בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ֵע ֶקב

תשע"ט

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

293

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

מה
לחמ
זְ כוּת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ְמגִ נָּ ה ַבּ ִמּ ְל ָח ָ
וּלכָ ל
”זָ כֹר ִתּזְ כֹּר ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ה‘ ֱאקֶיְ ל ַפ ְרעֹה ְ
הוֹצ ֲאךָ ה‘ ֱאקֶי כֵּ ן יַ ֲע ֶשׂה ה‘ ֱאקֶיְ לכָ ל
ִמ ְצ ָריִ םֲ ;...א ֶשׁר ִ
ָה ַע ִמּים“ )ז יח-יט(
נוֹביץ:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַחיִּ ים ִמצּ ְַ‘ר ִ
”שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ֶתּם ְק ֵר ִבים ַהיּוֹם
ֶאת ַה ָפּסוּק ְ)דּ ָב ִרים כ ג(ְ :
ָ
ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל אֹיְ ֵביכֶ ם“ָ ,דּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים
אפלּוּ
”א ִפ
)סוֹטה מב א(ֲ :
א ִקיַּ ְמ ֶתּם ֶא ָלּא ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ַשׁ ֲח ִרית וְ ַע ְר ִבית – ִאי ַא ֶתּם
נִ ְמ ָס ִרים ְבּיָ ָדם“.
וְ יֵ שׁ ַ
לוֹמר כִּ י ְלכָ ָ ר ַמז ַאף ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ” :זָ כֹר ִתּזְ כֹּר ֵאת
וּלכָ ל ִמ ְצ ָריִ ם“ֶ ,שׁ ַאף ֶשֹּׁלא
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ה‘ ֱאקֶיְ ל ַפ ְרעֹה ְ
הוֹצ ֲאךָ“ – ַרק
”א ֶשׁר ִ
תּוֹרה וְ א ִמ ְצווֹתֲ ,
ָהיוּ ִבּ ֵידיכֶ ם א ָ
”שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה‘
ִבּזְ כוּת ַהזְ כָּ ַרת ֵשׁם ”ה‘ ֱאקֶיִ “בּ ְק ִר ַיאת ְ
קינוּ“ ,כָּ ְ בּכָ ל ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ֶשׁיָּ בוֹאוּ ֲע ֵליכֶ םַ ,אף כִּ י יִ ְרבּוּ
ֱא ֵ
ֲח ָט ֵאיכֶ ם” ,כֵּ ן יַ ֲע ֶשׂהְ ...לכָ ל ָה ַע ִמּים“ִ ,בּזְ כוּת ”ה‘ ֱאקֶי– “
ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע.
ְ’בּ ֵאר ַמיִ ם ַחיִּ ים‘ ְדּ ָב ִרים

הוֹרה ְלמ ֶֹשׁה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ה‘ ָ
ֹאמר ה‘ ֵא ַלי ֵלאמֹר ָר ִא ִיתי ֶאת ָה ָעם ַהזֶּ ה וְ ִהנֵּ ה ַעם ְק ֵשׁה
”וַ יּ ֶ
ידם“ )ט יג-יד(
ע ֶֹרף הוּא; ֶה ֶרף ִמ ֶמּנִּ י וְ ַא ְשׁ ִמ ֵ
לוֹמר ַל ֲא ֵח ִרים; ְל ִמי
ְבּ ֶד ֶר כְּ ָלל ֵ’לאמֹר‘ ַמ ְשׁ ָמעוּתוֹ ִצוּוּי ַ
ָהיָ ה ָצ ִרי כָּ אן מ ֶֹשׁה ְל ַה ֲע ִביר ֶאת ִדּ ְב ֵרי ה‘?
מוֹביץ ַר ָבּהּ ֶשׁל ָחצוֹר ַהגְּ ִל ִילית:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ְצ ִבי יִ ְצ ָחק ַא ְב ָר ִ
ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת לב א( ְמב ָֹאר ֶשׁ ִמּכָּ ֶ שׁ ָא ַמר לוֹ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
שׁוּע ָתם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל
”ה ֶרף ִמ ֶמּנִּ י“ ֵה ִבין מ ֶֹשׁה כִּ י יְ ָ
הוּא ֶ
וּמתּוֹ כָּ ִ ה ְת ַחזֵּ ק ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֲע ֵל ֶיהםְ .ל ִד ְב ֵרי
ְתּלוּיָ ה בּוִֹ ,
ֹאמר ה‘ ֵא ַלי –
ַהגְּ ָמ ָרא נִ ָתּן ְל ָפ ֵרשׁ ֶאת כַּ וָּנַ ת ַה ָפּסוּק כָּ ” :וַ יּ ֶ
נוֹע ָדה כְּ ֵדי ִלגְ רֹם ִלי
”ה ֶרף ִמ ֶמּנִּ י“ֲ ,
ֵלאמֹר“ֶ ,שׁ ֲא ִמ ָירתוֹ ֵא ַליֶ :
ֵ’לאמֹר‘ ְל ָפנָ יו ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ִתי.
ַ’ט ַעם ַה ְצּ ִבי‘

וּלכָ ָ ר ַמז ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ” :וְ ַע ָתּה
וְ כָ  יִ נְ ַחל ָ
טוֹבה ְוּב ָרכָ הְ .
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמה ה‘ ֱאקֶי שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמַּ – “על כָּ  כִּ ְביָ כוֹל ה‘
וּמ ַב ֵקּשׁ ֵמ ִא ָתּנוּ” ,כִּ י ִאם ְליִ ְר ָאה“ – ֶשׁנִּ ְב ַחר ְבּטוֹב.
ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְ
ַר ְשׁבָּ“א ְבּ ָרכוֹת ז א; ְ’צ ַל“ח‘ ָשׁם

ִמ ְבּּב ֵאר ֱאמ ּו ִנים

קוֹ ררוֹוֹ ת ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַעל
ְמקקוֹוֹ
ּ ֹג ֶֹדל ַמ ֲעלַ ת ֲע ִנ ּיַת ָא ֵמן

ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָח ֵפץ ְבּ ָא ֵמן
היךָ ַעל ָה ָא ֶרץ
וּב ַרכְ ָתּ ֶאת ה‘ ֱאאֶ 
”וְ ָאכַ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ ֵ
ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר נָ ַתן ָל) “ח י(
”צ ִריָ א ָדם ְל ִהזָּ ֵהר ִבּ ְת ִפ ָלּה ִוּב ְב ָרכוֹת ֶשׁיַּ ֲענֶ ה
ָ
ַא ֲח ֵר ֶיהם ָא ֵמןֶ ,שׁ ִהיא ִמ ָלּה נִ גְ זֶ ֶרת ִמ ְלּשׁוֹן ֱאמוּנָ ה.
תּוֹרה
בוֹתיו ַעל ַהר ִסינַ י וְ ִק ְבּלוּ ַה ָ
וְ כָ ל ִמי ֶשׁ ָע ְמדוּ ֲא ָ
ַהנִּ ְק ֵראת ֱאמוּנָ ה וְ הוּא ִמזַּ ְרעוֹ ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ
ֶשׁהוּא רֹאשׁ ָה ֱאמוּנָ ה ִדּכְ ִתיב בּוֹ ְ)בּ ֵר ִ
אשׁית טו ו(’ :וְ ֶה ֱא ִמן
וּמ ְח ַשׁ ְבתּוֹ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן...
ַבּה‘‘ַ ,חיָּ ב הוּא ְלכַ וֵּן ִלבּוֹ ַ
ׁוֹמ ַע ֶשׁ ְמּ ָב ְרכִ ין ֶאת ַרבּוֹ ַחיָּ ב הוּא
ֶשׁ ֲה ֵרי ָה ֶע ֶבד ַהשּ ֵ
ִמ ֶדּ ֶרַ ה ֵשּׂכֶ ל ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ָא ֵמן .וְ כָ ל ֶשׁכֵּ ן ִמי ֶשׁ ְמּ ָב ֵרֶ את
ׁוֹמ ַע
קים ֲא ֶשׁר ְבּיָ דוֹ נֶ ֶפשׁ כָּ ל ַחיֶ ,שׁיִּ ְת ַחיֵּ ב ַהשּ ֵ
ָה ֱא ִ
ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר ִמי ֶשׁ ְמּ ָב ֵר אוֹתוֹ .וְ כָ ל ֶשׁכֵּ ן ֶשׁהוּא
וּמ ַצוֶּה אוֹתוֹ
ֵ
יִ ְת ָבּ ַר
קוֹב ַע לוֹ ִמ ְצוָ ה ְבּ ָד ָבר זֶ ה ְ
תּוֹרהֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר
ֶשׁיְּ ָב ְרכֵ נוּ .וְ הוּא ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה ֶשׁ ַבּ ָ
קיךָ ‘...וּכְ ֵשׁם ֶשׁהוּא
’וּב ַרכְ ָתּ ֶאת ה‘ ֱא ֶ
ְ)דּ ָב ִרים ח י(ֵ :
יִ ְת ָבּ ַרָ ח ֵפץ ַבּ ְבּ ָרכָ ה ,הוּא ַה ִדּין ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ֶשׁהוּא
ְלשׁוֹן ִקיּוּם ַה ְבּ ָרכָ ה .וּכְ ָבר ָא ְמרוּ זָ “ל ִבּ ְב ָרכוֹת ְבּסוֹף
אוֹמר’ :גָּ דוֹל ָהעוֹנֶ ה
יוֹסי ֵ
ֵ’אלּוּ ְדּ ָב ִרים‘ ַ)דּף כג ב( ַר ִבּי ִ
יוֹתר ִמן ַה ְמּ ָב ֵר.“‘
ָא ֵמן ֵ
’כַּ ד ַה ֶקּ ַמח‘ ֵע ֶרֱ אמוּנָ ה

ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִ’מ ְת ַפּ ֵלּל‘ ֶשׁנִּ ְב ַחר ַבּטּוֹב

תּוֹרה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה
ִבּ ְרכוֹת ַה ָ

”וְ ַע ָתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמה ה‘ ֱאקֶי שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ כִּ י ִאם ְליִ ְר ָאה“

”וְ ָהיָ ה ִאם ָשׁמ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצ ַוֹתי ;...וְ נָ ַת ִתּי ְמ ַטר ַא ְר ְצכֶ ם“

)י יב(

)יא יג-יד(

”מנַּ יִ ן ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )ז א( ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמיםִ :
יאוֹתים ֶאל ַהר
הוּא ִמ ְת ַפּ ֵלּל? ֶשׁנֶּ ֱא ָמר )יְ ַשׁ ְעיָ ה נו ז(’ :וַ ֲה ִב ִ
ָק ְד ִשׁי וְ ִשׂ ַמּ ְח ִתּים ְבּ ֵבית ְתּ ִפ ָלּ ִתי‘; ְ’תּ ִפ ָלּ ָתם‘ – א נֶ ֱא ָמר,
ֶא ָלּא’ְ :תּ ִפ ָלּ ִתי‘ִ ,מכָּ אן ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִמ ְת ַפּ ֵלּל“.
ָתּ ְמהוּ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁיםֲ :הא ַמהוּת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהיא ַבּ ָקּ ַשׁת
ַה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁ ְרצוֹנוֹ יִ ְת ַמ ֵלּאַ ,וּב ָקּ ָשׁה זוֹ ַשׁיֶּ כֶ ת ַרק ְל ָא ָדם
בּוֹרא ,וְ א ַבּ ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשׁ ַהכֹּל ֶשׁלּוֹ?
ֶשׁ ָתּלוּי ְבּ ַח ְס ֵדי ַה ֵ
כָּ ֵ בּ ֵאר זֹאת ָה ַר ְשׁבָּ“א )כְּ ַה ְס ָבּ ַרת ַה ְצּ ַל“ח ִבּ ְד ָב ָריו(:
ָה ָא ָדם ִה ְתיַ ֵחד ִמיֶּ ֶתר ַהנִּ ְב ָר ִאים ְבּכָ ֶ שׁנִּ ָתּן ְבּיָ דוֹ ַהכֹּחַ ִל ְבחֹר
יּוֹתיוַ ,ה ָקּדוֹשׁ
ֵבּין טוֹב ְל ַרעִ .מתּוְֹ רצוֹנוֹ ְל ֵה ִיטיב ִעם ְבּ ִר ָ
ָבּרוּ הוּא כִּ ְביָ כוֹל ְמ ַב ֵקּשׁ ַ
וּמ ְפ ִציר בּוֹ ֶשׁיִּ ְב ַחר ַבּטּוֹב

ָדּ ַרשׁ ַר ֵבּנוּ יְ הוֹנָ ָתן ַאיְ ְבּ ִשׁיץ:
כְּ ָלל ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים )ב“ר מב ג( ֶשׁכָּ ל ָמקוֹם ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ’וְ ָהיָ ה‘
הוּא ְלשׁוֹן ִשׂ ְמ ָחהַ .אף כָּ אן ָבּא ַהכָּ תוּב ְל ַל ְמּ ֵדנוֶּ ,שׁ ַרק ִאם:
”וְ ָהיָ ה ִאם ָשׁמ ַֹע“ – ְתּ ַקיְּ מוּ ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת ְבּ ִשׂ ְמ ָחהִ ,תּזְ כּוּ ְל:
”וְ נָ ַת ִתּי ְמ ַטר ַא ְר ְצכֶ ם“...
ְבּכָ  נוּכַ ל ְל ָה ִבין ֶאת ִדּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים )נְ ָד ִרים פא א( ֶשׁ ֻח ְר ַבּן
תּוֹרה
”שֹּׁלא ֵבּ ְרכוּ ַבּ ָ
ימי ַבּיִ ת ִראשׁוֹן נִ גְ ַרם ִמשּׁוּםֶ :
ָה ָא ֶרץ ִבּ ֵ
ְתּ ִח ָלּה“ַ .ר ִבּים ָתּ ְמהוּ :וְ כִ י ַעל ִאי ֲא ִמ ַירת ְבּ ָרכָ ה ַמגִּ ַיע עֹנֶ שׁ
אוּלם ְל ִפי ָה ָאמוּר נוּכַ ל ְל ָפ ֵרשֶׁ ,שׁ ַבּ ֲא ִמ ַירת
נוֹרא? ָ
כֹּה ָ
תּוֹרתוֹ“,
”א ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ ִמכָּ ל ָה ַע ִמּים וְ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ָ
ִבּ ְרכַּ תֲ :
תּוֹרה ְוּב ִקיּוּם
דוֹלה ְבּ ִלמּוּד ַה ָ
ַמ ְר ֶאה ָה ָא ָדם ֶאת ִשׂ ְמ ָחתוֹ ַהגְּ ָ

תּוֹרה וְ ִקיְּ מוּ
ווֹת ָיהַ .אנְ ֵשׁי אוֹתוֹ דּוֹרַ ,על ַאף ֶשׁ ָלּ ְמדוּ ָ
ִמ ְצ ֶ
ִמ ְצווֹתָ ,עשׂוּ זֹאת ְבּח ֶֹסר ֵח ֶשׁק ,כְּ ַמ ָשּׂא כָּ ֵבד וּכְ עֹל ,וְ ַעל כָּ 
נֶ ֶענְ שׁוּ .נִ ְמ ָצא ֶשׁ ָענְ ָשׁם א ָהיָ ה ַעל ֶע ֶצם ִבּטּוּל ַה ְבּ ָרכָ ה,
תּוֹרה ִהיא ֲע ֵל ֶיהם כְּ עֹל
ֶא ָלּא ַעל ָמה ֶשׁ ִבּ ְטּאוּ ְבּכָ ֶ – שׁ ַה ָ
וּכְ ַמ ָשּׂא.
ִ’תּ ְפ ֶא ֶרת יְ הוֹנָ ָתן‘

ַה ְתּ ִפ ָלּה ַמזְ כִּ ָירה ֶאת ִמ ְצווֹת ַה ֵלּב
וּבכָ ל
וּל ָע ְבדוֹ ְבּכָ ל ְל ַב ְבכֶ ם ְ
”ל ַא ֲה ָבה ֶאת ה‘ ֱאקֵיכֶ ם ְ
ְ
נַ ְפ ְשׁכֶ ם“ )יא יג(
)תּ ֲענִ ית
אוֹמר :זוֹ ְתּ ִפ ָלּה“ ַ
בוֹדה ֶשׁ ִהיא ַבּ ֵלּב? ֱהוֵ י ֵ
”איזוֹ ִהיא ֲע ָ
ֵ
ב א(.
יוֹסף ָשׁאוּל נָ ַתנְ זוֹן ִמ ְלּבוֹב:
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ֵ
עוּתהּ זוֹכֵ ר
בוֹדה ֶשׁ ַבּ ֵלּב‘ְ ,ל ִפי ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
ַה ְתּ ִפ ָלּה נִ ְק ֵראת ֲ’ע ָ
אוֹתן ֵשׁשׁ
ָה ָא ָדם ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת ַה ְתּלוּיוֹת ַבּ ֵלּב .כְּ ָ
’ס ֶפר ַה ִחנּוּ)ְ ‘בּ ַה ְק ָדּ ָמתוֹ(
ִמ ְצווֹת ְתּ ִמ ִידיּוֹת ֶשׁמּוֹנֶ ה ַבּ ַעל ֵ
וּל ִפי ֶשׁ ִמּ ְצוָ ה
ֶשׁ ֵבּינֵ ֶיהןֱ :אמוּנַ ת ה‘ ,יִ חוּדוַֹ ,א ֲה ָבתוֹ וְ יִ ְר ָאתוְֹ .
לוּלה
ַה ְתּלוּיָ ה ַבּ ֵלּבִ ,אם א יִ ְת ַלוֶּה ֵא ֶל ָיה ָדּ ָבר ַמ ֲע ִשׂי ִהיא ֲע ָ
”ה ֵדּעוֹתִ ,אם
)מוֹרה נְ בוּכִ ים ב לא(ַ :
ְל ִה ָשּׁכַ ח ,כְּ ִד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָבּ“ם
ֵ
א יִ ְהיוּ ָל ֶהם ַמ ֲע ִשׂים ֶשׁיַּ ֲע ִמידוּם ...א יִ ָשּׁ ֲארוּ“ְ ,לכָ 
לוֹמרַ :מ ֲע ֶשֹה ֶשׁ ַעל יָ דוֹ
בוֹדה ֶשׁ ַבּ ֵלּב‘ ,כְּ ַ
נִ ְק ֵראת ַה ְתּ ִפ ָלּה ֲ’ע ָ
ָאנוּ נִ זְ כָּ ִרים ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת ַה ְתּלוּיוֹת ַבּ ֵלּב.
ְבּכָ  נִ ָתּן ְל ָפ ֵרשׁ ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת לב ב( ֶשׁ ֲ‘ח ִס ִידים
שׁוֹהים ָשׁ ָעה ַא ַחת ִל ְפנֵ י ַה ְתּ ִפ ָלּה וְ ָשׁ ָעה
ִ
ָה ִראשׁוֹנִ ים‘ ָהיוּ
נוֹס ֶפת ְל ַא ֲח ֶר ָיה” ,כְּ ֵדי ֶשׁיְּ כַ וְּנוּ ִל ָבּם ַל ֲא ִב ֶיהם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם“,
ֶ
נוֹע ָדה כְּ ֵדי
וּל ַא ֲח ֶר ָיה ֲ
ַהיְ נוּ ֶשׁ ְשּׁ ִהיָּ ָתם ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה ְ
יּוּמן ָתּלוּי ַבּ ֵלּבַ ,ה ִאם ֵהם
אוֹתן ִמ ְצווֹת ֶשׁ ִקּ ָ
ְל ִה ְתבּוֹנֵ ן ְבּ ָ
אוֹתן כָּ ָראוּי.
ְמ ַקיְּ ִמים ָ
דוּרא ַק ָמּא
ִ’דּב ֵרי ָשׁאוּל‘ ַמ ֲה ָ
ְ

נִ ָתּן ְל ַה ְס ִמיַ ל ְדּ ָב ִרים ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵ י ְ)שׁמוֹת יד א(:
בּוֹתינוּ
תּוֹרה כֻּ ָלּהִּ ,תּ ְקּנוּ ָלנוּ ַר ֵ
”וּמ ְפּנֵ י ֶשׁ ָה ֱאמוּנָ ה יְ סוֹד כָּ ל ַה ָ
ִ
זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה ַבּ ְתּ ִפ ָלּה ַוּב ְבּ ָרכוֹת ַל ֲענוֹת ָא ֵמןֶ ,שׁהוּא נִ גְ זָ ר
ִמ ְלּשׁוֹן ֱאמוּנָ ה“ַ .היְ נוּ ֶשׁ ְלּ ִפי ֶשׁ ָה ֱאמוּנָ ה ִהיא ִמ ְצוָ ה ְתּ ִמ ִידית
ַה ִמּ ְת ַקיֶּ ֶמת ַבּ ַמּ ְח ָשׁ ָבהְ ,לכָ ִ ה ְס ִמיכוּ ָלהּ ֲחכָ ִמים ַמ ֲע ֶשֹה –
ֲענִ יַּ ת ָ’א ֵמן‘ ַעל כָּ ל ְבּ ָרכָ הֶ ,שׁ ְבּכָ  יִ זְ כְּ רוּ ֲאנָ ִשׁים ְל ַקיְּ ָמהּ.

ִ’ה ָשּׁ ְמרוּ ָלכֶ ם ֶפּן יִ ְפ ֶתּהְ ‘...בּ ַל ַחשׁ
הים
”ה ָשּׁ ְמרוּ ָלכֶ ם ֶפּן יִ ְפ ֶתּה ְל ַב ְבכֶ ם וְ ַס ְר ֶתּם וַ ֲע ַב ְד ֶתּם ֱא ִ
ִ
ֲא ֵח ִרים“ )יא טז(
דּוּשׁי ָה ִרי“מ:
אשׁי יְ ִשׁ ַיבת ִח ֵ
ֵה ִעיד ַר ִבּי ֶא ְפ ַריִ ם ַמנֶ ָלה ֵמ ָר ֵ
עוּרי זָ כִ ִיתי ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַצוְ ָתּא ֲח ָדא ִעם ַהגָּ אוֹן ִמקּוֹזִ‘יגְ לוֹב
”בּנְ ַ
ִ
נוֹהג ָהיָ ה ַהגָּ אוֹן ִל ְקרֹא ֶאת
רוּמר זָ ָצ“לֵ .
ַר ִבּי ַא ְריֵ ה ְצ ִבי ְפ ֶ
אוּלם כְּ ֶשׁ ָהיָ ה ַמגִּ ַיע
צוּמהָ .
ְשׁ ַמע ְבּקוֹל ָרם ְוּב ִה ְת ַל ֲהבוּת ֲע ָ
קוֹרא אוֹתוֹ
ַל ָפּסוּק ִ’ה ָשּׁ ְמרוּ ָלכֶ םָ ,‘...היָ ה ַמנְ ִמיֶ את קוֹלוֹ וְ ֵ
נּוֹהגִ ים ָאנוּ ִבּ ְק ִר ַיאת
וְ ֶאת ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ַא ֲח ָריו ְבּ ֶשׁ ֶקט ,כְּ ִפי ֶשׁ ֲ
סוּקי ַהתּוֹכֵ ָחה“.
תּוֹרה ְבּ ַהגִּ ֵיענוּ ִל ְפ ֵ
ַה ָ

עוֹשׂים – ְבּכָ 
שׁוּבה יְ כוֹלָ ה לִ ְהיוֹת ַדּוְ ָקא ַבּ ְפּ ֻעלּוֹת ַהטּוֹבוֹת ֶשׁ ָאנוּ ִ
”ה ְת ָחלַ ת ַה ְתּ ָ
ַ
ֹגֶ
שׂוֹתן כַּ ה ןָ .דּ ָבר זֶ ה ֶא ְפ ָשׁ ִרי ְבּ ִשׂ ַימת לֵ ב ְמ ֻע ָטּהִ ,וּב ְפ ָרט ַבּ ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ָא ָדם
ֶשׁנַּ ְק ִפּיד לַ ֲע ָ
מוּרים ְמאֹד; לְ ֻדגְ ָמאַ ,בּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן; ֲה ֵרי כַּ ָמּה
ָדּשׁ ַבּ ֲע ֵק ָביו ְוּמזַ לְ זֵ ל ָבּ ֶהםַ ,אף ֶשׁ ֵהם ֲח ִ
יוֹד ִעים ַעד כַּ ָמּה ֶה ֱח ִמירוּ ֲחכָ ִמים – ְבּא ֶֹפן ַמ ְב ִהיל – ְבּ ָא ֵמן
ֲהלָ כוֹת נִ ְשׁנוּ ָבּזֶ ה ,וְ ַהכֹּל ְ
תוֹמה ,וְ ֶא ְפ ָשׁר לָ דוּן ִמזֶּ ה ח ֶֹמר ְמנִ ַיעת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן“...
טוּפה ְוּב ָא ֵמן יְ ָ
ֲח ָ
ִ’מ ְשׁנַ ת ַר ִבּי ַא ֲהרֹן‘ ַמ ֲא ָמ ִרים ח“ב עמ‘ פ

יוֹסף ֶה ָח ָדשׁ‘
ַ’פּ ְר ֵדּס ֵ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ַמ ֲעלָ ָת ּה ׁ ֶשל
’ ַה
’ה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש

ַ’ה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש‘ )ג(

דּוֹרשׁ
נּוֹתררוּ ְלא ֵ
שׁנּוֹת
גַּ ְר ֵבּי ַה ֶצּ ֶמר ֶשׁ ְ
ישׁי ,ד‘ ְבּנִ ָיסן תרע“ד.
ֵליל יוֹם ְשׁ ִל ִ
מוּעה ַה ָקּ ָשׁה ָפּ ְשׁ ָטה ָלהּ כְּ ֵאשׁ
ַה ְשּׁ ָ
הוֹת ָירה ֶאת ַה ְקּ ִה ָלּה
קוֹצים וְ ִ
ִ
ִבּ ְשׂ ֵדה
אוּבה.
מוּמה וּכְ ָ
ירוּשׁ ַליִ ם ֲה ָ
ַה ְסּ ָפ ַר ִדּית ִבּ ָ
אדי ַדּ ַהב,
ַר ִבּי ֶעזְ ָרא ֶבּן ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ַע ַבּ ִ
צוֹבה
ַתּ ְל ִמיד ָחכָ ם ֻמ ְפ ָלגֵ ,מ ַחכְ ֵמי ֲא ַרם ָ
ירוּשׁ ַליִ ם ,נִ ְפ ַטר
מוֹשׁבוֹ ִבּ ָ
ֲא ֶשׁר ָק ַבע ֶאת ָ
עוֹלמוֹ ְבּ ִקצּוּר יָ ִמים וְ ָשׁנִ ים .הוּא
ְל ֵבית ָ
סּוּרים
נִ ְק ַטף ִבּ ְד ֵמי יָ ָמיו ְל ַא ַחר ְשׁנוֹת יִ ִ
וּמ ִרים ,כְּ ֵבן ֶע ְשׂ ִרים וְ ֶשׁ ַבע ִבּ ְל ַבד,
ָק ִשׁים ָ
מוֹתיר ַא ֲח ָריו ֶאת ַא ְל ְמנָ תוֹ
ִ
כְּ ֶשׁהוּא
עוּדה ַבּת ַה ְמּ ֻק ָבּל
ַה ִצּ ְד ָקנִ יתָ ,מ ַרת ַמ ְס ָ
הוּדה ַפ ַּתּיָּ ה זִ ָיע“א,
קיַ ,ר ִבּי יְ ָ
ָה ֱא ִ
יתוֹמה ְק ַטנָּ ה .זְ ַמן ָמה ְל ַא ַחר ְפּ ִט ָירתוֹ
וִ ָ
וּשׁ ָמהּ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל
נוֹל ָדה לוֹ ַבּת ֶ
נוֹס ֶפתְ ,
ְ
טוֹריָ ה.
נִ ְק ָרא וִ ְיק ְ
ַעד ַל ֲעלוֹת ָא ִב ָיה ַהגָּ דוֹל ַא ְר ָצה
ִבּ ְשׁנַ ת תרצ“דֶ ,שׁ ָאז ָע ְברוּ ָה ֵאם ִוּב ָתּהּ
וּל ִה ְת ַבּ ֵשּׂם
ְל ִה ְת ֵ
גּוֹרר ְבּ ֵביתוְֹ ,ל ַשׁ ְמּשׁוֹ ְ
ִמ ְקּ ֻד ָשּׁתוָֹ ,ס ְבלוּ ָה ַא ְל ָמנָ ה ַה ְצּ ִע ָירה
וּמ ֲחסוֹר ְתּ ִמ ִידי.
יתוֹמוֹת ָיה ִמ ְבּ ִדידוּת ַ
ֶ
וִ
דוֹלה ֶא ְס ֵתּרַ ,אף נִ ְפ ְט ָרה
ַה ַבּת ַהגְּ ָ
דוּתהּ ֵמ ָר ָעב ,א ָע ֵלינוּ.
ְבּיַ ְל ָ
טוֹריָ ה ַבּת
ְבּיוֹם ִמן ַהיָּ ִמים ָפּנְ ָתה וִ ְיק ְ
ַה ָשּׁלוֹשׁ וָ ֵח ִצי ְל ִא ָמּהּ וְ ָשׁ ֲא ָלה ִבּ ְת ִמימוּת:
רוֹתי ַמגִּ יעוֹת ַלגַּ ן
דּוּע כָּ ל ַח ְב ַ
”א ָמּאַ ,מ ַ
ִ
וּפ ִרי ָט ִעים ְבּ ִת ָיקן,
כְּ ֶשׁכָּ ִריַ מ ְשׂ ִבּ ַיע ְ
וְ ִאלּוּ ֲאנִ י נֶ ֱא ֶל ֶצת א ַפּ ַעם ְל ַהגִּ ַיע ַלגַּ ן
וּל ִע ִתּים ַרבּוֹת ֲא ִפלּוּ ְפּ ִרי
ְבּיָ ַדיִ ם ֵריקוֹתְ ,
אוֹ יָ ָרק ֵאינִ י ְמ ִב ָיאה ְבּ ִת ִיקי?“
ימה ֶשׁל ִבּ ָתּהּ ִמ ְלּ ָאה
ְשׁ ֵא ָל ָתהּ ַה ְתּ ִמ ָ
חוּשׁת
ֶאת ֵעינֶ ָיה ֶשׁל ָה ֵאם ִבּ ְד ָמעוֹתְ .תּ ַ
אוֹתהּ
ָ
ָה ַא ְל ָמנוּת וְ ַה ְבּ ִדידוּת ֵה ִצ ָיפה
ִבּ ְמלוֹא ֻעזָּ הְּ ,וּב ֶמ ֶשַׁ דּקּוֹת ֲא ֻרכּוֹת א
הוֹלם.
ָע ָלה ְבּיָ ֶד ָיה ָל ֵתת ְל ִב ָתּהּ ַמ ֲענֶ ה ֵ
רוֹטטוֹת ְוּבגָ רוֹן
ְל ַבסּוֹף ָא ְמ ָרה ִבּ ְשׂ ָפ ַתיִ ם ְ
נִ ְשׁנָ ק:
טוֹריָ ה ,יֵ שׁ ַא ָבּא.
”לכָ ל ַח ְב ַ
רוֹתיִ  ,וִ ְיק ְ
ְ
כְּ ֶשׁ ֵהן רוֹצוֹת ַמ ֶשּׁהוּ ֵהן יְ כוֹלוֹת ִל ְפנוֹת
ֵא ָליו ,וְ הוּא ִמ ְשׁ ַתּ ֵדּל ְל ַמ ֵלּא וְ ִל ְדאֹג
ְל ַמ ְח ָ
תוֹמה
סוֹרןַ .אַ א ְתּ ִבּ ִתּיֲ ,הא יְ ָ
ַא ְתָּ .א ִביַ ה ַצּ ִדּיק נִ ְפ ַטר עוֹד ְבּ ֶט ֶרם
וּל ִמי ִתּ ְפנִ י“?...
ַ
נוֹל ְד ְתְּ ,
טוֹריָ ה יְ ִק ָיר ִתי“ִ ,ל ְטּ ָפה ָה ֵאם
”בּ ַרם ,וִ ְיק ְ
ְ
יוֹד ַעת
”הא ַ
ֹאשׁהּ ֶשׁל ַהיַּ ְל ָדּהֲ ,
ֶאת ר ָ
תוֹמים.
ַא ְתּ כִּ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֲא ִבי יְ ִ
רוֹמיםִ ,וּביכָ ְל ְתּךָ
ָל יֵ שׁ ַא ָבּא גָּ דוֹל ַבּ ְמּ ִ
ְל ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ כָּ ל ֶשׁ ַתּ ְח ְפּ ִצי ,כָּ ִרי
פּוּח“...
ַמ ְשׂ ִבּ ַיע ,וַ ֲא ִפילוּ ַתּ ַ
ָה ֵאם ַה ְצּ ִע ָירה ֵה ִל ָיטה ָפּנֶ ָיה ְבּיָ ֶד ָיה
ישׁיַ ,אַ היַּ ְל ָדּה ַה ְקּ ַטנָּ ה
וּפ ְר ָצה ְבּ ֶבכִ י ֲח ִר ִ
ָ
ִק ְבּ ָלה ֶאת ֲע ָצ ָתהּ ֶשׁל ִא ָמּהּ ִבּ ְת ִמימוּת
ֻמ ְשׁ ֶל ֶמת; ִהיא יָ ְצ ָאה ֶאל ִמחוּץ ַל ַבּיִ ת,
רוֹמים וְ ָא ְמ ָרה ְבּ ֵלב
ימה ֵעינֶ ָיה ַל ְמּ ִ
ֵה ִר ָ
”א ָבּא ֶשׁ ִלּיַ ,א ָבּא ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ םְ ,לכָ ל
נִ ְשׁ ָבּרַ :
ַהיְּ ָלדוֹת ַבּגַּ ן ֶשׁ ִלּי יֵ שׁ ַא ָבּא ,וְ ַרק ִלי ֵאין,
ֲא ָבל ִא ָמּא ָא ְמ ָרה ֶשׁ ַא ָתּה ַא ָבּא ֶשׁ ִלּי.
יוֹתר ,וַ ֲאנִ י
ַא ָתּה ָה ַא ָבּא ַהגָּ דוֹל וְ ֶה ָחזָ ק ְבּ ֵ
אוֹתי ַעד ְמאֹד.
אוֹהב ִ
טוּחה ֶשׁ ַא ָתּה ֵ
ְבּ ָ
ָאנָּ אְ ,שׁ ַמע ְל ִב ְתַּ ה ְקּ ַטנָּ ה ֶשׁ ִמּ ְת ַחנֶּ נֶ ת
וּשׁ ַלח ַפּ ְרנָ ָסה ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ְל ִא ִמּי
ֵא ֶליְ 
ח ִע ִמּי ַלגַּ ן
ַהיְּ ָק ָרה ,כְּ ֵדי ֶשׁתּוּכַ ל ִל ְשׁ ַ
פּוּחָ ,אנָּ א ַא ָבּא!“
אוּלי גַּ ם ַתּ ַ
כָּ ִרי ,וְ ַ
טוֹריָ ה ִסיְּ ָמה ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ָתהּ ַה ְקּ ָצ ָרה
וִ ְיק ְ
וְ ִד ְלּגָ ה ִבּ ְק ִלילוּת ַוּב ֲע ִליצוּת ֶאל ַה ַבּיִ ת
”א ָמּא“ִ ,היא ָק ְר ָאה ְל ֵע ֶבר
ימה; ִ
ְפּנִ ָ
”בּ ַקּ ְשׁ ִתּי
עוֹת ָיהִ ,
ִא ָמּהּ ֶשׁ ִה ְתמוֹגְ גָ ה ְבּ ִד ְמ ֶ
ֵמ ַא ָבּא ֶשׁ ָלּנוּ ֶשׁיִּ ְשׁ ַלח ָלַ פּ ְרנָ ָסהֲ ,אנִ י
טוּחה ֶשׁהוּא ִה ְק ִשׁיב ִליָ .מ ָחר ְבּוַ ַדּאי
ְבּ ָ

