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ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ִכּי ֵתּבֹא ׀ כ"א ֵאלוּל התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  46׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
ֱלם" )חלק ב(
" ַמ ֲע ֶשׂה ָבּ ִע ָפּרוֹן ֶשׁ ֶנּע ַ

לע"נ טפסר משנה ינון יצחקי ז"ל

הוּבים.
ְק ִרים וְ ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
בוּע ֶשׁנִּ ְק ַטע ְכּ ֶשׁדּוֹרוֹן ִה ְס ִכּים ֵל ָסּ ֶפּר ָלנוּ ַעל ָה ִע ָפּרוֹן ֶשׁלּוְֹ ,כּ ֶשׁ ַה ִצּ ְלצוּל נִ ְשׁ ַמע ְבּ ָח ָלל
ְבּ ַס ְק ָרנוּת ַר ָבּה ִח ִכּינוּ ָל ִשׁעוּר ְבּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ָכר
מּוֹרה ֶשׁזּ ַ
ְאָכןַ ,ה ֶ
רוּכהִ ,ל ְשׁמ ַֹע ֶאת ַה ִסּפּוּר .ו ֵ
הוּפנוּ ֶאל דּוֹרוֹן ְבּ ַה ְמ ָתּנָה ְדּ ָ
מּוֹרה ְל ִכּ ָתּהָ ,כּל ָה ֵעי ַניִם ְ
ְהיּוֹםְ ,כּ ֶשׁנִּ ְכנַס ַה ֶ
ַה ִכּ ָתּה .ו ַ
מּוֹרה וְ ֵה ֵחל
פּוּר ָך? דּוֹרוֹן נִ גַּשׁ ֵאל ֻשׁ ְל ָחן ַה ֶ
אַתּה ֶל ָסּ ֵפּר ָלנוּ ֶאת ִס ְ
מּוּכן ָ
ְשׁאַל :דּוֹרוֹןַ ,ה ָ
ֶאת ַה ְס ָכּ ָמתוֹ ֶשׁל דּוֹרוֹןָ ,פּנָה ֵא ָליו ו ָ
וּב ְת ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית
יך ָשׂ ַמ ְחנוּ ְל ַטיֵּל ַבּ ִסּ ְמ ָטאוֹת ַהיָּפוֹתִ ,
וְא ְ
ְהוּדי? ֵ
ְרוּשׁ ַליִם ַעל ָהר ַֹבע ַהיּ ִ
זוֹכ ִרים ֶשׁ ָלּ ַמ ְדנוּ ְבּיוֹם י ָ
אַתּם ְ
ְל ַס ֵפּרֶ .
יטים
יטת ָהי ְַר ֶדנִ ים ,ו ְַכ ֲא ֶשׁר ַה ְבּ ִר ִ
ְהוּדי ַתּ ַחת ְשׁ ִל ַ
ְהוּדים ָבּרֹ ַבע ַהיּ ִ
אַך לֹא ָתּ ִמיד זֶה ָהיָה ָכּ ְךִ .בּ ְשׁנַת תש"ח גָּרוּ י ִ
ַבּכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִבי? ְ
ְהוּדיֵ ,ה ֵחל ַה ְקּ ָרב ,וְ ָה ֲע ָר ִבים
ירה ֶשׁזֶּה ַע ָתּה ָק ָמה .גַּם ָבּר ַֹבע ַהיּ ִ
ִשׂ ָר ֵאלֵ ,ה ֵחלּוּ ָה ֲע ָר ִבים ְל ִה ָלּ ֵחם ַבּ ְמּ ִדינָה ַה ְצּ ִע ָ
