
  

  



מספרת הגמרא במסכת פסחים (ד, א): "ההוא דאמר דונו 

דיני אמרי שמע מינה מדן קאתי דכתיב (בראשית מט, טז) 

דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל". היה אדם אשר היה רגיל 

לומר בכל ויכוח שהוא היה שותף בו: בוא ניקח את הוויכוח 

שלנו לדין תורה. חכמי הדור אמרו עליו שהתנהגות זו 

עליו שהוא בא משבט דן. לשבט דן היה אופי מעידה 

מיוחד, אופי שמחובר לדין ולמשפט, כפי שמתבטא 

בברכת יעקב אבינו: (בראשית מט, טז): "ָּדן יִָדין ַעּמֹו 

ּכְַאַחד ִׁשְבֵטי יְִׂשָרֵאל". הנצי"ב בפירושו 'הרחב דבר' לספר 

  דברים מסביר את העניין (לג, כב):

כח הדין, אחרי שלא היה לו ולא תקשה מאין בא לשבט דן 

כח התורה, דכבר הראה הכתוב בפרשת יתרו לדעת שאם אין 

דיינים על פי התורה אז יש להעמיד 'ערכאות שבסוריא', היינו 

אנשים שאין להם דעת במשפטי התורה רק בדעת נוטה של 

בני אדם ולהביא בזה שלום על ישראל, ולא עוד אלא אפילו 

הזמנים עובדי ע"ז כידוע, מכל מה שהיו שבט דן על פי רוב 

  מקום לא גרע זכות הדין לעשות שלו...

דאפי' בלי יראת ה' יש   למדנו מזה דלא כן זכות משפטים,

בהם זכות שעושה מישרים בין אדם לרעהו, וע"ז מסיים 

דהנביא צווח ציון במשפט תפדה, דנהי שאין לה זכות תורה 

  

 

 
 פרק ה' סעיף יח'משטר ומדינה בישראל על פי התורה'בספרו של אאמו"ר שליט"א  עייןל מומלץביחס לכל עניני השבטים,  , ד;תהלים קכב ,.  

 לפיהם.גם כיום אנו מכירים אנשים אשר מאד מקפידים על יושר וחוק אף שהם מזלזלים באיסורים אחרים, ומדברי הנצי"ב אפשר ללמוד את היחס הראוי כ 1

ים, אבל ומע"ט שבין אדם לשמים אחר שעבדו עבודת כוכב

אכתי בזכות משפט תפדה, וכן שביה בצדקה, וכך הי' שבט 

   דן זכות המשפטים גבר אצלו על כל דרכיו

הנצי"ב מסביר שבני שבט דן לא היו ידועים כגדולי תורה, 

כלומר הם לא היו למדנים אשר היה ביכולתם לפסוק את 

הדין מתוך לימוד. הם הצטיינו ביושרה שעוררה אותם 

על פי הדין. זכות ישרות זו עמדה להם  לפעול תמיד רק

ם שהשבט לא הקפיד על קלה לשבט דן אפילו בזמני

  . 1כבחמורה

ממשיכה הגמרא ומביאה סיפור נוסף (פסחים ד, א): 

"ההוא דהוה קא אזיל ואמר אכיף ימא אסיסני ביראתא 

בדקו ואשכחוהו דמזבולן קאתי דכתיב (בראשית מט, יג) 

הגמרא מספרת על אדם אחד זבולון לחוף ימים ישכון". 

שהיה רגיל ללכת ולומר: 'על חוף הים שיחי הסנה הם 

ברושים', משמעות דבריו הוא שכל דבר הסמוך לים יפה 

הוא יותר ממקום אחר. הגמרא מספרת שבדקו לאיזה שבט 

אותו אדם מיוחס וגילו שהוא משבט זבולון אשר קשור לים 

ג): "זְבּולֻן כמאמר יעקב אבינו בברכותיו (בראשית מט, י

לְחֹוף יִַּמים יְִׁשּכֹן וְהּוא לְחֹוף ֳאנִּיֹות וְיְַרכָתֹו ַעל ִצידֹן". מובא 

גבס"ד    זהתשע" כסלו' י

יפרשת   שלחו



2  עדות לישראל" -יה-"שבטי  

 

