
 

 

 

 

 

  

 קובץ בית מדרש תפילה 

 הניסויי הלל, התש"פ 

 הראל משעלי, ג' כרמל אייר:



 מסתורין ההיענות לתפילה 

ים,  יקִּ ָלָתם ֶׁשל ַצדִּ יב ַעל ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְכמֹו ְתפִּ י ְיהּוָדה:  ֵאין ְלָך ָדָבר ֶהָחבִּ ָאַמר ַרבִּ
י ֶׁשֹנַח לֹו  ים ֶׁשלֹא עֹוֶשה.  –ְוַאף ַעל פִּ ים ֶׁשעֹוֶשה ַבָקׁשֹוֵתיֶהם, ְפָעמִּ  ְפָעמִּ

ים ָׁשנּו ֲחָכֵמינּו:  ַפַעם ַאַחת, ָהָיה ָהעֹו יֶעֶזר ְוָגַזר ַאְרָבעִּ י ֱאלִּ ָלם ָזקּוק ְלֶגֶׁשם. ָבא ַרבִּ
ָלה ְולֹא ָבא ַהֶגֶׁשם.  ְתַפֵלל ְתפִּ ּיֹות ְולֹא ָבא ַהֶגֶׁשם. הִּ  ַתֲענִּ

יב ָהרּוַח"  ְתַפֵלל, ָאַמר: "ַמׁשִּ יָבא ְוָקם ְוהִּ י ֲעקִּ יד  –ָבא ַרבִּ ְוֵנְׁשָבּה רּוַח, ָאַמר "ּומֹורִּ
 ם", ּוָבא ַהֶגֶׁשם. ַהֶגׁשֶ 

ְפֵני ָהָעם  יָבא לִּ י ֲעקִּ יָבא ְבָפָניו. ָקם ַרבִּ י ֲעקִּ ְסַתֵכל ַרבִּ יֶעֶזר. הִּ י ֱאלִּ ָחְלָׁשה ַדְעתֹו ֶׁשל ַרבִּ
יֶעֶזר דֹוֶמה ַלֲאהּובֹו ֶׁשל ַהֶמֶלְך, ֶׁשאֹוֵהב  י ֱאלִּ ְוָאַמר: "ֶאְמֹׁשל ָלֶכם ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה: ַרבִּ

ְפֵני ַהֶמֶלְך אֹות ְכַנס לִּ ירּות, ְכֵדי  –ֹו יֹוֵתר, ְוַכֲאֶׁשר נִּ ְמהִּ ֹנַח לֹו ְולֹא רֹוֶצה ָלֵתת לֹו ַבָקָׁשתֹו בִּ
י  ְׁשַתֶהה ֶאְצלֹו. ַוֲאנִּ ֶמּנּו, ֶׁשֹנַח לֹו ֶׁשמִּ ְפֹרש מִּ דֹוֶמה ְלֶעֶבד ֶׁשל ַהֶמֶלְך, ֶׁשְמַבֵקׁש  –ֶׁשָכְך לֹא יִּ

ְׁשַתֶהה ֶאְצלֹו. ַבָקָׁשתֹו לְ  ָכֵנס ְלַׁשֲעֵרי ָהַאְרמֹון, ְוָכל ֶׁשֵכן ֶׁשּיִּ ָפָניו, ְולֹא רֹוֶצה ַהֶמֶלְך ֶׁשּיִּ
ָכֵנס ְלָכאן!'   ירּות ְולֹא יִּ ְמהִּ  אֹוֵמר ַהֶמֶלְך:  'ְתנּו לֹו ַבָקָׁשתֹו בִּ

י ַעְבד יֶעֶזר הּוא ֲאהּובֹו ֶׁשל ַהֶמֶלְך, ַוֲאנִּ י ֱאלִּ ְׁשַתֶהה ֶאְצלֹו ָכל יֹום ָכְך ַרבִּ ֹו, ְורֹוֶצה ַהֶמֶלְך ֶׁשּיִּ
י  ֶמּנּו. ַוֲאנִּ ְפֹרש מִּ  לֹא רֹוֶצה ַהֶמֶלְך ֶׁשֶאָכֵנס ְלַׁשֲעֵרי ַאְרמֹונֹו".  –ְולֹא יִּ

יֶעֶזר. י ֱאלִּ  ָנָחה ַדְעתֹו ֶׁשל ַרבִּ

 )זהר שמות, חלק ב', טו ע"א(                                                                              

 
 , ג' כרמל יונתן חדד  אייר:



 שליח צבור מיוחד במינו

 
ְזַדֵמן ְלָמקֹום ֶאָחד. ַרב נִּ  

ית ים. ָגַזר ַתֲענִּ  ְולֹא ָיְרדּו ְגָׁשמִּ
בּור,ְלָפָניו  ָיַרד יַח צִּ  ְׁשלִּ

יב ָהרּוַח" ָאַמר  ְוָנְׁשָבה רּוַח, – "ַמשִּ
יד ַהֶגֶׁשם" ָאַמר ים. – "מֹורִּ  ְוָיְרדּו ְגָׁשמִּ

 ָאַמר לֹו: ָמה ַמֲעֶשיָך?
י, ינֹוקֹות ֲאנִּ  ָאַמר לֹו: ְמַלֵמד תִּ

יאּו ים, ַמְקרִּ ירִּ ְבֵני ֲעׁשִּ ים כִּ ּיִּ ְבֵני ֲענִּ  לִּ
י ֶׁשֵאין לֹו  י  –ּומִּ ֶמּנּו ְכלּום; נֹוֵטל ֵאינִּ  מִּ

ים, י ְבֵרָכה ֶׁשל ָדגִּ  ְוֵיׁש לִּ
י ׁשֶ  ים ְמָסֵרבְוָכל מִּ י ְמַׁשֲחדֹו ְבָדגִּ  ֲאנִּ

 ּוְמַׁשְדלֹו ַעד ֶׁשהּוא ָבא ְוקֹוֵרא.
 

 )תלמוד בבלי, תענית כד ע"א(

 

 

 
 

 

 
 מעיין פלדשטרן ומתן לבני. ב' גפן. :ירואי

  



 ממעמקים קראתיך

ים, ְבָעֵלי ֹכַח( ֶׁשל ֶאֶרץ  ים )ֲחָזקִּ יפִּ י ְזֵריָקא ְלַרב ָסְפָרא: בֹוא ְרֵאה ָמה ֵבין ַתקִּ ָאַמר לֹו ַרבִּ
ים ֶׁשל ָבֵבל:  ידִּ ְשָרֵאל לְחַסִּ  יִּ

ים ֶׁשל ָבֵבל ידִּ סָדא  – ְחַסִּ ְזַקק ָהעֹוָלם ְלֶגֶׁשם, ָאְמרּו:  –ָרב הּוָנא ְוָרב חִּ ַכֲאֶׁשר ָהָיה נִּ
ְתַרֶצה הָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶׁשָיבֹוא ֶגֶׁשם. נִּ  ים. ֶאְפָׁשר ֶׁשמִּ  ְתַכֵּנס ַיַחד ּוְנַבֵקׁש ַרֲחמִּ

ְצָרְך ָהעֹוָלם  י, ַכֲאֶׁשר ָהָיה נִּ י ָמנִּ יו ֶׁשל ַרבִּ י יֹוָנה ָאבִּ ְשָרֵאל, ְכגֹון ַרבִּ ים ֶׁשל ֶאֶרץ יִּ יפִּ ַתקִּ
ְכָנס ְלֵביתֹו, וְ  י ְבזּוז ְתבּוָאה.         ְלֶגֶׁשם, ָהָיה נִּ יא לִּ י ַשק ְוֵאֵלְך ְוָאבִּ ָאַמר ָלֶהם: ְתנּו לִּ

יָך ה'"  ים ְקָראתִּ ַמֲעַמקִּ ַכֲאֶׁשר ָהָיה יֹוֵצא ַהחּוָצה, ָהַלְך ְוָעַמד ְבָמקֹום ָעֹמק, ֶׁשָכתּוב: "מִּ
ְתַכֶסה בְ  ים קל א'(, ְוָהָיה עֹוֵמד ְבָמקֹום ֻמְצָנע ּומִּ לִּ ים ּוָבא ַהֶגֶׁשם. )ְתהִּ  ַשק ּוְמַבֵקׁש ַרֲחמִּ

ַכֲאֶׁשר ָהָיה ָבא ְלֵביתֹו, ָאְמרּו לֹו: ַהֵבא ָאדֹון ְתבּוָאה!                                                  
ְרַוח ָהעֹוָלם. יל ּוָבא ֶגֶׁשם, ַעְכָׁשו יִּ י אֹוֵמר, הֹואִּ  ָאַמר ָלֶהם: ֲאנִּ

 )תלמוד בבלי, תענית כג ע"ב( 

 

 אייר: אלישע ויגודה. ג' כרמל. 

 

 

 

 

 

  

איירה: אחינעם אברבנאל. ד' 
 ראשית.  



 

 רבי מני מבקש עזרה

ְברֹו ֶׁשל  ְׁשַתַטח ַעל קִּ יא. נִּ ים אֹותֹו ֶׁשל ֵבית ַהָּנשִּ י ְבנֹו )ֶׁשל ר' יֹוָנה( ָהָיה. ָהיּו ְמַצֲערִּ י ָמנִּ ַרבִּ
יו.   ָאבִּ

י.  ים אֹותִּ  ָאַמר לֹו: ַאָבא, ַאָבא, ֵאלּו ְמַצֲערִּ

ְתְפסּו ַרְגֵלי סּוֵסיֶהם, ַעד ֶׁשקִּ  ים ָׁשם. נִּ  ְבלּו ֲעֵליֶהם ֶׁשלֹא ְיַצֲערּו אֹותֹו. יֹום ֶאָחד ָהיּו עֹוְברִּ

י  –ְועֹוד  ים ֶׁשל ֵבית ָחמִּ ירִּ יב. ָאַמר לֹו: ֲעׁשִּ ְצַחק ֵבן ֵאְלָישִּ י יִּ ְפֵני ַרבִּ י ָהָיה ָמצּוי לִּ י ָמנִּ ַרבִּ
י.  ים אֹותִּ  ְמַצֲערִּ

ים.  ּיִּ ְהיּו ֲענִּ ים, ְונִּ ּיִּ ְהיּו ֲענִּ  ָאַמר: יִּ

ְתְעְַשרּו.  ְתַעְשרּו, ְונִּ י. ָאַמר: יִּ ים אֹותִּ  ָאַמר: ֵהם דֹוֲחקִּ

י ָחָנה!   ְתָיפִּ י(. ָאַמר לֹו: ָמה ְשָמּה? ָחָנה. תִּ ְׁשתִּ י )אִּ ים ָעַלי ֲאְנֵׁשי ֵביתִּ ָאַמר: לֹא ְמֻקָבלִּ
ְתָיְפָתה.   ְונִּ

ם ָכְך, תַ  ְתַגְנֶדֶרת ָעַלי. ָאַמר לֹו: אִּ יא מִּ יָתּה. ַוֲחְזָרה ַחָּנה ָאַמר לֹו: הִּ ֲחֹזר ָחָנה ְלָשְחַרּורִּ
יָתּה.  ְלָשְחַרּורִּ

 )תלמוד בבלי, תענית כג, ע"ב( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  איירה: צרי כהן.



