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4 ַהְקָּדָמה

ְיָלִדים ְיָקִרים, 
ם טֹוב: ַעל שֵׁ ר ַהבַּ ְמַספֵּ

תוֹ,  שָׁ קָּ א ֶאת בַּ ָבר - ֲאַמלֵּ י דָּ נִּ ׁש ִממֶּ ַבקֵּ ל ַהמְּ ֶלְך: כָּ יֹום ֶאָחד ִהְכִריז ַהמֶּ
ל ֶאת ְמבּוָקשוֹ.  ר, ְוָכל ֶאָחד ִקבֵּ ׁשּו עֹשֶׁ קְּ בִּ ה שֶׁ ֵאלֶּ יאּות ְוָכבֹוד, כָּ ׁשּו ְנשִׂ קְּ בִּ ה שֶׁ ֵאלֶּ ָהיּו כָּ
ר  נּות ְלַדבֵּ מְּ ָרָצה, ָהָיה ִהְזדַּ ל ָמה שֶׁ ׁשּוָטה". כָּ ה "פְּ שָׁ קָּ ׁש בַּ קֵּ ִאיׁש ָחָכם ֶאָחד בִּ

ל יֹום.  יֹום, כָּ ָעִמים בְּ לֹוׁש פְּ ֶלְך שָׁ ִעם ַהמֶּ
ר ִאּתוֹ. ָהִאיׁש לֹא  ל ְמבּוָקׁשוֹ הּוא ְלַדבֵּ כָּ נוֹ ָאָדם שֶׁ יֶּשְׁ ֵמַח ְמאֹד ְלַגּלֹות שֶׁ ֶלְך שָׂ ַהמֶּ
ֵנס ְלֵהיָכלוֹ  תוֹ ְוָנְתנּו לוֹ ְרׁשּות ְלִהכָּ שָׁ קָּ ר ְוָכבֹוד, ְוָלֵכן מּוְלָאה בַּ ל עֹשֶׁ ׁש ְלַקבֵּ קֵּ בִּ

ן.  ר ְוָכבֹוד גַּם כֵּ ח עֹשֶׁ יִּקַּ ְתחּו לוֹ ֶאת ָהאֹוָצרֹות, שֶׁ ם פָּ ֶלְך, ְושָׁ ר ִעם ַהמֶּ ּוְלַדבֵּ

לֹׁש  ָלִכים ְלָפחֹות שָׁ ר ִעם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהמְּ נּות ְלַדבֵּ מְּ גַּם ָלנּו ֵיׁש ִהְזדַּ  
ּנּו ְוַעל ָמה ְלהֹודֹות לוֹ,  ׁש ִממֶּ יד לוֹ ּוְלַבקֵּ ה ָמה ְלַהגִּ יֹום. ְוֵיׁש ָלנּו ַהְרבֵּ ָעִמים בְּ פְּ
דֹוָלה ָעְזרּו ָלנּו  ֶנֶסת ַהגְּ י כְּ ְך - ַאְנשֵׁ ם כָּ ִמיד יֹוְדִעים ֵאיְך. ְלשֵׁ ֲאָבל ֲאַנְחנּו לֹא תָּ

ֵרה. מֹוֶנה ֶעשְׂ ת שְׁ ִפלַּ ְוָכְתבּו ֶאת תְּ

ְקָלה  דִּ ל  שֶׁ ְפָלִאים  ַהנִּ ְוַהּקֹוִמיְקִסים  ָהִאּיּוִרים  ּוְבֶעְזַרת  זוֹ,  חֹוֶבֶרת  בְּ  
ַיַחד,  ה  ְנַגלֶּ ה'  ּוְבֶעְזַרת  ּוְבָרָכה  ָרָכה  בְּ ל  כָּ ַעל  יֹוֵתר  ִלְלמֹד  ה  ְנַנסֶּ יב,  גִּ שַׂ
ים ֵמה'  שִׁ ּה ָאנּו גַּם ְמַבקְּ "ה ְוַדְרכָּ נּו ִעם ַהָקבָּ לָּ ר שֶׁ שֶׁ ִלי ַלקֶּ ה ִהיא ַהכְּ ִפלָּ ַהתְּ שֶׁ

ָלִליִּים. ָרִטיִּים ְוַהכְּ נּו ַהפְּ ל ָצְרכֵּ ֶאת כָּ
ָרצוֹן! ִפּלֹוֵתינּו בְּ לּו תְּ יְִּתַקבְּ ְיִהי ָרצוֹן שֶׁ
ַהְצָלָחה! בְּ

פנחס כהן

ילדים יקרים,
ִית, ֲעבֹודֹות  ל בַּ ל-ִמיֵני ֲעבֹודֹות. ֲעבֹודֹות שֶׁ ִעים כָּ ַמֲהַלְך ַהַחיִּים ֲאַנְחנּו ְמַבצְּ בְּ

