
א, ֹלא ִיְׁשַּכב ַעד־יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם־ ֶאת ִּדְבֵרי ִּבְלָעם ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל: "ֶהן־ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנּׂשָ
ָנָתם ַׁשֲחִרית, ֵהן  "י ְמִביאֹו ַעל־ַהָּפסּוק: "ְּכֶׁשֵהן עֹוְמִדים ִמּׁשְ ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה", ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרׁש ְוַרּׁשִ
ִמְתַּגְּבִרים ְּכָלִביא ְוַכֲאִרי ַלֲחטֹף ֶאת ַהִּמְצֹות, ִלְלּבֹׁש ַטִּלית, ִלְקרֹא ֶאת ְׁשַמע ּוְלָהִניַח ְּתִפִּלין. ֹלא ִיְׁשַּכב 
ְּבַלְיָלה ַעל ִמָּטתֹו ַעד ֶׁשהּוא אֹוֵכל ּוְמַחֵּבל ָּכל ַמִּזיק ַהָּבא ְלטֹוְרפֹו. ֵּכיַצד? קֹוֵרא ֶאת־ְׁשַמע ַעל־ִמָּטתֹו 
ּוַמְפִקיד רּוחֹו ְּבַיד־ַהָּמקֹום. ָּבא ַמֲחֶנה ְוַגִיס ְלַהִּזיָקם, ַהָּקָּב"ה ׁשֹוְמָרם ְוִנְלָחם ִמְלַחְמָּתם ּוַמִּפיָלם ֲחָלִלים". 
ָהַאְרֵיה  ִמְּפֵני ֶׁשֶּטַבע  ָהַאְרֵיה?  ִיְצרֹו ֶאל  ּוִמְתַּגֵּבר ַעל  ַהַּמְׁשִּכים קּום ַּבּבֶֹקר  ִנְמָׁשל  ַהַּט"ז, ַמּדּוַע  ְוָכַתב 
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֶמֶלְך ַהַחּיֹות,  ֻּכָּלם,  ָהַאְרֵיה ַעל  ֲחַז"ל ֶׁשֵאיַמת  ְּבִרָּיה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו  ִיְרָאה ִמּשּׁום  ֶׁשֵאין לֹו 
ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ִּביַׁשְעָיה: "ֲאֶׁשר ֶיְהֶּגה ָהַאְרֵיה ְוַהְּכִפיר ַעל־ַטְרּפֹו, ֲאֶׁשר ִיָּקֵרא ָעָליו ְמֹלא רִֹעים ִמּקֹוָלם 
ֹלא ֵיָחת ּוֵמֲהמֹוָנם ֹלא ַיֲעֶנה", ְוָכמֹוהּו ָצִריְך ָהָאָדם ֶׁשֹּלא ַיֲעֶלה ַעל ִלּבֹו מֹוָרא ִיְצרֹו, ַאף ֶׁשהּוא ַּתִּקיף 
ִמֶּמּנּו, ְוִיְתַּגֵּבר ָעָליו ְּבָכל ּכֹחֹו. ְוהֹוִסיפּו ַצִּדיִקים ַעל ְּדָבָריו ֶׁשל ַהַּט"ז ְוָאְמרּו, ֶׁשֹּלא ְלִחָּנם ִנְבַחר ָהַאְרֵיה 
ְלַׁשֵּמׁש ְּכֻדְגָמה ּומֹוֵפת ְלַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר, ֶׁשֵּכן ַאְרֵי"ה אֹוִתּיֹות ִיְרָא"ה, ְותֹוַכַחת מּוָסר ֵיׁש ָּכאן ָלָאָדם, 
ֶׁשִּמָּיד ִעם קּומֹו ַּבּבֶֹקר ַיֲעִמיד ֶאת ִיְרַאת ה' ֶאל מּול ָּפָניו, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר "ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ה'", ּוְכמֹו 
ֶׁשּמּוָבא ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז"ל ֶׁש"ַהִּיְרָאה ִהיא ֵראִׁשית ַּדַעת", ְוָלֵכן הֹוִסיף ָהַרָּמ"א ְוִהְתִחיל ֶאת ַהָּגהֹוָתיו ַעל 
ְוֵכן  ַהַּצִּדיִקים".  ּוְבַמֲעלֹות  ַּבּתֹוָרה  ָּגדֹול  ְּכָלל  - "הּוא  ָתִמיד"  ְלֶנְגִּדי  "ִׁשּוִיִתי ה'  ַּבֵּתבֹות:  ְלָחן־ָערּוְך  ַהּׁשֻ
ָאְמרּו, ֶׁשֵּתַבת "ֵהן" ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה מֹוֶדה, ִּכי ֵסֶדר יֹומֹו ֶׁשל ֶּבן־ִיְׂשָרֵאל, ַמְתִחיל ַּבֲאִמיַרת "מֹוֶדה ֲאִני 

ְלָפֶניָך", ְּבהֹוָדָיה ַלָּקָּב"ה ַעל ֶׁשֵהִׁשיב לֹו ֶאת ִנְׁשָמתֹו ּוְבַקָּבַלת עֹל ַמְלכּותֹו ָעָליו ְלֶמֶׁשְך ַהּיֹום ֻּכּלֹו. 
א". ַמהּו ֵּכֶפל  ְוָכְך ָהָיה ַהַּמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש ּדֹוֵרׁש ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ָּכאן: "ֶהן־ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנּׂשָ
ֵניֶהם ֵׁשמֹות ִנְרָּדִפים ָלַאְרֵיה? ֶאָּלא ֶהְבֵּדל ֵיׁש ֵּביֵניֶהם, ֶׁשֵּכן ַהָּלִביא ַחָּלׁש יֹוֵתר  ַהָּלׁשֹון ָלִביא ַוֲאִרי, ֶׁשּׁשְ
ֵמָהֲאִרי ֶהָחָזק ִמֶּמּנּו, ּוְלַלְּמֵדנּו ָּבא ַהָּכתּוב. ֶׁשִאם ָהָאָדם ַמְׁשִּכים ָלקּום ִמִּמָּטתֹו, ַּגם הּוא ֲעַדִין ִּבְתִחָּלה 
ְּבֶגֶדר 'ָלִביא', ְוֵאין הּוא ַמְסִּפיק ָחָזק ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרֹו ֶׁשֵּמִטיל ָעָליו ֲעֵיפּות ְוֹלא נֹוֵתן לֹו ְלַהְתִחיל ַלֲעבֹד 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְלַהְמִׁשיְך,  ַמִים  ִמן־ַהּׁשָ לֹו  ְמַסְּיִעים  ַּבִּמְצָוה,  ִהְתִחיל  ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא  ֲאַזי  ִיְתָּבַרְך,  ם  ַהּׁשֵ ֶאת 

