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ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
יוֹל ֶדת
ֲא ִמ ַירת ָפּ ָר ַשׁת ָק ְר ַבּן ֶ

גִּ ְד ָרהּ ֶשׁל ִמ ְצוַ ת ִמ ָילה
”וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י יִ מּוֹל ְבּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ“ )יב ג(
ַ

תּוֹרת ַהיּ ֶֹל ֶדת ַלזָּ כָ ר אוֹ ַלנְּ ֵק ָבה; וְ ִאם א ִת ְמ ָצא יָ ָדהּ
”זֹאת ַ
ֵדּי ֶשׂה) "...יב ז-ח(
תּוֹרת ַהיּ ֶֹל ֶדת“ נִ ְראוֹת כִּ ְמ ַסכְּ מוֹת ֶאת ָפּ ָר ַשׁת
ֵתּבוֹת ”זֹאת ַ
תּוֹרה ִל ְפנֵ י
דּוּע כְּ ַת ְב ָתּן ַה ָ
יּוֹל ֶדת ,וְ יֵ שׁ ְל ָה ִבין ַמ ַ
ָק ְר ְבּנוֹת ַה ֶ
ֶשׁ ֵפּ ְר ָשׁה ֶאת ִדּינֵ י ֶ
יוֹל ֶדת ֶשׁ ֵאין יָ ָדהּ ַמ ֶשּׂגֶ ת?
ֵתּ ֵרץ ַר ִבּי ֵמ ִאיר ָדּן ְפּ ְ
זוֹביֵ ְיצק:
רוֹב-מ ְ
ַ
אוֹס ְט
לוֹצ ִקי ַר ָבּהּ ֶשׁל ְ
תּוֹרת ַה ַח ָטּאת“ ָדּ ְר ָשׁה ַהגְּ ָמ ָרא
ֵמ ַה ָפּסוּק ְל ֵעיל )ו יח(” :זֹאת ַ
תוֹרת ַח ָטּאת כְּ ִאלּוּ ִה ְק ִריב
עוֹסק ְבּ ַ
ְ)מנָ חוֹת קי א(” :כָּ ל ָה ֵ
תּוֹרת
וּל ִפי זֶ ה יֵ שׁ ִל ְדרֹשׁ ַאף ִמן ַה ָפּסוּק ”זֹאת ַ
ַח ָטּאת“ְ ,
יוֹל ֶדת כְּ ִאלּוּ ִה ְק ִריב
עוֹסק ְבּ ָפ ָר ַשׁת ָק ְר ַבּן ֶ
ַהיּ ֶֹל ֶדת“ ֶשׁ ָה ֵ
יוֹל ֶדת.
ָק ְר ַבּן ֶ
לוֹמר ֶאת ַפּ ְר ִשׁיּוֹת
ַ
ֵמ ַע ָתּה ,כְּ ִפי ֶשׁ ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה ִתּ ְקּנוּ
ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת כְּ ֵדי ֶשׁ ֲא ִמ ָיר ָתן ֵתּ ָח ֵשׁב כְּ ַה ְק ָר ָבה ,כָּ ָ ראוּי ֶשׁ ַאף
יוֹל ֶדת ַבּיּוֹם
ֹאמר ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ָק ְר ַבּן ֶ
יּוֹל ֶדת ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה תּ ַ
ַה ֶ
יּוּבהּ
הַמּ“א ְל ֵל ַדת זָ כָ ר אוֹ ַהפּ“א ְל ֵל ַדת נְ ֵק ָבה ַתּ ַחת ִח ָ
ְבּ ָק ְר ַבּן ֶ
יוֹל ֶדתֶ .א ָלּא ֶשׁ ְבּעוֹד ֶשׁ ִבּזְ ַמן ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָהיָ ה ֶה ְב ֵדּל
יוֹל ֶדת ֲענִ יָּ ה
ֵבּין ָק ְר ַבּן ֲענִ יָּ ה ְל ָק ְר ַבּן ֲע ִשׁ ָירהַ ,בּזְּ ַמן ַהזֶּ ה ַאף ֶ
ֹאמר ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ָק ְר ַבּן ֲע ִשׁ ָירהֶ ,שׁ ֲה ֵרי ְל ִענְ יַ ן ֲ’א ִמ ָירה‘ ַאף
תּ ַ
ִהיא נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת כְּ ִמי ֶשׁ‘יָּ ָדהּ ַמ ֶשּׂגֶ ת‘.
תּוֹרת
תּוֹרה” :זֹאת ַ
דּוּע כָּ ְת ָבה ַה ָ
ְלאוֹר ֵבּאוּר זֶ ה ,נָ ִבין ַמ ַ
ַהיּ ֶֹל ֶדת“ ִל ְפנֵ י ֶשׁ ֵפּ ְר ָשׁה ֶאת ָק ְר ַבּן ֶ
יוֹל ֶדת ֶשׁ ֵאינָ הּ ַמ ֶשּׂגֶ ת:
’תּוֹרת
חוֹבה ַרק ַבּ ֲא ִמ ַירת ַ
יּוֹצ ִאים יְ ֵדי ָ
ְל ַל ְמּ ֵדנוּ כִּ י ִבּזְ ַמן ֶשׁ ְ
יּוֹל ֶדת‘ֵ ,אין ַ
ַה ֶ
קּוֹד ֶמת – ֶשׁל
לוֹמר ֶא ָלּא ֶאת ַה ָפּ ָר ָשׁה ַה ֶ
ֶ
יוֹל ֶדת ֶשׁיָּ ָדהּ ַמ ֶשּׂגֶ ת.
’כְּ ִלי ֶח ְמ ָדּה‘

דּוּשׁין )כט א( ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ֵמ ַהכָּ תוּב
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ִק ִ
קים“
ד(” :וַ יָּ ָמל ַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ כַּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה אֹתוֹ ֱא ִ
מוּטל ַעל ָה ָאב וְ א ַעל ָה ֵאם.
כִּ י ִחיּוּב ִמ ַילת ַה ֵבּן ָ
תּוֹספוֹת ָשׁם )ד“ה אוֹתוֹ( ָתּ ְמהוִּ :מ ְפּנֵ י ָמה ֻה ְצ ְרכוּ ִל ְדרֹשׁ
ַבּ ְ
טוּרה ִמ ָלּמוּל ֶאת ְבּנָ הֲּ ,הא ִמ ָילה
ִמ ָפּסוּק ֶשׁ ִא ָשּׁה ְפּ ָ
ִהיא ִבּכְ ַלל ִ’מ ְצווֹת ֲע ֵשׂה ֶשׁ ַהזְּ ַמן גְּ ָר ָמן‘ ֶשׁנָּ ִשׁים ְפּטוּרוֹת
יּוּבהּ ַמ ְת ִחיל ַרק ֵמ ַהיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י וָ ָה ְל ָאה,
ֵמ ֶהןִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ִח ָ
תּוֹספוֹת רִי"ד ָ)שׁם( ֵתּ ֵרץ:
וְ ַדוְ ָקא ַבּיּוֹם וְ א ַבּ ַלּיְ ָלה? ַוּב ְ
ִמ ְצוַ ת ִמ ָילה ֵאינָ הּ ְמ ַחיֶּ ֶבת ֶאת ָה ָאב ָלמוּל ֶאת ְבּנוֹ ְבּ ַע ְצמוֹ,
ֶא ָלּא ַרק ִל ְטר ַֹח ְבּ ָצ ְרכֵ י ִמ ָילתוֹ וְ ִל ְדאֹג ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ָמהוּל .כֵּ יוָ ן
ֶשׁכָּ ֵ אין ִהיא נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת כְּ ִמ ְצוָ ה ַה ְתּלוּיָ ה ִבּזְ ַמןֶ ,שׁ ֲה ֵרי ִחיּוּב
ַה ִה ְת ַע ְסּקוּת ַבּ ִמּ ָילה ַמ ְת ִחיל כְּ ָבר ִמ ְשּׁ ַעת ַה ֵלּ ָדה וְ ֵאינוֹ
ֻמגְ ָבּל ִל ְשׁעוֹת ַהיּוֹם ִבּ ְל ַבד.
אשׁי
ערישׁ ַה ְפ ְט ֶקה ֵמ ָר ֵ
ַעל ִפּי ֵתּרוּץ זֶ ה יִ ֵשּׁב ַר ֵבּי דֹּב ֶבּ ִ
תּוֹספוֹת ִרי“ד ָשׁםֶ ,ה ָע ָרה (415
רוֹתיו ַעל ַה ְ
’א ְמ ֵרי ֱא ֶמת‘ ְ)בּ ֶה ָע ָ
יְ ִשׁ ַיבת ִ
”וּמ ֶבּ ֶטן ְל ִשׁ ְמֵ ה ָמּה
ֶאת ַהנֶּ ֱא ָמר ַבּ ִפּיּוּט ’יוֹם ְליַ ָבּ ָשׁה‘ִ :
אוֹרהַ ,מהוּ ִ’מ ֶבּ ֶטן‘ֲ ,הא ִחיּוּב ַה ִמּ ָילה
מּוֹלים“; וְ ִלכְ ָ
נִ ִ
ַמ ְת ִחיל ַרק ֵמ ַהיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִי? ֶא ָלּא ,כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִע ָקּ ָרהּ ֶשׁל ִמ ְצוַ ת
ִמ ָילה ִהיא ַה ִה ְת ַע ְסּקוּת ְבּ ָצ ְרכֵ י ִמ ַילת ַה ֵבּן ,וְ ִה ְת ַע ְסּקוּת זוֹ
”מ ֶבּ ֶטן –
ַמ ְת ִח ָילה כְּ ָבר ִמיּוֹם ֵל ָדתוְֹ ,ל ִפיכָ  נֶ ְח ָשׁב ֶשׁכְּ ָבר ִ
מּוֹלים“.
ְל ִשׁ ְמֵ ה ָמּה נִ ִ
הוֹסיפוּ ֵ
יֵ שׁ ֶשׁ ִ
וּפ ְרשׁוּ ְל ִפי זֶ ה ֶאת ַהנֶּ ֱא ָמר ְבּ ֵס ֶדר ַה ַהגָּ ָדה
יוֹד ַעְ ...שׁמוֹנָ ה יְ ֵמי ִמ ָילה“ – כֵּ יוָ ן
”שׁמוֹנָ ה ִמי ֵ
ֶשׁל ֶפּ ַסחְ :
ֶשׁ ִה ְת ַע ְסּקוּת ָה ָאב ְבּ ִמ ַילת ְבּנוֹ ,נַ ֲע ֵשׂית ְלא ֶֹר כָּ ל ְשׁמוֹנַוֹנַ ת
ַהיָּ ִמים ָה ִראשׁוֹנִ ים ְל ֵל ָדתוְֹ ,ל ִפיכָ  נִ כְ ָל ִלים כֻּ ָלּם ְבּגֶ ֶדר
”שׁמוֹנָ ה יְ ֵמי ִמ ָילה“ )הגש“פ ַ’א ָתּה ְבּ ַח ְר ָתּנוּ‘ עמ‘ תכא(.
ְ
אשׁית כא
ְ)בּ ֵר ִ

