בס"ד

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
עורך

פרשת השבוע

בחוקותי  -מסכת אבות פרק ה'

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
שלושת עמודי העולם

כתב רבי יצחק הכהן הוברמן הצדיק מרעננה זיע"א
מדוע נזכרו בפרשתינו האבות הק' אחורנית קודם
יעקב אח"כ יצחק ולבסוף אברהם ,שנאמר 'וזכרתי
בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי
אברהם אזכור והארץ אזכור' ,ללמדנו שספירת
העומר וקריאת פרשת התוכחה 'בחוקותי' לפני
חג השבועות ,גורמת זיכוך לאדם ,וזוכה לקבל
שלושת עמודי העולם שנכתבו בפרשתינו לפי
סדר חשיבותם שמקבלם בזכות שלושת האבות,
בזכות "יעקב-תורה" שנאמר 'תתן אמת ליעקב',
בזכות "יצחק-עבודת התפילה" שנאמר 'ויצא
יצחק לשוח בשדה' ,ובזכות "אברהם-גמילות
חסדים" שנאמר 'חסד לאברהם'.

בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

יום ו' שבת קודש
יום ד' יום ה'
יום ג'
יום א' יום ב'
כ"ח אייר ער"ח סיון ר"ח סיון ב' סיון ג' סיון ד' סיון ה' סיון
מ"ג לעומר מ"ד לעומר מ"ה לעומר מ"ו לעומר מ"ז לעומר מ"ח לעומר מ"ט לעומר

19.05.18 18.05.18 17.05.18 16.05.18 15.05.18 14.05.18 13.05.18

עלות השחר
4:21
זמן טלית ותפילין
4:29
זריחה  -הנץ החמה 5:52
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:29
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:10
חצות יום ולילה
12:37
מנחה גדולה
13:12
פלג המנחה
18:21
שקיעה
19:30
צאת הכוכבים
19:47

4:20
4:28
5:52
8:28
9:10
12:37
13:12
18:21
19:31
19:48

4:19
4:27
5:51
8:28
9:09
12:37
13:12
18:22
19:32
19:48

4:18
4:26
5:50
8:28
9:09
12:37
13:12
18:22
19:32
19:49

4:17
4:25
5:50
8:27
9:09
12:37
13:13
18:23
19:33
19:50

4:17
4:25
5:49
8:27
9:09
12:37
13:13
18:23
19:34
19:50

"שבת מברכין"

4:16
4:24
5:49
8:27
9:08
12:37
13:13
18:24
19:34
19:51

המולד ביום שלישי ,שעה  21 ,6:00דקות ו 6-חלקים
ראש חודש סיון ביום שלישי הבעל"ט.

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

בחוקותי
ה' עוזי

19:09
20:01
20:53

גליון מס'

763

אחראי מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
הקב"ה מתאוה לעמלה של תורה

יתם א ָֹתם (ויקרא כו ,ג)
ִאם בְ ֻחק ַֹתי ֵתלֵ כּו וְ ֶאת ִמצְ ו ַֹתי ִת ְש ְמרּו וַ עֲ ִש ֶ
מכאן שהמקום מתאוה שיהיו ישראל עמלים בתורה( .תורת כהנים)