ֲחַז"ל "ַהָּבא ִלַּטֵהר ְמַסְּיִעים אֹותֹו", ְוָאז הּוא הֹוֵפְך ִלְהיֹות ְּכמֹו ָהֲאִרי, ֶׁשהּוא ָחָזק ֵמַהָּלִביא. 
א"  ִיְתַנּׂשָ ְוַכֲאִרי  ִכיָבה ֵאֶצל ַהִּקיָמה, ֶׁשֲהֵרי ַאַחר ַהֶּנֱאַמר "ֶהן־ָעם ְּכָלִביא ָיקּום  ִנְסְמָכה ַהּׁשְ ְוֹלא ְלִחָּנם 
ָּכְך הּוא  ַּבַּלְיָלה  ִליׁשֹן  ּוְכִפי ֶׁשּשֹׁוֵכב  ִּבְׁשִכיָבתֹו,  ָהָאָדם ְּתלּוָיה  ֶׁשִּקיָמתֹו ֶׁשל  ִמְּפֵני  ִיְׁשַּכב",  ֶנֱאַמר "ֹלא 
ִכיָבה ֵיׁש ָלָאָדם ְלִהְתַּגֵּבר ַּכֲאִרי ַעל ֲעַצת ַהֵּיֶצר ֶׁשְּמַרֶּפה ֶאת ָיָדיו ְוגֹוֵרם לֹו  ָקם ַּבּבֶֹקר. ִּכי ַּגם ִּבְׁשַעת ַהּׁשְ
ַלֲעלֹות ְמֻאָחר ַעל ִמְׁשָּכבֹו, ּוְבָכְך הּוא ּגֹוֵרם לֹו ְלַאֵחר ֶאת ִקיָמתֹו ְוָכל ַהּיֹום ֶׁשְּלָמֳחָרת ֲעֵיפּות ְנסּוָכה ַעל־
ם ָּכָראּוי ְוֹלא ַלֲעׂשֹות ֶאת ְמַלאְכּתֹו ַּכִּנְדָרׁש. ְוֵכן ָּדְרׁשּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא  ָּפָניו, ְוֵאין ְּבכֹחֹו ַלֲעבֹד ֶאת ַהּׁשֵ
ֶׁשַחֵּייֶכם  ְּכֵדי  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ְוִהָּכְנסּו  ְוַהְחִׁשיכּו  "ַהְקִּדימּו  ְלָבָניו:  ֶּבן־ֵלִוי  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֶׁשָאַמר  ִּבְבָרכֹות, 
"י ְמָפֵרׁש קֶֹדם ָלֵכן "ַמְקִּדיִמים ְּבַׁשֲחִרית  ִיְתָאְרכּו". ְוִכי ָמה ִעְנַין ֲחֵׁשָכה ֵאֶצל ַהְׁשָּכָמה ַּבּבֶֹקר? ַוֲהֵרי ַרּׁשִ
ּוַמְחִׁשיִכים ְּבַעְרִבית"? ֶאָּלא ֶׁשִּבְׁשִביל ְלַהִּגיַע ְלַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר ּוְלַהְקִּדים ְלִהָּכֵנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָצִריְך 

ָנה, ְוָאז ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשִּכים קּום ָּכָראּוי.  ְלִהְתַּגֵּבר ְּכָבר ַּבֲחֵׁשָכה ּוְלַהְקִּדים ֶאת ְזַמן ַהּׁשֵ
ֶׁשָּבּה,  ַהְּגדֹוָלה  ַהְיִׁשיָבה  ְורֹאׁש  ָּגָלְנֶטה  ֶׁשל  ַרָּבּה  הי"ד,  ּבּוְקְסּבֹוְים  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמַּתְלִמיָדיו  ֶאָחד 
ַלֲעמֹד  ַּכֲאִרי  'ִיְתַּגֵּבר  ַּבִּמִּלים  ְלָחן־ָערּוְך אַֹרח־ַחִּיים,  ַּבּׁשֻ ַהְמַחֵּבר  ַמְתִחיל  "ַמּדּוַע  ַּפַעם:  ַרּבֹו  ָׁשַאל ֶאת 
ַּבּבֶֹקר ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו'. ֲהֹלא ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה 'ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד', ְוִלְכאֹוָרה ָהָיה ָצִריְך ַהְמַחֵּבר 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע  ָנה"? ִחֵּיְך  ְוֵכיַצד ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְקַראת ַהּׁשֵ ְלַהְתִחיל ֵמָהֶעֶרב, ְּכלֹוַמר ֵאיְך ָלֶלֶכת ִליׁשֹן ָּבֶעֶרב 
ְוָאַמר: "ַהָּדָבר ֲהֵרי מּוָבן ֵמֵאָליו, ִּכי ִאם ְיהּוִדי הֹוֵלְך ִליׁשֹן ְּכמֹו סּוס, ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְׁשִּכים ְוָלקּום ַּכֲאִרי"... 

