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 | הרב אליעזר קשתיאל ולגבורההזיכרון לשואה ם וי

 חיבת ארץ ישראל  -דברי הספד לבעל ''אם הבנים שמחה'' 

בי"ג בשבט שנת תש"ג, נהרג על קידוש השם אחד מגדולי ישראל שחי באירופה, הרב ישראל שלמה 1

 טייכטל הי"ד, 

של יושבי בית מדרש, ראשי ישיבות,  ששת המיליונים היו הרבה גדולי ישראל, נהרגו מאות ואלפיםבין 

 רבני ערים, אדמו"רים.

העדויות של הניצולים מכל מיני עיירות וכפרים מספרות על כך מספרים שהמרצחים היו מגיעים לעיירה 

להתעלל בו. כך גם קרה בעיירה של  נידחת, היו שואלים דבר ראשון איפה הרב, היו מנסים לבזות אותו,

 הרב טייכטל שכיהן בה כרב, היו לו כבר ילדים גדולים. 

דבר ראשון צריך לזכור שהפורעים העיקריים לא היו גרמניים, כמעט בכל המקומות הגרמנים נתנו 

רק את הפקודות ויצרו את האווירה ואת ההוראות מלמעלה ומי שחולל את המלאכה האכזרית 

טח היו אנשים מקומיים, תמיד אומרים הגרמנים, זה לא היו רק הגרמנים אלא גם והבזויה בש

  הפולנים, האוקראינים והסלובקים ועוד הרבה.

הפורעים, מיד קפצו על ביתו של הרב כמוצא שלל רב ועשו תהלוכה מבזה והכינו שלטים מלאי קללות נגד 

ה עם הילדים שלו והצמידו להם כרזות, היהודים והכריחו את הרב ללכת עם השלטים הללו, עשו תהלוכ

שירי גועל וביזוי, תהלוכה שלמה כדי לבזות את כבודם של ישראל, אבל  –עשו תהלוכה, עם מוזיקה 

החינוך שהתחנך וחינך אליו הרב טייכטל היה של גאווה לאומית והבן שלו הצעיר הלך בראש מורם ולא 

התועים ונתן לנו את תורתו", לא הפסיק לשיר זאת  הפסיק לשיר "אשר בחר בנו מכל העמים והבדילנו מן

 בקול רם.

בדרכים לא דרכים הצליח הרב טייכטל להסתתר ולברוח כמה פעמים, חלק מהמשפחה שלו 

הצליח להבריח לבלגיה, חלק מהמשפחה לא הצליחה, חלקם נהרגו וחלקם נשארו בחיים, נשארו 

 צאצאים שחיו בארץ עד לאחרונה.

ממדינה למדינה ולברוח עד שלכדו אותו בשלהי מלחמת העולם השנייה  גם הרב הצליח לעבוד

כשהוא נמצא בהונגריה והביאו אותו לאושוויץ ובשערי המחנה מי שטיפל ביהודים היו האוקראינים 

ושם הוא ראה אוקראיני אחד שמתאכזר ליהודי, הוא לא יכל לראות זאת ומחה וצעק על האוקראיני 

כה למוות, ברגעים האחרונים הוא הספיק להגיד מספר מילים למי שהיה וזה עלה לו בחייו, הוא הו

 סביבו וכך הוא נהרג על קידוש השם.

הבת שלו שהייתה איתו ידעה מה בקשתו האחרונה, בקשתו האחרונה היתה להוציא את כתבי 

היד שלו לאור, היה לו מאוד חשוב הספרים שכתב והחביא אותם, טרם הסתיימה המלחמה היו 

גילוי אנטישמיות בחלק מהמקומות בעולם, בתו של הרב טייכטל הצליחה להגיע למחבוא  עדיין

: שו"תים, דרשות וגם ספר שנקרא "אם הבנים של כתבי היד שלו והוציאה לאור את כתבי היד שלו
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 [שיעור כללי, תשע"ג] - לא מוגההפנימי  - שיכתוב 
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ספר שכולו חיבת ארץ ישראל, כולו זכר לאימו שהיה מאוד קשור אליה והעריץ אותה,  -השמחה" 

מה לא עלינו לא"י, ספר שכולו בקיאות עצומה בכל מכמני התורה, הלכה ואגדה, הכאה על חטא ל