שהיה שבט נוסף שישב לחוף ימים,  2בשם ה'אמרי אמת'

כמבואר בשירת דבורה (שופטים ה, יז):"ָאֵׁשר יַָׁשב לְחֹוף 

וע יִַּמים וְַעל ִמְפָרָציו יְִׁשּכֹון" ועל כן, לא היה אפשר לקב

מהגמרא אנו  ם זה הוא משבט זבולון בלא בדיקה.שאד

רואים, שהאופי השבטי מתבטא לא רק בתכונות רוחניות 

אלא גם בתכונות הקשורות לעולם ולסביבה. הגמרא 

התיחסה לשבטי זבולון ודן, אך מצינו בדברי גדולי הדורות 

כותב הנצי"ב ('העמק דבר'  התיחסויות לשבטים נוספים.

  שמות ל, א): 

שיסוד ירושלים היה בקדושת התורה כדכתיב כי מציון תצא 

תורה וגו', משא"כ בשילה שהיה בשבט יוסף לא היה מעולם 

רוב תורה, עד שאפילו הכהנים שבמשכן לא היו לומדים 

הרבה, כמבואר בברכות דף ל"א שלא ידעו דשחיטה כשרה 

בזר, וכל יסוד קדושת משכן שילה עמד בזכות גמ"ח שרבה 

  ף. בשבט יוס

הנצי"ב מסביר שבשונה מירושלים אשר יסודה בקדושת 

התורה, שילה לא הייתה מקום המצטיין בלימוד תורה. אך 

לעומת זאת, שילה, שהיתה בנחלת יוסף הצטיינה בכח 

   גמילות החסדים שהיה לשבט זה.

הרב זצ"ל בספר אורות (אורות ישראל ותחיתו, כז) עוסק 

יים השונים שיש בשבטי ישראל. הרב בעניין הכוחות הרוחנ

האומר שיש שנים  3בדבריו מסתמך על דברי האר"י ז"ל

עשר חלונות ברקיע כנגד שנים עשר השבטים. שנים עשר 

החלונות מבטאים את הדרכים השונות שיש לכל שבט 

ושבט. לכל שבט יש את הנוסחים שלו, את המנהגים 

ו. את וההלכות שלו אשר מבטאות את האופי המיוחד של

התוכן הייחודי רק לו. אך לצערנו גלינו מארצנו ובעקבות 

כך נשכחו שנים עשר השבטים. בעקבות הגלות נעלמו 

מעינינו עשרת השבטים, שאין אנו יודעים כיום היכן הם, 

אין להם ביטוי  -ואף השבטים שכן נשארו: יהודה ובנימין 

, בימינו שהרי כיום אנחנו מתייחסים לעצמנו כבני עם אחד

  תנו. ם הייחוד של כל שבט ושבט נסתר מאועל כן ג

  

 

 
 מכתבי תורה עמוד רנד, מובא ב'דף על הדף' על אתר 2
"א"ל מורי ז"ל שיש ברקיע י"ב חלונות כנגד י"ב שבטים וכל שבט ושבט  3

עולה תפלתו דרך שער א' מיוחד לו והוא סוד י"ב שערים הנז' בסוף 
יחזקאל. והנה אין ספק כי אם תפלות כל השבטים היו שוות לא היו צורך 
לי"ב חלונות ושערים וכל שער יש לו דרך בפני עצמו אלא ודאי מוכרח הוא 

ון שתפלותיהם משונות לכן צריכים שערים מיוחדים לכל שבט ושבט שכי
כי כפי שרש ומקור נשמות השבט ההוא כך צריך להיות סדר תפלתו. ולכן 
ראוי לכל א' וא' להחזיק כמנהג סדר תפלתו כמנהג אבותיו לפי שאין אתנו 
יודע מי הוא משבט זה ומי הוא משבט זה. וכיון שאבותיו החזיקו במנהג 

שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. על ידי 

הזכרון של חלוק השבטים היתה הגלות גורמת, שכל שבט 

יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה, וארס הנכריות היה חודר 

   בחלקים המיוחדים והבדודים.

תה יהיציאה לגלות היאשר באה בעקבות  4שכחת השבטים

בהשגחה אלוקית. ההכרח לכך נבע מכך שכל עוד היינו 

בארץ, אזי כל שבט ושבט יכול היה להישאר בגישה שלו, 

בהנהגות שלו ולא היה צורך בהלכה אחידה, משום 

תה פועל יוצא של ישיבתנו יחד בארץ, עליה ישהאחדות הי

לרגל משותפת למקדש וכו'. אך כאשר עם ישראל יוצא 

לות יש צורך בהדגשת האחדות, על מנת שנוכל בעתיד לג

לשוב לארצנו כעם אחד. אם עם ישראל היה ממשיך עם 

השבטיות גם בגלות, החיבור בין חלקי העם היה מתרופף 

  . ובסופו של דבר היה גורם לטמיעה והעלמות של השבטים

אמנם ע"י השכחה הזאת של ההתפרטות נתרבה הבלבול 

ת המיוחדות וראויות לכל שבט שבט והערבוב, לא רק התפלו

בפני עצמו בתקון העולם נתבלבלו, כי אם כל ערכי החיים, 

הפנימיים והחיצונים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלמודים, 

המנהגים וההדרכות, שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף 

תקון אור וחיים מתאים עם הלך הנפש השבטית ובונה את 

וסותר בנין בהיותו מלופף עולמו, והוא לפעמים מעכר 

  בסדרים שאינם מענינו.

הרב אומר ששכחת השבטים הובילה לאובדן התפילות 

המיוחדות אשר היו מנת חלקן של השבטים. ובנוסף לכך 

הובילה השכחה לבלבול בעניינים הפנימיים, בכוחות 

הרוחניים שיש לכל שבט. יוצא מדברי הרב דברים 

רכה או מנהג שנראים מדהימים. לעיתים אדם נפגש עם הד

לו מאד זרים. יתכן מאד, שההרגשה שלו היא נכונה משום 

שעל פי המהלך הנפשי של השבט שלו, באמת אין מקום 

להדרכה זו או למנהג הזה. הדרכה זו, שהוא מרגיש כלפיה 

זרות, שייכת לשבט אחר, שמתוך האופי שלו מרגיש 

יאות כלפיה חיבור פנימי. אמנם, כיום אנחנו נמצאים במצ

שבה האומה מאוחדת והזהות השבטית שלנו כבר לא 

קיימת, אך אומר הרב שכאשר אנחנו לא נוהגים על פי 

אולי הוא מן השבט ההוא הראוי לו אותו המנהג ועתה בא לבטלו ההוא 
ואין תפלתו עולה למעלה אם לא בדרך הסדר ההוא" (שער הכוונות, ענין 
נוסח התפילה). דברים אלו הובאו במגן אברהם על שולחן ערוך אורח 

 חיים בהקדמה לסימן סח.
ובנימין, שהרי לעירוב בין שבטי יהודה הוא  כוונת הדבריםבאופן פשוט,  4

עשרת השבטים גלו עוד קודם ואכן נטמעו. אמנם, מסתבר מאד שנשארו 
מעשרת השבטים מעורבים גם בתוך שבטי יהודה ובנימין (עיין ערכין לג. 

 'בא ירמיה והחזירן') כך שיש ביננו צאצאים לשבטים אלו.



   3 עדות לישראל" -יה-"שבטי

 

הכוחות הפנימיים שלנו, על פי הזהות השבטית שלנו, יש 

   בזה צד שזה מעכר וסותר את בנין הנפש של האדם.

אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון ארעי, אבל בפנימיות החיים 

ה הכללית שנתעוררה הרבה ע"י מחית הקוים חיה היא הנשמ

   הפרטיים.

כאשר ישנן הנהגות אחידות, אז אנחנו מתחברים לאידיאל 

לאחדות האומה. גם אם אדם לא 'מתחבר'  -גדול יותר 

ין מסוים משום שהיא לא מתאימה למוצא השבטי ילענ

שלו, הרי שעצם זה שהוא הולך בדרך הכלל, מחזק אותו 

   אל.ומחבר אותו לעם ישר

ואם הנעם והסדור נתמעט ומרירות ויסורין רוחנים וגשמיים 

מתחברים עם כל מעשינו, בכל זה "אע"פ שמיצר ומימר לי 

   דודי לי ובין שדי ילין.