בס"ד

ַהָּסִעיף ָהִראׁשֹון ַּבּטּור ְוֻׁשְלָחן־ָערּוְך, עֹוֵסק ְּבֵסֶדר 
ַּבּבֶֹקר  ַלֲעמֹד  ַּכֲאִרי  "ִיְתַּגֵּבר  ַהּבֶֹקר:  ַהְׁשָּכַמת 
ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו". ְוָרִגיל ָהָיה ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְׁשֶמְלָקא 
ֶׁשַהֵחֶלק  לֹוַמר,  ַהַחִּיים"  "ְצרֹור  ַּבַעל  ִמֶּסִּליׁש 
ֶחְלֵקי  ַאְרַּבַעת  ִסָּמֵני  ִמָּכל  ְלִקּיּום,  ְּביֹוֵתר  ַהָּקֶׁשה 
ְלָחן־ָערּוְך )ֶׁשִּמְסָּפָרם הּוא 1,705, ְּכִמְנַין "אַֹרח  ַהּׁשֻ
ַחִּיים, יֹוֶרה ֵדָעה, ֶאֶבן ָהֵעֶזר, חֹוֶׁשן ִמְׁשָּפט"(, הּוא 
ָסִעיף ֶזה ֶׁשַּבִּסָּמן ָהִראׁשֹון, "ִּכי הּוא ַהַּמְפֵּתַח ְלָכל 
ַהִּסָּמִנים, ּוִבְלָעָדיו ָּכל ַהִּסָּמִנים ֵאין ָלֶהם ִקּיּום, ּוְכמֹו 
ַּבִית ַוֲעִלָּיה ַעל־ַּגָּביו ֶׁשְּבִלי ַהְיסֹוד ֵאין לֹו ִקּיּום". ֵסֶדר 
ֶׁשּמּוָבא  טֹוב  ִמְנָהג  ֵאינֹו  ַהּבֶֹקר,  ַהְׁשָּכַמת  ֶׁשל  ֶזה 
ָכה ְּפסּוָקה, ְוָכְך ָצִריְך ָהָאָדם  ְלָחן־ָערּוְך, ֶאָּלא ֲהלַָ ַּבּׁשֻ
ָיֲעצּו  ּוְכָבר  ָהַאֲחרֹון.  יֹומֹו  ַעד  ְּביֹומֹו  יֹום  ִמֵּדי  ִלְנהֹג 
ְלַהְׁשָּכַמת  ַהְּיעּוָצה  ָהֵעָצה  ִּכי  ַוֲחָכִמים,  ַצִּדיִקים 
ַהּבֶֹקר, ִהיא ְׁשַנת ַהַּלְיָלה. ְּכמֹו ֶׁשִהְמִליצּו ְוָאְמרּו ַעל 
ַחר: "ֵאילּו  ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ַהּמּוָבִאים ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְּדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֶרן 
ָוֵאם,  ָאב  ִּכּבּוד  ֵהן:  ְוֵאּלּו  ַהָּבא?  ָלעֹוָלם  לֹו  ַקֶּיֶמת 
ַׁשֲחִרית  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ְוַהְׁשָּכַמת  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות 
ְוַעְרִבית ְוכּו'". ְוִכי ָמה ִעְנַין ַהְׁשָּכָמה ֵאֶצל ַעְרִבית? 
ִמי  ָהֶעֶרב,  ִּבְׁשַנת  ְּתלּוָיה  ֲחִרית  ַהּׁשַ ַהְׁשָּכַמת  ֶאָּלא 
ַּבּבֶֹקר  ְלַהְׁשִּכים קּום  ָיכֹול  ַּבַּלְיָלה,  ִליׁשֹן  ֶׁשַּמְקִּדים 
ּוְלַהְתִחיל ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְּברֹאׁש ָצלּול 
ְוַזְך. ְוָכְך ָהָיה ָרִגיל ַרִּבי ֵמִאיר ִמְּפֶרִּמיְׁשַלן ְלַהְסִּביר 
ִּדְבֵרי  ַעל  ַּב'ַּמָּפה'  ֶׁשהֹוִסיף  ָהַרָּמ"א  ִּדְבֵרי  ֶאת 
ַהְמַחֵּבר ִּדְלֵעיל: "ּוְבֵעת ִמְׁשָּכבֹו ֵיַדע ִלְפֵני ִמי הּוא 
ֶאָּלא,  ֲעִמיָדה?  ֵאֶצל  ְׁשִכיָבה  ִעְנַין  ָמה  ְוִכי  ׁשֹוֵכב". 
ְּכֶבן־ָאָדם  ַמְׁשִּכים  ֶּבן־ָאָדם,  ְּכמֹו  ִליׁשֹן  ֶׁשהֹוֵלְך  ִמי 
ֶׁשהֹוֵלְך  ִמי  ֲאָבל  ַהּבֹוֵרא.  ַלֲעבֹוַדת  ַּכֲאִרי  ּוִמְתַּגֵּבר 

ִליׁשֹן ְּכמֹו סּוס, ַּגם ַמְׁשִּכים ְּכמֹו סּוס"...

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ָלק ּבָ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ִיְתַּגֵּבר ַּכֲאִרי  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ֶנֱאַמר ְּבִמְׁשֵלי: 
ָנֶתָך".  "ַעד־ָמַתי ָעֵצל ִּתְׁשָּכב ָמַתי ָּתקּום ִמּׁשְ

ְוָכְך ִמְתָּבֵאר ַהָּכתּוב: "ַעד ָמַתי, ָעֵצל"? 
ַעד ָמַתי ַאָּתה ְמַבְזֵּבז ֶאת ְזַמְּנָך ָּבֶעֶרב ָלִריק 

ְוֹלא ּפֹוֶנה ִליׁשֹן?! "ִּתְׁשָּכב"! 
ָנֶתָך"?! ִּכי ִאם ֹלא - "ָמַתי ָּתקּום ִמּׁשְ

