
ֹּאֶמר":בפרשהנקרא,השבת ְצַעקַמהמֶֹּשהֶאל'הַוי ְשָרֵאלְבֵניֶאלַדֵברֵאָליתִּ ָסעּויִּ בפירושומביא,הקדושי"רש.(ו"ט,ד"י,שמות)"ְויִּ
."בצרהנתוניםשישראל,בתפילהלהאריךעתהעתלא,הואברוךהקדושלואמר,ומתפללעומדמשהשהיה,למדנו":המדרשדבריאת

לאאםלעשותמשהשלביכולתוהיהעודמהוכי,היאתמוהה"אליתצעקמה"למשהה"הקבשלתשובתו:השאלהנשאלת
עשיראדם:דומההדברלמהמשלמביא"אורותטללי"בספרול"זצקלרמשההרב!?ה"הקבאללאאםלפנותיוכלעודמיואל!?לצעוק
ובחוסרבעירוםהעירברחובותהבןלוהסתובב.מביתואותושלחרבכיובכעסו,הקלוקלתהתנהגותובשליחידובנועלכעסגדולוגיבור

לכללווייתןעליווירחםשיחוסאביועםשידברבבקשההשכניםמןאחדאלפנההוא,לונראהלאאחרמוצאוכלהצינהוכשגברה,כל
:בווהפציר,העשירשכנואלהגיעהוא.השליחותאתעצמועללקבלומיהרהמסכןהבןעלרחמיםהתמלאהשכן.ובגדיםנעליםהפחות

:ואמרנענהפנייתואתהשכןכששמע."...מאודחולהוהואלעצמותיוחודרהנוראוהקור,ויחףערוםהולךהוא...בנךעלרחם,אנא"
זאתבכלאולם?לושקרעלדםשותתלבישאיןאתהסבורוכי,אביואניהרי...בניעםכךעלדבראיתיהענייןעללדברבמקום,אדרבה

אלישישוברגעובאותו,ומעשיודרכיואתשייטיבלואמור,אפוא,אתהאתודבר...אותולחנךמצווהשאנימכיוון,לעזוריכולאינני
עובדי(מצרים)הללו":עליהםומקטרגעומדמצריםשלשרהיה,בצרהנתוניםישראלשהיובשעה:הנמשלהואכן...!"הכוללוואתן

כמו,לישועהזכותשוםלאבותינוהייתהלאשעהבאותה...!"?מאלואלונשתנומה,זרהעבודהעובדי(ישראלבני)והללוזרהעבודה
וביקשמשהבאכאשרלפיכך,בזכותצורךשהיהאלא,להצילםה"הקברצהרחמיוברוב."ועריהערוםואת...עליךואעבור":שנאמר

מעשהשיעשולהםאמור"ויסעוישראלבניאלדבר"-!ישראלמעםאלא–זאתלבקשאתהצריךממנילא:ה"הקבלועונהלהצילם
עלבפירושו,הקדושהחייםהאוררבינו"...עבורםהמוכןהשפעבכליזכווהםהמקטרגפיייסתםכךידיועל,נפשמסירותבושכרוכה

ַצרִמן"שנאמרכמו,כזוצרהבעתובפרט?אלהיו'להלאאםיצעקלמיוכי,"אליתצעקמה",השאלהעלעומדגם,זהפסוק ָקָראִתיַהמֵּ
להמשיךעליו,נענתהלאשתפילתועודכלהרי,י"רששפירשכפי,בתפילהמאריךשהואכךעללומעירהואברוךהקדושואם,"ָיּה

בעתשנמצאלאדםאמיתיופתרוןעצוםיסוד,הקדושהחייםהאורלנומחדשופה?"אליתצעקמה"הדברפשרמה,כןואם!בתפילה
מה',הלפניהמקטרגאומרשהיה,בדיןנתוניםהיושישראל,ל"חזמאמרפיעליתבאר,אכן":החייםהאוררבינושללשונווזו.צרה
תלויהרחמיםכוחכי,הואידועודבר.במצריםזרהעבודהעובדיהיוישראלשאף!זרהעבודהעובדיאלואףזרהעבודהעובדיאלו

