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ּ ְפ ִני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַעל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

תּ ְשׁ ַמע ָ'ה ָא ֶרץ'
שׁתּ
ַה ֲאזִ ינוּ ַ'ה ָשּׁ ַמיִ ם' כְּ ֵדי ֶשׁ ִ
רץ ִא ְמ ֵרי ִפי"
"ה ֲאזִ ינוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַד ֵבּ ָרה וְ ִת ְשׁ ַמע ָה ָא ֶרץ
ַ
)לב א(

שׁוּבה':
ָדּ ַרשׁ ָה ַר ִבּי ִממּוּנְ ַק ְטשׁ ַבּ ַעל ַה ַ'דּ ְרכֵ י ְתּ ָ
תּוֹרה' ְתּ ִה ִלּים סה ג(
קּוּטי ָ
)'ל ֵ
דוּעים ִדּ ְב ֵרי ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ ִ
יְ ִ
יוֹד ַע ַמ ְח ָשׁבוֹתִ ,ה ְצ ַטוֵּינוּ
כִּ י ַאף ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
הוֹציא ֶאת ִמלּוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה ַבּ ֶפּה וְ א ַרק ְל ַה ְר ֲה ָרן
ְל ִ
ַבּ ֵלּב ,זֹאת כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְראוּ ֲא ֵח ִרים וְ יִ ְל ְמדוּ ַאף ֵהם
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל כָּ מוֹנוּ.
"ה ֲאזִ ינוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם"
יְ סוֹד זֶ ה נִ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוַּ :
– ַאף ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ַמ ֲאזִ ינִ ים ְל ַר ֲח ֵשׁי ַה ֵלּב" ,וַ ֲא ַד ֵבּ ָרה" –
יּוֹשׁ ֵבי
ְבּ ִפי ,כְּ ֵדי ֶשׁ" :וְ ִת ְשׁ ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי" – ֶשׁ ְ
ֵתּ ֵבל יִ ְשׁ ְמעוּ ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ִתי וְ יִ ְל ְמדוּ ִמ ֶמּנִּ י ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל.
שׁוּבה' ָפּסוּק זֶ ה:
נוֹסף ָדּ ַרשׁ ַה ַ'דּ ְרכֵ י ְתּ ָ
ְבּא ֶֹפן ָ
רוֹאים ֶשׁ ִמּן ַה ָשּׁ ַמיִ ם
"ה ָא ֶרץ" – ִ
יוֹשׁ ֵבי ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ַה ָקּ ָהל – ְ
שׁוֹתיו ִמ ְת ַק ְבּלוֹת,
ַמ ֲאזִ ינִ ים ִל ְת ִפלּוֹת ַה ַצּ ִדּיקַ ,וּב ָקּ ָ
ִמ ְתיַ ֵקּר כְּ בוֹדוֹ ְבּ ֵעינֵ ֶיהםִ .מתּוֹ כָּ ֵ הם ַמ ִטּים ָאזְ נֵ ֶיהם
אוֹתם ְבּ ֵלב ָשׁ ֵלם.
וּמ ַק ְבּ ִלים ָ
ְל ִד ְב ֵרי ָ
מוּסרוֹ וְ ַה ְד ָרכָ תוֹ ְ
"ה ֲאזִ ינוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַד ֵבּ ָרה",
ְלזֹאת ִבּ ֵקּשׁ מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוַּ :
יוֹשׁ ֵבי
ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר יַ ֲאזִ ינוּ ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְל ִד ְב ֵרי ְתּ ִפ ָלּ ִתיַ ,אף ְ
"א ְמ ֵרי ִפי" כַּ ֲא ֶשׁר ֲא ַל ְמּ ֵדם ָא ְרחוֹת
ָה ָא ֶרץ יִ ְשׁ ְמעוּ ְלִ :
ַחיִּ ים.
ִ'תּ ְפ ֶא ֶרת ָבּנִ ים'

ִאם ִ'תּ ְשׁ ַמע ָה ָא ֶרץ' יַ ֲאזִ ינוּ גַּ ם ַ'ה ָשּׁ ַמיִ ם'
"ה ֲאזִ ינוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַד ֵבּ ָרה וְ ִת ְשׁ ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי"
ַ
)לב א(

ָדּ ַרשׁ ָה ַר ִבּי ַבּ ַעל ֵ'בּית ַא ְב ָר ָהם' ִמ ְסּלוֹנִ ים:
רוֹצה ֶשׁ ִמּ ָשּׁ ַמיִ ם יַ ֲאזִ ינוּ ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ,יַ ְק ִפּיד ַעל:
ָה ֶ
"וְ ִת ְשׁ ַמע ָה ָא ֶרץ" – ֶשׁגַּ ם ַהגּוּף ָה ַא ְר ִצי יִ ְשׁ ַתּ ֵתּף
וּל ַה ְק ִשׁיב
ִבּ ְת ִפ ָלּתוְֹ ,בּכָ ֶ שׁיְּ ֵ
עוֹרר ֶאת ִלבּוֹ ְל ִה ְתבּוֹנֵ ן ְ
יּוֹצאוֹת ִמ ִפּיו.
ְל ִמלּוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה ַה ְ
ֵ'בּית ַא ְב ָר ָהם'

עוֹשׂה ֵפּרוֹת כַּ ַטּל
ְתּ ִפ ָלּה ָה ֶ
"יַ ֲערֹף כַּ ָמּ ָטר ִל ְק ִחי ִתּזַּ ל כַּ ַטּל ִא ְמ ָר ִתי" )לב ב(

ֵפּ ֵרשׁ ָה ִ'א ְבּן ֶעזְ ָרא':
ִבּ ְד ָב ָריו ֵאלּוּ ִה ְת ַפּ ֵלּל מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ֶשׁ ְדּ ָב ָריו יַ ְח ְדּרוּ
וּמ ָטר
בּוֹת ֶיהם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יַ ֲעשׂוּ ֵפּרוֹת ,כְּ ַטל ָ
ְל ִל ֵ
ֶשׁ ֵאינָ ם חוֹזְ ִרים ֵר ָיקםֶ ,א ָלּא ַמ ְשׁ ִקים ֶאת ָה ֲא ָד ָמה
יחים ֵפּרוֹת.
וּמ ְצ ִמ ִ
ַ

ְבּ ָרכָ ה ְבּקוֹל – ְבּ ָרכָ ה ֻמ ְשׁ ֶל ֶמת
"ה ֲאזִ ינוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַד ֵבּ ָרה וְ ִת ְשׁ ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי"
ַ
)לב א(

הוֹשׁ ַע ִמ ִבּ ַיא ֶלא:
ָא ַמר ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי יְ ִח ֵיאל יְ ֻ
רוֹצה ֶשׁיַּ ֲאזִ ינוּ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ,יַ ְק ִפּיד ְל ָב ֵר
ָה ֶ
ְבּקוֹל – "וְ ִת ְשׁ ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי" ,כִּ י ַרק כָּ  יוּכְ לוּ
ׁוֹמ ִעים ְל ַה ְשׁ ִלים ֶאת ִבּ ְרכָ תוֹ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
ַהשּ ְ