 

 האם יש תפילה מנדנדת?
 

ינּוס ְתַפֵלל ְבָכל ָׁשָעה? ָשַאל ְאְַנטֹונִּ  ֶאת ַרֵבנּו ַהָקדֹוׁש: ַמהּו ְלהִּ
 ָאַמר לֹו: ָאסּור.
 ָאַמר לֹו: ָלָמה?

ְנַהג ְגבּוָרה ָאַמר לֹו: ֶׁשלֹא יִּ  .ַקלּות רֹאׁש בִּ
ֶמּנּו ֵבל מִּ  . לֹא קִּ

  
 ֶמה ָעָשה ַרֵבנּו ַהָקדֹוׁש?
ים ֶאְצלֹו, ָאַמר לֹו: ְׁשכִּ י ֵכיֵרי! הִּ ירִּ  קִּ

ְכַנס ֶאְצלֹו, ָאַמר לֹו ְמְפָרטֹור ְלַאַחר ָׁשָעה נִּ  !אִּ
 ְלַאַחר ָׁשָעה ָאַמר לֹו: ָׁשלֹום ָעֶליָך ַהֶמֶלְך!

ינֹוס: ָמה ַאָתה  ?ְמַבֶזה ְבַמְלכּות ָאַמר לֹו ַאְנטֹונִּ
יָך אֹוֵמר: ְׁשְמעּו ָאְזֶניָך ָמה ֶׁשפִּ י: יִּ  ָאַמר לֹו ַרבִּ

ְׁשלֹוְמָך ְבָכל ָׁשָעה ַאָתה אֹוֵמר "ְמַבֶזה";ּוָמה ַאָתה, ֶׁשַאָתה בָ   ָשר ָוָדם, ַהשֹוֵאל בִּ
ים  יחֹו ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה ֶׁשלֹא ְיֵהא ָאָדם –ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלכִּ  ְבָכל ָׁשָעה. ַמְטרִּ

 
 )מדרש תנחומא לבראשית, מקץ, ט(

 

   גלעד ג'  : אילנה,ירהאי                                                                               איירו: שירי ועמליה , ג' גלעד   

 

                                                                                       
  



 זהירות, ֹכח מוגזם
 

ָּיהּו י. ָהָיה ָמצּוי ֵאלִּ יָבה ֶׁשל ַרבִּ יׁשִּ  בִּ
 .ָׁשָהה ָלבֹוא ַפַעם ַאַחת, ְברֹאׁש ֹחֶדׁש,
י: ָלָמה ָׁשָהה  ַהּיֹום? ַמר ָאַמר לֹו ַרבִּ

ְצָחקָאַמר לֹו: ַעד ׁשֶ  יו, ְוֵכן ְליִּ ְׁשַכְבתִּ ְתַפֵלל, ְוהִּ י ָיָדיו, ְוהִּ י ֶאת ַאְבָרָהם, ְוָרַחְצתִּ , ֶהֱעַמְדתִּ
 .ְוֵכן ְלַיֲעֹקב

  
יֵדם ַמר ֻכָלם ְבַבת ַאַחת? -   ְוַיֲעמִּ
  
יַח ֹקֶדם ְזַמּנֹו. -  יאּו ָמׁשִּ ָלה ְוָיבִּ ְתפִּ ְתַחְזקּו בִּ י, ֶׁשָמא יִּ יתִּ  חֹוֵׁשש ָהיִּ
  

י: ְוֵיׁש  ָבעֹוָלם ַהֶזה? ֻדְגָמָתם ָאַמר לֹו ַרבִּ
ָּיא  ּוָבָניו. ָאַמר לֹו: ֵיׁש, ַר' חִּ

  
ית וְ  ָגַזר י ַתֲענִּ ידּוַרבִּ ָּיא ּוָבָניו. הֹורִּ  ֶאת ַר' חִּ

יב ָהרּוַח" ָאְמרּו  ְוָנְׁשָבה רּוַח; – "ַמשִּ
יד ַהֶגֶׁשם" ָאְמרּו ים. – "מֹורִּ  ְוָיְרדּו ְגָׁשמִּ

יעּו לֹוַמר גִּ ים" ְכֶׁשהִּ ְזַדְעַזע ָהעֹוָלם – "ְמַחֵּיה ַהֵמתִּ  .נִּ
ָלהָאְמרּו ָבָרקִּ  י גִּ  ָבעֹוָלם? ָרז ֶזה יַע: מִּ

ָּיהּו.  ָאְמרּו: ֵאלִּ
ים ְרצּועֹות ֶׁשל ֵאׁש. שִּ ְלקּוהּו ׁשִּ ָּיהּו ְוהִּ יאּו ֶאת ֵאלִּ  ֵהבִּ

ְכַנס ֵביֵניֶהם ּו ְדָמה ָלֶהם ְכֹדב ֶׁשל ֵאׁש, נִּ  .ְטָרָדםָהַלְך ְונִּ
 

 )תלמוד בבלי, בבא מציעא, פה ע"ב( 

בפלסטלינה: מיכל הרבסט איירו 

 ויסעור ענבר. כתה א'.



 אבא חלקיה ואשתו מורידים גשם

 
י ַהְמַעֵגל ָהָיה, ָּיה ֶבן ְבנֹו ֶׁשל חֹונִּ ְלקִּ  ַאָבא חִּ

ים ים ָהיּו ַהֲחָכמִּ ְגָׁשמִּ ְצָרְך לִּ ים ּוְכֶׁשָהָיה ָהעֹוָלם נִּ ֶאְצלֹו, ְמַׁשְגרִּ  
ֵקׁש  יםּובִּ ים. ַרֲחמִּ ְוָיְרדּו ְגָׁשמִּ  

  
ים. ְגָׁשמִּ ְצַרְך ָהעֹוָלם לִּ  ַפַעם ַאַחת נִּ

ים. ים ֶׁשְּיַבֵקׁש ַרֲחמִּ יֵדי ֲחָכמִּ ְגרּו ֶאְצלֹו ְׁשֵני ַתְלמִּ  ׁשִּ
 ָבאּו ְלֵביתֹו ְולֹא ְמָצאּוהּו. ָהְלכּו ֶאְצלֹו ַלָשֶדה ּוְמָצאּוהּו ֶׁשהּוא עֹוֵדר.

.ָנְתנּו לֹו ָׁשלֹום יר ָלֶהם ָפָניו -  ְסבִּ  ְולֹא הִּ
ים, ֵקט ֵעצִּ  ָלֶעֶרב לִּ

ים ְוַהַמְעֵדר ַעל ְכֵתפֹו   ְוָהָיה ָטעּון ָהֵעצִּ
יתֹו ָּיה. ַאַחת ְוַטלִּ ַעל ְכֵתפֹו ְׁשנִּ  

 ָכל ַהֶדֶרְך לֹא ָהָיה נֹוֵעל ַמְנָעָליו,
ם ָנַעל ַמְנָעָליו. יַע ְלַמיִּ גִּ  ְכֶׁשהִּ

יַּה  ְגבִּ ים הִּ ים ּוַבְרָקנִּ יַע ְלֵבין קֹוצִּ גִּ ְכֶׁשהִּ
 ְבָגָדיו.

יא  ְׁשתֹו ְכֶׁשהִּ יר ָיְצָאה אִּ יַע ָלעִּ גִּ ְכֶׁשהִּ
 ְמֻקֶשֶטת,

ָלה ְׁשתֹו ְתחִּ ְכְנָסה אִּ יַע ְלֵביתֹו נִּ גִּ  ּוְכֶׁשהִּ
ְכַנס הּוא  ְוַאַחר ָכְך נִּ

ים. ְכְנסּו ַהֲחָכמִּ  ְוַאַחר ָכְך נִּ
ים: "ֹבאּו ָיַׁשב   ְסֹעד ְולֹא ָאַמר ַלֲחָכמִּ לִּ

 ּוְסָעדּו".
ינֹוקֹות,  ָפַרס ַפת ְלתִּ

ם. –ַלָגדֹול ָנַתן ְפרּוָסה ַאַחת ְוַלָקָטן  ְׁשַתיִּ  
  

י   ְׁשתֹו: יֹוֵדַע ֲאנִּ ָּיה ְלאִּ ְלקִּ ָאַמר ַאָבא חִּ
יל  ְׁשבִּ ים ֶאָלא בִּ י ַהֲחָכמִּ ֶׁשלֹא ָבאּו ֶאְצלִּ

ים,  ְגָׁשמִּ
ים,ַנֲעמֹ  ָּיה ּוְנַבֵקׁש ַרֲחמִּ  ד ְוַנֲעֶלה ַלֲעלִּ

ְתַרֶצה ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא  ֶאְפָׁשר ֶׁשּיִּ
ים,  ְוֵיְרדּו ְגָׁשמִּ

יק טֹוָבה ְלַעְצֵמנּו. ְולֹא  ַנֲחזִּ
ָּיה.   ָעלּו ַלֲעלִּ

ית ית ָעַמד הּוא ְבָזוִּ ְׁשתֹו ְבָזוִּ זֹו   זֹו ְואִּ
ים. ְקׁשּו ַרֲחמִּ  ּובִּ

ְׁשתֹו. ית ֶׁשל אִּ ַצד ָזוִּ  ָקַדם ְוָעָלה ָעָנן מִּ
  

 
ְכֶׁשָּיַרד ָאַמר ָלֶהם: ָברּוְך ַהָמקֹום ֶׁשלֹא 

ָּיה. ְלקִּ יְך ֶאְתֶכם ְלַאָבא חִּ ְצרִּ  הִּ
ְזכּוְתָך ָיְרדּו, ים בִּ ים ָאנּו ֶׁשַהְגָׁשמִּ  ָאְמרּו לֹו: יֹוְדעִּ

ים ָלנּו: ים ֵאלּו ֶׁשֵהם ְתמּוהִּ  ֶאָלא ְיָפֵרׁש ָלנּו ַמר ְדָברִּ
ים?  ְסַבְרָת ָלנּו ָפנִּ ְפֵני ָמה ְכֶׁשָּנַתּנּו ְלָך ָׁשלֹום לֹא הִּ  מִּ

יר יֹום ָאַמר ָלֶהם: י: לֹא ֶאְתַבֵטל. ְשכִּ י ְוָאַמְרתִּ יתִּ  ָהיִּ
יָת ָטעּון ָהעֵ  - ְפֵני ָמה ָהיִּ ית ַעל ָכֵתף ַאֶחֶרת?מִּ ים ַעל ָכֵתף זֹו ְוַהַטלִּ  צִּ
ית ְׁשאּוָלה ָהְיָתה, - י. ַטלִּ ילּוָה לִּ ְׁשאִּ י ְוַעל ְמָנת ָכְך לֹא הִּ ילּוָה לִּ ְׁשאִּ  ַעל ְמָנת ָכְך הִּ
ם ָנַעְלָת?  - ַגְעָת ַלַמיִּ ים ּוְכֶׁשהִּ ְפֵני ָמה ָכל ַהֶדֶרְך לֹא ָנַעְלָת ַמְנָעלִּ  מִּ

