י ַאָבּ ַרִבּ ֵריּה ְדּ ָאַמר ֲחַנְנָיה ְבּ
ַהֵדן: הּוא ֶצַמח, הּוא ְמַנֵחם. ֵניּה ְדּ ָבּ ֻחְשׁ ַהֵדן ְכּ ְדּ

אין מי חייא. אם מן החיים הוא, יהיה שמו דוד. ואם מן 
דוד  למשיחו לדוד. לעולם  דוד בעצמו:  יהיה  המתים הוא, 
הוא משיחו: הוא צמח הוא מנחם. הכל אחד כפי הגימטריא: 

ודא מסייעא להו. האי עובדא דלקמן דקאמר מנחם שמיה, 
קאים רדי. היה  נא[:  ]א,  והובא מעשה הזאת באיכה רבתי 
עומד וחורש וצעק השור שלו צעקה אחת, ואמר ליה ערבי 
א׳ שעבר לפניו: יהודאי! תתיר צמד השורים וקנקן המחרישה 

פנימשה
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י ַאְיבּו:  ַרִבּ ֵריּה ְדּ י יּוָדן ְבּ ַמר ַרִבּ ְוָדא ְמַסְיָּעא ָלִהי ָדּ

ָהָדא  ]ְבּ ָרֵדי  ָקֵאים  ֲהָוה  ַדּ ְיהּוָדי,  ַחד  ְבּ ֲהָוה  עֹוָבָדא 
ַעְרָבי  ַחד  ֲעַבר  ֻקּמֹוי.  ּתֹוְרֵתיּה  ָעת  ְגּ ל.[  ַאְרֵבּ ְקַעת  ִבּ
ֵרי ּתֹוָרְך  ר יּוָדי! ְשׁ ר יּוָדי, ַבּ ַמע ָקַלּה. ֲאַמר ֵליּה: ַבּ ּוְשׁ
ְזַמן  ָעת  ְגּ א.  ָשׁ ֻמְקְדּ ית  ֵבּ ֲחֵריב  ָהא  ְדּ ֵקיָקָנְך,  ִרי  ּוְשׁ
ר יּוָדי! ְקטֹר ּתֹוָרְך ּוְקטֹר  ר יּוָדי, ַבּ ְנָינּות. ֲאַמר ֵליּה: ַבּ ִתּ

יָחא. א ְמִשׁ ָהא ִאְתְיֵליד ַמְלָכּ ֵקיָקָנְך, ְדּ

ֵמיּה? ֲאַמר ֵליּה: ְמַנֵחם. ֲאַמר ֵליּה:  ֲאַמר ֵליּה: ָמה ְשׁ
ֲאבּוי? ֲאַמר ֵליּה: ִחְזִקָיּה. ֲאַמר ֵליּה: ִמן ָהן  ֵמיּה ַדּ ּוָמה ְשׁ
א ְדֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה.  יַרת ַמְלָכּ הּוא? ֲאַמר ֵליּה: ִמן ִבּ

ין  ְמַזֵבּ ְוִאְתֲעֵביד  ֵקיָקנֹוי,  ין  ְוַזֵבּ ּתֹורֹוי  ין  ַזֵבּ ֲאַזל, 
ה, ַעד  ה ְוָנֵפיק ַקְרָתּ ין ְלַמְינֹוַקָיּה. ַוֲהָוה ָעֵייל ַקְרָתּ ִלְבִדּ
יּה  יּה ְוִאֵמּ ָיּא ָזְבָנן ִמֵנּ ל ְנַשׁ א. ְוַהְוָין ָכּ ַעל ְלָהִהיא ַקְרָתּ ְדּ

ְמַנֵחם ָלא ָזְבָנה.  ִדּ

שלך ותניח מלחרוש, מפני שהיום חרוב בית המקדש שלכם. 
ואחר כך שצעק עוד פעם שנית, א״ל קשור שורך ותחרוש, 

מפני שבו ביום נולד מלך המשיח שלכם:

מן הן. מאיזה מקום הוא: 

ואיתעביד זבן לבדים למיינוקא. ועשה עצמו מוכר הלבדין 
והמטפחות שכורכין בהם התינוקות, והיה עולה למקום ויוצא 
כל  והיו  הערבי.  לו  לאותו המקום שאמר  עד שבא  למקום 
הנשים לוקחין ממנו הלבדין ואמו של מנחם לא באת לקנות. 