הוֹשׁ ַע'
ֶ'ח ְל ַקת יְ ֻ

עוֹלם
ַעל ֲהנָ ַאת ַה ִלּמּוּד נִ ָתּן ְל ָב ֵרְ ל ָ
"כִּ י ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא ָהבוּ ג ֶֹדל ֵלאקֵינוּ" )לב ג(
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )כא א ע"פ ַר ִשׁ"י ָשׁם ד"ה כִּ י( ָל ְמדוּ
תּוֹרה ִמ ָפּסוּק זֶ ה כָּ :
ֲחכָ ִמים ֶאת ִחיּוּב ִבּ ְרכַּ ת ַה ָ
ְבּ ֶט ֶרם ָפּ ַתח מ ֶֹשׁה ְבּ ִשׁ ַירת ַה ֲאזִ ינוּ ָא ַמר ְליִ ְשׂ ָר ֵאל" :כִּ י
תּוֹרה'
ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא" – כַּ ֲא ֶשׁר ֲא ָב ֵרֶ את ִ'בּ ְרכַּ ת ַה ָ
"הבוּ ג ֶֹדל
תּוֹרהַ ,א ֶתּם ָ
ִל ְפנֵ י ֶשׁ ֶא ֱעסֹק ִע ְמּכֶ ם ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
ֵלאקֵינוּ" – ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ֲח ֶר ָיה.
ְבּכָ ל בּ ֶֹקר ָאנוּ ְמ ָב ְרכִ ים ְשׁ ֵתּי ְבּ ָרכוֹת ַעל ִמ ְצוַ ת ַתּ ְלמוּד
"ל ֲעסוֹק ְבּ ִד ְב ֵרי ָ
תּוֹרהַ :
ָ
"א ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ"ַ .ר ִבּי
תּוֹרה" וַ ֲ
עוֹלה
בוּשׁים' ְמ ָב ֵארֶ ,שׁכְּ ִפי ֶשׁ ָה ֶ
ָמ ְר ְדּכַ י יָ ֶפה ַבּ ַעל ַה ְ'לּ ִ
תּוֹרה ְמ ָב ֵרְ שׁ ֵתּי ְבּ ָרכוֹתַ :א ַחת ִל ְפנֵ י ַה ְקּ ִר ָיאה
ַל ָ
וְ ַא ַחת ְל ַא ֲח ֶר ָיה ,כָּ ַ ה ְבּ ָרכָ ה ָה ִראשׁוֹנָ ה ֶשׁ ָאנוּ ְמ ָב ְרכִ ים
ִמ ֵידי בּ ֶֹקר ִהיא ַעל ִסיּוּם ַה ִלּמּוּד ֶשׁל יוֹם ָה ֶא ְתמוֹל
]שֹּׁלא ָהיָ ה ְבּיָ ֵדינוּ ְל ָב ֵרַ על כָּ ֶ א ֶמשְׁ ,ל ִפי ֶשׁ ְמּ ֻחיָּ ִבים
ֶ
ָאנוּ ִל ְלמֹד ַ'עד ֶשׁ ַתּ ְח ְט ֵפנוּ ֵשׁנָ ה'[ ,וְ ַה ְבּ ָרכָ ה ַה ְשּׁנִ יָּ ה
תּוֹרה ֶשׁל אוֹתוֹ יוֹם.
ִהיא ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י ִלמּוּד ַה ָ
הוֹסיף וְ כָ ַתב ַה ְ'לּבוּשׁ':
ִ
ָהיוּ ֶשׁ ִה ְקשׁוּ ַעל ְדּ ָב ַרי ,וַ ֲהא ֲה ָלכָ ה ִהיא ֶשׁ ֵאין ָה ָא ָדם
יָ כוֹל ְל ָב ֵר'ְ בּ ָרכָ ה ַא ֲחרוֹנָ ה'ְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ָע ַבר זְ ַמן ִ'שׁעוּר
ִעכּוּל' ֵמ ֲאכִ ַילת ַה ַמּ ֲאכָ ל ֶשׁ ָע ָליו הוּא ְמ ַב ֵקּשׁ ְל ָב ֵר
)שׁו"ע או"ח קפד ה( ,כֵּ ַיצד ֵאפוֹא נִ ָתּן ְל ָב ֵרַ בּבּ ֶֹקר ַעל
ִלמּוּד יוֹם ָה ֶא ְתמוֹל?
וְ ֵה ַשׁ ְב ִתּי כִּ י ֵאין ְל ַה ְשׁווֹת ֵבּין ַה ְדּ ָב ִריםְ ,ל ִפי ֶשׁ ֲהנָ ַאת
אוּלם ִלמּוּד
ָה ֲאכִ ָילה ָאכֵ ן ִמ ְס ַתּיֶּ ֶמת ִעם ָה ִעכּוּל ,וְ ָ
תּוֹרה ָ
ַה ָ
נוֹתר ְל ַמזְ כֶּ ֶרת נֶ ַצח .כַּ כָּ תוּב ְ)תּ ִה ִלּים מ ט(:
תוֹר ְתְ בּתוֵֹ מ ָעי"ְ ,ל ִפיכָ  נִ ָתּן ְל ָב ֵרַ על ֲהנָ ָאה זוֹ
"וְ ָ
גַּ ם ְבּיוֹם ַה ָמּ ֳח ָרת.
ְ'לבוּשׁ' או"ח עז ו ַוּב ַהגָ"ה ָשׁם

ז' ְ'ק ִריאוֹת' וְ כ"ה ֲ'ע ִליּוֹת' ְבּ ָפסוּק ֶא ָחד
"כִּ י ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא ָהבוּ ג ֶֹדל ֵלאקֵינוּ" )לב ג(
כָּ ַתב ַה ִחידָ"א ֶשׁ ָפּסוּק זֶ ה ֶשׁ ִמּ ֶמּנּוּ ָל ְמדוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת
רוֹמז ְל ַת ָקּנַ ת ְק ִר ַיאת
תּוֹרהֵ ,
כא א( ָמקוֹר ְל ִב ְרכַּ ת ַה ָ
תּוֹרה ְבּכָ ל ַהזְּ ַמנִּ ים ֶשׁ ָקּ ְבעוּ ֲחכָ ִמים ֶשׁיֵּ שׁ ִל ְקרֹא
ַה ָ
ָבּ ֶהם:
רוֹמזוֹת ְל ִשׁ ְב ַעת ַהזְּ ַמנִּ ים ֶשׁ ָבּ ֶהם
בוֹתיו
ֶשׁ ַבע ֵתּ ָ
ְ
תּוֹרה'ֵ :שׁנִ י''ֲ ,ח ִמ ִשּׁי''ַ ,שׁ ָבּת'' ,רֹאשׁ ח ֶֹדשׁ',
קוֹר ִאים ַבּ ָ
ְ
'חֹל ַה ֵ
פּוּרים'ֶ .ע ְשׂ ִרים
מּוֹעד'' ,יוֹם טוֹב' וְ 'יוֹם ַהכִּ ִ
עוֹלים
כּוֹלל ֶשׁל ָה ִ
רוֹמזוֹת ַל ִמּ ְס ָפּר ַה ֵ
אוֹת ָ
וְ ָח ֵמשׁ ִ
יּוֹתיו ְ
לוֹשׁה –
קוֹר ִאים ָבּהְּ :שׁ ָ
ַל ָ
תּוֹרה ְבּכָ ל ַהזְּ ַמנִּ ים ֶשׁ ָבּ ֶהם ְ
מּוֹעד,
ְבּ ֵשׁנִ י וַ ֲח ִמ ִשּׁיַ ,א ְר ָבּ ָעה – ְבּרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ְוּבחֹל ַה ֵ
פּוּרים וְ ִשׁ ְב ָעה
ֲח ִמ ָשּׁה – ְבּיוֹם טוֹבִ ,שׁ ָשּׁה – ְבּיוֹם ַהכִּ ִ
– ְבּ ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ.
סוֹפ ִרים י ו
'כִּ ֵסּא ַר ֲח ִמים' ַמ ֶסּכֶ ת ְ
ְלהוֹדוֹת ַעל ַהזְּ כוּת ְלהוֹדוֹת
"כִּ י ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא ָהבוּ ג ֶֹדל ֵלאקֵינוּ" )לב ג(

נוֹביץ:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַחיִּ ים ִמ ְטּ ֶש ְׁר ִ
יח
"בּזְ ַמן ֶשׁ ְשּׁ ִל ַ
סוֹטה )מ א( ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמיםִ :
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ָ
אוֹמ ִרים? ָא ַמר ַרב:
אוֹמר ִ
ִצבּוּר ֵ
מוֹדיםָ ,ה ָעם ָמה ֵהם ְ
מוֹדים ָל,"'
קינוּ ַעל ֶשׁ ָאנוּ ִ
'מוֹדים ֲאנַ ְחנוּ ְל ה' ֱא ֵ
ִ
ֵ
"על ֶשׁנָּ ַת ָתּ ְבּ ִל ֵבּנוּ ִל ְהיוֹת
וּפ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י ָ)שׁם ד"ה על(ַ :
וּמוֹדים ְל."
בוּקים ְבִּ 
ְדּ ִ
יְ סוֹד זֶ ה נִ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ" :כִּ י ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא"
הוֹד ָאה
– ַעל ֶע ֶצם ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁזָּ כִ ינוּ ִל ְקרֹא ְבּ ֵשׁם ה' ְבּ ָ
"הבוּ ג ֶֹדל ֵלאקינוּ".
ִוּב ְת ִפ ָלּהָ ,
ְ'בּ ֵאר ַמיִ ם ַחיִּ ים'