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
מצּילה ִמנְּ גָ ִעיים
ָא ֵמן ַמ ִצּ ָילה

תוֹרה“
”כְּ ֵשׁם ֶשׁנִּ כְ נַ ס ַל ְבּ ִרית כֵּ ן יִ כָּ נֵ ס ְל ָ

תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע“ )יד ב(
”זֹאת ִתּ ְהיֶ ה ַ
דּוֹר ֵשׁי ְרשׁוּמוֹת ָדּ ְרשׁוּ כִּ י ַה ְק ָפּ ָדה ַעל ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘
ְ
ַמ ִצּ ָילה ִמנְּ גָ ִעים וָ ֳח ָל ִאיםִ ,מכָּ ֶ שׁ ִ‘שּׁיר ֶשׁל ְפּגָ ִעים‘
ֶשׁבּוֹ נֶ ֱא ָמר” :א ְת ֻאנֶּ ה ֵא ֶליָ ר ָעה וְ נֶ גַ ע א יִ ְק ַרב
ימ ְט ִריָּ ה ָ’א ֵמן‘.
ְבּ ָא ֳה ֶלִ ,“הנּוֹ ֵפּ ֵרק צ“א ִמ ְתּ ִה ִלּים – ְבּגִ ַ
דוֹמה ְלכָ  נִ ָתּן ִל ְרמֹז ַאף ִמכָּ ֶ שׁ ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ –
ְבּ ֶ
כּוֹלל
)שׁ ִהנָּ ם ִעם ַה ֵ
סוּקים ֶ
ָפּ ָר ַשׁת ַהנְּ גָ ִעים נִ ְמנוּ צ‘ ְפּ ִ
ְבּגִ ַימ ְט ִריָּ ה ָ’א ֵמן‘(ֶ ,ר ֶמז ְלכָ ֶ שׁ ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲא ִמ ַירת
ִתּ ְשׁ ִעים ֲא ֵמנִ ים ְבּיוֹם ,כְּ ַת ָקּנַ ת ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים ,נִ צּוֹל ִמן
ַהנְּ גָ ִעים.
תּוֹר ֶת’ַ ;‘שׁ ֲע ֵרי ֶצ ֶדק‘
’נִ ְפ ָלאוֹת ִמ ָ

”יִ מּוֹל ְבּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ“ )יב ג(

אשׁי ֵתּבוֹת” :יי ִמ ְשׁ ָען
יטל” :יִ מּוֹל“ – ָר ֵ
כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ ַחיִּ ים וִ ַ
הוּדי ָמהוּל נִ ְק ָרא ַ’צ ִדּיק‘.
וּמ ְב ָטח ַל ַצּ ִדּ ִיקים“ְ ,ל ַל ֶמּ ְדֶ שׁכָּ ל יְ ִ
ִ
יט“א ַרב
יוֹחנָ ן ֶסגַ “ל ווֹאזְ נֶ ר ְשׁ ִל ָ
הוֹסיף ֵוּב ֵאר ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ָ
ִ
וירא ְבּמוֹנְ ְט ִריאוֹל:
ְק ִה ַלּת ְס ְקוֵ ְ
וּמ ְב ָטח‘
ֶר ֶמז זֶ ה ְמ ַל ְמּ ֵדנוּ כִּ י ִמ ְצוַ ת ַה ִמּ ָילה ִהנָּ הּ ִ’מ ְשׁ ָען ִ
ַה ְמּ ַסיַּ ַעת ְל ַהגִּ ַיע ְל ַמ ְד ֵרגַ ת ַ’צ ִדּיק‘ַ ,א אוֹי לוֹ ָל ָא ָדם
ֶשׁ ִמּ ְס ַתּ ֵפּק ְבּכָ ֵ ...הן ַעל כָּ ָ אנוּ ְמ ָב ְרכִ ים ֶאת ָה ַרַ הנִּ מּוֹל:
טוֹבים“
וּל ַמ ֲע ִשׂים ִ
תוֹרהְ ...
”כְּ ֵשׁם ֶשׁנִּ כְ נַ ס ַל ְבּ ִרית כֵּ ן יִ כָּ נֵ ס ְל ָ
– ֶשֹּׁלא יִ ְס ַתּ ֵפּק ִבּכְ נִ ָיסתוֹ ַל ְבּ ִריתֶ ,א ָלּא יְ נַ ֵצּל ֶאת ַה ִ‘מּ ְשׁ ָען‘
תוֹרה
וּל ִה ְת ַעלּוֹת ְבּ ָ
נוֹתנֶ ת לוֹ כְּ ֵדי ַל ֲעלוֹת ְ
ֶשׁ ִמּ ְצוָ ה זוֹ ֶ
טוֹבים.
ְוּב ַמ ֲע ִשׂים ִ

ְתּ ִפ ַלּת ֶה ָחכָ ם ַחיֶּ ֶבת ִלכְ ל גַּ ם תּוֹכֵ ָחה

ְ’פּ ִרי ֵעץ ַחיִּ ים‘ ַשׁ ַער ָה ֲע ִמ ָידה כ; ַ’חיֵּ י ַה ֵלּוִ י‘ ח“ב סה יד

”נִ ְר ָפּא ַהנֶּ ֶתק ָטהוֹר הוּא וְ ִט ֲהרוֹ ַהכּ ֵֹהן“ )יג לז(
ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ַל ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ֵה ִביא ַר ִשׁ“י ֶאת ְדּ ָר ַשׁת ֲחכָ ֵמינוּ
”‘טהוֹר הוּא וְ ִט ֲהרוֹ ַהכּ ֵֹהן‘ – ָהא
זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה ִ)ס ְפ ָרא ה טז(ָ :