ושמע קול הנשים אומרות וקוראות לה: “אימיה דמנחם! 
תבא הנה ותקנה בשביל בנך”. והיתה עונה אותן: “אני הייתי 
רוצה לחנקו לשונא ישראל, וכלפי התינוק היתה מכנה כן, 

לפי שביום שנולד נחרב בית המקדש. 

פנימשה
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יּה  ִאֵמּ ְמַנֵחם,  ִדּ יּה  ִאֵמּ ָאְמִרין:  ָיּא  ְנַשׁ ִדּ ָקֵלן  ַמע  ְשׁ
ֲעָיא ֲאָנה ַמְחנּוק  ְמַנֵחם! ֵאַתִיי ֻזְבִנין ִלְבָרְך! ָאְמָרה: ָבּ ִדּ
ית  ֵבּ ִאֲחֵריב  ְדִאְתְיֵליד  ְביֹוָמא  ִדּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ְדּ ְלָסְנֵאיהֹון 

א. ָשׁ ֻמְקְדּ

ּוְבִרְגֵליּה  ֲחֵריב  ְבִרְגֵליּה  ִדּ ֲאַנן  ְרִחיִצין  ַלּה:  ָאַמר 
ִריִטין. ָאַמר ַלּה: ְוהּוא  ֵני. ָאְמָרה ֵליּה: ֵלית ִלי ְפּ ִמְתְבּ
ְך יֹוָמא  ת ֵליּה? ֵאַתִיי ֻזְבִנין ֵליּה! ִאן ֵלית ֻקָמּ ָמה ִאְכַפּ

ַתר יֹוִמין ֲאָנה ָאֵתי ְוָנֵסיב. ֵדן, ָבּ

ַמהּו  ַלּה:  ָאַמר  א.  ַקְרָתּ ְלָהִהיא  ָעאל  יֹוִמין  ַתר  ָבּ
ַדֲחֵמיְתֵניּה,  ֲעָתא  ַשׁ ִמן  ֵליּה:  ָאְמָרה  ָעֵביד?  ַמְינֹוָקא 

ֲאתֹון רּוִחין ְוַעְלעּוִלין ְוַחְטפּוֵניּה ִמן ְיַדי. 

נּו ִלְלֹמד ִמן ָהֲעָרִבי ַהֶזּה? ְולֹא  י ּבּון: ַמה ָלּ ָאַמר ַרִבּ
י, לד(  )ישעיהו  ִיּפֹול."  יר  ַאִדּ ְבּ ָבנֹון  "ְוַהְלּ הּוא?  ָמֵלא  ִמְקָרא 

י". )ישעיהו יא, א( ַזע ִיָשׁ ְתֵריּה? "ְוָיָצא חֶֹטר ִמֶגּ ָמה ְכִתיב ָבּ

ואמר לה האיש הזה: “בטוח אני שכשם שנחרב ביומו כך 
עתיד להבנות ביומו” ובא ותקנה לו. ואמרה לו אין לי מעות. 
לך מעות  אין  ואם  לי, קח עתה בשבילו  איכפת  ומה  וא״ל 

אבוא פעם אחרת לכאן ואקח המעות. 

לאחר ימים בא וחזר להמקום ושאל על אותו התינוק מה 
הוא עושה. ואמרה לו מן השעה שראית אותי ודברנו ממנו, 

בא רוח סערה וחטפה אותו מידי והשיאו ונעלם מעיני: 

באותו  שנולד  שאמר  הזה.  הערבי  מן  ללמוד  לנו  מה 
זה  יפול  באדיר  “והלבנון  הוא:  מלא  מקרא  והלא  היום, 
בית המקדש”, ואז מיד “ויצא חטר מגזע ישי” ויוולד מלך 

המשיח:

פנימשה
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מבוא
על  דיון  כדי  תוך  במדרש  מובא  בספר  שהצגנו  הסיפור 
שמו של משיח. אחד החכמים סבור ששמו מנחם, והסיפור 
הזה מובא כראיה לדעתו. ישנם סיפורים נוספים )ראה מסכת 
סנהדרין דף צח עמוד ב( שבהן נצפה המשיח במקום מסוים 

)בשערי רומא כעני חולה, וכדומה(.

האם פירוש הדבר כי אכן ימי חייו של המשיח הם כאורך 
שנה  לשנה  אלפיים  בן  לזקן  מצפים  אנו  האם  הגלות?  ימי 
שיופיע יום אחד ויוציא אותנו מגלות להגאולה? האם עלינו 
להבין סיפור זה פשוטו כמשמעו, כפי שנראה מאגדות אלו?

