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ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

שׁוּבה
מוֹחק ַבּ ֲחזָ ָרה ִבּ ְת ָ
ִאסּוּר ֵ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִיעי יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם
”שׁ ֶשׁת יָ ִמים ֵתּ ָע ֶשׂה ְמ ָלאכָ ה ַ
ֵ
ק ֶֹדשׁ“ )לה ב(
יוֹאל‘ ִמ ִפּי ָה ַא ְדמוֹ“ר
ְשׁ ֵא ָלה ְמ ַענְ יֶ נֶ ת נִ ְשׁ ַאל ַבּ ַעל ַה ִ‘דּ ְב ֵרי ֵ
יצ ְיק‘ל ִמ ְפּ ֶשׁ ְ
ַר ִבּי ִא ִ
ווֹר ְסקַ :בּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ַ)א ֲח ֵרי עה ב( ְמב ָֹאר
ֶשׁ ֵח ְט ֵאי ָה ָא ָדם נִ ְר ָשׁ ִמים ַעל ִמ ְצחוֹ וְ ֵאינָ ם נִ ְמ ָח ִקים ִמ ֶמּנּוּ
שׁוּבהְ .ל ִפי זֶ ה יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֵה ַיאֻ מ ָתּר ְל ַה ְר ֵהר
ַעד ֶשׁ ָשּׁב ִבּ ְת ָ
עוֹב ִרים ְבּכָ ַ על ְמ ֶלאכֶ ת
שׁוּבה ְבּ ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשֲׁ ,הא ְ
ִבּ ְת ָ
’מוֹחק‘?
ֵ
לוֹשׁים וְ ִת ְשׁ ָעה ֲאבוֹת
יוֹאל‘ ְבּ ַפ ְשׁטוּתְ :שׁ ִ
ֵה ִשׁיב לוֹ ַה ִ‘דּ ְב ֵרי ֵ
ַה ְמּ ָלאכוֹת ֶשׁנֶּ ֶא ְסרוּ ְבּ ַשׁ ָבּת ֵהם ַרק ֵאלּוּ ֶשׁכְּ ֻדגְ ָמ ָתם נַ ֲעשׂוּ
ִבּ ְמ ֶלאכֶ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ַ)שׁ ָבּת צו ב(ַ ,וּב ִמּ ְשׁכָּ ן ֲה ֵרי א ִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ
ִבּכְ ָתב ִמסּוּג ֶשׁכָּ זֶ ה.
ְבּ ֶד ֶרַ א ֶח ֶרת יִ ֵשּׁב זֹאת ַר ִבּי ְשׁ ָרגָ א ַפייבּוּשׁ ְשׁנֶיְ בּ ְַלג ֵמ ַר ָבּנֵ י
לוֹנְ דוֹן:
)שׁ ָבּת עג
מּוֹחק ַעל ְמנַ ת ִלכְ תֹּב ַ
עוֹבר ַרק ַה ֵ
’מוֹחק‘ ֵ
ֵ
ְבּ ִאסּוּר
שׁוּבה ֵאינָ הּ ַ’על ְמנַ ת
וּמ ִח ַיקת ָה ֲעווֹנוֹת ֶשׁל ַה ָשּׁב ִבּ ְת ָ
א(ְ ,
שׁוּבה ב ב( כִּ י ֶא ָחד ִמ ְתּנָ ֵאי
)תּ ָ
ִלכְ תֹּב‘ֶ .שׁ ֲה ֵרי כָּ ַתב ָה ַר ְמ ָבּ“ם ְ
יוֹד ַע ַתּ ֲעלוּמוֹת ֶשֹּׁלא יָ שׁוּב ְלזֶ ה
שׁוּבה הוּא” :וְ יָ ִעיד ָע ָליו ֵ
ַה ְתּ ָ
עוֹלם“.
ַה ֵח ְטא ְל ָ
ימן ע
שׁוּ“ת ְ’שׁ ָרגָ א ַה ֵמּ ִאיר‘ ח“א ִס ָ

עוֹרר ֶאת ָה ָעם ְל ָה ִביא
קוֹל כְּ ֵלי ַהקּ ֶֹדשׁ ֵ
”מ ְר ִבּים ָה ָעם ְל ָה ִביא ...וַ יְ ַצו מ ֶֹשׁה וַ יַּ ֲע ִבירוּ קוֹל ַבּ ַמּ ֲחנֶ ה
ַ
ֵלאמֹר ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה ַאל יַ ֲעשׂוּ עוֹד ְמ ָלאכָ ה ִל ְת ַ
רוּמת ַהקּ ֶֹדשׁ
וַ יִּ כָּ ֵלא ָה ָעם ֵמ ָה ִביא“ )לו ה-ו(
ִמ ְפּנֵ י ָמה ִהכְ ִריז מ ֶֹשׁה ִבּ ְמיֻ ָחד ַעל ַה ְפ ָס ַקת ַה ְמּ ָלאכָ ה ,וְ א
ִבּ ֵקּשׁ ְבּ ַפ ְשׁטוּת ֶשׁיַּ ְפ ִסיקוּ ְל ָה ִביא?
’אוֹהב יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ֵמ ַא ְפּ ָטא ַעל ִפּי
ֵ
ֵבּ ֵאר ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַבּ ַעל
ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ָהיְ ָתה ְבּ ִעירוֹ:
ַ’שׁ ָמּשׁ‘ ָהיָ ה ָבּ ִעיר ַא ְפּ ָטאֲ ,א ֶשׁר ַתּ ְפ ִקידוֹ ָהיָ ה ִלנְ קֹשׁ ַעל
עוֹר ָרם ְל ַה ְשׁכִּ ים ִל ְת ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית.
וּל ְ
הוּדים ְ
ַדּ ְלתוֹת ַהיְּ ִ
לוּשׁה ְל ַמ ַדּי.
ישׁתוֹ ֲח ָ
וּשׁ ַבע יָ ִמים ,וּנְ ִק ָ
זָ ֵקן ָהיָ ה ָה ִאישׁ ְ
שׁוֹמ ָעהּ ָהיָ ה נִ נְ ָער ִמיָּ ד
ֶא ָלּא ֶשׁ ִאישׁ א ָע ַמד ְבּ ָפנֶ ָיה ,וְ כָ ל ְ
ִמ ִמּ ָטּתוֹ וְ ָרץ ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת .סוֹד ַה ְצ ָל ָחתוֹ ֶשׁל ַה ַשּׁ ָמּשׁ
ָהיָ ה ִבּ ְדמוּתוֹ ָה ִע ָיל ִאית :זָ כָ ה הוּא ְל ַשׁ ֵמּשׁ עוֹד ֶאת ָה ַר ִבּי
בּוּרג ,וְ ַאף ְבּ ַע ְצמוֹ ָהיָ ה יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם
על ֵקא ִמנִּ ְיק ְל ְשׁ ְ
ר‘ ְשׁ ֶמ ְ
עוֹשׂה ֶאת ְמ ַלאכְ תּוֹ ִבּ ְד ֵבקוּת ְוּב ֶח ְר ַדּת ק ֶֹדשׁ.
ֻמ ְפ ָלג ,וְ ָהיָ ה ֶ
ַאף ִבּ ְמ ֶלאכֶ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ןִ ,מ ֶשּׁ ָשּׁ ְמעוּ ָה ָעם ֶאת נְ ִקישׁוֹת כְּ ֵלי
עוֹשׂי ְמ ֶלאכֶ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ןָ ,היָ ה
ַה ְמּ ָלאכָ ה ֶשׁל ְבּ ַצ ְל ֵאל וְ יֶ ֶתר ֵ
הוֹסיף וְ ִל ְתרֹם ִל ְמ ֶלאכֶ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן
עוֹרר ִמיָּ ד ְל ִ
ִל ָבּם ִמ ְת ֵ
ַעד ֶשֹּׁלא יָ כְ לוּ ַל ֲחדֹל ,וְ ַעל כֵּ ן כְּ ֵדי ֶשׁיַּ ְפ ִסיקוּ ֻה ְצ ַרךְ מ ֶֹשׁה
וּוֹתם ְבּ ֵפרוּשׁ.
ְל ַצ ָ
קוּדי
ימנוֹב[ ְפ ֵ
]ל ָר ָצ"ה ֵמ ִר ָ
ִ’שׂ ְפ ֵתי ַצ ִדּ ִיקים‘ ָ