¿

]א ָבל[ ִ’ט ֵמּא‘ ֶשׁ ִטּ ֲהרוֹ ַהכּ ֵֹהן ,א ָ’טהוֹר‘“.
ֲ
קּוֹלוֹמיָ א:
ָ
יְ סוֹד נִ ְפ ָלא ָדּ ַרשׁ ִמכָּ ַ ר ִבּי ִה ֵלּל ִליכְ ֶטנְ ְש ֵׁטיין ִמ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ָבּ ָבא ַבּ ְת ָרא )קטז א( ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים” :כָּ ל ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ
חוֹלה ְבּתוֵֹ בּיתוֹ ,יֵ ֵלֵ א ֶצל ָחכָ ם וִ ַיב ֵקּשׁ ָע ָליו ַר ֲח ִמים“.
ֶ
סּוּרין ְבּא ָעוֹן“ ַ)שׁ ָבּת נה א(,
”אין יִ ִ
ָא ְמנָ ם ,כְּ ָלל הוּא ְבּיָ ֵדינוּ כִּ י ֵ
שׂוּמה
חוֹלהָ ,
מוֹע ָילה ְל ִרפּוּי ַה ֶ
וּל ִפיכָ ַ אף ֶשׁ ְתּ ִפ ַלּת ֶה ָחכָ ם ִ
ְ
שׁוּבה
עוֹררוֹ ְל ַפ ְשׁ ֵפּשׁ ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו וְ ָלשׁוּב ִבּ ְת ָ
ַעל ַהכּ ֵֹהן ַאף ְל ְ
ְשׁ ֵל ָמה כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יַ ֲחזֹר וְ יֶ ֱח ֶלה ָח ִל ָילה.
ְלכָ ָ ר ַמז ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוַּ :אף כַּ ֲא ֶשׁר ”נִ ְר ָפּא ַהנֶּ ֶתק“ ִמכּ ַֹח
עוֹל ִמיתֶ ,א ָלּא
”טהוֹר הוּא“ – ָט ֳה ָרה ָ
ְתּ ִפ ַלּת ַהכּ ֵֹהןֵ ,אין ָ
שׁוּבהַ .א
עוֹררוֹ ָלשׁוּב ִבּ ְת ָ
הוֹסיף וְ ְ
”ט ֲהרוֹ ַהכּ ֵֹהן“ – ִ
ִאםִ :
”ט ֵמּא ֶשׁ ִטּ ֲהרוֹ
נוֹתר הוּא ְבּגֶ ֶדרִ :
עוֹררוֹ ַהכּ ֵֹהן ְלכָ  ,וְ ַ
ִאם א ְ
ַהכּ ֵֹהן“ֲ ,אזַ י ”א ָטהוֹר“ הוּא ,כִּ י ַמ ֲח ָלתוֹ ֲע ִת ָידה ָלשׁוּב ָע ָליו
ְבּ ֶח ְטאוֹ.
ַ’מ ְשׂכִּ יל ֶאל ָדּל‘ ח“ג כְּ ָלל ד‘ ְפּ ָרט א

’תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע‘ חוֹזֶ ֶרת ִל ְרשׁוּתוֹ
ַ
תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ“ )יד ב(
”זֹאת ִתּ ְהיֶ ה ַ
יְ ִ
דוּעים ִדּ ְב ֵרי ַבּ ַעל ’חוֹבוֹת ַה ְלּ ָבבוֹת‘ ַ)שׁ ַער ַהכְּ נִ ָיעה ז( ֶשׁ ַה ְמּ ַד ֵבּר
זוּלתוֹ,
טוֹבת ָ
עוֹברוֹת ְל ַ
יּוֹתיו ְ
זוּלתוֹ ,זְ כֻ ָ
ָלשׁוֹן ָה ַרע ַעל ָ
חוֹבתוֹ.
עוֹברוֹת ְל ָ
זוּלתוֹ ְ
ווֹנוֹתיו ֶשׁל ָ
וַ ֲע ָ
רוּמר
ַעל ִפּי זֶ ה ָדּ ַרשׁ ַר ָבּהּ ֶשׁל קוֹזִ ‘יגְ לוֹב ַר ִבּי ַא ְריֵ ה ְצ ִבי ְפ ֶ
תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע“
הי“ד ֶאת ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ” :זֹאת ִתּ ְהיֶ ה ַ
תּוֹרה וְ ַהזְּ כֻ יּוֹת ֶשׁל ְמ ַד ֵבּר ָלשׁוֹן ָה ַרע
ימ ַתי ִתּ ָשּׁ ַמ ְרנָ ה ַה ָ
ֵא ָ
”בּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ“ – ַבּיּוֹם
זוּלתוֹ? ְ
ִבּ ְרשׁוּתוֹ ,וְ א ַתּ ֲעב ְֹרנָ ה ְל ָ
זוּלתוֹ.
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה וְ יֶ ְח ַדּל ִמ ְלּ ַד ֵבּר ַעל ָ
ֶשׁיָּ שׁוּב ִבּ ְת ָ
וּפ ֵרשׁ
הוֹסיף ֵ
יידוֹרף ִ
סוֹפר ַר ָבּהּ של ֶפּעט ְִשׁינַ ְ
ַר ִבּי נַ ְפ ָתּ ִלי ֵ
ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַה‘חוֹבוֹת ַה ְלּ ָבבוֹת‘ ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ְבּ ֵס ֶדר
וּמ ַחל ְלכָ ל
”ס ַלח ְ
ָ’א ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ‘ְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְ
ֹאתינוָּ ,“...אנוּ
ֹנוֹתינוְּ ...מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ְפּ ָשׁ ֵעינוּ וְ ַחטּ ֵ
ֲעו ֵ
”מחֹק ְבּ ַר ֲח ֶמיָ ה ַר ִבּים כָּ ל ִשׁ ְט ֵרי
וּמ ַב ְקּ ִשׁיםְ :
מוֹס ִיפים ְ
ִ
חוֹבוֹתינוּ“; ִבּ ְת ִח ָלּה ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ֵמה‘ ֶשׁיְּ כַ ֵפּר ָלנוּ ַעל
ֵ
וּמ ַב ְקּ ִשׁים
מוֹס ִיפים ְ
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ןָ ,אנוּ ִ
ווֹנוֹתינוּ ַה ְפּ ָר ִטיִּ יםְ ,
ֲע ֵ
אוֹתם ֲח ָט ִאים
חוֹבוֹתינוּ‘ – ָ
ֵ
ֶשׁיְּ כַ ֵפּר ָלנוּ ַאף ַעל ִ’שׁ ְט ֵרי
זוּל ֵתנוּ.
חוֹב ֵתנוּ ִמשּׁוּם ֶשׁ ִדּ ַבּ ְרנוּ ָלשׁוֹן ָה ַרע ַעל ָ
ֶשׁנִּ ְר ְשׁמוּ ְל ָ
הוּדה ָצ ְד ָקהֵ ,פּ ֵרשׁ ְבּכָ 
יוֹסף ַר ִבּי יְ ָ
פּוֹרת ֵ
רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ָ
נוּתנוּ
תּוֹר ְתֻ א ָמּ ֵ
”שׁ ְתּ ֵהא ָ
ֶאת נֻ ַסּח ְתּ ִפ ַלּת ַה ְמּ ַסיֵּ ם ַמ ֶסּכֶ תֶ :
עוֹלם ַה ָבּא“ – ִמ ְפּנֵ י ָמה ָע ֵלינוּ
עוֹלם זֶ ה ְוּת ֵהא ִע ָמּנוּ ְל ָ
ָבּ ָ
עוֹלם ַה ָבּא ,וְ כִ י יֵ שׁ ָס ֵפק
תּוֹרה ִע ָמּנוּ ְל ָ
ְל ַב ֵקּשׁ ֶשׁ ִתּ ְהיֶ ה ַה ָ
ַבּ ָדּ ָבר? ֶא ָלּאִ ,מ ְת ַפּ ְלּ ִלים ָאנוּ ֶשֹּׁלא נִ כָּ ֵשׁל ָח ִל ָילה ַבּ ֲעווֹן
ָלשׁוֹן ָה ַרע ,וְ כָ  א ִתּנָּ ֵטל ֵמ ִע ָמּנוּ זְ כוּת ִלמּוּד ַמ ֶסּכֶ ת זוֹ
עוֹלם.
ְל ָ
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’אוֹצרוֹת ָה ַאגָּ ָדה‘
ֶ’א ֶרץ ְצ ִבי‘; ַ’מ ֶטּה נַ ְפ ָתּ ִלי‘ ח“ב ְדּרוּשׁ ב; ְ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

שׁוּבה
שׁהחזירה ֶאת ַהגַּ נָּ ב ִבּ ְת ָ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ֶה ֱחזִ ָיר

ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע – ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְו ָה ָיה ִאם ׁ ָשמ ַֹע )ד(
בוֹדה ֶשׁ ַבּ ֵלּב זוֹ ְתּ ִפ ָלּה
ֲע ָ

ְבּכָ ֵ בּ ֵאר ַר ֵבּנוּ ַחיִּ ים ִמוּוֹלוֹזִ ‘ין
תּוֹרה כָּ אן ְלשׁוֹן
ב א( ֶאת ַה ַטּ ַעם ֶשׁנָּ ְק ָטה ַה ָ
לוֹמרֶ :שׁיִּ ְת ַמ ֵלּא ַה ֵלּב כֻּ לּוֹ
ְ’בּכָ ל ְל ַב ְבכֶ ם‘ ,כְּ ַ
חוֹשׁב ַמ ֲח ָשׁ ָבה
ַרק ְבּכַ וָּ נַ ת ַה ְתּ ִפ ָלּהֶ ,שׁ ִאם ֵ
ַא ֶח ֶרת תּוַֹ ה ְתּ ִפ ָלּהֲ ,ה ֵרי ֵאין זֶ ה ְבּכָ ל ִלבּוֹ,
כִּ י ִלבּוֹ ָחלוּק ֵבּין ַה ַמּ ְח ָשׁבוֹת.