בספרות גדולי התורה במשך הדורות  — במיוחד בתורתם 
אנו  וגאולה   —  משיח  של  בנושאים  שהתמקדו  אלו  של 
בהתאם  האלו,  סיפורים  לפרשנות  שונות  גישות  מוצאים 

לגישות השונות לחלק האגדה שבתורה בכלל.

שונים  ופירושים  גישות  הבאים  בעמודים  נסקור  ובכן, 
לסיפורינו.
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גישה פשטנית שנדחתה:

גישה אחת היא ללמוד את הסיפור כפי שהוא ולהבין 
את הדברים כפשוטם; כלומר, המשיח שכולנו מחכים 
בשנת  מנחם-אב  לחודש  התשיעי  ביום  נולד  אכן  לו 
ג'תתכ"ט, ונקרא שמו בישראל מנחם בן חזקיה, ומאז 

הוא נשאר חבוי עד שיבוא ויגאלנו.

אולם גישה זו אינה מקובלת כלל ועיקר ואין בנמצא 
מוצאים  אנו  אין  כן:  על  יתר  כך.  שמסביר  פרשן  אף 
בהלכה דרישה כל שהיא שמשיח ייקרא בשם מנחם או 
שייוולד ביום מסוים, או שיהיה בגיל מסוים. אדרבה, 
בסיס  על  המשיח  את  רק  מזכירים  ההלכה  מקורות 

ייחוסו לדוד המלך, אישיותו ופעילותו ותו לא.

מעניין הדבר אשר המדרש הזה עלה לדיון ב"ויכוח 
ברצלונה" המפורסם בו התעמת הרמב"ן אל מול כמרים 
נוצריים ומומרים יהודים שניסו להוכיח מן התלמוד )!( 
כי "משיחם" היה משיח אמת. הרמב"ן דחה את טענתם 
הפשטני(  במובנו  )בהשתמשו  הזה  הסיפור  באמצעות 
כדי להוכיח כי המשיח נולד בזמן החורבן  — הוי אומר 
כי מן התלמוד על כל פנים, ברור ש"משיחם" שנולד 
ונהרג על פי כל החשבונות לפני חורבן בית המקדש - 

אינו המשיח.

חכמי  הנוצרים,  עם  שבוויכוחיהם  הכלל  ידוע  אבל 
מכך  להסיק  ואין  המקשים  את  בקש"  "דחו  ישראל 
עצמו  הרמב"ן  ואכן  האמיתית,  שיטתם  לגבי  מאומה 
מבהיר שם כי "ההגדה הזאת או שאינה אמת או שיש 

לה פירוש אחר מסתרי החכמים".
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גם רבי יצחק אברבנאל טוען בתוקף נגד הבנה שכזו 
בסיפור. הוא קובע נחרצות כי מגוחך להבין את הסיפור 
זה כמשל  ולכן הוא מסביר את  הזה פשוטו כמשמעו, 

כפי שנראה בהמשך.

גישה פשטנית מקובלת:

מהר"י  של  המטאפוריות  לפרשנויות  שנעבור  לפני 
אברבנאל ואחרים, עלינו להציג אסכולה שאכן מבינה 
את הסיפור פשוטו כמשמעו, בד בבד עם הסבר פשוט 

וישיר על שאלת גילו של המשיח. 

העובדה שאיננו יכולים לקבל כהנחת יסוד שהמשיח 
הוא אדם שנולד ביום החורבן, לא מחייבת לפרש את 

סיפור המדרש כמשל. 

בשם  ילד  החורבן  בשנת  באב  בתשעה  נולד  אכן, 
מנחם, נער זה היה ה"משיח שבדור" של דור החורבן. 
המושג "משיח שבדור" הוא שבכל דור ישנו אדם בעל 
עם  את  לגאול  מסוגל  שבפוטנציאל  משיחיות  תכונות 

ישראל באם הם ראויים לכך. 

למרבה הצער, מנחם זה לא זכה לממש את היכולת 
שלו בשל אי-מוכנותו של העם היהודי לגאולה, ובדור 

הבא היה בנמצא אדם אחר בעל יכולת מימוש זו.

ה"משיח שבדור", הינו מושג שהוזכר על ידי פרשנים 
רבים. החתם סופר כותב:

מיום שחרב בית המקדש, מיד נולד אחד הראוי מצדקתו 
להיות גואל, וכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו . . 
ובעוונותינו כי רבו כבר כמה וכמה מתו ולא זכינו שיערה 
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אבל  לכך,  ראוים  הם  כי  ]ה[גם  משיח  של  רוחו  אליהם 
הדור לא היה ראוי, אולם כשיגיע אי"ה יגלה אליו ה' כמו 

למשה בסנה וישלחהו". 

