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Focus Groups: the Wave of the Future

סדרת "נח"-ה'תשפ"ג
Parasha and Prayer - Leah Silver
An exciting premise:
ֲׁשר ָאנ ִֹכ֛י ְמצ ֶַּו֥ה אֶתְ ֶכ֖ם הַּי֑ ֹום לְַא ֲה ֞ ָבה אֶ ת־ה' אֱ ֹֽ -להֵיכֶם֙ ּול ְׇעב ְ֔דֹו ּב ְׇכל־ ְל ַבב ֶ ְ֖כם
ְו ָה ָ֗יה אִם־ׁש ָ֤מ ֹ ַע ּתִ ְ
ׁשמְע ּ֙ו אֶל־ ִמ ְצוֺתַ֔ י א ֶ ֧
ּוב ְׇכל־נַפְׁשְ כֶ ֽם׃ —-דברים י"א:י"ג
 and servingה‘ If, then, you obey the commandments that I enjoin upon you this day, loving your God
[God] with all your heart and soul,
הוא שצונו לעבדו ,וכבר נכפל זה הצווי פעמים באמרו ועבדתם את ה' א-להיכם ,ואמר ואותו תעבודו .ואע"פ
שזה הצווי הוא גם כן מהצוויים הכוללים כמו שביארנו בשורש ד' ,הנה יש בו יחוד אחר שהוא צווי לתפלה.
ולשון ספרי ולעבדו זו תפלה .ואמרו גם כן ולעבדו זו תלמוד ,ובמשנתו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי
אמרו מנין לעיקר תפלה מצוה מהכא את ה' א-להיך תירא ואותו תעבוד ,ואמרו עבדוהו בתורתו ועבדוהו
במקדשו ,רוצה לומר הכוון אליו להתפלל שם כמו שבאר שלמה ע"ה(.בפרשת ואלה המשפטים ,אהבה הלכות
תפלה וברכת כהנים פ"א)-— :ספר המצוות לרמב"ם ,מצוות עשה ה:א