בשלושה דברים מצאנו לשון 'תאוה' (כביכול) לפני הקב"ה .האחד ,בכתוב שלפנינו 'אם בחקתי
תלכו' ,ודרשו בתורת כהנים' :מכאן שהמקום מתאוה שיהיו ישראל עמלים בתורה' .השני ,לגבי התפילה
כמבואר בגמ' (יבמות סד ,א)' :אמר רב יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים ,מפני שהקב"ה מתאוה
לתפילתן של צדיקים' .והשלישי ,לגבי הקרבנות אשר נאמר בהם 'לריח ניחוח לפני ה' (שמות כט ,כה).
ועתה בוא וראה שהעמל בתורה חביב לפני הקב"ה יותר מתפילה וקרבנות ,דהנה גרסינן בעירובין
(סג ,ב) על הכתוב (יהושע ה ,יד) ויאמר לו כי אני שר צבא ה' עתה באתי' :אמר לו אמש בטלתם תמיד
של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה ,אמר לו על איזה מהם באת ,אמר לו עתה באתי .מיד וילן
יהושע בלילה ההוא בתוך העמק – ואמר רבי יונתן מלמד שלן בעומקא של הלכה וכו' .אמר רבי שמואל
בר אוניא משמיה דרב ,גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין – דאמר עתה באתי' .והנה הת"ת
האמור בכאן הוא מתוך עמל והיינו 'לן בעומקא של הלכה' ,הרי לפנינו מפורש שחביב עמל התורה לפני
המקום יותר מהקרבת הקרבנות.
והלום מצינו כן בגמ' דמכות (י ,א)' :אמר ריב"ל מאי דכתיב שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי
בית ה' נלך ,אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם שמעתי בנ"א שאומרים מתי ימות זקן זה ויבא שלמה
בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל ,ושמחתי .אמר ליה הקב"ה כי טוב יום בחצריך מאלף – טוב לי יום
אחד שאתה עוסק בתורה לפני יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני ע"ג המזבח' .ואכן
הדבר יצא מפי מלכו של עולם שחשוב לפניו יום של תלמוד תורה ,יותר מבנין בית הבחירה שהוא מקום
השראת השכינה בישראל ומקום תפילת כל חי ,ויותר מאלף קרבנות.
וגם הלום שנינו כן בגמ' דמנחות (קי ,א) על הכתוב זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים
ולזבח השלמים' :אמר רבא כל העוסק בתורה ,מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב עולה' .וכיו"ב מצאנו
באבות דרבי נתן (ד ,א) וז"ל' :על התורה כיצד ,הוא אומר חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלוהים מעולות ועולה
היא חביבה מזבחים מפני שהעולה כולה כליל לאישים וכו' ,ותלמוד תורה חביבה לפני המקום מעולות לפי
שאם אדם למד תורה יודע דעתו של מקום שנא' אז תבין יראת ה' ודעת אלוהים תמצא'.
וגדולה מזו מצאנו בתלמוד ירושלמי (פאה א ,א)' :ותלמוד תורה ,רבי ברכיה ורבי חייא דכפר דחומין
– חד אמר אפילו כל העולם אינו שוה אפילו לדבר אחד מן התורה ,וחד אמר אפילו כל מצותיה של
תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה' .הנה מפורש מכאן שכל העולם כולו ובכלל זה כל המצוות
שבתורה ,אינם חשובים לפני הקב"ה כמו דבר אחד מן התורה .ומקרא מלא הוא' :בראשית ברא אלהים
את השמים ואת הארץ' (בראשית א ,א) – בשביל התורה שנקראת ראשית .וכן הוא אומר' :ויהי ערב
ויהי בוקר יום הששי' (שם א ,לא) ,וכתב רש"י' :הוסיף ה' בששי בגמר מעשה בראשית ,לומר שהתנה
עמהם ע"מ שיקבלו עליהם חמישה חומשי תורה .ד"א יום הששי ,כולם תלויים ועומדים עד יום הששי
הוא יום ששי בסיון המוכן למתן תורה' ,עכ"ל .וכן הדא הוא דכתיב (ירמיה לב ,כה)' :אם לא בריתי יומם
ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי' ,ולחד מ"ד בברית של תורה הכתוב מדבר.
אכן עין רואה ואזן שומעת מכל הלין ,שאין לך דבר שהקב"ה 'מתאוה' לו והעושה נחת רוח לפניו יתברך
יותר מעמלה של תורה .ושוב לא יפלא מנ"ל לתו"כ – 'שהמקום מתאוה שיהיו ישראל עמלים בתורה'.
ודע שמעלה יתירה זו של חביבות אשר לפני המקום ,היא למעשה גם מצוה על האדם .שכן
מקרא מלא הוא שהקב"ה תובע מלומד התורה להגיע להכרה זו' :הסכת ושמע ישראל היום הזה
נהייתה לעם' (דברים כז ,ט) ,ודרש עלה רבי יהודה בשלהי גמ' דברכות (סג ,ב)' :וכי אותו היום
נתנה תורה לישראל ,והלא אותו יום סוף ארבעים שנה היה ,אלא ללמדך שחביבה תורה על
לומדיה בכל יום ויום כיום שנתנה מהר סיני .אמר רבי תנחום בריה דרב חייא איש כפר עכו ,תדע
שהרי אדם קורא ק"ש שחרית וערבית וערב אחד אינו קורא ,דומה כמי שלא קרא ק"ש
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות ההלכה

