כ"ה אלול ה'תשע"ד

נצבים וילך
הכל לטובה
אַ ֶּתם נִ צָּ בִ ים הַ ּיוֹם כֻּלְּ כֶּ ם לִ ְּפנֵי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶּ ם הגמרא (מסכת סוטה מב/א) אומרת כי כת
השקרנים הינה אחת מארבע הכתות שאינה מקבלת פני שכינה ,כלומר אנשים
שאינם מסוגלים לכוון מחשבתם בשעת התפילה כדי להידבק בקב"ה שנאמר
יתי ע ֵֹשה ְּר ִמּיָּ ה דֹבֵ ר ְּש ָּק ִרים ֹלא יִ כוֹן לְּ ֶּנגֶּד עֵ ינָּי.
ֵשב בְּ ֶּק ֶּרב בֵ ִ
(תהילים קא,ז) ֹלא י ֵ
הגאון רבי שלום הכהן מג'רבא זצ"ל אמר לפיכך נכתב אַ ֶּתם ,שהם אותיות אמת,
כלומר זהו התנאי להיותכם נִ צָּ בִ ים לִ ְּפנֵי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶּ ם( .מתוך מעיין השבוע)
בהפטרה נקרא (ישעיה סא,י) שוֹש אָּ ִשיש בה' ָּתגֵל נ ְַּפ ִשי בֵ אֹלהַ י מובא בספר מעינה
של תורה בשם עבודת ישראל ,אמרו חז"ל (ברכות נד) "חייב אדם לברך על הרעה
כשם שמברך על הטובה" במה דברים אמורים ? כאשר הרעה נוגעת אליו בלבד,
אבל אם הרעה ח"ו נוגעת לאחרים אסור עליו לשמוח בה ,אלא אדרבא – עליו
להשתתף בצער הזולת.
וזוהי כוונת הפסוק ,שוֹש אָּ ִשיש בה' ,בזמן שיש מידת הרחמים (שם הויה)  ,כאשר
ניתן לאדם שפע ,אזי הוא רשאי לשמוח וגם לשמח אחרים .אבל בזמן שיש מידת
הדין (שם אדנות) ,רק כאשר הרעה נוגעת אישית אליו ,אז הוא רשאי לשמוח ָּתגֵל
נ ְַּפ ִשי בֵ אֹלהַ י  ,אבל לאחרים אסור לו לשמוח ברעה של היחיד.
ויש לשאול ,בסופו של דבר אנחנו בני אדם ,ואדם שצר לו ,הוא
מרגיש ,הוא בוכה ,הוא כואב ,הוא זועק לעזרה מאבא שבשמיים,
אז איך אפשר לצפות שגם במצב קשה וקיצוני כזה ,אדם ימשיך
להיות שפוי בדעתו ולומר בלב שלם – הכל לטובה ?!
אנו אומרים בסליחות – ה' (רחמים) הוא האלוקים (דין) וזהו
המבחן "בזמן אמת" ,האם באמת השכלנו להבין שהכל מהקב"ה ?!
שלמעשה מה שנראה בעיננו כמידת דין למעשה היא מידת רחמים.
"ואל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון"
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נא לשמור על קדושת הגיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו)