 חגי נחום. א'.  אייר:



י רֹוֶאה.כָ  - ם ֵאין ֲאנִּ י רֹוֶאה, ַבַמיִּ  ל ַהֶדֶרְך ֲאנִּ
ְגַבְהָת ְבָגֶדיָך? - ים הִּ ים ּוַבְרָקנִּ ַגְעָת ְלקֹוצִּ ְפֵני ָמה ְכֶׁשהִּ  מִּ
 ֶזה ַמֲעֶלה ֲארּוָכה ְוֶזה ֵאין ַמֲעֶלה ֲארּוָכה. -
ְׁשְתָך ְמֻקֶשֶטת - יר ָיְצָאה אִּ ַגְעָת ָלעִּ ְפֵני ָמה ְכֶׁשהִּ  ?מִּ
ָשה ַאֶחֶרת. -  ְכֵדי ֶׁשלֹא ֶאֵתן ֵעיַני ְבאִּ
ְכַנְסנּו? - ָלה ְוַאָתה ַאֲחֶריָה ְוַאַחר ָכְך ָאנּו נִּ ְׁשְתָך ְתחִּ ְכְנָסה אִּ ְפֵני ָמה נִּ  מִּ
שּום ֶׁשֵאין ַאֶתם - ים מִּ י. ְבדּוקִּ  לִּ
ְפֵני ָמה לֹא ָאַמְרָת  - ְסֹעד מִּ  ָלנּו: "בֹואּו ּוְסָעדּו"?ְכֶׁשָּיַׁשְבָת לִּ
י ְמֻרָבה - תִּ שּום ֶׁשלֹא ָהְיָתה פִּ ָּנם. מִּ ים טֹוָבה ְבחִּ י ֲחָכמִּ יקּו לִּ י: ַאל ַיֲחזִּ  ְוָאַמְרתִּ
ינֹוק ָגדֹול ְפרּוָסה ַאַחת ְוַלָקָטן  - ְפֵני ָמה ָנַתָת ַלתִּ ם? – מִּ  ְׁשַתיִּ
ת ְוֶזה  - ְדָרׁש.ְבֵבית הַ  –ֶזה יֹוֵׁשב ַבַביִּ  מִּ
ית ֶׁשְלָך? - ַצד ָזוִּ ְׁשְתָך ְוַאַחר ָכְך מִּ ית אִּ ַצד ָזוִּ ְפֵני ָמה ָקַדם ְוָעָלה ֶהָעָנן מִּ  מִּ
י ּוְקרֹוָבה ֲהָנָאתֹו; - ת ְונֹוֶתֶנת ַפת ְלָענִּ ָשה ְמצּוָיה ַבַביִּ שּום ֶׁשָהאִּ  מִּ

י ְוֵאין ֲהָנָאתֹו ְקרֹוָבה י נֹוֵתן ָמעֹות ְלָענִּ  .ַוֲאנִּ
 

 (.ב"ע-א"תלמוד בבלי, תענית, דף כג, ע(

 

 אייר: בועז נחום. ב' גפן. 
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 גשמים בתקופת תמוז

ְתַחֵּיב ית. ַמְלקֹות ָאָדם ֶאָחד נִּ ינֹו ֶׁשל ָרָבא, ַעל ֶׁשָבַעל ָנְכרִּ ְבֵבית דִּ  
ְלָקהּו ָרָבא ָוֵמת.  הִּ
ְׁשַמע ַהָדָבר ֵבית ֵקׁש ָׁשבֹור נִּ .ְלַצֵער ֶאת ָרָבא ַהֶמֶלְך ּובִּ  

מֹו: ַאל ְיֵהא ְלָך ֵעֶסק  יז אִּ יְפָרא הֹוְרמִּ ים ַהָללּו,ָאְמָרה לֹו אִּ ַבְּיהּודִּ  
בֹוָנם הּוא נֹוֵתן ָלֶהם. ים ֵמרִּ  ֶׁשָכל ָמה ֶׁשֵהם ׁשֹוֲאלִּ

 ָאַמר ָלּה: ַמהּו?
ים  ים ַרֲחמִּ ים. ְמַבְקׁשִּ ים ְגָׁשמִּ ְויֹוְרדִּ -  

ים הּוא, שּום ֶׁשְזַמן ְגָׁשמִּ  ָאַמר ָלּה: ֶזה מִּ
ְתקּוַפת ַתמ ים ַעְכָׁשו בִּ ים!ֶאָלא ְיַבֵקׁש ַרֲחמִּ ּוז ְוֵיְרדּו ְגָׁשמִּ  

  
ים. ים ֶׁשֵּיְרדּו ְגָׁשמִּ  ָׁשְלחּו ְלָרָבא: ַכֵּון ַדְעְתָך ּוַבֵקׁש ַרֲחמִּ

ים. ים ְולֹא ָיְרדּו ְגָׁשמִּ ֵקׁש ַרֲחמִּ  בִּ
בֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,  ָאַמר ְלָפָניו: רִּ

" (תהילים מד, ב( , ְפרּו  יֵמי ֶקֶדםְבָאְזֵנינּו ָׁשַמְענּו ֲאבֹוֵתינּו סִּ יֵמיֶהם בִּ ָלנּו, ֹפַעל ָפַעְלָת בִּ  " 
ינּו. ְוָאנּו ְבֵעיֵנינּו - לֹא ָראִּ  

ים ַעד ֶׁשָשְפכּו ֶדֶקל. ַמְרְזֵבי ְמחֹוָזא ָיְרדּו ְגָׁשמִּ ְלחִּ  
  

יו ָבא ְרָאה לֹו ַבֲחלֹומֹו  ָאבִּ ְונִּ  
ם ָכל כָ  ְוָאַמר לֹו: ְכלּום ֵיׁש יַח ְכַלֵפי ָׁשַמיִּ ְך?ַמְטרִּ   

: ַׁשֵּנה ְמקֹוֶמָךָאַמר לֹו .  
ָּנה ְמקֹומֹו.  ׁשִּ

ָטתֹו ים. ְלָמָחר ָמָצא ֶאת מִּ ינִּ ְרׁשּוָמה ְבַסכִּ  
 

 תלמוד בבלי, מסכת תענית,  כד, ע"ב((
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 כוחה של כריעה

ְגרֹו ַרב ַיֲעֹקב ְבנֹו ֶׁשל ַרב ַאָחא ַבר ַיֲעֹקב יו ֵאֶצל ַאַבֵּיי. ׁשִּ  ָאבִּ
 ,ְשמּועֹוָתיו ֵאיָנן ְמֻחָדדֹותָרָאהּו ׁשֶ ְכֶׁשָחַזר 

ְמָך, ֵׁשב ַאָתה וַ  יף מִּ י ָעדִּ י ֵאֵלךָאַמר לֹו: ֲאנִּ  .ֲאנִּ
 ָׁשַמע ַאַבֵּיי ֶׁשהּוא ָבא,

יק ְוָהָיה ְדָרׁשֹו ֶׁשל ַאַבֵּיי, ַמזִּ  ֶאָחד ְבֵבית מִּ
ין ְלָׁשם בִּ  ְכָנסִּ לּו ַבּיֹוםּוְכֶׁשָהיּו נִּ ם ֲאפִּ ין.הָ  ְׁשַניִּ זֹוקִּ  יּו נִּ

ֵתן לֹו ָאָדם ָלֶהם ָאַמר  , ֶאְפָׁשר ֶׁשֵּיָעֶשה ֵנס.ַאְכַסְנָיא ַאַבֵּיי: לֹא יִּ
ְדָרׁש; ְכַנס ְוָלן ְבאֹותֹו ֵבית ַהמִּ  נִּ

ְדָמה לֹו ים, ּוְבָכל נִּ ְבָעה ָראׁשִּ ין ֶׁשל ׁשִּ יָעה ְכַתּנִּ יָעה ָנַׁשר רֹאׁש ֶאָחד. ְכרִּ  ּוְכרִּ
ְלָמֵלא ַנֲעָשה ֵנס  ְלָמָחר:ָאַמר ָלֶהם  י –אִּ ַכְנתּונִּ  . סִּ

  

 )תלמוד בבלי, קדושין, כט ע"ב(

 

 

 כרמל. פלסטלינה: יסעור ענבר, מיכל הרבסט ועמיחי מורנו.  כתה א' וג'איירו ב



 תפילה גם בעולם השדים

ים, ְכַנס ֵאֶצל ְׁשֹלֹמה ַהֶמֶלְך ַאְׁשְמַדי ֶמֶלְך ַהֵשדִּ  יֹום ֶאָחד נִּ
ָכל ָהָאָדם"?   "(מלכים-א ה, יא)ְוָאַמר לֹו: ַאָתה הּוא ֶׁשָכתּוב ָעֶליָך "ַוֶּיְחַכם מִּ

י ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא.ָאַמר לֹו ְׁשֹלֹמה:  יַחנִּ ְבטִּ ֵהן, ָכְך הִּ . 
ָּיֶמיָך!  יָת מִּ י ַמְרֶאה ְלָך ָדָבר ֶׁשלֹא ָראִּ ְרֶצה ֲאנִּ ם תִּ  ָאַמר לֹו ַאְׁשְמַדי: אִּ

 ָאַמר לֹו: ֵהן.
יט ַאְׁשְמַדי ָידֹו ְלֶאֶרץ "ֵתֵבל" ָּיד הֹוׁשִּ  מִּ
ים וְ  יׁש ַבַעל ְׁשֵני ָראׁשִּ ֶמָּנה אִּ יא מִּ ם.ְוהֹוצִּ ַאְרַבע ֵעיַניִּ  

ְבַהל ְזַדְעַזע ְׁשֹלֹמה ְונִּ  נִּ
יסּוהּו ְלֶחֶדר.  ְוָאַמר: ַהְכנִּ

  
 .ְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדעָׁשַלח ְוָקָרא לִּ 

 תֹאַמר, ֶׁשֵּיׁש ַתְחֵתינּו ְבֵני ָאָדם? ָאַמר לֹו:
י מֵ  י; ֶאָלא ָׁשַמְעתִּ ם ָיַדְעתִּ י ַהֶמֶלְך, אִּ יֹתֶפלָאַמר לֹו: ֵחי ַנְפְׁשָך, ֲאדֹונִּ ֶׁשֵּיׁש ַתְחֵתינּו ְבֵני   ֲאחִּ

