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ֹבאּו ֶאל ְלכּו ַוּיָ ִעים יֹום.  כו ַוּיֵ ץ ַאְרּבָ בּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמּקֵ ׁשֻ ה ְוֶאל-כה ַוּיָ ל-ַאֲהֹרן ְוֶאל-ֹמׁשֶ ֲעַדת -ּכָ
ֵני ָרֵאל ֶאל-ּבְ ָבר ְוֶאת-ִיׂשְ יבּו ֹאָתם ּדָ ׁשִ ה ַוּיָ אָרן ָקֵדׁשָ ר ּפָ ל-ִמְדּבַ ְראּום ֶאת-ּכָ ִרי ָהָאֶרץ.  כז -ָהֵעָדה ַוּיַ ּפְ
רוּ ַויְ  אנּו ֶאל-ַסּפְ נּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה-לֹו ַוּיֹאְמרּו ּבָ ַלְחּתָ ר ׁשְ ְרָיּה.  כח ֶאֶפס -ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּפִ

י ֹדֹלת ְמֹאד ְוַגם-ּכִ ֻצרֹות ּגְ ָאֶרץ ְוֶהָעִרים ּבְ ב ּבָ ב -ַעז ָהָעם ַהּיֹׁשֵ ם.  כט ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ׁשָ
ב ַעלבְּ  ַנֲעִני יֹוׁשֵ ָהר ְוַהּכְ ב ּבָ י ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאֹמִרי יֹוׁשֵ ֶגב ְוַהִחּתִ ֵלב -ֶאֶרץ ַהּנֶ ַהס ּכָ ן.  ל ַוּיַ ְרּדֵ ם ְוַעל ַיד ַהּיַ ַהּיָ

י-ָהָעם ֶאל-ֶאת נּו ֹאָתּה ּכִ ה ַוּיֹאֶמר ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרׁשְ ר-ֹמׁשֶ ים ֲאׁשֶ ָעלּו ִעּמֹו -ָיכֹול נּוַכל ָלּה.  לא ְוָהֲאָנׁשִ
י-ָאְמרּו ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל רּו ֹאָתּה ֶאל-ָהָעם  ּכִ ר ּתָ ת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּבַ ּנּו.  לב ַוּיִֹציאּו ּדִ ָרֵאל ֵלאֹמר  ָהָאֶרץ -ָחָזק הּוא ִמּמֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ֶביָה ִהוא ְוָכל ר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוׁשְ ר-ֲאׁשֶ ם ָרִאינּו ֶאת-ָהָעם ֲאׁשֶ י ִמּדֹות.  לג ְוׁשָ ִפיִלים -ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנׁשֵ ַהּנְ
ֵני ֲעָנק ִמן ֵעיֵניֶהם.-ּבְ ֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ּבְ ִהי ְבֵעיֵנינּו ּכַ ִפִלים ַוּנְ   ַהּנְ

  
א ָ ׂשּ ל א ַוּתִ נּו ֶאת-ּכָ ּתְ ּלֹנּו ַעל-ָהֵעָדה ַוּיִ ְיָלה ַההּוא.  ב ַוּיִ ּלַ ְבּכּו ָהָעם ּבַ ה ְוַעל-קֹוָלם ַוּיִ ָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם -ֹמׁשֶ ֵני ִיׂשְ ַאֲהֹרן ּכֹל ּבְ

ל ה לוּ -ָהֵעָדה לוּ -ּכָ ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו ּבַ ינּו -יא ֹאָתנּו ֶאלֵמבִ  ה'ָמְתנּו.  ג ְוָלָמה -ַמְתנּו ּבְ ֶחֶרב ָנׁשֵ ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִלְנּפֹל ּבַ
נּו ִיְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה.  ד ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ה ְוַאֲהֹרן -ְוַטּפֵ ּפֹל ֹמׁשֶ ָנה ֹראׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה.  ה ַוּיִ ָאִחיו  ִנּתְ