ֶ'ע ְשׂ ִרים וְ ַא ַחת' אוֹ ְ'שׁמוֹנִ ים וְ ָח ֵמשׁ'
"כִּ י ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא ָהבוּ ג ֶֹדל ֵלאקֵינוּ" )לב ג(
ִמ ְתּ ִח ַלּת ָפּ ָר ַשׁת ַה ֲאזִ ינוּ וְ ַעד ְל ַהזְ כָּ ַרת ֵשׁם ה' ְבּ ָפסוּק
זֶ ה יֵ שׁ ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ַחת ֵתּבוֹת ָוּב ֶהן ְשׁמוֹנִ ים וְ ָח ֵמשׁ
ִ
אוֹתיּוֹת .וְ כָ ַתב ְבּ ַ'ת ְרגּוּם יוֹנָ ָתן' ֶשׁמּ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ִה ְמ ִתּין
ְבּכַ וָּנָ ה כְּ ִשׁעוּר זֶ ה ִל ְפנֵ י ֶשׁ ִהזְ כִּ יר ֶאת ֵשׁם ה'.
גּוֹרדוֹן ִציֵּ ן ְבּ ִחבּוּרוֹ ִ'תּקּוּן ְתּ ִפ ָלּה' ֻע ְב ָדּה
ַר ִבּי ַא ְריֵ ה ֵליבּ ְ
ַה ֶ
תּוֹא ֶמת ְל ַה ְפ ִליא ְל ִד ְב ֵרי ַה ַ'תּ ְרגּוּם יוֹנָ ָתן'ְ :בּ ֵס ֶדר
ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ְל ִפי 'נֻ ַסּח ַא ְשׁכְּ נַ ז' ]"נְ ַק ֵדּשׁ ֶאת ִשׁ ְמ["...
נֶ ֱא ָמרוֹת ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ַחת ֵתּבוֹת ִל ְפנֵ י ַהזְ כָּ ַרת ֵשׁם ה',
ָ
אוֹתיּוֹתְ .ל ֻע ַמּת זֹאת
אוּלם ֵאין ָבּ ֶהן ְשׁמוֹנִ ים וְ ָח ֵמשׁ ִ
ישׁךְ וְ נַ ֲע ִר ָיצ ["...יֵ שׁ ְשׁמוֹנִ ים
ְבּ'נֻ ַסּח ְס ַפ ְרד' ]"נַ ְק ִדּ ָ
אוּלם ֵמ ִא ָיד יֵ שׁ
אוֹתיּוֹת ִל ְפנֵ י ַהזְ כָּ ַרת ה'ָ ,
וְ ָח ֵמשׁ ִ
יוֹתר ֵמ ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ַחת ֵתּבוֹת.
ֵ
'אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת' עמ' קסג
ִסדּוּר ַ

ַה ַמּגִּ יד ִמקּוֹזְ 'נִ יץ
י"ד ְבּ ִת ְשׁ ֵרי תקע"ה
ְבּיוֹם ֵשׁנִ יֶ ,ע ֶרב ַחג ַה ֻסּכּוֹת ,יָ חוּל יוֹם
אתיִ ם וְ ֶשׁ ַבע לִ פְ ִט ָירתוֹ ֶשׁל
ַה ָשּׁנָ ה ַה ָמּ ַ
ַה ַמּגִּ יד ִמקּוֹזְ'נִ יץַ ,ר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ"ר ַשׁ ְבּ ַתי
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל'
י"עַ ,בּ ַעל ָה ֲ'ע ַ
הוֹפְּ ְשׁ ֵטיין זִ ַ
וְ ַתלְ ִמ ָידם ֶשׁל ַה ַמּגִּ יד ִמ ֶמּזְ ִר ְיטשׁ ַוּב ַעל
ַה'נּ ַֹעם ֱאלִ ֶימלֶ .'

יַ לְ ֵדי ﬠִ ירוֹ ָהיוּ אוֹ ְמ ִרים ְּבפָ נָ יו ִּ'ב ְרכוֹ ת ַה ׁ ּ ַש ַחר'ָּ ,כל
ֶא ָחד ְּבתוֹ רוֹ  ,וְ הוּ א ﬠָ נָ ה ַא ֲח ֵר ֶיהם ָא ֵמן .נוֹ ֵהג ָהיָ ה
ַה ַּמ ִּגיד ִמ ּקוֹ זְ 'נִ יץ לְ ַהﬠֲ נִ יק ַמ ְט ֵּבﬠַ לְ ָכל יֶ ֶלד ׁ ֶש ָא ַמר
ְּבפָ נָ יו ִּ'ב ְרכוֹ ת ַה ׁ ּ ַש ַחר'ְּ ,כ ֵדי לְ ַה ְר ִּגילוֹ לְ ַה ְת ִמיד
ְ ּב ִמנְ ָהג זֶ ה )'יַ לְ קוּ ט ﬠֲ בוֹ ַדת יִ ְשׂ ָר ֵאל' עמ' רכג(.

אוֹ ְצרוֹ ת ֱאמ ּו ִנים

ַה ׁ ְׁש
ש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש

אשית ַה ּׁ ָש ָנה
חזוק
ַמ ֲא ָמר ִח ּזו
ּק ְמ ֻי ָחד ְל ֵר ׁ ִ
ַה ַה ְשׁכָּ ָמה ַבּבּ ֶֹקר – סוֹד ַה ְצ ָל ַחת ַהיּוֹם
ְבּכָ ל בּ ֶֹקר ַבּ ְ'בּ ַריְ ָתא ְדּ ֵאלּוּ ְדּ ָב ִרים',
"שׁ ָא ָדם אוֹכֵ ל
ָאנוּ מוֹנִ ים ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֶ
עוֹלם ַהזֶּ ה וְ ַה ֶקּ ֶרן ַקיֶּ ֶמת לוֹ
רוֹת ֶיהם ָבּ ָ
ֵפּ ֵ
"ה ְשׁכָּ ַמת ֵבּית
עוֹלם ַה ָבּא"ֵ ,וּבינֵ ֶיהםַ :
ָל ָ
ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַשׁ ֲח ִרית וְ ַע ְר ִבית"'ַ .ה ְשׁכָּ ַמת
ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ' ֻהזְ כְּ ָרה ֵבּינוֹת ְל ִמ ְצווֹת
כֹּה גְּ דוֹלוֹת ,כְּ 'כִ בּוּד ָאב וָ ֵאם'' ,גְּ ִמילוּת
ֲח ָס ִדים' וָ עוֹדִ ,מכָּ  נוּכַ ל ִל ְלמֹד ַעל
ֲח ִשׁ ָ
יבוּתהּ ָה ַר ָבּה .נְ נַ ֶסּה ֵאפוֹא ְל ָה ִאיר ֶאת
בּוֹתינוּ.
ַה ְדּ ָב ִרים ִמתּוִֹ דּ ְב ֵרי ַר ֵ
גוּרה ְבּ ִפי
ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת ִהיא ָה ִא ְמ ָרה ַה ְשּׁ ָ
עוֹלם ,כִּ י א ְל ִחנָּ ם ָבּ ַחר ַה' ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ'
ָה ָ
ִל ְפתּ ַֹח ֶאת ִס ְפרוֹ ַהגָּ דוֹל ֶשׁבּוֹ הוּא ְמ ַל ֵמּד
הוּדיַ ,בּ ִמּ ִלּים" :יִ ְתגַּ ֵבּר
ֶאת ַהנְ ָהגַ ת ַחיֵּ י ַהיְּ ִ
בּוֹראוֹ,
כָּ ֲא ִרי ַל ֲעמֹד ַבּבּ ֶֹקר ַל ֲע ַ
בוֹדת ְ
עוֹרר ַה ַשּׁ ַחר" ,כִּ י יְ סוֹד כָּ ל
ֶשׁיְּ ֵהא הוּא ְמ ֵ
בוֹדת ה' ָטמוּן ַבּ ֲה ָלכָ ה זוֹ;
ַה ִמּ ְצווֹת וַ ֲע ַ
כַּ ֲא ֶשׁר נִ ְפ ַתּח ַהיּוֹם ְבּ ִה ְתגַּ ְבּרוּת ְל ַה ְשׁכָּ ָמה
ִבּזְ ִריזוּת כָּ ָראוּיֲ ,אזַ י הוּא יַ ְמ ִשׁי כָּ ָראוּי.
ְבּכָ ָ דּ ְרשׁוּ ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת נח
"ה ָבּא ַל ֲה ָרגְ ַ – ה ְשׁכֵּ ם ְל ָה ְרגוֹ"ֶ ,שׁסּוֹד
א(ַ :
הוֹרגֵ נוּ
ַה ִה ְתגַּ ְבּרוּת ַעל ַהיֵּ ֶצר ָה ַרע ַה ָבּא ְל ְ
פּוֹת ַח
ָטמוּן ְבּ ַה ְשׁכָּ ַמת ַהבּ ֶֹקר .כִּ י כְּ ֶשׁ ֵ
דוֹלה
ָה ָא ָדם ֶאת ַהיּוֹם ְבּ ִה ְתגַּ ְבּרוּת כֹּה גְּ ָ
ַעל ַהיֵּ ֶצר ַה ְמּ ַפ ֵתּהוּ ְל ַה ְמ ִשׁיִ ל ְשׁכַּ ב ,חוּט
ֶשׁל ֶח ֶסד נִ ְמ ָשָׁ ע ָליו ְל ֶמ ֶשַׁ היּוֹם כֻּ לּוֹ,
ְוּבכֹחוֹ ְל ַה ִצּילוֹ ִמ ִפּתּוּיֵ י ַהיֵּ ֶצר ַה ָקּם ָע ָליו
יוֹעץ' ֵע ֶרַ ה ְשׁכָּ ָמה(.
)'פּ ֶלא ֵ
ֶ