סבי ר' סעדיה בן יחיא גהלי
השבת יאר-צייט שלו
ת.נ.צ.ב.ה

הנפטר התיישב על מיטתו
קהל המלווים התהלך שפוף אחר מיטתו של ר' זרח,
מנכבדי הקהל בעיר אוסטרו שבגליציה .אהוב על המקום
ונוח לבריות היה ר' זרח ,כפו פרש לעני וידו שילח לאביון,
כל נצרך ודל מצא אצלו אוזן קשבת ויד מושטת לעזרה.
חבורת המלווים התקרבה אל שערי בית העלמין היהודי,
שם כבר נכרה קברו של ר' זרח ,סמוך לזקני וחשובי
ביהכנ"ס  -מהרש"א
הקהילה לדורותיה .בעודם צועדים ,חלפו על פני הכנסייה
המקומית ששתי וערב ענק התנוסס מעליה בתיעוב ,תוך שהם
ממלמלים" :שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא" .אולם אז אירע לפתע אורע משונה ביותר:
פעמוני הכנסיה החלו לצלצל בעוז ,ומין רוח של טומאה חדרה בעקבותיה ללבבות ,כמה מן
המלווים פר שו מן הלוויה ונכנסו היישר אל פתח הכנסייה ,שם פגשו באנשי הכמורה ולמרבה
התדהמה ניגשו אליהם בבקשה להמיר את דתם!
מאז חזר המאורע על עצמו שוב ושוב .הדרך היחידה לבית העלמין עברה סמוך לבית טומאה זה,
ולא היתה ליהודי העיר ברירה אלא לחלוף לידו .בכל לוויה היו פעמוני הכנסייה מתחילים
להרעיש בקולי קולות ולגרום בכוח טומאתם ליהודים תמימים להכנס פנימה – ולהשתמד.
בעת ההיא כיהן כרב העיר הגאון הקדוש רבי שמואל אליעזר איידל'ס ,שנודע בחיבורו הגדול על
הש"ס "חידושי הלכות ואגדות – מהרש"א" .לבו התמלא צער רב על התופעה המחרידה ,והוא
לחם בכל כוחו כדי להכניע את הטומאה הזו.
יום אחד נחרדה אוסטרו היהודית למשמע הבשורה הקשה כי נשבה ארון האלוקים; המהרש"א
הקדוש שהיה נערץ על כל בני עירו היראים והשלמים – הסתלק לבית עולמו!
המהרש"א ביקש לפני עלייתו לגנזי מרומים ,כי יניחו על מיטתו בעת הלוויתו את חיבורו הגדול
על הש"ס (שבאותם ימים טרם סופח אל כרכי הגמרא).
באותו יום לבשה אוסטרו אבל ,כל החנויות נסגרו והיתמות הורגשה על פני הכל .המונים נהרו אל
בית מדרשו של רבי שמואל אליעזר ,שבו נהג להשקות מתורתו לתלמידיו ,משם החל מסע
ההלוויה .כפי שביקש המהרש"א ,הניחו על מיטתו את ספרו ,והעיר כולה ליוותה את גדול הדור
אל מקום מנוחתו.
מתיחות גדולה הורגשה על פני המלווים ,שעה שחלפו עם מיטתו של הצדיק ,סמוך לכניסה
המפורסמת אשר כל באיה לא ישובון ,ואשר הפילה את חיתתה על יהודי העיר :מה יקרה
עכשיו?…
וראה זה פלא :ברגע שבו עברה המיטה ועליה גופו הטהור של רבי שמואל אליעזר ,ליד מקום
טומאתם של הנוצרים ,התיישב הצדיק על מיטתו ,נטל את ספרו והחל מדפדף בו – – –
חרדת אלוקים נפלה על כל הקהל ,ובעודם משתוממים למראה עיניהם ,החלו שומעים זעקות
שבר נוראות בוקעות מתוך בית התיפלה .לתדהמתם ,החל הבניין הענק שוקע אט אט באדמה על
יושביו.
כעבור שעה קלה ,לא נותר מבית התיפלה האימתני זכר ,מלבד בור ענק שנותר במקום בו היתה
פעם הכנסייה – עדות לנס הגדול שחולל המהרש"א לאחר הסתלקותו.
את הסיפור הזה פירסם רבי נחמן מברסלב זיע"א ,לאחר שקרא אותו בפנקס ה'חברא קדישא'
של העיר אוסטרו שבה ביקר באחד מנסיעותיו.
היה זה כאשר חלתה הצדקת שרק'ה בתו של רבי נחמן .הוא בא לבקרה ,ולנוכח מצבה החמור
התעצב מאוד .בעודו שוהה בבית בתו ,נפלה עליו תרדמה – והנה זקנו הקדוש ,הבעל שם טוב,
מופיע בחלומו ושואל אותו" :על מה אתה מיצר?"
"על בתי החולה" ,השיב רבינו .נענה הבעש"ט" :הלא נאמר בתהלים' :מגדיל ישועות מלכו' – ה'
מגדיל ישועותיו לצדיקיו המכונים מלכים' ,ועושה חסד' למׂשיחים בסיפורי הצדיקים – 'לדוד
ולזרעו' – לצאצאי דוד המלך" (שרבינו נמנה עמם).
רבינו התעורר מחלומו ,וסיפר לבתו את הסיפור הזה על המהרש"א – ואכן הבריאה .לימים נהגה
אף היא לספר את הסיפור לחולים ,כסגולה לרפואה.