ל-ַעל ֵניֶהם ִלְפֵני ּכָ ןְקהַ -ּפְ ַע ּבִ ָרֵאל.  ו ִויהֹוׁשֻ ֵני ִיׂשְ ן-ל ֲעַדת ּבְ ה ִמן-נּון ְוָכֵלב ּבֶ ִרים ֶאת-ְיֻפּנֶ ְגֵדיֶהם.  ז -ַהּתָ ָהָאֶרץ ָקְרעּו ּבִ
ל-ַוּיֹאְמרּו ֶאל ֵני-ּכָ ר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד.  ח ִאם-ֲעַדת ּבְ ָרֵאל ֵלאֹמר  ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ נּו -ִיׂשְ  ה'ָחֵפץ ּבָ

ר-ְוֵהִביא ֹאָתנּו ֶאל ם ַאל-ַאל ה'ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש.  ט ַאְך בַּ -ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו  ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ְמֹרדּו ְוַאּתֶ יְראּו ֶאת-ּתִ -ּתִ
ם ֵמֲעֵליֶהם וַ  י ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצּלָ נּו ַאל ה'ַעם ָהָאֶרץ ּכִ יָרֻאם.  י ַוּיֹ-ִאּתָ לּתִ ֲאָבִנים ּוְכבֹוד -אְמרּו ּכָ ִנְרָאה  ה'ָהֵעָדה ִלְרּגֹום ֹאָתם ּבָ

ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל ל-ּבְ ָרֵאל. -ּכָ ֵני ִיׂשְ   ּבְ
...  

ר  ה ְוֶאל-ֶאל ה'כו ַוְיַדּבֵ יִנים ָעָלי ֶאת-ַאֲהֹרן ֵלאֹמר.  כז ַעד-ֹמׁשֶ ה ַמּלִ ר ֵהּמָ נֵ -ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ֻלּנֹות ּבְ ָרֵאל ּתְ י ִיׂשְ
י.  כח ֱאֹמר ֲאֵלֶהם ַחי ָמְעּתִ יִנים ָעַלי ׁשָ ה ַמּלִ ר ֵהּמָ ר -ִאם ה'-ָאִני ְנֻאם-ֲאׁשֶ ְדּבָ ּמִ ה ָלֶכם.  כט ּבַ ן ֶאֱעׂשֶ ָאְזָני  ּכֵ ם ּבְ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֹלא ּכַ

לּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל ה ִיּפְ ֻקֵדיֶכם ְלָכל-ַהּזֶ ִרים-ּפְ ן ֶעׂשְ ְרֶכם ִמּבֶ ר ֲהִליֹנֶתם ָעָלי.  ל ִאם ִמְסּפַ ָנה ָוָמְעָלה  ֲאׁשֶ ֹבאּו ֶאל-ׁשָ ם ּתָ ָהָאֶרץ -ַאּתֶ
אִתי ֶאת ר ָנׂשָ י ִאם-ֲאׁשֶ ּה ּכִ ן ֶאְתֶכם ּבָ ּכֵ ן-ָיִדי ְלׁשַ ֵלב ּבֶ ן-ּכָ ַע ּבִ ה ִויהֹוׁשֻ ם ָלַבז ִיְהֶיה  ְוֵהֵביאִתי -ְיֻפּנֶ ר ֲאַמְרּתֶ ֶכם ֲאׁשֶ נּון.  לא ְוַטּפְ