ֶפר, ֲעבֹודֹות ְלחּוִגים, ֲעבֹודֹות ְלַפְרָנָסה... ית-ַהסֵּ ל בֵּ שֶׁ
ֵחֶלק ֵמָהֲעבֹודֹות ּדֹוְרׁשֹות ַמֲאָמץ, ְלֶחְלָקן ָנחּוץ ֶיַדע ִמְקצֹוִעי, ֶחְלָקן ְמַהּנֹות יֹוֵתר, 
ּיָיָתן.  ָכר ַלֲעשִׂ ִעים ֵיׁש ּתֹוָצָאה ְושָׂ ָאנּו ְמַבצְּ חֹות – ֲאָבל ְלָכל ָהֲעבֹודֹות שֶׁ ֶחְלָקן פָּ

ְוִרּכּוז,  ֶיַדע  ַרב,  ַמֲאָמץ  ָלּה  ִנְדַרׁש  ִמיָנּה,  בְּ ְמיֶֻחֶדת  ֲעבֹוָדה  ָנּה  ֶישְׁ  
ה. ִפלָּ ב – תְּ לֵּ בַּ ֵוה יֹוֵתר ִמזָָּהב. קֹוְרִאים ָלּה ֲעבֹוָדה שֶׁ ּה שְׁ לָּ ָכר שֶׁ ְוַהשָּׂ

ֶהְחֵלט ֲעבֹוָדה.  ב" ְוִהיא בְּ לֵּ בַּ ה ִנְקֵראת גַּם "ֲעבֹוָדה שֶׁ ִפלָּ ן. ַהתְּ כֵּ
ְמָחה.  ּוְבשִׂ ַקּלּות  יֹוֵתר בְּ ַלֲעבֹד ֶאת ה'  ָלֶכם  ֲעזֹר  תַּ זוֹ  חֹוֶבֶרת  ִהיא שֶׁ ִתי  ִפלָּ תְּ

יֶכם.  ים ַהּיֹוְצאֹות ִמפִּ לִּ מִּ נּו טֹוב יֹוֵתר בַּ וְּ ִבינּו ְוִתְתכַּ תָּ

ְרָנָנה. )תהילים ק'( אּו ְלָפָניו בִּ שְִׂמָחה בֹּ ִעְבדּו ֶאת ה' בְּ

דקלה )דסברג( שגיב



ָצִריְך ְלַייֵחד ָמקֹום ִלְתִפָּלה. ֵּבית ְּכֶנֶסת ֵיׁש ִלְבנֹות ַּבָּמקֹום ֲהִכי ָּגבֹוַּה ָּבִעיר. ְצִריָכה ִלְהיֹות לֹו ְמבֹוָאה. ָראּוי ְלַהֵּדר 

ְּבִתְפַאְרּתֹו ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוֵיׁש ְלִהָּכֵנס ֵאָליו ְּבִיְרַאת-ָּכבֹוד ִּבְצִניעּות ּוִבְדָמָמה ְוֹלא ְלַנֵהל ּבֹו ִׂשיחֹות ְסָתִמיֹות.

ְּתִהָּלה, ִּתְרִאי ֶאת ַאְרמֹון ַהֶּמֶלְך, 
ַּכָּמה הּוא ְמֹפָאר ְוִנָּצב ְּבָמקֹום ֲהִכי 

ָּגבֹוַּה ָּבִעיר.

ֵאיֶזה ַמָּזל ֶׁשֵּיׁש ְמבֹוָאה,
ִמְסְּדרֹון ִלְפֵני ֶׁשִּנְכָנִסים ִלְפֹּגׁש 

ֶאת ַהֶּמֶלְך. ֶזה ְמַאְפֵׁשר ְלִהְתַנּקֹות 
ֵמָהָאָבק ֶׁשַּבחּוץ ְוַלְחֹׁשב ַעל ָמה

        ֶׁשַּנִּגיד ִּבְפִנים.

ַהֶּמֶלְך
רֹוֶאה ֶאת ָּכל ִמי 

ֶׁשָּבא
ְוַהָּבִאים
ּפֹוִנים

ְיִׁשירֹות
   ֵאָליו, 
ְּבִלי 

ַהְפָרעֹות 
ַּבֶּדֶרְך.

הֹוד, ֵיׁש ֲחִׁשיבּות ַרָּבה ְלַמְרֶאה 

ָהַאְרמֹון, ַלָּמקֹום 

ֶׁשּבֹו ַהֶּמֶלְך ִמְׁשַּתֵּכן. 

ֲאָבל אֹוִתי ְמַרֵּגׁש ֶׁשֲאַנְחנּו 

עֹוְמִדים ִלְפּגֹׁש

ֶאת ַהֶּמֶלְך ְּבַעְצמֹו.

 ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּלנּו ָּכל-ָּכְך 
ַקּׁשּוב ֶׁשהּוא מּוָכן ְלַקֵּבל 

ֶאת ֻּכָּלם ְּבָכל ָׁשָעה.
 הּוא ָּכל-ָּכְך טֹוב,

ֶׁשהּוא ִמְתַיֵחס ַלֲעִׁשיִרים ַוֲעִנִּיים
ַלְּגדֹוִלים ְוַלְּקַטִּנים ְּבֹאֶפן ָׁשֶוה.

  הּוא ָּכל-ָּכְך ַרחּום 
ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ְּתִחּנֹות 

ְּגדֹולֹות ּוַבָּקׁשֹות 
ְקַטּנֹות ְותֹודֹות 

ּוְבָרכֹות ְּבָכל ַמָּצב.