ניצבים לפני הקב"ה
יכם
יכם ִש ְּב ֵט ֶּ
אש ֶּ
יכם ָּר ֵ
(דברים כט) {ט} ַא ּ ֶּתם נִ ָּּצ ִבים ַהי ֹּום ּ ֻּכ ְּּל ֶּכם לִ ְּפנֵי ה' אֱ ל ֵֹה ֶּ
יכם וְּ גֵ ְּר ָּך אֲ ֶּשר ְּּב ֶּק ֶּרב ַמחֲ נ ָּ
ֶּיך
יכם ּכֹל ִאיש יִ ְּש ָּר ֵאל{ :י} ַט ּ ְּפ ֶּכם נְּ ֵש ֶּ
ֵיכם וְּ ש ְֹּט ֵר ֶּ
זִ ְּקנ ֶּ
ימיךָּ:
ָּ
ֵמח ֵֹטב ֵע ֶּציך ַעד ש ֵֹאב ֵמ ֶּ

רש"י – (רבי שלמה יצחקי) ומדרש אגדה (תנחומא נצבים פ"א) ,למה נסמכה פרשת
אתם נצבים לקללות ? (לתוכחה שבפרשה קודמת ,כי תבוא) לפי ששמעו ישראל
מאה קללות חסר שתים ,חוץ ממ"ט ( 94קללות) שבתורת כהנים (ספר ויקרא-
בפרשת בחוקותי)  ,הוריקו פניהם ,ואמרו מי יוכל לעמוד באלו ,התחיל משה
לפייסם ,אתם נצבים היום ,הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה ,והרי
אתם קיימין לפניו :היום .כיום הזה שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר ,כך האיר לכם
וכך עתיד להאיר לכם ,והקללות והיסורין מקיימין אתכם ומציבין אתכם לפניו ,ואף
הפרשה שלמעלה מזו פיוסין הם ,אתם ראיתם את כל וגו'.
בו
או ֵש ֶּבט אֲ ֶּשר ְּל ָּב ֹ
או ִמ ְּש ּ ָּפ ָּחה ֹ
או ִא ּ ָּשה ֹ
בהמשך נאמר {יז} ּ ֶּפן יֵש ּ ָּב ֶּכם ִאיש ֹ
פֹנֶּה ַהי ֹּום ֵמ ִעם ה' אֱ ל ֵֹהינ ּו לָּ לֶּ ֶּכת לַ עֲ בֹד ֶּאת אֱ ל ֵֹהי ַה ּג ֹויִ ם ָּה ֵהם ּ ֶּפן יֵש ּ ָּב ֶּכם ש ֶֹּרש
ּפ ֶֹּרה רֹאש וְּ לַ עֲ נָּ ה:

אומרים המפרשים שֹ ֶּרש ּפ ֹ ֶּרה רֹאש וְּ לַ עֲ נָּ ה ,ראשי תיבות שופר ,כלומר כוחן של
תקיעות השופר המעוררות את האדם לתשובה ,יש בכוחן לעקור את כל השורשים
הרעים...

עו ֶּאת
והנה למרות כל הקללות והאזהרות ישנו אדם בכל זאת{ ..יח} וְּ ָּהיָּה ְּּב ָּש ְּמ ֹ
בו לֵ אמֹר ָּשל ֹום יִ ְּהיֶּה ִּלי ִ ּכי ִּב ְּש ִרר ּות ִל ִּבי ֵאלֵ ְּך
ִ ּד ְּב ֵרי ָּה ָּאלָּ ה ַה ּזֹאת וְּ ִה ְּת ּ ָּב ֵר ְּך ִּבלְּ ָּב ֹ
פות ָּה ָּרוָּ ה ֶּאת ַה ְּּצ ֵמ ָּאה:
ְּל ַמ ַען ְּס ֹ

ויש לתמוה כיצד יכול אדם לבוא אחרי תוכחה כזו קשה ולומר דברים מעין אלו ?
תשובה ראשונה :על פי הפשט ,כן ,ישנם אנשים שלא מעניין אותם כלום ,בשפה
שלנו" ,האיש הזה  -אין לו אלוקים עושה מה שבא לו"..
תשובה שניה :אומרים המפרשים על הפסוק (דברים כח,סא) ַּגם ָּּכל חֳ ִלי ְּו ָּכל ַמ ָּּכה
אֲ ֶּשר ל ֹא ָּכת ּוב ְּּב ֵספר ַה ּת ֹו ָּרה ַה ּזֹאת י ְַּעלֵ ם ה' ָּעלֶּ ָּ
יך ַעד ִה ּ ָּש ְּמ ָּד ְּך:
ֶּ

ומהו אשר לא כתוב בתורה ? זוהי מיתת צדיקים .לכן כביכול יכול הרשע לבוא
לום יִ ְּהיֶּה ִּלי ,שהצדיקים ישלמו את המחיר...
ולומר ָּש ֹ
תשובה שלישית :אמר לי מורי ורבי הרב יוסף שני שליט"א  ,שמשה רבנו הסביר
לעם ישראל את נושא גלגול הנשמות ,ואז בא אדם זה ואומר אם ככה אני אעשה
מה שבא לי ,וזה שיבוא בגלגול הבא הוא ישלם את המחיר...