 ָאָדם.
י ַמְרֶאה ְלָך ֶאָחד ֵמֶהם ָמה תֹאַמר? ם ֲאנִּ  ָאַמר לֹו: אִּ

יא ַמֲהַלְך ָחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה, ָאַמר לֹו: ְוֵהיַאְך ַאָתה ָיכֹול ְלַהְראֹות ֵמָעְמָקּה ֶׁשל ֶאֶרץ , ֶׁשהִּ
 ָׁשָנה?ַת"ק ּוֵבין ֶאֶרץ ְלֶאֶרץ ַגם ֵכן ַמֲהַלְך

יאּו ְלאֹותֹו ֶבן ָאָדם ֶאְצלֹו. ָּיד ָׁשַלח ְׁשֹלֹמה ְוֵהבִּ  מִּ
 ָנַפל ַעל ָפָניו  ֵכָון ֶׁשָרָאהּו ְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע

ּיְ  י ְוקִּ י ַלְזַמן ַהֶזה! ְוָאַמר: ָברּוְך ֶׁשֶהֱחַינִּ יַענִּ גִּ י ְוהִּ  ַמנִּ
  

י ַאָתה?  ָאַמר ְׁשֹלֹמה ְלאֹותֹו ֶבן ָאָדם: ֶבן מִּ
י, – ְבֵני ָאָדם ֲאנִּ תֹוְלדֹות ָאַמר לֹו מִּ ן.  מִּ  ַקיִּ
 ְבֵאיֶזה ָמקֹום מֹוַׁשְבֶכם? –
 ְבֶאֶרץ "ֵתֵבל". –
 ֵיׁש ָלֶכם ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח? –
 ֵהן. –
 ֵמֵהיָכן זֹוֵרַח ַהֶשֶמׁש ּוְלֵהיָכן הּוא ׁשֹוֵקַע? –
ְזָרח. –  זֹוֵרַח ְבַמֲעָרב ְוׁשֹוֵקַע ְבמִּ
 ָמה ַמֲעֵשיֶכם? –
ים צֹאן ּוָבָקר. – ים ְורֹועִּ ים ְוקֹוְצרִּ  ָאנּו חֹוְרׁשִּ
ים ַאֶתם? –  מְתַפְללִּ
 ֵהן. –
ַלְתֶכם – יא ְתפִּ  ַמה הִּ
יָת" )"ָמה ַרבּו ַמֲעֶשיָך, ה' –  (!תהילים קד, כד, ֻכָלם ְבָחְכָמה ָעשִּ
  

ְמקֹוְמָך. יְרָך לִּ ם ְרצֹוְנָך ַנֲחזִּ  ְבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַמר לֹו ְׁשֹלֹמה: אִּ
י. ְמקֹומִּ י לִּ ירּונִּ  ָאַמר לֹו: ֲעשּו טֹוַבְתֶכם ְוַהֲחזִּ

  
ָּיד ָקָרא ַהֶמֶלְך ְלַאְׁשְמַדי  מִּ

ְמקֹומֹו. ְוָאַמר לֹו: ירֹו לִּ  ֵלְך ְוַהֲחזִּ
ְמקֹומֹו ְלעֹוָלם. ירֹו לִּ י ָיכֹול ְלַהֲחזִּ  ָאַמר לֹו: ֵאינִּ

  
ָשה –ֵכָון ֶׁשָרָאה אֹותֹו ֶבן ָאָדם ָכְך  ים. ָנָשא אִּ ְבָעה ָבנִּ ֶמָּנה ׁשִּ יד מִּ  ְוהֹולִּ

ם. ים ְוַאְרַבע ֵעיַניִּ ְדמּות ָהָאב, ֶׁשָהיּו לֹו ְׁשֵני ָראׁשִּ ְדמּות ָהֵאם, ְוֶאָחד בִּ ָשה ֵמֶהם בִּ  ׁשִּ
  

יֵרי עֹוָלם. יר ָגדֹול ֵמֲעׁשִּ יׁש ָהָיה חֹוֵרׁש ְוקֹוֵצר, ְוַנֲעָשה ָעׁשִּ   ְואֹותֹו ָהאִּ
יַח ְיֻרָשה ְלָבָניו.ְלַאַחר ְזַמן  ּנִּ יׁש ַהֶזה ְוהִּ  ֵמת ָהאִּ

ים. יבִּ ים ְמרִּ ילּו ַהָבנִּ ְתחִּ  הִּ
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ינּו. ְבָעה ְלַחֵלק ָממֹון ָאבִּ ָשה ָאְמרּו: ָאנּו ׁשִּ  ַהשִּ
ים. ן ַהְּיֻרָשה ְׁשֵני ֲחָלקִּ ֹטל מִּ ים ָאַמר: ָאנּו ְׁשמֹוָנה, ְוָעַלי לִּ  ּוַבַעל ְׁשֵני ָהָראׁשִּ

  
 ָלם ֵאֶצל ְׁשֹלֹמהָהְלכּו כֻ 

ְבָעה,  ְוָאְמרּו לֹו: ֲאדֹוֵננּו ַהֶמֶלְך! ָאנּו ׁשִּ
ים אֹוֵמר, ֶׁשָאנּו ְׁשמֹוָנה, ינּו ַבַעל ְׁשֵני ָהָראׁשִּ  ְוָאחִּ

ים, ְׁשמֹוָנה ֲחָלקִּ ינּו לִּ  ְורֹוֶצה ְלַחֵלק ָממֹון ָאבִּ
ים. ֹטל ְׁשֵני ֲחָלקִּ  ְוהּוא רֹוֶצה לִּ

  
ָּיד ָקָרא ְׁשֹלֹמה לְ  יןמִּ  ַסְנֶהְדרִּ

ים ַבָדָבר ַהֶזה?  ְוָאַמר ָלֶהם: ָמה ַאֶתם אֹוְמרִּ
 .ָׁשְתקּו –

ְׁשָפט" )  (.ירמיה כא, יבָאַמר ָלֶהם ְׁשֹלֹמה: "ַלֹבֶקר מִּ
  

ְכַנס ְׁשֹלֹמה  י ַהַלְיָלה נִּ ְפֵני ַהָמקֹוםַבֲחצִּ ָלה לִּ ְתפִּ  ְלֵהיָכל ְוָעַמד בִּ
ְבעֹון י ְבגִּ ְגֵליָת לִּ בֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְכֶׁשּנִּ  ְוָאַמר: רִּ

י: "ְׁשַאל ָמה ֶאֶתן ָלְך" )   (,א ג, ה-מלכיםְוָאַמְרָת לִּ
ְׁשֹפט ְבֵני ָאָדם ְבֶצֶדק,לֹא ָׁשַאְלתִּ  ְמָך לֹא ֶכֶסף ְולֹא ָזָהב ֶאָלא ָחְכָמה, ְכֵדי לִּ  י מִּ

ין ֱאֶמת.  יא דִּ  ָהֵאר ָנא ֵעיַני ְלהֹוצִּ
י נֹוֵתן ְלָך ָחְכָמה ַבֹבֶקר.  ָאַמר לֹו ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא: ֲאנִּ

  
ֵבץ ָכל  יןַלֹבֶקר ָׁשַלח ְׁשֹלֹמה ְוקִּ  ַהַסְנֶהְדרִּ

ים. יאּו ְלָפַני ַבַעל ְׁשֵני ָהָראׁשִּ  ְוָאַמר ָלֶהם: ָהבִּ
יאּוהּו ְלָפָניו.  ָּיד ֱהבִּ  מִּ

י  י עֹוֶשה ָלרֹאׁש ַהֵשנִּ יׁש רֹאׁש ֶזה ָמה ֶׁשֲאנִּ ם יֹוֵדַע ּוַמְרגִּ  ֶאָחד הּוא, –ָאַמר ָלֶהם: ְראּו, ֶׁשאִּ
ם ָלאו  ם. –ְואִּ  ֵהם ְׁשַניִּ

ים! ָאַמר ְׁשֹלֹמה: ם ַחמִּ יאּו ַמיִּ  ָהבִּ
ים ְוָזְרקּו ַעל רֹאׁש ֶאָחד. ם ַחמִּ יאּו ַמיִּ  ֵהבִּ

י ַהֶמֶלְך, ים: ֲאדֹונִּ ים ָצַוח ַבַעל ְׁשֵני ָהָראׁשִּ ים, ָאנּו ֵמתִּ   !ָאנּו ֵמתִּ
  

ֶמּנּו ְׁשַפט ַהֶמֶלְך ָתְמהּו ְוָרֲעדּו ּוָפֲחדּו ֻכָלם מִּ ְשָרֵאל ֶאת מִּ  .ֵכָון ֶׁשָראּו יִּ
 )בית המדרש, ד(

 איירה: יובל הבר. א'. 

  

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t1121.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t09a03.htm


 צאצאי תפילה 

ים. ים, ֶׁשֵמתּו ְׁשֵנים ָעָשר ֵמֶהם ְבלֹא ָבנִּ ְׁשֹלָׁשה ָעָשר ַאחִּ  ַמֲעֶשה בִּ
י ְפֵני ַרבִּ ְתַיֵבם. ָבאּו ְנֵׁשיֶהם לִּ ְקׁשּו ְלהִּ ּובִּ  

י: ֵלְך ְוַיְבֵמן.  ָאַמר לֹו ַרבִּ
י. ָאַמר לֹו:  ֵאין ְבָידִּ  

ָכל ַאַחת ְוַאַחת ֹחֶדׁש ַבָשָנה. ָאנּו ְנַפְרֵנס ְוֵהן אֹוְמרות:   
י ְיַפְרֵנס בּור? ָאַמר הּוא: ּומִּ ְבֹחֶדׁש ָהעִּ  

בּור. י ֲאַפְרֵנס ְבֹחֶדׁש ָהעִּ י: ֲאנִּ  ָאַמר ַרבִּ
ְתַפֵלל ֲעֵליֶהם ְוָהְלכּו ָלֶהם.  הִּ

  
ים ָבאּו ים ְלַאַחר ָׁשֹלש ָׁשנִּ ינֹוקֹות. ְטעּונִּ ָשה תִּ ים ְוׁשִּ ְׁשֹלשִּ  

י. ְפֵני ֵביתֹו ֶׁשל ַרבִּ   ָבאּו ְוָעְמדּו לִּ
ְׁשלֹוְמָך. ְׁשאֹול בִּ ים לִּ ינֹוקֹות ְמַבְקׁשִּ י: ְכָפר ֶׁשל תִּ  ָאְמרּו ְלַרבִּ

ן ַהַחלֹון ְוָרָאה אֹוָתם. י מִּ יץ ַרבִּ  ֵהצִּ
ָמה ַמֲעֵשיֶכם?ָאַמר ָלֶהם:    

בּור.ָאְמרּו ל ֵתן ָלנּו ַפְרָנַסת אֹותֹו ֹחֶדׁש ָהעִּ ים ֶׁשתִּ ֹו: ָאנּו ְמַבְקׁשִּ  
בּור.  ָנַתן ָלֶהם ַפְרָנַסת ֹחֶדׁש ָהעִּ