  ְוהּוא ָּכל ָּכְך ָחָכם ֶׁשהּוא יֹוֵדַע 
ֵאיְך ְלָהִׁשיב ְלָכל ַּבָּקָׁשה- ֹלא ָּתִמיד 
הּוא ְמַקֵּים אֹוָתּה. ָּתלּוי ִאם ָהָאָדם 
הּו  הּו טֹוב ְלַעְצמֹו אֹו ַמּׁשֶ ִּבֵּקׁש ַמּׁשֶ

ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלַחּכֹות יֹוֵתר. ֶׁשְּיַקְלֵקל לֹו.
ּבֹוִאי ִנָּכֵנס ְּכָבר ָלַאְרמֹון.

ְּבֵסֶדר. ֲאָבל 
ְּבֶׁשֶקט!

ֶקט! ִנְכָנִסים ָלַאְרמוֹן שֶׁ
5
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ת ָאבֹות ְרכַּ בִּ

)הולכים שלושה צעדים לאחור
ואחר-כך שלושה צעדים קדימה(

ֶתָך: ִהלָּ יד תְּ ח ּוִפי ַיגִּ ְפתָּ ה', שְָׂפַתי תִּ
)תהלים נא/יז(

ָך,בָּ רוּ ְך    אַ תָּ ה    ה' ָאה ִממְּ עֹוָלם בָּ יֵּׁש בָּ ָרָכה שֶׁ ל בְּ ָרכֹות. כָּ ל ַהבְּ ה הּוא ְמקֹור כָּ ַאתָּ

ֱא-לֵֹהינוּ  ֵוא-לֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינּו

ה ַעל ְסדֹום(.ֱא-לֹ ֵהי אַ ְברָ ָה ם ִפלָּ ת ַהֶחֶסד )ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, תְּ ִמדַּ ָעַבד ֶאת ה' בְּ ַאְבָרָהם שֶׁ

ה ָהֲעֵקָדה(.ֱא-לֹ ֵהי ִיְצָח ק ְגבּוָרה ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש )ַמֲעשֶׂ ָעַבד ֶאת ה' בִּ ִיְצָחק שֶׁ

ו, ְמִכיַרת יֹוֵסף(.ֵוא-לֹ ֵהי יַ ֲעקֹ ב אּו ָעָליו )ָלָבן, ֵעשָׂ בָּ ל ַהיִּּסּוִרים שֶׁ ָעַבד ֶאת ה' ַלְמרֹות כָּ ַיֲעקֹב שֶׁ

ָכל ַהיְּקּום.ָה ֵא-ל ַה גָּ דוֹ ל ֶוה לוֹ בְּ ֵאין שָׁ

ּב וֹ ר ה' ַקיָּם.ַה גִּ ְגַלל שֶׂ ל ָהעֹוָלם ִמְתַקיֵּם ַרק בִּ כָּ

ִרּיֹוָתיוְוַה נּ וֹ רָ א ֶרה ִיְרָאה ַעל בְּ ַמשְׁ

אֶֹפן ָמֵלא.ֵא-ל עֶ ְליוֹ ן יו בְּ ָרָכיו ּוַמֲעשָׂ ן ְלָהִבין ֶאת דְּ ּלֹא ִנתָּ ְך ְמרֹוָמם ַעד שֶׁ ל כָּ ה' הּוא כָּ

וָָּנה ַאֶחֶרת.ּגוֹ ֵמל ֲחָס ִדים טוֹ ִבים ֹיָעִדים ַרק ְלטֹוָבֵתנּו, ְללֹא ׁשּום כַּ ה ָלנּו ֲחָסִדים ַהמְּ ה' עֹושֶׂ

הּוא יֹוֵצר ַהּכֹל.ְוקוֹ ֵנה ַה כֹּ ל

ְוזוֹ ֵכר ַח ְסֵדי ָאבוֹת

יַח.וּ ֵמִביא גּ וֹ ֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶה ם שִׁ ַלח ָלנּו ֶאת ַהמָּ ְזכּות ַחְסֵדי ָהָאבֹות ה' ִישְׁ בִּ

מוֹ  מוֹ.ְלַמ עַ ן שְׁ ׁש ֶאת שְׁ ֵדי ְלַקדֵּ ה כְּ ֻאלָּ גַּם ִאם ֵאיֶנּנּו ְראּוִיים ְלָכְך, ה' ָיִביא ֶאת ַהגְּ

אַ ֲהבָ ה ינּו.בְּ ַלפֵּ ַאֲהָבה כְּ ּוְבָכל זֹאת, ֶזה ִיְהֶיה בְּ
ים,  ַחיִּ ים, ֶמֶלְך ָחֵפץ בַּ )בעשי"ת: ָזְכֵרנּו ְלַחיִּ
ים.( ים, ְלַמַעְנָך ֱאלִֹהים ַחיִּ ֵסֶפר ַהַחיִּ ְוָכְתֵבנּו בְּ