פּוּח“.
ח ִע ִמּי ַלגַּ ן כָּ ִרי וְ ַת ַ
תּוּכְ ִלי ִל ְשׁ ַ
עוֹד ָדה ִבּ ְמ ַעט
ְתּ ִמ ָ
ימוּתהּ ֶשׁל ַהיַּ ְל ָדּה ְ
עוֹת ָיה
ֶאת ָה ֵאםִ .היא ָמ ֲח ָתה ֶאת ִדּ ְמ ֶ
וְ ֵצ ְר ָפה ִל ְת ִפ ָלּ ָתהּ ֶשׁל ִבּ ָתּהּ ְתּ ִפ ָלּה
סוֹרהּ
ישׁית ִמ ֶשּׁ ָלּהֶּ ,שׁיְּ ַמ ֵלּא ה‘ ֶאת ַמ ְח ָ
ִא ִ
וְ יִ ְשׁ ַלח ָל ֶהם ַפּ ְרנָ ָסה ְבּ ֶרוַ ח.
וְ ָאכֵ ןֲ ,א ִבי יְ ִ
תוֹמים וְ ַדיַּ ן ַא ְל ָמנוֹת ֶה ֱאזִ ין
וּמ ֵלּא ֶאת ִמ ְשׁ ֲאלוֹת ִל ָבּן
ִל ְת ִפ ָלּ ָתן ִ
טוֹבה; כְּ ַמ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ָעה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן
ְל ָ
נִ ְשׁ ְמעוּ נְ ִקישׁוֹת ַעזּוֹת ַעל ֶדּ ֶלת ֵבּ ָיתן.
ָה ֵאם נִ ְב ֲה ָלה ְמאֹדִ .היא ֵה ִצ ָיצה ִמ ַבּ ַעד
וּלמוּל ֵעינֶ ָיה נִ גְ לוּ כַּ ָמּה
ְלחֹר ַה ַמּנְ עוּל ְ
נוֹתרוּ
טוּר ִקים גְּ ַב ְר ָתּנִ ים .א ְ
ַחיָּ ִלים ְ
ְבּיָ ֶד ָיה ֶא ְפ ָשׁ ֻריּוֹת ַרבּוֹת ,וְ ִהיא נֶ ֶא ְל ָצה
ְבּ ֵלב כָּ ֵבד ִל ְפתּ ַֹח ֶאת ַה ֶדּ ֶלת.
”גְּ ֶב ֶרת“ִ ,ה ְר ִעים ֶא ָחד ֵמ ַה ַחיָּ ִלים ְבּקוֹל
תּוֹפ ֶרת
ֶ
”שׁ ַמ ְענוּ ָע ַליִ ֶ שׁ ַא ְתּ
גַּ סָ ,
ֻמ ְמ ִחיתַ .הח ֶֹרף כָּ ֵבד ,וְ ַה ִמּ ְל ָח ָמה
טוּשׁה ִבּ ְמלוֹא ֻעזָּ הְּ .בּיָ ֵדינוּ כַּ מּוּת
נְ ָ
גְּ ָ
רוּעים ֲא ֶשׁר
דוֹלה ֶשׁל גַּ ְר ֵבּי ֶצ ֶמר ְק ִ
נִ ְצ ָרכִ ים ִבּ ְד ִחיפוּת ְל ַחיָּ ֵלי ַה ָצּ ָבא
טּוּר ִקי ַה ְמּ ֻה ָלל ַה ְמּ ָח ְר ִפים ֶאת נַ ְפ ָשׁם
ַה ְ
בוּרנוּ,
אוֹתם ַבּ ֲע ֵ
ִבּ ְשׂ ֵדה ַה ְקּ ָרבַ .תּ ְקּנִ י ָ
וְ ָאנוּ נְ ַשׁ ֵלּם ֶאת ְשׂכָ ֵרֵ מרֹאשׁ“.
ַה ַחיָּ ִלים ִהנִּ יחוּ ַעל ָה ִר ְצ ָפּה ַשׂק גָּ דוֹל
ָמ ֵלא ְבּגַ ְר ַבּיִ םִ ,שׁ ְל ְשׁלוּ ִל ֵידי ָה ֵאם
מוּמה ְשׁנֵ י ַמ ְט ְבּעוֹת זָ ָהב כְּ ֵב ִדים
ַה ֲה ָ
”בּעוֹד
וְ ִה ְמ ִשׁיכוּ ִמ ְבּ ִלי ְל ַצפּוֹת ִל ְת ָ
גוּבהְ :
רוֹצים
כַּ ָמּה יָ ִמים ָאנוּ חוֹזְ ִרים ְלכָ אן וְ ָאנוּ ִ
ְל ַק ֵבּל ֶאת כָּ ל ַהגַּ ְר ַבּיִ ם ְמ ֻת ָקּנִ ים!“
נוֹתרוּ ְבּיָ ֶד ָיהִ .היא
ְבּ ֵררוֹת ַרבּוֹת א ְ
ִה ְתיַ ְשּׁ ָבה וְ ֵה ֵח ָלּה ַבּ ְמּ ָלאכָ ה וְ ַעד ְמ ֵה ָרה
ִסיְּ ָמהַ .ה ְסּכוּם ֶשׁאוֹתוֹ ִק ְבּ ָלה ָהיָ ה
בוֹהּ ֲע ֶשׂ ֶרת מוֹנִ ים ִמ ָמּה ֶשׁ ְמּ ֻק ָבּל ָהיָ ה
גָּ ַ
בוֹדה ֶשׁכָּ זוֹ.
ְל ַשׁ ֵלּם ַעל ֲע ָ
דּוֹרשׁ ַעד
נוֹתרוּ ְלא ֵ
ֶא ָלּא ֶשׁ ַהגַּ ְר ַבּיִ ם ְ
ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה .כַּ ָמּה יָ ִמים ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן
רוּשׁ ַליִ ם,
נִ כְ נַ ס ַהגֶּ נֶ ָרל ַא ֶלנְ ִבּי ְבּ ַשׁ ֲע ֵרי יְ ָ
טּוּר ִקים גֵּ ְרשׁוּ ִמ ֶמּנָּ ה ְלא
וְ ַה ַחיָּ ִלים ַה ְ
הוֹתירוּ
שׁוּבִ .מ ַמּ ְט ְבּעוֹת ַהזָּ ָהב ֶשׁ ִ
ַא ֲח ֵר ֶיהם ִה ְת ַפּ ְרנְ סוּ ָה ֵאם ִוּב ָתּהּ ְבּ ֶמ ֶשׁ
ְתּ ָ
ימה
קוּפה ֲא ֻרכָּ הְ .תּ ִפ ָלּ ָתהּ ַה ְתּ ִמ ָ
ֶשׁל ַהיַּ ְל ָדּה נֶ ֶענְ ָתהָ ,בּ ְק ָעה ְר ִק ִיעים
וְ ִה ְת ַק ְבּ ָלה ְבּ ַר ֲח ִמים ,וְ ִהיא זָ כְ ָתה
קוּפה ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ִמכֵּ ן ְל ָה ִביא ִא ָתּהּ ַלגַּ ן
ַבּ ְתּ ָ
פּוּח.
כָּ ִרי וְ גַ ם ַתּ ַ
טוֹריָ ה ָתּ ִמיד
ִמיּוֹם זֶ ה וָ ֵא ָיל יָ ְד ָעה וִ ְיק ְ
וּמ ֲחסוֹר,
ְל ִמי ָע ֶל ָיה ִל ְפנוֹת ְבּ ֵעת ַצ ַער ַ
ְל ָא ִב ָיה ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ םַ .אף כַּ ֲא ֶשׁר גָּ ְד ָלה
יוֹסף ַבּ ְצ ִרי
וְ נִ ְשּׂ ָאה ְל ַב ֲע ָלהּ ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ֵ
זָ ָצ“לָ ,היְ ָתה ַמ ְר ָבּה ִל ְפקֹד ֶאת ַה ְמּקוֹמוֹת
נוֹשׂאת ְתּ ִפ ָלּה
דוֹשׁיםָ ,שׁם ָהיְ ָתה ֵ
ַה ְקּ ִ
ִל ְפנֵ י ה‘:
עוֹלםֲ ,אנִ י ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת ִמ ְמּ
ִ”רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ֶשׁ ִתּ ֵתּן ִלי ָבּנִ ים ַתּ ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
”אם א יִ ְהיוּ
הוֹס ָיפהִ :
וְ ַצ ִדּ ִיקים“ ,וְ ִ
ַצ ִדּ ִיקים וְ ַת ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםַ ,מ ֲע ִד ָיפה ֲאנִ י
ֶשֹּׁלא יִ ְהיוּ ִבּכְ ָלל“.
וּת ִפ ָלּ ָתהּ נָ ְשׂ ָאה
וְ ָאכֵ ן ,זָ כְ ָתה ָה ִא ָשּׁה ְ
ֵפּרוֹתִ .היא זָ כְ ָתה ְל ָה ִקים דּוֹר ֶשׁל
ַתּ ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים וְ ַצ ִדּ ִיקיםֲ ,הא ֵהם
אשׁי ַהיְּ ִשׁיבוֹת
ָה ַר ָבּנִ ים ַהגְּ אוֹנִ יםָ ,ר ֵ
וְ ַה ַדּיָּ נִ יםַ ,ר ִבּי ְמנַ ֵחם ,וְ ַר ִבּי ָשׂשׂוֹן
זָ ָצ“ל ,ויבלחט“אַ ,ר ִבּי ֶעזְ ָרא וְ ַר ִבּי ָדּוִ ד
ְשׁ ִל ָיט“א.