נגלה ונסתר, דרשות, בקיאות עצומה, צריך לזכור שהספר נכתב כשהוא מתחבא מתחת לאדמה, 

בבונקר סודי ללא ספרים, בקושי עם אור וללא אמצעים, הכל מהזיכרון, אלפי אלפי מקורות, 

פר שלם שכולו שבחה ומעלתה של ארץ ישראל, החשיבות דרשות, בקיאות שקשה לתאר, ס

לעלות לא"י, כלשון הספר "ספר שמיוסד על גאולתנו ופדות נפשנו ומצוונו לעשות בעניין קרבת 

 הגאולה, היחס בעד כל אומתנו הקדושה ובעבור שמו הגדול יתברך שמו",

 בהקדמה של הספר הוא כותב:

נוראים שהשתרגו על צווארנו בשנות המלחמה "כאן אני נמצא בעמק החור, בחבלי משיח ה

 העולמית השנית וד' יזכני לגומרה בפתח תקווה, לחזור במהרה בישועת ישראל והרמת קרנה."

 נכתב בשנת תש"ג בבודפשט, שם סיים לכתוב את הספר.

בספר הזה באריכות רבה מאוד חוזר הרב טייכטל על כלל גדול, כשהקב"ה מביא לנו צרות לאומיות 

רוצה לסמן לנו משהו, אחד הדברים המרכזיים שהקב"ה רוצה לסמן לנו כותב הרב טייכטל הוא הוא 

אהבתה של הארץ, חיבתה של הארץ, בניינה והעיסוק בה. הקב"ה לא מרפה לדחוף אותנו עוד ועוד 

 לבנות אותה, לשבת בה, להתאהב בה, מדבר המון על אהבה וחיבה לארץ.

של צער אבל גם הרבה דברים שבאים להלהיב את הנפש יש בספר תיאורים קשים של כאב, 

 לאהבתה של א"י.

הוא מביא מסורת קדומה מספר סדר הדורות, בשם בעל המחבר "מאירת עיניים" )הסמ"ע, רבי 

יהושע פלק כ"ץ(, שאומר: "למה דווקא בגרמניה תמיד היו גזרות קשות על ישראל? למה דווקא 

נות מאוד גדולה בוורמיזה, מגנצא.. לאורך כל ימי הביניים בגרמניה צמחה האנטישמיות, שנאה, עוי

 וממשיך: עד הדורות הראשונים".

"בחורבן בית ראשון כבר אז גלו יהודים והגיעו לוורמיזה, חלק מהיהודים שמעו על שיבת ציון וחזרו 

ם לירושלים בימי עזרא ונחמיה אבל היו כאלו בוורמיזה שלא חזרו לא"י, אנשי ירושלים קראו לה

לעלות וליישב את הארץ ולא השגיחו עליהם, אמרו להם אתם בירושלים אבל גם לנו יש ירושלים פה 

בוורמיזא, הכל נחמד כאן, מבוססים וחיים טוב" ודווקא בגלל זה כותב הסמ"ע "נתחדשו גזרות יותר 

שראל מכל קהילות ומדינות החדשות". מוסיף הרב טייכטל "שמטעם זה היתה תמיד אשכנז יתד רע לי

וכל הצרות והגזרות יצאו תחילה משם, מימי הביניים ועד עתה בדורנו, היו פרעות במסעות הצלב, 

רדיפות של יהודים בעקבות המגפה השחורה  )העלילו על היהודים שהם אשמים במגפה(, גרשו את 

 יהודי שטרסבורג, פרעות גדולות מאוד עד האנטישמיות החדשה שבאה כאן" הוא מוסיף ואומר:

הכל מתחיל מרצון של הקב"ה לדרבן אותנו לשים לב, לחיבתה, לישובה, לקדושתה של א"י", הלשון "

הזו שכאילו יש לשון ירושלים בחו"ל, זה לשון שכבר הקפיד עליה היעב"ץ )רבי יעקב ישראל בן צבי 

"ץ, אשכנזי ֶעְמדין(, כתב הרבה ספרים בין השאר פירוש שלם וחשוב מאוד על הסידור, סידור היעב

 שם הוא כותב בהקדמתו:
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"בגלל שהסחנו את דעתנו מא"י וכמדומה לנו שמצאנו ארץ אחרת, ירושלים אחרת, על כן באו עלינו 

כל הרעות" הוא מסביר שזו הסיבה שבגינה גורשנו לגלות ספרד, היהודים בספרד הרגישו מאוד טוב, 

שם שארית לישראל בארץ ההיא, "נגרשנו ממנה עד שלא נשאר  -"תור הזהב", הקב"ה סימן לנו שלא 

 כל זה בא לנו כי ארץ צבי שכחנו, לשוב אל ארץ מולדתנו".