ַה ִמּ ְשׁכָּ ן נֶ ְח ָשׁב כִּ ְ‘מקוֹם ְתּ ִפ ָלּה‘

”בּ ֶמ ְחזְ יַ ת נְ ַשׁיָ ּא ְדּ ָא ְתיָ ן ְל ַצ ָלּ ָאה ִבּ ְת ַרע ַמ ְשׁכַּ ן זִ ְמנָ א“
ְ
)אוּנְ ְקלוֹס(.
ָח ַקר ַהגְּ ִרי“ז ִמ ְבּ ִר ְיסק:
דוּעה ִהיא כִּ י ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִשׁ ֵמּשׁ ַאף כִּ ְמקוֹם
ֻע ְב ָדּה יְ ָ
יאוֹתים ֶאל ַהר ָק ְד ִשׁי
ְתּ ִפ ָלּה ,וְ כֵ ן כָּ תוּב )יְ ַשׁ ְעיָ ה נו ז(” :וַ ֲה ִב ִ
וְ ִשׂ ַמּ ְח ִתּים ְבּ ֵבית ְתּ ִפ ָלּ ִתיַ .“...א יֵ שׁ ַל ֲחקֹר ַה ִאם ִדּין זֶ ה נָ ַהג
ַאף ַבּ ִמּ ְשׁכָּ ן ,אוֹ ֶשׁ ָמּא ַרק ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ?
ִמ ִדּ ְב ֵרי אוּנְ ְקלוֹס ַהנִּ זְ כָּ ִרים ְל ַמ ְע ָלה ֶשׁ ַהנָּ ִשׁים ָהיוּ ִמ ְת ַפּ ְלּלוֹת
יח ַהגְּ ִרי“ז ֶשׁ ַאף ַה ִמּ ְשׁכָּ ן נֶ ְח ָשׁב
מוֹעד הוֹכִ ַ
ְבּ ֶפ ַתח א ֶֹהל ֵ
)תּ ִפ ָלּה א
יח ִמ ְלּשׁוֹן ָה ַר ְמ ָבּ“ם ְ
ִל ְמקוֹם ְתּ ִפ ָלּה .וְ כֵ ן יֵ שׁ ְלהוֹכִ ַ
ג(” :וְ ַהכֹּל יִ ְהיוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלין נֹכַ ח ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְבּכָ ל ָמקוֹם ֶשׁיִּ ְהיֶ ה“,
”בּכָ ל ָמקוֹם ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ַה ִמּ ְק ָדּשׁ:
וּפ ֵרשׁ ַה‘כֶּ ֶסף ִמ ְשׁנֶ ה‘ ָ)שׁם(ְ :
ֵ
ֵבּין ֶשׁ ָהיָ ה ַבּ ִמּ ְד ָבּרֵ ,בּין כְּ ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ַבּגִּ ְלגָּ ל אוֹ ְבּ ִשׁיה ְוּבנוֹב
עוֹל ִמים“ֲ ,ה ֵרי ֶשׁ ַה ִמּ ְשׁכָּ ן נֶ ְח ָשׁב
ְוּבגִ ְבעוֹןֵ ,בּין כְּ ֶשׁנִּ ְבנֶ ה ֵבּית ָ
כִּ ְמקוֹם ְתּ ִפ ָלּה.
תּוֹרה
עוּרי ָר ָמ“ד ַה ֵלּוִ י‘ ַעל ַה ָ
ִ’שׁ ֵ

הוֹסיף כִּ י כָּ  מוּכָ ח ַאף ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ
יֵ שׁ ְל ִ
הוֹשׁ ַע:
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ט(” :כְּ ֶשׁ ָה ַלְ ל ַה ֲח ִריב ֶאת יְ ִריחוָֹ ,א ַמר ָל ֶהם יְ ֻ
ֲ’ע ִת ִידים ַא ֶתּם ַל ֲעשׂוֹת ָשׁם ֶאת ַה ַשּׁ ָבּתַ .אל ִתּ ְר ֲחקוּ ִמן
רוּחָ ,ל ָמּה? ֶשׁ ִתּ ְהיוּ
יוֹתר ִמן ַא ְל ַפּיִ ם ַא ָמּה ְלכָ ל ַ
ָה ָארוֹן ֵ
ַר ָשּׁ ִאין ָלבֹא ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִל ְפנֵ י ָה ָארוֹן ְבּ ַשׁ ָבּת‘“ֲ ,ה ֵרי ֶשׁ ַה ִמּ ְשׁכָּ ן
ִשׁ ֵמּשׁ כִּ ְמקוֹם ְתּ ִפ ָלּה.

חוּמא
)תּנְ ָ
ַ

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

שׁבּת ְל ָ‘א ֵמן‘
ֵבּין ַשׁ ָבּת
”א ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ה‘ ַל ֲעשֹׂת א ָֹתם“ )לה א(
ֵ

ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )נג ב( ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים” :גָּ דוֹל ָהעוֹנֶ ה
יוֹתר ִמן ַה ְמּ ָב ֵר ,“וְ יֵ שׁ ְל ָפ ֵרשׁ זֹאת כָּ  :כֵּ יוָ ן
ָא ֵמן ֵ
)שׁ ָבּת
’א-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן‘ ַ
אשׁי ֵתּבוֹת ֵ
ֶשׁ ָ‘א ֵמן‘ ִהנָּ הּ ָר ֵ
קיט ב( ,נִ ְמ ָצא ֶשׁ ְבּעוֹד ַה ְמּ ָב ֵרַ מזְ כִּ יר ַרק ֶאת’ֵ :א-ל
מוֹסיף ַאף ֶאת ַהתּ ַֹאר
ֶמ ֶל)ְ ‘בּנֻ ַסּח ַה ְבּ ָרכָ ה(ָ ,העוֹנֶ ה ָא ֵמן ִ
’נֶ ֱא ָמן‘ ֶשׁ ַמּ ְשׁ ָמעוּתוֹ – נֶ ֱא ָמן ָע ֵלינוּ ה‘ ֶשׁיִּ גְ ָא ֵלנוּ
ְמ ֵה ָרה כְּ ַה ְב ָט ָחתוְֹ ,וּבכָ  גְּ ֵד ָלה ַמ ֲע ָלתוֹ ַעל ַמ ֲע ַלת
ַה ְמּ ָב ֵר.
ַאף כְּ ֶשׁ ִה ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ַה ַשּׁ ָבּת ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ,
יּוּבם ְל ַה ֲא ִמין ְבּ ִב ַיאת ַהגְּ ֻא ָלּה – יוֹם
נִ כְ ָלל ְבּ ִצוּוּי זֶ ה ִח ָ
וּלכָ  נִ ְר ְמזָ ה ַאף ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןַ ,ה ְמּ ַס ֶמּ ֶלת
ֶשׁכֻּ לּוֹ ַשׁ ָבּתְ .
”א ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים“
ֶאת ֱאמוּנַ ת ַהגְּ ֻא ָלּה כָּ ָאמוּרַ ,בּ ֵתּבוֹת ֵ
ּימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל
אתיִ ם ִתּ ְשׁ ִעים וְ ֶשׁ ַבע כַּ גִ ַ
ימ ְט ִריָּ ה ָמ ַ
– ְבּגִ ַ
לּוּאהּ ָ)א ֶל“ף ֵמ“ם נוּ“ן(.
ֵתּ ַבת ָ’א ֵמן‘ ְבּ ִמ ָ

מוֹעד" )לח ח(
”בּ ַמ ְראֹת ַהצּ ְֹבאֹת ֲא ֶשׁר ָצ ְבאוּ ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ְ

ֹאמר ָא ֵמן "
"ח ֵב ִרים ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נ ַ
ֲ

)ש ַﬠר ַה ַּכ ָּונוֹ ת ִענְ יַ ן ִּב ְרכוֹ ת ַה ּ ַׁש ַחר( ִּכי ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלה ָצ ִר ְ
ְ ּב ֵׁשם ָה ֲא ִר"י ַה ָ ּקדוֹ ׁש הו ָּבא ַׁ
יך ַה ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל לְ ַק ֵּבל ַﬠל
ַﬠ ְצמוֹ ִמ ְצוַ ת ֲﬠ ֵשׂ ה ֶׁשל 'וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲﬠ ָך ָּכמוֹ ָך' וִ ַ
יש ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ְּכגוּפוֹ .
יכ ֵּון לֶ ֱאהֹב ָּכל ִא ׁ
ַﬠל ַה ּ ְמ ָב ְר ִכים ִּב ְרכוֹ ת ַה ּ ַׁש ַחר ְּב ַצוְ ָּתא ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתָ ,ה ֶא ָחד ְמ ָב ֵר ְך וְ ֵר ֵﬠה ּו עוֹ נֶ ה ָא ֵמן,
"אין לְ ָך ֵר ִעים ֲאהו ִּבים יוֹ ֵתר ֵמ ֵאלּ וּ".
)שוּ"ת ,קט(ֵ :
ָּכ ַתב ָה ְר ָמ"ע ִמ ּ ָפאנוֹ ׁ

יְ הו ִּדי יָ ָקר!
ְּביָ ְד ָך לְ ַק ֵ ּים ְּב ָכל יוֹ םְּ ,בפ ַֹﬠלֶ ,את ִמ ְצוַ ת 'וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲﬠ ָך ָּכמוֹ ָך'
ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלהַ .ה ְק ֵׁשב לְ ִב ְרכוֹ ת ֲח ֵב ְר ָך וַ ֲﬠנֵ ה ַא ֲח ָריו ָ
'א ֵמן' ,ו ְּב ָכ ְך ְּתזַ ֵּכה ּו
ָ
ָ
לוֹ ַמר ְּב ָר ָכה ֻמ ְׁשלֶ ֶמת ,ו ְּת ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת 'וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲﬠך ָּכמוֹ ך'.
ִּב ְרכוֹ ת ַה ּ ַׁש ַחרְּ ,בקוֹ לְּ ,ב ַכ ָּונָ הְּ ,ב ַח ְברו ָּתא!