 

 .)תלמוד ירושלמי, יבמות, פרק ד, הלכה יב)

 

 איירה: שושנה צוקער. ד' בכורים
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 סודות בחורבה

י ְמַהֵלְך ַבֶדֶרְך יתִּ  ָאַמר ַר' יֹוֵסי: ַפַעם ַאַחת ָהיִּ
ָיהּו ָזכּור ַלטֹוב ְתַפֵלל. ָבא ֵאלִּ ם ְלהִּ י ְלָחְרָבה ַאַחת ֵמָחְרבֹות ְירּוָׁשַליִּ ְכַנְסתִּ ְונִּ  

י  י.ַעל ַהֶפַתח ַעד  ְוָׁשַמר לִּ ָלתִּ י ְתפִּ ַּיְמתִּ ֶׁשסִּ  
י  ָלתִּ י ְתפִּ ַּיְמתִּ  ְלַאַחר ֶׁשסִּ

י! י: ָׁשלֹום ָעֶליָך, ַרבִּ  ָאַמר לִּ
י! י ּומֹורִּ י לֹו: ָׁשלֹום ָעֶליָך, ַרבִּ  ָאַמְרתִּ

ְכַנְסָת ְלָחְרָבה זֹו? ְפֵני ָמה נִּ י, מִּ י: ְבנִּ  ָאַמר לִּ
ְתַפֵלל. י לֹו: ְלהִּ  .ָאַמְרתִּ

ְתַפֵלל ַבֶדֶרְך.אמר   לי:ָהָיה ְלָך ְלהִּ  
ים. י עֹוְבֵרי ְדָרכִּ יקּונִּ י ֶׁשָמא ַיְפסִּ יתִּ ְתָיֵרא ָהיִּ י לֹו: מִּ  ָאַמְרתִּ

י, ָמה קֹול ָׁשַמְעָת ְבָחְרָבה זֹו? י: ְבנִּ  ָאַמר לִּ
י ַבת קֹול י לֹו: ָׁשַמְעתִּ ְכיֹוָנה ְואֹוֶמֶרת: ֶׁשְמַנֶהֶמת ָאַמְרתִּ   

י,אוי, ׁשָ  י ֶאת ֵביתִּ  ֶהֱחַרְבתִּ
י, י ֶאת ֵהיָכלִּ  ְוָשַרְפתִּ

י ֶאת ָבַני  ְגֵליתִּ  – ְוהִּ
 ְלֵבין ָהֻאמֹות! 
י, י: ְבנִּ  ַחֶּייָך ְוֵחי רֹאְׁשָך! ָאַמר לִּ

ְלַבד אֹוֶמֶרת ָכְך.  לֹא ָׁשָעה זֹו בִּ
ים אֹוֶמֶרת ָכְך;  ֶאָלא ְבָכל יֹום ְויֹום ָׁשֹלש ְפָעמִּ

ְדָרׁשֹותְולֹא עֹוד, ֶאלָ  ּיֹות ּוְלָבֵתי מִּ ים ְלָבֵתי ְכֵנסִּ ְכָנסִּ ְשָרֵאל נִּ  א ְבָכל ָׁשָעה ֶׁשּיִּ
ים  "ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָבא ְמֹבָרְך", ְועֹונִּ

ְבָיכֹול, ְמַנְעֵנַע רֹאׁשֹו ְואֹוֵמר:  ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא, כִּ
ין ַאְׁשֵרי ַהֶמֶלְך  ְבֵביתֹו ָכְך!אֹותֹו  ֶׁשְמַקְלסִּ

ְגָלה ֶאת ָבָניו! ָמה  לֹו ָלָאב ֶׁשהִּ
יֶהם! ים ֶׁשָגלּו ֵמַעל ֻׁשְלַחן ֲאבִּ  ְואֹוי ָלֶהם ַלָבנִּ

 

 )תלמוד בבלי, ברכות, ג, ע"א(                                                                     

 

  

אייר: יונדב מזל רוזן צבי, ב' רמון 

 
 



 תפילה לרחמים על אהובה

י ָּיא. ַרבִּ ֵדְך ֶאת ְבנֹו ְלֵבית ַר' חִּ ׁשִּ  
ְכֹתב ְכֻתָבה ֵמָתה יַע לִּ גִּ יָבה. ְכֶׁשהִּ ָהרִּ  
י: ָחס ְוָׁשלֹום, ֵיׁש ְפסּול? ָאַמר ַרבִּ  

י ָיָצא מִּ  ְׁשָפחֹות: ַרבִּ ד. ְשַפְטָיהָיְׁשבּו ּוָבְדקּו ַבמִּ י ָדוִּ י ֲאחִּ ְמעִּ שִּ ָּיא ָיָצא מִּ יָטל ְוַר' חִּ ֶבן ֲאבִּ  
ְמָרא. ֵדְך ֶאת ְבנֹו ְלֵבית ַר' יֹוֵסי ֶבן זִּ  ָהַלְך ְוׁשִּ

ְדָרׁש.  ָפְסקּו לֹו ְׁשֵתים ֶעְשֵרה ָׁשָנה ֵליֵלְך ְלֵבית ַהמִּ
ירּוהָ  ְלָפָניו, ֶהֱעבִּ  

יםָאַמר ָלֶהם ! : ְיֵהא ֵׁשׁש ָׁשנִּ  
ירּוהָ    ְלָפָניו,ֶהֱעבִּ

יֶסָּנה ָאַמר ָלֶהם ! ְוַאַחר ָכְך ֵאֵלְך : ַאְכנִּ  
יו. ְפֵני ָאבִּ ְתַבֵּיׁש מִּ  ָהָיה מִּ

י ֵיׁש ְבָך. , ַדַעת קֹוְנָךָאַמר לֹו: ְבנִּ  
(שמות טו, יז ) " ָטֵעמֹו בְ  ֵאמֹו ְותִּ ְבְתָך ָפַעְלָת "ְתבִּ ַהר ַנֲחָלְתָך, ָמכֹון ְלׁשִּ ָלה   ְתחִּ ֶנֱאַמר : מִּ    

י ְבתֹוָכם" )שם, כה, ח(. ּוְלַבסֹוף ְקָדׁש ְוָׁשַכְנתִּ י מִּ ֶנֱאַמר: "ְוָעשּו לִּ  
ְדָרׁש,  ָהַלְך ְוָיַׁשב ְׁשֵתים ֶעְשֵרה ָׁשָנה ְבֵבית ַהמִּ

ְׁשתֹו ֲעקָ  ָרה.ַעד ֶׁשָבא ַנֲעֵשית אִּ  
י: ָמה ַנֲעֶשה?  ָאַמר ַרבִּ

ָּיהיֹאְמרּו:  –ְנָגְרֶׁשָּנה  ָׁשְמָרה. זֹו ַלָשְוא ֲענִּ  
ָשה ַאֶחֶרת  . יֶאּנּו אִּ ְׁשתֹו יֹאְמרּו –ַנשִּ ְוזֹו יֹוָנתֹו  : זֹו אִּ  

ים ֵקׁש ָעֶליָה ַרֲחמִּ , בִּ  
ְתַרְפָאה.   ְונִּ

 )תלמוד בבלי, כתובות, סב, ע"ב(

  

 שירז בצלאלי  איור:
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 תפילה מונעת מן הגורל לשלוט? 

 

ים ַעל ַׁשַער ֶׁשל ְטֶבְרָיה ַמֲעֶשה ָהָיה ְבַר' ַיַּנאי ְוַר' יֹוָחָנן ֶׁשָהיּו יֹוְׁשבִּ  
ים.  ְוָהיּו ָׁשם ְׁשֵני ַאְסְטרֹולֹוגִּ

ְמָלאְכָתם. ים לִּ ים יֹוְצאִּ  ָראּו ָׁשם ְׁשֵני ְיהּודִּ
ים:  ָאְמרּו אֹוָתם ְׁשֵני ַאְסְטרֹולֹוגִּ

ים ים אֹוָתם ְׁשֵני ָהֲאָנׁשִּ ְכָנסִּ ים ְוֵאיָנם נִּ  .שֹוְרָפם , ֶאָלא ַהָּנָחׁשיֹוְצאִּ
  

 ה ָעשּו?ָׁשְמעּו ַר' ַיַּנאי ְוַר' יֹוָחָנן. מֶ 
ים ְכָנסִּ ם נִּ יָנה ֵלַדע אִּ  ָיְׁשבּו ַעל ֶפַתח ַהְמדִּ

ְמָלאְכָתם  ים לִּ ְכְנסּו, –אֹוָתם ְׁשֵני ָהֲאָנׁשִּ  ְונִּ
 ְוָראּו אֹוָתם ַר' ַיַּנאי ְוַר' יֹוָחָנן.

ים ים: לֹא ֲאַמְרֶתם ֶׁשְשֵני ָהֲאָנׁשִּ  ָאְמרּו ָלַאְסְטרֹולֹוגִּ
ים  ים, ֶׁשַהָּנָחׁש שֹוְרָפם?ַהָללּו יֹוְצאִּ ְכָנסִּ  ְוֵאיָנם נִּ

 ָאְמרּו ָלֶהם: ֵהן.
ְכְנסּו ְבָׁשלֹום!  ָאְמרּו ָלֶהם: ֲהֵרי ָיְצאּו ְבָׁשלֹום ְונִּ

  
ים ָבֶהם. יטִּ ים ַמבִּ  ָהיּו ָהַאְסְטרֹולֹוגִּ

יֶתם ַבּיֹום ַהֶזה?  ָאְמרּו ָלֶהם: ָמה ֲעשִּ
ינּוָאְמרּו ָלֶהם: לֹא  ינּו ָדָבר, ֶאָלא ְכֵׁשם ֶׁשָהיִּ ים ָעשִּ  ַלֲעשֹות: ְלמּודִּ
ינּו ֶאת ְׁשַמע ְתַפַלְלנּו. ָקרִּ  ְוהִּ

ים ַאֶתם?  ָאְמרּו ָלֶהם: ְיהּודִּ
ים. ים ָבֶכם, ֶׁשַאֶתם ְיהּודִּ ְתַקְּימִּ ים מִּ ְבֵרי ָהַאְסְטרֹולֹוגִּ  ֵאין דִּ

ם ָהֵאֶלה ֲאֶׁשר ַאתָ ָהֵוי י ַהגֹויִּ ים : "כִּ  ה יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל ְמֹעְננִּ
ְׁשָמעּו ים יִּ  , יד(.דברים יח" )ְוַאָתה לֹא ֵכן ָנַתן ְלָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְוֶאל ֹקְסמִּ

 

 )מדרש תנחומא, שופטים,י(

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

איירה: רעות אורן. ג' כרמל.  
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 אלהי אלעזר עננו  
 

 
ְמעֹון ְמָצאֹו לְ  ים. ַבָלׁשַר' ֶאְלָעָזר ְבַר' ׁשִּ  ֶאָחד ֶׁשהּוא תֹוֵפס ַגָּנבִּ