בוֹד
ַאל יְ ִהי כְּ בוֹד ָשׁ ַמיִ ם ָפּחוּת ִמכְּ ְ

יח ַר ִבּי יְ ר ָֹחם ִמ ִמּיר,
ָרגִ יל ָהיָ ה ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ְל ַה ְמ ִחישׁ ְבּ ֵשׁם ַרבּוֹ ַה ַסּ ָבּא ִמ ֶקּ ֶלם ֶאת
בוֹדת ה'ַ ,ל ֶקּ ֶשׁר
ֲח ִשׁיבוּת ַה ֵ'סּ ֶדר' ַבּ ֲע ַ
ַהנַּ ֲע ֶשׂה ְבּ ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת ֶשׁל ַמ ְרגָּ ִליּוֹת; ַאף
ֶשׁ ְבּוַ ַדּאי ָה ִע ָקּר ֵהן ַה ַמּ ְרגָּ ִליּוֹת ,וְ ַה ֶקּ ֶשׁר
ָט ֵפל ָל ֶהןֲ ,ח ִשׁיבוּת ַה ֶקּ ֶשׁר כֹּה ַר ָבּה,
ֶשׁ ֲהא ִאם יַ ִתּירוּ ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר יִ ְפּלוּ כָּ ל
ַה ַמּ ְרגָּ ִליּוֹת ַא ְר ָצה.
בוֹדת
כָּ זוֹ ִהיא ֲח ִשׁיבוּתוֹ ֶשׁל ַה ֵ'סּ ֶדר' ַבּ ֲע ַ
ַהיּוֹם; הוּא ַהשּ ֵ
ׁוֹמר ֶאת כָּ ל ַה ִקּנְ יָ נִ ים
בוֹדת יוֹמוַֹ .על כֵּ ן ִאם
ֶשׁרוֹכֵ שׁ ָה ָא ָדם ַבּ ֲע ַ
בוּע,
הוּא ַמ ְק ִפּיד ָלקוּם ִמ ְשּׁנָ תוֹ ִבּזְ ַמן ָק ַ
בוּעַ ,אף
וְ ַעל יְ ֵדי כָּ ְ ל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִבּזְ ַמן ָק ַ
ווֹתיו נַ ֲעשׂוֹת
וּמ ְצ ָ
תּוֹרתוְֹ ,תּ ִפ ָלּתוֹ ִ
כָּ ל ָ
ְבּ ֶד ֶרֶ שׁל ֵס ֶדר ְוּק ִביעוּת ,וְ ַרק כָּ  יָ כוֹל
רוּחנִ יִּ ים
טוּח ֶשׁ ַה ִקּנְ יָ נִ ים ָה ָ
הוּא ִל ְהיוֹת ָבּ ַ
בוֹדת יוֹמוֹ יִ ָשּׁ ְמרוּ ְבּנַ ְפשׁוֹ
ֶשׁיִּ ְרכֹּשׁ ַבּ ֲע ַ
תּוֹרה' ַבּ ִמּ ְד ָבּר עמ' יז(.
)'דּ ַעת ָ
ָלנֶ ַצח ַ
דוֹלי
יח ַהגְ ִּר"י ְלוִ ינְ ְשׁ ֵטייןִ ,מגְּ ֵ
ַאף ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ַתּ ְל ִמ ֵידי ֶק ֶלםִ ,ה ְק ִפּיד ְמאֹד ְל ַה ְשׁכִּ ים
בוּע כְּ ֵדי ְל ִה ְתכּוֹנֵ ן ַל ְתּ ִפ ָלּהָ .רגִ יל
ִבּזְ ַמן ָק ַ
יחוֹתיוֶ ,שׁ ְתּ ִפ ָלּה ְבּא
לוֹמר ְבּ ִשׂ ָ
ַ
ָהיָ ה
ֲהכָ נָ ה ֵאינָ הּ ְתּ ִפ ָלּה ,וְ ִאם א ָבּ ִאים ֵא ֶל ָיה
כוֹלים ְלכַ וֵּן כָּ ָראוּיִ .מתּוֹ כָּ 
ַבּזְּ ַמן א יְ ִ
ַאף הוּא ַע ְצמוֹ נִ זְ ַהר ָלבוֹא ָתּ ִמיד זְ ַמן ַרב
ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּהְ ,ל ִה ְתכּוֹנֵ ן כָּ ָראוּי וְ ִל ְפתּ ַֹח
ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה כְּ ִס ְד ָרהּ ַבּ ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת
ַה ַשּׁ ַחר ְבּקוֹל ְוּבכַ וָּנָ הַ .תּ ְל ִמ ָידיו ְמ ִע ִידים
זוּלת ַפּ ַעם
עוֹלם א ִא ֵחר ַל ְתּ ִפ ָלּהָ ,
כִּ י ֵמ ָ
קוּפה ֶשׁיְּ ִשׁ ַיבת ִמיר ָשׁ ֲה ָתה
ַא ַחתַ ,בּ ְתּ ָ
יח
ְבּ ַקיְ ָידאןָ .היָ ה זֶ ה כַּ ֲא ֶשׁר ָלן ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ַבּ ֶח ֶדר ֶשׁ ָשּׂכְ רוּ לוֹ ָבּ ַאכְ ַסנְ יָ הַ ,וּבבּ ֶֹקר ָמ ָצא
נוֹצוֹת ֶשׁיָּ ְצאוּ ֵמ ַה ְשּׂ ִמיכָ ה ֶשׁ ִה ְתכַּ ָסּה ָבּהּ.
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָח ַשׁשׁ ֶשׁ ָמּא ֵא ַרע ַה ָדּ ָבר ֵמ ֲח ָמתוֹ
וְ יִ כָּ ֵשׁל ְבּ ִאסּוּר גֶּ זֶ לָ ,ט ַרח ְל ַל ֵקּט ֶאת
וּמתּוֹ כָּ ִ א ֵחר
ַהנּוֹצוֹת ַא ַחת ְל ַא ַחתִ ,
ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם ַל ְתּ ִפ ָלּה.
קוּפה ֲא ֻרכָּ ה ִמ ֵמּן
עוֹד ֻס ַפּר ֶשׁ ְבּ ֶמ ֶשְׁ תּ ָ
ִמכַּ ְספּוֹ עוֹזֶ ֶרת ַבּיִ ת ְל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַא ְב ֵר
ַבּ ַעל ַמ ֲע ָלה ִמ ְמּק ָֹר ָביו ,כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְשׁ ֶהה ִעם
יְ ָל ָדיו ִבּ ְשׁ ַעת ַהבּ ֶֹקר וְ כָ  יוּכַ ל ַה ָלּה ָלבוֹא
)'מוֹפת יְ ֶחזְ ֵקאל' עמ' מד-מה(.
ַל ְתּ ִפ ָלּה ַבּזְּ ַמן
ֵ

ְסגֻ ָלּה ַל ֲא ִריכוּת יָ ִמים
"שׁנָ ה ֶשׁל
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ָאבוֹת )ג י( ָמנוּ ֶאת ֵ
"מּוֹצ ִיאין ֶאת
ַשׁ ֲח ִרית" ֵבּין ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִ
עוֹלם"ֵ .מ ִא ָידַ ,ה ַמּ ְשׁכִּ ים
ָה ָא ָדם ִמן ָה ָ
שׁוֹהה ָבּהּ ִמ ְתּ ִח ָלּ ָתהּ
ַבּבּ ֶֹקר ַל ְתּ ִפ ָלּה וְ ֶ
סוֹפהְּ ,סגֻ ָלּה ִהיא ַבּ ֲעבוּרוֹ ַל ֲא ִריכוּת
וְ ַעד ָ
הוּבא ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת ח א(
יָ ִמים .כְּ ִפי ֶשׁ ָ
יוֹחנָ ן ֶשׁ ַקּיָּ ִמים
ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר ִס ְפּרוּ ְל ַר ִבּי ָ
זְ ֵקנִ ים ְבּ ָב ֶבלָ ,תּ ַמהּ ַעל כָּ ֶ ,שׁ ֲהא
"ל ַמ ַען
ַה ְב ָט ַחת ַה ָ
תּוֹרה ְ)דּ ָב ִרים יא כא(ְ :
"על ָה ֲא ָד ָמה
יִ ְרבּוּ יְ ֵמיכֶ ם" נֶ ֶא ְמ ָרה ַרק ַ
ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ה' ַל ֲאב ֵֹתיכֶ ם" – ְבּ ֶא ֶרץ
יִ ְשׂ ָר ֵאל? ַא כְּ ֶשׁ ִסּ ְפּרוּ לוֹ ֶשׁזְּ ֵקנִ ים ֵאלּוּ
וּל ַה ֲע ִריב ְבּ ֵבית
ַמ ְק ִפּ ִידים ְל ַה ְשׁכִּ ים ְ
ַהכְּ נֶ ֶסת נָ ָחה ַדּ ְעתּוֶֹ ,שׁזָּ כוּ ַל ֲא ִריכוּת יָ ִמים
ִמכֹּחַ ַהנְ ָהגָ ָתם זוֹ.
ַעל ָמ ָרן ַה ְסּ ַטיְ ְפּ ֵלר ֻס ַפּר כִּ י כְּ ֶשׁ ָבּא ְל ָפנָ יו
ַא ְב ֵרָ צ ִעיר וְ ִס ֵפּר לוֹ כִּ י כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִהגִּ ַיע
חוֹשׁשׁ הוּא ְל ַחיָּ יו
ַלגִּ יל ֶשׁבּוֹ נִ ְפ ַטר ָא ִביוֵ ,
"הגִּ ַיע
תּוֹלדוֹת סה יב(ִ :
]כְּ ִד ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ )ב"ר ְ
בוֹתיו ...יִ ְד ַאג ִמן ַה ִמּ ָיתה"[,
ָא ָדם ְל ֶפ ֶרק ֲא ָ
יָ ַעץ לוֹ ַה ְסּ ַטיְ ְפּ ֵלר ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא
מוּרים ֶשׁיַּ ְק ִפּיד ְל ַה ְשׁכִּ ים ַל ְתּ ִפ ָלּה
ָה ֲא ִ
)קנְ ְט ֵרס
סוֹפהּ ֻ
וְ ִל ְשׁהוֹת ָבּהּ ִמ ְתּ ִח ָלּ ָתהּ ַעד ָ
ִ'מ ְס ֵפּד גָּ דוֹל' עמ' נג(.