A very familiar friend in our siddur:
עָ לֵינּו לְׁשַ ּבֵחַ לַאֲ דון הַ ּכל .לָתֵ ת ּגְדֻ ּלָה לְיוצֵר ּב ְֵראׁשִ יתׁ .שֶ ּלא עָ שנּו ּכְגוי ֵי הָ אֲ ָרצות .ו ְלא שמָ נּו ּכְמִ ׁשְ ּפְ חות הָ אֲ דָ מָ הׁ .שֶ ּלא
שם חֶ לְקֵ נּו ּכָהֶ ם ו ָ
ּכורעִ ים
ְגורלֵנּו ְּככָל הֲ מונָםׁ :שֶ הֵ ם מִ ׁשְ ּתַ חֲ ו ִים לְהֶ בֶל ו ְִריק ּומִ תְ ּפַ ְללִים אֶ ל אֵ ל לא יוׁשִ יעַ  :ו ַאֲ נַחְ נּו ְ
ָארץּ .ומוׁשַ ב י ְקָ רו ּבַּׁשָ מַ י ִם
ּומִ ׁשְ ּתַ חֲ ו ִים ּומודִ ים לִפְ נֵי מֶ לְֶך מַ ְלכֵי הַ ּמְ ָלכִים הַ ּקָ דוׁש ּבָרּוְך הּואׁ :שֶ הּוא נוטֶ ה ׁשָ מַ י ִם ו ְיוסֵ ד ֶ
מִ ּמַ עַ לּ .וׁשְ כִינַת עֻ ּזו ְּב ָגבְהֵ י מְ רומִ ים :הּוא אֱ -להֵ ינּו אֵ ין עוד .אֱ מֶ ת מַ ְלּכֵנּו .אֶ פֶ ס זּולָתוַּ .כּכָתּוב ּב ָ
ְתורתו .וְי ָדַ עְ ּתָ הַ ּיום
ָארץ מִ ּתָ חַ ת .אֵ ין עוד
:ו ַהֲ ׁשֵ בתָ אֶ ל ְל ָבבֶָךּ .כִי ה' הּוא הָ אֱ -להִ ים ּבַּׁשָ מַ י ִם מִ ּמַ עַ ל ו ְעַ ל הָ ֶ
ָארץ .ו ְהָ אֱ לִילִים ּכָרות יִּכ ֵָרתּון .לְתַ ּקֵ ן
עַ ל ּכֵן נְקַ ּוֶה ּלְָך ה' אֱ -להֵ ינּו ל ְִראות מְ הֵ ָרה ּבְתִ פְ אֶ ֶרת עֻ ּזֶָך .לְהַ עֲ בִיר ּגִּלּולִים מִ ן הָ ֶ
ָארץ .יַּכִירּו וְי ֵדְ עּו ּכָל יוׁשְ בֵי תֵ בֵלּ .כִי לְָך ּתִ כ ְַרע
עולָם ּבְמַ לְכּות ׁשַ ּ-דַ י .וְכָל ְּבנֵי בָשר י ִקְ ְראּו בִׁשְ מֶ ָך לְהַ פְ נות אֵ לֶיָך ּכָל ִרׁשְ עֵ י ֶ
ּכָל ּב ֶֶרְךּ .תִ ּׁשָ בַע ּכָל לָׁשון .לְפָ נֶיָך ה' אֱ -להֵ ינּו יִכ ְְרעּו וְי ִּפלּו .ו ְ ִלכְבוד ׁשִ מְ ָך י ְקָ ר י ִּתֵ נּו .ו ִיקַ ּבְלּו ֻכּלָם אֶ ת על מַ לְכּותֶ ָך .ו ְתִ מְ לְך
עֲ לֵיהֶ ם מְ הֵ ָרה לְעולָם ו ָעֶ דּ .כִי הַ ּמַ לְכּות ׁשֶ ּלְָך הִ יא ּולְעולְמֵ י עַ ד ּתִ מְ לְך ְּבכָבודַּ .כּכָתּוב ּב ָ
ְתורתֶ ָך .ה' י ִמְ לְך לְעולָם ו ָעֶ ד:
ָארץּ .בַּיום הַ הּוא י ִהְ י ֶה ה' אֶ חָ ד ּוׁשְ מו אֶ חָ ד
וְנֶאֱ מַ ר .ו ְהָ י ָה ה' לְמֶ לְֶך עַ ל ּכָל הָ ֶ

...Correlates with another very familiar friend:
ֱֹ-להינּו ה' ׀ א ֶָחֽד׃
ׁש ַ ְ֖מע יִׂש ְָר ֵ ֑אל ה' א ֵ ֖
רש"י דברים ו:ד ה' א-להינו ה' אחד .ה' ֶׁשהו ּא אֱ -לֹהֵ ינו ּ עַ ָּתהְ ,ולֹא אֱ לֹהֵ י הָ אֻ מּ ֹות,
הו ּא עָ ִתיד לִ הְ ֹיות ה' אֶ חָ דֶׁ ,שנֶּאֱ מַ ר (צפ' ח') ִ ּכי אָ ז אֶ הְ ּפֹךְ אֶ ל עַ ִ ּמים ָׂשפָה בְרו ָּרה לִ ְקרֹא ֻכ ּלָם ְ ּב ֵׁשם ה',
מו אֶ חָ ד (ע' ספרי):
ְונֶאֱ מַ ר (זכריה י"ד) ַ ּבי ֹּום הַ הו ּא יִהְ יֶה ה' אֶ חָ ד ו ּ ְׁש ֹ