נים של מנהגים והלכות שגורמים לנו ילעיתים, ישנם עני

'צער ומרירות', אולם יחד עם זה, אנחנו מתחברים על ידם 

  לבורא עולם 'ובין שדי ילין' 

ומתוך האחדות הבלולה, המלאה ערבוב וחסרון סדור, יצא 

לאור תכן חיים מתוקן ומסודר, שיגלה ויראה בהופעת אור 

שראל ישוב על מכונו וכח שבטיו חיים של גאולה וישועה, וי

  ישוב אליו באחדות הרמונית

נו. יחד עם זכינו בדורות האחרונים לשוב לארצברוך ה', 

השיבה, אנו מצפים לחזרת המעמד והמשמעות של חלוקת 

ינים רוחניים. ישנן מצוות יהשבטים. אין מדובר רק בענ

והלכות התלויים בשבטי ישראל. לדוגמא, את מצוות היובל 

א עד אשר שנים עשר נו לא נוכל לקיים מדאורייתאנח

החיבור לשבט, חידוש ה'השתייכות  השבטים ישובו.

השבטית', מהווה בעצם את מציאת הייעוד של כל אחד 

ואחד. בשלבים שונים של החיים, האדם שואל את עצמו 

מה עליו לעשות, הוא תוהה איזה מקצוע ללמוד, לאיזה 

למציאת בת זוג. כאשר ישיבה ללכת, ולעיתים גם ביחס 

האדם יודע ומחובר לזהות השבטית שלו, הוא ידע בצורה 

  יותר פשוטה את ייעודו בחיים. 

עד כה עסקנו בצורה מופשטת בתוכן הרוחני של השבטים. 

ראינו שכל אחד משנים עשר השבטים מייצג אופן אחר של 

  

 

 

פסוק זה הוא בסיס דרשת חז"ל המובאת ברש"י בפרשתנו (לה, יא): ר'  5
ן ור' איבו ור' משין בן נגרי (נגדי) בשם ר' יוחנן אמרו עתידין בניך לעשות יוד

גוי כקהל עמים מה קהל עמים מקריבין בשעת איסור במות אף בניך 
מקריבים בשעת איסור במות, ר' חנינא מייתי לה מהכא (מלכים א יח) ויקח 

הדין של שבט דן וכן חיים, כוח רוחני אחר. דיברנו על כוח 

על שייכותו של שבט זבולון לים, ואף על גמילות החסדים 

של שבט יוסף. מדברי מרן הרב למדנו על הבדלים 

משמעותיים בדרכי החיים שהיו בין השבטים ועל הצער 

והמרירות הנובעים מכך שאנחנו שכחנו את ייחוסינו 

השבטי. למרות החשיבות של ההתאמה הרוחנית האישית, 

בות היציאה לגלות סידרה ההשגחה העליונה בעק

שהחילוק לשבטים יישכח וזאת כדי שלא נאבד בגלות. רק 

בצורה מאוחדת עם יכול לשרוד את הגלות. כעת ששבנו 

לארצנו, אנו מצפים לשוב ולחדש את הכוח הזה של 

  השבטים. 

 ישנה קומה נוספת הבנויה על מה שאמרנו עד כה. עד כה

עסקנו בכך שלכל אחד משנים עשר השבטים יש את הכוח 

הרוחני המיוחד לו, אך חשוב לדעת שדווקא על ידי השילוב 

והאחדות בין כל השבטים ובין כל הכוחות, נבנה עם 

ישראל. במעמד אליהו בהר הכרמל: "וַּיִַּקח ֵאלִּיָהּו ְׁשֵּתים 

קֹב ֲאֶׁשר ָהיָה ְדַבר ה' ֶעְׂשֵרה ֲאָבנִים ּכְִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבנֵי יַעֲ 

" (מלכים א' יח, לא). מדוע -ֵאלָיו לֵאמֹר יְִׂשָרֵאל יְִהיֶה ְׁשֶמ

הפסוק מספר לנו בנוסף למעשהו של אליהו את הביטוי:" 