כּוֹרָ דּבוּק ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ
תי ַה ֵ
שׁבּת
ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַ
גוֹרן ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,ה ְר ַה"ק ַר ֵבּנוּ
ַמ ֲע ֶשֹה ָהיָ ה ְבּ ָסנֵ ָ
ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ִמ ַבּ ְר ִדּ ְיטשׁוֹב זִ ָיע"אֶ ,שׁיָּ ַשׁב ְל ַצד ַה ַמּגִּ יד
ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמקּוֹזְ'נִ יץ זִ ָיע"אְ .בּתוֹ
נ ַֹעם ִשׂ ַ
יח ְדּ ָב ָריו ֶה ֱע ָלה ִבּ ְפנֵ י ֶבּן ִשׂיחוֹ ֶאת ַה ְתּ ִמ ָיהה
הוֹפּ ְשׁ ֵטיין
ַה ִמּ ְת ַבּ ֶקּ ֶשׁת :כֵּ ַיצד זָ כָ ה ָא ִביוַ ,ר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי ְ
כּוֹרֶ שׁ ָהיָ ה ִאישׁ ָפּשׁוּט וְ ָת ִמיםְ ,ל ֵבן גָּ דוֹל ֶשׁכָּ מוֹהוּ
ַה ֵ
עוֹלם כֻּ לּוֹ?
ֲא ֶשׁר ֵה ִאיר ֶאת ֵעינֵ י ָה ָ
תוֹתיו;
ַה ַמּגִּ יד ִה ְק ִשׁיב ַל ְשּׁ ֵא ָלה וְ ִחיּוָּ פּ ַשׁט ַעל ִשׂ ְפ ָ
"אִ עם
הוּדי ָפּשׁוּט וְ ָת ִמים ָהיָ ה ָא ִבי"ָ ,א ַמרַ ,
"אכֵ ן ,יְ ִ
ָ
וּמ ַד ְק ֵדּק ְבּ ִמ ְצווֹתִ .אם ִבּ ְרצוֹנְ כֶ ם
כָּ ל זֹאת ָהיָ ה ָח ִסיד ְ
ִל ְשׁמ ַֹע ַמ ֲע ֶשֹה ֶשׁיֵּ שׁ בּוֹ כְּ ֵדי ְל ַה ְס ִבּיר ֶאת גַּ ְדלוּתוֹ,
אוּכַ ל ְל ַה ְצ ִבּ ַיע ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ִדּ ְל ַה ָלּן:
ָה ִעיר
רוֹב ָצה ְשׁרוּיָ ה ָהיְ ָתה ְבּ ֵא ֶבל; ַ'ה ַחזָּ ן
אוֹס ְט ְ
ְ
וּשׁ ַבע יָ ִמים,
ְדּ ָמ ָתא'ֲ ,אהוּב ַה ָקּ ָהלָ ,ה ַלְ ל ָ
עוֹלמוֹ זָ ֵקן ְ
מוֹתיר ַא ֲח ָריו ָח ָלל ֵריקָ .היָ ה זֶ ה ְל ָמ ֳח ָרת
כְּ ֶשׁהוּא ִ
רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ,וְ עוֹד ְבּ ֶט ֶרם ַתּמּוּ יְ ֵמי ָה ֵא ֶבל ִמ ֲהרוּ ְבּנֵ י
ַה ְקּ ִה ָלּה ְל ַמ ָסּע ִח ִ
פּוּשׂים ַא ַחר ַחזָּ ן ָראוּי ֶשׁיְּ ַמ ֵלּא ֶאת
נוֹח ִבּ ְת ִפלּוֹת ַהיּוֹם ַה ָקּדוֹשׁ.
ְמקוֹמוֹ ֶשׁל ַה ַחזָּ ן ַה ָמּ ַ
ַה ְמּ ָלאכָ ה ָהיְ ָתה ָק ָשׁה .א ְבּנָ ֵקל נִ ָתּן ָהיָ ה ְל ַה ִשּׂיג
ָא ָדם ַבּ ַעל ִשׁעוּר ָ
קוֹמה ָה ָראוּי ְל ַמ ֵלּא ֶאת ְמקוֹמוֹ ֶשׁל
ַה ַחזָּ ן ַה ָדּגוּל ֶשׁ ִשּׁ ֵמּשׁ ַבּקּ ֶֹדשׁ ַעד ַע ָתּהֵ .שׁמוֹת ָעלוּ
וְ יָ ְרדוּ ,וְא נִ ְמ ָצא ַה ָמּ ֳע ָמד ַה ַמּ ְת ִאים.
ֶאל ֶה ָח ָלל ָה ֵריק ַה ָלּזֶ ה ָבּ ַחר ְל ִהכָּ נֵ ס א ַא ֵחר ֵמ ֲא ֶשׁר
מוּנִ ישׁ ַה ַחיָּ ט.
אשׁית ְשׁנוֹת
רוֹב ָצה ֵמ ֵר ִ
אוֹס ְט ְ
מוּנִ ישׁ זֶ ה גָּ ַדל ְבּ ְ
אוּלם
יַ ְלדוּתוֹ .כְּ יֶ ֶלד ִמן ַה ִמּנְ יָ ן נִ ְשׁ ַלח ִל ְלמֹד ַבּ ֵ'ח ֶידר'ָ ,
הוֹריו ִל ְראוֹת כִּ י ְבּנָ ם ֵאינוֹ ְמ ֻסגָּ ל
ַעד ְמ ֵה ָרה נוֹכְ חוּ ָ
ָל ֶשׁ ֶבת וְ ִל ְלמֹד ְלא ֶֹר זְ ַמן .הוּא ֶה ֱע ִביר ֶאת ְמ ַחנְּ כָ יו
מוּטב יַ ֲעשׂוּ
הוֹריו כִּ י ָ
ְתּ ָלאוֹתְ ,וּב ֵלית ְבּ ֵר ָרה ֶה ְח ִליטוּ ָ
צוֹע ,וְ כָ 
ִאם יִ ְתּנוּהוּ ְל ַב ַעל ְמ ָלאכָ ה ֶשׁיְּ ַל ְמּדוֹ ִמ ְק ַ
יַ ְר ִחיק אוֹתוֹ ְלכָ ל ַה ָפּחוֹת ֵמ ַה ַבּ ָטּ ָלה.
ְבּ ֵלב כָּ ֵבד נִ ְל ַקח מוּנִ ישׁ ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ַה ַחיָּ ט ֶשׁנֶּ ְע ַתּר
צוֹעַ .ה ַפּ ַעם
וּל ַל ְמּדוֹ ֶאת ָרזֵ י ַה ִמּ ְק ַ
שׁוּליָ ה ְ
ְל ַה ֲע ִסיקוֹ כְּ ְ