הרב טייכטל מספר סיפור על מה שקרה להם בסלובקיה ע"י הרשעים הארורים, שם היה רב 

 כשהתחיל השואה:

"בשנת תש"ב קודם הפסח יצאה הגזרה האיומה במדינת סלובקיה, הגזרה הראשונה היתה מחטף 

דיות לארץ גזרה, אל מקום לא נודע, עד היום לא נדע מה נעשה עם אלפי נשמות טהורות של יהו

מישראל, היתה בהלה גדולה במחנה ישראל, אחד רצה לעבור את הגבול עם בנותיו והבטיח לאשתו 

שיצליח, הם עברו את הגבול ומסתבר שתפסו אותם, שמו אותם במחנה הסגר, אשתו ישבה עצובה 

 עוד סיפורים על הצער הגדול ובסוף הוא אומר: הוא מספר ואבלה"

אחרי המון טלטלות שעברה המשפחה הם הצליחו להיפגש, פרץ גדול של רגשות להפליא, גודל נס, "

השתפכות רגשות לב ומי שלא ראה את הפגישה שפגשו וראו שנית האם והבנות אחר השבי הנורא, 

חה של אם הבנים השמחה בשעה זו, מי את הבכיות שלהם כשראתה שהבנות שבו לגבולן, את השמ

שלא ראה שמחה זו לא ראה מימיו רגש של שמחה, כרגש הזה, כשמחה הזו, כך מדמה אני ומתאר 

לפני את השמחה של האמא שלנו, ארץ ישראל, בשעה שנשוב כולנו לחיקה, אחרי השבי הנורא הזה, 

הוא מביא  ם הבנים שמחה".השמחה שתשמח אם הבנים, ארץ ישראל עמנו, לכן קראתי את ספרי, א

לכך מקורות מהזוהר הקדוש שא"י נקראת "אם", האמא של כל ישראל, מזכיר לנו קצת את פגישת 

את כל זה הוא "הרגשות האדירים שא"י תתרגש ותשמח" יעקב ובניו, יעקב ויוסף, ככה הוא אומר 

   מחה.כותב בהקדמה, הוא קורא לא"י לאם הבנים שמחכה ומחכה לבנים, אם הבנים ש

זה נכון בדורנו שאנחנו זוכים וזכינו לראות את שיבתנו לארץ, צריך לדעת שא"י עדין מחכה, יש עדין 

אימהיות וישויות אימהיות שנמצאות בכל מיני מקומות בארצנו הקדושה ועדיין מחכות בכיליון עיניים 

ו ודורנו כל הצרות כאם המחכה לבניה שישובו ועד שלא נשוב יהיו קשיים, צריך לזכור שגם בימינ

והקשיים שאנו עוברים כאן בארצנו הכל בא לדבר אחד לזרז אותנו עוד ועוד לחיבתה של הארץ, 

 להתיישבות בה, לבוא לכל מקום ומקום בארץ כמו שבן בא אל אימו, כמו שילדים באים אל משפחתם.

הוא לעסוק ביישוב  "העיקר בביאת משיח צדקנו כדי לזרז ולקרב את ביאת המשיחהוא מוסיף וכותב, 

הוא מביא דברים מאחד מגדולי המקבולים בעל "משנת חסידים" )רבי רפאל עמנואל חי  ארץ ישראל"

ריקי(, "אתה תקום תרחם ציון כי־עת לחננה כי־בא מועד כאשר רוצים את אבניה ועפרה לחננה, אז 

חומה וכשחומדים יוצאים מהגלות, להורות בה על אבניה ועפרה, הן חלקי הבניין לבנות בית ו

ומתאווים לבנות את הארץ, את הלבנים והאבנים בזה מרוצים לפניו יתברך ויתעלה, בשביל זה זוכים 

 לקרב את עת מועד שעליו דיבר דניאל".