יו.ֶמ לֶ ְך עוֹ ֵזר ַמֲעשָׂ ה' עֹוֵזר ָלָאָדם ְלַהְצִליַח בְּ

יעַ  ָאה ָעָליו.וּ מוֹ שִׁ בָּ ָרה שֶׁ יל ֶאת ָהָאָדם ִמצָּ ה' ַמצִּ

ֲעלּולֹות ָלבֹוא ָעָליו.וּ ָמ ֵגן רֹות שֶׁ ה' ֵמֵגן ַעל ָהָאָדם ִמצָּ

ה ֵמֵגן ָעֵלינּו.    בָּ רוּ ְך   אַ תָּ ה    ה', מָ ֵגן אַ ְברָ הָ ם. ְזכּותוֹ ַאתָּ ר בִּ ְלתָּ ֶאת ַאְבָרָהם, ַוֲאשֶׁ ַמְרתָּ ְוִהצַּ שָּׁ ה שֶׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

ָרָכה: ל ַהבְּ ִזי שֶׁ ְרכָּ א ַהמֶּ ַהּנֹושֵׂ
ִלים? לְּ ֶאל ִמי ֲאַנְחנּו ִמְתפַּ

ִלים ֶלֱאלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו, לְּ  ֲאַנְחנּו ִמְתפַּ
ל ָהָאבֹות. ם שֶׁ ְרכָּ יֵכי דַּ י ָאנּו ַמְמשִׁ כִּ

ֶרְך ִליִציַרת  ּלּו ֶאת ַהדֶּ ֲאבֹוֵתינּו גִּ
דּו אֹוָתנּו ֵאיְך  ר ִעם ה', ְוִלמְּ ֶקשֶׁ

ל.  לֵּ ְלִהְתפַּ
ְזכּות  בִּ ִלים שֶׁ לְּ ְבָרָכה זוֹ ָאנּו ִמְתפַּ בִּ

ה. ֻאלָּ ָהָאבֹות ה' ָיִביא ָלנּו ֶאת ַהגְּ

ת ָאבֹות ְרכַּ בִּ

)כורעים=
מכופפים הברכיים.(

)חוזרים לעמידה 
זקופה(

)ומשתחווים= 
מכופפים הגב(

)כורעים=
מכופפים הברכיים.(

)חוזרים לעמידה 
זקופה(

)ומשתחווים= 
מכופפים הגב(

ֶּיִפְּתַח אֶת ׂשְפָתַי ּבַּצּורָה הָרְאּויָה  ּבִתְחִּלַת הַּתְפִּלָה ֲאנִי מְבַּקֵשׁ מֵה' שׁ
ְמֹעַ מִּפִי. ּגַם אֶת  ֶהּוא יִרְצֶה לִשׁ לֲַעמֹד לְפָנָיו ּולְהַּגִיד אֶת הַּמִּלִים שׁ
ֶּלִי ֲאנִי מֵכִין לִקְרַאת ה'- הַּמֶלֶךְ וְלִקְרַאת הַּתְפִּלָה. לָכֵן ֲאנִי  הַּגּוף שׁ

ָה צְעָדִים, ּכְדֵי לְהִתְקָרֵב עֹוד יֹותֵר לְבֹורֵא הָעֹולָם. ְלֹושׁ ּפֹוסֵעַ שׁ
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ברכת אבות

ּבְבִרְּכַת "מָגֵן-ֲאבֹות"
ֲאנַחְנּו מַזְּכִירִים אֶת זְכּות 

ֶּלָנּו. הָאָבֹות שׁ
אֶת ּתְכּונֹותֵיהֶם הַּטֹובֹות 

ֶל  וְאֶת נֶאֱמָנּותָם ּומְסִירּותָם שׁ
ֲאבֹותֵינּו לקב"ה.

ּגַם ּבְתֹוךְ ּכָל אֶחָד מֵאִּתָנּו יֵשׁ 
ֶל חֶסֶד ּומְסִירּות  ּתְכּונֹות אֵּלּו שׁ

ְנּו מֲֵאבֹותֵינּו. ֶּיָרַשׁ נֶפֶשׁ שׁ
ִיךְ ּבְדַרְּכָם וְעָלֵינּו לְהַמְשׁ

ֶה' יָבִיא לָנּו ּכְדֵי שׁ
אֶת הַּגְאֻּלָה ּבִמְהֵרָה.

יָמה:   ְמשִׂ

ִרים[ ְספָּ ין ָהאֹוִתּיֹות ְוַהמִּ רּוׁש ]בֵּ ג ְוַהפֵּ שָּׂ ין ַהמֻּ ַהְתִאימּו בֵּ

ג רּוׁשֻמשָּׂ פֵּ

ה' ַקיָּם.1 גָּ דוֹ לא ְגַלל שֶׂ ל ָהעֹוָלם ִמְתַקיֵּם ַרק בִּ כָּ

ּב וֹ רב ָאה ָעָליו.2גִּ בָּ ָרה שֶׁ יל ֶאת ָהָאָדם ִמצָּ ה' ַמצִּ

יַע לוֹ.3 נּ וֹ רָ אג גִּ מַּ ִפי שֶׁ ָכר ָועֶֹנׁש ְלָכל ֶאָחד כְּ הּוא ַהּנֹוֵתן שָׂ

ֲעלּולֹות ָלבֹוא ָעָליו.4עֶ ְליוֹ ןד רֹות שֶׁ ה' ֵמֵגן ַעל ָהָאָדם ִמצָּ

ָרָכיו 5עוֹ ֵזרה ן ְלָהִבין ֶאת דְּ ּלֹא ִנתָּ ְך ְמרֹוָמם ַעד שֶׁ ל כָּ ה' הּוא כָּ
אֶֹפן ָמֵלא. יו בְּ ּוַמֲעשָׂ

ָכל ַהיְּקּום.6ָמ ֵגןו ֶוה לוֹ בְּ ֵאין שָׁ

יעַ ז יו.7מוֹ שִׁ ַמֲעשָׂ ה' עֹוֵזר ָלָאָדם ְלַהְצִליַח בְּ

ֲֶאנַחְנּו מַתְחִילִים  ...לִפְנֵי שׁ
ְּפָט, אָּנָא הַּצִיגּו לִי אֶת  ּבַּמִשׁ

ָם הַּנֶאֱשׁ

ֶּלוֹ,  סַּבָא רַּבָה שׁ
אַבְרָהָם אָבִינּו , הָיָה 

אִישׁ חֶסֶד ּגָדֹול. לִּמֵד 
אֶת ּכֻּלָם לְהֲַאמִין ּבַה' 
וְלֲַעבֹד אֹותוֹ, וְעָמַד 

ּבְנִּסְיֹונֹות
ּגְדֹולִים 

מְאֹד.

סַּבָא רַּבָה יִצְחָק 
אָבִינּו חָפַר אֶת 

ֹונִים  הַּבְאֵרֹות הָרִאשׁ
ּבְאֶרֶץ יִׂשְרָאֵל, לִּמֵד 
אֹותָנּו מַהִי ּתְפִּלַת 

מִנְחָה, וְהִתְמֹודֵד מּול 
ִים ּגְדֹולִים. ָי קְשׁ

סַּבָא נֹוסָף, יֲַעקֹב אָבִינּו הָיָה אִישׁ ּתָם, 
ִבְטֵי יִׂשְרָאֵל ּובֵרֵךְ אֹותָם  הֵקִים אֶת שׁ

ִיכִים ֶאָנּו מַמְשׁ ּובֹות שׁ ּבִבְרָכֹות ֲחשׁ
ֶּלָנּו.         לְבָרֵךְ ּבָהֶן אֶת הַּיְלָדִים שׁ

ֶאַּתָה יֹודֵעַ  ָו ּכְשׁ ֹופֵט, עַכְשׁ ּכְבֹוד הַּשׁ
ֶת  ָר לָגֶשׁ מִי הָיּו ֲאבֹותָיו, אֶפְשׁ

ְּפָט עִם עַיִן טֹובָה  לַּמִשׁ
יֹותֵר וְלִזְּכֹר לוֹ אֶת

זְכֻּיֹותֵיהֶם.
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ת ָאבֹות ְרכַּ בִּ

ה ִנְקָרא מֹוִרָיה ָלמָּ
מילים: גמרא, מסכת תענית.

שר: אברהם פריד
ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִמי שֶׁ

ַהר ַהּמֹוִרָיה בְּ
הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם

ַמע קֹול ַצֲעַקְתֶכם ְוִישְׁ
ה ּיֹום ַהזֶּ בַּ

ָמּה מֹוִרָיה ה ִנְקָרא שְׁ ָלמָּ
ם ַהּמֹור ַהּטֹוב ַעל שֵׁ

ם. נֹו שָׁ יֶּשְׁ שֶׁ

שאלת שירת הלב

ל ְוַלֲעבֹד ֶאת ה'? לֵּ דּו אֹוָתנּו ֵאיְך ְלִהְתפַּ מְּ לִּ ה שֶׁ  1. ִמי ֵהם ֵאלֶּ

ל ֶאָחד ֵמָהָאבֹות?  2. ֵאילּו ַהְנָהגֹות אוֹ ִמּדֹות טֹובֹות ָלַמְדנּו ִמכָּ

יַע ְוֵהֵגן ה' ָעַזר, הֹושִׁ תָּ שֶׂ ִהְרגַּשְׁ ר ַעל ִמְקֶרה שֶׁ 3. ַספֵּ

ָרִטי?  אֶֹפן פְּ ָך בְּ ְחתְּ פַּ    ָעֶליָך אוֹ ַעל ִמשְׁ

א. ִמי ָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו
ַהר ַהּמֹוִרָיה? בְּ

ים ֵמה'  שִׁ ְזכּות ָמה ָאנּו ְמַבקְּ ב. בִּ
יֲַּעֶנה גַּם ָלנּו? שֶׁ

ה תָּ כִּ ֵאלֹות ְלִדּיּון בַּ שְׁ
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בּורֹות ת גְּ ְרכַּ בִּ

ּבוֹר ְלעוָֹלם ֲא-דָֹני ה גִּ ַעל ּכַֹח ּוְגבּוָרה ִנְצִחיִּים.ַאתָּ ָך בַּ ה ְלַבדְּ ַאתָּ

ה,  כֲֹחָך ְלַהֲחיֹות ֵמִתיםְמַחיֵּה ֵמִתים ַאתָּ בְּ

יַע. ָרהַרב ְלהוֹשִׁ יַע ִמצָּ ֵיׁש ְלָך ּכַֹח ָרב ְלהֹושִׁ

חֶֹרף( ִיץ(                 )בַּ קַּ         )בַּ
ם יב ָהרּוַח ּומוִֹריד ַהגֶּשֶׁ ל / ַמשִּׁ יַע.מוִֹריד ַהטָּ גִּ תַּ ֵאָליו הּוא רֹוֶצה שֶׁ ֻדיָּק שֶׁ קֹום ַהמְּ ה ַלמָּ ל ִטפָּ ה' מֹוִריד כָּ

ֶחֶסד ים בְּ ל ַחיִּ יַע ָלנּו.ְמַכְלכֵּ י ַמגִּ ה נֹוֵתן ָלנּו ַחיִּים ִמּתֹוְך ֶחֶסד, ְולֹא כִּ ַאתָּ

ים ַרֲחִמים ַרבִּ ְמַחיֵּה ֵמִתים בְּ

נּו ְועוֵֹזר ָלנּו ָלקּום.סוֵֹמְך נוְפִלים ִמיד ִנְמָצא ְלִצדֵּ ִלים, ה' תָּ גַּם ִאם ֲאַנְחנּו ִנְכשָׁ

ְורוֵֹפא חוִֹלים, 

יר ֲאסּוִרים ה לוֹ ָלקּום אוֹ ָלזּוז(ּוַמתִּ שֶׁ קָּ ל ִמיֵני ֲאִסיִרים )ִמי שֶׁ ֵרי כָּ ּפֹוֵתַח ִקשְׁ

ֵני ָעָפר יָּקּומּו ִלְתִחיָּהּוְמַקיֵּם ֱאמּוָנתוֹ ִלישֵׁ ה' ָעִתיד ְלַקיֵּם ֶאת ַהְבָטָחתוֹ שֶׁ

בּורוֹת ַעל גְּ ַעל ּכַֹח ּוְגבּוָרהִמי ָכמוָֹך בַּ בַּ

ְך מֹוָךּוִמי ּדוֶֹמה לָּ בּורֹוֶתיָך כָּ ֵאין ִמי ָיכֹול ַלֲעשֹׂות ֲאִפּלּו ַאַחת ִמגְּ

ַנַחת.ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחיֶּה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה ּצֹוֵמַח לוֹ בְּ מוֹ ְיבּול שֶׁ יָעה ְלַאט-ְלַאט, כְּ ַהיְּׁשּוָעה ַמגִּ

בעשרת ימי תשובה:
ַרֲחִמים.( ים בְּ )ִמי ָכמוָֹך ָאב ָהַרֲחָמן, זוֵֹכר ְיצּוָריו ְלַחיִּ

ה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים. ְוֶנֱאָמן ַאתָּ

ִתים. ה ה', ְמַחיֵּה ַהמֵּ בָּ רוּ ְך ַאתָּ

בּורֹות ת גְּ ְרכַּ בִּ

ָרָכה: ל ַהבְּ ִזי שֶׁ ְרכָּ א ַהמֶּ ַהּנֹושֵׂ
י  ַלפֵּ ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם ּוַבֲחָסָדיו כְּ ל הקב"ה בְּ ְדלּותוֹ שֶׁ גַּ
ַבע, גַּם  טֶּ ָבר בַּ ל דָּ ן כָּ ּנֹות ּוְלַתקֵּ ִרּיֹות. ה' ָיכֹול ְלשַׁ ַהבְּ
ִרי ַוֲחַסר ִסּכּוי. י ֶאְפשָׁ ְלתִּ ָדָבר בִּ ר בְּ ֻדבָּ מְּ ִאם ִנְרֶאה שֶׁ

ע ַהנִָּביא ֱאִלישָׁ
ית: ּוַנמִּ ה ַהשּׁ ְוָהִאשָּׁ ה ֻמְזָמן ַאתָּ

ָכל  ֵביִתי בְּ ְלִהְתָאֵרַח בְּ
אן. ֲעבֹר כָּ תַּ ַעם שֶׁ פַּ

ה! ּתוָֹדה ַרבָּ
ָאז ֲאִני ַמְבִטיַח ָלְך
ן י ָלֶלֶדת בֵּ ְזכִּ תִּ שֶׁ

ָנה. עוֹד שָׁ בְּ

ִנים ר שָׁ ֲעבוֹר ִמְספָּ כַּ
ּלוֹ  א שֶׁ ִני ָהָיה ִעם ַאבָּ בְּ
ֵאב  ֶדה, ִהְתלוֵֹנן ַעל כְּ שָּׂ בַּ
יו הּוא לֹא ָזז  רֹאׁש ְוַעְכשָׁ

ְולֹא ִמְתעוֵֹרר.