הדיןמידתקטרגהכיהואברוךהקדושכשראה,והנה.להתעוררהרחמיםמדתתוכללא,טוביםמעשיםחסריםואם,טוביםבמעשים
כןעל,טוביםמעשיםדילישראלהיולאכי,הרחמיםבמידתכוחהיהלאאבל,ישראלאתלהצדיקהואברוךהקדושחפץ,ישראלעל

,לכן,מונעתהדיןמדת,ראוייםאינםוהםמאחראך,נסלעשותחפץאניכי,בידיתלויהדבראיןכי,כלומר,אליתצעקמה,למשהאמר
אלויסעולבםבכלבאמונהויתעצמו,ישראלבניאלדבר,והרחמיםהחסדצדלהגבירהיעוצההעצהזאת,כלומר,ישראלבניאלדבר
להםנעשההטובמעשהובאמצעותהרחמיםמידתתתגברכךובאמצעות,נסלהםאעשהאניכיהביטחוןסמךעל,שיקרעקודםהים

להםנקרעואז,נסיעשה'שהשלימהבאמונה,ליםלהיכנס!מעשהלעשותישראלעלהיה,הרחמיםמידתאתלעוררכדי,כלומר."נס
אזמספיקהלא,הרחמיםמידתעלגוברתהדיןומידת,ומצוקהבצרהנמצאשהאדםבעתכי,הקדושהחייםאוראותנולימדכאן!הים
ואז,הדיןמידתעללהתגברהרחמיםלמידתכוחלתתכדיבפועלטוביםומעשיםמצוותלהוסיףמיידיצורךישאלא,וצעקהתפילהרק

?אליתצעקמה,למשהאומרהואברוךשהקדוש,הקדושהחייםאורשלזהמפירושושלמדנוכפי,ונפלאותניסיםלישועותהאדםזוכה
חכםישמע.סוףיםקריעתלנסישראלכלזכוזהידיועל,ובטחוןאמונהשלבפועלמעשיםלעשותישאלא!בתפילהלהאריךזמןלאזה

.ומבורךשלוםשבת.אמן!לקחויוסף

ירושלים-רב משמר הגבול הרב אשר ביטון  
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320גיליון  \ג "שבט  תשפ'  ו

מיטלי בת  עליזה
בת אלהלאה חיה קסם 

טליה אסתר בת אלינור
ינון יהודא חי בן ורד רוזה

יהודא בן רייזלאפרים 
כנרת בת מרים 
יצחק בן פרלה
רחלי בת הניה

השבתזמני כניסת ויציאת 

ירושלים
תל אביב

חיפה
באר שבע

אילת

כניסת 
שבת
16:39
16:55
16:47
16:58
16:49

צאת 
שבת
17:53
17:54
17:53
17:55
17:56

רבינו
תם

18:32
18:29
18:30
18:33
18:32

.לרפואה שלמה אמן

ע ו ב ש ה ם  ג ת פ

מֹות  ְׁ ַׁ ש  ל  ַׁ ש    ח          ב ְׁ

: הפטרה שבת שירה

ן ֲאב  " : ספרדים  ק בֶּ רָּ ה ּובָּ בֹורָּ ַשר דְּ '{שופטים ה}" יֹנַעם ַותָּ

יד": אשכנזים יָאה ֵאשת ַלפ  ב  שה נְּ ה א  בֹורָּ '{שופטים ד}"ֹותּודְּ

ההצלחה לא תושג  " 

."  אלא אחרי עמל

{עזרארבי משה אבן }
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"אור החיים הקדוש " 
"אהבת חינם " 

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

אליהו בן מרים
מרגלית בת חנה

שלוםהרבלכבוד
שעושההרגשהתמידליישאבל.קונההואמבקשתשאנימהכלוכמעט,הביתלמעןהמוןעושה',שיחיבעלי
?בענייןלעשותישמה.טובהשעושיםלראותמסוגלתלאאני.הלבמכלולא"טובה"עושהאו,מאילוץזאת