The end of this week’s sidra-?Any resemblance to “the end of days” is purely coincidental
ׁשנ ָ ְ֖ער ַו ֵּיׁ֥שְבּו ָׁשֽם׃
וַֽי ְִה֥י כָל־ה ָ ָ֖א ֶרץ ׂש ָָפ֣ה א ָ ֶ֑חת ּודְ ב ִ ָ֖רים ֲאחָדִ ֽים׃וַֽי ִ ְ֖הי ְּבנָס ָ ְ֣עם מ ֶ ִּ֑קדֶ ם וַּֽי ִ ְמצ ְ֥אּו ִבק ְָע֛ה ּבְאֶ ֶ֥רץ ִ
ֶל־ר ֵ֗עהּו ֚ ָהבָה נִ ְלּב ְָנ֣ה ְל ֵב ִ֔נים ְונִׂש ְְר ָ ֖פה ִלׂש ְֵר ָ ֑פה וַּתְ ִ֨הי ל ֶ ָ֤הם ַה ְּל ֵבנָה֙ ְל ָ֔אבֶן ו ַ ְ֣ה ֵח ָ֔מר ָה ָי ֥ה ל ֶ ָ֖הם
וַּי ֹאמ ְ֞רּו ִ ֣איׁש א ֵ
ה־ּלנּו ֵ ׁ֑שם ּפֶן־נ ָ֖פּוץ עַל־ּפְנֵ ֥י כָל־הָאָ ֶֽרץ׃
ֹאׁשֹו ַב ָ
ל ַֽח ֹמֶר׃וַּי ֹאמ ְ֞רּו ָ ֣הבָה ׀ נִ ְבנ ָ
ּׁש ַ֔מי ִם וְנַ ֽעֲׂשֶ ָ ֖
ֶה־ּל֣נּו ִ֗עיר ּו ִמגְּדָ ל֙ וְר ֣
ָָאדֽם׃וַּיֹ֣אמֶר ה' ֵ ֣הן ַ ֤עם ֶא ָח ֙ד ְוׂש ָָפ֤ה ַא ַח ֙ת ְל ֻכ ָּ֔לם ְו ֶז֖ה ַהח ִָּל֣ם
ֲׁשר ּבָנ֖ ּו ּבְנֵ ֥י ה ָ
ַו ֵּי ֶ֣רד ה' ל ְִר ֥א ֹת אֶת־ה ִ ָ֖עיר ְואֶת־ ַה ִּמג ָ ְּ֑דל א ֶ ֥
ׁשמ ְ֔עּו ִ ֖איׁש ׂשְפַ ֥ת
ׁש ֙ר ֹל֣ א י ִ ְ
ׂשפ ָ ָ֑תם ֲא ֶ
ֲׁשר יָז ְ֖מּו לַֽ ֲעׂשֹֽות׃ ֚ ָהבָה נ ְֵֽרדָ֔ ה ְונָבְלָ ֥ה ָ ׁ֖שם ְ
ַלע ֲׂ֑שֹות ְועַּתָ ה֙ ֹלֽא־יִּב ֵָצ֣ר ֵמ ֶ֔הם ּ֛כ ֹל א ֶ ֥
ִי־ׁשם ּבָלַ ֥ל ה' ׂש ְַפ֣ת
ִּׁשם עַל־ּפ ְֵנ֣י כָל־ה ָ ָ֑א ֶרץ וַּֽיַחְּדְ ל֖ ּו ִלב ְ֥נ ֹת הָעִ ֽיר׃עַל־ ֵּ֞כן ק ָ ָ֤רא ְ
ׁשמָּה֙ ָּב ֶ֔בל ּכ ָ ֛
ֵר ֵעֽהּו׃ ַו ָּ֨יפֶץ ה' א ָֹת֛ם מ ָ ֖
ִיצ֣ם ה' עַל־ּפ ְֵנ֖י ּכָל־הָאָ ֶֽרץ׃
ּכָל־ה ָ ָ֑א ֶרץ ּו ִמּׁשָם֙ ֱהפ ָ