אורות הכשרות

תשובות הלכתיות משולחנו של מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

מעולם' .הרי לפנינו שגדר חביבות התורה הנדרשת מהאדם הוא כגודל
שיעור החביבות שנדרשה מאבותינו במעמד הר סיני ,וידועים דבריו
הנשגבים של ספר החינוך (מצוה שה) בענין הספירה שבין יצ"מ למעמד
הר סיני' :נצטוינו למנות ממחרת יו"ט של פסח עד יום נתינת התורה,
להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד בלבנו כעבד ישאף צל
וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות ,כי המנין מראה
באדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא' ,עכ"ל .ואכן מכלל
דברי החינוך הללו ,אתה למד מהו שיעור התשוקה והחביבות בתלמוד
תורה אשר ציוה לנו הכתוב – 'היום הזה נהייתה לעם' .וגדולה תביעה זו
כ"כ עד שמי שלא למד יום אחד – דומה כמי שלא למד מימיו (כמבואר
שם להדיא לענין ק"ש ,ואשר ממנו ביקש רבי תנחום להוכיח דברי רבי).
ומכלל דברים אמורים נמצאנו משכילין שחביבות התורה על לומדיה
– היא הגורם העיקרי המביא את הלומד לידי עמל ויגיעה בתורה ,עדי עד
הוא מתעלה על ידה למדרגות רמות ונשגבות לאין ערוך!

הלכות חג השבועות

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

הודעה חשובה
לקראת חג השבועות
ידע הציבור להזהר!
בכל המקומות שמוכרים דברי מאפה חלבי
וגם פרווה חייבת להיות הפרדה מוחלטת
בתבניות ובמלקחיים וכו'
במידה וראיתם מקום
אשר עומד תחת פיקוחינו
ואינו נזהר בהפרדה מוחלטת,
נא להודיע למח' הכשרות
טל 6204000 :שלוחה 5
בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת הכשרות

לשאלת רבים

הננו להודיע לפונים הרבים אשר ביקשו את
חוות דעתו של כב' המרא דאתרא וראב"ד באר-שבע

מו"ר הגאון הגדול רבי יהודה דרעי

שליט"א

אודות תערובת ג'לטין להכנת עוגות גבינה.
להלן תשובת כב' הרב שליט"א:
מותר להכין עוגת גבינה עם ג'לטין ,ובלבד שמקור הג'לטין הוא
מדגים ולא מבשר ,וגם נושא תווית כשרות מרבנות מוסמכת .ואין
בזה חשש תערובת דגים עם גבינה גם לספרדים המחמירים בזה.

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון כ"ח אייר תשע"ח ( )13.5.18בשעה 20:30

בברכת יאכלו ענוים וישבעו
לשכת רב העיר

בס"ד

התגלות מ"ב הפירושים על הפסוק "אם בחוקותי תלכו"
לרבנו חיים בן עטר "האור החיים הקדוש" זיע"א