ָעזְ בוּ ֶאת ֶא ֶרץ י ְ
ידי ָה ֲע ָר ִבים,
ְהוּדי ִבּ ֵ
ָפל ָהר ַֹבע ַהיּ ִ
ָמים ֶשׁל ְל ִח ָמּה ִע ֶק ֶשת נ ַ
אַחר ִמ ְס ָפּר י ִ
יהוּדיםְ .ל ַ
ָצרוּ ַעל ָהר ַֹבע ְבּנִ ָסּיוֹן ִל ְכבוֹשׁ אוֹתוֹ וְ ִל ְפג ַֹע ִבּ ִ
ָשׁיםַ ,היּ ְָל ִדים
וְהנּ ִ
הוּע ְברוּ ְל ַמ ֲחנֶה ַמ ֲע ָצר ֶבּיּ ְַרדֵּןַ ,
יאים ֲ
תוֹכם ָס ִבי ֱא ִליהוּ ַז"ל נִ ְל ְקחוּ ַבּ ְשּׁ ִביָ .כּל ַהגְּ ָב ִרים ַה ְבּ ִר ִ
וּב ָ
וְהגְּ ָב ִרים ְ
ַ
ָסיו זוּג ְתּ ִפ ִלּין ְק ַטנּוֹת
תוֹך ִמ ְכנ ָ
ילת ָהר ַֹבע ְק ֵר ָבהֶ ,ה ְח ִבּיא ְבּ ְ
ירוּשׁ ַליִם ֶשׁ ִמּחוּץ ְלחוֹמוֹתְ .כּ ֶשׁ ָראָה ָס ִבי ֶשׁנְּ ִפ ַ
הוּע ְברוּ ִל ָ
צוּעים ֲ
וְה ְפּ ִ
ַ
ְה ִע ָפּרוֹן.
יח ְל ַה ְח ִבּיא ֵמ ֵעינֵי ָהאוֹיֵב ֶאת ַה ְתּ ִפ ִלּין ו ָ
ָחיד ֶשׁ ִה ְצ ִל ַ
ַח ֵב ָריו נִ ְל ְקחוּ ְל ַמ ֲחנֶה ַה ַמּ ֲע ָצרָ ,היָה הוּא ַהיּ ִ
וְ ִע ָפּרוֹן .ו ְָכ ְך ְכּ ֶשׁהוּא ו ֲ
זוֹרים
וּמ ְח ִ
דּוּרים ַ
ְת ְשׁ ֵרי ,לֹא ָהיוּ ָל ֶהם ִס ִ
ָשׁבוּ יְהוּ ֵדי ָהר ַֹבע ְבּי ְַר ֵדּן ַמ ְמ ִתּינִ ים ִל ִשׁ ְחרוּרְ .כּ ֶשׁ ִהגִּ יעוּ ָח ְד ֵשׁי ֱאלוּל ו ִ
ִתּ ְשׁ ָעה ֳח ָד ִשׁים י ְ
יע
וּב ַהגִ ַ
וְה ְסּ ִליחוֹתְ ,
ְה ֵחל ִל ְכתֹּב ֶאת ַה ְתּ ִפלּוֹת ַ
הוֹציא ָס ִבי ֶאת ָה ִע ָפּרוֹן ִמ ָמּקוֹם ָמ ְחבֹאוֹ ,ו ֵ
ירת ַה ְסּ ִליחוֹת ו ְִל ְת ִפלּוֹת ַה ַחגִ .
אַמ ַ
ְל ִ
ָדר ֶשׁ ִאם הוּא
ָדר ָס ִבי נ ַ
ָדם ְכּ ָתב יָד ֶשׁל ָכּל ַה ְתּ ִפלּוֹת וְ ַה ְסּ ִליחוֹת ֶשׁ ָכּ ַתב ָס ִביִ .ל ְק ַראת ַה ִשּׁ ְחרוּר ֵמ ַה ְשּׁ ִבי ,נ ַ
ח ֶֹדשׁ ֱאלוּל ָהיָה ְבּי ָ
ֶכד
ַאנִ י ְכּנ ֶ
ִשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּוֹ ְבּ ִמ ְקצוֹעוֹת ַהקֹּדֶשׁ .ו ֲ
ֶכדּוֹ ַה ְבּכוֹרַ ,בּ ְתּנַאי ֶשׁהוּא י ְ
ִתּן ְבּ ַמ ָתּנָה ְלנ ְ
ָצא ְבּ ָשׁלוֹם ֵמ ַה ְשּׁ ִביֶ ,את ָה ִע ָפּרוֹן הוּא י ֵ
יָ
אַך וְ ַרק ְל ִלמּוּדֵי ַהקֹּדֶשׁ.
וּמאָזָ ,שׁ ַמ ְר ִתּי ָע ָליו ִמ ָכּל ִמ ְשׁ ָמרְ ,ולֹא ִה ְשׁ ַתּ ַמּ ְשׁ ִתּי בּוֶֹ ,א ָלּא ְ
יתי ְבּ ִע ָפּרוֹן ְבּ ָבּר ַה ִמּ ְצוָה ֶשׁ ִלּיֵ .
ְבּכוֹר ז ִָכ ִ
ֶא ַמר:
בוּע נ ֱ
אָמרְ :בּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ְתה ְבּ ִכּ ָתּה .דּוֹרוֹן ָחזַר ִל ְמקוֹמוְֹ ,ו ַהמּוֹרֶה ַ
דוֹלה ָהי ָ
יקה גְּ ָ
ֱלם ָה ִע ָפּרוֹן ֶכּלֹא ָהיָהְ .שׁ ִת ָ
וְ ַע ְכ ָשׁו ֶנע ַ
ַפ ֶשׁ ָך".
אוֹתםְ ,בּ ָכל ְל ָב ְב ָך וּ ְב ָכל נ ְ
ית ָ
וְע ִשׂ ָ
ְשׁ ַמ ְר ָתּ ָ
וְאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ,ו ָ
" ַהיּוֹם ַהזֶּה ,ה' ֱאל ֶֹהי ָך ְמ ַצוְּ ָך ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה ֶ
וְה ָחשׁוּב ִמ ָכּל
אוֹתם ַע ְכ ָשׁו ְבּ ַהר ִסינִ יֶ .
וּל ִה ְת ַחזֵּק ָכּל יוֹם ֵמ ַח ָדשׁ ְבּ ִקיּוּם ַה ְמּ ַצוּוֹתְ ,כּ ִאלּוּ ִק ַבּ ְלנוּ ָ
אוֹתנוּ ְל ִה ְת ַחדֵּשׁ ְ
ָה ָקּ ָבּ"ה ְמ ַצוֶּה ָ
ידיוְ ,וזֶה ַעל יְדֵי ַמ ֲע ִשׂים
ִיד ָ
יך ְל ִה ְת ַחזֵּק ְבּ ַע ְצמוֹ ,ו ְֶל ָחזֶק ֶאת ֲח ֵב ָריו ו ִ
וּל ַעמּוָֹ .כּל ֶא ָחד ָצ ִר ְ
אַה ָבה ָלהּ' ְ
ֶשׁ ִקּיּוּם ַה ִמּ ְצווֹת ָיבֹא ֵמ ֲ
וּת ִפלּוֹת ַבּ ֶשּׁ ִבי,
ֻלּם ַל ְסּ ִליחוֹת ְ
ֶפשׁ ֶשׁל ַס ָבּא ֱא ִליָהוּ ,זָכוּ כּ ָ
אָדםִ .בּזְכוּת ְמ ִסירוּת ַהנּ ֶ
ְדי ִתּקּוּן ֶשׁל ָח ָט ִאים ֶשׁ ָח ָטא ָה ָ
ְעל י ֵ
טוֹבים ,ו ַ
ִ
ַרנוַּ ,על
ָצאנוּ ְל ַה ְפ ָס ָקהְ ,כּ ֶשׁ ָחז ְ
וּשׁ ֵל ִמיםַ .ה ִשּׁעוּר ִה ְס ַתּיֵּם וְ י ָ
יאים ְ
יתם ְבּ ִר ִ
ֻלּם ְל ֵב ָ
ֵיהםָ ,שׁבוּ כּ ָ
ְתה ֵבּינ ֶ
אַחדוּת ֶשׁ ָהי ָ
וּבזְכוּת ָה ְ
ִ
יבה
טוֹבה ְכּ ִת ָ
יחהָ .שׁנָה ָ
ַאנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ ְס ִל ָ
יחה ,נִ ְכ ַשׁ ְל ִתּי ,ו ֲ
ֶא ַמרְ ,ס ִל ָ
שׁוּל ָחנוֹ ֶשׁל דּוֹרוֹן ָהיָה מוּנָח ָה ִע ָפּרוֹן ְכּ ֶשׁ ֶפּ ֶתק ְליַדוֹ ,וּבוֹ נ ֱ
ְ
אוֹהב ......
טוֹבהֲ ,ח ֵב ְר ָך ָה ֵ
ימה ָ
ַח ִת ָ
וֲ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת נִ ָצ ִבים ,יוֹנ ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ְו ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁ ַ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
      
  
אשׁית
אָרץֲ :ה ָבאַת ֵר ִ
נּוֹהגוֹת ַרק ָבּ ֶ
ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ָפּ ָר ָשׁה ֻמ ָצּגוֹת ְשׁ ֵתּי ִמ ְצווֹת ַה ֲ
וּמ ֲע ֵשׂר ִמן ַהיְּבוּל ַהנִּ ָתּן ְבּ ָשׁנִ ים ְמ ֻסיָּמוֹת ָל ֶלוְ יִםְ ,לגֶר
ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ַלכּ ֵֹהןַ ,
ֹשׁה ֵאת ָה ָעם,
תּוֹרהְ ,מ ַצוֶּה מ ֶ
אַל ָמנָהִ .עם ִסיּוּם ִלמּוּד ֻח ֵקּי ַה ָ
וּל ְ
ַליָּתוֹם ְ
אָרץ ,י ְִכ ְתּבוּ ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ַעל ֲא ָבנִ ים גְּ דוֹלוֹת ֶמסוּיָדוֹתְ ,וי ְִבנוּ
ֶשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר י ִָכּנֵס ָל ֶ
ִת ַקיֵּם ַמ ֲע ַמד ַה ְבּ ָר ָכה ְו ַה ְקּ ָל ָלה ְבּ ַהר
יצד י ְ
ֹשׁה ְמ ָתּ ֵאר ְל ַעם ֵכּ ַ
ֶמ ֵהן ִמ ְז ֵבּ ַח ָלהּ' .מ ֶ
ֹאמרוּ.
אוֹתן י ְ
ְה ְבּ ָרכוֹת ָ
וּמ ֵהן ַה ְקּ ָללוֹת ו ַ
ַעמֹד ְבּ ָכל ַצד ָ
יבלִ :מי י ֲ
וְהר ֵע ָ
גְּ ִריזִים ַ
ֹשׁה ֶאת ָה ְמא ָֹרעוֹת ֶשׁ ָע ְברוּ ַעל ָה ָעםֶ :עז ְָרת
ֶמת ְבּ ִסכּוּמוֹ ֶשׁל מ ֶ
ַה ָפּ ָר ָשׁה ִמ ְס ַתּיּ ֶ
ְה ְמּ ֻחיָּבוּת ֶשׁל ָה ָעם ִל ְשׁמֹר ֵאת ַה ְמּ ַצוּוֹת.
ה' ֶשׁ ִקּ ֵבּל ָה ָעם ְבּ ָכל ָשׁ ָלב ,ו ַ

כּוּרים".
ָ " סלֵינוּ ַעל ְכּ ֵתּ ֵפנוּ ֵה ֵבאנוּ ִבּ ִ
ֻחד ְבּ ָכ ְך?
ָמה ַה ְמּי ָ
כּוּרים?
יאים ִבּ ִ
ִ מ ָמּה ְמ ִב ִ
ָ מה ַה ִכּנּוּי ְל ַסל ְבּ ַפּ ָר ָשׁ ֵתּנוּ?
תּוֹרה?
יכן ֻמזְ ָכּר ַסל ַבּ ָ
ֵ ה ָ
יקן ִל ְקרֹא ֶאת ָפּ ָר ַשׁת
ִ מי ִתּ ֶ
ַה ְקּ ָללוֹת ִל ְפנֵי רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה?



  
        
   
וְה ְת ַרגֵּל ַל ֲעשׂוֹת
אַחתִ ,
אַחת ,וְ עוֹד ַ
ַמ ֲע ֶשׂה ְבּ ִאישׁ ֶא ָחד ֶשׁ ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ַ
וְה ִאישׁ ִה ַדּ ְר ֵדּר ְמאֹד .יוֹם ֶא ָחד
עוֹלה ַעל רוּחוָֹ .ע ְברוּ ָשׁנִ יםָ ,
ְכּ ָכל ָה ֶ
ָמים
ַע ִתּי? " ִלבּוֹ ִה ְת ַמ ֵלּא ַבּ ֲח ָר ָטה ,וּ ֶב ֶמ ֶש ְך י ִ
ְהוּדי אָנִ י! ְלאָן ִהגּ ְ
אָמר" :י ִ
ַ
אוֹמר
וְהיָה ֵ
ֻכּא וְ אָכוּל ִרגְ ֵשׁי ֲח ָר ָטהִ ,ה ְר ָבּה ִל ְבכּוֹתָ ,
ַר ִבּים ָהיָה ְמד ָ


קוּפה
אַחר ְתּ ָ
ָרה"ְ .ל ַ
אתי ֵאין ִלי ֶדּ ֶר ְך ֲחז ָ
אַחר ֶשׁ ָכּ ְך ָח ָט ִ
ְל ַע ְצמוְֹ " :ל ַ
ֲאר ָ 
תּוֹרה ִהיא ַל ֲהרֹג ֶאת
אָמרְ " :כּבוֹד ָה ַרבִ ,מּ ְצוַת ַה ָ
ֻכּה נִ גַּשׁ ֶאל ָה ַרב וְ ַ
אוֹתיַ ,מה ֶשּׁ ִתּגְ זֹר
אתיְ .כּבוֹד ָה ַרב ֲהרֹג ִ
אַחר ֶשׁ ָכּל ָכּ ְך ָח ָט ִ
וֹטאְ .לַ 
ַהח ֵ
יך
ווֹנוֹת ָ
אָכןֲ ,ע ֶ
אָמרֵ " :
ָע ַלי ֲא ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן"ָ .ה ַרב נִ ְד ַהם ְל ֶר ַגע ,וְ ַ
ֲח ִ 
עוֹפ ֶרת ַעל
יתהֶ .א ֵתּן ְכּ ִלי ָמ ֵלא ֶ
מוּריםֵ ,אין ְבּ ֵר ָרה ֶא ָלּא ְלדוּנְ ָך ְל ִמ ָ
אָמר ָה ִאישׁ:
ֻפּרַ .
תוֹך ִפּי ָך וּ ָבזֶה ְתּכ ַ
ְאצֹּק ְל ְ
עוֹפ ֶרת ,ו ֶ
ֻ תּ ַתּ ְך ָה ֶ
ָה ֵאשׁ ַעד ֶשׁ
עוֹפ ֶרת ו ְִח ְמּמוֹ ַעד ֶשׁנִּ ַתּ ְך
ֶ וּ ֵמזוּ ָמן"ֵ .ה ִביא ָה ַרב ְכּ ִלי ָמ ֵלא ֶ
מוּכן
" ִהנְ נִ י ָ
חוֹטא ְללֹא ִהסּוּס ַעל
אָרץ"ָ .שׁ ַכב ַה ֵ
אָמר ָה ַרבְ " :שׁ ַכב ַעל ָה ֶ
ַכּ ַמּיִם .וְ ַ



שׁוּבה
ַחזֹר ִבּ ְת ָ
אָמרִ " :ה ְתוַדֶּה ַעל ֲח ָט ֶאי ָך ו ֲ
יך ָה ַרב וְ ַ
אָרץִ .ה ְמ ִשׁ ְ
ָה ֶ
וּפ ַתח ִפּיו ֵמ ַע ְצמוֹ,
ַדּה ָה ִאישׁ ְבּ ֵלב נִ ְשׁ ָבּרָ ,
ם ָתּמוּת"ִ .ה ְתו ָ
ְשׁ ֵל ָמה ְבּ ֶט ֶר
הוֹשׁיט לוֹ
ְבּ ִלי ֶשׁ ָה ָיה צ ֶֹר ְך ִל ְתפֹּס אוֹתוָֹ .ה ַרב ִצוָּה ִל ְמ ָשׁ ְרתוֹ ַבּ ֵסּ ֶתר ְל ִ
דּ ַבשָׁ .ל ַקח ָה ַרב ֶאת ַכּף ַה ְדּ ַבשׁ ְבּיָדוֹ וְ ָי ַצק ְלתוֹ ְך ִפּי ָה ִאישׁ,
ַכּף ְמ ֵלאָה ְ
ֻפּר"! נִ ְב ַהל ָה ִאישׁ וְ ָצ ַעקַ " :מה
את ָך ְתּכ ָ
" :וְ ָסר ֲעוֹ ֶנ ָך וְ ַח ָטּ ְ
וְ ָק ָרא ְבּקוֹל
אָמר לוֹ ָה ַרבֵ " :אין ַה ָק ָבּ"ה ָח ֵפץ ְבּמוֹת ַה ֵמּת ִכּי
עוֹפ ֶרת?" ַ
זֶּהֵ ,איפֹה ָה ֶ
יך ָלמוּת ַעל ִקדּוּשׁ ַה ֵשּׁם
אַחר ֶשׁ ִקּ ַבּ ְל ָתּ ָע ֶל ָ
וּמ ַ
ִ מ ַדּ ְרכּוֹ וְ ָחיָהֵ .
ִאם ְבּשׁוּבוֹ
ֻפּר"ַ .כּ ָמּה גְּ דוֹלה
את ָך ְתּכ ָ
וְח ָטּ ְ
ֶך ַ
וְסר ֲעוֹנ ָ
ֲ ה ֵרי זֶה ַמ ָמּשׁ " ָ
ְבּ ֵלב ָשׁ ֵלם,
שׁוּבה.
כּ ָֹחהּ ֶשׁל ַה ְתּ ָ


יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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מוֹצ ִאים ְתּנַאי
בוּע ֲאנוּ ְ
ְבּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ירת ַה ִמּ ְצווֹת.
ְו ַה ְב ָט ָחהַ .ה ְתּנַאיְ :שׁ ִמ ַ
ִשׂ ָר ֵאל י ְִהיֶה ַמ ֲע ָמד
ַה ַה ְב ָט ָחהְ :ל ַעם י ְ
ָבוֹהּ ִמ ֶשּׁל ְשׁאָר ָה ַע ִמּיםְ " .ו ָהיָה ִאם
גּ ַ
יך
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל ה' ֱאל ֶֹה ָ
ָשׁ ַ
וֹתיו ֲא ֶשׁר
ִל ְשׁמֹר ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
אָנ ִֹכי ְמ ַצ ְוּ ָך ַהיּוֹם ,וּנְ ָתנְ ָך ה' ֱאל ֶֹהי ָך
ֶע ְליוֹן ַעל ָכּל גּוֹיֵי ָהאָ ֶרץ".
עוֹשׂים
נָכוֹןֶ ,שׁ ַה ְר ֵבּה ְפּ ָע ִמים אָנוּ ִ
אַבּא וְ ִא ָמּא? וְ ִל ְפ ָע ִמים
ָאים ִעם ָ
ְתּנ ִ
יוֹתינוּ ְולֹא
אַח ֵ
אָחינוּ ְו ְ
גַּם ִעם ֵ
תּוֹרה
אָמ ְרנוּ? ַה ָ
עוֹמ ִדים ַבּ ֶמּה ֶשׁ ַ
ְ
נּוּכל
אוֹתנוֶּ ,שׁ ַעל ְמנַת ֶשׁ ַ
ָבּאָה ְל ַל ֵמּד ָ
רוֹצים ,לֹא
ְל ַק ֵבּל ֶאת ָמה ֶשׁאָנוּ ִ
יח ַה ְב ָטחוֹת,
ַב ִט ַ
ֹאמר וְ נ ְ
ַמ ְס ִפּיק ֶשׁנ ַ
ֶא ָלּא ֶשׁיֵּשׁ צוֹ ֵר ְך ְל ַקיֵּם ַה ְב ָטחוֹתַ .רק
ָאיםַ ,רק אָז
עוֹמ ִדים ַבּ ְתּנ ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר אָנוּ ְ
יֵשׁ ָלנוּ ֶאת ַה ְבּ ָר ָכה ְו ַה ְשּׂ ֵמ ָחה ְבּ ֵלב
ָשׂ ַמח.
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