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 ׂ
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מוֹתיִ ,אם א
ִבּינַ ת ָא ָדם ִלי ,נִ ְבזֶ ה ְבּ ַחיַּ י ,וְ נִ ְמ ָאס ְבּ ִ
ֲהכָ נַ ת ַה ֵלּב ַל ְתּ ִפ ָלּה
יּוֹתיו“...
ֵח ֶלק ִמ ַמּ ֲע ַלת ַה ְשׁכָּ ַמת ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשִׁ ,היא ְבּכָ ֵ מרֹב ֲח ָס ָדיו ֶשׁהוּא ִמ ְתנַ ֵהג ִעם ְבּ ִר ָ
עוּתהּ נִ ָתּן ְל ִה ְתכּוֹנֵ ן כָּ ָראוּי ַל ְתּ ִפ ָלּה.
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
ַה ָבּא ִל ָטּ ֵהר ְמ ַסיְּ ִעין אוֹתוֹ
קוֹד ִמיםַ ,ה ְתּ ִפ ָלּה ִהיא
כְּ ִפי ֶשׁ ִה ְת ָבּ ֵאר ְבּ ַמ ֲא ָמ ִרים ְ
עוֹלם ,וְ ֵאינָ הּ ְבּ ִסדּוּר ֵ’בּית יַ ֲעקֹב‘ ַליַּ ֲעבֵ“ץ ְ)בּ ֶפ ַתח ְתּ ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית(
עוֹמ ִדים ְבּרוּמוֹ ֶשׁל ָ
ֵמ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ְ
דּוֹמה ְתּ ִפ ָלּה ַל ֲח ֶב ְר ָתּהּ כְּ ָלל .כְּ ִד ְב ֵרי ָה ֲא ִר“י ֵפּ ֵרט ֶאת ֵס ֶדר ַה ֲהכָ נָ ה ַל ְתּ ִפ ָלּה:
ֶ
עוֹלם וְ ַעד ַע ָתּה ֵ
ַה ָקּדוֹשֶׁ ,שׁ ִמּיּוֹם ְבּ ִר ַיאת ָה ָ
חוֹלל
”אינוֹ ”יֵ ֵשׁב ִבּ ְמקוֹמוֹ וְ יַ ְמ ִתּין ְמ ַעט ַעד ֶשׁ ִתּ ְת ֵ
ֶ
דּוֹמה ְתּ ִפ ַלּת יוֹם זֶ ה ִל ְת ִפ ַלּת יוֹם ֶשׁ ְלּ ָפנָ יו ...וְ ִת ְתיַ ֵשּׁב ַדּ ְעתּוֹ ָע ָליוֶ .שֹּׁלא יִ ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ֶב ָה ָלה,
וַ ֲא ִפילוּ ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁ ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם יֵ שׁ ֶה ְפ ֵרשׁ גָּ דוֹל ֶא ָלּא יָ ִשׂים ֶאל ִלבּוֹ ְתּ ִח ָלּה ָל ַד ַעת ִל ְפנֵ י ִמי
עוֹל
ָבּ ֶהםֶ ...שׁ ֵאין ְלְ תּ ִפ ָלּה ִמיּוֹם ֶשׁנִּ ְב ָרא ָה ָ
מּוֹציא ִבּ ְשׂ ָפ ָתיו,
וּלכַ וֵּן ִלבּוֹ ְל ָמה ֶשׁ ִ
ם הוּא ֵ
עוֹמדְ ,
דּוֹמה ַל ֲח ֶב ְר ָתּהּ כְּ ָלל
וְ ַעד ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ֶשׁ ְתּ ֵהא ָ
וּלשׁוֹנוֹ ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ְמ ֻס ָדּר
וּל ַה ְשׁגִּ ַ
יח ֵה ֵיטב ְבּ ִדבּוּר ִפּיו ְ
ְ
)’פּ ִרי ֵעץ ַחיִּ ים‘ ַשׁ ַער ַה ְתּ ִפ ָלּה פ“ז(.
וְ ִע ָקּר“ ְ
ְבּנַ ַחת כַּ הֹגֶ ן וְ כָ ָראוּי ,וְ ֶשׁיְּ ֵהא ִמ ַמּ ֲע ַמ ֵקּי ַה ֵלּב...
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רוֹממוּת ָהאֵ-ל ָה ָאדוֹן ֶשׁ ֵא ָליו ַה ְתּ ִפ ָלּה
וְ יַ ְחשֹׁב ְבּ ְ
ימית
וּמיִּ ְר ָאה ְפּנִ ִ
יָ ֵדינוּ כְּ ָד ָבר ֶשׁ ַבּ ִשּׁגְ ָרהִ ,היא ִמשּׁוּם ֶשׁ ֵאינֶ נּוּ וְ ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ,וְ יַ ַע ְב ֶדנּוּ ֵמ ַא ֲה ָבה ִ
ִמ ְתכּוֹנְ נִ ים ֵא ֶל ָיה ְבּ ֶה ְת ֵאם ְל ַד ְרגָּ ָתהּ .וּכְ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ
עוֹלם
ם ְוּב ִשׂ ְמ ַחת ֵל ָבב ...וִ ַיפנֶּ ה ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ֵמ ִע ְס ֵקי ָ
ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה )שמו“ר כב ד(ָ :
”צ ִריָ א ָד
עוֹבר ,כָּ ל ָמה ֶשׁיּוּכַ ל“.
ֵ
ְל ַט ֵהר ִלבּוֹ ק ֶֹדם ֶשׁיִּ ְת ַפּ ֵלּל“.
בוֹדה זוֹ ָק ָשׁה ִהיא ַעד ְמאֹדַ ,א כְּ ָבר
כְּ ֵדי ֶשׁ ַה ְתּ ִפ ָלּה ֵתּ ָא ֵמר ִמתּוֲֹ הכָ נָ ה ְראוּיָ הִ ,תּ ְקּנוּ וְ ָא ְמנָ םֲ ,ע ָ
עוֹמ ִדין ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִה ְס ִמיְ לכָ ַ ר ֵבּנוּ ַה ָבּ“ח ַ)על ַהטּוּר או“ח צח( ֶאת
ַחכְ ֵמי ַה ִמּ ְשׁנָ ה ְ)בּ ָרכוֹת לב ב(ֵ :
”אין ְ
”תּכִ ין ִל ָבּם ַתּ ְק ִשׁיב ָאזְ נֶ ,“
”ח ִס ִידים ַה ָפּסוּק ְ)תּ ִה ִלּים י יז(ָ :
והוסיפוֲּ :
ִ
ֶא ָלּא ִמתּוֹ כּ ֶֹבד רֹאשׁ“.
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִליםֶ ,שׁכְּ ֵדי ֶשׁ ַה ְתּ ִפ ָלּה ִתּ ָשּׁ ַמע ִהיא ְצ ִריכָ ה ֲהכָ נָ הֵ .וּב ֵאר
שׁוֹהים ָשׁ ָעה ַא ַחת ִ
ָה ִראשׁוֹנִ ים ָהיוּ ִ
”תּכִ ין ִל ָבּם“,
כִּ י א ְל ִחנָּ ם ְלשׁוֹן ַה ָפּסוּק ִהיאָ :
כְּ ֵדי ֶשׁיְּ כַ וְּנוּ ֶאת ִל ָבּם ַל ָמּקוֹם“.