:תשובה
!גדולהתשובההיאכי...לשאלתךתשובהאיןאחרתכי,הקניותעלומודהלומחמיאהשאתמביןאני

להיזהרשישאלא.המוטיבציהכגורםעצוםכחבמחמאותיש.מדוענבדוקבואו?הלבמכלזאתעושהלאהוא,מהאלא
רק":הביטויאתאולימכירהאת.מדועואסביר!לגמריהפוכותלתוצאותלהביאהדבריכולהמבוגריםכלפיכי,בכך

להחניףמחמאהשלפירושהאין!?מחמאהמהיבתפיסהטעותבכלליש"!להחמיאיודעיםמשהוממנירוציםכאשר
לאהיא...בקופהדברכלאיתושמשיגיםמלאקרדיטעםאשראיכרטיסלאהיאמחמאה..."עליולעבוד"אולשני

שלייחודיותואתומכיריםלבששמנוועובדה,השנישלמעלותיוהבעתאלא.לקבלרוציםאושקבלנולמשהותמורה
הילדיםאצל.כלשהילמטלהאותולרתוםובלי,בקשותבלי!!!וזהו,טובוואתאותומעריכיםאנחנוכךועל.השני

אשתך...אתהחסדבעלאיזההכבודכל...הנעלייםאתליתביא,אתהטובילדאיזהחמודבוא":עובדכןזהלפעמים
שעשוזוכריםאנחנוכי.לאלינולאאבל,הילדיםאלאולימדברותהללומחמאות!באמתנו...מאושרתתהיהבעתיד

,תמורההיאשמחמאהחושביםאנחנוכברואם."הזהבסרטהיינו!די"...משהולקבלבכדיילדיםבהיותנוזאתלנו
אישיותואלהפונהאישיבאופן.קבלהאחריאלא!הבאעללא!העתידולאהעברעלתמידלהיאמרצריכההיא

!אותיהצלתלךואומרתזאתמעריכהאני.המוןבזהליעזרת,לךרבהתודה":הזאתבצורהובערך,באמתהמיוחדת
...אוהבשאתהבסגנוןמוקצףחלבעםקפהלךהכנתי?אותךיברך'ה,להסתדראיךידעתילאממךמאושרתאניאיך
ולאלהעריךלא":לחידודנקודהועוד.טובדברלעשותמוטיבציהלותהיהלהבאשגםלהניחסבירכך."מליםליאין

.רבהבהצלחה.רגשיתבתמורהלשלם,מוסריתחובהזוהי"!!!גזל"כגםלהוותיכול,שקבלנודברעללהחמיא

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

חנםאהבתידיעלמתקניםחנםשנאת
ַקח'" ּמֹויֹוֵסףַעְצמֹותֶאתמֶשהַויִּ י,עִּ יעַ ַהְשֵבעַ כִּ ְשבִּ ְשָרֵאלְבֵניֶאתהִּ ְפקֹּדָפקֹּד,ֵלאמֹּריִּ ֶאְתֶכםֱאֹלקיםיִּ

יֶתם ֶזהַעְצמַֹּתיֶאתְוַהֲעלִּ ְתֶכםמִּ {ט"י,ג"י}"אִּ

שזה,ישראללארץממצרים,פטירתולאחרעצמותיואתוישאוחסדאיתושיעשו,אחיואתהשביעהצדיקיוסף
גבריאלהמלאךשאמרוכפי,אותושנאושהםהעווןאתיתקנוהםובזה,ביניהםורעותאהבהעלומלמדמראה
הָנְסעּו"השבטיםאחיועל,ליוסף ,ביניהםשהייתההאחווהמןעצמםוהרחיקונסעושהםחכמינוודרשו,"ִמזֶּ