יר ָבֶהם ָאַמר לֹו: ֵהיַאְך ַאָתה  ?ַמכִּ
ים ַבַלְיָלה  ים ֶׁשּיֹוְצאִּ י לֹא ְלַחּיֹות ֵהם דֹומִּ ים ַבּיֹום?ְוכִּ ְתַחְבאִּ  ּומִּ

ים? נֹוֵטל ְוֶׁשָמא ַאָתה יַח ְרָׁשעִּ ים ּוַמּנִּ יקִּ  ַצדִּ
יא. ְצַות ַהֶמֶלְך הִּ  ָאַמר לֹו: ּוָמה ֶאֱעֶשה? מִּ

 ָאַמר לֹו: בֹוא ַוֲאַלֶמְדָך ֵהיַאְך ַתֲעֶשה:
ָכֵנס בְ   ,ֲחנּותלַ  ַאְרַבע ָׁשעֹותהִּ

ְרֶאה ָאָדם ׁשֹוֶתה ַייִּ  יק כֹוס ְבָידֹו ּוְמַנְמֵנם ּוְכֶׁשתִּ  ְׁשַאל ָעָליו: –ן,יֹוֵׁשב ּוַמֲחזִּ
יד ָחָכם הּוא  ם ַתְלמִּ ים –אִּ ְׁשכִּ  ְלַתְלמּודֹו; הִּ

ם פֹוֵעל הּוא  ְמַלאְכתֹו; –אִּ ים לִּ ְׁשכִּ  הִּ
 ָתְפֵסהּו, ַגָּנב הּוא. –לֹא ֶזה ְולֹא ֶזה 

ים ַלֶמֶלְך. ְׁשְמעּו ַהְדָברִּ  נִּ
יחַ קֹוָאְמרּו: " ֶגֶרת הּוא ְיֵהא ַהָשלִּ  ".ֵרא ָהאִּ

ְמעֹון  יאּו ֶאת ַר' ֶאְלָעָזר ְבַר' ׁשִּ ים. –ֵהבִּ  ְוָהָיה תֹוֵפס ַגָּנבִּ
ן ָׁשַלח לֹו ַר' ְיהֹוֻׁשַע ֶבן ָקְרָחה: יָגה?ֹחֶמץ ֶבן ַייִּ  ! ַעד ָמַתי ַאָתה מֹוֵסר ַעמֹו ֶׁשל ֱאֹלֵהינּו ַלֲהרִּ

ים ָׁשַלח לֹו: י קֹוצִּ ן ַהֶכֶרם. ֲאנִּ  ְמַכֶלה מִּ
יַכֶלה ֶאת קֹוָציו. ַבַעל ַהֶכֶרם ָׁשַלח לֹו: ָיבֹוא  וִּ

  
ן.  ַפַעם ַאַחת ָפַגע בֹו כֹוֵבס ֶאָחד ּוְקָראֹו: ֹחֶמץ ֶבן ַייִּ

 

                        
 

 ניגון : איור                                                                         עלמה:  איור
 

ֶשהּוא ָאַמר ַר' ֶאְלָעָזר:  ָרָׁשע הּוא. –ָחצּוף ָכל ָכְך  מִּ
ְפסּוהּו   ּוְתָפסּוהּו. –ָאַמר ַלֲעָבָדיו: תִּ

ְתַיְשָבה ָעָליו ַדְעתֹוְלַאַחר ׁשֶ  ְפדֹותֹו ְולֹא ָיֹכל. – ּנִּ  ָחַזר ַאֲחָריו לִּ



יו ּוְלׁשֹונֹו  ָצרֹות ַנְפׁשֹו ) –ָקָרא ַעל ַעְצמֹו: "ֹׁשֵמר פִּ  , כג(.משלי כאֹׁשֵמר מִּ
 ָתלּוהּו.

 .ָיה בֹוֶכההָ ָעַמד ַר' ֶאְלָעָזר ַתַחת ָהֵעץ וְ 
י, ַאל ֵיַרע ְבֵעיֶניָך, ֶׁשהּוא ּוְבנֹו ים ָאְמרּו לֹו: ַרבִּ פּורִּ  .ָבאּו ֶאל ַנֲעָרה ְמֹאָרָשה ְביֹום ַהכִּ

ישּו, יַח ָידֹו ַעל ְבֵני ֵמָעיו ְוָאַמר: שִּ ּנִּ ישּו,ְבֵני ֵמַעי הִּ  , שִּ
 ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה!ֶׁשָלֶכם  ַוָדאּות – ְסֵפקֹות ֶׁשָלֶכם ָכְך ּוָמה

ָמה ְותֹוֵלָעה ׁשֹוֶלֶטת ָבֶכם. י ָבֶכם ֶׁשֵאין רִּ  ֻמְבָטח ֲאנִּ
  

ְתַיְשָבה ַדְעתֹו. י ֵכן לֹא נִּ  ְוַאף ַעל פִּ
ְׁשקּוהּו ַסם ֶׁשל ֵׁשָנה  הִּ

ׁש ת ֶׁשל ַׁשיִּ יסּוהּו ְלַביִּ ְכנִּ  ְוהִּ
 ְכֵרסֹו ָקְרעּווְ 

יאּו  ים ֶׁשלְוהֹוצִּ תֹוכֹו ַסֵלי ַסלִּ  ֵחֶלב מִּ
יחּום ְבַחָמה ְבַתמּוז ּוְבָאב ּנִּ  ְוהִּ

יחּו. ְסרִּ  ְולֹא הִּ
ְׁשֹכן ָלֶבַטח" ) י יִּ  , ט(.תהילים טזָקָרא ַעל ַעְצמֹו: "ַאף ְבָשרִּ

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ְמעֹון ַעל ַדְעתֹו  ן לֹא ָסַמְך ַר' ֶאְלָעָזר ְבַר' ׁשִּ י ֵכן ֲעַדיִּ –ְוַאף ַעל פִּ  

ים. סּורִּ ֵבל ַעל ַעְצמֹו יִּ  ְוקִּ
ים ַמָצעֹותָבֶעֶר  שִּ ים ַתְחָתיו ׁשִּ יעִּ  ב ָהיּו ַמצִּ

ים ּוַבֹבֶקר ָהיּו ים ֶׁשל ָדם ּוֻמְגָלה. מֹוְׁשכִּ ים ְסָפלִּ שִּ ַתְחָתיו ׁשִּ  מִּ
יֵני ים מִּ שִּ ְׁשתֹו ׁשִּ יא. ֶלֶפד ְלָמָחר ָעְשָתה לֹו אִּ ְברִּ  ַוֲאָכָלם ְוהִּ

יַחתּו ְולֹא ּנִּ ְׁשתֹו ָלֵצאת ְלֵבית ַהמִּ  הִּ ים.אִּ  ְדָרׁש, ְכֵדי ֶׁשלֹא ְיַצֲערּוהּו ֲחָכמִּ

 איירה: יעל בצלאלי, ג' גלעד
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סּוָריו: ַאַחי ְוֵרַעי, בֹואּו!  ָבֶעֶרב ָאַמר ָלֶהם ְליִּ
ְפֵני טּול תֹוָרה ַבֹבֶקר ָאַמר ָלֶהם: ְלכּו, מִּ  .בִּ

  
ְׁשתֹו  ַפַעם ַאַחת ָׁשְמָעה אִּ

יָאם ָעֶליָך  יתָ  –ְוָאְמָרה לֹו: "ְבָרצֹון ַאָתה ְמבִּ לִּ  – ָממֹון ֶׁשל ֵבית ַאָבא!"  כִּ
יָה.  ָמְרָדה ָעָליו ְוָהְלָכה ְלֵבית ָאבִּ

ים. ים ַסָפנִּ שִּ ים ַבָּים ׁשִּ  ָהיּו ְמַהְלכִּ
 ָעַמד ֲעֵליֶהם ַנְחׁשֹול ְלַטְבָעם.

ָלה ְתפִּ  ָעְמדּו בִּ
 – ְוָאְמרּו: "ֱאֹלֵהי ֶאְלָעָזר, ֲעֵננּו!" 

ַזְעפֹווְ   .ָנח ַהָּים מִּ
יסּו לֹו ְכנִּ ים דֹורֹון ּוְכֶׁשָעלּו ַלַּיָבָׁשה הִּ שִּ ים ְוׁשִּ ים ֲעָבדִּ שִּ יֵדיֶהם. ַאְרְנָקאֹות ׁשִּ  בִּ

יֵני ֶלֶפד ַוֲאָכָלם. ים מִּ שִּ  ָעשּו לֹו ׁשִּ
  

יְך, ָמה הּוא ַעְכָׁשו? ְׁשלֹומֹו ֶׁשל ָאבִּ י בִּ י ּוְראִּ ָתּה: ְלכִּ ְׁשתֹו ְלבִּ  ַפַעם ַאַחת ָאְמָרה אִּ
 ָאה ֶאְצלֹובָ 

ֵמְך: " י ְלאִּ ְמרִּ י ְואִּ ֶשָלֶהםְוָאַמר ָלּה: ְלכִּ  ".ֶׁשָלנּו ָגדֹול מִּ
יא ַלְחָמּה" ) ֶמְרָחק ָתבִּ ּיֹות סֹוֵחר, מִּ  (., ידמשלי לאָקָרא ַעל ַעְצמֹו: "ָהְיָתה ָכֳאנִּ

  
ְדָרׁש. יא ְוָיָצא ְלֵבית ַהמִּ ְברִּ  ָאַכל ְוָׁשָתה ְוהִּ

ים שִּ יאּו ְלָפָניו ׁשִּ יֵני ָדם ֵהבִּ ֲהָרםוְ  מִּ  .טִּ
ים ים ָהיּו ַהֲחָכמִּ  ְמַרְּננִּ

 ?ָסֵפק ֶאָחד ְוָאְמרּו: ֶאְפָׁשר ֵאין ָבֶהם
ים ָאַמר ָלֶהם ַר' ֶאְלָעָזר: ְהיּו ֻכָלם ְזָכרִּ י הּוא יִּ ם ְכמֹותִּ  ,אִּ

ם ָלאו   ְתֵהא ְנֵקָבה ַאַחת ֵביֵניֶהם. –ְואִּ
ים, ּוְקָראּום "ֶאְלָעָזר" ַעל ְׁשמֹו.  ָהיּו ֻכָלם ְזָכרִּ

  
 (תלמוד בבלי, בבא מציעא, פג ע"ב, פד ע"ב (

 

  

אייר: גלעד חדד, ד' ראשית 
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 איזו מין תפילה?! 
 

תֹו.ַר  יא ֶאת בִּ שִּ יֵאל הִּ ָבן ַגְמלִּ  
ְתַפֵלל ָעַלי.  ָאְמָרה לֹו: ַאָבא, הִּ

י  .ְלָכאן ָאַמר ָלּה: ֶׁשלֹא ַתְחְזרִּ
 ָיְלָדה ֵבן ָזָכר.