נוהג מיוחד היה לרבנו מידי ערב שבת היה שוחט עגל ומחלק
את בשרו לכל תלמידי החכמים שבעירו .פעם אחת כל הבהמות
שנשחטו בעיר נמצאו טריפות המצב היה כל כך חמור שאפילו
עשירי הקהילה לא היה בידם להשיג נתח בשר לכבוד שבת
קודש .והנה ניגש השוחט לרבנו וסיפר לו על המצב .רבנו
קם מיד ממקומו והלך לרפת הבקר ולאחר רגעים ארוכים של
התבוננות במבט עמוק על העגלים שהסתובבו שם הצביע על
אחד העגלים ואמר לשוחט "זה" .לקחו את העגל ושחטו ואכן
העגל נמצא "חלק" ,השמועה על הימצאות בשר "כשר וחלק"
אצל רבנו עשתה לה כנפיים אך אף אחד לא העיז לבוא ולבקש
מהרב בשר ביודעם שהבשר מיועד לתלמידי חכמים בלבד
כבכל ערב שבת קודש ,והנה בעת החלוקה של הבשר בא אחד
מהגבירים העשירים שבעיר שהיה תומך גדול בממונו בישיבה
של רבנו וביקש שהרב שייתן גם לו איזה נתח בשר לכבוד שבת
רבנו הסביר לגביר העשיר שהבשר הזה "הוקדש" למטרה נעלה
זו והוא מיועד אך ורק לתלמידי חכמים העוסקים בעמלה של
תורה ומכיון שבשר זה הוקדש למטרה זו כל אדם שיאכל ממנו
ואינו עוסק בתורה עלול להינזק .הגביר ניסה בכל זאת לשכנע
את הרב שייתן ולו נתח קטן של בשר ,אך רבנו פסק באופן נחרץ
הבשר מיועד אך ורק לתלמידי חכמים באותו רגע נכנס אל רבנו
השכן של הגביר שהיה ת"ח אך עני ואביון לבוש בבגדים קרועים
והנה העשיר רואה איך שרבנו נזעק אליו ביראת כבוד והגיש
לו נתח בשר גדול ויפה הגביר כעס מאוד ואמר בזילזול "גם זה
תלמיד חכם" רבנו שתק ולא הגיב כלל.
והנה בליל שבת חולם רבנו בשנתו את אביו זצ"ל ואמר לו כי
בשמים התעורר קטרוג גדול על זה שלא מחה באותו עשיר על
בזיון של תלמיד חכם ועל כן גזרו עליו בשמים מיתה אולם אביו
זצ"ל מספר לו שהוא פעל בשמים שימירו לו את העונש ובמקום
עונש מיתה הוא יקבל עליו לצאת לגלות ללא הגבלת זמן עד
שיודיעוהו מן השמים שכבר התכפר עוונו .רבנו מיד בצאת
השבת ארז את מטלטליו ויצא לגלות ,כך נדד לו "האור החיים
הקדוש" מעיר לעיר ומכפר לכפר מקום שבו ישן היום לא ישן
בו למחרת מזונו היה כל מה שהצליח להשיג ונאלץ להסתפק
במעט שנתנו לו ,בכל מקום שהגיע הסתיר את זהותו האמיתית
ומסופר כי בזמן הגלות הזו חיבר קטעים גדולים מפירושו אור
החיים על התורה ובכל מקום שנזדמן לו עט ונייר העלה את
חידושיו על הכתב.
וכך לאחר שבועות ארוכים של נדודים ובזיונות וחרפת רעב
הגיע בערב שבת "פרשת בחוקותי" לשערי עיר אחת גדולה
ומכיון שנותרו עוד כשלוש שעות עד כניסת השבת הלך רבנו
לטבול בנהר שמחוץ לעיר וישב ללמוד את פרשת השבוע מתחת
לאיזה עץ והנה בזמן זה חידש  42פרושים על הפסוק הראשון
של הפרשה "אם בחוקותי תלכו" לפני כניסת השבת מיהר
להיכנס אל העיר ובא לבית הכנסת וישב במקום בו יושבים
כל העניים אף אחד מבני העיר לא העלה על דעתו שהאורח
בלוי הבגדים שיושב בפינה הוא רבנו "האור החיים הקדוש"
שנודע כבר אז בקדושתו ובצדקותו בכל העולם ,לאחר התפילה
הוזמן רבנו לסעוד את סעודת השבת בביתו של אחד מאנשי
העיר ,לאחר הסעודה קם בעל הבית ביחד עם אורחו והלכו
לבית הרב כמנהגם בעיר הזאת שמידי שבת בשבתו באים כל
אנשי העיר לעונג שבת בבית הרב כשהגיעו היה הבית מלא
מפה לפה הרב שכשלעצמו היה צדיק וקדוש עליון ישב בראש
השולחן המרכזי כשהוא אחוז שרעפים ופניו מאירות ידוע היה
לכולם שבשעה שהציבור שר שירי שבת הרב מתעמק ברעיונות
נשגבים והוא מרחף בעולמות עליונים ומשיג השגות קדושות
וגבוהות עד שמגיע לעלית נשמה ולאר מכן הוא חוזר לעצמו
ומספר לכל הקהל את אשר הרשו לו מן השמים חידושי תורה
ששמע במתיבתא דרקיעא.
והנה הרב פתח את עיניו ואמר בהתלהבות השבת יש משהו
מיוחד כי זה עתה אמרו למעלה בשמים  14פירושים בפסוק
הראשון של פרשת השבוע "אם בחוקותי תלכו" כאשר סיים
הרב להסבירם הוסיף ואמר" :חידושי תורה אלו נשמעו ונלמדו
עתה בפמליה של מעלה והם החידושים הנוראים שחידש בערב
שבת זה מו"ר ועט"ר הצדיק קדוש עליון רבנו חיים בן עטר
האור החיים הקדוש" הנווד מרופט הבגדים שישב בפינת האולם
אמר בקול רם "לא קדוש ...ולא רבנו ...אלא חיים בן עטר "...כל