מוּנִ ישׁ א ִאכְ זֵ ב ,וְ הוּא ָע ָשׂה ַחיִ ל ִבּ ְמ ֶלאכֶ ת ַה ַחיָּ טוּת.
ַבּ ָשּׁנִ ים ָה ִראשׁוֹנוֹת ִשׁ ֵמּשׁ כְּ עוֹזֵ ר ַל ַחיָּ טַ ,אַ אט ַאט
צוֹע וְ ֵה ֵחל ַל ֲעבֹד כְּ ַע ְצ ָמ ִאי.
ָרכַ שׁ ֶאת ָרזֵ י ַה ִמּ ְק ַ
ְבּגִ יל ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה כְּ ָבר יָ ָצא ְשׁמוֹ ְל ֵמ ָרחוֹק כְּ ַחיָּ ט
שׁוֹעי ָא ֶרץ
ֻמ ְמ ֶחה ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ ִמ ְת ָח ִרים .נְ גִ ִידים וְ ֵ
קוֹחוֹתיו ַהיֻּ ְק ָר ִתי ִה ְת ַר ֵחב
ָ
ִשׁ ֲחרוּ ְל ִפ ְתחוְֹ ,וּק ַהל ָל
ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם .מוּנִ ישׁ ָה ַל וְ ִה ְת ַע ֵשּׁרַ ,וּבד ְבּ ַבד ָה ְלכָ ה
גַּ ֲאוָ תוֹ וְ גָ ְד ָלה .שׁוּב א ָהיָ ה נָ ֶאה לוֹ ָלדוּר ֵבּין ֶא ָחיו
הוּדים ,וְ הוּא ָרכַ שׁ ְל ַע ְצמוֹ ִדּ ָירה ִבּ ְשׁכוּנַ ת ַהנָּ כְ ִרים,
ַהיְּ ִ
יוֹצ ִאים
ָ
ָסמוּ וְ נִ ְר ֶאה ְל ָל
קוֹחוֹתיו ַהנֶּ ֱא ָמנִ ים ֶשׁ ָהיוּ ְ
ָוּב ִאים ְבּ ֵביתוֹ כִּ ְבתוֶֹ שׁ ָלּ ֶהם.
הוּדים ַאף
ְל ַד ֲאבוֹן ֵלבִ ,ה ְת ַר ֵחק מוניש ֵמ ֶא ָחיו ַהיְּ ִ
יכוֹתיו .הוּא ִה ְת ִאים ֶאת ַהנְ ָה ָ
ַבּ ֲה ִל ָ
בּוּשׁיו
גוֹתיו וְ ֶאת ַמ ְל ָ
לוּטין ֶאת
ַל ְסּ ִב ָיבה ַהגּוֹיִ ית ֶשׁ ָבּהּ ָדּר וְ זָ נַ ח כִּ ְמ ַעט ַל ֲח ִ
חוֹתיהָ.
ַה ָדּת וְ ֶאת ָא ְר ֶ
*
מוּלד ָהיָ ה לוֹ ְלמוּנִ ישׁ עוֹד ִמ ַשּׁ ַחר ַטל יַ ְלדוּתוֹ,
כִּ ָשּׁרוֹן ָ
עוֹלם וְ ַאף ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּוֹ ְבּכָ ל
וְ הוּא א זָ נַ ח אוֹתוֹ ֵמ ָ
ֵעת ְמצֹא.
מוּנִ ישׁ ָא ַהב וְ גַ ם יָ ַדע ֵה ֵיטב ָל ִשׁירַ .אף ִבּ ְס ִב ָיבתוֹ
ַהגּוֹיִ ית ִהכִּ ירוּ ַהכֹּל ְבּכִ ָשּׁרוֹן זֶ הֱ ,היוֹת ֶשׁ ָתּ ִדיר ָהיוּ
מוֹרים .תּוֹ
וּמזְ ִ
יּוּטים ִ
דּוֹבבוֹת ִשׁ ִיריםִ ,פּ ִ
ְשׂ ָפ ָתיו ְ
חוּבים ְבּ ִפיוָ ,היָ ה הוּא
בוֹדתוֹ ,כְּ ֶשׁ ַה ְמּ ָח ִטים ְתּ ִ
כְּ ֵדי ֲע ָ
שׁוֹמ ָעיו ֶשׁ ִהזְ ַדּ ְמּנוּ
וּמנְ ִעים בּ ְָאזְ נֵ י
ְמ ַס ְל ֵסל ְבּקוֹלוֹ ַ
ְ
ְל ַח ְדרוֹ ְלצ ֶֹרךְ ְמ ַלאכְ תּוַֹ .א א ַפּ ַעם ִה ְצ ָט ְרפוּ
עוֹב ֵרי א ַֹרח
אוֹר ִחים ִבּ ְל ִתּי ְק ִ
רוּאיםְ ...
ְל ַמ ֲאזִ ינָ יו גַּ ם ְ
ִה ְק ִשׁיבוּ לוֹ ֶח ֶרשׁ ִמ ַתּ ַחת ַל ַחלּוֹנוֹת ֵבּיתוְֹ ,ל ַא ַחר
ֶשׁנִּ ְשׁ ֲאבוּ כִּ ְב ַמ ֵטּה ֶק ֶסם ַא ַחר ַה ִשּׁ ָירה ָה ֲענֻ גָּ ה ,וְ ָרווּ
עֹנֶ ג ִמ ְצּ ִל ֶיל ָיה.
*
שׁוּבה כְּ ֶשׁ ִה ְת ַק ְבּ ָלה
כָּ ָאמוּרָ ,היָ ה זֶ ה ַבּ ֲע ֶשׂ ֶרת יְ ֵמי ְתּ ָ
יח ַה ִצּבּוּר.
אוֹמית ֶשׁל ְשׁ ִל ַ
ַהיְּ ִד ָיעה ַעל ְפּ ִט ָירתוֹ ַה ִפּ ְת ִ
ְבּנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה ִה ְת ַא ְרגְּ נוּ ִל ְמצֹא ְמ ַמ ֵלּא ָמקוֹם ָראוּי,
ָ
אוּלם ְל ֵבינְ ַתיִ ם ,יָ ַשׁב מוּנִ ישׁ ְבּ ַח ְדרוֹ וְ ָהגָ ה ָתּכְ נִ יּוֹת.
ְל ַבסּוֹף גָּ ְמ ָלה ַה ַה ְח ָל ָטה ְבּ ִלבּוֹ .הוּא ֵה ִחישׁ ְפּ ָע ָמיו
ְל ֵע ֶבר ֵבּיתוֹ ֶשׁל ַה ָפּ ִריץ ַה ְמּ ֻמנֶּ ה ַעל ַה ָמּחוֹז ,יְ ִדידוֹ
ִמ ֶשּׁכְּ ָבר ַהיָּ ִמים .מוּנִ ישׁ יָ ַדע כִּ י ְבּ ַד ְרכֵ י ָשׁלוֹם א
יֵ אוֹתוּ ְבּנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה ְל ַמנּוֹתוֹ ְבּשׁוּם ָפּנִ ים וָ א ֶֹפןַ ,על כֵּ ן
בּוּלה ְמ ֻת ְחכֶּ ֶמת.
ֶה ֱח ִליט ִלנְ קֹט ַת ְּח ָ