)רבי חיים מוולוז'ין(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ֵמעֹוָלם ֹלא ָחׁש ֵּדְיִויד ַמְחסֹור ַמהּו. הּוא נֹוַלד ְּכֶבן ִטּפּוִחים ְלהֹוִרים 
ָחְפָצה,  ְוַנְפׁשֹו  ָחַׁשק  ִּלּבֹו  ּׁשֶ ַמה  ָּכל  ִמֶּמּנּו  ָחְסכּו  ֶׁשֹּלא  ֲעִׁשיִרים, 
ַלֲעׂשֹות  ִמֶּמּנּו  ִנְדַרׁש  ֹלא  ְּגבּול.  ֵאין  ַעד  ּוִבְנִתיָנה  ְּבַאֲהָבה  ַוֲעָטפּוהּו 
ֶאת  ֶׁשָעׂשּו  ַרִּבים,  ְמָׁשְרִתים  ֶקַבע  ְּבאֶֹפן  ָׁשהּו  ַּבַּבִית  ֶׁשֵּכן  ְמאּוָמה, 
ָּכל ָהֲעבֹודֹות ַהִּנְדָרׁשֹות ְלִנהּול ַהַּבִית, ְוֹלא הֹוִתירּו לֹו ְמאּוָמה, חּוץ 
ֵּדְיִויד ָאַהב ִליׁשֹן, ְמאֹד.  ּוְלִהְתַּפֵּנק ְּבִמָּטתֹו.  ִלְרּבֹץ ָּכל ַהּיֹום  ֵמֲאֶׁשר 
ִּבְכָלל,  ִאם  ְרחֹוקֹות  ְלִעִּתים  ַרק  ּפֹוֵגׁש  ָהָיה  ַהּבֶֹקר  ַאְׁשמֶֹרת  ֶאת 
עֹות ַהְמֻאָחרֹות ֶׁשל ַהּיֹום, ַּכֲאֶׁשר ֻּכָּלם ְּכָבר  ּוְבֶדֶרְך ְּכָלל ָהָיה ָקם ַּבּׁשָ
ָהְיָתה  ְקבּוָעה  ַמְנִּגיָנה  ַהּשֹׁוִנים.  ְּבִעְסֵקיֶהם  ִמְּזַמן  ֶזה  ְׁשקּוִעים  ָהיּו 
ְמֻסָּים:  ְלֵארּוַע  אֹו  ָּכְלֶׁשִהי  ִלְפִגיָׁשה  ְמַאֵחר  ֶׁשָהָיה  ֵאיַמת  ָּכל  ְּבִפיו, 
"ֶאְפָׁשר ַלְחׁשֹב ַמה ָּקָרה"?! ְּבַסְך־ַהּכֹל ֵאַחְרִּתי ְּבַכָּמה ַּדּקֹות ִּבְלַבד, 
ָּתִמיד  ְמנֹוֵפף  ָהָיה  זֹו  ִּבְתׁשּוָבה  ָּגדֹול"?  ִעְנָין ּכֹה  ִמֶּזה  ְוַאֶּתם עֹוִׂשים 
ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאָנִׁשים ָרְגזּו ַעל ִאחּוָריו, ְוִנָּסה ְּבָכְך ְלַהְצִּדיק ֶאת ַעְצמֹו. 
ְוא ִנּסּו ֲחֵבָריו ִויִדיָדיו ְלַדֵּבר ַעל ִלּבֹו, ְלַהְפִסיק ֶאת ִמְנָהגֹו ַהָּנלֹוז  ַלּׁשָ

ּוְלַהְתִחיל ְלַדֵּיק ַּבְּזַמִּנים, אּוָלם ִּדְבֵריֶהם ָנְפלּו ַעל ָאְזַנִים ֲעֵרלֹות. 
ֶאל  ְלַהְכִניסֹו  ְוִנָּסה  ְלִהְתַּבֵּגר  ֵהֵחל  ָאִביו  זֹו,  ַאַחר  ְּבזֹו  ָחְלפּו  ִנים  ַהּׁשָ
ֶׁשֵּנַחן  ְוֵדְיִויד  ַהִּמְסָחר,  עֹוַלם  ָרֵזי  ֶאת  ִלְּמדֹו  ַהְמסָֹעִפים,  ֲעָסָקיו 
ֶאת  ַמֵהר  ִחיׁש  ָקַלט  ְמֻמָּלח,  ִעְסִקי  ּוְבחּוׁש  ַמְזִהיִרים  ְּבִכְׁשרֹונֹות 
ַעְצלּותֹו  ֲאָבל  ַּבֲעָסִקים,  ְלַהְצִליַח  ָיכֹול  ָהָיה ֶׁשהּוא  ְוִנְרֶאה  ָהִעְנָיִנים, 
ְּבעֹוד  ְמֻאֶחֶרת,  ְּבָׁשָעה  ַמִּגיַע  ָהָיה  ִמְׁשָרדֹו  ֶאל  ְּבעֹוְכָריו.  ָעְמָדה 
ִעְנָיִנים  ְוֶאָחד  ְּבֶאֶלף  ַצּוָאר  ַעד  ְׁשקּוִעים  ָהיּו  ְּכָבר  ַהְּפִקיִדים  ָּכל 
ִמּקּוֵרי  ֵעיָניו  ְּבִׁשְפׁשּוף  ֲעַדִין  ָעסּוק  הּוא  ְוִאּלּו  ָלֲעָסִקים,  ַהְּקׁשּוִרים 
ֵׁשָנה ֲעֻמָּקה ֶׁשל־ַׁשֲחִרית. ַעל־ַאף ֶׁשְּבֵסֶתר ִלּבֹו ָיַדע ִּכי ִאם הּוא רֹוֶצה 
ְלַהְצִליַח ַּבֲעָסָקיו ְוַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ַחִיל, ָעָליו ַלֲהפְֹך ִלְהיֹות ֵמַהְּזִריִזים 
ְוָהְרִגילּות  ְוָהַעְצלּות,  ָהֲעֵיפּות  אֹותֹו  ִהְכִריָעה  קּום,  ַהַּמְׁשִּכיִמים 
ָעָליו  ִהְקְׁשָתה  ַהּבֶֹקר,  ִּבְׁשעֹות  ַּבִּמָּטה  ִלְרּבֹץ  ֲאֻרּכֹות  ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך 
ְלַׁשּנֹות ֶאת ַּדְרּכֹו. ִאחּוָריו ַהְּתכּוִפים ֵהִביאּו אֹותֹו ַלֲחזֹר ׁשּוב ָוׁשּוב ַעל 
חּוָקה ֶׁשּלֹו, ְּכַלֵּפי ָּכל ֵאּלּו ֶׁשָּכֲעסּו ַעל־ָּכְך ֶׁשהּוא  ַמְטֵּבַע ַהָּלׁשֹון ַהּׁשְ
ָקָצר,  ִּבְזַמן  ַרק  ְמַאֵחר  "ֲאִני  ְּגבּול.  ְלֹלא  לֹו  ְלַהְמִּתין  אֹוָתם  ַמְכִריַח 
ּוְכָבר ֻּכָּלם רֹוִצים ִלְבֹלַע אֹוִתי ַחִּיים? ַמה ֵּיׁש, ְוִכי ֹלא ְרִאיֶתם ַאף ַּפַעם 
ָאָדם ְמַאֵחר ִלְפִגיָׁשה ִּבְגַלל ִסָּבה ֹלא ְצפּוָיה"? "ֲאָבל ֶאְצְלָך ֶזה ָקבּוַע" 
ָמחּו ְּבֵני ִׂשיחֹו ְּבתֶֹקף, "ְוֶזה ֹלא ִּבְגַלל 'ִסָּבה ֹלא ְצפּוָיה', ֶאָּלא ִּבְגַלל 
ַרְׁשָלנּוְתָך ְוחֶֹסר ָהְרִצינּות ֶׁשְּלָך. ָהַעְצלּות ַהּזֹו סֹוָפּה ֶׁשִּתְגרֹם ְלָך ֶנֶזק 
ָּגדֹול, ְולּו ַלֲעָצֵתנּו ִּתְׁשַמע, ַהְתֵחל ְלַהְׁשִּכים קּום ִמֵּדי ּבֶֹקר, ְוַהְפֵסק 
ְלַבְזֵּבז ֶאת ְזַמְּנָך ַהָּיָקר ָלִריק ְּבֵׁשָנה ַחְסַרת ּתֹוֶעֶלת", ָאְמרּו ְּבתֹוַכַחת 

מּוָסר, ַאְך ִּדְבֵריֶהם ֹלא ָחְדרּו ְּכָלל ְלָאְזנֹו ֶׁשל ֵּדְיִויד.  
ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְבַצר  ַעד  ָאִביו  ִהְזַּדֵּקן  ּוְבַמֲהָלָכן  ָחְלפּו,  נֹוָספֹות  ָׁשִנים 
ֶׁשל  ְּבָיָדיו  ִהְפִקיד  ְּבֵרָרה  ְּבֵלית  ִמְסָחרֹו.  ְּבִעְנְיֵני  ְוַלֲעסֹק  ְלַהְמִׁשיְך 
ְּבנֹו ֶאת ָהֵעֶסק ֻּכּלֹו, ְּבֵצרּוף ַאְזָהרֹוָתיו ְלַהְקִּפיד ַעל ַהְּזַמִּנים ּוְלִהָּגֵמל 
ְלַהְׁשִּכים קּום,  ְלִהְתַרֵּגל  ּוְלַהְתִחיל  ְלַאֵחר ֶאת קּומֹו ַּבּבֶֹקר  ִמִּמְנָהגֹו 
ְוא הּוא ְמַנֶּסה ְלַחֵּנְך ֶאת ְּבנֹו. "ַעְכָׁשו  אּוָלם ֵהיֵטב ָיַדע ָהָאב, ִּכי ַלּׁשָ

ְמֻאָחר ִמַּדי", ָאַמר ָהָאב ַהָּזֵקן ְלַעְצמֹו, "ָהָיה ָעַלי ַלֲעׂשֹות זֹאת ַּכֲאֶׁשר 
ה  ָהָיה ְּבִני ָצִעיר ְלָיִמים, ְוֹלא ַעְכָׁשו ְּכֶׁשהּוא ְּכָבר ָאָדם ּבֹוֵגר ַהִּמְתַקּׁשֶ
ְלַׁשּנֹות ֶאת ֶהְרֵּגָליו". ָיַׁשב ֵּדיִויד ַעל ִּכְסאֹו ֶׁשל ַהְמַנֵהל ָהָראִׁשי, ְוָחַלׁש 
ְוָהעֹוְבִדים  ֶׁשּבֹו,  ַהְמסֶֹעֶפת  ָהֲעָסִקים  ַמֲעֶרֶכת  ִעם  ֻּכּלֹו  ַהִּבְנָין  ַעל 
ַהָּצֳהַרִים,  ִלְקַראת  ַרק  יֹום  ְּבָכל  ְלָכְך ֶׁשֲאדֹוָנם מֹוִפיַע  ִהְתַרְּגלּו  ְּכָבר 

ְוִהְׁשִלימּו ִעם־ָּכְך ֵמחֶֹסר ְּבֵרָרה. 
ׁשּום ָּדָבר ֹלא ֵהִכין ֶאת ֵּדיִויד ְלאֹותֹו ּבֶֹקר קֹוֵדר. ְּכַדְרּכֹו, ָקם ַּבֲעַצְלַּתִים 
ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת, ִהְתּכֹוֵנן ַּבֲעֵיפּות ּוְבִאִּטּיּות ִליִציָאתֹו ֵמַהַּבִית, ְוָעָׂשה 
ֶאת ַּדְרּכֹו ֶאל ִּבְנַין ַהִּמְׂשָרִדים ַהָּגדֹול ֶׁשְּבַבֲעלּותֹו. ֵמָרחֹוק ְּכָבר ִּגָּלה 
ַעְנֵני ָעָׁשן ְּכֵבִדים ִמַּתְּמִרים ֵמָהֵאזֹור. ִלּבֹו ֶהְחִסיר ְּפִעיָמה, ְוהּוא ֵהֵחל 
ֶעֶׁשן  ִלְראֹות ֶאת ְמקֹור  ְּכֵדי  ְּבַחָּייו,  ָלִראׁשֹוָנה  ִּכְמַעט  ָלרּוץ,  ְלֶפַתע 
ַהִּכְבָׁשן. ְוֶאת ֲאֶׁשר ָיגֹור ָּבא לֹו. ְּבֵעיַנִים ִנְדָהמֹות ָרָאה ֶאת ַהִּבְנָין ֶׁשּלֹו 
עֹוֶלה ֻּכּלֹו ֶּבָעָׁשן ְוַלֲהבֹות ֵאׁש ַמִּקיפֹות אֹותֹו ִמָּכל ֵעֶבר. ֶאת ְׁשֵאִרית 
ִהִּגיַע  ְוַכֲאֶׁשר  ָזִריז,  ִּכְצִבי  ְמִהיִרים  ְּבִדּלּוִגים  ָעָׂשה  ַהִּבְנָין,  ֶאל  ַהֶּדֶרְך 
ֶאל ַהָּמקֹום ִּבְנִׁשיָמה ְטרּוָפה, ָּפַגׁש ָׁשם ֶאת ָּכל ָהעֹוְבִדים ֶׁשִהְצִליחּו 
ְלֵהָחֵלץ ְּבֶדֶרְך ֵנס ֵמַהִּבְנָין ַהּבֹוֵער. "ִהְזַמְנֶּתם ֶאת ְמַכֵּבי ָהֵאׁש"? ָׁשַאג 
ֵּדיִויד ְּבקֹול ִנַחר, ְוָהעֹוְבִדים ֵהִׁשיבּו ְּבִחּיּוב. "ָאז ַמּדּוַע ֵהם ּבֹוְׁשִׁשים 
ֵעיָניו.  ֶנֶגד  קֹוְרִסים  ַחָּייו  ָּכל  ֶאת  רֹוֶאה  ְּבעֹודֹו  ִּבְכֵאב,  ָׁשַאג  ָלבֹוא"? 
ַהְּכִביׁש  ֶאל  ְוִהִּביטּו  ְוַהְׁשָלָמה,  ְּבֵיאּוׁש  ְּבִכְתֵפיֶהם  ָמְׁשכּו  ָהעֹוְבִדים 
ֲאֻרּכֹות  ִמְתָקְרבֹות. ַּדּקֹות  ַהִּכּבּוי  ְמכֹוִנּיֹות  ִלְראֹות ִאם  ְּכֵדי  ָהָראִׁשי 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק  ְּכֶנַצח,  ְלֵדְיִויד  לֹו  ִנְרֶאה  ָהָיה  ַהְּזַמן  ַּכֲאֶׁשר  ָחְלפּו, 
הֹוִפיעּו סֹוף־סֹוף ַהַּכָּבִאים ְּבִלּוּוי ַזְרנֹוֵקי ַהַּמִים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשְּבָיָדם, אּוָלם 
ָהָיה ְּכָבר ְמֻאָחר ִמַּדי, ְוֶאת ַהַּנֲעֶׂשה ֵאין ְלָהִׁשיב. ִּבְנַין ַהִּמְׂשָרִדים ָהָיה 
ֻּכּלֹו ְלַמֲאכֶֹלת ֵאׁש, ּוִמָּכל ַּכְסּפֹו ָהַרב ֶׁשל ֵּדייִויד ֹלא ִנְׁשַאר ֶאָּלא קֶֹמץ 
ֶׁשל ֵאֶפר ְוֶרֶמץ ְואּוִדים ֲעֵׁשִנים. "ַמּדּוַע ָּבאֶתם ַרק ַעְכָׁשו"? ָׁשַאג ֶאל 
ַהַּכָּבִאים ִּבְכֵאב, "ָלָּמה ֹלא ִהְקַּדְמֶּתם ָלבֹוא, ֶוֱהִייֶתם ַמִּציִלים ְלָפחֹות 
ַאָּתה  "ָמה  ְוָאְמרּו:  ְּבִכְתֵפיֶהם  ָמְׁשכּו  ַהָּללּו  ַאְך  ֵמְרכּוִׁשי"?!  ֵחֶלק 
ְּבַסְך־ ֲאָבל  ִהְתַעַּכְבנּו.  ְוָלֵכן  ָּכְלֶׁשהּו  ִעּכּוב  ָלנּו  ָהָיה  ֵמִאָּתנּו?  רֹוֶצה 

ַהּכֹל ֵאַחְרנּו ְּבַכָּמה ַּדּקֹות ִּבְלַבד, ְוַאָּתה עֹוֶׂשה ִמֶּזה ִעְנָין ּכֹה ָּגדֹול"?! 
ְוהּוא  ְּכֵאב,  ַעד  ְלֵדְיִויד  ֻמֶּכֶרת  ָהְיָתה  ֶׁשָּלֶהם  ַהִּטְּפִׁשית  ַהְּתׁשּוָבה 
ֲהֵרי  ה  ָהְיתַָ "זֹו  ָּגדֹול.  ְּבַפִּטיׁש  ְּברֹאׁשֹו  ָהְלמּו  ְּכִאּלּו  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ָחׁש 
ְוָקַלט  ִּבְכֵאב,  ָלַחׁש  ְמַאֵחר"  ֶׁשָהִייִתי  ַּפַעם  ְּבָכל  ַהְּקבּוָעה  ְּתׁשּוָבִתי 

ֻּכָּלם ִנּסּו ְלַהְסִּביר לֹו ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות. סֹוף־סֹוף ֶאת ַמה ּׁשֶ

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה ִהְׁשַּתְּמׁשּו ַּבֲעֵלי ַהּמּוָסר, ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח ֶאת ַהְמַאֲחִרים 
ְּבִאחּור  ֵהם  מֹוִפיִעים  קּום.  ְלַהְׁשִּכים  ּוִמְתַעְּצִלים  ַּבּבֶֹקר  ָלקּום 
ַלְּתִפָּלה ְוַלִּלּמּוִדים, ְוַטֲעָנָתם ְּבִפיֶהם ּדֹוָמה ְלַטֲעָנתֹו ֶׁשל ֵּדְיִויד "ְּבַסְך 
ַּדָּקה  ֶׁשל  ֶעְרָּכּה  ִהיא  ָמה  ְמִביִנים  ְוֹלא  ַּדּקֹות",  ְּבַכָּמה  ֵאַחְרִּתי  ַהּכֹל 

ַאַחת, ְוַכָּמה ֲחׁשּוָבה ִהיא ַהַהְׁשָּכָמה ַּבּבֶֹקר ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא.
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• ְיהּוָדה ֶּבן־ֵּתיָמא אֹוֵמר: ֱהֵוי ַעז ַּכָּנֵמר ְוַקל ַּכֶּנֶׁשר, ָרץ ַּכְּצִבי 
ַמִים. ָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם  ְוִגּבֹור ַּכֲאִרי, ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ֶׁשַּבּׁשָ
ִאם  ְוַאף  ּבֹוְראֹו,  ַלֲעבֹוַדת  ַּבּבֶֹקר  ַלֲעמֹד  ַּכֲאִרי  ְלִהְתַּגֵּבר 
יֶאּנּו ִיְצרֹו ַּבחֶֹרף ֵלאמֹר, 'ֵאיְך ַּתֲעמֹד ַּבּבֶֹקר ְוַהּקֹור ָּגדֹול'?  ַיּׁשִ
ֹלא  ַוֲעַדִין  ִמִּמָּטְתָך  ַּתֲעמֹד  'ֵאיְך  ֵלאמֹר  ַּבַּקִיץ  יֶאּנּו  ַיּׁשִ אֹו 
ָנֶתָך'? ִהְתַּגֵּבר ָעָליו ָלקּום, ֶׁשְּתֵהא ַאָּתה ְמעֹוֵרר  ָׂשַבְעָּת ִמּׁשְ

