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ָך ההָלְךהלנ ׁשו רמ ּפמ
ָמָאה ּו ָנ ְמ ה ו ָח ּי  מ

רֹוד ָנ ְִ םהונ רמ מ אנ ּו
ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֵיׁש ִמְדָרׁש ֶׁשּמּוָבא ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות, ֲאַנְחנּו ָנִביא 
ֶאת ַהִּמְדָרׁש ֶׁשּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש )רבה פרשת נח פרשה לח אות יג, ובאוצר 
המדרשים איזנשטיין ערך אברהם אבינו עמוד 7(, ְוָׁשם ְמֻסָּפר ַעל ַאְבָרָהם 

ָאִבינּו ֶׁשְּכֶׁשָהָיה ֶיֶלד ָקָטן, ָהַלְך ְוָׁשַבר ֶאת ָּכל ַהְּפָסִלים ֶׁשל ָאִביו, 
ֶׁשָּׁשַבר  ַרק  ְוֹלא  ַלֶּפֶסל.  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ִהָּגיֹון  ֶׁשֵאין  ֻּכָּלם  ֶאת  ְוִלֵּמד 
ֵאֶצל  ָהַלְך  ֶּתַרח,  ֶׁשּלֹו  ַאָּבא  אֹוָתם.  ָׂשַרף  ַּגם  ֶאָּלא  ַהְּפָסִלים,  ֶאת 
ְמַעְנֵין   – ָּבֵאׁש"  ֵואֹלֶהיָך  ֱאֹלַהי  ֶאת  ָׂשַרף  "ְּבִני  לֹו:  ְוָאַמר  ִנְמרֹוד 
ֵאיֶזה  אֹותֹו  ִלְׂשרֹף  ֶׁשֶאְפָׁשר  ֶׁשֱאֹלִהים  ֶזה,  ַעל  ָחַׁשב  ֹלא  ֶׁשהּוא 
ִנְמרֹוד  ָׁשַלח   – ֶׁשָּכֶזה  ֵּבאֹלִהים  ֶׁשַּמֲאִמין  ִמי  ִמְסֵּכן  הּוא?  ֱאֹלִהים 
ֹלא  "ֲאִני  ַאְבָרָהם:  ָעָנה  ָּכְך?"  ָעִׂשיָת  "ָלָמה  ּוְׁשָאלֹו:  ַאְבָרָהם  ֶאל 
ָעִׂשיִתי ָּכָכה ֶאָּלא ַהֶּפֶסל ַהָּגדֹול הּוא ֶזה ֶׁשָעָׂשה, ִמֵּכיָון ֶׁשִהְפִריעּו 
נֹוְרָמִלי?  "ַאָּתה  ַאְבָרָהם:  ַעל  ְוָצַעק  ִהְתַעְצֵּבן  ִנְמרֹוד  ֶלֱאֹכל".  לֹו 
ְוִכי ֵיׁש ָּבֶהם רּוַח ַחִּיים ֶׁשְּיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֵּכן?", ָאַמר לֹו ַאְבָרָהם: 
ָלָּמה  ֹּכַח,  ָּבֶהם  ֵאין  ִאם  ֶׁשֲהֵרי  ְמַדֵּבר,  ֶּׁשִּפיָך  ַמה  ָאְזֶניָך  "ִיְׁשְמעּו 
ַּתִּניחּו ְלִמי ֶׁשָּבָרא ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְוִתְׁשַּתֲחוּו ָלֵעץ" - ַאָּתה ֲהֵרי אֹוֵמר 
ֶׁשֵאין ֹּכַח ָּבֵעץ ּוַבְּפִסיִלים, ִאם ֵּכן ָלָמה ַאָּתה ִמְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם? ָעָנה 
לֹו ִנְמרֹוד: "ֵאיִני ַמֲאִמין ֵּבאֹלֵקי ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ, ֶׁשֵּכן ֲאִני ָּבָראִתי 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ!", ָאַמר לֹו ַאְבָרָהם: "ְּכֶׁשָּיָצאִתי ֵמַהְּמָעָרה ]ַאָּבא ֶׁשל 
ַאְבָרָהם ֶהְחִּביאֹו ִּבְמָעָרה[ ָרִאיִתי ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש עֹוָלה ַּבִּמְזָרח ְוׁשֹוַקַעת 
ֶׁשַּתֲעֶלה  ְלָמָחר  ַהֶּׁשֶמׁש  ַעל  ְּתַצֶּוה  ְּבָראָתם  ַאָּתה  ְוִאם  ַּבַּמֲעָרב, 
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ַּבַּמֲעָרב ְוִתְׁשַקע ַּבִּמְזָרח". ִנְמרֹוד ַּכּמּוָבן ֵהֵחל ְלַגְמֵּגם ַמֶּׁשהּו. ָׁשַאל 
ְּתׁשּובֹות  ָלנּו  ֵאין  ֲהֵרי  אֹותֹו?,  ַנֲעִניׁש  "ַּבֶּמה  יֹוֲעָציו:  ֶאת  ִנְמרֹוד 
ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ָיְכלּו  ְּכֶׁשֹּלא  ַהּנֹוְצִרים,  ְּכמֹו  ַמָּמׁש  ַלְּׁשֵאלֹות ֶׁשּלֹו". 
ְּתׁשּובֹות  ַלּנֹוְצִרים  ֶׁשְּכֶׁשֵאין  ַהְּיהּוִדים,  ֶאת  ָׂשְרפּו  ָּפׁשּוט  ַהַּיֲהדּות 

ַלַּיֲהדּות ַמה ֵהם עֹוִׂשים? ִאיְנְקִויִזיְציֹות.

ָּבֶזה  ַלְּפִסיִלים  ָעָׂשה  ֶּׁשהּוא  "ְּבַמה  ִנְמרֹוד:  ֶׁשל  יֹוֲעָציו  לֹו  ָאְמרּו 
ָהְלכּו  ּוֶבֱאֶמת  אֹותֹו".  ִנְׂשֹרף  ֲאַנְחנּו  אֹוָתם,  ָׂשַרף  הּוא   - ַנֲעִניׁשֹו 
ְוָיָצא  ָּדָבר,  ׁשּום  לֹו  ָקָרה  ְוֹלא  ָהֵאׁש,  ְלִכְבַׁשן  ַאְבָרָהם  ֶאת  ְוָזְרקּו 

ְּבָכבֹוד ָּגדֹול ִמִּכְבַׁשן ָהֵאׁש. ַעד ָּכאן ַהִּסּפּור ַהָּידּוַע.

ֵיׁש ָּכאן ְׁשֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת ְמֹאד. ַּבִּמְדָרׁש )רבה סוף פרשת נח(, ְמֻסָּפר 
ַעל  ְמַצֶּוה  ִנְמרֹוד  ִנְמרֹוד,  ִעם  ְלַאְבָרָהם  ֶׁשָהָיה  ַהִּוּכּוַח  ָּכל  ַעל 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ְּכָבר  ִאם  ִּכי  ְמָסֵרב  ְוַאְבָרָהם  ָלֵאׁש,  ֶׁשִּיְׁשַּתֲחֶוה  ַאְבָרָהם 
"ִּתְׁשַּתֲחֶוה  לֹו  ְואֹוֵמר  ַמְמִׁשיְך  ְוהּוא  ָהֵאׁש,  ֶאת  ֶׁשְּמַכִּבים  ַלַּמִים 
ַלַּמִים", ְוַאְבָרָהם ְמָסֵרב, ֶׁשֲהֵרי ַהַּמִים ַמִּגיִעים ֵמָהֲעָנִנים, ְוַגם ָלֶהם 
אֹוֵמר  ָהֲעָנִנים.  ֶאת  ְמַפֶּזֶרת  ָהרּוַח  ֶׁשֲהֵרי  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ְמָסֵרב  הּוא 
ָאִבינּו: "ֵיׁש ִמי  ַאְבָרָהם  ִנְמרֹוד: "ַּתֲעֹבד ֶאת ָהרּוַח", עֹוֶנה לֹו  לֹו 
ֶׁשְּמַפֵּזר ֶאת ָהרּוַח ְוהּוא ּבֹוֵרא עֹוָלם - ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם". 

ִנְמרֹוד ּכֹוֵעס ְוזֹוֵרק אֹותֹו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש.

מּוָכן  ַהְּפִסיִלים  ְוֶאת  ָהֵאׁש  ֶאת  ָלָּמה  ָלָּמה?  ִמְתַּבֶּקֶׁשת  ְוַהְּׁשֵאָלה 
ְנבּוַכְדֶנַּצאר ַלֲעֹבד, ְּכמֹו ֵכן ַּגם ֶאת ַהַּמִים, ָהֲעָנִנים ְוָהרּוַח, ֶאת ַהֹּכל 

חּוץ ֵמֱאֹלִקים? ָמה ַהִהָּגיֹון ֹּפה? 



ּו ְֹ יה ְֵ ֹוההּבנ צנ ִָ עה ָׁשאו
ּגֹוי  "ָּכל  ּכֹוֵתב:  יא(  הלכה  ח  פרק  ומלחמות  מלכים  )הלכות  ָהַרְמָּב"ם 
ֶׁשְּמַקֵּבל ָעָליו ֶׁשַבע ִמְצֹות ְּבֵני ֹנַח, ]ֹלא ִלְרֹצַח, ֹלא ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה 
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ִמן  ֵאֶבר  ה',  ֶאת  ְלַקֵּלל  ֹלא  ַּדָּיִנים,  ַהֲעָמַדת  ֲעָריֹות,  ִאּסּוֵרי  ָזָרה, 
ְוִנְזָהר ַלֲעׂשֹוָתם ֲהֵרי ֶזה ֵמֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם,  ַהַחי, ְוֹלא ִלְגֹנב[ 
ְוֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוהּוא ֶׁשְּיַקֵּבל אֹוָתם ְוַיֲעֶׂשה אֹוָתם, ִמְּפֵני 
ֶׁשִּצָּוה ָּבֶהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּבּתֹוָרה ְוהֹוִדיָענּו ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, 
ֶׁשְּבֵני ֹנַח ִמֹּקֶדם ִנְצַטּוּו ָּבֶהם". ֹזאת אֹוֶמֶרת, ָמַתי ֶנְחָׁשב ּגֹוי ְלֶאָחד 
ִמְצֹות  ֶׁשַבע  ֶאת  ְמַקֵּים  ֶׁשהּוא  ִּבְזַמן  ַרק  ָהעֹוָלם?  ֻאּמֹות  ֵמֲחִסיֵדי 
ְּבֵני ֹנַח, ֹלא ִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה מּוָסִרי ְוָיֶפה, ֶאָּלא ַרק ִּבְגַלל ִצּוּוי ה'. ְוָכְך 
ַהַּדַעת,  ֶהְכֵרֵחי  ִמְּפֵני  ֲעָׂשָאן  ִאם  "ֲאָבל  ְואֹוֵמר:  ָהַרְמָּב"ם  ַמְמִׁשיְך 
ֵאין ֶזה ֵּגר ּתֹוָׁשב, ְוֵאינֹו ֵמֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶאָּלא ֵמַחְכֵמיֶהם". 
– הּוא ִנְקָרא ַרק ָחָכם ִּבְלַבד ֶׁשרֹוֶצה ֶאת ְׁשֵלמּות ָהעֹוָלם, ֲאָבל ֵאין 
לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. ִמְתָּבֵאר ִמִּדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם, ֶׁשְּבאֹוָתּה ְּפֻעָּלה 
ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה, ְּפָעִמים ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּוְפָעִמים ֹלא. ִאם 
ֵמֲחִסיֵדי  ֲהֵרי הּוא  ִצּוּוי ה'  ֵמֲחַמת  ֹנַח  ְּבֵני  ִמְצֹות  ֶׁשַבע  ֶאת  ׁשֹוֵמר 
ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְוֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ַאְך ִאם הּוא ׁשֹוֵמר ִּבְגַלל 
ַצו ַמְצּפּונֹו אֹו ָחְכָמתֹו, הּוא ֹלא ֶנְחָׁשב ַלֲחִסיד ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְוֵאין 

לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. 

ָמה ַהֲהָבָנה ָּבֶזה? 

ֵמָעֶליָך  ֶׁשֵּיׁש  ְלָהִבין  מּוָכן  ֹלא  ַאָּתה  ִאם  ְּפׁשּוָטה:  ִהיא  ַהְּתׁשּוָבה 
ֹלא  ֲאִפּלּו  ַאָּתה  ַּלֲעׂשֹות,  ַמה  ְלָך  ְואֹוֵמר  אֹוְתָך  ֶׁשַּמְגִּביל  ּבֹוֵרא 
ָלעֹוָלם  ֶקֶׁשר  ׁשּום  ְלָך  ְוֵאין  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ִהְתַחְלָּת 
ַהָּבא. ֲאִפּלּו ֶׁשַאָּתה ַמְגִּביל ֶאת ַעְצְמָך - ֹלא ַלֲהֹרג, ְוֹלא ִלְרֹצַח, ֲאָבל 
ַהֹּכל ֶזה ְלִפי ַהִהָּגיֹון ֶׁשְּלָך, ְוַאָּתה ֹלא מּוָכן ֶׁשִּיְהֶיה ֵמָעֶליָך ִמיֶׁשהּו 

ֶׁשִּיְׁשֹלט ְּבָך. 

ָּכְך ָהָיה ִנְמרֹוד. הּוא ָהָיה ֵסֶמל ַהַּגֲאָוה, הּוא ָאַמר ְלַאְבָרָהם: "ֲאִני 
ָּבָראִתי ֶאת ָהעֹוָלם", ֲאָבל ָמה, ֵאין ִלי ְּבָעָיה ַלֲעֹבד ָלֵאׁש, ַלַּמִים, 
ָלרּוַח, ְלִמי ֶׁשִּתְרֶצה, ֶׁשֵּכן ֵהם ֹלא ְמַחְּיִבים אֹוִתי. ַרק ֹלא ְלִמי ֶׁשָּבָרא 
ֶאת ָהעֹוָלם, ֶׁשֲאִני ַחָּיב ִלְהיֹות ָּכפּוף ֵאָליו ְוִלְׁשֹמַע לֹו, ִּכי ָהֱאמּוָנה 



ָך ההָלְךהלנ ׁשו רמ ּפמ

6

ַהּזֹו ְמַחֶּיֶבת אֹוִתי, ּוִבְגַלל ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ָצִריְך ִלְׁשֹמר ַעל ֶׁשַבע 
ִמְצֹות ְּבֵני ֹנַח, ְוֶזה ֹלא ַמְתִאים ִלי. ּוִבְגַלל ֶזה ֲאִני ֶאְׂשרֹף ֶאת ַאְבָרָהם 

ָאִבינּו ְוֶאָּׁשֵאר ַּבַּמְחָׁשָבה ֶׁשִּלי. 

ָּכְך ָהְיָתה ַמְחַׁשְבּתֹו ֶׁשל ִנְמרֹוד. 



ו ְמ ןהָחלהָ עמ המ ונ ּו ּגו  ו
הּוא  ַהָּבָאה  ַּבָּפָרָׁשה  ָהֲעָנָוה,  ֵסֶמל  ֶׁשהּוא  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ּוְכֶנְגּדֹו 
אֹוֵמר "ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר" )בראשית יח, כז(, הּוא ְמַיֵּצג ֶאת ָהֱאמּוָנה 
ַמֲאִמין  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַאָּתה  ֲעָנָוה  ְלָך  ֵיׁש  ִאם  ֶׁשֵּכן  ִיְתָּבַרְך,  ְּבַהֵּׁשם 
ֶאת  ּוְלַהְכִניַע  ָמרּות,  ְלַקֵּבל  מּוָכן  ַאָּתה  ִּכי  ְּגבֹוָהה,  ֲהִכי  ַּבַּדְרָּגה 

ַעְצְמָך מּול ְרצֹון ַהֵּׁשם. 

מּוָכן  ִיְהֶיה  ַהַּגֲאָוה  ֵסֶמל  ָהֲעָנָוה,  ֵסֶמל  מּול  ַהַּגֲאָוה  ֵסֶמל  ָלנּו  ֲהֵרי 
ַחי, ַרק ֹלא ְלבֹוֵרא  ְלַבַעל  ְלָעִציץ,  ְלַנַעל,  ִיְׁשַּתֲחֶוה  ַהֹּכל,  ַלֲעׂשֹות 
ַלֲעׂשֹות  אֹותֹו  ֶׁשְּמַחֵּיב  ָהעֹוָלם  ַעל  ַהּׁשֹוֵלט  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ָהעֹוָלם 
ָיְצאּו  ָיְצאּו ִמּקֹוִפים,  ֲאָנִׁשים מּוָכִנים לֹוַמר ֶׁשֵהם  ְלַצֲעֵרנּו  ַמֶּׁשהּו. 
ִמְּׁשעּוִעית, ֶׁשֵהם ְׁשָיִרים ֶׁשל ְּפָצָצה, אֹו ֶׁשֵהם ֲחָלִקים ֶׁשל ָּכל ִמיֵני 
ַעָּבִמי"ם ְוַחְיָזִרים ֶׁשָּזְרעּו ֵאיֶזה ִּדי ֶאן ֵאי ָּבעֹוָלם, ּוִמֶּזה ִנְהָיה ֵאיֶזה 
עֹוָלם. ֵהם מּוָכִנים ָּכל ָּכְך ְלַהְׁשִּפיל ֶאת מֹוָצָאם, ָהִעָּקר ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה 
ּוְבַתֲאוֹוֵתיֶהם.  ִּבְרצֹונֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ְוִיְתָעֵרב  אֹוָתם,  ֶׁשְּיַחֵּיב  ַמֶּׁשהּו 
הּוא מּוָכן ְלַהִּגיד ֶׁשהּוא קֹוף, ֲאָבל ֹלא ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא ָלעֹוָלם ֶׁשַּיִּגיד 
לֹו ַמה ַּלֲעׂשֹות. ְוזֹו ַהַּגֲאָוה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ְוַהִּטְּפׁשּות ֲהִכי ְּגדֹוָלה, ִּכי 
ָאָדם ֶׁשהּוא ַּגַאְוָתן הּוא ִטֵּפׁש, ְוָלֵכן ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרׁש )רבה קהלת 
ִנְמרֹוד,  ֶזה  יד(  ב,  )קהלת  הֹוֵלְך"  ַּבחֶֹׁשְך  "ְוַהְּכִסיל  יד(  אות  ב  פרשה 

ֶׁשַהַּגֲאָוָתן ְוַהּכֹוֵפר ֵהם ְּכִסיִלים, ֶׁשֲהֵרי ַּבֶּמה ֵיׁש ְלָך ְלִהְתָּגאֹות? ַמה 
ֶּׁשְּלָך ָּבעֹוָלם ַהֶּזה? ִאם ַאָּתה ֵמִבין ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא ָלעֹוָלם, ַאָּתה ֵמִבין 
ֶׁשֵּיׁש ּתֹוָרה, ַאָּתה ֵמִבין ֶׁשֵּיׁש ַהְנָהָגה, ֶזה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ַאָּתה 
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ִּבְכָלל ֹלא ַּבר - ַּגֲאָוה.



ו ְמ הה חּהעמ עו להּדו עו ּבו
ַהָּדת  "ִמיסֹוֵדי  ּכֹוֵתב:  א(  הלכה  ז  פרק  התורה  יסודי  )הלכות  ָהַרְמָּב"ם 
ְנבּוָאה  ֹּכַח  ֶׁשֵּיׁש  ]ֵּפרּוׁש:  ָהָאָדם  ְּבֵני  ֶאת  ְמַנֵּבא  ֶׁשָהֵאל  ָלַדַעת 
ִלְבֵני ָאָדם[ ְוֵאין ַהְּנבּוָאה ָחָלה ֶאָּלא ַעל ָחָכם ָּגדֹול ַּבָחְכָמה, ִּגּבֹור 
ִיְהֶיה ִיְצרֹו ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּבָדָבר ָּבעֹוָלם, ֶאָּלא הּוא  ְּבִמּדֹוָתיו, ְוֹלא 
ִמְתַּגֵּבר ְּבַדְעּתֹו ַעל ִיְצרֹו ָּתִמיד. ְוהּוא ַּבַעל ֵּדָעה ְרָחָבה ְנכֹוָנה ַעד 
ְמאֹד". ָהַרְמָּב"ם ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ָּכאן ֶׁשָּצִריְך ַּכָּמה ְּתָנִאים ְּכֵדי ִלְזּכֹות 
ִלְנבּוָאה, ֶׁשִּיְהֶיה ָחָכם ָּגדֹול, ִּגּבֹור ְּבִמּדֹוָתיו ְוֶׁשָּתִמיד הּוא ִמְתַּגֵּבר 
ַעל ִיְצרֹו ּוַבַעל ֵּדָעה ְרָחָבה. ְוׁשֹוֲאִלים ַהְמָפְרִׁשים ַעל ָהַרְמָּב"ם )עיין 
ָהַרְמָּב"ם  ִּדְבֵרי  ְמקֹור  ֲהֵרי  ועוד(  והלחם משנה  שם בדברי הכסף משנה 

ָעָנו,  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶׁשָּצִריְך  ָּכתּוב  ְוָׁשם  ע"א(  לח  דף  )נדרים  ַּבְּגָמָרא  הּוא 
ּוַמּדּוַע ָהַרְמָּב"ם ֹלא ַמְזִּכיר ֶאת ֶזה? ְוֵיׁש ָּבֶזה ִּפְלּפּוִלים ּוְתׁשּובֹות. 

ֲאִני ָאַמְרִּתי ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ֵּתרּוץ ָּפׁשּוט, ֶׁשָהַרְמָּב"ם ּכֹוֵתב ָּדָבר 
ֵּדָעה  ַּבַעל  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוהּוא:  ָהֲעָנָוה,  ִמַּדת  ֶאת  ְּבתֹוכֹו  ֶׁשּכֹוֵלל  ֶאָחד 
ְרָחָבה ַעד ְמֹאד, ֹזאת אֹוֶמֶרת ַּבַעל ַּדַעת. ָאָדם ֶׁשהּוא ַּגַאְוָתן - הּוא 
ִטֵּפׁש, ֵאין לֹו ַּדַעת, ְּבָמה ַאָּתה ִמְתָּגֶאה? ֲהֵרי ְּכלּום ֹלא ֶׁשְּלָך!!! ִאם 
ֵּכן ָהַרְמָּב"ם ָּכַתב ַּגם ֶאת ַהְּתַנאי ַהֶּזה, ֶׁשַהַּבַעל ַּדַעת ֵמִבין ֶׁשֵאין לֹו 

ַּבֶּמה ְלִהְתָּגאֹות ּוֻמְכָרח ִלְהיֹות ָעָנו.

 

ּנֹועו ֹּופו ִויםהלנ ֲּ ּתו ׁשנ ִָ
ְלִנְמרֹוד:  ְואֹוֵמר  ָלעֹוָלם  ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא  ֵמִבין  ִמַּדְעּתֹו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
"ַאָּתה ֶאֶפס !", ְלָמה ַאָּתה ִמְׁשַּתֲחֶוה? ָלֵאׁש? ֲהֵרי ַהַּמִים ְמַכִּבים ֶאת 
ָהֵאׁש ְוכּו', ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ֵמַעל ֻּכָּלם ֶׁשַאָּתה ַחָּיב ְלַקֵּבל 
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ֶאת ָמרּותֹו, ּוִמַּגְדלּותֹו ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ֶאת ַאְפִסּיּוְתָך. ִמי ֶׁשֵּמִבין ֶׁשֵּיׁש 
ּבֹוֵרא ָלעֹוָלם הּוא יֹוֵדַע ּוַמְרִּגיׁש ֶאת "ָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר", ֲאָבל ִאם 
ַיְסִּכים ְלַהֹּכל,  ַּגַאְוָתן ּוְמָסֵרב ְלַקֵּבל ֶאת ָמרּות ַהּבֹוֵרא, הּוא  ָאָדם 

הּוא ִיְׁשַּתֲחֶוה ְלַנַעל, ְלָעִציץ, ֲאִפּלּו ַיֲאִמין ְּבאֹוַפּנֹוַע .. 

ְיִדיִדי ָהַרב ָירֹון ְראּוֵבן שליט"א ִמְפלֹוִריָדה, ַאַחד ָהַרָּבִנים ַהְּגדֹוִלים 
ַהְמַזִּכים ֶאת ָהַרִּבים ָׁשם, ָאַמר ִלי, ֶׁשֵּיׁש ֲאָנִׁשים ְּבֹהּדּו ֶׁשִּמְׁשַּתֲחִוים 
ְלאֹוַפּנֹוַע, ֶזה ָהֱאֹלִהים ֶׁשָּלֶהם. ַעְכָׁשו הֹוֵצאָת אֹותֹו ֵמַהּמּוָסְך ָהָיה 
ָלֱאֹלִהים ֶׁשְּלָך ְנִזיַלת ֶׁשֶמן, ְוַאָּתה ִמְׁשַּתֲחֶוה ֵאָליו? ֵאיְך? ַאָּתה ָיַצְרָּת 
אֹותֹו! ָלֶזה ּגֹוֶרֶמת ַהַּגֲאָוה ָהֱאנֹוִׁשית ֶׁשל ָהָאָדם ֶׁשֹּלא מּוָכן ְלהֹודֹות 
ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא ְלעֹוָלם ָּכל ָּכְך ָּגדֹול, ֶׁשהּוא ְמֻחָּיב ְלכֹוֵפף ַעְצמֹו ֵאָליו 
ֱאֹלִקים  ִמְכַּתב  ֶׁשִהיא  ַּבּתֹוָרה,  ַהְמֹבָאר  ִּפי  ַעל  ְרצֹונֹוָתיו  ּוְלַבֵּטל 

)שמות לב, טז(. 

 

ּה ְמ רֹו אמ החִפהנ ְֵ ּגנ  ו
ְנַסֵּים ְּבִסּפּור ַמְדִהים ֶׁשָרִאיִתי ַעל ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִדיצ'וֹב ַזַצ"ל. 
ֶאָחד ֵמֲחִסיָדיו ְׁשמֹו ָהָיה ַרִּבי ַאייִׁשיל, הּוא ָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול, ּוְבָכל 
ַּפַעם ֶׁשר' ֵלִוי ִיְצָחק ָהָיה אֹוֵמר לֹו ֶׁשָּצִריְך ֶּכֶסף ִלְצָדָקה, ָיָׁשר ָהָיה 

נֹוֵתן ַּכָּמה ֶׁשָהַרב ָהָיה ָצִריְך.

יֹום ֶאָחד ר' ַאייִׁשיל ִהְצִליַח ְּבִעְסָקה ְּגדֹוָלה, ְוִהִּגיַע ֶאל ָהַרב, ְוָאַמר 
ָלַרב: "ַרִּבי, ַּכָּמה ֶּכֶסף ַאָּתה ָצִריְך? ָּכל ְסכּום ֶׁשִּתְרֶצה ֲאִני נֹוֵתן", 
ְׁשָאלֹו ָהַרִּבי: "ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה?" ָעָנה לֹו ַהַּתְלִמיד: "ִהְצַלְחִּתי 
ְּבִעְסָקה ְּגדֹוָלה, ַוֲאִני ַּגם הֹוֵלְך ְלַחֵּתן ֶאת ַהַּבת ֶׁשִּלי, ְוַכָּמה ֶׁשָהַרב 
רֹוֶצה ֲאִני מּוָכן ָלֵתת". ָאַמר לֹו ָהַרב: "ִּתְתרֹם ְסכּום ָּגדֹול ְלִפְדיֹון 
ְׁשבּוִיים", ְוָכְך ָהָיה, ָּתַרם ְסכּום ָּגדֹול ְוָהַלְך ְלֵביתֹו. ֵּביְנַתִים ְּבֵביתֹו 
ַהֹּכל  ַהֲחֻתָּנה  ִלְפֵני  ָׁשבּוַע  ְּבִעּצּוָמן,  ַלֲחֻתָּנה  ַהֲהָכנֹות  ַהְּגִביר  ֶׁשל 
ְּכָבר מּוָכן, ָהאּוָלם, ָהאֶֹכל, ָקנּו ְּכָבִׂשים, ַּתְרְנגֹולֹות, ֵהִכינּו ְּבָגִדים 
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ַהֲחֻתָּנה  ִלְפֵני  ָׁשבּוַע  ַהִּנְדָרׁש.  ְוָכל  ַּתְכִׁשיִטים  ַלַּכָּלה,  ְמֹפָאִרים 
ִנְכָנס ַהְּגִביר ְלַחְדרֹו ּוְמַגֶּלה ֶׁשָּכל ַהַּתְכִׁשיִטים ֶׁשל ַהַּכָּלה, ַהִּׂשְמָלה, 
ַהַּכְסִּפי,  ַהֶהְפֵסד  ִהיא ֹלא  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּבָעָיה  ִנְגַנב!  ַהֹּכל  ַהִּקּׁשּוִטים, 
ַּכָּמה  לֹוֵקַח  ֲחָדִׁשים  ְוַתְכִׁשיִטים  ְּבָגִדים  ָּכֵאֶּלה  ְלָהִכין  ֶׁשְּכֵדי  ֶאָּלא 
ְוַכָּמה ֳחָדִׁשים. הּוא ִנְכַנס ֶאל ַרּבֹו ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְוָאַמר לֹו: "ַרִּבי, 
ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך ַּתֲעֹזר ִלי!" ָאַמר לֹו ר' ֵלִוי ִיְצָחק: "ַאל ִּתְדַאג, ַהֹּכל 
ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר!" "ֵאיְך ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר?" – ָּתַמּה ַרִּבי ַאייִׁשיל, "ַהֹּכל ִנְגַנב, 
ֵאין ַלַּכָּלה ַמה ִּלְלּבֹׁש ַּבֲחֻתָּנה!", "ֵלְך ַלַּדָּיִנים ֶׁשל ַּבְרִדיצ'וֹב" – ִצָּוה 
ָעָליו ָהַרב "ְוֹתאַמר ָלֶהם ֶׁשֵהם ִיְפְסקּו ַּבִּדין ַהֶּזה". ַהְּגִביר ָהַלְך ֶאל 
ַהַּדָּיִנים ּוִבֵּקׁש ֶׁשִּיְפְסקּו ָּבֶזה, ָאְמרּו לֹו ַהַּדָּיִנים: "ֵאין ִּדין ָּכֶזה ְּבָכל 
ֻׁשְלָחן ָערּוְך חֶֹׁשן ִמְׁשָּפט! ַמה ֵּיׁש ִלְפֹסק? ָאנּו ֲהֵרי ֹלא יֹוְדִעים ִמי 
ָיְדעּו ִלְפסֹק  ְוָאַמר לֹו ֶׁשַהַּדָּיִנים ֹלא  ַהְּגִביר ֶאל ָהַרב  ַהַּגָּנב". ָחַזר 
ְוָכַתב ָעָליו ְּבַאְרַּבע ְקצֹוָתיו  ָּבֶזה. ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָהַרב ֲחִתיַכת ְקָלף, 
ַהַּבְיָתה,  ָלֶלֶכת  ָיכֹול  "ַאָּתה  לֹו:  ְוָאַמר  יג(,  כ,  )שמות  ִּתְגנֹב"  "ֹלא 
ַּבַּיַער  ְלַטֵּיל  ַהְּגִביר  ַהֲחֻתָּנה יֹוֵצא  ִלְפֵני  ֵאֶליָך". יֹום  ַּתְחֹזר  ַהְּגֵזָלה 
ֶׁשּלֹו, ְורֹוֶאה ְלֶפַתע ֲאָנִׁשים ֶׁשָרִצים ְּבתֹוְך ַהַּיַער. ֵאיְך ֶׁשָראּו אֹותֹו 
ָעְזבּו ֶאת ַמה ֶּׁשָהָיה ְּבָיָדם ּוָבְרחּו. הּוא ִמָּיד ָרץ ַאֲחֵריֶהם ּוִפְתאֹום 
רֹוֶאה ֶאת ָּכל ַהַּתְכִׁשיִטים ְוַהְּבָגִדים ֶׁשל ַהַּבת ֶׁשּלֹו ַהַּכָּלה. הּוא ָׂשַמח 
ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ָלַקח ֶאת ַהְּדָבִרים ְלֵביתֹו, ּוִמָּיד ָרץ ֶאל ָהַרב, ְוָׁשַאל: 
"ַרִּבי, ֶמה ָעִׂשיָת ֹּפה? ֹקֶדם ָהַרב ָאַמר ִלי ָלֶלֶכת ַלַּדָּיִנים, ְוֵהם ֹלא 
ִּתְגנֹב",  ַהְּקָלף "ֹלא  ַעל  ָּכַתב  ָהַרב  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַּלֲעׂשֹות.  ַמה  ָיְדעּו 
ְוַכָּמה ָיִמים ַאַחר ָּכְך ִנְמְצָאה ַהְּגֵנָבה, ַמה ֵּפֶׁשר ַהָּדָבר ַהֶּזה?" ָאַמר לֹו 
ָהַרב: "ֲאִני ָיַדְעִּתי ֶׁשַהַּגָּנִבים ֶׁשָּגְנבּו ְּבַוַּדאי ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּתְּמׁשּו ַּבְּגֵנָבה 
ִמָּיד, ָלָּמה? ֻּכָּלם יֹוְדִעים ֶׁשִּנְגְנבּו ְלר' ַאייִׁשיל ָּכל ָהֲאִביָזִרים ֶׁשל 
ַהֲחֻתָּנה, ְוָלֵכן ֵהם ַיְחִּביאּו ֶאת ֶזה ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ִלְפֵני ֶׁשִּיְמְּכרּו ֶאת 
ֶזה, ֵאיֹפה ֵהם ַמְחִּביִאים? ָּבֲאָדָמה! ְוָלֵכן ָׁשַלְחִּתי אֹוְתָך ַלַּדָּיִנים ֶׁשל 
ַּבְרִדיצ'וֹב ֶׁשִּיְגְזרּו ְּבֹכַח ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְוֶיֶאְסרּו ַעל ָהֲאָדָמה ְלַקֵּבל 
ֶאת ַהַּתְכִׁשיִטים ַהְּגנּוִבים ֶׁשֵהם ַיְחִּביאּו ָּבּה, ֲאָבל ַהַּדָּיִנים ֹלא ֵהִבינּו. 
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ֹלא ָהְיָתה ִלי ְּבֵרָרה, ָלַקְחִּתי ֲחִתיַכת ַּדף ְוָכַתְבִּתי ְּבָכל ְקצֹוָתיו "ֹלא 
ְוָגַזְרִּתי ַעל ָהֲאָדָמה ְּבַאְרַּבע ַקְצוֹות ָהעֹוָלם ֹלא ְלַקֵּבל ֶאת  ִּתְגנֹב" 
ָהְרכּוׁש ַהָּגנּוב, ִמֵּכיָון ֶׁשִאם ִהיא ְּתַקֵּבל אֹותֹו ִהיא ִּכְבָיכֹול ְמַסַּיַעת 
ִּביֵדי עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה, ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה "ֹלא ִּתְגנֹב". ּוֶבֱאֶמת ָּכְך ָהָיה, 
ַהַּגָּנִבים ָלְקחּו ֶאת ָהְרכּוׁש ְוִהְטִמינּו אֹותֹו ָּבֲאָדָמה, ִּכּסּו, ּוְכֶׁשָּבאּו 
ָלֶלֶכת ָהֲאָדָמה ָּפְלָטה ַהחּוָצה ֶאת ָהְרכּוׁש. ָהְלכּו ְלָמקֹום ַאֵחר ְוׁשּוב 
ֶׁשַאָּתה  ּוִבְזַמן  ְוַכָּמה ְמקֹומֹות.  ְּבַכָּמה  ָּדָבר  ְוָכְך אֹותֹו  ָּכָכה,  קֹוֶרה 
ָרִאיָת אֹוָתם ְּבִדּיּוק ָהֲאָדָמה ָּפְלָטה ׁשּוב ֶאת ָהְרכּוׁש, ּוְכֶׁשָראּו אֹוְתָך 
ָזְרקּו ֶאת ָּכל ַהְּגֵנָבה ּוָבְרחּו". ַהְּגִביר ָּכל ָּכְך ִהְתַלֵהב ְוָאַמר: "ַרִּבי, 

ֵאיֶזה ֶּפֶלא ֶזה, ֵאיזֹו ְקֻדָּׁשה!". 

ָאַמר לֹו ַרִּבי ֵלִוי: "ֶזה ֹלא ֶּפֶלא ְוֹלא ְקֻדָּׁשה, ָּפׁשּוט ְמֹאד ַּגם ָהֲאָדָמה 
ַחֶּיֶבת ְּב"ֹלא ִּתְגנֹב"..."



"ל צו ןהזו ָמ ְנ יי טו אהׁשנ רו ֵָ מ ָּמָסרה  ו
ְלַחֵּתן  ְיהּוִדי ֶׁשהֹוֵלְך  ַזַצ"ל:  ְׁשַטייְנָמן  ָהַרב  ִהִּגיַע ֶאל  ִסּפּור נֹוָסף, 
ֶאת ַהֵּבן ֶׁשּלֹו ְוֵאין לֹו ׁשּום ָּדָבר ַלֲחֻתָּנה, ָּבא ְלַבֵּקׁש ֵמָהַרב ְׁשַטייְנָמן 
ֶאת  ְלַחֵּתן  ֶׁשהֹוֵלְך  ְמֹאד  ָעִׁשיר  ְיהּוִדי  ֵיׁש  ְׁשבּוַעִים  ּוְבעֹוד  ֶׁשֱהיֹות 
ָהַרב  ִאם  ֶׁשֶקל,  ִמְליֹון  ַאְרָּבָעה  ֶׁשל  ֻיְקָרִתית  ַּבֲחֻתָּנה  ֶׁשּלֹו,  ַהַּבת 
ִיְכּתֹב ִלי ַהְמָלָצה ֶאל ַהְּגִביר ַוֲאִני ֵאֵלְך ֵאָליו ְּבַוַּדאי ֶׁשהּוא ַיֲעֹזר ִלי. 

ֶאָחד  ִּבְתַנאי  ֲאָבל  ַהְקָּדָׁשה,  ְלָך  "ֶאְכּתֹב  ְׁשַטייְנָמן:  ָהַרב  לֹו  ָאַמר 
ָהִאיׁש  ִמֶּמִּני",  ִאיִׁשי  ֶמֶסר  ָּכֶרַגע,  ְלָך  ֶּׁשאֹוַמר  ַמה  ֶאת  לֹו  ֶׁשַּתִּגיד 
ַהֻחְצָּפה  ַעל  ְמִחיָלה,  ֶׁשֵאין לֹו  ָהַרב: "ִּתְמֹסר לֹו  ָאַמר לֹו  ִהְסִּכים. 
ֶׁשּלֹו  ַלַּבת  ֲחֻתָּנה  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  ַהֶּכֶסף  ּוִבְזּבּוז  ָּפִנים  ְוָהַעּזּות 
ָלֲעִנִּיים".  ּדֹוֶמה  ְסכּום  יֹוִציא  ֶׁשֹּלא  ַעד  ֶׁשֶקל,  ִמְליֹון  ְּבַאְרָּבָעה 
ֶׁשֲאִני  ַאֲחֵרי  ִלי  ִיְתרֹם  ֵאיְך הּוא  ָהַרב,  "ְּכבֹוד  ִנְבַהל:  ְיהּוִדי  אֹותֹו 
ַאִּגיד לֹו ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה?" ְוָהַרב ְׁשַטייְנָמן ְּבֶׁשּלֹו, ֶזה ַהְּתַנאי 
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ַלַהְמָלָצה. ָחַׁשב ְּבִלּבֹו ַהְּיהּוִדי, ֶׁשֵאין לֹו ַמה ְּלַהְפִסיד ֵּבין ֹּכה ָוֹכה, 
ֶאת  ָלַקח  הּוא  ָהָיה,  ְוָכְך  ָלַרב.  ִלְׁשֹמַע  ִמְצָוה  ַיֲעֶׂשה  הּוא  ְלָפחֹות 
ָאַמר  הּוא  ְלֵביתֹו,  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ֶהָעִׁשיר.  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ְוָנַסע  ַהַהְמָלָצה 
ְלָכל  ְוָקָרא  ִהְתַלֵהב,  ְמֹאד  ֶהָעִׁשיר  ְׁשַטייְנָמן.  ֵמָהַרב  ָׁשִליַח  ֶׁשהּוא 
ְׁשַטייְנָמן,  ֵמָהַרב  ַהְמֻיָחד  ַהָּׁשִליַח  ֶאת  ִלְראֹות  ֶׁשָּיבֹואּו  ִמְׁשַּפְחּתֹו 
הּוא הֹוִציא ֶאת ַהַהְמָלָצה ְוָנַתן לֹו אֹוָתּה. "ְּבנֹוָסף ָלֶזה ֵיׁש ִלי ֶמֶסר 
ִאיִׁשי ֵמָהַרב ֵאֶליָך, ֲאָבל ֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות ִּביִחידּות". ָהְלכּו ְלֶחֶדר 
ָהַרב  לֹו  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ְּבִמָּלה  ִמָּלה  לֹו  לֹוַמר  ַמְתִחיל  ָהִאיׁש  ְצָדִדי, 
ְׁשַטייְנָמן: "ֵאין ְלָך ְמִחיָלה, ְוזֹו ֻחְצָּפה ְוכּו' ְוכּו'". ָאַמר לֹו ֶהָעִׁשיר: 
"ִּתְׁשַמע, ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ָּבאָת ְלֹפה ְּכמֹו ֻּכָּלם ִּבְׁשִביל ֶּכֶסף, ַּכָּמה 
ַאָּתה ָצִריְך?" ָאַמר לֹו ָהִאיׁש ֶאת ַהְּסכּום ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלִנּׂשּוֵאי ְּבנֹו. 
ָאַמר לֹו ֶהָעִׁשיר: "ֵאיְך ֶׁשִהְזַּדֵהיָת ְּכָׁשִליַח ֵמָהַרב ְׁשַטייְנָמן ָיַדְעִּתי 
ֶׁשַאָּתה ָּבאָת ְלֹפה ְּבִעְנְיֵני ְצָדָקה, ְוָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי ֶׁשֶאֵּתן ְלָך ְסכּום 
ְמֻסָּים. ַאְך ִמֵּכיָון ֶׁשַאָּתה ִאיׁש ֱאֶמת, ְוֹלא ָּפַחְדָּת לֹוַמר ֶאת ָּכל ַמה 
ֶׁשִהְתַּכַּוְנִּתי  ַהְּסכּום  ֶאת  ְלָך  ַאְכִּפיל  ִלי,  ְלַהִּגיד  ְלָך  ָאַמר  ֶּׁשָהַרב 

ָלֵתת ְלָך..."



ִּדיקהָֹוֵׁשל צו
ְׁשֵני ַהִּסּפּוִרים ַהָּללּו ְקׁשּוִרים ָלַרֲעיֹון ֶׁשָּיָצא ָלנּו ִמָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְמַפְרֵסם ֶאת ֵׁשם ה' ּוַמְכִריז ְלֻכָּלם: ֵיׁש ָלנּו ֶאת ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם, ֵיׁש ָלנּו ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ֶׁשִאם ָהָאָדם ְיַקֵּבל ָמרּותֹו ְוַיֲעֶׂשה 
ִיְרַאת  ֻּכָּלּה - "ַצִּדיק מֹוֵׁשל  ַהְּבִריָאה  יּוַכל ִלְׁשֹלט ַעל  ְרצֹונֹו הּוא 
ֱאֹלִקים" )שמואל ב, כג, ג(, ּוְכֶׁשַהַּצִּדיק ּגֹוֵזר ַעל ֲאָדָמה "ֹלא ִּתְגנֹב" 
ָּגֵזל, ּוְכֶׁשַהּבֹוֵרא רֹוֶצה ֶׁשָהֵאׁש ֹלא ִּתְׂשֹרף ֶאת  ִהיא ֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהיא ָאֵכן ֹלא ׂשֹוֶרֶפת. ְוַהֹּכל ְּבֹכַח ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְוֹכַח ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ְוִאּלּו ֲאָנִׁשים ְמַבְזְּבִזים ֶאת ְזַמָּנם ְּבִחּפּוִׂשים 
ַאַחר ֹּכחֹות ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים, אּוַלי ִנְתַחֵּנף ַלֲעִׁשיִרים, ַנֲעֹבד ֵלאֹלֵהי 
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ְוִתְׁשְלטּו  אֹוִתי  ַּתַעְבדּו  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְואֹוֵמר  ְוַהָּזָהב,  ַהֶּכֶסף 
ַעל ָהעֹוָלם. 

ְוֹלא  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְּכמֹו  ִלְהיֹות  אֹוָתנּו  ְיַזֶּכה  ַהֵּׁשם 
ָחִליָלה ְלֵהֶפְך ְוִלֹּפל ְּבֶרֶׁשת ָהְרָׁשִעים ָחס ְוָׁשלֹום, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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