? עונה 5"אמֹר יְִׂשָרֵאל יְִהיֶה ְׁשֶמֲאֶׁשר ָהיָה ְדַבר ה' ֵאלָיו לֵ

אשית 'עקידת יצחק' (בר-על כך רבי יצחק עראמה, בעל ה

  שער לא): 

הלא תראה במעשה אליהו ז"ל הנפלא נאמר (מלכים א' י"ח) 

ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר 

היה דבר ה' אליו לאמר ישראל יהיה שמך יורה כי שם ישראל 

לא יצדק על נכון רק למען היות השבטים אשר יכנסו תחתיו 

   .ישראל.. ההוא אשר עליו יקרא אלהיעל המספר 

בעל 'עקדת יצחק' מסביר שכאשר מופיעה לנו המילה 

'ישראל' בתנ"ך הכוונה היא לאחדותם של שנים עשר 

השבטים, ועניין זה רמוז בפסוק המופיע במעמד הר 

הכרמל. כך גם מופיע בפרשה שלנו. באותה נבואה שבה 

רבונו של עולם קורא ליעקב 'ישראל' באותה נבואה שבה 

חסת י'גוי וקהל גויים יהיה ממך' המתי הוא אומר ליעקב

  ללידת בנימין ובני יוסף מנשה ואפרים. 

וזה טעם החרדה הגדולה אשר חרדו כל ישראל בפילגש 

בגבעה, שנאמר (שופטים כ"א) ויבא העם בית אל וישבו שם 

עד הערב לפני האלהים וישאו קולם ויבכו בכי גדול ויאמרו 

יה אליהו שתים עשרה אבנים וגו', אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל יה
 ;שמשעה שנתן לו השם הזה נאמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממךשמך 

  )א' ,נח (בהרחבה 'דרשות בית ישי'  עייןעל משמעות הדבר 



4  עדות לישראל" -יה-"שבטי  

 

להפקד היום  למה ה' אלהי ישראל היתה זאת בישראל

מישראל שבט אחד. היו מזכירין שם ישראל כמה פעמים לפי 

  שבהפקד השבט יפקד זה השם המורה על הכלל. 