זכות גדול וחובה גדולה לזרז כל בניין של א"י, התבשרנו ב"ה בימים האחרונים על גילוי אמת, גילוי 

בארצנו הקדושה, עוד חומר ולבנים, עוד אלפי דירות ובניינים בא"י, רוח של הנהגת המדינה, לבנות 
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במקומות שונים, זאת מצווה שאי אפשר להעריך אותה, זה דבר אדיר, התרגשות עצומה, זה מקרב 

ומזרז את גאולתן של א"י בצורה מדהימה, הקב"ה מאיר לנו פנים חזרה ויורדים הרבה גשמים 

י כשעמ"י בונה את הארץ ומתיישב בה ומכריע הכרעות לגור בה וימשיכו לרדת עוד הרבה גשמים, כ

אז א"י והקב"ה מחזירים לנו חיוך גדול ומורידים לנו גשמים גדולים, כשממשלת ישראל אומרת לבנות 

אז יהיה גשם, כממשלת ישראל אומרת "זו ארצנו" בגאון ללא קשר למה יגידו אומות העולם, ריבונו 

 טובה, אוהב אותנו ומחבב אותנו.של עולם מסתכל עלינו בעין 

הוא כותב ומביא מאחד מגאוני ישראל, רבי יוסף ענגיל, שהיה גאון  "כל כך חשובה החיבה של הארץ"

עולם, חיבר הרבה ספרים, לא ידוע שהוא היה מקובל גדול )ידוע כגדול בהלכה(, הוא מביא בשמו 

תמיד ביחד עם ארץ ישראל מדרש שאומר שתמיד שהקב"ה מזכיר את שלושת האבות ביחד זה 

ויקרא, כו, ("וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר" 

מב(, תמיד שמזכירים את שלושת האבות ביחד בתנ"ך זה קשור לא"י, הוא מביא לכך מקורות 

 והסברים על פי הסוד וכל זה רמוז במדרש )ויק"ר, לו,ה(:

מה הסיבה של הזכרת זכות אבות והזכרת  -יר זכות אבות ומזכיר זכות הארץ עמהם"ולמה הוא מזכ

זכות הארץ יחד איתם? אמר ריש לקיש: משל למלך שהיו לו שלושה בנים ושפחה אחת משלו 

מגדלתן. כל זמן שהיה המלך שואל שלום בניו, היה אומר שאלו לי בשלום המגדלת. כך כל זמן, 

 הארץ עמהם." שהקב"ה מזכיר אבות, מזכיר 

כי "ארץ חמדה, ארץ שחמדוה אבות העולם" כלשון מדרש תנחומא )יב, ח( ולכן הוא כותב שכל כך 

הקפידה התורה להצמיד את המילה ארץ לאבות כמו שנאמר בתחילת פרשת ויצא, "והנה ד' נצב עליו 

רעך" ויאמר אני ד' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולז

)בראשית , כח, יג(, אומר המדרש בשם רבי אליעזר הגדול שהסמיכות הזאת של "אלוקי יצחק הארץ" 

שהקב"ה לא הבדיל במילה אחת בין האבות לארץ כי כדי להיפגש עם האבות צריך את הארץ, כדי 

 חד הם. -להיפגש עם הארץ צריך את האבות 

ו בדיבור בעלמא, לכן תראה את גודל "אסור להפריד את האיחוד בין הארץ לאבותינו אפיל

ההתקשרות של האבות עם הארץ ואין אנחנו יכולים להזכיר זכות אבות זולת אם נהיה מחבבים את 

 הארץ כמו שהם חיבבו וכיבדו אותה".

אנחנו תמיד רוצים להזכיר זכות אבות, אין כזה דבר זכות אבות לבד זה תמיד מגיע עם זכות הארץ,  

ת האבות, השורשים, הזהות הישראלית, על המקורות שלנו, זהות ישראלית, אתה רוצה להזכיר א

 מסורת שלנו, לא ניתן להפריד בין האבות לזכות הארץ.