רש"י :שפה אחתְ .לש ֹׁון הַ ּקֹדֶ ש:
או ֶׁשל ד ֹּור הַ ּ ַפ ָ ּלגָה? אֵ ּלו ּ לֹא ָפ ְׁשטו ּ יָד
יזו ָק ָׁשהֶׁ ,של ד ֹּור הַ ַּמ ּבו ּל ֹ
ָעולָם הַ ּבָא; וְכִ י אֵ ֹ
ומשם הפיצם .לִ ֵּמד ֶׁשאֵ ין לָהֶ ם חֵ לֶק ל ֹ
עולָם? אֶ ּלָא ֶׁשד ֹּור הַ ַּמ ּבו ּל הָ יו ּ ַג ּ ְז ָלנִים וְהָ יְתָ ה
ּב ִָע ָ ּקר וְאֵ ּלו ּ ָפ ְׁשטו ּ יָד ּב ִָע ָ ּקר ל ְִה ּלָחֵ ם ב ֹּו ,וְאֵ ּלו ּ ִנ ְׁשטְ פו ּ וְאֵ ּלו ּ לֹא נֶאֱ בְדו ּ ִמן הָ ֹ
שנְאו ּי
מְ ִריבָה בֵינֵיהֶ םְ ,לכָךְ נֶאֱ בְדו ּ; וְאֵ ּלו ּ הָ יו ּ ֹנוהֲ גִ ים אַ הֲ בָה ו ְֵרעו ּת ּבֵינֵיהֶ םֶׁ ,שנֶּ' ָׂשפָה אֶ חָ ת ו ּדְ ב ִָרים אֲ חָ ִדים ,לָמַ דְ ָּת ֶׁש ּ ָ ׂ
שלֹום:
ָדול הַ ּ ָ ׁ
הַ ַּמחֲ ל ֶֹקת ְוג ֹ
העמק דבר :שפה אחת .זה גרם לחטא א׳ .היינו שיסכימו לשבת כולן בקבוץ אחד .וזהו נגד רצון ה׳ שאמר שרצו
בארץ ורבו בה היינו להתהלך לארכה ולרחבה כי לשבת יצרה:
כלי יקר :ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים .נראין הדברים שכל מעשה הפלגה הוא ע״ד שארז״ל (סנהדרין
עא ):כנוס לרשעים רע להם ורע לעולם פזור לרשעים טוב להם וטוב לעולם ובצדיקים הכל בהפך זה ,לפי שהרשעים
על ידי כנוסם יחשבו ביניהם עצות רעות על אחרים ,נוסף על זה ימשכו ביניהם דברי ריבות ומחלוקות ושנאות ,וזאת
תורת הקנאות המצויות בין הכתות אשר כל מעשיהם לא לש״ש כי אם כדי לעשות להם שם בארץ...,אבל הצדיקים
כנוסם טוב כי התכלית מאחדם ,כי אין להם כי אם תכלית אחד והיו לאחדים על ידו כמ״ש (שם קיט קסה) שלום רב
לאוהבי תורתיך.

Excerpt from “Accepting the Yoke of Heaven” by Yeshayahu Leibowitz

ָאמַ ר ַרּבִי אֲ חָ א (איוב ל ,ח)ְּ :בנֵי נָבָל ּגַם ְּבנֵי ְבלִי ׁשֵ ם ,ו ְאַ ּתְ אֲ מַ ְרּתְ ַאנְׁשֵ י הַ ּׁשֵ ם ,אֶ ּלָא ׁשֶ הִ ּׁשִ ימּו אֶ ת הָ עֹולָם ,ו ְׁשֶ הּוׁשַ ּמּו מִ ן
הָ עֹולָם ,ו ְׁשֶ ּג ְָרמּו לָעֹולָם ׁשֶ ּיִּׁשֹֹום( .בראשית רבה כ"ו:ז)
ּו ְבכֵן ּתֵ ן ּפַ חְ ּדְ ָך ה' אֱ ֵ
ֹלהֽינּו עַ ל ּכָל מַ עֲ ֶׂשֽיָך ו ְאֵ ימָ תְ ָך עַ ל ּכָל מַ ה ּׁשֶ ּב ָ ָֽראתָ  .וְי ִָיראֽ ּוָך ּכָל הַ ּמַ עֲ ׂשִ ים וְי ִׁשְ ּתַ חֲ וּו לְפָ נֶיָך ּכָל הַ ּבְרּואִ ים .וְי ֵעָ ׂשּוֻכּלָם אֲ גֻּדָ ה אֶ חָ ת לַעֲ ׂשֹות ְרצֹונְָך ְּב ֵלבָב ׁשָ לֵםּ .כְמֹו ׁשֶ ּי ַָדֽעְ נּו ה' אֱ ֵ
ְבּורה ּבִימִ ינֶ ָֽך ו ְׁשִ מְ ָך ָ
ֹלהֽינּו ׁשֶ הַ ּׁשִ לְטֹון לְפָ נֶ ֽיָך ע ֹז ְּבי ָדְ ָך ּוג ָנֹורא עַ ל ּכָל
מַ ה ּׁשֶ ּב ָ ָֽראתָ -— :מחזור ראש השנה נוסח אשכנז ,עמידת שחרית
ֹלה ֽינּו ו ֵאֹ-להֵ י אֲ ֵאֱ ֵ
ְבֹודָֽך ו ְהִ ּנָׂשֵ א עַ ל ּכָל הָ ָא ֶֽרץ ּבִיקָ ֶ ֽרָך ו ְהֹופַ ע ּבַהֲ דַ ר ּגְאֹון עֻ ּזֶ ָֽך עַ ל ּכָל יֹוׁשְ בֵי תֵ בֵל
בֹותֽינּו .מְ לֹוְך עַ ל ּכָל הָ עֹולָם ּכֻּלֹו ִּבכ ֶ
מלְֶך ּומַ לְכּותֹו
ְ
ַאר ֶצָֽך .וְי ֵדַ ע ּכָל ּפָ עּול ּכִי אַ ּתָ ה פְ עַ לְּתֹו וְיָבִין ּכָל י ְצּור ּכִי אַ ּתָ ה יְצ ְַרּתֹו ו ְי ֹאמַ ר ּכ ֹל אֲ ׁשֶ ר נְׁשָ מָ ה בְאַ ּפֹו ה' אֱ ֹ-להֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל ֶ ֽ
ׁשלָה-— :מחזור ראש השנה נוסח אשכנז ,מוסף -ברכת מלכויות
ּבַּכ ֹל מָ ָ ֽ