הקהל ובראשם הרב נדהמו לשמוע הערה מבזה על קדוש עליון אך
המארח מיד הגן עליו ואמר כנראה שעני זה משוגע תעזבו אותו
לנפשו המארח פנה אליו ואמר לו ראה הוזהרת .למחרת אחרי
התפילה נשארו הציבור בבית הכנסת לאחר ששרו שירי שבת פתח
הרב ואמר "התגלו לי עתה עוד  14חידושים נפלאים על הפסוק
הראשון חידושים אלו נאמרו בפמליה של מעלה בשמו של קדוש
עליון רבנו חיים בן עטר החי בעולמנו זה" והנה לפתע נשמע שוב
קול מצידו האחר של האולם "לא קדוש ...ולא רבנו ...אלא חיים בן
עטר "...הציבור כולו הפנו את מבטיהם הזועמים וראו שהדברים
יצאו מפיו של האורח בלויי הבגדים אותו פוחז שאתמול אמר
את אותם דברים אנשי העיר רצו לעשות בו שפטים ולזרוק אותו
החוצה בביזיון אך המארח שוב ניגש והגן עליו אך יחד עם זה
הוסיף ואמר לו" :ראה הוזהרת בפעם הבאה אני לא יוכל יותר להגן
עליך" .והנה בסעודה שלישית חזר המעשה שוב הרב התלהב מאוד
בעת השירה ולאחר מכן אמר "בשעה זו נתגלו לי עוד  14פרושים
שנאמרו בפמליה של מעלה והם חידושי התורה של גדול הדור מאור
עיינינו רבנו חיים בן עטר האור החיים הקדוש" ושוב נשמע קול
מקצה האולם "לא רבנו ...ולא קדוש ...אלא חיים בן עטר."...
מהומה גדולה התחוללה שם הרב כעס מאוד הציבור יצא מגדרו
כולם רצו להתנפל על הנווד מרופט הבגדים ולכלות בו את זעמם
אך הרב מיד אמר לשניים מאנשי העיר תפסו וקחו אותו החוצה
ותסגרו אותו באיזה חדר עד מוצאי שבת ואז כבר נדע לשלם לו
את גמולו שמזלזל בכבודו ובקדושתו של רבנו הקדוש רבי חיים בן
עטר .ואכן ,מיד גררו את רבנו ושמו אותו באחד החדרים במעצר.
והנה במוצאי שבת כשהחלו הציבור להתפזר לבתיהם לפתע החלו
רוחות עזות לנשוב בעיר סערה איומה החלה מתקרבת רעמים
מחרישי אוזניים נשמעו וברקים מסנוורי עיניים האירו את הרקיע
עצים נעקרו ממקומם וגגות עפו לכל עבר פחד ורעדה אחזו את כל
תושבי העיר וזעקות איומות נשמעו מכל צד בני העיר פנו בבהלה
לרב שיציל אותם ושיבדוק בשמי השמים על מה אבדה הארץ ,על
מה הסער הגדול הזה.
הרב ישב אחוז שרעפים כל כולו שקוע בעולמות העליונים והנה
לאחר מספר דקות התעורר הרב וחזר לעצמו כשהציבור מבחין על
הפנים של הרב שהוא נתון בזעזוע עמוק כששיניו דא לדא נקשן
ומיד קם מכיסאו בברכיים כושלות כשהוא מדדה את עצמו ואמר
בואו איתי הרב ציווה לקחת איתם בקבוק יין נר ובשמים ודחק את
עצמו בבהלה ובמהירות ויצא החוצה כל הציבור יצאו אחריו הרב
שם פעמיו אל אותו חדר המעצר שבו היה רבנו .איך שפתחו את
החדר נפל הרב לרגלי האורח המוזר נווד מרופט הבגדים נישק את
רגליו ואמר בבכי נורא "אנחנו אנשי העיר מבקשים סליחה מחילה
וכפרה מהוד קדושת מעלת כבודו" הרב קם מהארץ והגיש לו את
היין הנר והבשמים ואמר לו "אנחנו מבקשים ממעלת כבודו לעשות
הבדלה" .הציבור עמד בשקט מוכה תדהמה כשאינו מבין כיצד רבם
הגדול מכבד את האורח החוצפן .והנה לתדהמתם הרבה באותו רגע
כאשר סיים האורח ואמר את המילים "המבדיל בין קודש לחול"
פסקה הסערה באחת והפכה לדממה וכאילו לא היו לא רעמים ולא
ברקים כשהשלווה חוזרת אל העיר.
פנה הרב לאנשי העיר והסביר" :דעו לכם שאדם זה שלפנינו הוא לא
אחר מאשר מו"ר ועט"ר רבנו חיים בן עטר האור החיים הקדוש".
הקהל קיבל פיק ברכיים כשהוא עומד נרעש ונפעם" ,התגלה אלי
עתה בשמים" המשיך הרב בדבריו "כי בכל ימות השבוע נידונים
הרשעים בגהינם משא"כ ביום שבת מכבים את הגהינם וגם הרשעים
מקבלים מנוחה אך במוצאי שבת אין רשות למלאכי חבלה להפעיל
את הגהינם אלא רק לאחר שכאן בעולם הזה יעשה רבנו האור
החיים הקדוש הבדלה על היין ,והנה במוצאי שבת זו רבנו הקדוש
היה מושלך בחדר זה במעצר בלי יין נר הבדלה ובשמים ,ובעולמות
העליונים שררה אנדרלמוסיה ולכן המלאכי חבלה ירדו לנקום בנו
על שאנו מעכבים את הפעלתו של הגהינם ,ובאמת כשרבנו הקדוש
סיים את ההבדלה חזרו המלאכי חבלה למקומם ופסקה הסערה".
תושבי העיר ניגשו אל רבנו ביקשו את סליחתו ורבנו בירכם כל
אחד לפי בקשתו.
הרב של העיר פנה אל רבנו ואמר" :מן השמים ביקשו ממני להודיע
למעלת כבודו שכבר נתכפר לו עוונו בבזיונות הקשים שעבר כאן
וסגירתו במעצר בחדר זה והוא יכול לשוב אל ביתו כי בזה נסתיימה
גלותו .זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
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