דְ -ּו ֶאתֹאָתם ְוָיְדע ּמִ ה.  לג ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו ֹרִעים ּבַ ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ לּו ּבַ ם ִיּפְ ּה.  לב ּוִפְגֵריֶכם ַאּתֶ ם ּבָ ר ְמַאְסּתֶ ָנה ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ּבָ
אּו ֶאת ר-ְזנּוֵתיֶכם ַעד-ְוָנׂשְ ִמים ֲאׁשֶ ר ַהּיָ ִמְסּפַ ר.  לד ּבְ ְדּבָ ּמִ ְגֵריֶכם ּבַ רְ -ּתֹם ּפִ ם ֶאתּתַ ָנה -ּתֶ ָ ָנה יֹום ַלׁשּ ָ ִעים יֹום יֹום ַלׁשּ ָהָאֶרץ ַאְרּבָ
אּו ֶאת ׂשְ ם ֶאתֲעו ֹ -ּתִ ָנה ִויַדְעּתֶ ִעים ׁשָ נּוָאִתי.  לה ֲאִני -ֹנֵתיֶכם ַאְרּבָ י ִאם ה'ּתְ ְרּתִ ּבַ ה ְלָכל-ּדִ ָהֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת -ֹלא ֹזאת ֶאֱעׂשֶ

ה ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ ר ַהּנֹוָעִדים ָעָלי ּבַ ים ֲאׁשֶ ם ָיֻמתּו.  לו ְוָהֲאָנׁשִ ּמּו ְוׁשָ ה ָלתּור ֶאת-ִיּתַ ַלח ֹמׁשֶ ינּו) ָעָליו ֶאת-ׁשָ ּלִ בּו וילונו (ַוּיַ ׁשֻ -ָהָאֶרץ ַוּיָ
ל ה ַעל-ּכָ ת-ָהֵעָדה ְלהֹוִציא ִדּבָ ים מֹוִצֵאי ִדּבַ ֻמתּו ָהֲאָנׁשִ ָפה ִלְפֵני -ָהָאֶרץ.  לז ַוּיָ ּגֵ ּמַ ן.  ה'ָהָאֶרץ ָרָעה ּבַ ַע ּבִ נּון ְוָכֵלב -לח ִויהֹוׁשֻ
ן ה ָחיּו ִמן-ּבֶ ים ָהֵהם ַהֹהְלִכים ָלתּור ֶאת-ְיֻפּנֶ   ָהָאֶרץ.-ָהֲאָנׁשִ
  

ה ֶאת ר ֹמׁשֶ ה ֶאל-לט ַוְיַדּבֵ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל-ַהּדְ ֲעלּו ֶאל-ּכָ מּו ַבּבֶֹקר ַוּיַ ּכִ ׁשְ לּו ָהָעם ְמֹאד.  מ ַוּיַ ְתַאּבְ ָרֵאל ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ָהָהר ֵלאֹמר  -ֹראשׁ -ּבְ
ּנּו ְוָעִלינּו ֶאל ר-ִהּנֶ קֹום ֲאׁשֶ ם ֹעְבִרים ֶאת ה'ָאַמר -ַהּמָ ה ַאּתֶ ה ּזֶ ה ָלּמָ י ָחָטאנּו.  מא ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ י -ּכִ ְוִהוא ֹלא ִתְצָלח.  מב  ה'ּפִ

י ֵאין -ַאל ֲעלּו ּכִ י ָהעֲ  ה'ּתַ ְגפּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם.  מג ּכִ ּנָ ֶכם ְוֹלא ּתִ ִקְרּבְ יּבְ ָחֶרב  ּכִ ם ּבֶ ם ִלְפֵניֶכם ּוְנַפְלּתֶ ַנֲעִני ׁשָ ן -ַעל-ָמֵלִקי ְוַהּכְ ּכֵ
ם ֵמַאֲחֵרי  ְבּתֶ לּו ַלֲעלֹות ֶאל ה'ִיְהֶיה -ְוֹלא ה'ׁשַ ְעּפִ ֶכם.  מד ַוּיַ ִרית-ִעּמָ ה ֹלא ה'-ֹראׁש ָהָהר ַוֲארֹון ּבְ ֲחֶנה.  -ּוֹמׁשֶ ֶרב ַהּמַ ָמׁשּו ִמּקֶ