בוֹדה ֶשׁכָּ ל ִענְ יָ נָ הּ ָתּלוּי ְבּכַ וָּ נַ ת
ֲע ָ
ַה ֵלּב

ָ’א ֵמן‘ ְבּא כַּ וָּ נָ ה כְּ גוּף ְבּא נְ ָשׁ ָמה

)’נֶ ֶפשׁ ַה ַחיִּ ים‘

ַבּגְּ ָמ ָרא ַ)תּ ֲענִ ית ב א( ָדּ ְרשׁוּ ַעל ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב
"איזוֹ
"וּל ָע ְבדוֹ ְבּכָ ל ְל ַב ְבכֶ ם" – ֵ
ְ)דּ ָב ִרים יא יג(ְ :
אוֹמר זוֹ
בוֹדה ֶשׁ ִהיא ַבּ ֵלּב? ֱהוֵ י ֵ
ִהיא ֲע ָ
ְתּ ִפ ָלּה!"ִ .תּ ֵלּי ִתּ ִלּים ֶשׁל ֲא ָמרוֹת וַ ֲה ָלכוֹת
ִה ְתיַ ְסּדוּ ַעל ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ַה ָלּלוְּ ,וּב ִע ָקּר
דּוּשׁים
ָע ְמדוּ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים ַעל ְשׁנֵ י ִח ִ
עוֹלים ֵמ ֶהם:
ָה ִ
שׁוּבה ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה
ָלשׁוּב ִבּ ְת ָ
ב.
ה‘.
בוֹד
ָ
’ע
ֲ
א
ר
ָ
ק
ְ
נִ
ה
לּ
ָ
פ
ִ
תּ
ְ
ה
ַ
ה
שׂ
ֵ
ע
ֲ
מ
אַ .
יֵ שׁ ָל ַד ַעת כִּ י ָאכֵ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
בוֹדה ֶשׁ ַבּ ֵלּב‘ ַאף
בוֹדה זוֹ נִ ְק ֵראת ֲ’ע ָ
ֲע ָ
יוֹד ַע ָמ ַרת נַ ְפשׁוֹ כִּ י ִעם
ְבּכַ וָּ נָ ה ,וְ ֵלב ֵ
ֶשׁ ִהיא נַ ֲע ֵשׂית ַבּ ֶפּה.
ְתּ ִח ַלּת ַה ְתּ ִפ ָלּה ַמ ְת ִחילוֹת ָלצוּץ ְבּרֹאשׁ
ְל ַה ָלּן נָ ִביא ִמ ְקּ ָצת ִמ ִדּ ְב ֵר ֶיהם ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה:
ָה ָא ָדם ַמ ְח ָשׁבוֹת זָ רוֹת ֶשׁל ֶה ֶבל וָ ִריק...
בוֹדה‘
ִדּינֵ י ְתּ ִפ ָלּה כְּ ִדינֵ י ֲ’ע ָ
הוּדי
שׁוּקת כָּ ל יְ ִ
וְ הוּא ֶפּ ֶלא ,כִּ י ֲהא ְתּ ַ
ַה‘טּוּר‘ )או“ח צח( ֵפּ ֵרשׁ כִּ י ַה ְתּ ִפ ָלּה נִ ְק ֵראת ִהיא ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּכַ וָּ נָ ה ,וְ כֵ ַיצד יִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ַדּוְ ָקא
בוֹדה‘ כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִהיא ְשׁ ָ
ֲ’ע ָ
בוֹראוֹ
רוֹצה ְל ִה ְת ַק ֵשּׁר ְל ְ
קוּלה ְבּיָ ֵמינוּ ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֶ
בוֹדת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹתִ ,
כַּ ֲע ַ
וּמתּוִֹ דּמּוּי זֶ ה ִה ִסּיק ִמ ְת ַק ְבּ ִצים ֵא ָליו גַּ ִלּים ֶשׁל ַמ ְח ָשׁבוֹת זָ רוֹת
כַּ ָמּה ֵמ ִה ְלכוֹת ְתּ ִפ ָלּהֶ ,שׁ ִקּ ָ
יּוּמן הוּא ֲע ֻר ָבּה כְּ ֵדי ְל ַב ְל ְבּלוֹ?
ְל ַק ָבּ ַלת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְל ָרצוֹן ,וְ זֶ ה ְלשׁוֹנוֹ:
דוֹשׁים ְמ ָב ֵאר ֶשׁ ַה ַמּ ְח ָשׁבוֹת
ַבּ ְסּ ָפ ִרים ַה ְקּ ִ
”וּלכָ ָ צ ִריִ לזָּ ֵהר ֶשׁ ְתּ ֵהא ֻדּגְ ַמת ַה ָקּ ְר ָבּן
ְ
תוֹצ ָאה ֵמ ֲע ֵברוֹת ֶשׁ ָע ָשׂה
נוֹבעוֹת כְּ ָ
ְבּכַ וָּ נָ ה ,וְ א יְ ָע ֵרב ָבּהּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה ַא ֶח ֶרת כְּ מוֹ ַהזָּ רוֹת ְ
פּוֹס ֶלת ַבּ ָקּ ָד ִשׁיםְ .וּמ ֻע ָמּד ָה ָא ָדםֶ ,שׁ ַעל יָ ָדן נִ ְב ְראוּ ַמ ְל ֲאכֵ י ַח ָבּ ָלה
ַמ ֲח ָשׁ ָבה ֶשׁ ֶ
בוֹדה ...וְ ַה ְשׁוָ ַאת ֶה ְרגֵּ ִלים ְוּק ִלפּוֹת ַה ָבּ ִאים ְל ַה ְפ ִריעוֹ ִמ ְלּ ִה ְת ַק ֵשּׁר
דּוּמיָ א ַדּ ֲע ָ
ְ
אלוֹקיוְ .ל ִפיכָ  כָּ ְתבוּ ֵע ָצה נִ ְפ ָל ָאה ְלכָ :
בוֹדהְ ,וּק ִביעוּת ָמקוֹם ֵל ָ
כְּ כ ֲֹהנִ ים ִבּ ְשׁ ַעת ָה ֲע ָ
שׁוּבה ִל ְפנֵ י ַה ְתּ ִפ ָלּהֶ ,שׁ ַה ֲחזָ ָרה
כְּ מוֹ ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ...וְ ָראוּי הוּא ֶשׁיִּ ְהיוּ לוֹ ַל ֲחזֹר ִבּ ְת ָ
ַמ ְל ִ
ישׁה ֶאת כּ ַֹח ַה ְקּ ִלפּוֹת.
שׁוּבה ַמ ְח ִל ָ
בּוּשׁים נָ ִאים ְמיֻ ָח ִדים ַל ְתּ ִפ ָלּה כְּ גוֹן ִבּ ְת ָ
)איכָ ה
אוֹמרוֹ ֵ
ִבּגְ ֵדי כְּ ֻהנָּ ה ...וְ ַא ַחר ֶשׁיַּ ֲע ֶשׂה ֻדּגְ ַמת וּכְ ָבר ָר ַמז ַעל כָּ ַ הנָּ ִביא ְבּ ְ
יח נִ ַ
עוֹלה ְל ֵר ַ
ָ
ַה ָקּ ְר ָבּן,
יחוֹח ַל ָמּקוֹם ג מ-מא; מד(” :נַ ְח ְפּ ָשׂה ְד ָרכֵ ינוּ וְ נַ ְחק ָֹרה
עוֹשׂה אוֹתוֹ
ֶ
עוֹלה ,וְ ַה ַמּ ְל ָא
ֶ
ֶשׁ ַה ָקּ ְר ָבּן
שׁוּבה ַעד ה‘“ ,וְ ַא ַחר כָּ ” :נִ ָשּׂא ְל ָב ֵבנוּ
וְ נָ ָ
כֶּ ֶתר ְלקוֹנוֹ“.
ֶאל כַּ ָפּיִ ם ֶאל ֵא-ל ַבּ ָשּׁ ָמיִ ם“ֶ ,שׁ ִאם א
י
בּ
ִ
ר
ַ
אוֹן
גָּ
ה
ַ
ד
מ
ַ
ל
ָ
‘טּוּר‘
ה
ַ
י
ר
ֵ
ב
ְ
דּ
ִ
מ
ֶל ַקח נִ ְפ ָלא ִ
כּוֹתה ֶב ָענָ ן ָלֵ מ ֲעבוֹר ְתּ ִפ ָלּה“
”ס ָ
כֵּ ןַ :