 — שאלות ותשובות חתם סופר חלק ו סימן צח

באניקלופדיה ההלכתית שדי חמד )חיברה הרב חיים 
חזקיה מדיני( מובא:

יהי'  הוא  יזכו  אם  הראוי  הא'  דור  בכל  להיות  צריך 
השליח על ידי אלי', ואם לא יזכו יהי' כשאר הצדיקים 
בלא הפרש, ובמת ר"ל אחד צ"ל אחר במקומו שיהי' ראוי, 

ע"ד דאמור בקידושין )ע"ב( וזרח השמש ובא השמש...

ולכן  הוא  מי  דור  בכל  הי' משוער אצלם  הזה  ובדרך 
אחר החורבן בית שני הי' מנחם . . ואחר אחרית ימיו היה 
רבינו הקדוש, ולכן בדורו אמרו וידעו שהוא המוכן, ואחר 
מות רבי הי' מי שדיבר עם ריב"ל בסנהדרין ואחריו בימי 
רבי נחמן היה ר"נ, וכן בכל דור ודור צריך להיות אחד 
מוכשר שמא יזכו )ועפי"ז כתבו ג"כ תלמידי האר"י ז"ל 

שבימו הי' האר"י ז"ל( וכ"ז הוא פשוט.

— שדי חמד פאת השדה מערכת האל"ף כלל ע'.

רבי עובדיה מברטנורה כותב באופן דומה בפירושו 
למגילת רות:

ראוי  שהוא  יהודה  מזרע  אחד  ישנו  ודור  דור  בכל 
להיות משיח לישראל, אם היו מרפאים עון נחש הקדמוני 

מביניהם, כדי שתנוח עליו רוח ה' ולא יעכב הנחש.

 — מדרש רות )דפוס אלטונה ה'תקס"ט( דף ז עמוד ב

על פי עיקרון זה של ה"משיח שבדור", מסביר הרבי 
מליובאוויטש:

ההלכה היא )ראה משנה תורה להרמב"ם, הלכות תשובה פרק ז, 
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הלכה ה( כי כאשר בני ישראל ישובו בתשובה, משיח יגיע 

מיד )"ישראל עושין תשובה ומיד הן נגאלין"(.

מסויים,  לזמן  מוגבלת  אינה  תשובה  לעשות  היכולת 
רגע  בכל  תשובה  לעשות  אפשרות  יש  יהודי  לכל  אלא 
שמורה  כפי  החורבן,  אחרי  הראשון  ברגע  אפילו  נתון, 
ה'(.  פסוק  ב'  פרק  )שיר השירים  ער"  ולבי  ישנה  "אני  הפסוק 
בזוהר ובמדרש מתפרש הפסוק כך: "אני ישנה בגלות, אך 

לבי תמיד ער להקב"ה".

חייב  המשיח  כי  מתחייב  כך,  אם  הגיונית  "מבחינה 
לעמוד מוכן מרגע התחלת הגלות למקרה האפשרי בהחלט 

ש ישראל יעשו תשובה והוא ייקרא למלא את משימתו.

יכול  המשיח  כי  להאמין  מחוייבים  אנו  כן:  על  יתר 
להגיע "בכל יום שיבוא"; גם זה מוביל למסקנה כי אדם 

הראוי להיות המשיח חייב להתקיים בכל עת.

 — מעובד מלקוטי שיחות חלק כ"ד ע' 14 ואילך

אם  חזקה:  תמיהה  לפתחנו  מגלגלת  זו  לוגית  גישה 
הסיבה שהקב"ה מכין "משיח פוטנציאלי" בכל דור היא 
בכדי שהמשיח יהיה מוכן בכל רגע נתון לגאול את בני 
ישראל אם יימצאו ראויים לכך, כיצד ענה הילד שנולד 
ביום החורבן על הדרישה הזו? הרי הילד מנחם היה 
זקור למספר שנים על מנת להתבגר דיו בכדי שיהיה 

ביכלתו לגאול את ישראל!

הרבי עומד על כך:

לכאורה לא מובן: איך אפשר לומר כי ביאת המשיח 
והגאולה היו יכולים להתרחש ברגע שלאחרי החורבן - 
בעוד ש"גואלן של ישראל" באותה עת היה   תינוק שזה 

עתה נולד?