י ַלה'. ְלתִּ לַּ ִהְתפַּ
ֵנְך, ָחַזר  ִהנֵּה בְּ

ים. ַלַחיִּ

ה תָּ כִּ ֵאלֹות ְלִדּיּון בַּ שְׁ

ל הקב"ה? בּורֹוָתיו שֶׁ ָרָכה, ָמֵהן גְּ ל ַהבְּ ִזי שֶׁ ְרכָּ א ַהמֶּ 1. ְלִפי ַהּנֹושֵׂ

יַע ָלנּו? ִמיד ַמגִּ ה' ּדֹוֵאג ָלנּו גַּם ִאם לֹא תָּ ָרָכה ָאנּו לֹוְמִדים שֶׁ בְּ ים בַּ 2. ֵמֵאּלּו ִמלִּ

יר ֲאסּוִרים? ִלים: סֹוֵמְך נֹוְפִלים, רֹוֵפא חֹוִלים, ַמתִּ לְּ ם ִמְתפַּ ַאתֶּ שֶׁ ִנים כְּ וְּ ם ִמְתכַּ 3. ְלָמה ַאתֶּ
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ע, ָאנָּא ֲעזֹר ִלי!     ֱאִלישָׁ
ֶמן ד ַהשֶּׁ לּום חּוץ ִמכַּ ֵאין ִלי כְּ

ֲאִני ַחיֶֶּבת הּו שֶׁ ָטן ַהזֶּה. ּוִמישֶׁ ַהקָּ
ֵני ְיָלַדי  ח ֶאת שְׁ קַּ יִּ ֶסף, ִאיֵּם ָעַלי שֶׁ לוֹ כֶּ

ם לוֹ. לֵּ ים ִאם לֹא ֲאשַׁ ַטנִּ ַהקְּ

ִלים ֵריִקים  ה כֵּ מָּ ִביאּו כַּ תָּ
יג. ם ְיכוִֹלים ְלַהשִּׂ ַאתֶּ שֶׁ

ִלים - ל עוֹד ֵיׁש כֵּ כָּ
ֵדי ְלָמֵלא  ָטן כְּ ד ַהקָּ כַּ ֶמן בַּ ִיְהֶיה ָלְך שֶׁ

ְלִכי ִלְמּכֹר ֶאת ְך תֵּ אוָֹתם. ַאַחר-כָּ
ִמי ְלַבַעל ַהחוֹב. לְּ ֶמן ּוְתשַׁ ַהשֶּׁ

)ְמָלִכים ב' פרק ד'(

ע ָהָיה ָנִביא  ֱאִלישָׁ
ּלֹא  רּור שֶׁ דוֹל, ַאְך בָּ גָּ
ה ֶאת  ַעְצמוֹ ָעשָׂ הּוא בְּ

ים. סִּ ַהנִּ
ִליַח ה'. ע ָהָיה שְׁ ֱאִלישָׁ

ּנוֵֹתן  ה' הּוא שֶׁ
ְרָנָסה- סוֵֹמְך נוְֹפִלים,  פַּ
רוֵֹפא חוִֹלים, ּוְמַחיֵּה 

ֵמִתים.

ִביא ְוָהַאְלָמָנה: ע ַהנָּ ֱאִלישָׁ

שאלת שירת הלב בּורֹות ת גְּ ְרכַּ בִּ

י מ ח מר ב

1
2

3
4

5
6

7
8

9

 ַהְעִּתיקּו ֶאת ַהִּפיָרִמיָדה ְלַמְחַּבְרְּתֶכם אֹו ְלַדף.
 ִּפְתרּו ֶאת ַהִּפיָרִמיָדה ַעִּפ"י ַהַהְגָּדרֹות, ָּכְך ֶׁשְּבָכל ָׁשָלב ּתֹוִסיפּו

ָלב ֶׁשָּקַדם לֹו. )ָלֹרב ִיְׁשַּתֶּנה ֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות      אֹו ַּתְפִחיתּו אֹות ֵמַהּׁשָ

ַהִּמָּלה ָהֶאְמָצִעית "ְּבַרֲחִמים" ִהיא ִמִּבְרַכת ְּגבּורֹות ּוְמִכיָלה ֶאת ָּכל 
ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשּיֹוִפיעּו ַּבִּפיָרִמיָדה. ֹרב ַהִּמִּלים ַהּנֹוָספֹות ַּבִּפיָרִמיָדה ַּגם 

ִמְׁשַּתְּיכֹות ְלִמיַדת ָהַרֲחִמים.

 ִּכְתבּו ִמָּלה נֹוֶסֶפת ַהּמֹוִפיָעה ַּגם ַּבְּבָרָכה ְוַגם ַּבִּפיָרִמיָדה?

1. ְּתחּוָׁשה אֹו ֶמֶזג ֶׁשְּמָתֵאר ָאָדם טֹוב, ָרִגיׁש.
ה ַהּנֹוֵׂשא ֶאת ַהִּתינֹוק 2. ֵאיָבר ְּבגּוף ָהִאּׁשָ

ר, ְמַאֶחה. 3. ְמַאֵחד, ְמַקּׁשֵ
4. ַמְגִּדיל, ּפֹוֵתַח. )ַהֵהיֶפְך ִמ"ֵּמיָצר"(.