ִשׁ ְמשׁוֹן ִפּינְ קוּס זָ ָצ“ל:
יוֹצרוֹת כְּ ִמין ָענָ ן ַה ְמּ ַעכֵּ ב
– ַה ְקּ ִלפּוֹת ְ
וּלכָ 
ְבּבוֹא ָה ָא ָדם ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ,יַ ֲחשֹׁב ְבּ ִלבּוֹ כִּ י ֶאת ַה ְתּ ִפלּוֹת ִמ ַלּ ֲעלוֹת ְל ַמ ְע ָלהְ .
וּמ ֲע ֶלה
בוֹדה ַ
כָּ מוֹהוּ כַּ כּ ֵֹהן ַה ְמּ ָשׁ ֵרת ָבּ ֲע ָ
יחוֹח ִל ְפנֵ י ה‘ָ :א ְמרוּ ַבּ ִמּ ְשׁנָ ה ְ)בּ ָרכוֹת ל ב( ַעל ַה ֲח ִס ִידים
יח נִ ַ
וּפ ָד ִרים ְל ֵר ַ
ֵא ָיב ִרים ְ
שׁוֹהים ָשׁ ָעה ַא ַחת ק ֶֹדם
ַלכּ ֲֹהנִ ים ַה ְמּ ָשׁ ְר ִתים ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ָהיוּ ֲה ָלכוֹת ָה ִראשׁוֹנִ ים ֶשׁ ָהיוּ ִ
כֹּה ַרבּוֹת ֶשׁ ִח ָסּרוֹן כָּ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ְמ ַעכֵּ ב ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְד ֵבקוּת וְ ַא ַחר כָּ ִ מ ְת ַפּ ְלּ ִלים,
דוּע ַעד כַּ ָמּה כְּ ֵדי ֶשׁיִּ כָּ נְ סוּ ַל ְתּ ִפ ָלּה ִמתּוְֹ דּ ֵבקוּת
בוֹדה .כְּ מוֹ כֵ ן יָ ַ
ֶאת ָה ֲע ָ
ֶה ְח ִשׁיבוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶאת ָה ֲע ָ
בוֹדהַ ,עד ַבּה‘ ,וְ כָ  א ִתּ ְת ָע ֵר ְבנָ ה ַמ ְח ָשׁבוֹת זָ רוֹת
ֶשׁ ִח ְלּקוּ ֶאת יְ מוֹת ַה ָשּׁנָ ה ְל ִמ ְשׁ ָמרוֹת ֶשׁל ִבּ ְת ִפ ָלּ ָתם.
בוּע
כּ ֲֹהנִ ים ֶשׁכָּ ל ִמ ְשׁ ָמר ָהיָ ה ְמ ָשׁ ֵרת ָשׁ ַ
ֶא ָחד ְבּ ָשׁנָ ה .וְ ַאף ֵבּין ַאנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָמר ,כֹּה ָאכֵ ן ,זֹאת נֶ ָח ָמ ֵתנוּ ְבּ ָענְ יֵ נוּ ,כִּ י ֶע ֶצם
וּל ָשׁ ֵרתַ ,ה ַמּ ְח ָשׁבוֹת ַהזָּ רוֹת ַה ָבּאוֹת ָע ֵלינוּ ִבּ ְשׁ ַעת
שׁוּקה ַל ֲעמֹד ְ
דוֹלה ָהיְ ָתה ַה ְתּ ָ
גְּ ָ
שׁוּבה
וּמשּׁוּם כָּ ִ תּ ְקּנוּ ַה ְתּ ִפ ָלּה ,מוֹכִ יחוֹת ַעד כַּ ָמּה ֲח ָ
ַעד ֶשׁ ִהגִּ יעוּ ִל ֵידי ַסכָּ נָ הִ ,
ַ’פּיִ ס‘ ְמיֻ ָחד ֶשׁ ָהיָ ה נֶ ֱע ָרִ מ ֵדּי בּ ֶֹקר ,וְ ַרק ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ ִל ְפנֵ י ה‘ ,וְ א ְל ִחנָּ ם ִתּ ְקּנוּ ָלנוּ
ִמי ֶשׁ ָע ָלה ַבּ ָ
גּוֹרל ָהיָ ה זוֹכֶ ה ַל ֲעבֹד ְבּאוֹתוֹ ֲחכָ ִמים ַבּ ָקּשׁוֹת ַרבּוֹת ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה,
ַהיּוֹם.
ֶא ָלּא כְּ ֵדי ֶשׁ ֲא ִמ ָיר ָתן ְתּ ַסיֵּ ַע ָלנוּ ִל ְדבֹּק
וּמתּוֹ כָּ ְ תּ ַק ֵבּל
בּוֹרא ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּהִ ,
וְ ִהנֵּ ה ָאנוּ זוֹכִ ים ָשׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמים ְבּכָ ל יוֹם ַבּ ֵ
ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵ י ה‘ ַבּ ֲע ַ
בוֹדת ַה ְתּ ִפ ָלּה .כַּ ָמּה ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ נְ ָשׁ ָמה וְ ַחיּוּת ֶשׁ ְתּ ַא ְפ ֵשׁ ְרנָ ה ָלהּ
ָע ֵלינוּ ִל ְשׂמ ַֹח ְבּכָ ֵ – מ ַחדֵ ,
בוּרנוּ
וּמ ִא ָיד כַּ ָמּה ַל ֲעלוֹת ַל ָמּרוֹם וְ ִל ְפעֹל יְ שׁוּעוֹת ַבּ ֲע ֵ
בוֹדה זוֹ ַל ֲע ָ
ָע ֵלינוּ ְל ִהזָּ ֵהר ַבּ ֲע ָ
שׂוֹתהּ כַּ יָּ אוּת ְ)’תּשׁוּבוֹת וְ ַהנְ ָהגוֹת‘ ח“ד סי‘ כז(.
ִ)’תּ ְפ ֶא ֶרת ִשׁ ְמשׁוֹן‘ ַצו(.
כָּ אן ַה ָמּקוֹם ְל ָה ִביא ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים
דוּע כִּ י ֲענִ יַּ ת
ְבּנוֹגֵ ַע ַל ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ִ .הנֵּ ה יָ ַ
ָ’א ֵמן‘ ִהיא ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח ְל ַק ָבּ ַלת ַה ְתּ ִפ ָלּה ,וְ ָאכֵ ן
מוּח ִשׁית ַל ֲח ִשׁיבוּת
ִהיא ְמ ַשׁ ֶמּ ֶשׁת ֻדּגְ ָמה ָ
ַהכַּ וָּ נָ ה ַבּ ְתּ ִפ ָלּהֵ :תּ ַבת ָ’א ֵמן‘ כְּ ֶשׁ ְלּ ַע ְצ ָמהּ
ֵאין ָלהּ ַמ ְשׁ ָמעוּת ,וְ ִהיא ְתּלוּיָ ה ְבּכַ וָּ נַ ת ֵלב
פּוֹס ִקים ,כִּ י ְבּכָ ל
ָה ָא ָדם ,כְּ מוֹ ֶשׁ ֶה ֱא ִריכוּ ַה ְ
ְבּ ָרכָ ה יֵ שׁ ְלכַ וֵּ ן ְבּ ָ‘א ֵמן‘ כְּ ִפי ִענְ יָ נָ הּ .וּכְ ָבר
דוּעים ֵהם ִדּ ְב ֵרי ַה ְמּ ִא ִירי )נָ זִ יר סו ב( כִּ י ְלכָ 
יְ ִ
יוֹתר ִמן
ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ָ)שׁם(” :גָּ דוֹל ָהעוֹנֶ ה ֵ
ַה ְמּ ָב ֵרְ ,“ל ִפי ֶשׁ ְבּ ֶד ֶר כְּ ָלל ָהעוֹנֶ ה ָ’א ֵמן‘
יוֹתר ִמ ָמּה ֶשׁ ְמּכַ וֵּ ן ַה ְמּ ָב ֵר
ְמכַ וֵּ ן ַבּ ֲענִ יָּ תוֹ ֵ
ַבּ ֲא ִמ ַירת ַה ְבּ ָרכָ ה.