ַחר, ְוֹלא ְיֵהא הּוא ְמִעיְרָך. )טור אורח־חיים( ַהּׁשַ

הּוא  ֶׁשְּיֵהא  ּבֹוְראֹו,  ַלֲעבֹוַדת  ַּבּבֶֹקר  ַלֲעמֹד  ַּכֲאִרי  ִיְתַּגֵּבר   •
ַחר. ִׁשּוִיִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד, הּוא ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה  ְמעֹוֵרר ַהּׁשַ
ֵאין  ִּכי  ָהֱאֹלִקים.  ִלְפֵני  הֹוְלִכים  ֲאֶׁשר  ַהַּצִּדיִקים,  ּוְבַמֲעלֹות 
ְיִׁשיַבת ָהָאָדם ּוְתנּועֹוָתיו ַוֲעָסָקיו ְוהּוא ְלַבּדֹו ְּבֵביתֹו, ִּכיִׁשיָבתֹו 
ַוֲעָסָקיו ְוהּוא ִלְפֵני ֶמֶלְך ָּגדֹול, ְוֹלא ִּדּבּורֹו ְוַהְרָחַבת ִּפיו ִּכְרצֹונֹו 
ָּכל־ ַהֶּמֶלְך.  ְּבמֹוַׁשב  ְּכִדּבּורֹו  ּוְקרֹוָביו,  ֵּביתֹו  ַאְנֵׁשי  ִעם  ְוהּוא 

ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשָּיִׂשים ֶאל־ִלּבֹו ֶׁשַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ַהָּקָּב"ה, ֲאֶׁשר ְמלֹוא 
ְּבַמֲעָׂשיו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ְורֹוֶאה  ָעָליו  ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, עֹוֵמד  ָּכל 
ִמָּיד  ְנֻאם־ה'",  ֹלא־ֶאְרֶאּנּו  ַוֲאִני  ַּבִּמְסָּתִרים  ִאיׁש  "ִאם־ִיָּסֵתר 
ּוָבְׁשּתֹו  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ְּבַפַחד  ְוַהַהְכָנָעה  ַהִּיְרָאה  ֵאָליו  ַיִּגיַע 
ָעָליו  ַהַּמְלִעיִגים  ָאָדם  ְּבֵני  ִמְּפֵני  ִיְתַּבֵּיׁש  ְוֹלא  ָּתִמיד.  ִמֶּמּנּו 
ם ִיְתָּבַרְך. ַּגם ְּבֶהְצֵנַע ֶלֶכת ּוְבָׁשְכבֹו ַעל ִמְׁשָּכבֹו,  ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ִּבְזִריזּות  ָיקּום  ָנתֹו  ִמּׁשְ ּוְכֶׁשֵּיעֹור  ׁשֹוֵכב,  הּוא  ִמי  ִלְפֵני  ֵיַדע 

ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו ִיְתָּבַרְך ְוִיְתַעֶּלה. )שולחן־ערוך ורמ"א( 

ְוָיִכין ַעְצמֹו  ֶׁשַּיֲעמֹד  ָצִריְך  ַחר הּוא  ַהּׁשַ ְלִפי ֶׁשּקֶֹדם ֲעלֹות   •
ִמְּבָכל  יֹוֵתר  ִליַׁשן  ָעָליו  ִמְתַּגֵּבר  ִיְצרֹו  ְוָאז  ּבֹוְראֹו,  ַלֲעבֹוַדת 

ַהַּלְיָלה, ְּכֵדי ְלַבְּטלֹו ֵמֲעבֹוַדת יֹוְצרֹו. )פרישה(

ַּבַּלְיָלה  ַּגם  ִייַׁשן  ֹלא  ְוִאם  ֵׁשָנה,  ְּבֹלא  ָלָאָדם  ֶאְפָׁשר  ִאי   •
ָנה,  ִיְׁשַּתֵּגע ְוֵיֵצא ִמַּדְעּתֹו, ְוֹלא ְיַבֶּלה ֶאת ָיָמיו יֹוֵתר ִמַּדי ַּבּׁשֵ

ֶאָּלא ְּכִפי ַהָּדרּוׁש ְלגּופֹו. )לחם שמים( 

ַהַּיְלדּות  ִּביֵמי  ִּבְפָרט  ִליׁשֹן,  ָלָאָדם  ַהָּדרּוׁש  ַהְּזַמן  ִׁשעּור   •
ְוַהַּנֲערּות, הּוא ְׁשמֹוֶנה ָׁשעֹות, ֶׁשהּוא ְׁשִליׁש ַהְיָמָמה. ְוִסָּמָנְך: 
ָיַׁשְנִּתי  ִלי", ִאם  ָינּוַח  ָיַׁשְנִּתי ָאז  ְוֶאְׁשקֹוט,  "ִּכי־ַעָּתה ָׁשַכְבִּתי 

ְּכִמְנַין ָא"ז = ְׁשמֹוֶנה, ָאז ָינּוַח ִלי. )הרמב"ם(

ּוַבּבֶֹקר  ְמֻאֶחֶרת,  ָׁשָעה  ַעד  ַּבַּלְיָלה  ִלְלמֹד  ֶׁשִּנְׁשָאִרים  ֵיׁש   •
ְׁשַמע.  ְקִריַאת  ְזַמן  ֶׁשָעַבר  ְלַאַחר  ְמֻאָחר  ְלִהְתַּפֵּלל  ָּבִאים 
ֵּכיַצד לֹוְקִחים ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ּוִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבּה ֶנְגּדֹו, 
ַחס ְוָׁשלֹום?! ְוָכל זֹאת ַיְחׁשֹב ְלַעְצמֹו, ֲאָבל ַּכּמּוָבן ֶׁשֵאין לֹו 
ָלדּון ֲאֵחִרים ֶׁשָּבִאים ְלִהְתַּפֵּלל ְמֻאָחר, ִּכי ִיָּתְכנּו ִסּבֹות ַרּבֹות 

ְלַמֲעֵׂשיֶהם ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת־ָּכל־ָהָאָדם ְלַכף־ְזכּות. )אור לציון( 

ַוֲחָבל  ָהעֹוָלם,  ִמן  ָהָאָדם  ֶאת  מֹוִציָאה  ַׁשֲחִרית  ֶׁשל  ֵׁשָנה   •
ַעל ְּדִמְׁשַּתְּכִחין, ּוִבְפָרט ִּבימֹות ַהַּקִיץ, ֶׁשִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה ַעל 
ָעְמָדם ַיֲעמֹדּו, אֹו ִלְבּדֹק ְּבֶחְׁשּבֹונֹוֵתיֶהם, אֹו ִּבְׂשחֹוק ְוִׂשיחֹות 
ְקִריַאת  ְזַמן  ֶׁשַּיֲעבֹר  ַעד  ַׁשֲחִרית  ֶׁשל  ֵׁשָנה  ִויֵׁשִנים  ְמֵרִעים, 
ַּבֲעָדם,  ָחַׁשְך  עֹוָלם  ָנָתם  ִמּׁשְ ּוְכֶׁשעֹוְמִדים  ּוְתִפָּלה,  ְׁשַמע 
ֶׁשרֹוִצים ְלַמֵהר ֵליֵלְך ַלֲחנּות ְלִעְסָקם, ְואֹוְמִרים ַאַחר ֲעבֹור 

ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ְּתִפָּלה ֲחטּוָפה ּוְקטּוָפה. )פלא יועץ( 

ִליֵדי  ְמִביָאה  ְזִהירּות  ַוֲהָכָנה,  ָּגֵדר  ָצִריְך  טֹוב  ָּדָבר  ּוְלָכל   •

ָלקּום  ְורֹוֶצה  ה'  ֶאת  ַהָּיֵרא  ָהִאיׁש  ֶזה,  ְלִעְנָין  ְוֵכן  ְזִריזּות. 
ַהִּצּבּור,  ִעם  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ּוְלַהְׁשִּכים  ַאְׁשמֹורֹות 
ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלַאֵּבד טֹובֹות ַהְרֵּבה, ֶזה ַּדְרּכֹו ֶּדֶרְך ַהּקֶֹדׁש. ֶׁשֹּלא 
ַּבּתֹוָרה,  ַלֲעסֹק  ֲאִפּלּו  ַהַּלְיָלה  ִּבְתִחַּלת  ֵנעֹור  ִלְהיֹות  ְמַאֵחר 
ְוָכל־ֶׁשֵּכן ִלְדַבר ָהְרׁשּות ְוִׂשְמַחת הֹוֵללּות, ַרק ִיְׁשַּכב ְוָעְרָבה 
ב ַּדְעּתֹו, ּוְכֵדי  לֹו ְׁשָנתֹו, ְוַיְקִּדים ַאְׁשמֹורֹות, ְוִיְׁשֶּתה ָקֶפה ְלַיּׁשֵ
ֶׁשּיּוַכל ְלַנּקֹות ּגּופֹו ָיֶפה ְוִיָּפֶנה, ְוַיֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ְּכִׁשעּורֹו ֲאֶׁשר 

ֲחָננֹו  ה'. ְוַיְׁשִּכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִיְתַּפֵּלל ִעם ַהִּצּבּור. )שם( 

• ַיְרִּגיל ַעְצמֹו ְּבַמֲאָכִלים ַקִּלים ְוַכּדֹוֶמה, ֶׁשֹּלא ִייַׁשן ַהְרֵּבה, ִּכי 
ָנה ֹלא ַׁשָּיְך ִהְתַּגְּברּות. )פרי מגדים( ַּבּׁשֵ

ָנְתָך, ַהְׁשֵלְך ַהְּכָסתֹות ֵמָעֶליָך ְוקּום ַעל  • ִמָּיד ְּכֶׁשֵּתעֹור ִמּׁשְ
ַרְגֶליָך, ְוַאל ַּתְחׁשֹב ֲאִפּלּו ֶרַגע ְּבִעְנַין ִקיָמְתָך, ְּדֶזהּו ִּפְתחֹו ֶׁשל 

ֵיֶצר ְלַהְתִחיל ְלַפּתֹוְתָך ֶׁשֹּלא ַּתְׁשִּכים ַלְּתִפָּלה. )שבט מוסר( 

ֵמַהִּמָּטה  ָלקּום  ָקֶׁשה  ם.  ַהּׁשֵ ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ְּבָכל  ֶזה  ָּכְך   •
ֵאין  ֶׁשִּכְמַעט  ַמְרִּגיִׁשים  ָקִמים,  ֶׁשְּכָבר  ְלַאַחר  ֲאָבל  ַּבּבֶֹקר, 

ׁשּום קִֹׁשי, ְלַאַחר ֶׁשּיֹוְצִאים ַנֲעֶׂשה ַקל. )אור לציון( 

ְמַעט  ָּבִאים  ֵיׁש  ֲחֻתָּנה.  ְלִׂשְמַחת  ּדֹוִמים  ְוִלּמּוד  ְּתִפָּלה   •
ְמָחה  ַהּׂשִ ִמְּתִחַּלת  ָּבִאים  ְמָחה,  ַהּׂשִ ַּבֲעֵלי  ֲאָבל  ְוהֹוְלִכים, 
ם.  ְוַעד סֹוָפּה, ְוָכְך הּוא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ַהִּלּמּוד ַוֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ְמָחה  ַהּׂשִ ְּכַבַעל  ֲהֵריהּו  ָלֵצאת,  ּוְמַאֵחר  ָלבֹוא  ֶׁשַּמְקִּדים  ִמי 

ַהָּקׁשּור ַלָּקָּב"ה ִמְּתִחָּלה ְוַעד ַהּסֹוף. )יתגבר כארי( 

ינֹוָבה  ִמּׁשִ ְׁשַרָּגא  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ָהָיה  ָרִגיל  ְּדָבִרים  ַאְרָּבָעה   •
לֹוַמר: ַהְּתִפָּלה ֲהִכי ְּפׁשּוָטה ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ְּבִצּבּור, ָיָפה יֹוֵתר 
ַהְּתִפָּלה  ִּביִחידּות;  ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים  ְּביֹוֵתר  ַהָּיָפה  ֵמַהְּתִפָּלה 
ַהְּפׁשּוָטה ְּביֹוֵתר ִּבְזַמָּנּה, ָיָפה יֹוֵתר ֵמַהְּתִפָּלה ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר 
הּוא  ַּבֶּדֶרְך  ְּכֶׁשהּוא  ְּביֹוֵתר  ַהְמֻכָּבד  ַהְּיהּוִדי  ִּבְזַמָּנּה;  ֶׁשֹּלא 
ָּפחּות ֵמֶעְרּכֹו ֵמַהְּיהּוִדי ַהָּפׁשּוט ְּביֹוֵתר ְּכֶׁשהּוא ְּבֵביתֹו; ְוטֹוב 
יֹוֵתר ָלָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ֵמֲאֶׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני 

ַהֵּתָבה ִּכְׁשִליַח ִצּבּור. )מאמר יחזקאל(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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