ְתַפֵלל ָעַלי.  ָאְמָרה לֹו: ַאָבא, הִּ
ְכֶלה "אֹוי" ָאַמר ָלּה: ֶׁשלֹא יְך. יִּ פִּ  מִּ

י?  ְׁשֵתי ְשָמחֹות ָאְמָרה לֹו: י ְוַאָתה ְמַקְלֵלנִּ  ָבאּו לִּ
לֹות ֵהן:  ָאַמר ָלּה: ְׁשֵתיֶהן ְתפִּ

י ְלָכאן; תֹוְך ֶׁשְּיֵהא ָׁשלֹום ָלְך ְבֵביֵתְך לֹא ַתְחְזרִּ  מִּ
יְך: פִּ ְכֶלה "אֹוי" מִּ תֹוְך ֶׁשְּיֵהא ְבֵנְך ַקָּים לֹא יִּ  ּומִּ

י ְלֵבית ַהְכֶנֶסת"."אֹוי  י, אֹוי ֶׁשלֹא ָהַלְך ְבנִּ י, אֹוי ֶׁשלֹא ָׁשָתה ְבנִּ  ֶׁשלֹא ָאַכל ְבנִּ
 (מדרש בראשית רבה, כו, ד(

 

  

אייר: אריה וישי ברקוביץ , ג'
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 על בריונים ותתפיל

יר ָהיּו ְׁשכּוָנתֹו ֶׁשל ַר' ֵמאִּ ים בִּ ים אֹותֹו ַהְרֵבה ַבְריֹונִּ .ְוָהיּו ְמַצֲערִּ  
יר ֶׁשָּימּותּו ְתַפֵלל ֲעֵליֶהם ַר' ֵמאִּ .הִּ  

ְׁשתֹו ים?! ָמה ַדְעְתָך: ָאְמָרה לֹו ְברּוְרָיה אִּ ַתמּו ַחָטאִּ שּום ֶׁשֶּנֱאַמר: "יִּ " )תהלים קד מִּ
ים" ָכתּוב! ים"? "ֲחָטאִּ י ָכתּוב "חֹוְטאִּ  לה(?!     ְוכִּ

ְקָרא: עֹודוְ ים עֹוד ֵאיָנם": ַהְׁשֵפל ְלסֹוף ַהמִּ ".ּוְרָׁשעִּ    
ים"ֵכָון ׁשֶ  ַתמּו ֲחָטאִּ ים עֹוד ֵאיָנם" – "יִּ "! ּוְרָׁשעִּ  

ים ֶאָלא  ְתׁשּוָבה  ַבֵקׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחמִּ !ֶׁשַּיְחְזרּו בִּ  
  

ים ֵקׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחמִּ ְתׁשּוָבה בִּ .ְוָחְזרּו בִּ  
 

 (תלמוד בבלי,  ברכות,  י, ע"א)
 

.  

י זֵ  ְׁשכּוָנתֹו ֶׁשל ַרבִּ ים ֶׁשָהיּו בִּ ְריֹונִּ רּו ָלֶהם זְ ְח א, ֶׁשָהָיה ְמָקֵרב אֹוָתם ְכֵדי ֶׁשּיַ יָר אֹוָתם בִּ
י זירא, ָאְמרּו: ַעד ַעְכָׁשו ָהָיה  ים ֲחָכֵמינּו, ַכֲאֶׁשר ָנָחה ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַרבִּ ידִּ ְתׁשּוָבה, ְוָהיּו ַמְקפִּ בִּ

םָחרּוְך ְק  ְרֲהרּו  ָטן ׁשֹוָקיִּ ים? הִּ י ְיַבֵקׁש ָעֵלינּו ַרֲחמִּ ים. ַעְכָׁשו מִּ ֶׁשָהָיה ְמַבֵקׁש ָעֵלינּו ַרֲחמִּ
ָבם ְוָעשּו ְתׁשּוָבה.  ְבלִּ

 )תלמוד בבלי, סנהדרין לז ע"א(                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיכאלה. ד' בכורים. איירה:
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 בהתעטף עלי נפשי

 

ל ה'ִיְרַאת " ה בְ  -" )משלי לא, לא( ִהיא ִתְתַהלָּ יו ַעל ֶזה ּדֹורֹו ֶשל ר' ְיהּודָּ לָּ ַרִבי אילעאי. ִאְמרּו עָּ

ה בְ  יּו ִש ַרִבי ְיהּודָּ ה.ִק סְ עֹוְבַטִלית ַאַחת וְ  יןסִ כָּ ְת ה ַתְלִמיִדים מִ שָּ ַרִבי אילעאי ֶשהָּ  ין ַבתֹורָּ

 )בבלי סנהדרין כ' ע"א(

 

ש לָּ בִ רַ  יָּה הֹוֵלְך ְלֵבית ַהִמְדרָּ ה, ַכֲאֶשר הָּ ַמר: ְגדי ְיהּודָּ יו. אָּ ה ֶשְמַכֶבֶדת ֹוַקח ַכד ַעל ְכֵתפָּ אכָּ ה ְמלָּ לָּ

 . ֶליהָּ  ֶאת ְבעָּ

ה  ה ַלּׁשּוק ִאְשתֹו ֶשל ַרִבי ְיהּודָּ ה. ַכֲאֶשר יְָּצאָּ בָּ ה עָּ ה ְגִלימָּ ְשתָּ ה ֶצֶמר, עָּ ְקחָּ ה, לָּ ה  –יְָּצאָּ ִהְתַכְסתָּ

ּה, ְוַכֲאֶשר יָּ ה ְלִהְתַפֵלל צַ בָּ יָּה  –א ַרִבי ְיהּודָּ ּה הָּ יָּה ִמְתַכֶסה בָּ יָּה ִמְתַכֶסה ּוִמְתַפֵלל. ְוַכֲאֶשר הָּ הָּ

ר  ֵרְך: "בָּ  יל".י ְמעִ נִ טַ עָּ ְך שֶ ּוְמבָּ

ן ִש  ַזר ַרבָּ א ְלֵבית ַהַתֲעִנית.  ִאְמרּו לֹו: ֵאין בִ עֹון ֵבן גמליאל ַתֲעִנית. רַ מְ ַפַעם ַאַחת גָּ ה לֹא בָּ י ְיהּודָּ

                                                                                     לֹו ְכסּות.                        

ִליַח: ְר  ַמר לֹו ַלּׁשָּ א ֶשלֹא נֹ אֵ ַשַלח לֹו ֶבֶגד ְולֹא ִקֵבל. ִהְגִביַּה ֶאת ַהַמְחֶצֶלת ְואָּ ה יֵש כָּאן. ֶאלָּ ח ה מָּ

זָּה.ִלי שֶ  ם הָּ עֹולָּ ֶנה בָּ  ֵאהָּ

 נ ע"א( –)נדרים מט ע"ב 

 

 איירה: אביה רבינוביץ'. ג' כרמל. 



 בדרך להתפלל בירושלים

 

ְׁשָמֵעאל בְ ר'  ם. ר' יֹוסִּ יִּ ירּוָׁשַליִּ ְתַפֵלל בִּ  י ָעָלה ְלהִּ

י ֶאָחד.  יר ְׁשֶכם, ְוָרָאה אֹותֹו כּותִּ  ָעַבר ָבעִּ

 ָאַמר לֹו: ְלֵהיָכן ַאָתה הֹוֵלְך? 

ם.  ירּוָׁשַליִּ ְתַפֵלל בִּ  ָאַמר לֹו: עֹוֶלה ְלהִּ

ְתַפֵלל ְבַהר בְ  יף ְלָך ְלהִּ  ָרָכה ַהֶזה, ְולֹא ְבזֹו ָהַאְׁשָפה?! ָאַמר לֹו: ְולֹא ָעדִּ

ים, ְלֶכֶלב ֶׁשָהָיה ָלהּוט ַאַחר ַהְּנבֵ מָ ר ָלֶכם לְ ָאַמר לֹו: אֹומָ  י  –ָלה. ָכְך ה ַאֶתם דֹומִּ ְלפִּ
ים ְטמּוָנה ַתְחָתיו, ֶׁשָכתּוב: " ים ֶׁשֲעבֹוַדת כֹוָכבִּ ְטֹמן ֹאָתם ַיֲעֹקבֶׁשַאֶתם יֹוְדעִּ  "ַוּיִּ

ים ַאֲחָריו. )ְבֵראׁשִּ  יָכְך ַאֶתם ְלהּוטִּ  ית לה, ד(, ְלפִּ

ְתַיֲעצּו ָעָליו ְלָהְרגֹו,  !ה ְלַקְחָתּהָאְמרּו:  ֶזה רֹוצֶ   ְונִּ

 ְוָקם ּוָבַרח ַבַלְיָלה.

 )בראשית רבה פא, ג(                                                                                        

 ר: חירות שמידט. ד' בכורים איו

 

 

 

  א



 גלגולה של נסיכה
 

 ר' ְיהֹוֻׁשַע ֵבן חנניה: אלהיכם ַנָגר הּוא,ָאְמָרה לֹו ַבת ֵקיָסר לְ 

ּיֹוָתיו"ֶׁשֶּנֱאַמר:  ם ַעלִּ י מַ )תהילים קד ג("ַהְמָקֶרה ַבַמיִּ ית ַאַחת.; ֱאֹמר לֹו ֶׁשַּיֲעֶשה לִּ  ְסתֹורִּ

 !םָאַמר: ְלָחיי

ים, וְ  ֵקׁש ָעֶליָה ַרֲחמִּ  ה.עָ ְר טָ צְ נִּ בִּ

י ְוָנְתנּו ָלּה מַ ה ַבשּוק ֶׁשל רֹויבּושִּ הֹו ית;מִּ  ְסתֹורִּ

ים שֶ  ים לֹו מַ בְ  עַ ֵר טָ צְ נִּ ל שֶ כָ ֶׁשָהיּו נֹוֲהגִּ י נֹוְתנִּ ים,רֹומִּ ית ְויֹוֵׁשב ַבשּוק ְוסֹוֵתר חּוטִּ  ְסתֹורִּ

יבַ  הּואּוְר יִּ ְכֵדי שֶ  ים.ְבֵני ָאָדם וִּ  ְקׁשּו ָעָליו ַרֲחמִּ

ים. ים ַבשּוק ֶׁשל ָהרֹוָמאִּ  ַפַעם ַאַחת ָהָיה עֹוֵבר ָׁשם, ְוָהְיָתה יֹוֶׁשֶבת ְוסֹוֶתֶרת חּוטִּ

ית ֶׁשָּנַתן לָ ָאַמר ָלּה: ָיָפה ַהמַ   י?ֱאֹלהַ  ְךְסתֹורִּ

ֹטל היָךאֹללְ  ֱאֹמרָאְמָרה לֹו:  י. ֶׁשּיִּ  ָמה ֶׁשָּנַתן לִּ

ֹטל ֵאינֹו נֹוֵטל.ַלתֵ  -ָאַמר ָלּה: ֱאֹלַּה ֶׁשָלנּו   ת נֹוֵתן, לִּ

 
 ) )תלמוד בבלי, חולין, ס ע"א

 

 איירה: יערה אייזנמן. ג' כרמל.