וילי,
חוּשׁה ֶשׁל ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ַדּ ֶבּ ַר ְשוִ ִ
ְדּמוּתוֹ ַהכְּ ָ
כּוּת ִא ִיסי – ִבּ ַירת
הוּדית ְבּ ָ
ַרב ַה ְקּ ִה ָלּה ַהיְּ ִ
רוּרי
גְּ רוּזְ יָ הָ ,פּ ְס ָעה ַעל ִר ְצפוֹת ָה ְרחוֹב ָה ַא ְפ ִ
וּמ ֻביָּ ִשׁים .הוּא א ֶה ֱא ִמין
ִבּ ְצ ָע ִדים ְק ַטנִּ ים ְ
ֶשׁ ִהגִּ ַיע ְל ַמ ָצּב כֹּה ָק ֶשׁהֵ .מרוּם ַמ ֲע ָמדוֹ כְּ ַרב
וּכְ ַמנְ ִהיג נֶ ֱע ָרץ ַל ֲע ָדתוֹ ,יָ ַרד ִעם ֵה ֵחל ִשׁ ְלטוֹן
ָה ֶר ַשׁע ַהקּוֹמוּנִ ְיס ִטי ַמ ָטּה ַמ ָטּהַ ,עד ֶשׁ ִהגִּ ַיע
ְל ַפת ֶל ֶחם.
ְבּיוֹם ָה ֶא ְתמוֹל ָחשׁ ַר ִבּי מ ֶֹשׁה כִּ י ִהגִּ יעוּ ַמיִ ם
ַעד נָ ֶפשׁ; ִבּתּוֹ ַה ְקּ ַטנָּ ה ָח ְל ָתה ְבּ ִע ְקבוֹת ַתּת
ְתּזוּנָ ה ,וְ ִה ַדּ ְר ְדּ ָרה ִבּ ְמ ִהירוּת ְל ַסכָּ נַ ת ַחיִּ ים.
גּוּפהּ ֶה ָחלוּשׁ ִה ְת ַק ָשּׁה ְל ִה ְתגַּ ֵבּר ַעל ַמ ֲח ָל ָתהּ,
ָ
וְ ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ָהיָ ה זָ קוּק ִבּ ְד ִחיפוּת ְל ָממוֹן
בוּרהּ ָמזוֹן
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ יוּכַ ל ִל ְרכֹּשׁ ַבּ ֲע ָ
ְוּתרוּפוֹת ֶשׁיֵּ ִטיבוּ ֶאת ַמ ָצּ ָבהּ.
זֶ ה ִמכְּ ָבר ָמכַ ר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה כָּ ל כְּ ִלי ַבּ ַעל ֵע ֶר
ֶשׁ ָהיָ ה ִבּ ְרשׁוּתוֹ ,וְ ַאף רֹב ַתּכְ ִשׁ ֶיט ָיה ַהיְּ ָק ִרים
ֶשׁל זוּגָ תוֹ נִ ְמכְּ רוּ כְּ ֵדי ְל ַה ִשּׂיג ַפּת ֶל ֶחם
נוֹתרוּ ִבּ ֵיד ֶיהם ִל ְפ ֵל ָטה ַרק
ְליַ ְל ֵד ֶיהםַ .ע ָתּה ְ
שּׂוּאין יְ ָקרוֹת ,וְ ֵהם ָשׁ ְמרוּ
ְשׁ ֵתּי ַט ְבּעוֹת נִ ִ
ֲע ֵל ֶיהן כְּ ָב ַבת ֵעינֵ ֶיהם.
ִמ ְלּכַ ְתּ ִח ָלּה הוּא א ָח ַפץ ְבּשׁוּם א ֶֹפן ְלמוֹכְ ָרן,
ַאף כִּ י ָהיוּ ָשׁווֹת ְסכוּם א ְמ ֻב ָטּלַ .אַ ע ָתּה,
מוּט ֶלת ְלנֶ גֶ ד ֵעינָ יו ַעל ֶע ֶרשׂ
כְּ ֶשׁ ִבּתּוֹ ָהיְ ָתה ֶ
נוֹת ָרה ְבּיָ דוֹ
ְדּוַ י וְ ַחיֶּ ָיה ְתּלוּיִ ים ָלהּ ִמנֶּ גֶ ד ,א ְ
נּוֹעץ ִעם זוּגָ תוֹ ֶה ְח ִליטוּ
כָּ ל ְבּ ֵר ָרהְ .ל ַא ַחר ֶשׁ ַ
ְבּ ֵלב כָּ ֵבד ִל ְמכֹּר ֶאת ַה ַטּ ָבּעוֹת ַהיְּ ָקרוֹת.
כּוֹשׁלוֹת ָצ ַעד ַר ִבּי
רוֹעדוֹת ְוּב ִב ְרכַּ יִ ם ְ
ְבּיָ ַדיִ ם ֲ
כּוּת ִא ִיסי ְבּ ַד ְרכּוֹ ַל ֲחנוּתוֹ
ָ
מ ֶֹשׁה ִבּ ְרחוֹבוֹת
צּוֹרף ,כְּ ֶשׁ ַשּׂ ִקּיק ַה ַבּד ְוּבתוֹכוֹ ַה ַטּ ָבּעוֹת
ֶשׁל ַה ֵ
יוֹדעוֹ כִּ י נַ ְפשׁוֹת
ָקמוּץ ְבּ ָחזְ ָקה ְבּתוֹ יָ ָדיוְ .בּ ְ
ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ ְתּלוּיוֹת ַבּ ַטּ ָבּעוֹת ,הוּא ָשׁ ַמר ַעל
ַה ַשּׂ ִקּיק ִמכָּ ל ִמ ְשׁ ָמר ,כְּ ֶשׁ ְבּ ִלבּוֹ הוּא ְמ ַצ ֶפּה
מוּר ָתן ְסכוּם ְמכֻ ָבּד.
ְל ַק ֵבּל ְתּ ָ
צּוֹרף,
כְּ ֶשׁ ִהגִּ ַיע ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ַל ֲחנוּתוֹ ֶשׁל ַה ֵ
ָפּ ַתח ֶאת ַה ַשּׂ ִקּיק ְבּ ֵעינַ יִ ם ֻמ ְשׁ ָפּלוֹתִ ,הכְ נִ יס
יָ דוֹ ְלתוֹכוֹ וְ נִ ְב ַעת; ַה ַטּ ָבּעוֹת א ָהיוּ ָשׁם.
נִ ְד ָהם וַ ֲאחוּז ֶה ֶלם ָה ַפֶ את ַה ַשּׂ ִקּיק וְ נִ ֲערוֹ
ְלתוֹ כַּ ף יָ דוֶֹ ,א ָלּא ֶשׁחֹר ָק ָטן ֶשׁ ָהיָ ה ָפּעוּר
ְבּ ַת ְח ִתּיתוֹ ִה ְב ִהיר לוֹ ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה ַה ָקּ ָשׁה
ְל ִעכּוּלַ :ה ַטּ ָבּעוֹת נִ גְ נְ בוּ ִמיָּ ָדיו ְבּ ֶד ֶרַ אכְ זָ ִרית
וּמ ֻת ְחכֶּ ֶמת.
ְ
צּוֹרף ֶשׁ ִה ִבּיט בּוֹ ְבּח ֶֹסר ֲה ָבנָ ה ֶט ֶרם ִה ְס ִפּיק
ַה ֵ
ִל ְפצוֹת ֶאת ִפּיו ,וְ ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ִמ ֵהר ָל ֵשׂאת
בוּשׁה.
ֶאת ַרגְ ָליו ֶאל ִמחוּץ ַל ֲחנוּת ְבּ ַצ ַער ְוּב ָ
ָבּ ְרחוֹב ַה ָסּמוּ נִ גְ ְל ָתה ְלמוּלוֹ גִּ נָּ ה ְק ַטנָּ ה
וּשׁ ֵק ָטהַ .ר ִבּי מ ֶֹשׁה ִה ְתיַ ֵשּׁב ָבּהּ ַעל ַא ַחד
ְ
הוֹציא ִמכִּ יסוֹ ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּים זָ ִעיר
ַה ַסּ ְפ ָס ִליםִ ,
וְ ֵה ֵחל ִל ְקרֹא ִמתּוֹכוֹ ֶפּ ֶרק ַא ַחר ֶפּ ֶרק כְּ ֶשׁ ֵעינָ יו
זוֹלגוֹת ְדּ ָמעוֹת.
ְ
קוּע ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ִה ְב ִחין ְבּזָ וִ ית ֵעינוֹ
ְבּעוֹדוֹ ָשׁ ַ
ְבּ ָא ָדם ְמ ֻבגָּ ר ֶשׁ ִה ְתיַ ֵשּׁב ַעל ַה ַסּ ְפ ָסל ְל ִצדּוֹ.
שׂוֹח ַח ִעמּוֹ,
ָה ִאישׁ ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו כְּ מוֹ ִבּ ֵקּשׁ ְל ֵ
אוּלם ַדּ ְעתּוֹ ֶשׁל ַר ִבּי מ ֶֹשׁה א ָהיְ ָתה ְפּנוּיָ ה,
ָ
וְ ַה ָלּה ָקם ֵמ ַה ַסּ ְפ ָסל ְמ ֻאכְ זָ ב.
ַדּקּוֹת ִמ ְס ָפּר ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ָפּנָ ה ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ָלשׁוּב
ְל ֵביתוֹ ,תּוֶֹ שׁמֹּחוֹ ְמ ַה ְר ֵהר ְלא ֶה ֶרףֵ :מ ַאיִ ן
אוּלי
וּל ֶפ ַתע ִהכָּ ה בּוֹ ַר ְעיוֹן ֻמ ְפ ָרַ :
יָ בֹא ֶעזְ רוְֹ ,
ַה ַטּ ָבּעוֹת א ָהיוּ ְבּתוַֹ ה ַשּׂ ִקּיק כְּ ָלל...
לוּשׁה ֶשׁ ֵאין ָבּהּ ַמ ָמּשַׁ ,א
ָהיְ ָתה זוֹ ִתּ ְקוָ ה ְק ָ
ַר ִבּי מ ֶֹשׁה נֶ ֱא ַחז ָבּהּ ְבּיֵ אוּשׁ .הוּא ִהכְ נִ יס יָ דוֹ
ְלכִ יס ֲח ִל ָיפתוֹ ,וַ ֲהלוֹא יֵ ָא ֵמן ֵא ַרעַ :ה ַטּ ָבּעוֹת
נָ חוּ ְבּתוֹכוֹ ְבּ ִב ְט ָחה ,כִּ ְביָ כוֹל ָהיוּ ָשׁם ִמיָּ ִמים
ימה.
יָ ִמ ָ
ְל ַר ִבּי מ ֶֹשׁה א ָהיָ ה ְפּנַ אי כְּ ֵדי ַל ֲעצֹר וְ ַל ֲחשֹׁב
כֵּ ַיצד ִהגִּ יעוּ ַה ַטּ ָבּעוֹת ְלכִ יסוֹ .הוּא ִמ ֵהר
צּוֹרף,
בוֹתיו ְל ֵע ֶבר ֲחנוּתוֹ ֶשׁל ַה ֵ
ָלשׁוּב ַעל ִע ְק ָ
נוֹטל ִסכּוּן; הוּא ָא ַחז ֶאת
כְּ ֶשׁ ַה ַפּ ַעם הוּא א ֵ
מוּצה ,כְּ ֵדי
ַה ַטּ ָבּעוֹת ְבּ ָחזְ ָקה ְבּתוֹ יָ דוֹ ַה ְקּ ָ
ֹאב ְדנָ ה...
ֶשׁכָּ ֵ הן ְבּוַ ַדּאי א תּ ַ
ַה ַה ְפ ָתּ ָעה ִחכְּ ָתה לוֹ ֵמ ֵע ֶבר ַל ִפּנָּ הִ .אישׁ ָצ ִעיר
מוּמי ָא ַרב לוְֹ ,וּב ַמכַּ ת יָ ד ֲחזָ ָקה
ַבּ ַעל ַמ ָבּט ַע ְר ִ
ָתּ ַלשׁ ֶאת ַה ַטּ ָבּעוֹת ִמיָּ דוַֹ .ר ִבּי מ ֶֹשׁה ָע ַמד
ִלזְ עֹקֶ ,א ָלּא ֶשׁ ִבּ ְמקוֹם ִל ְבר ַֹח ֵמ ַה ָמּקוֹם נֶ ֱע ַמד
נוֹפף ַבּ ַטּ ָבּעוֹת ַהיְּ ָקרוֹת ְבּ ַעזּוּת
ָה ִאישׁ מוּלוֹ וְ ֵ
ֵמ ַצח.
”ה ְחזֵ ר ִלי ִמיָּ ד ֶאת ַה ַטּ ָבּעוֹת ֶשׁ ִלּי!“ָ ,ק ָרא
ַ

ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ְבּגָ רוֹן נִ ָחרַ ,אָ ה ִאישׁ גִּ ֵח וְ ֵה ִשׁיב
”ה ַטּ ָבּעוֹת ָהיוּ ֶשׁ ְלּ ,כָּ ֵעת ֵהן ֶשׁ ִלּי!“
ְבּ ַל ַעגַ :
הוֹסיף ָה ִאישׁ” ,כִּ י זוֹ כְּ ָבר ַה ַפּ ַעם
ַ”דּע ְלִ ,“
אוֹתן ִמ ְמַּ ...בּבּ ֶֹקר,
ָ
ַה ְשּׁנִ יָּ ה ֶשׁ ֲאנִ י גּוֹנֵ ב
אוֹתן ִמ ַתּ ַחת יָ ְדָ ,היִ ִיתי ְמ ֻח ָפּשׂ
כְּ ֶש ָׁשׁ ַּמ ְט ִתּי ָ
אוּלם ְל ַא ַחר ֶשׁ ְר ִא ִיתיִ מ ְתמוֹגֵ ג
ְל ִאישׁ זָ ֵקןָ .
ִבּ ְת ִפ ָלּ ְתַ הנִּ ְרגֶּ ֶשׁת ַעל ַה ַסּ ְפ ָסל ַבּגִּ נָּ ה וְ ֵה ַבנְ ִתּי
כִּ י ִה ְת ַע ַסּ ְק ִתּי ִעם ָא ָדם ָקדוֹשִׁ ,מ ַה ְר ִתּי
ְל ַה ְחזִ ָירן ְלכִ ְיס ...כֵּ ןֲ ,אנִ י ָהיִ ִיתי ַהזָּ ֵקן
ֵמ ַה ַסּ ְפ ָסל ַבּגִּ נָּ הַ ...עכְ ָשׁו ֲאנִ י ְלא ַתּ ְחפּ ֶֹשׂת:
ִאישׁ ָצ ִעיר וְ ָחזָ קִ ,חי ִחי ִחי ,“...גִּ ֵחָ ה ִאישׁ.
ְל ֶפ ַתע ִה ְת ַר ְצּנוּ ָפּנָ יו וְ הוּא ִה ְמ ִשׁי וְ ִה ְפ ִתּ ַיע:
אוּלם ֶה ְח ַל ְט ִתּי ְל ַה ֲענִ יק ְל
”ה ַטּ ָבּעוֹת – ֶשׁ ִלּיָ ,
ַ
אוֹתן ְבּ ַמ ָתּנָ ה“.
ָ
”הא ֶשׁ ִלּי
תּוֹמם ַר ִבּי מ ֶֹשׁהֲ ,
”בּ ַמ ָתּנָ ה?“ִ ,ה ְשׁ ֵ
ְ
ֵהן“.
”הן ָהיוּ ֶשׁ ְלֶּ בּ ָע ָבר“ִ ,ה ְת ַע ֵקּשׁ ָה ִאישׁ” ,כָּ ֵעת
ֵ
אוּלם ֵהן יַ ְחזְ רוּ ִל ְהיוֹת ֶשׁ ְלִּ בּ ְתנַ אי
ֵהן ֶשׁ ִלּיָ ,
ֶא ָחד“...
נוֹצצוֹת
ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ִה ְב ִחין ִבּ ְד ָמעוֹת זְ ִעירוֹת ְ
ְבּ ֵעינֵ י ַהגַּ נָּ ב ַה ְמּ ֻת ְחכָּ םְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ִה ְמ ִשׁי
וּפ ֵרט ֶאת ְדּ ָב ָריו:
ֵ
”הוֹרי ַהיְּ ָק ִרים נִ ְפ ְטרוּ זֶ ה ִמכְּ ָברְ .בּ ַחיַּ י ֶה ֱאכַ ְל ִתּי
ַ
רוֹרים ,וְ ַע ָתּה ַעז ְרצוֹנִ י ִל ְפעֹל ְל ִעלּוּי
אוֹתם ְמ ִ
ָ
נִ ְשׁ ָמ ָתם; ַא ֲחזִ יר ְלֶ את ַה ַטּ ָבּעוֹתִ ,וּב ְל ַבד
לוֹמר ְלזִ כְ ָרם ַק ִדּישׁ ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁנָ ה“.
ֶשׁ ִתּ ְת ַחיֵּ ב ַ
ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ִה ְסכִּ ים ִמיָּ ד ,וְ ַה ַטּ ָבּעוֹת ָע ְברוּ ְליָ ָדיו.
ָ
אוּלם ַהגַּ נָּ ב א ִה ְס ַתּ ֵפּק ָבּזֶ ה; ֶט ֶרם נִ ְפ ַרד
הוֹציא ֲח ִב ַילת ְשׁ ָטרוֹת ִמכִּ יסוֹ
ִמ ֶמּנּוּ ְל ָשׁלוֹם ִ
”בּכֶ ֶסף זֶ ה ִתּ ְרכֹּשׁ ַ’מ ְפ ִטיר‘ ְבּ ֶמ ֶשׁ כָּ ל
ִוּב ֵקּשְׁ :
הוֹרי ַה ַצּ ִדּ ִיקים“ֶ .א ָלּא ֶשׁ ַה ַפּ ַעם
ַה ָשּׁנָ ה ִלזְ כוּת ַ
ֵס ֵרב ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ָל ַק ַחת ֶאת ַהכֶּ ֶסף” :א אוּכַ ל
ִל ְרכֹּשׁ ַבּ ֲע ָ
בוּרם ִמ ְצווֹת ְבּכֶ ֶסף ֶשׁ ִהגִּ ַיע ַעל יְ ֵדי
ֲע ֵברוֹת“ ,הוּא ִה ְט ִעים.
”וּמה ֶא ֱע ֶשׂה?“ָ ,שׁ ַאל ַהגַּ נָּ ב ְמי ָֹאשׁ.
ָ
יח כֶּ ֶסף ְבּנִ ְקיוֹן כַּ ַפּיִ םְ ,וּבכֶ ֶסף
”לַ ל ֲעבֹדַ .תּ ְרוִ ַ
ֵ
הוֹריֵ ,“ה ִשׁיב
זֶ ה תּוּכַ ל ִל ְרכֹּשׁ ִמ ְצווֹת ִלזְ כוּת ֶ
ַר ִבּי מ ֶֹשׁה.
ַהגַּ נָּ ב נִ ְפ ַרד ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ,וְ ַר ִבּי מ ֶֹשׁה
צּוֹרף ֶשׁ ִהכִּ ירוֹ
צּוֹרףַ .ה ֵ
ִמ ֵהר ַל ֲחנוּתוֹ ֶשׁל ַה ֵ
זֶ ה ִמכְּ ָבר א ָא ָבה ִל ְרכֹּשׁ ִמיָּ דוֹ ֶאת ַה ַטּ ָבּעוֹת,
וְ ַת ַחת זֹאת ֶה ֱענִ יק לוֹ ַה ְלוָ ָאה ֲא ֻרכַּ ת ְטוָ ח
ֶשׁ ָהיָ ה ָבּהּ כְּ ֵדי ְלכַ ְלכֵּ ל ֶאת ֵבּיתוֹ ְל ֶמ ֶשׁ
קוּפה ֲא ֻרכָּ ה.
ְתּ ָ
זְ ַמן ָמה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ַדּ ֵפּק ִאישׁ ָצ ִעיר ַעל ֶדּ ֶלת
ֵבּיתוַֹ .ר ִבּי מ ֶֹשׁה ִה ְת ַק ָשּׁה ְלזַ הוֹת ְבּ ַמ ְר ֵאהוּ
ַה ְמּיֻּ ָשּׁב ֶאת ְדּמוּתוֹ ֶשׁל ַהגַּ נָּ ב ֵמ ֶה ָע ָבר ַהֹּלא
”אנִ י
ָרחוֹקַ ,אָ ה ִאישׁ גִּ ָלּה לוֹ ֶאת זֶ הוּתוֹ ִמיָּ דֲ :
הוּא ְפּלוֹנִ י ֶשׁגָּ נַ ב ִמ ְמֶּ את ַה ַטּ ָבּעוֹתַ ,ה ִאם
ַא ָתּה זוֹכֵ ר?“ַ ,ר ִבּי מ ֶֹשׁה זָ כַ ר גַּ ם זָ כַ ר ,וְ ָה ִאישׁ
”בּ ִע ְקבוֹת ְדּ ָב ֶריָ ה ַלכְ ִתּי ְל ַח ֵפּשׂ
ִה ְמ ִשׁיְ :
אתיָ .ק ֶשׁה ָהיָ ה ִלי ַעד ְמאֹד ַל ֲעזֹב
וּמ ָצ ִ
בוֹדה ָ
ֲע ָ
אוּלם ִעם ַהזְּ ַמן ִה ְת ַרגַּ ְל ִתּי ַל ֲעבֹד
ֶאת ַדּ ְרכִּ יָ ,
ְבּי ֶֹשׁרִ .הנֵּ ה ְלַ הכֶּ ֶסף ַה ָדּרוּשׁ – זֶ הוּ כֶּ ֶסף
הוֹשׁיט ְצרוֹר ְשׁ ָטרוֹת ִל ֵידי ַר ִבּי
כָּ ֵשׁר“ָ ,א ַמר וְ ִ
מ ֶֹשׁה.
ֶא ָלּא ֶשׁגַּ ם ַה ַפּ ַעם א ָא ָבה ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ִלטֹּל ֶאת
ָ
הוֹסיף וְ ָא ַמר:
ַה ְשּׁ ָטרוֹת ,וְ אף ִ
”מוּטב ֶשׁ ַה ֵבּן
הוֹריו ַק ִדּישׁ ,מכאן ואילך ֲע ֵשׂה
ֹאמר ַעל ָ
י ַ
בוּרם“.
זֹאת ַא ָתּה ַבּ ֲע ָ
יוֹד ַע ִל ְקרֹא“ִ ,ה ְתיַ ֵפּ ַח ָה ִאישׁ ,וְ ַר ִבּי
”אינִ י ֵ
ֵ
”אל ְדּ ָאגָ ה,
יח ַעל כְּ ֵתפוֹ יָ ד ַמ ְרגִּ ָיעהַ :
מ ֶֹשׁה ֵהנִ ַ
ֲא ַל ֶמּ ְדַ ל ֲעשׂוֹת זֹאת“.
קוּפה ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְת ַע ָלּה וְ ִה ְת ַחזֵּ ק ַהגַּ נָּ ב
ַבּ ְתּ ָ
ְל ֶשׁ ָע ַברַ ,עד ֶשׁתּוֶֹ פּ ֶרק זְ ַמן ָק ָצר ָהיָ ה ְל ַב ַעל
שׁוּבה גָּ מוּר .וְ ַהכֹּל ִמכּ ָֹחהּ ֶשׁל ַה ְתּ ִפ ָלּה
ְתּ ָ
ַהנִּ ְרגֶּ ֶשׁת ֶשׁנָּ ְב ָעה ִמ ַמּ ֲע ַמ ֵקּי ִלבּוֹ ֶשׁל ַר ִבּי
מ ֶֹשׁהָ ,שׁםַ ,על ַה ַסּ ְפ ָסל ַה ְמּיֻ ָתּם ַבּגִּ נָּ ה ַה ְקּ ַטנָּ ה.