ֵאין ָל ַד ַעת ֵאי וְ כֵ ַיצד ִה ְשׁ ִפּ ַיע מוּנִ ישׁ ַעל יְ ִדידוֹ
פוּרים ֶט ֶרם יוֹם
ַה ָפּ ִריץַ ,אֻ ע ְב ָדּה ִהיא כִּ י יָ ִמים ְס ִ
אשׁי ַה ְקּ ִה ָלּה ִמכְ ָתּב ִר ְשׁ ִמי ֵמ ֵאת
פּוּרים ִק ְבּלוּ ָר ֵ
ַהכִּ ִ
רוּרה
הוֹר ָאה ְבּ ָ
ַה ָפּ ִריץ ַה ְמּ ֻמנֶּ ה ַעל ַה ָמּחוֹז ,וּבוֹ ָ
יח ִצבּוּר כְּ כָ ל ֶשׁיִּ ְר ֶצה,
וְ נֶ ְח ֶר ֶצת :מוּנִ ישׁ יְ כַ ֵהן כִּ ְשׁ ִל ַ
פּוּרים וְ ַעד ִל ִיצ ָיאתוֹ.
ֵה ֵחל ִמכְּ נִ ַיסת יוֹם ַהכִּ ִ
ַהיְּ ִד ָיעה נָ ֲח ָתה ַעל ְבּנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה כְּ ַר ַעם ְבּיוֹם ָבּ ִהיר.
רוּע ִמזֶּ ה א יָ כְ לוּ ְליַ ֵחלִ .עם כָּ ל ַהכָּ בוֹד ְלקוֹלוֹ
ְל ַחזָּ ן גָּ ַ
וּל ִשׁ ָירתוֹ ַה ְמּ ֻדיֶּ ֶקתֵ ,הם א ָח ְשׁבוּ ְל ֶרגַ ע כִּ י
ֶה ָע ֵרב ְ
וּפוֹרק ָהעֹל ,הוּא זֶ ה ֶשׁיְּ ַמ ֵלּא
פּוֹחז ֵ
ַדּוְ ָקא מוּנִ ישַׁ ,ה ֵ
ֶאת ְמקוֹמוֹ ֶשׁל ַה ַחזָּ ן ַה ַצּ ִדּיק וִ ֵירא ַה ָשּׁ ַמיִ ם.
ַאף כִּ י א ָהיָ ה ְבּיָ ָדם ְל ָה ֵפר ֶאת ַצו ַה ָפּ ִריץְ ,בּ ֵס ֶתר
ִל ָבּם גָּ ְמרוּ א ֶֹמר ַל ֲעשׂוֹת ַהכֹּל ֶשֹּׁלא יָ קוּם ַה ָדּ ָבר וְ א
יִ ְהיֶ ה; ֵהן א יִ ָתּכֵ ן ֶשׁקּוֹלוֹ ֶשׁל מוּנִ ישׁ יִ ָשּׁ ַמע ַבּ ֲח ַלל
יוֹתר בַּשָּׁנָ ה.
ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת בַּיּוֹם ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ֵ
ֵליל יוֹם ַהכִּ ִ
פּוּריםִ .מ ְת ַפּ ְלּ ֵלי ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ִה ְשׁ ִפּילוּ
קוּפה
קוֹמה זְ ָ
ֵעינֵ ֶיהם ַל ַקּ ְר ַקע כַּ ֲא ֶשׁר נִ גַּ שׁ מוּנִ ישׁ ְבּ ָ
טוּחים ְל ֵע ֶבר ָה ַ'עמּוּד' כְּ ֶשׁ ַטּ ִלּיתוֹ
ִוּב ְצ ָע ִדים ְבּ ִ
ַה ְצּ ָ
חוֹרה ֻמ ְפ ֶשׁ ֶלת ַעל ָפּנָ יוַ .ה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ִה ִבּיטוּ
זֶ ה ָבּזֶ ה ְבּ ַמ ָבּ ִטים נוּגִ ים .מוּנִ ישׁ כִּ ְחכֵּ ַח ִבּגְ רוֹנוֹ וּכְ מוֹ
"על ַדּ ַעת ַה ָמּקוֹם וְ ַעל ַדּ ַעת
קוֹרא ַעל ַע ְצמוֹ ִס ְל ֵסלַ :
ֵ
ַה ָקּ ָהלָ ...אנוּ ַמ ִתּ ִירין ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִעם ָה ֲע ַב ְריָ נִ ים".
מוּנִ ישׁ ָע ַמד ְל ַה ְת ִחיל ְבּ'כָ ל נִ ְד ֵרי'ַ .אָ פּ ַתח ַהנָּ ָבל
ֶאת ִפּיו ,נִ ְשׁ ְמעוּ ִמכָּ ל ֵע ֶבר יִ ְללוֹת ַצ ַער וּכְ ֵאבַ .אנְ ֵשׁי
ה ִָעיר לֹא יָכְ לוּ ִלכְ בֹּשׁ ֶאת כְּ ֵא ָבםַ .על ָמה ָע ָשׂה ה'
ָל ֶהם כָּ כָ ה? ִמ ְפּנֵ י ָמה נִ גְ זַ ר ֲע ֵל ֶיהם ַחזָּ ן כָּ זֶ ה ְבּיוֹם
פּוּרים?
ַהכִּ ִ
ִעם ִסיּוּם ְתּ ִפ ַלּת 'כָּ ל נִ ְדרֵי' ָע ַבר ל ַַחשׁ ֶשׁל ה ְַסכּ ָָמה
לוֹמר ֶאת
ֵבּין ַה ִצּבּוּר; כְּ ִאישׁ ֶא ָחד ְבּ ֵלב ֶא ָחד ֵה ֵחלּוּ ַ
ִמלּוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְבּקוֹל ָרם ,יַ ַחד ִעם ַה ַחזָּ ן ,תּוֶֹ שׁ ֵהם
מּוּדי ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ִלּ ְפנֵ ֶיהם .מוּנִ ישׁ
ַמכִּ ים נִ ְרגָּ שׁוֹת ַעל ַע ֵ
אוּלם ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים
ַה ֻמּ ְפ ָתּע נִ ָסּה ְל ַהגְ ִבּ ַיהּ ֶאת קוֹלוָֹ ,
א ָשׁ ְתקוַּ .ה ָקּ ָהל כֻּ לּוֹ ָשׁ ַאג ְבּקוֹל גָּ דוֹל יַ ַחד ִעמּוֹ ֶאת
ִמלּוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה.
ְתּ ִפ ַלּת ַמ ֲע ִריב ִה ְס ַתּיְּ ָמה ִמ ְבּ ִלי ֶשׁנִּ ְשׁ ַמע ֶבּ ָח ָלל וְ לוּ
ֶהגֶ ה ִמקּוֹלוֹ ֶשׁל מוּנִ ישְׁ .ל ָמ ֳח ָרת ַהיּוֹם נִ ָסּה מוּנִ ישׁ
ֶאת ַמזָּ לוֹ שׁוּבָ ,
אוּלם ַה ָקּ ָהל א וִ ֵתּרֵ .ה ֵדי ַה ְשּׁ ָאגוֹת
וְ ַר ֲע ַמת ַה ֲח ָבטוֹת נִ ְשׁ ְמעוּ ְל ֵמ ָרחוֹק .מוּנִ ישׁ נִ ָסּה
ְל ַה ְשׁ ִמ ַיע ֶאת קוֹלוֹ ְלא ֶה ֶרףַ ,אַ ל ָשּׁוְ אִ .מ ֶשּׁ ִהגִּ ָיעה
יּוּמהּ נָטַשׁ מוּנִ ישׁ ֶאת ָה ַעמּוּד
ְתּ ִפ ַלּת נְ ִע ָילה ְל ִס ָ
ְבּב ֶֹשׁת ָפּנִ ים ,עוֹד ְבּ ֶט ֶרם ֲא ִמ ַירת ַה ַקּ ִדּישׁ ָה ַא ֲחרוֹן.
"תּ ְת ַק ַבּל"
דוֹלה ֶשׁנִּ ְשׁ ְמ ָעה ִל ְפנֵ י ֲא ִמ ַירת ִ
ַה ְתּ ִק ָיעה ַהגְּ ָ
רוּעת נִ ָצּחוֹן ַעל ָה ָר ָשׁע ֶשׁנֶּ ֱא ַלץ ִל ְברֹחַ
נִ ְשׁ ְמ ָעה כִּ ְת ַ
ִמ ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ְבּ ִבזָּ יוֹן ְוּב ֶק ֶצף.
זוֹרים
אוֹתם יָ ִמים ָהיוּ ְרגִ ִילים ְליַ ֵצּר ֶאת כְּ ִריכוֹת ַה ַמּ ְח ִ
ְבּ ָ
הוֹסיף
ִמלּוּחוֹת ֵעץֻ ,ע ְב ָדּה ֶשׁ ִסּיְּ ָעה ִל ְבנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה ְל ִ
זוֹרים ְבּקוֹל ַר ַעשׁ
ַר ַעשׁ וַ ֲה ֻמ ָלּהֵ .הם ָח ְבטוּ ִעם ַה ַמּ ְח ִ
פּוּרים נוֹכְ חוּ ִל ְראוֹת כִּ י ְבּ ֶשׁל
מוֹצ ֵאי יוֹם ַהכִּ ִ
גָּ דוֹלְ ,וּב ָ
זוֹרים וְ נִ זְ ְקקוּ
ָע ְצ ַמת ַה ֲח ָבטוֹת נִ ְק ְרעוּ ַר ִבּים ֵמ ַה ַמּ ְח ִ
ִלכְ ִריכָ ה ְמ ֻח ֶדּ ֶשׁת.
ֵאי ָשׁםְ ,בּ ִפנַּ ת ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסתָ ,ע ַמד ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי
כּוֹרֶ שׁזֶ ּה ַע ָתּה ִסיֵּ ם ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ַהזַּ כָּ ה.
הוֹפּ ְשׁ ֵטיין ַה ֵ
ְ
וְ ִהנֵּ ה נִ גְּ שׁוּ ֵא ָליו כַּ ָמּה ִמ ְצּ ִע ֵירי ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים כְּ ֶשׁ ִחיּוּ
ַדּק ַעל ִשׂ ְפ ֵ
תוֹת ֶיהם וְ ָא ְמרוּ לוֹ"ַ :ר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי ,כַּ נִּ ְר ֶאה
רוֹבים
ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ טוֹבֶ ,שׁכֵּ ן ַפּ ְרנָ ָס ְתָ בּ ֳח ָד ִשׁים ַה ְקּ ִ
ֻמ ְב ַט ַחת"...
ְל ַת ְד ֵה ָמ ָתם ִה ִבּיט ָבּ ֶהם ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי ִבּ ְפ ִל ָיאה .הוּא א
ֵה ִבין כְּ ָלל ַעל ָמה ֵהם ְמ ַד ְבּ ִריםֵ ...הם נִ סּוּ ְל ַה ְס ִבּיר לוֹ
יכוֹת ֶיהם
ַבּ ֵשּׁנִ ית כִּ י ְבּ ֶשׁל ַה ֲח ָבטוֹת ָה ַעזּוֹת נִ ְק ְרעוּ כְּ ִר ֵ
אוּלם
כוֹרכָ םָ ,
ֶשׁל ַמ ְח ִ
זוֹרים ַר ִבּים וְ ַע ָתּה יִ ְצ ָט ְרכוּ ְל ְ
ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי א יָ ַדע ַעל ֵאלּוּ ֲח ָבטוֹת ְמ ֻד ָבּר.
קוּע
ימה; כֹּה ָשׁ ַ
ַעד ְמ ֵה ָרה ִה ְת ָבּ ְר ָרה ָה ֻע ְב ָדּה ַה ַמּ ְפ ִע ָ
ָהיָ ה ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי ִבּ ְת ִפ ָלּתוַֹ ,עד ֶשֹּׁלא ָשׂם ֵלב כְּ ָלל
ָל ַר ַעשׁ וְ ַל ֲה ֻמ ָלּה ֶשׁ ָשּׂ ְררוּ ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתַ .ה ְצּ ָעקוֹת,
כְּ מוֹ ַה ֲח ָבטוֹת ,א ִהגִּ יעוּ כְּ ָלל ְל ָאזְ נָ יו .הוּא ָהיָ ה
קוּע ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ַהנִּ ְל ֶה ֶבת וְ א ָחשׁ ְבּ ָד ָבר.
ָשׁ ַ
ִסיֵּ ם ַה ַמּגִּ יד ִמקּוֹזְ'נִ יץ ֶאת ִספּוּרוֹ ַה ַמּ ְד ִהים ,וְ ַר ִבּי ֵלוִ י
יִ ְצ ָחק ִמ ַבּ ְר ִדּ ְיטשׁוֹב נַ ֲענָ ה ִמיָּ ד וְ ָא ַמר ְבּ ִה ְת ַפּ ֲעלוּת:
הוּדי ַבּ ַעל ַדּ ְרגַּ ת ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁכָּ זוֲֹ ,א ֶשׁר ִה ְת ַפּ ֵלּל
"יְ ִ
פּוּרים ְבּכָ זוֹ ְדּ ֵבקוּת ִמ ְבּ ִלי ָל ִשׂים
ְבּ ֶמ ֶשׁ כָּ ל יוֹם ַהכִּ ִ
חוֹל ֶלת ְס ִביבוֹ – א יִ ָפּ ֵלא
הוּמה ָה ַא ִדּ ָירה ַה ִמּ ְת ֶ
ֵלב ַל ְמּ ָ
ֵאפוֹא כֵּ ַיצד זָ כָ ה ְל ֵעת זִ ְקנוּתוֹ ְל ֵבן כֹּה גָּ דוֹל כְּ מוֹכֶ ם".