ַ’בּת ַעיִ ן‘

ישׁי – ִבּזְ כוּת ְתּ ִפ ָלּה
ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
קוּדי ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ִמ ְשׁכַּ ן ָה ֵע ֻדת“ )לח כא(
”א ֶלּה ְפ ֵ
ֵ

”‘ה ִמּ ְשׁכָּ ן ִמ ְשׁכַּ ן‘ ְשׁנֵ י ְפּ ָע ִמיםֶ ,ר ֶמז ַל ִמּ ְק ָדּשׁ ֶשׁנִּ ְת ַמ ְשׁכֵּ ן
ַ
ֹנוֹת ֶיהן ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל“ ַ)ר ִשׁ“י(.
ִבּ ְשׁנֵ י ֻח ְר ָבּנִ ין ַעל ֲעו ֵ
ָדּ ַרשׁ ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי ֵמ ִאיר ִמ ֶדּזִ'יקוֹב:
רוּשׁ ְל ִמי ֲחגִ יגָ ה
תּוֹרה )יְ ַ
ַה ַבּיִ ת ָה ִראשׁוֹן נֶ ֱח ַרב ַבּ ֲעווֹן ִבּטּוּל ָ
א ז( ,וְ ַאף ְל ִבנְ יַ ן ַבּיִ ת ֵשׁנִ י א זָ כִ ינוּ ֶא ָלּא ְל ַא ַחר ֶשׁ ִקּ ַבּ ְלנוּ
ימי ֲא ַח ְשׁוֵ רוֹשׁ ַ)שׁ ָבּת ז א(ְ ,ל ֻע ַמּת
תּוֹרה ִבּ ֵ
ַעל ַע ְצ ֵמנוּ עֹל ָ
ישׁי ,נִ זְ כֶּ ה ִבּזְ כוּת ִה ְת ַחזְּ קוּת
זֹאתְ ,ל ִבנְ יַ ן ַה ַבּיִ ת ַה ְשּׁ ִל ִ
קוּדי ַה ִמּ ְשׁכָּ ן“
”א ֶלּה ְפ ֵ
וּלכָ ָ ר ַמז ַהכָּ תוּב ִבּ ְלשׁוֹןֵ :
ִבּ ְת ִפ ָלּהְ .
לוֹמרִ ,בּזְ כוּת ’קוֹל ְתּ ִפ ָלּה‘
ימ ְט ִריָּ ה’ :קוֹל ְתּ ִפ ָלּה‘ ,כְּ ַ
– ְבּגִ ַ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים ְבּ ִבנְ יַ ן ַה ַבּיִ ת
וּל ִה ָפּ ֵקד ִבּ ְד ַבר יְ ָ
נִ זְ כֶּ ה ְל ִהגָּ ֵאל ְ
ישׁי ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵמינוּ ָא ֵמן.
ַה ְשּׁ ִל ִ
ִ’א ְמ ֵרי נ ַֹעם‘

ַה ִמּ ְשׁכָּ ן נִ ְמ ַשׁח ִל ְפנֵ י כֵּ ָליו
הוּדה ָע ָשׂה ֵאת כָּ ל ֲא ֶשׁר
אוּרי ֶבן חוּר ְל ַמ ֵטּה יְ ָ
”וּב ַצ ְל ֵאל ֶבּן ִ
ְ
ִצוָּ ה ה‘ ֶאת מ ֶֹשׁה“ )לח כב(
”בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָא ַמר לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְלמ ֶֹשׁה’ֵ :לֱ אמֹר לוֹ
ְ
ִל ְב ַצ ְל ֵאל ֲע ֵשׂה ִלי ִמ ְשׁכָּ ןָ ,ארוֹן וְ כֵ ִלים‘ָ ,ה ַל מ ֶֹשׁה וְ ָה ַפ
]בּ ַצ ְל ֵאל[:
וּמ ְשׁכָּ ן‘ָ .א ַמר לוֹ ְ
וְ ָא ַמר לוֹ’ֲ :ע ֵשׂה ָארוֹן וְ כֵ ִלים ִ
עוֹלם ָא ָדם בּוֹנֶ ה ַבּיִ ת וְ ַא ַחר כָּ 
’מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוִּ ,מנְ ָהגוֹ ֶשׁל ָ
אוֹמר ֲע ֵשׂה ִלי ָארוֹן וְ כֵ ִלים
ַמכְ נִ יס ְלתוֹכוֹ כֵּ ִלים ,וְ ַא ָתּה ֵ
עוֹשׂה ְל ֵהיכָ ן ַאכְ נִ ֵיסם? ֶשׁ ָמּא כָּ ָ א ַמר
וּמ ְשׁכָּ ן .כֵּ ִלים ֶשׁ ֲאנִ י ֶ
ִ
ְלַ ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאֲ :ע ֵשׂה ִמ ְשׁכָּ ןָ ,ארוֹן וְ כֵ ִלים?‘ ָא ַמר לוֹ
]מ ֶֹשׁה[’ֶ :שׁ ָמּא ְבּ ֵצל ֵא-ל ָהיִ ָית וְ יָ ַד ְע ָתּ?!‘“ ְ)בּ ָרכוֹת נה א(.
הוּבא ְבּ ֵשׁם ְפּ ִס ְיק ָתא ַר ָבּ ִתי )ו א( כִּ י ַה ַטּ ַעם
ַבּטּוּר )או“ח תרנד( ָ
תּוֹרה ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ַה ָק ְּר ָבּנוֹת ֶשׁ ֵה ִביאוּ
קוֹר ִאים ַבּ ָ
ֶשׁ ַבּ ֲחנֻ כָּ ה ְ
ַהנְּ ִשׂ ִיאים ְבּיוֹם ֲחנֻ כַּ ת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ,הוּא ִמשּׁוּם ֶשׁ ְמּ ֶלאכֶ ת ֲע ִשׂיַּ ת
)שׁם א(
וּב ֵאר ַהטָּ“ז ָ
ַה ִמּ ְשׁכָּ ן וְ כֵ ָליו נִ ְשׁ ְל ָמה ְבּכ“ה ְבּכִ ְס ֵלוֵ .
נוֹת ֶיהם ַעד ְליוֹם
ֶשׁ ַעל ַאף ֶשֹּׁלא ֵה ִביאוּ ַהנְּ ִשׂ ִיאים ֶאת ָק ְר ְבּ ֵ
ֲה ָק ַמת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ְבּפ ַֹעל – ְבּרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ נִ ָיסןְ ,בּכָ ל זֹאת ִתּ ְקּנוּ
ִל ְקרֹא ָפּ ָר ָשׁה זוֹ ַבּ ֲחנֻ כָּ ה ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָאז נִ ְשׁ ְל ָמה ְמ ֶלאכֶ ת ֲע ִשׂיָּ תוֹ.
עוֹלה ְתּ ִמ ָיהתוֹ ֶשׁל ְבּ ַצ ְל ֵאל:
אוֹרה ָשׁ ָבה וְ ָ
ְלאוֹר ַהנָּ “ל ִלכְ ָ
לוֹשׁה ֳח ָד ִשׁים ֵבּין ַה ְשׁ ָל ַמת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן
ִאם ָאכֵ ן ָע ְברוּ כִּ ְשׁ ָ
קוּפה זוֹ?
ַל ֲה ָק ָמתוְֹ ,ל ֵהיכָ ן יֻ כְ נְ סוּ ַהכֵּ ִלים ֶשׁ ָע ָשׂה ִבּ ְת ָ
סוֹפר‘:
ֵבּ ֵאר ַר ֵבּנוּ נָ ָתן ַא ְד ֶלר ַרבּוֹ ֶשׁל ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
כֵּ יוָ ן ֶשֹּׁלא ָמ ְשׁחוּ ֶאת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן וְ כֵ ָליו ְבּ ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה ַעד
ַל ֲה ָק ַמת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ְבּפ ַֹעל ,נִ ָתּן ָהיָ ה ֵבּינְ ַתיִ ם ְל ַאכְ ְסנָ ם ְבּכָ ל
ָמקוֹם ֶשׁהוּאְ .בּ ַצ ְל ֵאל ֵה ִבין כִּ י ְבּיוֹם ֲה ָק ַמת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן יִ ְצ ָט ְרכוּ
וּל ַא ַחר
ִל ְמשֹׁחַ ֶאת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן וְ ֶאת כֵּ ָליו כְּ ֵס ֶדר ֲע ִשׂיָּ ָתם – כֵּ ִלים ְ
ִמכֵּ ן ִמ ְשׁכָּ ן ,וְ ַעל כֵּ ן ָתּ ַמהְּ :ל ֵהיכָ ן יַ כְ נִ יס ֶאת ַהכֵּ ִלים ַעד ֲא ֶשׁר
יְ ַסיְּ מוּ ִל ְמשֹׁחַ ֶאת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן? וְ ָאכֵ ן ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ְבּפ ַֹעל ִה ְת ַקיְּ ָמה
ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ,וְ ַה ִמּ ְשׁכָּ ן נַ ֲע ָשׂה ְתּ ִח ָלּהְ ,וּב ֶשׁל כָּ ַ אף ַבּ ֲה ָק ָמתוֹ
כוֹלים ָהיוּ
נִ ְמ ַשׁח ָבּ ִראשׁוֹנָ הָ ,לכֵ ן ִמיָּ ד כְּ ֶשׁנִּ ְמ ְשׁחוּ ַהכֵּ ִלים יְ ִ
ְל ַהכְ נִ ָיסם ְלתוֹכוֹ.
סוֹפר‘ או“ח קכח
שׁוּ“ת ֲ’ח ַתם ֵ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