עניינם של שנים עשר השבטים הוא לא רק שכל אחד מהם 

מבטא כוח ואופי המיוחד לו, אלא האידיאל הוא שישנה 

אומה המכילה את שנים עשר הכוחות האלה ביחד. אם 

כוח אחד, כפי שהיה בסיפור 'פילגש  חסר שבט אחד,

בגבעה' אז לא נקרא עלינו שם ישראל. בדורנו, זכינו 

לתקומת 'מדינת ישראל', אך עדיין הגאולה אינה שלמה, 

והדיבור על חלוקה שבטית נדמה בעינינו כדבר זר שאינו 

שייך לנו. חשוב שנדע שהשם 'ישראל' האמתי הוא אך ורק 

   אדמת ארץ ישראל. ה על-בקיום שנים עשר שבטי י

מתוך דברינו, אני רוצה להעלות שתי נקודות הנוגעות 

לעבודת ה' הפרטית שלנו בדור הזה, עוד לפני שזכינו 

להופעת אור השבטים. ראשית, הנקודה שראינו בתחילת 

דברינו מדברי מערן הרב ביחס לאחדות האומה. כפי 

אנשים שלא שגיוס לצבא הוא ענין כללי, שאף שיתכן שיש 

מתאימים לו, הם נדרשים לקחת חלק בעבודת הכלל, כך 

גם נושאים אחרים בעבודת ה', האדם נדרש לעסוק בהם 

ולהשקיע בהם אף אם הוא חש לעיתים שנושאים אלו לא 

דאי הדבר נכון בישיבה, בה שמירת ומתאימים לו. בו

הסדרים הכלליים וזמני הלימוד חשובה מאד, אף אם היא 

   בון' עבודת ה' הפרטית של כל אחד ואחד.באה 'על חש

בימינו לא מצינו חלוקה לשבטי ישראל, אבל גם כיום 

אנחנו מזהים, הן אצלנו והן אצל אנשים אחרים, שלכל 

אחד יש נטייה נפשית לדברים מסוימים. פעמים רבות 

הנטייה של האדם היא לפסול את השני אם הוא עושה 

שה הנראה שלא מתאים למתבונן. ברור שאם אדם מע

, אבל 6אסור, זה וודאי לא מתקבל על הדעתעושה דבר 

לפעמים זוהי פשוט דרך אחרת. דרך אשר מתאימה לו ולא 

לך. ולכן אסור לזלזל בדרכים של אחרים. לקראת י"ט 

כסלו אפשר לציין, שכאשר הופיעה בעולם תנועת 

רבים התנגדו לה. אך  החסידות הייתה עליה ביקורת רבה,

בסופו של דבר התברר שגם דרך החסידות וגם דרך אלו 

שהתנגדו לה, שתיהן דרכים ראויות לעבודת ה' ואין לאחד 

לזלזל בדרכו של חברו. כמובן שיש לשמור על ההלכה, 

ההלכה המקובלת על כלל ישראל והשומרת על אחדות 

י האומה, אבל יחד עם זה, עלינו לכבד את דרכו של השנ

בעבודת ה', גם אם היא נראית לנו מאד שונה ממה 

  שהורגלנו בה. 

  ממשיך מרן הרב בדבריו:

ועוד תעבורנה הצאן על ידי מונה, ומזבח ד' ההרוס יבנה עוד 

הפעם על ידי שנים עשר אבנים, "כשנים עשר שבטי בני יעקב 

הו אשר היה דבר ד' אליו לאמר ישראל יהיה שמך", על ידי אלי

מלאך הברית, אשר מאז נקרא על ידי קנאתו "ד' הוא 

האלהים" הולך הוא ועובד עבודת השלום להשיב לב אבות 

  על בנים ולב בנים על אבותם

כפי שהזכרנו, אליהו הנביא בנה מזבח כנגד י"ב השבטים. 

הוא עשה כן, בדרכו של דוד המלך, אשר קנה את מקום 

(זבחים קטז,  םח מארונה היבוסי מכספי כל השבטיהמזב

. קנין בדרך זו סימל את החיבור של כל השבטים למקום ב)

ן ירושלים יהמקדש המאחד את כולם. אנו מייחלים לבני

ח והמלא על ידי שנים עשר השבטים כל אחד ואחד עם הכ

   :שלו, עם הייחוד שלו, גם בעבודת ה' וגם בכלל

. עְֹמדֹות  ה'ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות לְָדוִד ָׂשַמְחִּתי ְּבאְֹמִרים לִי ֵּבית  נֵלֵ

 ִ ִ יְרּוָׁשלָ ִ ָהיּו ַרגְלֵינּו ִּבְׁשָעַרי ם ַהְּבנּויָה ּכְִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ם. יְרּוָׁשלַ

 ּלָּה יְַחָּדו. ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי יָּה ֵעדּות לְיְִׂשָרֵאל לְהֹדֹות

. ּכִי ָׁשָּמה יְָׁשבּו כְִסאֹות לְִמְׁשָּפט ּכְִסאֹות לְֵבית ָּדוִיד. ה'לְֵׁשם 

 ִ . יְִהי ָׁשלֹום ְּבֵחילֵ ַׁשלְוָה ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום יְרּוָׁשלָ ִ ם יְִׁשלָיּו אֲֹהָבי

. לְַמַען  . לְַמַען ַאַחי וְֵרָעי ֲאַדְּבָרה ּנָא ָׁשלֹום ָּב ִ ְּבַאְרְמנֹוָתי

. ה'ֵּבית  ֵהינּו ֲאַבקְָׁשה טֹוב לָ   (תהילים קכב) ֱא

  

  

 

 
יש לעיין "דברי הרב ב'מידות הראי"ה' ערך 'תוכחה': ב עייןעם זאת,  6

בדרכי בני אדם כשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו, אולי זה הדרך 
בה היא אע"פ שיש בה חסרונות, אבל בחסרונותיה מגינות לפי ענינו טו

עליו בעד חסרונות יותר עצומות. והשי"ת ידריכנו במעגלי צדק, שלפעמים 

אם רוע לב. והמרחם -פיתוי היצר הוא להשתקע בתוכחות לכ"א, ואין זה כי
 ."רחום יכפר
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