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 ׂ

ְ'בּסוֹד ֲע ָב ֶדיֵ 'ח ֶלק א ִספּוּר יא

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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ַעל ֲח ִשׁיבוּת ַה ַה ְשׁכָּ ָמה ִל ְת ִפ ָלּה כָּ ַתב
ְבּ ֵס ֶפר ְ'מ ַ
נוֹרת ַה ָמּאוֹר' )א צא(:
וּמ ִהיר ָלקוּם
עוֹלם יְ ֵהא ָא ָדם זָ ִריז ָ
"ל ָ
ְ
ַבּבּ ֶֹקר ִמ ִמּ ָטּתוֹ ְבּ ִלי ַע ְצלוּתְ ,להוֹדוֹת ָל ֵאל
יִ ְת ָבּ ַרַ על ֲח ָס ָדיו ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִעמּוֹ...
וְ ִאם יְ ֵהא ְמנַ ְמנֵ ם ַבּ ֵשּׁנָ ה יָ ִשׂים ְבּ ִלבּוֹ
ֶשׁ ִאם יִ ְק ְר ֵאנוּ ָא ָדם ְל ַה ְרוִ יחַ ֲא ִפלּוּ זָ הוּב
ֶא ָחד ,יַ ְשׁכִּ ים ִבּ ְמ ֵה ָרהָ ...מה יֵ שׁ ַל ֲעשׂוֹת
עוֹלם?!...
בוֹדת ִמי ֶשׁ ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָה ָ
ַל ֲע ַ
בוֹדת
וְ ָאז יַ ְק ִדּים ְבּ ֵלב ָשׁ ֵלם ְל ַה ְשׁכִּ ים ַל ֲע ַ
בּוֹרא ֵל ֵילְ ל ִה ְת ַפּ ֵלּל"...
ַה ֵ
)'בּית ַא ְב ָר ָהם'
ַה ֲ'חיֵ י ָא ָדם' ְבּ ַצוּ ָָאתוֹ ַה ַ
נּוֹד ַעת ֵ
אוֹת ח( ֵבּ ֵאר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ְבּ ֶד ֶרָ מ ָשׁל,
אוֹתם ַהיָּ ִמים:
רוּח ָ
ְבּ ַ
סּוֹחר ַליָּ ִריד ַה ִמּ ְת ַקיֵּ ם
נּוֹס ַע ַה ֵ
ִהנֵּ ה ,כְּ ֶשׁ ֵ
קוּפה ,כַּ ָמּה הוּא זָ ִהיר
ייפ ִציג ִמ ֵדּי ְתּ ָ
ְבּ ַל ְ
ימי ַהיָּ ִריד ַל ֲעמֹד ִמ ִמּ ָטּתוֹ ַבּבּ ֶֹקר ַה ְשׁכֵּ ם,
ִבּ ֵ
אוּלי ִתּ ָקּ ֶרה
כְּ ֵדי א ְל ַה ֲח ִמיץ ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ֶשׁ ַ
חוֹרה ִבּ ְמ ִחיר זוֹל ,כְּ ֵדי
ְל ָפנָ יו ִל ְרכֹּשׁ ְס ָ
ְלמוֹכְ ָרהּ ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ְבּ ָד ִמים ְמ ֻר ִבּים.
וּמה ְבּ ִענְ יְ נֵ י
וַ ֲהא ְדּ ָב ִרים ַקל וָ ח ֶֹמרָ :
ְס ָ
טוּח כְּ ָלל;
חוֹרה ֶשׁ ָה ֶרוַ ח ָבּהּ ֵאינוֹ ָבּ ַ
חוֹרה ְבּזוֹל ,וְ ַאף ִאם
ֶשׁ ָמּא א יִ ְמ ָצא ְס ָ
יִ ְמ ָצאֶ ,שׁ ָמּא ִתּנָּ זֵ ק אוֹ ִתּגָּ נֵ ב ֵמ ִאתּוֹ ַבּ ֶדּ ֶר,
וְ ֶשׁ ָמּא א יַ ְצ ִל ַיח ְל ַבסּוֹף ְלמוֹכְ ָרהּ.
סּוֹחר ַמ ְק ִפּיד ָלקוּם ֻמ ְק ָדּם
ְוּבכָ ל זֹאת ַה ֵ
אוּלי יְ ַסיֵּ ַע לוֹ ַה ָדּ ָבר
ימי ַהיָּ ִרידֶ ,שׁ ָמּא וְ ַ
ִבּ ֵ
ְל ַה ְרוִ יחַ עוֹד ִק ְמ ָעאַ .על ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה
ִמ ְצוַ ת ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁכָּ ל ַחיֵּ י ָה ָא ָדם ְתּלוּיִ ים
ָבּהּ ,וְ ַאף ִאם ָח ִל ָילה א ֵתּ ָענֶ ה ְתּ ִפ ָלּתוֹ,
עוֹלם
וּל ָ
ַה ִמּ ְצוָ ה ִתּ ָשּׁ ֵאר ְבּיָ דוֹ ָלנֶ ַצח ְ
ֹאבד ִמ ֶמּנּוְּ ,בּוַ ַדּאי ָע ָליו ְל ַה ְק ִפּיד
א תּ ַ
ְל ַה ְשׁכִּ ים ַבּבּ ֶֹקר כְּ ֵדי ְל ַקיְּ ָמהּ כָּ ָראוּי,
ֶשׁ ָח ִל ָילה א יַ ְפ ִסיד ָשׂכָ ר כֹּה ַרב ִבּ ְשׁ ִביל
מוּע ֶטת.
ַע ְצלוּת ֶ

בוֹדת ה'
ַה ֵ'סּ ֶדר' ַבּ ֲע ַ
כְּ ֶ'ק ֶשׁר ֶשׁל ַמ ְרגָּ ִליּוֹת'

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי
ַעעלל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה

