
ֹבָתַָּהּיֹוםְוָיַדְעָתָּ":הפסוקאת:השבועבפרשת,נקראאנוהשבת יְלָבֶבָךֶאלַוֲהשֵׁ יםהּוא'הכִּ םָהֱאֹלהִּ ַמַעלַבָשַמיִּ ָתַחתָהָאֶרץְוַעלמִּ יןמִּ "עֹודאֵׁ
?כךמשהשאמריוםבאותורקזאתלדעתעלינווכי?"ַהּיֹום":המילהנאמרהמדוע:הקדוש"החייםאור"בספרוא"זיעעטרבןחייםרבישואל
יביאצדקנומשיחביאתעםמידלבואלעתיד:ל"חזשאמרומהפיעלנפלאתירוץומתרץ?"ָהֱאֹלִהיםהּוא'ה"שלדעתעלינוויוםיוםבכלוהלא

רגעובאותו,כולםלעיניאותווישחט,חרבואתממנוויקח,עבירותמיניבכלישראלעםאתוהחטיאשהכשילהרעהיצראתהואברוךהקדוש
יחשוףרגעשבאותוכיוןשמחהשלבכייבכוהצדיקים.ויבכואלומולאלווהרשעיםהצדיקיםיעמדוהרעהיצראתהואברוךהקדוששישחט
,ולהכניעועליולהתגברסיכוישוםלהםהיהשלאכולםהצדיקיםכליבינוואז,הקשיםבפיתוייוהרעיצרשלהגדולכוחואתהואברוךהקדוש

עד,מאדגדולהשמחתםתהאולכן,ולהכניעועליולהתגבר'הלהםעזר,לכובשולהםשיעזוריתברך'להוהתחננושהתפללומחמתורקאךאלא
יוכיחרגעשבאותוכיון,צערשלבכייהתהאבכייתםאך,יבכוהםאףהרשעים.מולובמלחמתםשַעַזָרםשבשמיםלאבינוויודומשמחההםשיבכו
:עצמםאתשישאלועדצערםגדוליהאכךוכל,ולהכניעובקלותעליולהתגברהםאףיכוליםהיוחזקרצוןקצתשעםהואברוךהקדושלהם

ַהּיֹוםְוָיַדְעָתָ":ישראללעםה"ערבנומשהלהםשאומרוזהו.ויבכוקולםאתישאוצערםומרוב?יותרהתאמצנולאלמה?נכנענולמה?למה"
ֹבָתָ ,היוםאותואתחייךימיכלשתזכורידיועל,הרעיצראת'הישחטשבווהמפורסםהידועיוםאותואתנאזכור!יקריהודי"!!ְלָבֶבָךֶאלַוֲהשֵׁ
!!!הצדיקיםשלמגרונםשיפרוץשמחהשלבכילאותותצטרףאתהאףכךידיועל,הגופניותתאוותיךאתותכבושהרעיצרךעלותתגברתזכה
הרעליצרולבוזהואיכול,הוא"אמתאיש"ואם,ואדםאדםכלשלבליבועצומיםכוחותהיאנוסכת"יוםאותו"עלשהמחשבהלדעתעלינוזאת

ואף,אירועושום,יתברךבומוחלטתדבקותכדיעדהימיםכלתמידחפצהובנפששלםבלבשבשמיםאבינואתלעבודיזכהואף,תמידולהכניעו
צדיקאיש?אמוריםדבריםובמה?כמהעד!'בהדבקיהאקץאיןובאהבהשיזכהכיוןאמונתואתיחלישלאואףיפגעלא,ביותרוהמצערהקשה
במידותיומהםאחדבלטהיקריםבניובין.הקודשעירשבירושלים"חסדשערי"בשכונתהקודםבדורוחי,א"זיען"בהרדודרביהיהוקדוש

,ח"תששבשנתהזעםימיאלוהיו.כלבפיונערץירושליםאנשישללחביבםשהיהעד,הקדושהתורתנובלימודהגדולהובשקדנותוהתרומיות
ואבלצער!ד"הי,קרבדםנרצחוואחיותינומאחינווטוביםרביםהרבולצערנו,בדרכםהנקרהיהודיכלהערביםהפורעיםתוקפיםהיובהםימים
באכזריותככברהגופואתונקבויקירבןאותואתבסכיניםתקפואלואדםחיותבו,ונמהרמריוםבאותוירושליםתושביכלאתעטפוגדול

בומהארוןויוצאהואומטפטףהנרצחשלדמוזבשעדייןהםראועתליבםנחרדככולםורובם,בלוויהלהשתתףהגיעוישראלביתהמוני.נוראה
הואהוציאמיד,בקבורהחייבותאלוטיפותשאףהואחשש,לארץהמטפטףבנובדםן"בהרדודרביהנרצחאביכשהבחיןמונחהיההקדושגופו

ל"זצדודרביעמדואזאחתבמטפחתדיהיהלאזהקדושמגוףזברבשדםכיון.המטפחתלתוךוסופגהלטיפהמטיפהעוברוהיהמטפחתמכיסו
בדמעותיהםספוגותהיושחלקםמטפחותיהםאתמידהושיטומהקהלרבים?"מטפחתואתליולתתלסייעמעונייןמי":המלוויםאתושאל

בקבראלומטפחותאףלקבורכשבדעתושבידוהמטפחתלתוךוסופגהלטיפהמטיפהמתכופףהיהוקדושצדיקאותווכך,לווהושיטוהרותחות
רגשותסערתפניועלהובחנהולארוחקורעלששמרהיחיד.האהובבנודםאתמלקטאבאלראותהמלוויםכלשלליבםאתקרעזהמחזה.בנו
ימישבעתבתוך.בכייתובשעתיבשהעיןנותרהולאסוערבבכיהקברעלהואנפלהקבורהלאחרורק,עצמון"בהרדודרביהיה,זההואבכי

הַָ"?"דמעהכנחלהורדתהקברותבביתואילומעיניךדמעהשוםזלגהלאעצמההלוויהבשעתמדוע":מקורביושאלוהוהאבלות עלאניתמֵׁ
הייתהמחשבתיכלולכךדםטיפתכללקבורשציווהשבשמיםאבירצוןאתלעשותטרודהייתיהלוויהבשעת":והוסיףדודרביענה"שאלתכם

שנוכחתילאחראך,הנוראהרצחעלמחשבהשוםבראשיעלתהשלאעדוראשימוחיכלאתתפסהזאתוטירדתיבשלימותזאתלעשותנתונה
עד!ופלאהפלא"!מעיניפרצודמעותשלויםהנוראההשכולמחשבתבראשיועלתהצפהמיד,הצרופהההלכהפיעלבוצעהשהקבורהלראות
וביטחוןאמונהורק,הפרטיבמישורוהןהכלליבמישורהןאנחנועובריםסערימי,יקריםואחיותאחיםאנחנואף!'בהדבקותשלכוחהכמה

,הרעיצרנושלמרשתולהינצלנזכהכךידיועלכולםהמישוריםבכלישועותלקבלהכחאתלנוויתנואותנושיכשירוהם,שבשמיםבאבינומוחלט
הימיםכלתמידעינינולנגדיהא"יוםאותו"שזיכרוןכולנושנזכהרצוןיהי.שבשמיםמאבינוחלילהולהרחיקנוועצבותלייאושלהכניסנוהמנסה
.ומבורךשלוםשבת!ואמןאמןותפארתנומקדשינוביתובבנייןצדקנומשיחבביאתליבנווישמחעינינוויראו

ירושלים-רבָמשמרָהגבולָהרבָאשרָביטוןָָ
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299גיליוןָָּּ\בָּ"מנחםָּאבָּתשפוָּ"ט

בת  עליזהמיטלי
בת אלהלאה חיה קסם 

טליה אסתר בת אלינור
חי בן ורד רוזהיהודאינון 

רייזלבן יהודאאפרים 
כנרת בת מרים 

פרלהיצחק בן 
רחלי בת הניה

השבתזמני כניסת ויציאת 

אנחנו  " 
אחרון לגלות  דור 

"ודור ראשון לגאולה 
{הרביָּמליובאוויטש}

ירושלים
תלָּאביב

חיפה
בארָּשבע

אילת

כניסתָּ
שבת
18:47
19:08
19:00
19:06
19:03

צאתָּ
שבת
20:07
20:10
20:10
20:08
20:05

רבינו
תם

20:39
20:42
20:42
20:40
20:37

.לרפואה שלמה אמן

ע ו ב ש ה ם  ג ת פ

ןָוֶאְתחַ  ּנ 
י ַנֲחמוּ ַנֲחמּו " : הפטרה  "ַעּמִּ

ַנֲחמוַשַבתָּ'{ישעיה מ} 
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"עשרָּידיעותָָּּלהכניעָּאתָּהיצרָּ"ָּ"אורָּהחייםָּהקדושָּ"ָּ

.אמן. לזרע של קיימא
שלמה בן יונה
חנה בת יעל

אליהו בן מרים
מרגלית בת חנה

שלוםהרבלכבוד
ואני,בנקאיתהלוואהלקחתמציעההיא.ההוצאותכללנומתאיםשלאחושבואני,לנופשל"לחושנסעדורשתאשתי
?לנומציעהרבמה.האישהאללשמועצריךהזהעולםשלבענייניםאומרתוהיא,ל"לחוהנסיעהבעדלאממש

:תשובה
שקשוריםובעניינים,רעייתולדבריהבעליסכיםהזהעולםשבענייניאותנומלמדת(ט"נדףמציעאבבאבמסכת)הגמראאכן

,ביניהםכךקבעואחדשזוגמספרים.הביתאתלהנהיגוכך,הבעלעצתאחריללכתיש,המצוותוקיוםורוחניותהבאלעולם
כבראני,בשביליתשאירזהאת"אמרהאשתו?ב"לעוהואיזהז"לעוהקשורהואויכוחאיזהנדעאיךאשתואתהבעלושאל

ומהל"חזרצוןמהשקובעיםהםוהרצוןהלבלפעמיםאבל,לנתיבותינוואורלרגלנונרתמידל"חזדבריאמנם..."אחליט
ומהלוויכוחראוימה.לגמדמהואתבאמתלהחשיבמהאתלדעת,השוניםבענייניםערכיםסולםבכךלתתבאוהם...לא
.השלוםלמעןעליוולוותרלההבילשישענייןהואמה.להזניחניתןמהואתתוקףבכללעמודצריךמהעל.שולינושאהוא
צריךלא,בית-ושלוםזוגיותשבעניינילומררוצהאניככלל.בלבדדיןולפסוקהזוגבניביןלהכריעבאיםלאל"חזדברי

ויכוחלנושאל"חזדבריאתגםלהפוךמאודקל,אחרת.האחדותואתהשלוםאתלחפשאלא,צודקיותרומי'צדק'לחפש
ישצעדבכל.לראותמההרבהויש,ולרוחבהלאורכהשלנוהיפהבארץלטיילמציעאישיתאני,לשאלתך...ייגמרשלא

ממשרדמשכורתמקבלשאיננייודעיםואתם.להציעלארצנושישהמגוונותהחוויותלצד,ישראלארץישובמצוות
התפיסה...תמונותלהראותולמילספרמהשיהיהכדיאלא,ליהנותכדילטיילהולכיםלאאנשיםלצעריאבל...התיירות

,אומריםשאחריםמהאלא,צריכיםשהםמהאתבוחריםתמידלאאנשים'העדריםתסמונת'בגדרהיאהציבורבקרב
אנחנו':הקהלדעתלפיעצמםאתולהעריך,שלהםהעצמיבערךלזלזלנוטיםאנשים.כבשיםעדרכמובעקבותיהםוילכו
.מענייניםיותרובאתגריםיפיםיותרבמקומותטיילאםגםפספוסמרגיש,היהשלאומי'...בוהצטלמנו...ועשינו...בהיינו
ו"וטהבירהבשושןופוריםביווןוחנוכהבאוניהשבועשלושייטבהונגריהושבועותבאוסטרליהפסח'חייבים'לנפושכדיאם

.הצלחהב...האלפיםבהריבשבט

הבית השלם  
052-7162999: וחינוכייועץ זוגי –א "שליטשמעון שמש הרב 

ֹבָתַָּהּיֹוםְוָיַדְעָתָּ" {ט"לפסוק'דפרק,ואתחנן}."ְלָבֶבָךֶאלַוֲהשֵׁ

לאבינואדםשללבולהשיבבכוחושיש,הפסוקנתכוןמיוחדיוםלאיזההקדושהחייםהאוררבינושואל
להתגברהמועילים,התבוננותאופניעשרהנכללים'היוםוידעת'שבמיליםהקדושרבינוומפרש???שבשמים
:הםואלוהרעהיצראתולהכניע

.בסופויהאמהשיזכור–'המיתהיום:א
.לפניהםהשטןוייכנע,ישראלכללעיניהרעהיצראתלשחוטעתידיתברך'שה-'והנוראהגדולהדיןיום':ב
תגדלומה,ישיבנומהיפקודוכיאליקוםכי'יעשהמה,הדיןביוםלושתהיהוהכלימההבושהבגודלשיתבונן-'הדיןיום':ג

'ותחתוניםעליוניםועדהקהללפניחרפתו
,בבוקראדומההיאמדוע,בשמשלהתבונןוצריך,גיהינוםשלפתחהעלעוברתהיאכיאדומהוהיא',יום'נקראהשמש:ד

.רצונולעובריעונששישולידע
מעצמוהאדםובזה,הקדושהבמעלותהאדםויתבונן',לילה'נקראתהטומאהומידת',יום'נקראתהקדושהמידת:ה

.הנכוןלדרךלבבואתיטה,ומרצונו
מורגלשהואהרעיםבמעשיוהאדםירגישכןידיועל,היוםאותועליועבראיך'נפשחשבון'יוםבכללעשותהאדםשצריך:ו

.מהםלהימנעויתעורר,בהם
אםמרוביםוביעודים,מרוביםבעונשיםבהומתרה,התורהעל,אותהמשביעיתברך'ה,העליוןמעולםבאהשהנפשביום:ז

.התראותבכמההעליוןמעולםנפשונסיעתיוםלזכורוצריך,מעשיוייטיב
אתיטהוזה,הנצחיהטובאתלידידיובוחר'הכילהתבונןהאדםוצריך',יום'נקראהבאועולם',לילה'נקראהזהעולם:ח

.'הלעבודתהיצר
.התורהבעבורנבראהעולםושכל',תורהמתןיום'שיזכור:ט
,שפגםמהכללתקןיכול,השבתאתשמירתושבאמצעות'היום'שנקראתהשבתוקדושתסגולתשיזכור:י

.כולההתורהכלכנגדשבתשקולהכי
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לעילוי נשמת
אופק  בן מירב

טיטהאסתר בת 
חגילובן רבינא
ה.ב.צ.נ.ת

יוסףילקוטָּ-הלכותָָּּ
(סיוםָּ)ָּלעמודָּבפניָּאביוָּ

אצלמשתהאולסעודהמוזמןכשהבן
והאבא,קרואיםשארעםאביו

,לקרואיםהכוסאתומוזגמסתובב
לבןהכוסאתלמזוגאביוכשמגיע

כןאםאלא,לכבודולעמודהבןצריך
.מחילהממנוביקש

נכנסואביו,באכילהעסוקהבןאם
לעמודצריךכןפיעלאף,מקוםלאותו
,מפניו

אביוצעדיאתהשומעשבןאומריםיש
רואהשאינואף,לחדרשנכנסוואמו
ואפילו,מפניהםלעמודצריך,אותם

חולקיםויש..לראותםסופואיןאם
הוריומפנילעמודצריךשאיןואומרים

מעתולא,ממשאותםרואהאםרק
,צעדיהםקולאתושומעלחדרשנכנסו
כסבראוהלכה.אותםרואהואינו

הוריומפנילעמודחיובשאין,אחרונה
.אותםרואהכאשראלא

שגםגורםכךועקב,אביומפניהקםבן
גורםוהדבר,אביואתמכבדיםאחרים

יעמודשלאלבנומוחלוהוא,לאבצער
לואין,אחריםעםכשהואמפניו
עלשמחלדאב,אביובפנילעמוד
ידיעלאםאולם.מחולכבודוכבודו

מפניעומדשאינורואיםשאחרים
,אבותיהםמפנייעמדולאהםגםאביו
,ואמותיהםאבותיהםבכבודויקלו
.מאחריםבנואתלשנותאיןבזה

אחרתברשותואמואביואתהרואה
לחדרלהיכנסומתעתדיםומתקרבים

הראוימן,עומדוהוא,נמצאהואשבו
כניסתםעםמידולעמודלישבלו

ועושהמצווהשיהיהבכדי,לחדר
וגם,ואםאבכיבודמצותלקיים
קימהמצותשמקייםניכרשיהיה

עיניואתלעצוםלבןואסור.מפניהם
בשעהלצדדיןראשואתלהפנותאו

אמואתאואביואתששומע

ולאלראותםשלאכדי,מתקרבים
.מפניהםלקום

ללכתצורךלווישאביולפניהקםבן
מידילךשלאנכון,מקוםלאיזה
קודםישבאלא,קימתולאחרלדרכו

,לדרכווילךיקוםכךואחרבמקומו
.אביולכבודשקםניכרשיהיהכדי

תלמידלנחמושבאושבעהבתוךאבל
עללהחמירלומותר,זקןאוחכם
שוםבזהואין,מפניהםולעמודעצמו
הפטורכלמשוםבזהאיןוגם,חשש

.הדיוטנקראועושהוהדברמן
הארץעליושביםשכולםבאבובתשעה
זקןמפנילקוםחייבים,כאבלים
.ישנהאבלותשהיאכיון,חכםותלמיד

,אביועםיחדאמועלשבעההיושבובן
אםלהסתפקיש,לחדרנכנסואביו
אחר,אביומפנילעמודחייבהבן

אינוולדינא,באבלותיושביםששניהם
,השבעהבימיאביולכבודלעמודחייב

ומכל.לעשותחייבאינוהידורואפילו
יושבאםוכן.הידורשיעשהטובמקום
עלאו,אביועלאמועםיחדשבעה
ינהג,לחדרנכנסתואמו,ואחותואחיו
.'כנז

שאינואף,אמועלשבעההיושבבן
לחדרשנכנסאביומפנילעמודחייב
גםשייכיםמוראדיניכלמקוםמכל

המיוחדבמקוםישבלאולכן.באבל
.'וכודבריויסתורולא,לאביו

לעמודחייב,חכםתלמידהבןאםגם
דיניבכלוחייב,אמואואביומפני
בכבודלהקללוואין.ואםאבכיבוד
מןואדרבה.הארץעםשהואאףאביו

,ואמואביורצוןויעשהשירוץהראוי
שישבדברואמנם.כראויויכבדם
לעצמוכןעושההיהשלאלשער

,עדיףתורהדכבודמסתבר,בפרהסיא
לצורךדבראותולעשותחייבואינו

לתלמידהיתראיןבצינעאאבל.אביו
גם,אביובקשתלעשותשלאחכם
לפיואינהזקןבבחינתשהואבדבר
.כבודו

,בתורההבןשלתלמידהואהאבאאם
אומריםויש.השנימפניעומדאחדכל

האבאיןאבל,אביומלפניקםשהבן
שהואפיעלאףבנומפנילעמודצריך
הואהבןשאםאומריםויש.רבו

מפניאותומכבדיםשהכלחכםתלמיד
,מפניולעמודחייבאביוגם,חכמתו

אבל,האבשלרבוהואהבןאםאבל
מכבדיםשהכלחכםתלמידאינו
.מפניולעמודצריךהאבאין,אותו

זהעומדיםוהבןדהאבלדינאוהעיקר
.ערוךהשולחןמרןוכדעת,זהמפני

.המקוםלכבודואםאבכיבודשהוקש
כבודועלימחלשהבןראוימקוםומכל

גםאך.מפניולעמודיצטרךלאשאביו
מעטלקוםהאבצריךכזהבאופן
ואם.לפניושעוברבשעהמפניוולהדר

לשמשורוצהכבודועלמוחלהבן
.רשאילאביו

לבנולקרואלאבשמותרפשוטהדבר
.וכדומה,מראורבבתואר

,לילהבגדיעםבמיטתוהשוכבבן
הנכנסיםואמואביומפנילעמודצריך
,ממיטתולעמודלוקשהואם.לחדר
כךעלואמומאביומחילהיבקש
.מפניהםלקוםיכולשאינו

שחיהבבריכתרבואואביועםהרוחץ
יש,קטןבמלבוששםלבושיםשכולם
פטוריםהתלמידאושהבןאומרים
.כבודדרךזהשאין,מפניהםמלעמוד

,לבריכהובסמוךלבושיםהםאםורק
דצריךנראהלדינאאולם.לקוםחייב

או,כזהבאופןגםמפניהםלעמוד
עומדשאינומחילהמהםשיבקש
.מפניהם
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ל "רבי עמרם בן אפרים דיוואן זצהגאון 

בקרבבהערצהנישאדיוואןבןעמרםרביהצדיקשלשמו
הוא.המיוחדתלאישיותושנתוודעמיכלובפימרוקויהודי
,והנסתרהנגלהבתורתהגהשם,בירושליםק"תבשנתנולד

התיישבמכןלאחר.המקובליםישיבתתלמידיעםונמנה
ר"כשדהעיריהודיידי-עלנשלחג"תקכבשנת.בחברון

שלוהמינוי-בכתב.אפריקה-צפוןלמדינות(דרבנןשליח)
סיני,השלםהחכם":בתאריםחברוןגדוליהכתירוהו

בארצותמסעותוכמהלכמהיצאעמרםרבי."הרים-ועוקר
,נכבדיםסכומיםובאמתחתומהםושב,אפריקה-צפון
נסיעתו.חברוןיהודיבעבורישראלקהילותשלידן-נדבת

מפאסבנועםיצאהצדיקב"תקמבשנתהייתההאחרונה
אבו"טשבתבערבנפטראולם,יר'טנגנמללעברצפונה
בחודשו"בט“.מפאסן’לאסזהגעתולאחרחודש.ב"תקמ
ב”תקמשנתהיא”משבר“עדבניםבאושנתאבמנחם
”בהונקברן’באזדיוואןבןעמרםרבימחברוןר”השדנפטר

כניסתלפניספורותשעות,בצהריםשישיביוםנפטרהצדיק
,ישראללארץלחזורחייםבנואתציווהגסיסתובעת.שבת

.הקודשלארץחזרהבדרכובליוורנוחיבוריואתולהדפיס
שהכירוחסיןדוד’ר,מקנסחכמיגדוליהספידוהומותועם

סמוךוקינהפיוטלכבודוחיבר,שניםרבתהכרותאישית
חסיןדוד’רהגדולהמשוררביקרפטירתולמועדמאוד
”טובהר“הקינהאתחיברבקורוובעקבותן’באזבקברו
הקינהאת“,חסיןדוד’רכותבלקינההמקדיםבהסבר
ן'אשגלכפרבהגיעו.”נה’באגקברומצבתעלחיברתי

מחלהאותותקפה,(ואזאןמהעירקילומטריםכעשרה)
שנותאף-על.ב"תקמ'הבאבו"ט-בשםנפטרוהואקשה
נחקקההכולבסךשניםושתייםארבעים–הקצרותחייו