ֶרד ָהֲעָמֵלִקי  ּכּום מה ַוּיֵ ָהר ַההּוא ַוּיַ ב ּבָ ַנֲעִני ַהּיֹׁשֵ תּום ַעדְוַהּכְ ּכְ   ַהָחְרָמה.-ַוּיַ
  (חומש במדבר פרק יג)

  
יתברך בהמרותם את פיו ובהטיחם דברים כנגדו. ואם בחולשת לבבם ‘ ולפי שהיה כלל חטאם: אם מה שבינם לבין ה

למקום אמרו חטאנו לה' ועל חולשת לבבם אמרו שקנו מדברי המרגלים. לכן החרטה הייתה בשניהם: במה שביניהם 
  אנחנו נעלה ונלחמנו.

לעלות ההרה. וזהו אמרו ותהינו לעלות ההרה.  וכוונו בזה לומר שהם ילחמו בגבורתם. ולזה חגרו כלי מלחמתם ונזדמנו
שהוא כפירוש רש"י מלשון הנה. כמו הננו ועלינו. וזכר שהאל ית' לא רצה בזה יען הייתה תשובתם בגאווה ובוז וגאון 
גבורתם. ולזה אמר למשה אמור אליהם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו. רוצה לומר, הנה המלחמה 

ה אנושית כי אם אלהית, ולה' התשועה לא לכם. וכיון שאינני בקרבכם, מה לכם עלותכם, כי לא די שלא הזאת איננ
תועילו אבל גם תנגפו לפני אויביכם. וזכר משה כי הוא התרה בהם ולא שמעו אליו. אבל בזדון לבבם עלו להלחם, ולא 

  רו את פי ה' ותזידו לעלות ההרה.לביטחונם בה', אבל להמרותם את פיו בדרך זדון עלו ההרה. וזהו ותמ
  (אברבנאל על התורה, דברים א)

  
כי חשבתם לרפאות שבר  לא הייתם מתחננים נוכח פני ה' להתוודות לפניו עד אשר ישוב לרחמכם, –'ָחָטאּנו לה'' 

מפשעכם בלי דברים אלה מפיכם כבר ניקיתם  '', וכאילו בהוצאת' ָחָטאּנו לה"עוונכם על נקלה באומרכם רק אלי 
לשבים מפשעיהם, להשתפך נפשו לפני ה' ולאמר חטאנו לך, בנוכח ולא  הצטרכות הכנעה יתירה אליו, יתברך, כראוי

  בנסתר.
  (הכתב והקבלה, דברים פרק א פסוק מא)
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  ומשה.גם שלא בצירוף ה'  רצו לשוב מעין החטא וקיבלו על עצמם למסור נפשם על הכניסה לארץ –'ַוַיְשִכּמו ַבֹבֶקר' 
שהתשובה עצמה גם כן נגד דבר  אף על גב שטוב לתקן החטא בדבר שחטא, אבל לא במקום –'ָלָמה ֶזה ַאֶתם ֹעְבִרים' 

  ה', ומסירות נפש כזה אינו מתקבל.
לחשוב שאזהרה זו אינה אלא  ...ואף על גב שהיה להם להאמין לאזהרת משה, מכל מקום חזקו לבבם -'ַוַיְעִפּלו ַלֲעלֹות' 

השירים בעת שבאו חנניה מישאל ועזריה לשאול את פי יחזקאל  כדי שתהא המסירות נפש באמת, כמו שמצינו במדרש שיר
  הקב"ה בעת שיפילו עצמם בכבשן האש, היתה התשובה שלא יעמוד, והיה כדי שתהיה הנביא אם יעמוד להם
מלשון אופל.  ל בזה עוד כוונה אחרת, וכפירוש רש"י בשם התנחומא, שהוא...מובן שבא הכתוב לכלו מסירות נפש באמת.