אשוֹ ָנה )יא(
ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע – ּ ָפ ָר ׁ ָשה ִר ׁ
וּב ְשׁ ָע ֶרי
וּכְ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזֻ זוֹת ֵבּ ֶיתִ 
וּמזוּזָ ה
אוֹמר :כָּ ל ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ְתּ ִפ ִלּין ְבּרֹאשׁוֹ ְוּת ִפ ִילין ִבּזְ רוֹעוֹ וְ ִצ ִיצית ְבּ ִבגְ דּוֹ ְ
ַ”ר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶבּן יַ ֲעקֹב ֵ
]ה ֵרי הוּא ֻמ ְחזָ ק[ ֶשֹּׁלא יֶ ֱח ָטא“ֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר )ק ֶֹה ֶלת ד יב(’ :וְ ַהחוּט ַה ְמ ֻשׁ ָלּשׁ א
ְבּ ִפ ְתחוַֹ ,הכֹּל ְבּ ִחזּוּק ֲ
ִב ְמ ֵה ָרה יִ נָּ ֵתק‘“ ְ)מנָ חוֹת מג ב(.
וּוֹתנוּ ַעל
הוֹס ָיפה ְל ַצ ֵ
תּוֹרה ַעל ִמ ְצוַ ת ְתּ ִפ ִלּיןִ ,
אוֹתנוּ ַה ָ
ְבּ ִסיּוּם ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעַ ,א ַחר ֶשׁ ִצּוְּ ָתה ָ
קוֹבעוֹ ְבּכָ ל
וּל ְ
הוּתהִּ :לכְ תֹּב ֶאת ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ַעל גַּ ֵבּי ְק ָלף ְ
ִמ ְצוַ ת ְק ִב ַיעת ַה ְמּזוּזָ הֶ ,שׁ ַמּ ָ
ַא ַחת ִמ ְמּזוּזוֹת ֶפּ ַתח ַה ַבּיִ ת )שו“ע יו“ד רפה א; ַר ָמּ“א ָשׁם רפז ב(.
חוֹבת ַהכֹּל
”חיָּ ב ָא ָדם ְל ִהזָּ ֵהר ִבּ ְמזוּזָ הִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ִהיא ַ
כָּ ַתב ָה ַר ְמ ָבּ“ם ְבּ ִסיּוּם ִה ְלכוֹת ְמזוּזָ ה )ו יג(ַ :
ָתּ ִמיד .וְ כָ ל זְ ַמן ֶשׁיִּ כָּ נֵ ס וְ יֵ ֵצא ,יִ ְפגַּ ע ְבּיִ חוּד ַה ֵשּׁם ְשׁמוֹ ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא וְ יִ זְ כֹּר ַא ֲה ָבתוֹ וְ יֵ עוֹר
עוֹל ִמים ֶא ָלּא יְ ִד ַיעת צוּר
עוֹל ֵמי ָ
וּל ְ
עוֹלם ְ
עוֹמד ְל ָ
יוֹתיו ְבּ ַה ְב ֵלי ַהזְּ ַמן .וְ יֵ ַדע ֶשׁ ֵאין ָדּ ָבר ָה ֵ
ִמ ְשּׁנָ תוֹ וְ ִשׁגְ ָ
ישׁ ִרים“.
הוֹלְ בּ ַד ְרכֵ י ֵמ ָ
וּמיָּ ד הוּא חוֹזֵ ר ְל ַד ְעתּוֹ וְ ֵ
עוֹלם ִ
ָה ָ
אוֹתם ָהיָ ה
גוּרים ָהיוּ ַעל ִפּיו ֶשׁל ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ַא ְב ַר ְמ ְס ִקיְ .בּ ַהזְ כִּ ירוֹ ָ
ִדּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָבּ“ם ַה ָלּלוּ ְשׁ ִ
יוֹצ ִאים ֵמ ַה ַבּיִ תְ ,ל ִענְ יָ ן ְפּלוֹנִ י אוֹ
”שׁ ְמעוּ נָ אְ ,בּכָ ל ַפּ ַעם ֶשׁנִּ כְ נָ ִסים וְ ְ
אוֹמרִ :
הוּא בּוֹכֶ ה ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת וְ ֵ
ְל ַמ ָטּ ָרה ַא ְלמוֹנִ יתָ ,אנוּ ְמ ַתכְ נְ נִ ים ָתּכְ נִ יּוֹת כָּ ֵאלּוּ וַ ֲא ֵחרוֹתַ .אְ בּ ֶט ֶרם כֹּל ָע ֵלינוּ ְל ֵה ָע ֵצר ְליַ ד ַה ְמּזוּזָ ה
עוֹל ִמים – ֶא ָלּא יְ ִד ַיעת צוּר ָהע ָֹל ִמים .כַּ ָמּה
עוֹל ֵמי ָ
וּל ְ
עוֹלם ְ
עוֹמד ְל ָ
וּל ַה ְפנִ ים ֶשׁ ֵאין ָדּ ָבר ָה ֵ
וְ ִלזְ כֹּר ְ
)’פּנִ ינֵ י ַר ֵבּנוּ יְ ֶחזְ ֵקאל‘
אוֹתם ְבּמ ֵֹחנוּ!“ ְ
זוֹע ֶקת ֵא ֵלינוּ ַה ְמּזוּזָ ה ֶשׁנְּ ַשׁנֵּ ן ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים וְ נַ ֲחרֹת ָ
ְפּ ָע ִמים ְבּיוֹם ֶ
ח“א עמ‘ מט(.
ִספּוּר ֻמ ְפ ָלא ֻס ַפּר ַעל ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ָבּרוִּ מ ְמּזִ‘יבּוּז‘ַ :פּ ַעם נָ ם ַעל ִמ ָטּתוֹ ְבּ ַח ְדרוֹ ֶשׁל ַרבּוֹ ַר ִבּי
קּוֹריץָ .א ַמר ַר ִבּי ִפּינְ ָחס ִל ְבנֵ י ֵבּיתוֹ”ְ :רצוֹנְ כֶ ם ִל ְראוֹת ְדּ ַבר ִחדּוּשִׁ ,ה ְת ַק ְבּצוּ ְס ִביב ִמ ָטּתוֹ
ִפּינְ ָחס ִמ ִ
נוֹע ַע
וּמיָּ ד ֵה ֵחל ַר ִבּי ָבּרוְּ ל ִה ְת ֵ
ֶשׁל ַר ִבּי ָבּרוִּ .“מ ֶשּׁ ָעשׂוּ כֵּ ן כִּ ָסּה ַר ִבּי ִפּינְ ָחס ֶאת ַה ְמּזוּזָ ה ְבּיָ דוִֹ ,
גוּעה .כָּ ָ ע ָשׂה ַר ִבּי
עוֹמד ְל ָה ִקיץִ .מ ֶשּׁ ֵה ִסיר ַר ִבּי ִפּינְ ָחס ֶאת יָ דוָֹ ,שׁב הוּא ִל ְשׁנָ תוֹ ָה ְר ָ
ִבּ ְשׁנָ תוֹ ,כְּ ִאלּוּ ֵ
ִפּינְ ָחס כַּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ,כְּ ֶשׁ ְבּ ִסיּוּם ָא ַמר”ְ :ראוּ ַעד ֵהיכָ ן ַמגַּ ַעת ְדּ ֵבקוּתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ָבּרוֲּ ;א ִפלּוּ ִבּ ְשׁנָ תוֹ
פּוּרי ֲח ִס ִידים‘ וָ ֶא ְת ַחנַּ ן(.
)’ס ֵ
יח ַדּ ַעת ְל ֶרגַ ע ִמ ְדּ ֵבקוּת ַבּה‘“ ִ
ֵאינוֹ ַמ ִסּ ַ

ְשׂכַ ר ִמ ְצוַ ת ְמזוּזָ ה
וּל ָבנָ יו ֲא ִריכוּת יָ ִמיםֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר
ְשׂכָ ָרהּ ֶשׁל ִמ ְצוָ ה זוֹ גָּ דוֹל הוּא ַעד ְמאֹד ,וְ ַהזָּ ִהיר ָבּהּ – ֻמ ְב ָטח לוֹ ְ
וּמכָּ ל ָמקוֹם א יְ כַ וֵּ ן ָה ָא ָדם ְבּ ַהנָּ ַחת ַה ְמּזוּזָ ה
”ל ַמ ַען יִ ְרבּוּ יְ ֵמיכֶ ם“ )שו“ע יו“ד רפה א(ִ .
ָבּהּ ְ)דּ ָב ִרים יא כא(ְ :
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר)ֶ בּן ִאישׁ ַחי ָשׁנָ ה ב‘
ִבּ ְשׁ ִביל ְשׁ ִמ ָירה אוֹ ְל ֵשׁם ַק ָבּ ַלת ָשׂכָ רֶ ,א ָלּא ַרק כְּ ֵדי ְל ַקיֵּ ם ִמ ְצוַ ת ַה ֵ
כִּ י ָתבֹא א(.
כָּ ל ַבּיִ ת ֶשׁ ְמּ ֻת ָקּן ִבּ ְמזוּזָ ה כְּ ִה ְלכָ ָתהּ ֵאין שׁוּם ַמזִּ יק יָ כוֹל ִל ְשׁט בּוֹ ַ)דּ ְרכֵ י מ ֶֹשׁה יו“ד רפו ד ְבּ ֵשׁם ַה ָמּ ְר ְדּכַ י(.
מּוֹרא רוּחוֹת
ישׁב ֶבּ ַטח ִמ ָ
רוֹצה ֵל ֵ
קים ְבּ ִלבּוֹ וְ ֶ
עוֹד כָּ ַתב ַהטָּ“ז )יו“ד רפז ד(” :כָּ ל ִמי ֶשׁנּוֹגֵ ַע יִ ְר ַאת ֱא ִ
ָרעוֹת ח“ו ,יַ ֲע ֶשׂה ְמזוּזָ ה ְלכָ ל ְפּ ָת ָחיו“.
נוֹתנֶ ת ְרשׁוּת
אוֹתיּוֹת ’זָ ז ָמוֶ ת‘ – ֶשׁ ֵאינָ הּ ֶ
ֶר ֶמז נָ ֶאה נָ ְתנוּ ַל ָדּ ָבר ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ )ח“ג ַדּף ש ב(’ְ :מזֻ זוֹת‘ ִ
בוֹדה זָ ָרה )יא א( ֶאת
ַל ַמּ ְשׁ ִחית ְל ַח ֵבּל ,וַ ֲה ֵרי הוּא זָ ז ִמ ִפּ ְתחוֹ .וְ כָ ָ דּ ַרשׁ אוּנְ ְקלוֹס ַהגֵּ ר ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ֲע ָ
שׁוֹמרוֹ ִמ ַבּחוּץ
ַה ָפּסוּק” :ה‘ שׁ ְֹמ ֶר)ְ “תּ ִה ִלּים קכא ה( – ָא ָדם יָ ֵשׁן ַעל ִמ ָטּתוֹ ִבּ ְפנִ ים ,וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְ
ִבּ ְמזוּזָ ה.
רוֹמי ַמ ְרגָּ ִלית
הוּבא ַמ ֲע ֶשֹה ְבּ ַר ֵבּנוּ ַה ָקּדוֹשַׁ :פּ ַעם ָשׁ ַלח לוֹ ֶא ָחד ִמנִּ כְ ְבּ ֵדי ָשׂ ֵרי ִ
ירוּשׁ ְל ִמי ֵ)פּ ָאה א א( ָ
ִבּ ַ
”אנִ י ָשׁ ַל ְח ִתּי ְלֶ את
מוּר ָתהּ .כַּ ֲא ֶשׁר ִה ְתלוֹנֵ ן ַה ַשּׂרֲ :
יְ ָק ָרה ְמאֹד ,וְ ַר ֵבּנוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָשׁ ַלח לוֹ ְמזוּזָ ה ְתּ ָ
מוּעטֱ “...ה ִשׁיבוֹ ַר ִבּי”ַ :דּע כִּ י כָּ ל
יוֹתר ֲע ֵלי ֲא ָדמוֹת ,וְ ַא ָתּה ָשׁ ַל ְח ָתּ ִלי ָדּ ָבר ֶשׁ ָשּׁוְ יוֹ ָ
ַה ֵח ֶפץ ַהיָּ ָקר ְבּ ֵ
שׁוֹמרוֹ ,וַ ֲאנִ י
ֲח ָפ ַצי וַ ֲח ָפ ֶצי א יִ ְשׁווּ ַבּ ְמּזוּזָ ה .וְ א עוֹדֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַא ָתּה ָשׁ ַל ְח ָתּ ִלי ָדּ ָבר ֶשׁ ֲאנִ י ָצ ִריְ ל ְ
אוֹת.“
שׁוֹמ ֶרת ְ
ָשׁ ַל ְח ִתּי ְלָ דּ ָבר ֶשׁ ַא ָתּה יָ ֵשׁן ,וְ ִהיא ֶ
רוּשׁ ַליִ ם ,וְ ֶאת
יחים ִמ ַטּ ֲעמוֹ ִל ְבדֹּק ֶאת ְמזוּזוֹת ַאנְ ֵשׁי יְ ָ
ח ְשׁ ִל ִ
ָרגִ יל ָהיָ ה ַה ַמּ ֲה ִרי“ל ִדּ ְיס ִקין ִל ְשׁ ַ
”מן
תוֹמים ֶשׁ ֵה ִקים .כְּ ֶשׁנִּ ְשׁ ַאל ִמ ִפּי ְמק ָֹר ָביו ַעל כָּ ֵ ה ִשׁיבִ :
ְשׂכָ ָרם ָהיָ ה ְמ ַשׁ ֵלּם ִמ ֻקּ ַפּת ֵבּית ַהיְּ ִ
מּוֹסדֶ ,שׁ ֲה ֵרי נֶ ֱא ָמר ַבּ ָ
אוֹציא זֹאת ִמכַּ ְס ֵפּי ַה ָ
ַה ִדּין ֶשׁ ִ
תּוֹרה ַעל ַה ְמּזוּזָ ה’ְ :ל ַמ ַען יִ ְרבּוּ יְ ֵמיכֶ ם‘ ,וְ נִ ְמ ָצא
מּוֹסד“
הוֹצאוֹת ַה ָ
וּמ ֵמּ ָילא ִהיא ַמ ְפ ִח ָיתה ֶאת ָ
עוֹלםִ ,
תוֹמים ָבּ ָ
יּוּמהּ כְּ ִתקּוּנָ הּ ִמ ְת ַמ ֲע ִטים ַהיְּ ִ
ֶשׁ ְבּ ִק ָ
)’אוֹצר ַהיְּ ִדיעוֹת‘ ח“ב עמ‘ שפא(.
ַ