5. ְּבֶחְמָלה )ִמִּבְרַכת ְּגבּורֹות(.
6. ְיִדיִדים.

7. ֶאְפָׁשֻרּיֹות ְלַהֲעָדָפה. ֶהֵּצַע.
8. ִמי ֶׁשִרֲחָמה ַעל ַהְּמַרְּגִלים ִּביִריחֹו ְוֶהְחִּביָאה אֹוָתם ְּבֵביָתּה.

9. ַהְרֵּבה. )ַהֵהיֶפְך ִמְּמַעט(

ָראּו ָבִנים
ת ַעְרִבית ִפלַּ ים: ִמּתֹוְך תְּ ִמלִּ
 

לחן: יעקב שוואקי
בּוָרתו ָראּו ָבִנים ֶאת גְּ

מו.  חּו ְוהודּו ִלשְׁ בְּ לּו ֲעֵליֶהם. שִׁ יָרה ּוַמְלכּותו ְבָרצֹון ִקבְּ ָרֵאל ְלָך ָענּו שִׁ ה ּוְבֵני ִישְׂ ם. משֶׁ ה ְוָאְמרּו ֻכלָּ ְמָחה ַרבָּ שִׂ מָכה בְּ ֵאִלים ה' ִמי כָּ ִמי ָכמָכה בָּ
ּקֶדשׁ. ר בַּ ֶנְאדָּ

ה ֶפֶלא נוָרא ְתִהּלת עשֵׂ

ָראּו  שֶׁ ָרֵאל כְּ ֵני ִישְׂ ָמה ָעשּׂו בְּ

ל ה'? בּוָרתוֹ שֶׁ יׁשּו ֶאת גְּ ְוִהְרגִּ
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שאלת שירת הלב

ם ת ַהשֵּׁ ת ְקֻדשַּׁ ְרכַּ בִּ

ה ָקדוֹש עֹוָלֵמנּו.ַאתָּ יִרים בְּ ָאנּו ַמכִּ ל ָמה שֶׁ ל ִמכָּ ה' ׁשֹוֶנה ְוִנְבדָּ

ְמָך ָקדוֹׁש יַצד הּוא ַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם.ְושִׁ ה ָלנּו ְלָתֵאר ֶאת ה' ּוְלָהִבין כֵּ ָקשֶׁ

ָלה  ָכל יוֹם ְיַהְללּוָך סֶּ ים בְּ ִלים ֶאת ה'.ּוְקדוֹשִׁ ְלָאִכים ְמַהלְּ ָרֵאל ְוַהמַּ ַעם ִישְׂ

ה. דוֹל ְוָקדוֹׁש ָאתָּ י ֵא-ל ֶמֶלְך גָּ כִּ

ה ה', רּוְך ַאתָּ בָּ

ֶלְך( ָהֵא-ל )בעשרת ימי תשובה: ַהמֶּ

דוֹׁש. ַהקָּ

ם ת ַהשֵּׁ ת ְקֻדשַּׁ ְרכַּ בִּ

ָרָכה: ל ַהבְּ ִזי שֶׁ ְרכָּ א ַהמֶּ ַהּנֹושֵׂ
ָהעֹוָלם.  ִמן  ל  ּוֻמְבדָּ ֻמְפָרׁש  הקב"ה 
אֹותוֹ  ִלים  ְמַהלְּ ְלָאִכים  ְוַהמַּ ֲאַנְחנּו 
ה  ֻדשָּׁ ַלקְּ ם  גַּ ּטּוי  בִּ ָכְך  בְּ ֵיׁש  ְו יֹום,  ָכל  בְּ

נּו. לָּ שֶׁ

ֵשׁם שרים: פרחי מיאמימילים: מתוך קדושה בסידורקדושה עוָלם כְּ שׁ ֶאת ִשְׁמָך בָּ ְשֵׁמי ָמרֹום.ְנַקדֵּ יִשׁים אֹותֹו בִּ ְקדִּ ִהּלֹות ְלדֹור ְודֹור הללויה.ִיְמלְֹך ה' ָלעֹוָלם אלוהיך ִצּיּון ֶשׁמַּ ב  תְּ ה ָקדֹושׁ יֹושֵׁ ְוַאתָּ
ָרֵאל, אל ָנא. ִישְׂ

ָאנּו  ף שֶׁ תָּ שֻׁ ה ַהמְּ ֲעשֶׂ ַמהּו ַהמַּ

ְלָאִכים  עֹוָלם ְוַהמַּ ים בָּ עֹושִׂ

ֵמי ָמרֹום? שְׁ ים בִּ עֹושִׂ

ָרָכה? בְּ ָעִמים מֹוִפיַע ַהשֶֹּׁרׁש ק.ד.ש. בַּ ה פְּ מָּ 1. כַּ

ה ָקדֹוׁש? לָּ רּוׁש ַלמִּ 2. ַמהּו ַהפֵּ

עֹוָלם?  ם ה' בָּ ׁש ֶאת שֵׁ ּה ָאנּו ְיכֹוִלים ְלַקדֵּ בָּ ֶרְך שֶׁ תֹב דְֻּגָמא ַלדֶּ 3. כְּ

ֵאלֹות שְׁ