אבל מכל מקום היה כדאי להם ליהרג בארץ במלחמה,  הכוונה שהיו הרבה מן המעפילים מאמינים ויודעים שלא יצליחו ויפלו
  אבל ההשגחה באה והיפר עצתם.במדבר.  ישראל ולהיות נקבר שם ולא

  מה)-ס' מ(העמק דבר, במדבר פרק יד פ
  

נבוכדנצר העמיד צלם והפריש עשרים ושלשה מכל אומה ואומה, ועשרים ושלשה מכל ישראל. על דעת ר' שמעון: לא 
עבדו ישראל עבודת כוכבים. הא כיצד? נבוכדנצר העמיד צלם והפריש מכל אומה ואומה שלושה שלושה, ושלשה מכל 

ועזריה שהיו השלשה מישראל עמדו ומיחו על עצמן, ולא עבדו עבודת כוכבים. הלכו להם אצל  ישראל, וחנניה מישאל
דניאל, אמרו לו: רבינו דניאל, נבוכדנצר העמיד צלם והפריש מכל אומה ואומה שלושה שלושה, ולנו הפריש מכל ישראל, 

הלכו להם מיד אצל יחזקאל, אמרו לו  מה אתה אומר לנו, נסגוד ליה או לא? אמר להם: הנה הנביא לפניכם לכו אצלו.
כמו שאמרו לדניאל, נסגוד ליה או לא? אמר להם: כבר מקובל אני מישעיה רבי: (ישעיה כ"ו) חבי כמעט רגע עד יעבור 
זעם. אמרו ליה: מה את בעי דיהון אמרין הדין צלמא סגדין ליה כל אומיא! אמר לון: ומה אתון אמרין? אמרו ליה: אנן 

ה פגם דניהוי תמן ולא נסגוד ליה, בגין דיהון אמרין: הדין צלמא כל אומיא סגיד ליה, לבר מישראל. אמר בעינן נתן בי
להם: אם כדעתכם המתינו לי עד שאמלך בגבורה, הדא הוא דכתיב: (יחזקאל כ') באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את ה' 

ה: רבש"ע! חנניה מישאל ועזריה מבקשים ליתן נפשם וישבו לפני. ומי היו אלו? חנניה מישאל ועזריה. אמר לפני הקב"
על קדושת שמך, מתקיים את עליהן או לא? אמר לו: איני מתקיים עליהם, הדא הוא דכתיב: (שם) בן אדם דבר את זקני 
ישראל ואמרת אליהם וגו' הלדרוש אותי אתם באים מאחר שגרמתם לי להחריב ביתי ולשרוף היכלי ולהגלות בני לבין 

ואח"כ אתם באים לדרשני?! (שם) חי אני אם אדרש לכם! באותה שעה בכה יחזקאל וקונן והילל בעצמו ואמר:  האומות
ווי לשונאי ישראל אבדה שארית יהודה, שלא נשתייר מיהודה, אלא אלו בלבד, שנאמר: (דניאל א') ויהי בהם מבני יהודה 

יל. כיון דאתא, אמרו ליה: מה אמר לך הקדוש ברוך הוא? דניאל חנניה מישאל ועזריה וזו תשובה באה להם והוה בכי ואז
אמר להם: אינו מתקיים עליכם. אמרו לו: בין מתקיים בין שאין מתקיים אנו נותנין נפשותינו על קדושת שמו! תדע לך 
 שהוא כן, שעד שלא באו אצל יחזקאל, מה אמרו לו לנבוכדנצר? (שם ג') לא חשחין אנחנא על דנה פתגם להתבותך הן

איתי אלהנא די אנחנא פלחין יכל לשזבותנא. לאחר שבאו אל יחזקאל ושמעו התשובה אמרו לנבוכדנצר: (שם) והן לא 
ידיע ליהוא לך מלכא, בין מציל בין לא מציל, ידיע ליהוא לך מלכא, די לאלהיך לא איתנא פלחין ולצלם דהבא די 

ואמר לו: יחזקאל, מה את סבור שאיני מתקיים עליהם, הקימת לא נסגד! מן דנפקין מן גביה דיחזקאל, נגלה הקב"ה 
מתקיים אני עליהם בודאי, הדא הוא דכתיב: (יחזקאל ל"ו) כה אמר ה' אלוהים עוד זאת אדרש לבית ישראל, אלא שביק 

  להון ולא תימר להון מידי אשבוק להון, מהלכין על תומם, הדא הוא דכתיב: (משלי י') הולך בתום ילך בטח וגו'.
  )השירים רבה ז ח שיר(

  
ת"ר מקושש זה צלפחד וכן הוא אומר (במדבר טו) ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש וגו' ולהלן הוא אומר (במדבר 
כז) אבינו מת במדבר מה להלן צלפחד אף כאן צלפחד דברי ר' עקיבא אמר לו ר' יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין 

יך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק, ואלא כך אתה עתיד ליתן את הדין אם כדבר
  .(במדבר יד) מויעפילו הוה ?אלא מהיכא הוה .ג"ש לא גמר ?הא גמר גזירה שוה

  
  צלפחד לא היה המקושש, אלא חטא במעפילים). -(גמרא שבת צז  ""ויעפילו" הוה? אלא מהיכא הוה"

, רישום פרטי של חטא התלוי רק באישיותו הפרטית של הצדיק שלא הורשם בחטא זה, הוא אם לשיטתו של ריב"ב
דבר המהפך עלינו את הסדרים המתוקנים באורחותיה של תורה, אע"פ שיש זכר של חטא באישיותו, אין אנו רשאים 

מחטיא את הצורה של החטא למושכו לענין מפורט. אבל המעפילים שהיו רבים והיחיד נבלע ביניהם, אין זה בכלל רושם ה
הסתום, שנשאר ערכו וענינו הפרטי סתום כשהיה, מצורף שהמעפילים שסוף כל סוף עם כל חטאם כבר התרוממה רוחם 
לגדולתה של האומה, וקשר הקודש עם ארץ ישראל הוא הוא אשר פעל עליהם את ההעפלה, שהיתה אמנם בצורה של 

הערך הכללי של פעולה זו, אחרי הנקיון והזיכוך של סיגיה, הוא דבר חטא ומרידה בשעתה ועל כן לא הצליחה, אבל 
קיים לאות ולמופת של גבורת עולמים, הקשורה במעמקי הנפש של עם ד' בטבעם לארץ חמדתו, אהבת עולם אשר מים 

כזה,  רבים לא יכבוה ונהרות לא ישטפוה. ומאחר שיש רישום של חטא בצורה צנועה, ראוי הוא יותר להתאגד עם מפעל
שעם כל מה שיש בו מן הקלקלה הזמנית יש בו ג"כ מן הגודל והלהבת הקדושה הפנימית, הגנוזה בנשמתה של כנסת 

והרי ו. , מקוה ישראל ומושיעכל צרכיהם הם לפני מלך ישראל וגואלו (ברכות כח:) ישראל, עד שאפילו בכל פרשת העבור
נמצא הוא בכלל המעמד של הגבורה, האידיאלית עכ"פ, של  יש כאן ג"כ רושם שיש בו שיגוב, אם החטא הסתום הזה

 .המעפילים

  )עין איה, שבת יא, ו( 
  

ר' יהושע אומר ההולך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה ואומר הושע ה' את עמך את שארית ישראל בכל פרשת העבור יהיו צרכיהם משנה ברכות: "
  ".לפניך ברוך אתה ה' שומע תפלה

אמר רב חסדא אמר מר עוקבא אפי' בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאשה עוברה יהיו כל צרכיהם לפניך איכא  ?העבורמאי פרשת גמרא שם: 
  (ברכות כט) דאמרי אמר רב חסדא אמר מר עוקבא אפילו בשעה שהם עוברים על דברי תורה יהיו כל צרכיהם לפניך

4

5

6