וְ כֵ ן ָפּ ַסק ַה‘ ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ) ‘או“ח צג א(” :יִ ְשׁ ֶהה ָשׁ ָעה ְל ַל ְמּ ֵדנוּ כִּ י ֶח ֶסד גָּ דוֹל ָע ָשׂה ִע ָמּנוּ ה‘ יִ ְת ָבּ ַר,
ַא ַחת ק ֶֹדם ֶשׁיָּ קוּם ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ,כְּ ֵדי ֶשׁיְּ כַ וֵּן ִלבּוֹ ֶשׁ ַאף ַעל ִפּי ֶשׁ ַהכַּ וָּנָ ה ַבּ ְתּ ִפ ָלּה ִהיא ָדּ ָבר ָק ֶשׁה ַעד
וּמ ְשׁ ַתּ ֵדּל
הוֹסיף ,כִּ י ֲה ָלכָ ה ְמאֹדֻ ,מ ְב ָט ִחים ָאנוּ כִּ י ִמי ֶשׁ ָבּא ִל ָטּ ֵהר ִ
רוּרה‘ ָשׁם ִ
ַל ָמּקוֹם“ ,וּב ִַ‘מּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
זוֹ נֶ ֶא ְמ ָרה ַל ֲח ִס ִידיםַ ,א גַּ ם ִלכְ ַלל ְבּנֵ י ָה ָא ָדם ִמ ִצּדּוֹ ִל ְשׁהוֹת ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה כְּ ֵדי ְל ִה ְתכּוֹנֵ ן ָלהּ
”מ ַסיְּ ִעין אוֹתוֹ“ ,וְ ַה ָקּדוֹשׁ
כָּ ָראוּיֲ ,אזַ י ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ְ
מוּע ֶטת )מ“ב ָשׁם(.
נִ ְד ֶר ֶשׁת ְלכָ ל ַה ָפּחוֹת ְשׁ ִהיָּ ה ֶ
וּמכִ ין ֶאת ִלבּוֹ ֶשׁיִּ ְת ַפּ ֵלּל
ָבּרוּ הוּא עוֹזֵ ר לוֹ ֵ
א ֶֹפן ַה ֲהכָ נָ ה ַל ְתּ ִפ ָלּה
ְבּכַ וָּנָ ה.
נֶ ְח ְלקוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים ְ)בּ ָרכוֹת ָשׁם( ְבּ ִס ַבּת ַהצּ ֶֹר
ְתּ ִפ ָלּה ְל ַא ַחר ֲהכָ נָ ה – כּ ָֹחהּ ִמ ְת ַע ֵצּם
הוּבאוּ ְבּ ַר ֵבּנוּ יוֹנָ ה ְבּ ָרכוֹת
ִבּ ְשׁ ִהיָּ ה ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה ִ)דּ ְב ֵר ֶיהם ְ
כא א מדה“ר(:
יֵ שׁ ָל ַד ַעת כִּ י ְתּ ִפ ָלּה ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ְל ַא ַחר ֲהכָ נָ ה
ָה ִר ְיטבָ“א וְ עוֹד ֵמ ָה ִראשׁוֹנִ ים ֵפּ ְרשׁוּ ֶשׁ ַמּ ְטּ ַרת ְראוּיָ ה ,כּ ָֹחהּ גָּ דוֹל ֲע ֶשׂ ֶרת מוֹנִ יםֵ .הן ִמ ַצּד ֶע ֶצם
מוּאל
עוּתהּ ֲא ִמ ָיר ָתהּ ִבּ ְמ ִתינוּת ,וּכְ ִפי ֶשׁכָּ ַתב ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ַה ְשּׁ ִהיָּ ה ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהיא כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
טּוֹרדוֹת ַא ָ
בּוּהב ְבּ ֵס ֶפר ַהזִּ כְ רוֹנוֹת )הל‘ ְתּ ִפ ָלּה פ“א(” ,כִּ י
יְ ַפנֶּ ה ָה ָא ָדם ֶאת מֹחוֹ ֵמ ַה ַמּ ֲח ָשׁבוֹת ַה ְ
ָ
אוֹתוֹ ,וְ כָ  יוּכַ ל ְלכַ וֵּן כָּ ָראוּי ִבּ ְת ִפ ָלּה.
דוּע הוּא ֶשׁ ַה ָבּא ֶשֹּׁלא ְבּ ִעתּוֹ ַל ְתּ ִפ ָלּה הוּא
אוּלם ָדּ ָבר יָ ַ
רוּצה
וּמרֹב ְמ ָ
ַר ֵבּנוּ יוֹנָ ה ְ)בּ ָרכוֹת כא מדה“ר( וְ עוֹד ִראשׁוֹנִ ים נִ ְב ָהל וְ נֶ ְח ָפּז ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִעם ַה ִצּבּוּר ֵ
ֵפּ ְרשׁוֶּ ,שׁ ַה ֲהכָ נָ ה ֲ
אוֹתיּוֹת
נוֹע ָדה כְּ ֵדי ְל ָהכִ ין ֶאת ַה ֵלּבִ ,אי ֶא ְפ ָשׁר לוֹ ְלכַ וֵּן כָּ ָראוּי וְ א ַל ֲחתָֹ ה ִ
לוֹמרְ :ל ַב ֵטּל ֵמ ָע ָליו ֶאת ַתּ ֲענוּגוֹת ָה ָ
כְּ ַ
עוֹלם ַהזֶּ ה כַּ ִמּ ְשׁ ָפּט“.
אוֹתיוֵ .וּב ֵאר ֶשׁכְּ ֶשׁיְּ ַט ֲהרוּ ֶאת ַה ֵלּב ֵמ ֶה ְב ֵלי
וַ ֲהנָ ָ
נוֹבּיל ֶאת
נוֹסף ְלכָ ָ דּ ַרשׁ ַה ַמּגִּ יד ִמ ְטּ ֶשׁ ְר ִ
רוֹממוּת ְבּ ָ
ָה ָ
עוֹלם ַהזֶּ הֲ ,אזַ י יִ ְת ַמ ֵלּא הוּא ִמ ֵמּ ָילא ְבּ ְ
”ט ֶרם יִ ְק ָראוּ וַ ֲאנִ י ֶא ֱענֶ ה
וּמ ֻק ֶבּ ֶלת ַה ָפּסוּק )יְ ַשׁ ְעיָ ה סה כד(ֶ :
ה‘ִ ,
וּמתּוֹ כָּ ִ תּ ְהיֶ ה ַה ְתּ ִפ ָלּה ְרצוּיָ ה ְ
עוֹד ֵהם ְמ ַד ְבּ ִרים וַ ֲאנִ י ֶא ְשׁ ָמע“ – ִאם יִ ְתכּוֹנְ נוּ
ִל ְפנֵ י ַה ָמּקוֹם.
”ט ֶרם יִ ְק ָראוּ“ֲ ,אזַ י ”וַ ֲאנִ י ֶא ֱענֶ ה“ַ ,אִ אם יָ בוֹאוּ
”ה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ֶ
וְ כָ ָ פּ ַסק ַה‘ ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ) ‘או“ח צח א(ַ :
ָצ ִריֶ שׁיְּ כַ וֵּן ְבּ ִלבּוֹ ...וְ יַ ְחשֹׁב כִּ י ִאלּוּ ָהיָ ה ְמ ַד ֵבּר ַל ְתּ ִפ ָלּה ”עוֹד ֵהם ְמ ַד ְבּ ִרים“ – ְבּא ֲהכָ נָ הֲ ,אזַ י ַרק
)’צרוֹר ַה ַחיִּ ים‘ ]לר“ח ִל ֶיבּ ְרזוֹן[ אוֹת קמא(.
וּמכַ וֵּן ”וַ ֲאנִ י ֶא ְשׁ ָמע“ ְ
ִל ְפנֵ י ֶמ ֶלָ בּ ָשׂר וָ ָדם ָהיָ ה ְמ ַס ֵדּר ְדּ ָב ָריו ְ
ָבּ ֶהם יָ ֶפה ְל ַבל יִ כָּ ֵשׁלַ ,קל וָ ח ֶֹמר ִל ְפנֵ י ֶמ ֶל עוֹד ָמ ִצינוּ ֶשׁ ֲחכָ ֵמינוּ ִדּמּוּ ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְל ֶח ֶרב