Juxtaposition and correction:
ׂש ָ֙ך לְג֣ ֹוי ּג ָ֔דֹול ַוא ָ ֲ֣ב ֶרכ ְָ֔ך וַאֲ גַּדְ ָ ֖לה
ַאראֶ ּֽךָ׃וְאֶ ֽ ֶע ְ
ֲׁשר ְ
וַּיֹ֤אמֶר ה' אֶל־ַאב ְָ֔רם לְֶך־לְָך֛ מ ְ
ָאביָך אֶל־ה ָ ָ֖א ֶרץ א ֶ ֥
ֵַארצְָך֥ ּו ִמּמֹֽולַדְ ּתְ ָך֖ ּומ ֵ ִּ֣בית ִ ֑
ׁשר ּדִ ֶ ּ֤בר ֵאלָי ֙ו ה' ַו ֵּי֥לְֶך
ׁשּפ ְ֥ח ֹת ָהאֲדָ מָ ֽה׃ ַו ֵּי֣לְֶך ַאב ְָ֗רם ַּכ ֲא ֨ ֶ
ָאא ֹר ְונִב ְְרכ֣ ּו ב ְָ֔ך ּ֖כ ֹל ִמ ְ
ׁשְ ֶ ֑מָך ֶו ְה ֵי֖ה ּב ְָרכָ ֽה׃ ַואֲבָ ֲֽרכָה֙ מ ָ ְ֣ב ְר ֶ֔כיָך ּו ְמ ַק ֶּללְָך֖ ֑
ֵאתֹו ֵמח ָ ָֽרן׃ ַוּי ַ ִּ֣קח ַאב ְָרם֩ אֶת־ׂש ַָ֨רי ִאׁש ְּ֜תֹו ְואֶת־ל֣ ֹוט ּבֶן־ָא ִ֗חיו
ׁשב ִ ְ֣עים ָ
ׁשנִים֙ ְו ִ
א ִּ֖תֹו ֑לֹוט וְַאב ְָ֗רם ּבֶן־ח ֵ ָ֤מׁש ָ
ׁש ָ֔נה ְּבצ ֖
ֲׁשר ָר ָ֔כׁשּו ְואֶת־ה ֶ ַּ֖נפֶׁש ֲאׁשֶר־ע ָׂ֣שּו ְבח ָ ָ֑רן ַוּיֵצ ְ֗אּו ָל ֶל֙ ֶכ ֙ת ַ ֣א ְרצָה ְּכ ַ֔נעַן ַוּי ָ֖ב ֹאּו אַ ְ֥רצָה ּכְנָ ֽעַן׃ ַוּיַע ֲ֤ב ֹר ַאב ְָרם֙ ָּב ָ֔א ֶרץ
ְואֶת־ּכ ְ
ָל־רכּוׁשָם֙ א ֶ ֣
מֹורה ְוהַֽ ְּכנַ ֲע ִנ֖י אָ ֥ז ּבָאָ ֶֽרץ׃ ַוּי ָ ֵ֤רא ה' אֶל־ַאב ְָ֔רם ו ַּ֕י ֹאמֶר ְל ַ֨ז ְרע ֲָ֔ך א ֵ ֶּ֖תן אֶת־ה ָ ָ֣א ֶרץ ה ַּ֑ז ֹאת ַו ִּי֤בֶן ׁשָם֙ ִמזְ ֵּ֔ב ַח
֚ ַעד מ ְ֣קֹום ְ
ׁש ֶ֔כם ַ ֖עד אֵל֣ ֹון ֶ ֑
ְׁשם
ֽית־אל ַו ֵּי֣ט ָאה ֳֹ֑לה ּבֵ
ּׁשם ָה ָ֗ה ָרה מִּקֶ ֛דֶ ם לְבֵ
לַה' ַהּנ ְִראֶ ֥ה אֵלָ ֽיו׃ ַוּיַעְּתֵ֨ ק ִמ ֜ ָ
ֽית־אל ִמּי ָם֙ ְוה ַ ָ֣עי ִמ ֶּ֔קדֶ ם ַו ִּיֽב ָ ֤
ֵ֤
ֶן־ׁשם ִמזְ ֵּ֙ב ֙ ַח לַֽה' ַוּיִק ָ ְ֖רא ּב ֵ ֥
ֵ֖
ה'׃ ַוּי ַ ִּ֣סע ַאב ְָ֔רם הָל֥ ֹוְך ְונ ָ֖סֹו ַע הַּנֶ ֽגְּבָה׃ ---בראשית י"ב:א-ט
ַן־ׁשם יִׂש ְָר ֵ ֖אל נֶ ֥גֶד הָהָ ֽר׃
ַוּיִסְע֣ ּו מ ְֵרפִידִ֗ ים ַוּי ָבֹ֙א ּ֙ו מִדְ ַ ּ֣בר סִי ַ֔ני וַ ּֽיַחֲנ֖ ּו ַּבּמִדְ ָ ּ֑בר ַו ִּיֽח ָ ֥

----שמות י"ט:ב

[בחדש השלישי] .זש"ה דרכיה דרכי נועם וגו' (משלי ג יז) .ביקש הקב"ה ליתן תורה לישראל בשעה שיצאו ישראל ממצרים ,והיו חולקין זה על
זה והיו אומרים בכל שעה נתנה ראש ונשובה מצרימה (במדבר יד ד) ,מה כתיב ויסעו מסכות ויחנו באיתם (שמות יג כ) ,שהיו נוסעים במריבה
וחונים במריבה ,כשבאו לרפידים הושוו כולם ונעשו אגודה אחת ,ומנין שנעשו כולם אגודה אחת ,שנאמר ויחן שם ישראל נגד ההר (שם יט ב),
ויחנו אין כתיב כאן ,אלא ויחן ,אמר הקב"ה התורה כולה שלום ,ולמי אתננה לאומה שאוהבת שלום ,הוי וכל נתיבותיה שלום (משלי ג
יז)---.מדרש תנחומא