שמומוזכרהזההיוםעצםעד.הדורותלוחעלדמותו
צדיקיםגדולים"עמרםברביבונתקייםאף.כבוד-ביראת

השוכן,קברונהפךפטירתולאחר."מבחייהםיותרבמיתתם
משיכהמוקד,עתיקזיתלעץמתחתקטנהגבעהעל

ידי-עלשאירעווישועותניסיםעל,רביםסיפורים.להמונים
.מרוקויוצאיבפילאוזןמפהעוברים,קברועלהתפילה

אך,השנהימותכלשואבתאבןשימשעמרםרבישלקברו
פטירתוביום–במיוחדרבהמוןאליומשךבשנהפעמיים

זהביום.יוחאי-ברשמעוןרביהילולתיום,בעומרג"ובל
,הקברלמקוםלנהורוכפריהמרוקוערימכלאלפיםנהגו

ולשמוחלשיר,קבלהללמוד,בקרבתוענקיתמדורהלהבעיר
מושללוואזאןמונהאחדיום.שניםחלפו.התנאלכבוד–

היהודיםנהירתהמושלאתהכעיסהבמיוחד.יהודיםשונא
הניסיםסיפורי.שליטתובתחוםשהיה,עמרםרביקבראל

שנה.ממשמכליוהוציאוהווקברוהצדיקסביבשהתהלכו
בעומרג"לבהתקרב.לדברקץלשיםהמושלהחליטאחת

כיהודעהוהפיץ,ן'אשגהכפרסביבחמושיםחייליםהציב
מתחייב–בעומרג"בללמקוםלהתקרביעזאשריהודיכל

הצטערו,החדשההגזרהעלששמעו,האזוריהודי.בנפשו
תושבי,זאתלעומת.פחדמתוך,להלצייתנאלצואך,מאוד

האיסורעלידעולא,יותרהמרוחקיםוהכפריםהערים
לוואזאןבהגיעםרק.שנהכמדי,לדרכםויצאוהפתאומי

אתעשווכיהצדיקקבראתלפקודיוכלולאכילהםנודע
ן'אשגסביבהגבעותעל.בעומרג"ללילהגיע.לשוואדרכם
שלחייליועמדוהקברמקוםאלהמובילותהדרכיםובכל

.המסורתיתההדלקהשעתובאהקרבה.ירדהערב.המושל
נראתהלאכולההסביבהובכלבמקוםשררמוחלטשקט
ששפשפולחיילים.חזקבאורהכפרהוארלפתע.חיהנפש
ענקיתמדורה:ייאמן-שלאמחזהנגלהבתדהמהעיניהםאת

שירהשלרמיםקולות;עמרםרבישללקברובצמודבערה
.חוגגיםוגדושמלאהמקוםהיהמשל,סביבהעלוושמחה

הפלאאתולבדוקלקברלגשתהחליטוהחייליםמןכמה
במקוםכילגלותהתפלאוהקברלמקוםבהגיעם.מקרוב
לעמדותיהםהחייליםחזרו.מוחלטושקטעלטהשוררת
נשמעו'חוגגים'הוקולות,ונשנהחזרהפלאיהמחזהוהנה
התקשולמקוםשיצאוהחייליםשלחבריהם.למרחקיםשוב

הםגם.הקברלמקוםבעצמםשהלכועד,לגרסתםלהאמין
התחילומסויםבשלב.ודממהחושךרקבמקוםמצאו

בשדיםמקורםהחוגגיםוקולהאשכילחשושהחיילים
להתבונןשהוסיפוככל.היהודיםידי-עלשהוזעקווברוחות
,מכיוונהשבקעולצליליםולהקשיבהגדולהבמדורה
האזורעלהשתלטואופלכוחותאמנםכיוהלכוהשתכנעו

אט-אט.שפטיםבהםלעשותעליהםיקומוקט-מעטועוד
נותרלאשבמקוםעד,מעמדותיהםלהישמטהחייליםהחלו
התקבצונשמתםעומקעדמבועתים.אחדחיילאפילו

לוסיפרורבהובהתרגשות,המושלשלביתוסביבהחיילים
.היהודיהצדיקשלהקברבחלקתהמתרחשהפלאעל

בווזאן  , עמרם בן דיוואן' של רקברו 
שבמרוקו
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