"איך אנחנו יכולים לעורר זכות אבות אם חיבת הארץ תמה ואינה נמצאת בליבנו כמו שני רעים שלא 

ה דיבור ומעשה ואז תתעורר עלינו מתפרשים זה מזה, עלינו לחבב ארצנו בכל מאמצי כוחנו, במחשב

 זכות אבות, כי אם אגודים זה בזה."

הגאולה תלויה כולה בחיבה שאנו מחבבים ארצנו הקדושה, לפי החיבה אנחנו מחבבים אותה, לכן  

 "מביא גואל לבני בניהם" בזכות "זוכר חסדי אבות", בזכות חסדי אבות זה אחד עם חיבתה של הארץ.
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"למסור ליבנו ונפשנו על קדושת ארצנו לבנותה על תילה , כך הוא מתפלל, נו""השם יתברך ישים בליב

 למען כבודו יתברך ויתעלה ואז נזכה לגאולה שלמה."

הוא מביא עוד הרבה הרבה מדרשים מאוד על חיבתה של הארץ, החשיבות של הארץ, הוא מדבר 

 הרבה על החשיבות של העבודה בפועל, על המעשים שצריך לעשות בא"י.

ידועה המחלוקת בפרק שישי במסכת ברכות בין רשב"י לבין רבי ישמעאל )לה ע"ב(, האם אדם צריך 

לעסוק במלאכה או לעסוק בתורה, ר' ישמעאל אומר הנהג מנהג דרך ארץ, צריך ללמוד תורה וגם 

לעסוק במלאכה, לזרוע ולחרוש אבל רשב"י אומר "תורה מה תהא עליה?". על דברי הגמרא מצטט 

ים את דברי החת"ם סופר )הרב טייכטל היה מאוד קשור לבית המדרש של החת"ם סופר( אם הבנ

"כל סברת רבי ישמעאל שיש מצווה לעבוד בקרקע משום ישוב ארץ ישראל להוציא פירותיה הקדושים 

ואל תאמר אני לא מניח תפילין כי אני לומד תורה, כך אל תאמר לא אעבוד באדמה מפני עסק 

אומות העולם, מודה ר' ישמעאל לרשב"י שאכן יש לעסוק רק בתורה, על זה נאמר התורה. כשאנחנו ב

"מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד בני אלא תורה" היינו רק בחו"ל, אך בארץ ישראל ישוב 

הארץ צריך להיות ע"י ישראל דווקא". חידוש גדול מאוד אומר הרב טייכטל על דברי החת"ם סופר, 

בושה וכלימה אם מזלזלים במצוות ץ בא"י יקרה לו כמו מצוות עשה של תפילין, "כמה עבודת האר

עשה של ישוב הארץ  אם אנחנו לא מחבבים כל נטיעה ובניין, שכון ארץ השכן השכינה בארץ, הווה 

 זורע ונוטע רעה אמונתן של אבות".

אחריך נרוצה הביאני הוא מביא דרוש גדול גם פה וגם בספר אחר על דברים משיר השירים: "משכני 

"אל תתחכם ותאמר כי בוני הארץ המלך חדריו" )א,ד( הוא מדבר על המשיכה שהקב"ה מושך אותנו 

אינם נראים לנו כי עוברים המה על רצונו יתברך, דע כי זוהי מסמאת עיניים, זו רק עצת היצר לעכב 

תרשל בזה הוא הגורם לכל עלינו מלעשות הבניין בהסכמת כולנו, בהסכמת הציבור, כי אדרבה כל המ

הצרות שהגיענו כעת בגלל שהסחנו דעתנו מארץ ישראל שעיני ד' אלוקינו בה מעולם ועד עולם ועוד 

זרקנו בוז וקלון על הבונים אותה, כל זמן שלא נשוב מדעתנו עוד יתגברו הצרות, הנביאים מדברים 

רצנו הקדושה והצרות והמכות הם אלינו מוכיחים לבבנו שנקום משנת עצלותנו. תיתן לבבנו לשוב לא

 הם הנביאים של דורנו הם שלוחי ד'".

