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הנביא ישעיהו [מ"א ,י"ד] אומר" :אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל ,אני עזרתיך נאם ה' וגֹאלך
קדוש ישראל" ואמרו על כך רבותינו ז"ל במדרש" :מה תולעת זו אינה מכה את הארזים אלא בפה,
כך ישראל אין להם אלא תפילה".
והגמרא במסכת יומא (דף כ"ט ע"א) דורשת על הפסוק בתהלים (כ"ב)" :למנצח על אילת השחר" –
" למה נמשלו תפילתן של ישראל כאיילת ,לומר לך מה איילת זו ,כל זמן שמגדלת קרניה מפצילות,
אף ישראל כל זמן שמרבין בתפילה ,תפילתם נשמעת".
בעזה"י זכינו וראינו עין בעין הכיצד קול שו ועת המוני בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם ובכל
קצווי תבל ,כקרני האיילת המפצילות לכל עבר ,עלתה השמימה ונשמעה במרומים ,וה' הטוב
ברחמיו המרובים האזין ,הקשיב ,שמע ,ונתקבלו תפילותינו ושבו בנים לגבולם בחזרתו לחיק עמו
ומשפחתו של אהובנו גלעד שליט הי"ו ,אשר חזר בריא בגופו ושלם ברוחו ,לאחר שהיה בבחינת
"במחשכים הושיבני כמתי עולם" ,ונתקיימו בנו דברי הנביא ישעיהו "אני ה' קראתיך בצדק ואחזק
בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גויים לפקוח עיניים עיוורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא
יושבי חשך".
מה נשיב לה' כל תגמולוהי עלינו ,אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח
כמרחבי רקיע ,אין אנחנו מספיקים להודות להלל ולשבח לבוראנו יתברך על ניסיו ,נפלאותיו
וטובותיו אשר הראנו ,ואף על פי כן כל עצמותינו תאמרנה ,שיר ושבח לחיי העולמים על חסדיו כי לא
תמנו ועל רחמיו כי לא כלו.
נישא תפילה בפינו בעת רצון זו " עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך ואל תטשנו ה' אלוקינו
לנצח" .שנזכה אי"ה לראות במהרה ובקרוב גם בשיחרורו של יקירנו אהובנו אחינו יונתן פולארד
הי"ו ,יחד עם כל יתר הנעדרים ,ובזה תהיה טובתנו שלמה ותודתנו נצח על אחת כמה וכמה טובה
כפולה ומכופלת למקום עלינו.
על כן הנני שוב בבקשתי להמשיך ולומר את תפילת "מי שברך" שנוסחה על ידינו ונאמרת בבתי
הכנסיות בכל תפוצות ישראל למען ישובו בנים לגבולם במהרה.
יה"ר ש נזכה במהרה לראות בגאולה השלימה בקיבוץ כל גלויותינו ,ובבניין בית הבחירה בביאת
משיח צדקנו בקרוב .ויקויים בנו מקרא שכתוב "כי בשמחה תצאון ובשלום תובלון ההרים והגבעות
יפצחו לפניכם רינה וכל עצי השדה ימחאו כף" במהרה בימינו אכי"ר.
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