ה'והמילה עלייתידיעלוכעת,האחווהמןעצמםשהרחיקואלא,יחדאחים12שלבאחדותשאינם,12גימטריה'זֶּ
...להםשהייתההשנאהפגםאתמתקניםהם,ישראללארץממצריםעצמותיו

ם"בלשוןיוסףהשתמשמדוע,מובןזהלפי,ואומרהקדושהחייםהאוררבינוומוסיף תְוַהֲעִליתֶּ הַעְצֹמַתיאֶּ ִמזֶּ
ם ה"המיליםולכאורה,"ִאְתכֶּ םִמזֶּ ה"עצמותיואתשיישאוידישעל,להםלומרנתכוןאלא,מיותרות"ִאְתכֶּ ,"ִמזֶּ
ה"נסעושלהחטאיתוקן ם"יהיהכןידיועל,"ִמזֶּ ויהיו,ורעותבאחווהיחדהםוהרי,זהעווןנעקרשיהא"ִאְתכֶּ

.לאחדים
,שיעורווזה,הדבראמונתלהצדיק,הכפלטעם':קדשולשוןוזה,"ִיְפֹקדָפֹקד"הלשוןכפללפרשרבינוכותבעוד

.'יפקודודאי'השהבטיחהפקידהפירוש,פקוד
,ישראללארץממצריםשתעלו,ההבטחהשיקיים,הואברוךבהקדושותבטחותאמינו,לאחיויוסףשאמר:כלומר
,הישועהתבואוכאשר...הישועהתבואובוודאי',הדברינתקיימוכברכאילומעכשיוכברואמונההודאהותתנו
ואחווהאהבהתהיה,ואדרבה,האחיםשנאתעניןיתוקןממילא,ישראללארץממצריםיוסףעצמותאתויעלו

...הימיםכלביניהם
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יוסףילקוט -הלכות  
כיבוד שאר קרובים

,מיםהשקנילואומרהגדולאחיואם
אם,מיםהשקנילואומראמוובעל

לומריש,אחתמאםהםהאחיםשני
הגדולאחיךכבודהנח,הקטןלאח

שאתה,אמךבעלבכבודועסוק
אםואפילו.בכבודוחייביםואחיך

והאח,אמהותמשתיהםהאחים
,האםבעלבכבודחייבאינוהגדול

,מהתורהבכבודוחייביםמקוםמכל
.האחלכבודקודםהאםבעלכבוד

אביבכבודאדםשחייבאומריםיש
לוויקרא,חישאביוזמןכלאביו
בתואראםכי,בשמויקראולא,סבא
יכבדנואביומותולאחר,פלונירבי
וכשעולה.והידורבקימהפניםכלעל

עדישבולא,לכבודויעמודלתורה
לנשקיגשואז,הקריאהאתשיסיים

.כבודזקניוונגדשנאמר,ידיואת
םאמואביולגבי לצדדיש,אמוואֵּ

מ"ומ.לכבדםחיובאיןהדיןשמעיקר
אבילגביגםבכבודינהגלכתחילה

.אמו

ובנותיובניואתלחנךאדםחייב
,והסבתאהסבאאתשיכבדוהקטנים

.כבודבהםוינהגו

מכל,אביואביבכבודאדםשחייבאף
,קללתועלמיתהחייבאינומקום

כאחדהואהריזהלענייןאלא
חיובישאםלהסתפקויש.מישראל

.סבושלאביואתלכבד

ולצייןשמואתלחתוםלאדםמותר
להזכירמבלי,פלונילגאוןונכדנין

למזלזלנחשבזהואין,אביושםאת
.אביובכבוד

פיעלאףחמיואתלכבדאדםחייב
לכבדחייבוכן,זקןולא,חכםשאינו

בקימההואוהכיבוד,חמותואת

ארבעלתוךכשמגיעיםוהידור
הזקניםאתשמכבדיםכמו,אמותיו

לכבדםחיובאיןאבל,החשובים
חמיואםואפילו.ואמואביוככבוד

.'כנזמפניולעמודחייב,צעיר
יעמוד,תורהלספרעולהוכשחמיו

יגשואז,הקריאהשיסייםעדלכבודו
לעשותשנוהגיםכמו,ידיולנשקאליו

וכן,האבשלתורהספרבעלייתכן
הואחמיואםובפרט.לעשותראוי
וכל.תורהובןטוביםמעשיםבעל
.חכםתלמידהואאםשכן

ולכן.וחמותובחמיומוראחיובאין
במיליאפילוחמיועללחלוקמותר

,ארץבדרךכןשיעשהובלבד,דעלמא
.מוראמדיניב''כיווכל

הואוחמיוחכםתלמידהחתןאם
צריךהחתןאין,פשוטביתבעל

אלא,גמורהקימהחמיומפנילעמוד
.בעלמאהידורכדי

לחמיולקרואשלאוראויהגוןדבר
גםשהרי,הפרטיבשמםוחמותו
בשמםקוראיםאיןחשוביםלזקנים
.פלוני''רבי''תארעםאלא,הפרטי

ולחמותולחמיולקרואשנהגויש
המלךשדודכדרך,ואמאאבאבשם
ואם.בדבראיסורואין.לשאולקרא
אבאבתוארלחמיולקרוארוצה
,כןלעשותלושאיןאומריםיש,מארי
כיליאמרניתןלאזהשכינוימשום

זהתואריקראואם,ואמולאביואם
באביוככופרו''חנראה,לאחריםגם
.אמואו

חמיהאתלכבדחייבתהאשהגם
וכמיטבשתוכלבמהוחמותה
אתשידריךלאדםלווראוי.יכולתה

,וחמותהחמיהאתלכבדאשתו

חיובוגדול.אליהודביבתנאכמבואר
יותרחייבתשהיא,מהאישהאשה

כבודשזהו,וחמותהחמיהאתלכבד
.בכבודוחייבתוהיא,בעלה

,אותומצעריםוחמותוחמיואםגם
בכבודבהםלנהוגחייבזאתבכל

המלךבדודשמצינווכמו,ארץובדרך
בונהגזהכלועם,רדפוהמלךששאול

.אביוקראוכבוד

חייב,הארץעםחמיוהיהאםאף
ובעלרשעהיהאםאבל.לכבדו

שישובמקוםלכבדוחיובאיןעבירות
אתיכבדלאאםלמחלוקתחשש
.איסורבזהשאין,לכבדויכול,חמיו

לא,להוריואשתוביןעימותישאם
נחתלעשותבשבילאשתועליכעס

מחציפהאשתואםאבל,להוריורוח
,עמהשהצדקאף,הוריוכלפיבדיבור

להולומרבנחתלהשתיקהלוראוי
רואהואם.ארץבדרךלנהוג

הםלהוריואשתוביןשהמריבות
בשלוםלהפרעהוגורמותתכופות

הוריולביתלהגיעשלאישתדל,ביתו
יבקרעצמוהואאך,אשתועםיחד

.דעתםאתלהפיסאצלם

יכבדשלאאמואואביועליוציוואם
לשמועצריךאין,חמותואוחמיואת

ציוואמהאושאביהבתוכן.להם
אוחמיהאתתכבדשלאעליה

.להםלשמועלהאין,חמותה

מןוחמותוחמיופטירתלאחרגם
ואם.כבודקצתבהםלנהוגהראוי

,קדישעליושיאמרובניםלחותןאין
וכן.קדישאחריושיאמרלחתןראוי

ומחדשחכםתלמידהואהחתןאם
בעולםעלייהלחותןלויש,חידושים

.העליון

לעילוי נשמת מורי ורבי 
מרן ראש הישיבה חכם 

שלום הכהן בן מלכה  
.אמן. ע"ל זי"תפחה זצוק
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העירקצותמכלקרליןמתושבירביםהתקבצושבתבאותה
הטנורמקולליהנותביקשוהכול.הגדולהכנסת-ביתאל

אתלהםלהנעיםכדי,לעירםשהגיעהאורחהחזןשלהנפלא
,ואכן.הגיעהסוף-סוףהיאוהנהזולשבתציפושבועות.השבת

לא,עצמובזכותמצויןחזן,הצמודעוזרובלווייתשהגיעהחזן
-קורתשלשעותהגדולהמתפלליםלציבורהעניקהוא.אכזב

-בביתשררהמוחלטתדממה.הערבהמתפילתוהנאהושלרוח
נסקהמהוללהחזןשלשקולושעה,מתפלליםהעמוסהכנסת

.מדהימהבקלילותזאתוכל,עלהושוב,וירד,עצומיםלגבהים
אחוזילבתיהםהתפזרווהכולהסתיימהשבתלילתפילת

עונגקרליןלבניהסבההיא.החגיגיתמהתפילההתפעלות
סעודתשלאחרבהתגודדויותגם,הכוללשיחתוהייתהעצום

גםועמההסתיימהשחריתתפילת.שלמחרתבבוקרוכןהשבת
השיאיםלשיאבדריכותהכולהמתינוכעת.התורהקריאת
לעברהופנוהעינייםכל.בקהלרחשנשמעלפתע.מוסףתפילת
ניצבהכנסת-ביתמפתןעל.בהןעלוהפתעהומבטיהפתח

.לפלאהיההדבר.ובעצמובכבודומקרליןאהרוןרביהצדיק
החזןלתפילתהופעתו.מאודעדלויקרהיההצדיקשלזמנו

ליהנותכדיבאהואגםהאם.למדייתמוההנראתההאורח
ומלאממנוהגבוהותלציפיותמודע,החזן?מהסלסולים

לפתוחעמדוכברראשועלהטליתאתהיטיב,עצמיתחשיבות
שהתאמץככל.חזקשיעולתקפולפתע.'פורקןיקום'באמירת

כבדונעשההשיעולהתעצם,ולהחניקוהשיעולעללגבור
כשחדל.הכנסת-בביתהשתררהגדולהמבוכה.יותרועמוק
למחותנואשבניסיון.ומיוזעסמוקהחזןהיה,משיעולולבסוף

לריאותיונטל,האחרונותהדקותשלמחמיא-הלארישומןאת
מילות."פורקןיקום"בקולולהרעיםוניסה,עמוקהנשימה

סימןונכלםבוש.ומגוחךצרודבצלילמגרונובקעוהתפילה
העוזרשלפניועל.מקומואתולמלאלהתקרבלעוזרוהחזן
החזןשלהגדולותלנעליולהיכנסעליוהיה.רבמתחניכר

.הקהלציפיותשלהכבדהמשאאתכתפיועלולשאתהנודע
ניסה,דיוקליתר.'פורקןיקום'בופתחרוקואתבלעהוא

,מהוסס,חלושקולעלהומגרונובובגדקולוגםשכן.לפתוח
עלמקרליןהצדיקסבממששנייהבאותה.מזייף…ובעיקר

.בקהלהשתררוומהומהרעש.הכנסת-ביתאתועזבעקביו
-התרוממותותחושת,עמוקהלאכזבההייתההגדולההתקווה

שותפיםהיוהכול.נכאיםלאווירתבאחתנהפכההרוח
הופעתוביןהדוקקשרקייםכי,מובנתובלתי,עזהלתחושה

רק".שאירעמהלביןהכנסת-בביתהצדיקשל,הפתאומית
אמרו,"החזניםלשניזאתלעולליכולההצדיקשלקפידה

לאועוזרוהחזןאתשאירחהבית-בעל.לזהזההמתפללים
כימשוכנעהיההואוגם.אהרוןרבישלחסידיועםנמנה

כי,היאלכםעצתי".הצדיקבידינמצאקולםלאובדןהמפתח
הצדיקשלמדרשו-לביתשלושתנוניגשמנחהתפילתלאחר

יפיסהדברכיבטוחאני.לזכותכםייןבקבוקשולחנועלונניח
השנייםשלשקולםמכיוון."למענכםיתפללוהצדיקדעתואת
.מארחםכעצתלעשותנאלצו,המנחהלשעתעדאליהםשבלא
היהשכברהצדיקשלמדרשו-לביתוהלכוהשלושהאפואפנו

.'דרעוויןרעווא'סעודתשלבעיצומה,בחסידיםוגדושמלא
הצדיקאלופנההשולחןעלמשובחייןבקבוקהעמידהמארח
להםשנתתיהואאניוכי".קולםאתלאורחיולהשיבבבקשה

עצםעלהצדיקתמה,!"?מהםלקחתובכוחישיש,קולםאת
באותוביזיונותוהותרדיספגשכבר,החזן.המארחבקשת

בליבכםאיןהאם".ברוחולמשולוהתקשההתרתח,יום
,!"?יהודיםשלבפרנסתםמפגיעהחוששיםאינכםוכי?רחמים
עיניואתהריםמקרליןהצדיק.הצדיקכנגדפניוהחציף

עליהםהרעים,!"ופוחזיםריקים".ועוזרוהחזןלעברוהסתכל
דבקהועוזרוהחזןשללשונם.!"חטאיכםעלהתוודו",בקולו

שליחםלהיותרשאיחוטאכלהאם":המשיךהצדיק.לחיכם
.!"?הכבודכיסאתחתאלתפילתםאתלהעלותישראלשל

הקהללנוכחהבושהאתלשאתעודיכולהיהלאהמכובדהחזן
רבבזעם.הדבריםחילופיאחרמשתאותבעינייםשעקבהרב

שםנותרעוזרולעומתו.המדרש-ביתאתלנטושמיהר
.מעיניוחמותדמעותשלזרםפרץלפתע.למקומוכמסומר

אתלנהלוחזרממנומבטואתמקרליןהצדיקהסברגעבאותו
תמרוריםבכילבכותהעוזרהוסיףשעהאותהכל.שולחנו

:החזןעוזראלהצדיקפנההשבתצאתלאחר.מעצוריםחסר
,קולךהחזרתלביןשלמהתשובהביןלבחורלךאציעאם"

בלבאנימוכן":השיבומידקלותהרהרהאיש."?תבחרבמה
ליחפץמה.שלמהבתשובהלזכותכדיקוליעללוותרשלם
העוזרדבריכיהצדיקראה."?הבוראלפנייערבשלאבקול

כן,שלמהבתשובהלחזוררצונווכיהלבמעומקנאמרים
בלב.חטאיועללהתוודותלוהורהושםלחדרוהזמינו.ואמיתי

עברותשל'מפוארת'וארוכהרשימההלהמנהלרסיסיםשבור
המשותפיםמסעותיהםבמהלךבהןנכשלוהחזןוחברושהוא

לוהורהמכןלאחר.הארץפניעל–הופעותיהםלצורך–
בכלפעמייםלרוץעליוציווההשארבין.תשובה-דרךהצדיק

,מגוריולמקוםהסמוכההעירשלהכנסת-לביתברגליויום
,כך.שליליותלמטרותשרץהריצותכלאתבכךלתקןכדי

עוזרהתייצבהשבועותשלושתבתום.שבועותשלושהבמשך
שבהמצווהסעודתשלבעיצומההיהזה.הצדיקלפניהחזן
אתהמיטיבכידומני".מחסידיוקבוצהעםהצדיקישב

זהוראה.רחבובחיוךפניםבמאורהצדיקלואמר,"לשיר
אליושבוהערבהרםוקולופיואתפתחהאיש,פלא

עללהתוודותוסירבשהתעקש,החזן,ולעומתו.כבראשונה
האחדאצל,כןכיהנה.לצמיתותקולואתאיבד,חטאיו

גאהכי"יעןמגדולתוירדרעהובעוד,"'להאשירה"נתקיים
…"גאה
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