ז"א שכל התירוצים והטענות שיש כאן חלקים בעמ"י שלא ראוי להשתתף איתם בבניית הארץ, הוא 

דוחה אותה הרבה, אדרבה ראוי לעסוק כל הזמן, בכל דרך אפשרית של קשר ושיתוף פעולה. "משכני 

אותנו לארץ, הקב"ה יכול למשוך אותנו בעבותות אהבה ולפעמים גם  הקב"ה מושך -אחריך נרוצה" 

בדרכים אחרות, אמרנו ונחזור ונאמר, כל עוד נבוא מעצמנו לכל חלקי הארץ, הקב"ה ימשוך אותנו 

לשם, לפעמים ימשוך אותנו כאשר נפתחת משם רעה, אויבים יורים עלינו, מציקים לנו בכל חלקי 

וא לנו, תכבשו, תלחמו על א"י, על חיבתה וקדושתה "וכך צריך לפרש הארץ, ד' שולח אותם כדי לקר

ולהבין נכון את הבעיות והצרות השונות שאנו עוברים ועברנו, כולן כולן באות על היסח הדעת 

 מחיבתה קדושתה וישובה של א"י".



 בס"ד

© 

 כל הזכויות שמורות
  | הוצאה לאור | ספרי הרב אליעזר קשתיאל - קוראים נבון

 navon.books@gmail.com | navon.co.il-www.korim | 0523907515 – רליצירת קש
6 

אנחנו  אנחנו מתפללים בר"ח "ויהי החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו",

מבקשים שהקב"ה יביא סוף סוף בחודש הזה סוף וקץ לכל הצרות, כל חודש אנחנו מבקשים בקשה 

 זו. מה זה קץ וסוף הצרות? מסביר הרב טייכטל:

"אנחנו מתפללים לד' יתברך שיהיה תחילה וראש לפדיון נפשנו, הנפש של האומה זה בניין הארץ 

ל האומה הקדושה ורק אומתנו תשב בארץ רק אז הקדושה, רק ע"י בנינה של הארץ תפדה הנפש ש

סוף וקץ לכל צרותינו תחילה וראש לפדיון נפשנו, זאת תחילת עבודתנו אם נעשה ממנה ראש ועיקר 

אז יעברו מעלינו כל הצרות אבל אם הפקרנו את ארצנו הקדושה והסחנו דעתנו ממנה לגמרי ממילא 

את עבודת פדיון נפשנו וראש וראשון לזה  כרוך אחר זה האבדון והכליה, אבל אם נעשה לעיקר

ההתאמצות לשוב לארצנו הקדושה, כי א"י היא לב האומה כפי שהבאתי את דברי הרמ"ק בלא לב אין 

האומה יכולה לחיות, כאשר נשיג שזהו הלב של האומה הישראלית, נשיג את נפש אומתנו הקדושה 

 ד, כך אני מכוון בתפילת ר"ח. אמן כן יאמר ד'".היא תתן לנו קיום וחיים נצחיים, קץ לצרותנו לעולם וע

הרב טייכטל קורא לדברים האלו, לדעת שזה עיקר מה שיוביל ויציל אותנו מגולתנו "עיקר פדות נפש 

 בואו ורשו את הארץ. -ישוב הארץ. "בחרת בחיים"  -האומה" 

נו לחדש ימינו הזיכרון של גאוני עולם אלו, שלצערנו הרב מתו על קידוש השם, בא לדרבן אות

, ערב כקדם, להקים מחדש עול מלא תורה, קדושה וטהרה, אדרבה הרבה יותר גדול מהגלות

החורבן הגדול ולהבין שגם היום כל המלחמות, המאבקים וההתמודדויות סביב ארצנו הקדושה הם 

אותם מדינות שמתנגדות להתיישבות המשך של אותו עניין, אותה סוגיה, שום דבר לא משתנה. 

ל עמ"י בא"י יש בהם גילויי שנאה ואנטישמיות שהולכים ומחריפים מיום ליום, בעיקר במדינות ש

שמגנות את התיישבותנו בא"י, באירופה ובמקומות אחרים, זה נושא אחד, אותה סוגיה, ישוב 

 , הארץ ואהבת האומה עומדים כאן על הפרק

 -ותנו בגלל סיבות כאלו ואחרות כי שונאים א –כותב הרב טייכטל, כל מי שינסה "לטייח זאת" 

טומן עיניו באדמה, הכל מוכוון לדרבן ולעורר אותנו עוד ועוד להתקשרות, לחיבה ולאחיזה כאן 

 בארץ, בתגבורת גדולה.

 