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 ׂ

מּוֹפת‘ עמ‘ קלג
ָ’האוֹת וְ ַה ֵ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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 shayעיצובים

בוֹדת
וּמ ְרכָּ זִ ית ַלכִּ נּוּי ֲ’ע ַ
נוֹס ֶפת ֶ
ַמ ְשׁ ָמעוּת ֶ
שׁוּבה,
)חבּוּר ַה ְתּ ָ
ַה ֵלּב‘ כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ ַה ְמּ ִא ִירי ִ
”ק ָבּ ַלת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְתּלוּיָ ה
ֵמ ִשׁיב נָ ֶפשׁ ב יב(ַ :
ַבּכַּ וָּ נָ ה ...וְ זֹאת ִהיא ַה ִסּ ָבּה ִל ְהיוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה
בוֹדה ֶשׁ ַבּ ֵלּב‘ִ ...ל ְהיוֹת ִענְ יָ נָ הּ
נִ ְק ֵראת ֲ’ע ָ
ָתּלוּי ְבּכַ וָּ נַ ת ַה ֵלּב“.
ְבּ ֵס ֶפר ’י ֶֹשׁר ִדּ ְב ֵרי ֱא ֶמת‘ )אוֹת מא( ֵה ִביא
ְבּ ֵשׁם ִסדּוּר ַ’שׁ ֲע ֵרי ָשׁ ַמיִ ם‘” :נִ ְק ֵראת
דוֹלה
בוֹדה גְּ ָ
בוֹדה ,כִּ י זֶ ה ֲע ָ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ֲע ָ
רוּדה ְבּ ִע ְס ֵקי
ִלכְ בֹּשׁ ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה ַה ְטּ ָ
וּל ָה ִב ָיאהּ ְל ִשׁ ְעבּוּד ַהכַּ וָּ נָ ה ְלכַ וֵּ ן
עוֹלם ְ
ָה ָ
ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ כָּ ָראוּיְ ,וּבוַ ַדּאי ָצ ִרי כּ ַֹח גָּ דוֹל
ָלזֶ ה“.

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