 תפילה על החולים 

 
ְתַפֵלל ַעל  יָנא ֶבן דֹוָסא, ֶׁשָהָיה מִּ ים ְואֹוֵמר: ֶזה ַחי ְוֶזה ֵמת.ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַר' ֲחנִּ  ַהחֹולִּ

ן ַאָתה יֹוֵדַע? ַּניִּ  ָאְמרּו לֹו: מִּ
ם י  ְׁשגּוָרה ָאַמר ָלֶהם: אִּ י ְבפִּ ָלתִּ י –ְתפִּ ֶׁשהּוא  יֹוֵדַע ֲאנִּ

 ,ְמֻקָבל
ם ָלאו  י ֶׁשהּוא –ְואִּ  .ְמֹטָרף יֹוֵדַע ֲאנִּ

  
יֵאל.  ַמֲעֶשה ֶׁשָחָלה ְבנֹו ֶׁשל ַרָבן ַגְמלִּ

יָנא ֶבן דֹוָסא   ֵגרׁשִּ  ים ֵאֶצל ַר' ֲחנִּ יֵדי ֲחָכמִּ ְׁשֵני ַתְלמִּ
ים.  ְלַבֵקׁש ָעָליו ַרֲחמִּ

ים. ֵקׁש ָעָליו ַרֲחמִּ ָּיה ּובִּ  ֵכָון ֶׁשָרָאה אֹוָתם ָעָלה ַלֲעלִּ
יָדתֹו ָאַמר ָלֶהם: ְלכּו, ׁשֶ  ירִּ  .ֲחָלַצתּו ַחָמהבִּ

יא ַאָתה?  י ָנבִּ  ָאְמרּו לֹו: ְוכִּ
י, ֶאָלא  ָאַמר לָ  יא ֲאנִּ י ְולֹא ֶבן ָנבִּ יא ֲאנִּ ֶהם: לֹא ָנבִּ

י ָכְך  :ְמֻקָבְלנִּ
י  י ְבפִּ ָלתִּ ם ְׁשגּוָרה ְתפִּ י ֶׁשהּוא ְמֻקָבל, –אִּ  יֹוֵדַע ֲאנִּ

ם ָלאו  י ֶׁשהּוא ְמֹטָרף. –ְואִּ  יֹוֵדַע ֲאנִּ
ְּונּו אֹוָתּה ָׁשָעהָיְׁשבּו ְוָכְתבּו וְ   .כִּ

יֵאל, ָאַמר ָלֶהם: ַסְרֶתם ְולֹא הֹוַתְרֶתם ,ָהֲעבֹוָדה ּוְכֶׁשָבאּו ֵאֶצל ַר' ַגְמלִּ  ,לֹא חִּ
ְׁשתֹות. ָׁשַאלֶאָלא ָכְך ָהָיה ַמֲעֶשה: ְבאֹוָתּה ָׁשָעה ֲחָלַצתּו ַחָמה וְ  ם לִּ  ָלנּו ַמיִּ

  
יָנא בֶ  ְלֹמד תֹוָרה ֵאֶצל ַרָבן יֹוָחָנן ֶבן ַזַכאי,ְוׁשּוב ַמֲעֶשה ְבַר' ֲחנִּ  ן דֹוָסא ֶׁשָהַלְך לִּ

 ְוָחָלה ְבנֹו ֶׁשל ַרָבן יֹוָחָנן ֶבן ַזַכאי,
ים  י, ַבֵקׁש ָעַלי ַרֲחמִּ יָנא ְבנִּ ְחֶיה. –ָאַמר לֹו: ֲחנִּ  ְויִּ

ים ְוָחָיה ֵקׁש ָעָליו ַרֲחמִּ ְרָכיו ּובִּ יַח רֹאׁשֹו ֵבין בִּ ּנִּ  .הִּ
ְרָכיו ָכל ַהּיֹום ֻכלֹו, ָאַמר ַרָבן יֹוָחָנן ֶבן ַזַכאי: יַח ֶבן ַזַכאי ֶאת רֹאׁשֹו ֵבין בִּ ְלָמֵלא ֵהטִּ לֹא  אִּ

ין ָעָליו יחִּ   .ָהיּו ַמְׁשגִּ
ְמָך? יָנא ָגדֹול מִּ י ֲחנִּ ְׁשתֹו: ְוכִּ  ָאְמָרה לֹו אִּ

ְפֵני ַהֶמֶלְך ָאַמר ָלּה: ָלאו, ֶאָלא הּוא דֹוֶמה י דֹוֶמהְכֶעֶבד לִּ ְפֵני ַהֶמֶלְך. ְכַשר , ַוֲאנִּ  לִּ
 

 .)ב"תלמוד בבלי, ברכות,  לד ע(
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 בעולם הזה או בעולם הבא? מה עדיף?

 

יק ַהַתּנּור  יָלה ְלַהסִּ יָנא ֶבן דֹוָסא ְרגִּ ְׁשתֹו ֶׁשל ַר' ֲחנִּ  ָכל ֶעֶרב ַׁשָבת ָהְיָתה אִּ
שּום בּוָׁשהוְ  יָלה בֹו אּוד ָעֵׁשן, מִּ .ֵהטִּ  

,ָהְיָתה ָלּה ְׁשֵכָנה ָרָעה  
י ֶׁשֵאין ָלֶהם ְולֹא ְכלּום ָאְמָרה: ֲהֵרי  !ֵאֵלְך ְוֶאְרֶאה ָכל ָכְך ַמהּו –יֹוַדַעת ֲאנִּ  

.ַעל ַהֶדֶלת ָטְפָחהָהְלָכה וְ   
ְתַבְּיָׁשה ְכְנָסה ַלֶחֶדר נִּ .ְונִּ  

ָכרֹות וְ  ָסה ְמֵלָאה ָהֲעֵרָבהַנֲעָשה ָלּה ֵנס ּוָמְצָאה ַהְשֵכָנה ֶאת ַהַתּנּור ָמֵלא כִּ ,עִּ  
יתָאְמָרה לָ  ית, ְפלֹונִּ ! ּה: ְפלֹונִּ  

י יאִּ ְרֶדה ָהבִּ ְתָחְרָכהׁשֶ ,  מִּ ֵתְך נִּ !פִּ  
י י ְלָכְך ָאְמָרה ָלּה: ַאף ֲאנִּ ְכַנְסתִּ ...נִּ  

  
יָנא: ַעד ֵאיָמַתי ָאנּו ְׁשתֹו ְלַר' ֲחנִּ ים ָאְמָרה לֹו אִּ ים ְוהֹוְלכִּ ְצַטֲערִּ  ָכל ָכְך? מִּ

 ָאַמר ָלּה: ּוָמה ַנֲעֶשה?
ים :ָאְמָרה לֹו יד ָלבֹוא. ַבֵקׁש ַרֲחמִּ ים ֶלָעתִּ יקִּ ן ַהטֹוָבה ַהְגנּוָזה ַלַצדִּ ְתנּו ְלָך ָדָבר מִּ  ֶׁשּיִּ

ין ְתַפֵלל ְוָיְצָאה ְכמִּ ַסת ָיד הִּ  ְוָנְתָנה לֹו ֶרֶגל ַאַחת ֶׁשל ֻׁשְלַחן ָזָהב. פִּ
ים יקִּ ים ַעל  ָרָאה ַבֲחלֹומֹו, ֶׁשָכל ַהַצדִּ ם ְוֵהם ַעל ֻׁשְלָחן ֶׁשל אֹוְכלִּ ֻׁשְלַחן ָזָהב ֶׁשל ָׁשֹלש ַרְגַליִּ

ם  .ְׁשֵתי ַרְגַליִּ
ם, ים יֹאְכלּו ַעל ֻׁשְלָחן ֶׁשל ָׁשֹלש ַרְגַליִּ יקִּ  ָאַמר ָלּה: נֹוַח ָלְך ֶׁשָכל ַהַצדִּ

ְטָלהְוָאנּו נֹאַכל ַעל ֻׁשְלָחן ׁשֶ   ַאַחת ֵמַרְגָליו? ּנִּ
 ?ָאְמָרה לֹו: ּוָמה ַנֲעֶשה

ְתַפֵלל ּוְנָטלּוָה. ְמָך. הִּ ְטלּוָה מִּ ְתַפֵלל ְויִּ        הִּ
  

אׁשֹון, ָגדֹול ָׁשנּו: ן ָהרִּ  ַהֵּנס ָהַאֲחרֹון יֹוֵתר מִּ
ים ָאנּו ֶׁשָכְך ים.ְמֻקָבלִּ ים ֲאָבל ֵאין נֹוְטלִּ ם נֹוְתנִּ ן ַהָשַמיִּ  : מִּ

 

 .)כה, ע"א - תלמוד בבלי, מסכת תענית, כד, ע"ב(
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 קנאת הארץ

יר.  ָשם ָעׁשִּ ְמעֹון ֶבן יֹוַחאי ֶׁשָּיָצא ְלחּוץ ָלָאֶרץ, ּוָבא מִּ י ׁשִּ יד ֶאָחד ֶׁשל ַרבִּ ַמֲעֶשה ְבַתְלמִּ
ים ַאף ֵהם ָלֵצאת ְלחּוָצה ָלָאֶרץ.  ים בֹו, ּוְמַבְקׁשִּ ים אֹותֹו ּוְמַקְּנאִּ ים רֹואִּ ידִּ  ְוָהיּו ַהַתְלמִּ

ְמע י ׁשִּ ְתַפֵלל ְוָאַמר: ַבְקָעה ְכֶׁשּנֹוַדע ַהָדָבר ְלַרבִּ ְקָעה ַאַחת ֶׁשל ָפֵגי ָמדֹון , ְוהִּ יָאן ְלבִּ ֹון, הֹוצִּ
ְפֵניֶהם.  יְנֵרי ָזָהב לִּ ְקָעה מֹוֶׁשֶכת דִּ יָלה ַהבִּ ְתחִּ יְנֵרי ָזָהב! הִּ  ַבְקָעה, ְמַלאי ַעְצְמָך דִּ

ים, ֲהֵרי ָזָהב, ְטלּו ָלֶכם ם ָזָהב ַאֶתם ְמַבְקׁשִּ  . ָאַמר ָלֶהם: אִּ

י ֶׁשהּוא נֹוֵטל ַעְכָׁשו, ֶחְלקֹו ֶׁשל עֹוָלם ַהָבא הּוא נֹוֵטל, ֶׁשֵאין ַמַתן   ין: ָכל מִּ ֶאָלא ָהיּו יֹוְדעִּ
 ְשַכר ַהתֹוָרה ֶאָלא ְלעֹוָלם ַהָבא.

( שמות רבה נב, ג)  

 

 

 

 עיצוב וצילום: יסעור ענבר. א'. 

  