ַמ ְלכֵ י ַה ְמּ ָלכִ ים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשׁהוּא ֵ
אשׁית מח כב(ֵ .וּב ֵאר
וּל ֶק ֶשׁת ְ)ר ֵאה אוּנְ ְקלוֹס ְבּ ֵר ִ
חוֹקר ְ
כָּ ל ַה ַמּ ְח ָשׁבוֹת .וְ כָ ָ היוּ ִ
עלזְ א כִּ י כְּ ִפי
עוֹשׂים ֲח ִס ִידים וְ ַאנְ ֵשׁי ָה ַא ְדמוֹ“ר ַה ַשּׂר ָשׁלוֹם ִמ ֶבּ ְ
בּוֹד ִדים ְ
ַמ ֲע ֶשֹהֶ ,שׁ ָהיוּ ִמ ְת ְ
וּמכַ וְּנִ ין ִבּ ְת ִפ ָלּ ָתם ֶשׁ ְבּ ִשׁמּוּשׁ ְבּ ֶח ֶרב וְ ֶק ֶשׁתַ ,היְּ ִריָּ ה וְ ַה ַמּכָּ ה ַע ְצ ָמן
ַעד ֶשׁ ָהיוּ ַמגִּ ִיעים ְל ִה ְת ַפּ ְשּׁטוּת ַהגַּ ְשׁ ִמיּוּת
ימ ֵריהּ ,וְ ִע ַקּר ַה ַמּ ֲא ָמץ ְמ ֻק ָדּשׁ
ְ
לוֹקחוֹת ֶרגַ ע כְּ ֵמ ְ
ְ
וּל ִה ְתגַּ ְבּרוּת כּ ַֹח ַה ִשּׂכְ ִליַ ,עד ֶשׁ ָהיוּ ַמגִּ ִיעים ָקרוֹב ַבּ ֲהכָ נָ ָתן ְוּב ַה ְשׁ ָחזָ ָתן ֶשׁיִּ ְפ ֲעלוּ כַּ יָּ אוּתֶ ,שׁכֵּ ן ְלא
ְל ַמ ֲע ַלת ַהנְּ ָ
בוּאה ...וְ ָצ ִריֶ שׁיַּ ֲחשֹׁב ַבּ ְדּ ָב ִרים ֲהכָ נָ ה ,א יִ ְפ ֲעלוּ ֵהן כַּ יָּ אוּת .כָּ ַ בּ ְתּ ִפ ָלּהֶ ,את
ַה ַמּכְ נִ ִיעים ַה ֵלּב ְ
וּמכַ וְּנִ ים אוֹתוֹ ְל ָא ִביו ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ םִ ,ע ַקּר ַה ַמּ ְשׁ ַא ִבּים יֵ שׁ ְל ַה ְשׁ ִק ַיע ַבּ ֲהכָ נָ ה ַה ֻמּ ְק ֶדּ ֶמת,
ֹאשׁ“.
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וְ א יַ ֲחשֹׁב ַבּ ְדּ ָב ִר
תּוֹרה‘
יצוֹצי ַה ָ
ֶשׁ ַרק כָּ  תּוּכַ ל ִהיא ִל ְפעֹל כַּ יָּ אוּת )’נִ ֵ
ַעל ִדּ ְב ֵרי ַה‘ ֻשּׁ ְל ָחן ָערוִּ ‘
הוֹסיף ָה ַרמָּ“א” :וְ יַ ְחשֹׁב וַ יְ ִחי(.
רוֹממוֹת ָה ֵאל יִ ְת ַע ֶלּה ְוּב ִשׁ ְפלוּת
ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה ְמ ְ
וַ ֲה ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ְמב ָֹא ִרים ְבּ ִד ְב ֵרי ֵס ֶפר ַהכּוּזָ ִרי )ג
ָה ָא ָדם ,וְ יָ ִסיר כָּ ל ַתּ ֲענוּגֵ י ָה ָא ָדם ִמ ִלּבּוֹ“.
ה( כִּ י ַבּ ֲעבוּר ֶה ָח ִסידְ ,שׁלוֹשׁ ְתּ ִפלּוֹת ַהיּוֹם ֵהן
בוֹדת ַהיּוֹם
ַה ְשּׁ ָל“ה ַה ָקּדוֹשׁ ָ)תּ ִמיד ,נֵ ר ִמ ְצוָ ה סד( ִה ְס ִמיְ לכָ ַ ה ָשּׁעוֹת ַה ֶמּ ְרכָּ זִ יּוֹת ֶשׁל ַהיּוֹם ,וְ כָ ל ֲע ַ
ְבּ ֵשׁם ָא ִביו ַבּ ַעל ֵ’ע ֶמק ְבּ ָרכָ ה‘ ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא
יוֹד ַע
ל ,כֻּ לּוֹ ִהיא כַּ ֲהכָ נָ ה ָל ֶהןֵ .וּב ֵאר ,כִּ י ֶה ָח ִסיד ֵ
בוֹהּ וְ יִ ְת ַפּ ֵלּ
”אל יַ ֲעמֹד ָא ָדם ְבּ ָמקוֹם גָּ ַ
ְ)בּ ָרכוֹת י ב(ַ :
ֶא ָלּא ְבּ ָמקוֹם נָ מוּ וְ יִ ְת ַפּ ֵלּל“ֶ ,שׁ ִלּ ְפנֵ י ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ַה ְתּ ִפ ָלּה ַלנֶּ ֶפשׁ ִהיא כְּ ָמזוֹן ַלגּוּף ,וְ כִ י ַהנֶּ ֶפשׁ
ָצ ִריָ ה ָא ָדם ָל ִשׂים ֶאל ִלבּוֹ ֶאת נְ ִמיכוּת ֶע ְרכּוֹ נִ זּוֹנָ ה ִמ ְתּ ִפ ָלּה ִל ְת ִפ ָלּהִ :מ ְתּ ִפ ַלּת ַה ַשּׁ ֲח ִרית
וּמ ְתּ ִפ ַלּת ַה ִמּנְ ָחה ִל ְת ִפ ַלּת
כְּ ַל ֵפּי גַּ ְדלוּת ָה ָאדוֹן ה‘ ְצ ָבקוֹת ,וְ ַרק ַא ַחר כָּ ִ ל ְת ִפ ַלּת ַה ִמּנְ ָחהִ ,
עוֹלם א יִ ְת ַפּ ֵלּל כְּ ִענְ יָ ן ֶשׁל ָמה
ֹאמר ָה ֶע ֶרב וְ כוּ‘ָ .לכֵ ן ְל ָ
יוּכַ ל ָלגֶ ֶשׁת ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל .וְ כֵ ַיצד יַ ֲע ֶשׂה זֹאת? ”י ַ
בּוּשׁה וּכְ ִל ָמּהְ ,בּכָ  ,וְ כֵ ן א יַ ֲהגֶ ה ֶאת ִמלּוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה כְּ ִד ְקלוּם,
ְבּ ִלבּוָֹ :מה ֲאנִ יַ ,דּל וְ נִ ְבזֶ ה ,כְּ ִלי ָמ ֵלא ָ
ָבּא ְל ַב ֵקּשׁ ֵמ ֵאת ֶמ ֶלַ מ ְלכֵ י ַה ְמּ ָלכִ ים ַה ָקּדוֹשׁ ֶא ָלּא יָ כִ ין ְתּ ִח ָלּה ֶאת גּוּפוֹ וְ נַ ְפשׁוֹ כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכַ ל
ָבּרוּ הוּאַ ,הֹּלא ְבּנֵ י ַמ ֲע ָלה יִ ְראוּ וְ יִ ָבּ ֲהלוּ ִמ ָפּנָ יוְ ,ל ַב ֵטּא כָּ ל ִמ ָלּה ִעם ַהכַּ וָּנָ ה ַהנִּ ְצ ֶרכֶ ת ָלהּ ,וְ כָ ִ לבּוֹ
וּת ִפ ָלּתוֹ ֵתּ ָא ֵמר כָּ ָראוּי.
וּלשׁוֹנוֹ יִ ְשׁווּ זֶ ה ִעם זֶ הְ ,
וּס ִב ָיביו נִ ְשׂ ֲע ָרה ְמאֹדַ ,אף ֲאנִ י ָקרוּץ ֵמח ֶֹמר ,א ְ
ְ
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ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּתפִ ָּלה