ַהנָּ ַחת ַהיָּ ד ַעל ַה ְמּזוּזָ ה

ְמזוּזַ ת ַה ֶפּ ַתח – ְמקוֹם ְתּ ִפ ָלּה
אתי
ֹאמר” :ה‘ יִ ְשׁמֹר ֵצ ִ
יח יָ דוֹ ַעל ַה ְמּזוּזָ ה וְ י ַ
כָּ ַתב ַה ֵ‘בּן ִאישׁ ַחי‘ )ש“ב כִּ י ָתבֹא ג(ִ :בּ ִיצ ָיאתוֹ ִמ ֵבּיתוֹ יַ נִּ ַ
)וּר ֵאה ְבּ ִקצּוּר
אוֹתי וְ יִ ֵתּן ִלי ַר ֲח ִמים“ ְ
עוֹלםֵ ,א-ל ַשׁ ַדּ-י יְ ָב ֵרִ 
וּל ָשׁלוֹם ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
טוֹבים ְ
וּבוֹאי ְל ַחיִּ ים ִ
ִ
דּ-י‘יח ֶאת ָה ֶא ְצ ַבּע ַ’א ָמּה‘ ַעל ֵשׁם ַ’שׁ ַ
וּמ ָרן ַה ִחידָ“א ֵה ִביא ֶשׁ ָה ֲא ִר“י זָ “ל נָ ַהג ְל ַהנִּ ַ
ֻשׁ ְל ָחן ָערוּ יא כד(ָ .
ֶשׁנָּ ֲהגוּ ִלכְ תֹּב ִמ ַבּחוּץֵ ,בּין ָפּ ָר ַשׁת ְשׁ ַמע ִל‘וְ ָהיָ ה‘ .וְ תוֹ כְּ ֵדי כָּ ָ היָ ה ִמ ְת ַפּ ֵלּל ַלה‘ ֶשׁיַּ ִצּ ֵילנוּ ִמיֵּ ֶצר
יוֹסף‘ יו“ד רפה ד(.
)’בּ ְרכֵּ י ֵ
ָה ַרע ִ

כּשׁ ַה ֶפּה נִ ְסגַּ ר
צא כְּ ֶשׁ
ַהבּ ֶֹרג יָ ָצא
דוּע ָהיָ ה ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן נָ ָתן
יָ ַ
י“ע ִמ ֶלּעלוֹב ְבּ ַה ְק ָפּ ָדתוֹ
נֶ ַטע ִבּ ֶיד ְר ָמן זִ ַ
ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ַעל ִאסּוּר ַה ִדּבּוּר ִבּ ְשׁ ַעת
הוֹרה
ָ
ַה ְתּ ִפ ָלּהְ .בּ ֵבית ִמ ְד ָרשׁוֹ הוּא
ַל ֲחרֹת ֶאת ָה ִאסּוּר ַעל גַּ ֵבּי ֲארוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ,
עוֹרר ְלכָ ֶ את
וְ ָת ִדיר ָהיָ ה ַמ ְר ֶבּה ְל ֵ
שׁוֹמ ֵעי ִל ְקחוֹ.
ֲח ִס ָידיו וְ ְ
וּמ ֵאלּוּ ֶשׁ ָשּׁ ְמעוּ
ֵ
ַר ִבּים ֵמ ֲח ִס ָידיו
ְלקוֹלוֹ וְ נֶ ְע ְתּרוּ ְל ַק ֵבּל זֹאת ַעל ַע ְצ ָמם,
ָראוּ יְ שׁוּעוֹת גְּ דוֹלוֹת .כָּ  גַּ ם ַבּ ִסּפּוּר
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ:
קוֹל ְשׁאוֹן ַה ַמּ ְק ֵדּ ָחה ֶשׁנִּ ְשׁ ַמע ִמ ֵבּית
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת בָ .בּ ִעיר ֵבּ ָיתר ִע ִלּיתִ ,ה ְס ִפּיק
כְּ ֵדי ְ’ל ַה ְק ִפּיץ‘ ֶאת כָּ ל יַ ְל ֵדי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
רוֹעם
ִמ ִמּ ְשׂ ָח ָקםְ .ל ִמ ְשׁ ַמע ַהקּוֹל ָה ֵ
ִה ְתכַּ נְּ סוּ כֻּ ָלּםִ ,מ ָקּ ָטן וְ ַעד גָּ דוֹל ֶאל
טוֹפפוּ ְבּ ַס ְק ָרנוּת ְס ִביב
ַה ָסּלוֹן וְ ִה ְצ ְ
ֲא ִב ֶיהםֲ .ה ַק ָלּה ִהיא ְבּ ֵעינֵ יכֶ םַ ,א ָבּא
ַמ ְת ִקין ַמ ָדּף...
חוּבים ְבּ ִפיו ,כְּ ִמנְ ַהג
ְבּעוֹד ַה ְבּ ָרגִ ים ְתּ ִ
קּוֹד ִחים ,א ָהיָ ה ְבּיָ דוֹ ַאף ִל ְמחוֹת
ַה ְ
ַבּ ֲע ָדם ,וְ ַה ִשּׂ ְמ ָחה ָר ְב ָתה ַעד ַה ָשּׁ ַמיִ ם...
ַאף ֶא ָחד א ָשׂם ֵלב ְלמוֹיְ ִשׁי ַה ָקּ ָטן
וּמ ֱח ָצה ֶשׁזָּ ַחל ָס ִביבַ .אף
ֶבּן ַה ָשּׁנָ ה ֶ
הוּא ִה ְת ַענְ יֵ ן ַבּנַּ ֲע ָשׂה ,וְ נִ ְד ַחק ֵבּין ֶא ָחיו
אוּלם ְלר ַֹע ַה ַמּזָּ ל
כְּ ֵדי ְל ַה ִבּיט ְבּ ָא ִביוָ ,
קוֹרי
הוּא ִבּ ֵטּא ֶאת ַס ְק ָרנוּתוֹ ְבּא ֶֹפן ְמ ִ
וּמ ֻסכָּ ן...
ְ
ְל ַא ַחר כְּ ֶר ַבע ָשׁ ָעהִ ,סיֵּ ם ָה ָאב ְל ַה ְב ִריג
ֶאת ַהבּ ֶֹרג ָה ַא ֲחרוֹן ,וְ ַה ַמּ ָדּף ָע ַמד ַעל
ַמ ְתכָּ נְ תּוֹ ָחזָ ק וְ יַ ִצּיב .אוֹ ָאזִ ,ה ְת ַפּנָּ ה
ֶא ָחד ֵמ ַהיְּ ָל ִדים ְל ַה ִבּיט ְבּ ָא ִחיו ַה ָקּ ָטן,
עוֹלל ִמ ְשׁ ַתּנֵּ ק
וְ נֶ ֱח ַרד ְלגַ לּוֹת כִּ י ָה ָ
ִ
וּפנָ יו
וּמ ְשׁ ַתּ ֵעל ַעד כְּ ֵדי ַמ ֲחנָ קָ ,
ַמכְ ִחילוֹת ְלא ַה ְפ ָס ָקה.
עוֹרר ֶאת
צוּמה וְ ֵ
זָ ַעק ַהיֶּ ֶלד ַבּ ֲח ָר ָדה ֲע ָ
ֹוּמת ִלבּוֹ ֶשׁל ָא ִביו ֲא ֶשׁר א ִה ְמ ִתּין
ְתּש ַ
בּוּלנְ ס ֻהזְ ַמן ִמיָּ ד ,וְ ַעד
ַאף ְל ֶרגַ עַ .א ְמ ַ
דּוֹהר ִעם ְבּנוֹ
ְמ ֵה ָרה ָמ ָצא ַע ְצמוֹ ָה ָאב ֵ
חוֹלים ֲ’ה ַד ָסּה ֵעין
ַה ִתּינוֹק ְל ֵע ֶבר ֵבּית ַה ִ
פּוֹסק
ירוּשׁ ַליִ ם ,כְּ ֶשׁ ִפּיו ֵאינוֹ ֵ
כָּ ֶרם‘ ִבּ ָ
ִמ ְלּ ַמ ְל ֵמל ִפּ ְר ֵקי ְתּ ִה ִלּים.
חוֹלים ֻהכְ נַ ס ַהיֶּ ֶלד
ִעם ַהגִּ יעוֹ ְל ֵבית ַה ִ
ִל ְמכוֹן ָה ֶרנְ ְטגֵ ןָ .שׁם ִה ְת ָבּ ֵרר כִּ י ַהיֶּ ֶלד,
ֶשׁכְּ ִפי ַהנִּ ְר ֶאה ִבּ ֵקּשׁ ְל ַחקּוֹת ֶאת ָא ִביו,
יח בּ ֶֹרג ְבּ ִפיו ְוּב ָלעוַֹ ...הבּ ֶֹרג ְמ ֻמ ָקּם
ֵהנִ ַ
כָּ ֵעת ְבּתוֵֹ מ ָעיו ְבּ ָמקוֹם ְמ ֻסכָּ ן ,וְ יֵ שׁ
הוֹציאוֹ ִבּ ְמ ִהירוּת ְבּ ֶט ֶרם יִ ְפגַּ ע
צ ֶֹרְ ל ִ
נוּשׁה ִבּ ְר ָקמוֹת ֲע ִדינוֹת ַבּ ֲח ַלל
צוּרה ֲא ָ
ְבּ ָ
ַה ֶבּ ֶטן.
רוֹפ ִאים ְבּכִ ִירים ִה ְתכַּ נְּ ָסה
ְ
ִס ַיעת
יּוּמהּ
ִבּ ְמ ִהירוּת ְל ִה ְתיַ ֲעצוּת ,כְּ ֶשׁ ְבּ ִס ָ
ֻה ְח ַלט כִּ י יֵ שׁ ַל ֲערֹ נִ תּוּחַ ִמיָּ ִדי .נִ תּוּחַ
וּמ ֻס ָבֶּ ,שׁ ְבּ ִמ ְסגַּ ְרתּוֹ יִ ָפּ ַתח ֲח ַלל
ָק ֶשׁה ְ
יוּצא ִמ ְמּ ֵעי ַה ִתּינוֹק.
ַה ֶבּ ֶטן ,וְ ַהבּ ֶֹרג ָ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַהנִּ תּוּחַ ָהיָ ה כָּ רוְּ בּ ִסכּוּן א
קוּפת ַה ַה ְח ָל ָמה ַהנִּ ְד ֶר ֶשׁת
ְמ ֻב ָטּלְ ,וּת ַ
וּמיַ גַּ ַעת ,נָ ַהג ָה ַא ְב ֵר
ִמ ֶמּנּוּ ֲא ֻרכָּ ה ְ
הוּדי כָּ ֵשׁר
ַה ֻמּ ְד ָאג כְּ ִפי ֶשׁ ָאמוּר כָּ ל יְ ִ
ִלנְ הֹג; הוּא ָפּ ַרשׁ ְל ִפנָּ ה ְשׁ ֵק ָטה וְ נָ ָשׂא
ְתּ ִפ ָלּה ֵמע ֶֹמק ִלבּוֹ כִּ י יֵ ָח ֵסִ מ ְבּנוֹ
צוּרה
ַהנִּ תּוּחַ ַה ְמּ ֻסכָּ ן ,וְ ַהבּ ֶֹרג יֵ ֵצא ְבּ ָ
ִט ְב ִעית.
כְּ תֹם ְתּ ִפ ָלּתוֹ ַהנִּ ְרגֶּ ֶשׁת ָפּנָ ה ָל ְ
רוֹפ ִאים
אוּלי ֵבּינְ ַתיִ ם יֵ ֵצא
ִוּב ֵקּשׁ ַא ְרכַּ ת זְ ַמןַ ,
רוֹפ ִאים
ַהבּ ֶֹרג ֵמ ַע ְצמוֶֹ .א ָלּא ֶשׁ ָה ְ
”אין שׁוּם
גִּ ֲחכוּ ְל ִמ ְשׁ ַמע ַה ַבּ ָקּ ָשׁהֵ .
יּוּע
עוֹלם ֶשׁ ַהבּ ֶֹרג יֵ ֵצא ְלא ִס ַ
ִסכּוּי ָבּ ָ
פוּאי“ִ ,ה ְפ ִטיר ַה ָבּכִ יר ֶשׁ ָבּ ֶהם ַבּ ֲא ֶר ֶשׁת
ְר ִ

ֲח ִשׁיבוּת ,תּוֶֹ שׁהוּא ַמ ְצ ִבּ ַיע ַעל ִצלּוּם
ָה ֶרנְ ְטגֵ ן ֶשׁ ְבּיָ דוִֹ ,צלּוּם ֶשׁ ְלּ ַמ ְר ֵבּה ַה ַצּ ַער
יח ֶאת ֲא ִמתּוּת ְדּ ָב ָריו.
ָאכֵ ן הוֹכִ ַ
ְבּק ִֹשׁי ַרב ָע ָלה ְבּיָ דוֹ ְל ַשׁכְ נְ ָעם ְל ַה ְמ ִתּין,
ש ִׁה ְסכִּ ימוּ ַבּ ֲח ִצי ֶפּה ִמ ֵהר ָל ֵצאת ִמן
וּמ ֶ ּ
ִ
וּל ִה ְת ַק ֵשּׁר ַל ֲח ֵברוָֹ ,ח ִסיד ֶלעלוֹב
ַה ֶח ֶדר ְ
נִ ְל ָהב ,כִּ י יִ ַסּע ְבּמוֹנִ ית ַעל ֶח ְשׁבּוֹנוֹ
י“ע.
ימ ֵהר ִל ְפקֹד ֶאת ִציּוּנוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי זִ ַ
וִ ַ
ָשׁםִ ,בּ ֵקּשֶׁ ,שׁיַּ ְצ ִהיר ִבּ ְשׁמוֹ כִּ י הוּא,
ְפּלוֹנִ י ֶבּן ְפּלוֹנִ יְ ,מ ַק ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ ִמכָּ אן
וָ ֵא ָילֶ שֹּׁלא ְל ַד ֵבּר ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה
תּוֹרה כְּ ָללִ ,מ ְתּ ִח ָלּ ָתהּ וְ ַעד
ְוּק ִר ַיאת ַה ָ
וּמ ַב ֵקּשׁ כִּ י יַ ֲע ִתיר ָע ָליו ָה ַר ִבּי
סוֹפהְּ ,
ָ
רוֹמים ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה
ִבּ ְת ִפ ָלּה ִל ְפנֵ י שׁוֹכֵ ן ְמ ִ
שׁוּעה ַה ְמּיֻ ֶח ֶלתְ ,וּבנוֹ יֵ ֵצא ִמ ֵבּית
ַליְּ ָ
חוֹלים ִבּ ְמ ֵה ָרהְ ,לא כָּ ל צ ֶֹרְ בּנִ תּוּחַ.
ַה ִ
ֶה ָח ֵבר ִמ ֵהר ַל ֲעשׂוֹת כָּ ֵ ,וּבינְ ַתיִ ם,
רוֹפ ִאים
חוֹלים ִה ְמ ִשׁיכוּ ָה ְ
ְבּ ֵבית ַה ִ
ַבּ ֲהכָ נוֹת ַק ַד ְּח ָתּנִ יּוֹת ַלנִּ תּוּחְַ .מיֻ ָדּ ֵענוּ,
ֲא ִבי ַה ִתּינוֹק ֶה ֱחזִ יק ֶאת ַה ֶטּ ֶלפוֹן ַהנַּ יָּ ד
קוֹרא ִמ ֵסּ ֶפר
ְבּ ָסמוֵּ א ָליו ,תּוֶֹ שׁהוּא ֵ
ַה ְתּ ִה ִלּים ֶשׁ ְבּיָ דוַֹ ,וּבד ְבּ ַבד ִצ ָפּה ְל ִע ְדכּוּן
ֵמ ֲח ֵברוֹ ְבּ ַהגִּ יעוֹ ְל ִציּוּן ָה ַר ִבּיִ .מ ֶשּׁ ִהגִּ ַיע
ֶה ָח ֵבר ַל ִצּיּוּןִ ,ה ְק ִשׁיב ָה ָאב ְל ִפ ְר ֵקי
ַה ְתּ ִה ִלּים ֶשׁיָּ ְצאוּ ִמ ִפּי ֲח ֵברוֹ ְבּ ֶרגֶ שׁ,
וּמיָּ ד ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ַל ַבּ ָקּ ָשׁה ַה ַח ָמּה
ִ
תוֹס ֶפת ַה ְצ ָה ָרתוֹ כִּ י
ֶשׁיָּ ְצ ָאה ִמ ִפּיוְ ,בּ ֶ
יוֹתר ַבּ ְתּ ִפ ָלּה.
א יְ ַד ֵבּר ֵ
ֵבּינְ ַתיִ ם נִ ְשׁ ְלמוּ ַה ֲהכָ נוֹת ַלנִּ תּוּחַָ .ה ָאב
ַה ֻמּ ְד ָאג נִ ְק ָרא ְל ַלוּוֹת ֶאת ְבּנוֹ ַה ָפּעוֹט
נוֹסף ,כַּ נָּ הוּג ְבּ ִמ ְק ִרים
ְל ִצלּוּם ֶרנְ ְטגֵ ן ָ
ֵאלּוּ ,כְּ ֵדי ְלוַ ֵדּא ֶאת ִמקּוּמוֹ ָה ַע ְדכָּ נִ י
ֶשׁל ַהבּ ֶֹרגַ .היֶּ ֶלד ֻה ְשׁכַּ ב ַעל ִמ ַטּת
לּוּמים ,כְּ ֶשׁ ָה ָאב ִמ ְת ַבּ ֵקּשׁ ֶל ֱאחֹז בּוֹ
ַה ִצּ ִ
ַעד ְל ִסיּוּם ַה ַתּ ֲה ִלי.
ַבּ ֶח ֶדר ַה ָסּמוָּ ע ַמד ַה ֶטּכְ נַ אי וְ ִע ֵבּד ֶאת
וּל ֶפ ַתע נִ ְפ ְל ָטה ִמ ִפּיו ְק ִר ַיאת
לּוּמיםְ ,
ַה ִצּ ִ
ִה ְת ַפּ ֲעלוּת וְ ח ֶֹסר ֵאמוּן” :אא ....א
בּוֹרג א נִ ְר ֶאה כְּ ָלל
יָ כוֹל ִל ְהיוֹת! ַה ֵ
ַבּ ִצּלּוּם!“ .הוּא ִבּ ֵקּשׁ ְל ַב ֵצּ ַע ִצלּוּם חוֹזֵ ר,
תּוֹצאוֹת ָהיוּ ָשׁווֹתַ :הבּ ֶֹרג א
אוּלם ַה ָ
ָ
נִ ְר ָאה ַבּ ִצּלּוּם כְּ ָלל.
לּוּמים ְבּיָ דוִֹ ,מ ֵהר ְמיֻ ָדּ ֵענוּ ְל ֵע ֶבר
ִעם ַה ִצּ ִ
רוֹפ ִאים ֶשׁכְּ ָבר ִה ְמ ִתּינוּ ַבּ ֲח ַדר ַהנִּ תּוּחַ,
ָה ְ
וְ ַה ָלּלוּ א ֶה ֱא ִמינוּ ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינֵ ֶיהם.
ְמ ֻד ָבּר ָהיָ ה ְבּ ֻע ְב ָדּה ִבּ ְל ִתּי ְס ִב ָירה
וְ נוֹגֶ ֶדת ֶאת כְּ ָל ֵלי ַה ִהגָּ יוֹןְ :ל ֵהיכָ ן נֶ ֱע ַלם
ַהבּ ֶֹרג? ַדּקּוֹת ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְתגַּ ְלּ ָתה
לוּמהַ ,הבּ ֶֹרג יָ ָצא ְבּא ֶֹפן ִט ְב ִעי.
ַה ַתּ ֲע ָ
וּמ ָתּשׁ,
ָה ָאב ֶשׁ ָהיָ ה ָטרוּדֻ ,מ ְד ָאג ֻ
ִה ְת ָפּ ֵרץ ִמיָּ ד ְבּ ֶבכִ י ֶשׁל ִה ְת ַרגְּ שׁוּת.
הוֹע ָילה ,וְ ַה ַקּ ָבּ ָלה ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת
ִ
ַה ְתּ ִפ ָלּה
ָפּ ֲע ָלה ֶאת ְפּ ֻע ָלּ ָתהַּ .הבּ ֶֹרג יָ ָצא ְבּא ֶֹפן
ִט ְב ִעיְ ,בּנִ גּוּד ְלכָ ל ַה ִצּ ִפּיּוֹת.
חוֹלים ִמ ֵהר ְל ִק ְברוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי
ִמ ֵבּית ַה ִ
ִמ ֶלּעלוֹבַ ,ה ַפּ ַעם נָ ַסע ְבּ ַע ְצמוֹ ,וְ ָשׁם
הוֹדיָ ה וַ ֲה ָק ָלה.
שׁוּב ִה ְת ָפּ ֵרץ ְבּ ֶבכִ י ֶשׁל ָ
ֲה ֵרי ַה ַקּ ָבּ ָלה ָפּ ֲע ָלה ֶאת ְפּ ֻע ָלּ ָתהַּ :הבּ ֶֹרג
ֶשׁנִּ ְב ַלע ְבּ ִפי ַה ִתּינוֹק ,יָ ָצא ִמיָּ ד כַּ ֲא ֶשׁר
ִפּיו ֶשׁל ָא ִביו נִ ְסגַּ ר ְל ִד ְב ֵרי ַבּ ָטּ ָלה
ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה.