ִּכי אִם אֶל הַָּמקֹום אֲֶׁשר י ִ ְבחַר ה' אֱֹ-להֵיכֶם מִׇּכ ל ִׁש ְבטֵיכֶם לָׂשּום אֶת ְׁשמֹו ָׁשם לְִׁש כְנֹו תִ דְ ְרׁשּו ּובָאתָ ָּׁשָּמה--- .דברים
י״ב:ה׳
ץ׃ּכ֣י י ְדַ עְּתִ֗ יו
ֲׁשר ֲא ִנ֥י ע ֶֹׂשֽה׃ ְו ַ֨אב ְָר ָ֔הם הָי֧ ֹו ִי ֽ ְה ֶי ֛ה לְג֥ ֹוי ּג ָ֖דֹול ְוע ָ֑צּום ְו ִ֨נב ְְרכּו ֔בֹו ּ֖כ ֹל ּגֹו ֵי ֥י הָאָ ֶֽר ִ
ָאמר הַֽ ְמכ ֶ ַּ֤סה ֲאנִ ֙י מֵַֽאב ְָר ָ֔הם א ֶ ֖
וַ ֽה' ָ ֑
ְׁשמְר ּ֙ו ֶ ּ֣ד ֶרְך ה' ַלע ֲׂ֥שֹות צְדָ ָ ֖קה ּו ִמׁש ָ ְּ֑פט ְל ַ֗מעַן ה ִ ָ֤ביא ה' עַל־ַאב ְָר ָ֔הם אֵ ֥ת
ׁשר י ְ ַצ ֜ ֶּוה אֶת־ּב ָָנ֤יו ְואֶת־ּבֵית ֹ֙ו ַאח ֲָ֔ריו ו ָ ֽ
ְל ַמ ַע ֩ן ֲא ֨ ֶ
ֲאׁשֶר־ּדִ ֶ ּ֖בר עָלָ ֽיו׃----בראשית י"ח :י"ז-י"ט
“The attempt to eliminate the people of God was an attempt to eradicate the presence of God from the human situation. The
fact that after Auschwitz the Jewish people still lives and can still affirm its faith is the most powerful testimony that God still
lives.” — Rabbi Jonathan Sacks,Crisis and Covenant, p. 38

ֵיכ֖ם
ְׁשּובי אֶת־ׁשְבּותֵ יכֶ ֛ם ְלעֵינ ֶ
ָאביא אֶתְ ֶ֔כם ּוב ֵ ָ֖עת ַקּב ְִצ֣י אֶתְ ֶכ֑ם ּכִ ֽי־אֶ ּתֵ֨ ן אֶ תְ ֶ֜כם ל ֵ ֣
ּב ֵ ָ֤עת ַההִי ֙א ִ ֣
ְׁשם ְולִתְ ִה ָּ֗לה ּבְכֹל ֙ ע ֵ ַּ֣מי הָאָ֔ ֶרץ ּב ִ ֧
ָאמַ ֥ר ה' -— :צפניה ג:כ
ׁשּב ְ֗חּוהּו ׇּכל־ ָהאֻּמִ ֽים׃ ִּכ֥י ָ֘ג ַ ֤בר ָע ֵ֨לינּו ׀ ַחס ְּ֗דֹו ֶו ֱאמֶת־ה' לְעֹו ָ֗לם הַ ֽלְלּו־ ָיּֽה׃ —-תהילה קי"ז
הַ ֽלְל֣ ּו אֶת־ה' ׇּכל־ּגֹו ִי֑ם ֝ ַ
Praise the LORD, all you nations; extol Him, all you peoples, for great is His steadfast love toward us; the
faithfulness of the LORD endures forever. Hallelujah.

Endgame:
ְו ָה ָי֣ה ׀ ּבְַאח ִ ֲ֣רית ַהּי ָ ִ֗מים נ ָ֨כֹון ִי ֽ ְה ֶ֜יה ַ ֤הר ּבֵית־ה' ּב ְ֣ר ֹאׁש ֶהה ִָ֔רים ְונ ָ ִּׂ֖שא ִמ ְּגב ָ֑עֹות ְונָה ֲ֥רּו א ֵָל֖יו ּכָל־הַּגֹו ִי ֽם׃ וְ ֽ ָהל ְ֞כּו ע ִ ַּ֣מים ַר ִּ֗בים
תֹורה ּודְ בַר־ה'
ֱֹ-להי יַע ֲ֔ק ֹב וְי ֵֹר֙נ ּ֙ו מִּדְ ָר ָ֔כיו ְונֵל ְָכ֖ה ּבְא ְֹרח ָ ֹ֑תיו ִּכ֤י ִמּצִּיֹו ֙ן ּתֵ ֵצ֣א ָ֔
וְָאמְר ּ֙ו לְכ֣ ּו ׀ ְונַע ֲֶל֣ה אֶל־הַר־ה' אֶל־ּבֵי ֙ת א ֵ ֣
ּׂשא ג֤ ֹוי אֶל־ּגֹו ֙י ֶ֔ח ֶרב
ְהֹוכ֖י ַח ְלע ִ ַּ֣מים ַר ִ ּ֑בים ְוכִּתְ ֨תּו ח ְַרבֹותָ֜ ם ְלאִּתִ֗ ים ַו ֲחנִיתֽ ֹותֵ יהֶם֙ ְל ַמזְמ ֵ֔רֹות ֹלא־י ִ ֨ ָ
ׁשפַט֙ ֵ ּ֣בין הַּגֹו ִ֔ים ו ִ
מִירּוׁשָלִָֽם׃ ְו ָ
וְֹלא־י ִ ְלמ ְ֥דּו ֖עֹוד ִמ ְלחָמָ ֽה׃ ----ישעיהו ב:ב-ד
ְׁשם ה' ל ְׇעב ְ֖דֹו ׁשְכֶ ֥ם א ֶָחֽד׃ —-צפניה ג:ט
ְרּורה ִלק ְ֤ר ֹא ֻכּלָם֙ ּב ֵ ֣
ּכִ ֽי־אָ ֛ז ֶאה ְּ֥פ ְֹך אֶל־ע ִ ַּ֖מים ׂש ָָפ֣ה ב ָ ֑

Consolation prize:
ְתֹוכְך נְאֻם־ה’ְ :ונִלְו ּ֩ו גֹו ִ֨ים ַר ִ ּ֤בים אֶל־ה’ ַּבּיֹ֣ום ה ַ֔הּוא וְהָ ֥יּו ִל֖י ל ָ ְ֑עם וְׁשָ ַכנ ִ ְּ֣תי בְתֹו ֵ֔כְך
ָר ִּנ֥י ְו ִ
ׂשמ ִ ְ֖חי ּבַת־צִּי֑ ֹון ִּכ֧י ִהנְנִי־בָ ֛א וְׁשָ ַכנ ִ ְּ֥תי ב ֵ ֖
ׁשל ַ ָ֥חנִי אֵלָ ֽי ְִך׃---זכריה ב:י"ד-ט"ו ,אלשיך
ְוי ָדַ֕ עַּתְ ּכִי־ה’ ְצב ָ֖אֹ-ות ְ
ֱֹ-להי ְִך ֭ ִצּיֹון ל ְ֥ד ֹר ו ָ֗ד ֹר הַ ֽלְלּו־ ָיּֽה׃---תהילים קמ"ו:י'
יִמְֹל֤ ְך ה' ׀ לְעֹו ָ֗לם א ַ ֣

חודש טוב!
ָׂשר ְל ִהׁשְּתַ ֲח ֺ֥ות ְלפ ַָנ֖י ָאמַ ֥ר ה'׃---ישעיהו ס"ו:כ"ג
ׁש ְּבחָדְ ׁ֔שֹו ּומִּדֵ ֥י ׁש ָ ַּ֖בת ְּב ַ
ְו ָה ָ֗יה מִ ּֽדֵ י־ ֙ח ֹדֶ ֙
ׁשּב ַּ֑תֹו י ָ֧בֹוא כָל־ּב ָ ֛