אבל כנגד זה עונה התורה ואומרת  ,אל תנסה לחשוב שאין דין ואין דיין ,אל
תחשוב שתוכל להפיל את העונש על צדיקי הדור או על הגלגול הבא שלך ,משום ש..
תו ּ ָּב ִאיש ַהה ּוא וְּ ָּר ְּב ָּצה ּב ֹו ָּּכל
לו ִ ּכי ָּאז י ְֶּּע ַשן ַאף ה' וְּ ִקנְּ ָּא ֹ
ֹאבה ה' ְּסל ַֹח ֹ
{יט} לֹא י ֶּ
מו ִמ ּ ַת ַחת ַה ּ ָּש ָּמיִ ם:
ָּה ָּאלָּ ה ַה ְּ ּכת ּו ָּבה ּ ַב ּ ֵס ֶּפר ַה ּזֶּה ּו ָּמ ָּחה ה' ֶּאת ְּש ֹ

לו ,ואותו
ֹאבה ה' ְּסל ַֹח ֹ
כלומר הקב"ה ימצה את הדין עם אותו אדם עצמו  -לֹא י ֶּ
אדם בגלגול זה ָּּ -ב ִאיש ַהה ּוא ,ישלם את הדין ולא אף אחד אחר.

להסתכל במראה
יחד עם זאת אין דבר העומד בפני התשובה כפי שנאמר (דברים ל,יא) ִ ּכי ַה ִּמ ְּצוָּ ה
ַה ּזֹאת אֲ ֶּשר ָּאנ ִֹכי ְּמ ַצ ְּ ּו ָּך ַהי ֹּום לֹא נִ ְּפלֵ את ִהוא ִמ ְּּמ ָּך וְּ ל ֹא ְּרח ָֹּקה ִהוא:

אדם יכול לבוא ולטעון שהוא חומר ,וכיצד יכול החומר הנמוך להתמודד מול
הדרישות הרוחניות הגבוהות ? אלא התשובה היא ,לֹא נִ ְּפלֵ את ִהוא ִמ ְּּמ ָּך,
וגם  -וְּ לֹא ְּרח ָֹּקה ִהוא :כלומר ,גם הגוף החומרי שלך הבנוי כולו ממערכת של
ניסים ונפלאות ,יכול להתחבר לרוחניות – וכפי שאמרו חז"ל "הבא להיטהר
מסייעין בידו" " ,פתחו לי פתח כחודו של מחט ואפתח לכם פתח כפתחו של
אולם" – .רק תתחבר לאבא שבשמיים..