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

רוּמה
תּוֹרה‘ ְתּ ָ
’אוֹצרוֹת ְפּנִ ינֵ י ַה ָ
ְ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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וּבוֹאי ֵמ ַע ָתּה
אתי ִ
לוֹמר‘” :ה‘ יִ ְשׁמֹר ֵצ ִ
יח ֶאת ַהיָּ ד ַעל ַה ְמּזוּזָ ה וְ ַ
נָ ֲהגוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ִיצ ָיא ָתם ֵמ ַה ַבּיִ ת ְל ַהנִּ ַ
יח יָ ָדם ַעל ַה ְמּזוּזָ ה ַאף ִבּכְ נִ ָיס ָתם ַל ַבּיִ ת ַ)ר ָמּ“א יו“ד רפה ב(.
עוֹלם“ ,וְ כֵ ן נָ ֲהגוּ ְל ַהנִּ ַ
וְ ַעד ָ
וּמ ֶשּׁנִּ כְ נַ ס ַל ֶח ֶדר א נָ ַשׁק
הוֹר ָאהִ ,
סוֹפר‘ ִוּב ֵקּשׁ ְל ַק ֵבּל ֶה ֵתּר ָ
ַמ ֲע ֶשֹה ְבּ ַא ְב ֵרֶ שׁנִּ גַּ שׁ ַל ֲ‘ח ַתם ֵ
סוֹפר‘ַ ,א הוּא ָדּנוֹ ְלכַ ף זְ כוּת ֶשׁ ָמּא ִמ ְק ֶרה הוּא,
עוֹרר ְתּ ִמ ָיהה ְבּ ֵלב ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
ַל ְמּזוּזָ הַ .ה ָדּ ָבר ֵ
סוֹפר‘
וְ ַעל כֵּ ן ָא ַמר לוֹ” :שׁוּב ָמ ָחר ַבּ ֵשּׁנִ ית“ְ .ל ָמ ֳח ָרת שׁוּב א נָ ַשׁק ַל ְמּזוּזָ ה ,וְ שׁוּב ְדּ ָחאוֹ ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
ְל ָמ ָחר .כַּ ֲא ֶשׁר ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
”שׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמים ְר ִא ִיתי
סוֹפר‘ ָ
ישׁי א נָ ַשׁק ַל ְמּזוּזָ הָ ,א ַמר לוֹ ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
וּל ִפיכָ ֵ אינְ ָ ראוּי ִל ְהיוֹת ַרב ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל!“
יוֹצא וְ נִ כְ נַ ס ְבּ ַח ְד ִריְ ,וּבכָ ל ַפּ ַעם א ַשׂ ְמ ָתּ יָ ְדַ על ַה ְמּזוּזָ הְ ,
ֵ
)’אוֹצרוֹת ַה ֲה ָלכָ ה‘ – ְמזוּזָ ה עמ‘ .(153
ְ
יח ַהיָּ ִשׁישׁ ֵמ ֶח ְברוֹןַ ,ר ִבּי ֵליבּ
ירוּתי ִה ְת ַלוֵּ ִיתי ַל ַמּ ְשׁגִּ ַ
”בּ ְצ ִע ִ
ִס ֵפּר ַה ַמּגִּ יד ַר ִבּי ָשׁלוֹם ְשׁ ַב ְדרוֹן זָ ָצ“לִ :
וּפ ַס ְענוּ ַא ֲח ָריו ְבּיִ ְר ַאת כָּ בוֹדְ .ל ַא ַחר כְּ ֵמ ָאה ֶמ ֶטר
ַח ְס ָמן זָ ָצ“ל .יָ ָצאנוּ ִמ ִבּנְ יַ ן ַהיְּ ִשׁ ָיבה ִבּ ְרחוֹב ַחגַּ י ָ
בוֹתיו ַבּ ֲה ִליכָ ה ִא ִטּיתַ ,עד ֶשׁ ִהגִּ ַיע ְל ֶפ ַתח ַהיְּ ִשׁ ָיבהָ .שׁם,
וּמיָּ ד ָשׁב ַעל ִע ְק ָ
יח ִ
נֶ ֱע ַצר ְל ֶפ ַתע ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
יחהּ ַעל ַה ְמּזוּזָ ה ִבּ ְד ֵבקוּת ,וְ ַא ַחר ָפּנָ ה שׁוּב ָל ֶלכֶ ת ְל ֵביתוֹ.
יה ֶאת יָ דוֹ וְ ִהנִּ ָ
ַעל ִמ ְפ ַתּן ַה ֶדּ ֶלת ִהגְ ִבּ ַ ּ
חוֹצב‘ עמ‘ .(292
יח ֶאת יָ דוֹ ַעל ַה ְמּזוּזָ ה ,וְ הוּא ָחזַ ר ְל ֵשׁם כָּ  .כַּ ָמּה ַמ ְפ ִעים!“ )’קוֹל ֵ
יח ְל ַהנִּ ַ
ָשׁכַ ח ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