מכאן נבין שאין שום תירוץ ,גם אם יבוא אדם ויאמר ,אני נשוי  ... +ילדים ,וצריך
לעבוד קשה מאוד כדי להחזיק את כל ההוצאות השטופות וכד' ,אז איך אתה מצפה
ממני שיהיה לי עוד זמן וכוח אחרי יום עבודה מתיש ללכת לשיעורי תורה ?!
על זה אומרת הגמרא בתלמוד הירושלמי (שבת טו,ג) לא ניתנו שבתות וימים טובים
לישראל אלא לעסוק בהן בדברי תורה .כלומר ,הטענה שלך לכאורה נראית
מוצדקת ,אבל בוא ונבדוק  -בשבתות ובחגים מה עשית ? כלומר ,האם בשבתות
ובחגים כאשר אתה לא עובד ,אז ,כן השקעת בלימוד תורה ? הלכת לשיעורי תורה ?
ישנם אנשים שתופסים את חודש אלול כחודש שבו חוזרים בתשובה ,שהרי הוא
חודש הרחמים והסליחות .למעשה זו טעות גדולה ,נכון שבחודש אלול הקב"ה
קרוב יותר אלינו ,אבל למעשה האדם במשך כל השנה צריך להיות חוזר בתשובה.
מיד כאשר אדם חטא הוא צריך להרגיש רגשות אשם על כך ,לברר מדוע ואיך נפל
ולהתחרט על כך .אז למה אנו דוחים זאת עד חודש אלול ,עד ימים נוראים ?!
יתרה מזאת ,רבים מאיתנו שאכן מרגישים את התקופה המיוחדת של ימים
נוראים ,הולכים לביהכנ"ס בראש השנה ,כיפור ..ומיד אחרי סיום "עונת החגים"..
כל אחד חוזר למעשיו – "חוזרים לשגרה".
על זה אמר החיד"א (רבי חיים יוסף דוד אזולאי) על הפסוק בנביא ישעיה (פרק א,ו)
ִמ ַּכף ֶּרגֶּל וְּ ַעד רֹאש ֵאין ּב ֹו ְּמתֹם ּ ֶּפ ַצע וְּ ַח ּב ּו ָּרה ּו ַמ ָּּכה ְּט ִר ּיָּה לֹא זֹר ּו וְּ ל ֹא ֻּח ָּּבש ּו וְּ לֹא
ֻּר ְּ ּכ ָּכה ּ ַב ּ ָּש ֶּמן :כלומר ִמ ַּכף ֶּרגֶּל ,מסוף חג הסוכות ,לאחר שמחת תורה ,וְּ ַעד רֹאש,
עד ראש השנה הבא ,האדם "חוזר לשגרה" ֵאין ּב ֹו ְּמתֹם...

והתשובה היא כוח הבחירה החופשית .ישנם סוגים שונים של אנשים .ישנם כאלו
שלא מעניין אותם רוחניות" ,תן לי לחיות את הרגע" ואז הם ברדיפה אחר הנאות
ותאוות גשמיות .ויש אנשים שאכן יודעים שהרוחניות היא העיקר ואפילו רוצים
בכך מאוד ,רק שיצר הרע יושב עליהם כל כך חזק ,ומחבר אותם לחומריות.
פרץ הדברים החומריים ששוטפים את מוחנו יום יום ,רק גדל וגדל .לכן ההתמכרות
לחיי החומר היא קשה ביותר ,והפיתויים גדולים ביותר ..לכן אחת מיסודות עבודת
הקב"ה היא שאנו צריכים לעשות חשבון נפש ,ביקורת עצמית בכל יום ויום ,לבדוק
כיצד פעלתי  ,מה חטאתי ? כיצד לתקן ? ולא רק באלול ועשרת ימי התשובה.
בעניין זה באה התורה ,והנה בצורה הפשוטה והברורה ביותר מביאה לנו את
"הנוסחה" הבטוחה{ ,יט} ַה ִעיד ִֹתי ָּב ֶּכם ַהי ֹּום ֶּאת ַה ּ ָּש ַמיִ ם וְּ ֶּאת ָּה ָּא ֶּרץ ַה ַח ִּיים
וְּ ַה ּ ָּמוֶּ ת נָּ ַת ִּתי לְּ פנ ָּ
ֶּיך ַה ְּּב ָּר ָּכה וְּ ַה ְּּקלָּ לָּ ה ּו ָּב ַח ְּר ּ ָּת ּ ַב ַח ִּיים ְּל ַמ ַען ִּת ְּחיֶּה ַא ּ ָּתה וְּ ַז ְּר ֶּע ָּך{ :כ}
ָּ
ֶּיך וְּ א ֶֹּר ְּך י ֶָּּמ ָּ
בו ִ ּכי ה ּוא ַח ּי ָּ
לְּ ַאהֲ ָּבה ֶּאת ה' אֱ ל ֶֹּה ָּ
יך לָּ ֶּש ֶּבת
ֹלו ּו ְּל ָּד ְּב ָּקה ֹ
יך לִ ְּשמ ַֹע ְּּבק ֹ
ַעל ָּהאֲ ָּד ָּמה אֲ ֶּשר נִ ְּש ּ ַבע ה' לַ אֲ ב ֶֹּת ָּ
יך ְּל ַא ְּב ָּר ָּהם לְּ יִ ְּצ ָּחק ּולְּ יַעֲ קֹב לָּ ֵתת לָּ ֶּהם:

להבין כל דבר ? לא מסתדר לי ?
לפעמים וויכוחים בין אנשים בוגרים נוצרים בגלל חוסר הבנה" .לא קולט ת'ראש
שלך"" ,איך אתה מעיז לחשוב ככה"" ,לא נראה לי . "..אדם מסוים מגיע עם
החשיבה והנורמות שלו וחושב שכולם חושבים או לפחות צריכים לחשוב כמוהו.
הגישה הזו זולגת גם לענייני אמונה ויהדות ,ישנם אנשים שכאשר מצווה מסוימת
לא נראית להם ..אז הם כבר מרשים לעצמם לפסול את אותה מצווה ,להגיד "זה..
כבר הגזמתם" ,"...אם זה לא מסתדר לי עם ההיגיון שלי ,אז זה לא נכון מבחינתי"
אדם לפני שהוא מקבל הסמכה לדבר מסוים ,הוא הולך חוקר ולומד במשך שנים,
כל מה שהמרצה אומר מהרגע הראשון זה בגדר של "אמן וקדוש" ,ורק לאחר
שסיים את חוק לימודיו הוא מרשה לעצמו להיות מומחה בדבר שהרי הוא מוסמך.
והנה אחת התכונות המדהימות שאנו פוגשים היא שישנם אנשים שמדברים על
התורה ועל יהדות בכלל ,בונים לעצמם מערכת מסקנות כאשר הם מעולם לא למדו
תורה ויהדות כמו שצריך ללמוד ,פשוט כי "ככה נראה לי"..
אח שלי – תעצור !!!! איך אתה מרשה לעצמך להסיק מסקנות כנגד דברי התורה
וזאת מבלי שבכלל למדת אותה ?
גם על אלו שלמדו תורה כל חייהם אומרת התורה בפרשתנו (דברים כט,כח) ַה ִ ּנ ְּס ּ ָּתרֹת
עולָּ ם לַ עֲ ש ֹות ֶּאת ָּּכל ִ ּד ְּב ֵרי ַה ּת ֹו ָּרה ַה ּזֹאת:
לַ ה' אֱ ל ֵֹהינ ּו וְּ ַה ִ ּנגְּ ל ֹת לָּ נ ּו ּולְּ ָּבנֵינ ּו ַעד ֹ

כלומר תבין שיש דברים שאתה אינך כלי קיבול להבין אותם .כמו שילד קטן אינו
מסוגל להבין מדוע אסור לגעת בחשמל ,משום שבשלב זה אין לו את היכולת להבין
את ההסבר הפיזיקלי לכך.
גם אנחנו עם כל הביטחון העצמי וההרגשה שאנחנו חכמים ונבונים ,צריכים להבין
שבתוך הכלי המוגבל שנקרא גוף האדם  ,אנחנו לא מסוגלים להבין כל דבר שעשה
הקב"ה ,ובהחלט יש דברים אותם אנו צריכים לקבל כעובדה.
התורה גם ממליצה לנו בעניין הבחירה (דברים ל,יט) ַה ִעיד ִֹתי ָּב ֶּכם ַהי ֹּום ֶּאת ַה ּ ָּש ַמיִ ם
וְּ ֶּאת ָּה ָּא ֶּרץ ַה ַח ִּיים וְּ ַה ּ ָּמוֶּ ת נָּ ַת ִּתי לְּ פנ ָּ
ֶּיך ַה ְּּב ָּר ָּכה וְּ ַה ְּּקלָּ לָּ ה ּובָּ חַ ְּר ָּת בַ חַ ּיִ ים לְּ ַמ ַען ִּת ְּחיֶּה
ָּ
ַא ּ ָּתה וְּ ַז ְּר ֶּע ָּך :יהי רצון שיזכנו הקב"ה להתחזק מעלה מעלה ויתקיים בנו הפסוק
בו ִ ּכי ה ּוא ַח ּי ָּ
(דברים ל,כ) לְּ ַאהֲ ָּבה ֶּאת ה' אֱ ל ֶֹּה ָּ
ֶּיך וְּ א ֶֹּר ְּך
ֹלו ּו ְּל ָּד ְּב ָּקה ֹ
יך ִל ְּשמ ַֹע ְּּבק ֹ
יך לָּ ֶּש ֶּבת ַעל ָּהאֲ ָּד ָּמה אֲ ֶּשר נִ ְּש ּ ַבע ה' לַ אֲ ב ֶֹּת ָּ
י ֶָּּמ ָּ
יך ְּל ַא ְּב ָּר ָּהם ְּליִ ְּצ ָּחק ּו ְּליַעֲ קֹב לָּ ֵתת
לָּ ֶּהם:

