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בית המדרש היה מלא מפה
לפה ,ביהודים יקרים שבאו לשמוע
את דרשת יום השבת ,אותה נאם באותה
שעה המשפיע הנודע הגה"צ רבי אהרן טויסיג
שליט"א .כולם האזינו מרותקים בקשב רב,
כשהרב טויסיג מפרט בלשונו העשירה את
ברכת השבת ,ומרגש את הקהל בביאוריו על
מתנת השבת וברכתה.
ואז ,הרים הרב את קולו ואמר לפתע' :ואף
שידוע לכם שברכת השבת משפיעה על השפע
הרוחני והגשמי שלנו ,אך בוודאי תהיו מופתעים
לשמוע שגם בחפצים דוממים נשפעת ברכה
מיוחדת בשבת ,וכל אחד יכול לבדוק זאת
בעצמו בביתו ,ולהיווכח בכך!'  -אמר הרב
טויסיג ,כשהקהל כולו שם אוזניו כאפרכסת
לשמוע  -היכן נוכל לראות את ברכת השבת גם
בחפצים דוממים מדי שבת?
'ובכן' ,אמר הרב' ,הרי כל אחד מאיתנו
מדליק נרות שבת ,ולכל נר יש זמן בעירה קצוב
מראש ,מספר שעות קבוע .אלא שמנין השעות
הקצוב הוא רק לימי השבוע ,כי ביום השבת
 תופתעו לגלות שכל נר בוער יותר מהזמןהקצוב לו ,בנרות השבת ישנה ברכה מיוחדת
המחזיקה את השלהבת עוד מספר דקות ניכרות
מעבר לזמן הקצוב מראש .כל אחד יכול לבדוק
זאת בעצמו )!( ,ולראות ולהיווכח ,כי נרות
השבת דולקים תמיד מעבר לזמן שהיו אמורים
להספיק!'
הקהל היה המום .מה? האמנם? 'אכן כן',
אמר הרב' ,כך מגלה הרה"ק בעל ה'בני יששכר'
זי"ע ,בבארו את דברי רבי אליעזר שאמר כי
ברכת שבת מתבטאת בנרות השבת ,שהכוונה
לכך כי נרות שבת דולקים תמיד מעבר לזמן
הקצוב להם מראש .אשרינו שזכינו!'  -קרא
הרב טויסיג ברגש' ,אנו יכולים לראות את
ברכת שמים ' -ויברך אלוקים את יום השביעי' -
במו עינינו .כל נר שבתי דולק מעבר לזמן הקצוב
לו ,כי הוא זוכה לברכת השבת ,המעניקה שפע
וברכה!'
בין מאזיני הרב באותה דרשה ,נמנה גם יהודי
סוחר יהלומים .הלה שמע את דברי הרב ,ובאופן
אקראי לחלוטין ,ציטט אותם באוזני חברו
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לעסקים ,סוחר יהלומים נוסף ,שכבן למשפחה בהן ובשעון לסירוגין ,החל להצטמרר
שבקושי שרדה את אימי השואה ,לא התחנך יותר ויותר .הוא רואה בעיניו כי חברו
על ברכי התורה והמצוות' .תראה כמה ברכת צדק ,ברכת השבת מצאה את דרכה לתוך
השבת גדולה'  -אמר לחברו' ,הרי כל אחד יכול ביתו ,מתבטאת יפה בפמוטות שעל שולחנו.
לבדוק זאת בעצמו ולהיווכח כי נרות השבת הוא הביט בשלהבות המרצדות ברעדה ,כשהוא
דולקים מעבר לקצוב עבורם .האין זו הוכחה מבין את משמעות הניסוי ותוצאותיו...
בטוחה לברכת השבת הנשפעת לשומריה?'
כעבור חודשיים  -לאחר תשעה שבועות של
החבר שמע את הדברים ,ובהה בחוסר אמון .נסיונות תכופים ,הוא הבין כי יש דברים בגו,
'לא יתכן ,אדוני' ,אמר בפשטות' .נר שאמור ונכנע ...בלב נרגש ותוך סערת נפש עצומה,
לדלוק  4שעות ,ידלק בדיוק ארבע שעות!'  -גילה את אוזני חברו על נסיונותיו המשתנים,
קבע .אך היהודי שהאזין לדרשה ביום השבת ואיך תמיד המסקנה היתה חד משמעית  -נרות
היסה אותו' :למה להתווכח על עובדות? אולי השבת בורכו בברכה מיוחדת ,המבעירה אותם
תנסה?'
הרבה מעבר לזמנם הקצוב...
הוא הוסיף לדבר על לבו ,עד שהחבר התרצה
'קיבלתי על עצמי ',אמר ברגש' ,לא רק
ואמר' :תראה ,אני מנסה בשבועיים הקרובים לשמור שבת ,אלא גם להניח תפילין ,לשמור
להדליק נרות שבת ,ובודק אם כנים דבריך .אם כשרות ולנהל את הליכות ביתי על פי ההלכה
אווכח כי צדקת והנרות דולקים מעבר למתוכנן היהודית .עתה נוכחתי לדעת ,כי ברכת השבת
 אני מקבל על עצמי להתחיל להדליק נרות מדי אינה דברים בעלמא ,אלא מציאות מוכחת לנגדשבוע ולשמור את השבת כהלכתה!'
עיניי!'
ביום ששי הבא ,אחרי עשרות שנים שלא
ולא ידע אותו יהודי ,כי הרבה יותר מברכת
עשה כך ,רכש אותו יהודי נרות הדולקים
השבת בנרות אותה גילה ,ברכת השבת
 4שעות .הוא ביקש מרעייתו
הגדולה והמהותית בה זכה היא
להדליקם בזמן ,ועקב בדריכות
  qszvvrnהברכה הרוחנית ,כי בזכות השבת
אחר בעירתם .המתח הגיע
וברכתה  -זכה לגלות את אביו
לשיאו כשהדקות נקפו גם qyq q q zryx
שבשמיים מחדש!
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בחלוף  4שעות ,ובסופו של
את הסיפור כולו ,שמענו
דבר ,הנר כבה הרבה אחרי תום
מהרב טויסיג בעצמו ,ששמעו
rmrqm
ארבע השעות!
מבעל המעשה  -אותו יהודי
mryuyu{q
הלה לא התקמצן ,ובשבוע
שציטט באוזני חברו את דברי
rvvt
הבא  -רכש נרות של חברה אחרת,
בעל ה'בני יששכר' זי"ע .וללמדנו
והפעם  -נרות מסוג שעווה שונה ,ושל
בא:
בברכת
 6שעות .שוב הודלקו הנרות והתברכו
השבת היא מקור הברכה ,היא
ועוד
שלימות
השבת ,ושוב בערו יפה  6שעות
המשפיעה ברכה ואושר ,שפע ושמחה ,בבתינו,
כהנה וכהנה...
בחיינו ,בשגרת יומנו ,בהצלחתנו הרוחנית כמו
'שבועיים זה כלום' ,הרהר הלה ,מנסה גם בשפע הגשמי שלנו .הבה נחבק את השבת
להדחיק את התוצאות המטלטלות את חייו ...בכל ליבנו ,נלמד את הלכותיה כראוי ונקפיד
הוא גם לא מיהר לעדכן את חברו בתוצאות עליהן בתשומת לב ,נקדים לקבל את השבת
הניסוי ,אלא ניסה להתל בנרות ...בשבועות כדי לזכות בעוד מאותה ברכה אלוקית קסומה,
הבאים ,רכש מדי שבוע נרות מסוג שונה ,כי לקראת שבת לכו ונלכה ,כי היא  -ורק היא
מחברה אחרת ,סוגי שעווה מגוונים ,וגם שעות  -מקור הברכה!
בעירה ארוכות וקצרות לסירוגין....
v~ynr mn qyzv~r}zv {zv rv~y
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יטחון עצמי ולהבין את ההיגיון
אותו ולהרגישה במלוא העוצמה,
ה גידינו ,ולנהוג לפיו .הפנמה זו
תחומי חיינו ממש.
שרות לומר ולהבהיר מה שנראה
לנכון ,בלי לחשוש שאחרים לא

גם בזכותם של האחרים להביע
תם לחשוב ולראות דברים כפי
מותר לנו ,למשל ,להתווכח עם
ו לראות את הדברים מזווית
סור לנו לשכוח שגם הוא זכאי
בדיוק – להתווכח עמנו ולנסות
את הדברים מזווית הראייה שלו.
 ,ואם לא – נישאר חברים ונכבד
אותה זכות להיות שונים ולראות
ה.
שותינו תמיד 'נכונים' ואמיתיים,
ה שאנו מרגישים ,בדיוק כשם
אף כשנמצאים לידינו מזיעים ,או
ים רועדים מקור .זכותינו להיות
התפעל מדברים שאחרים אינם
הפך להרגיש מאוכזבים ועצובים
אנשים אחרים .מה שאני מרגיש
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ולה סגרנו עוד מעגל שנה שעבר
עליות וירידות ,ניסיונות בחלקם
ת אבל זכינו שברחמי שמיים
מתנה הגדולה ששמה "תשובה"
קבלת התורה הקדושה .כמובא
משה רבינו למרום לקבל את
כי השרת טענו לפני בורא עולם
ם לתורה הקדושה הרי האדם עם
תורה" ולמשה רבינו לא הייתה
ב"ה ואמר למשה רבינו "אחוז
ם תשובה" ומכאן למדו רבותינו
בינו שגם אם חס ושלום תעברו
שה ,תחזרו בתשובה והכל חוזר
ך אלה גם נרמז במילים "אחוז
ידי התשובה מגיעים עד כסא
להיות כבריאה חדשה(.
עלת התשובה בימי ראש השנה,
ם הכיפורים .לכן אחרי הימים
אלו מגיע פרשת בראשית לרמז
תחלנו דף חדש בעבודת השי"ת
ראים ראשית שעל ידי התשובה

– אני מרגיש .אין רגש 'צודק' או 'לא צודק'.
זה נכון גם אם האמת היא שהרגשות שלנו בנויים
ומבוססים על פרשנות מחשבתית של המציאות ויש
בהם מקום נרחב לטעויות .בכל זאת אם טעינו – טעינו.
גם זו זכותנו.
בהבעת רצונות ,כשם שאדם יכול להיכנס לחנות
רהיטים ,לבחון שולחנות וכיסאות למאות ולעזוב את
החנות בלי לקנות מאומה ,מפני שלא מצא את מה
שהוא אוהב ,וגם אם רבים אחרים כן מצאו שם את
מבוקשם ,כך זכותנו לבחון מבחר אפשרויות בחיים,
לבחור באפשרות אחת ויחידה הנראית לנו ,ולדחות את
כל השאר.
כלל זה נכון בגשמיות וגם ברוחניות...
בגשמיות – בזכותנו להחליט מה מוצא חן בעינינו
לאכול וללבוש ,באיזה בית לגור ובמה לרהט אותו ,אילו
ספרים לקרוא ,באילו תחומים להתמקצע ובמה לעבוד.
כך בכל תחומי החיים.
ברוחניות – ודאי שאת בסיס תרי"ג המצוות על
כולנו לשמור ולקיים ללא פשרות ,אבל התורה הקדושה
השאירה לנו מרחב תמרון גדול ,במה להתמקד ועל מה
לשים דגש יותר ,וזאת בהתאם לתכונותינו ולאישיותנו .כך
בנוגע ללימוד התורה וכך בנוגע לקיום המצוות .זכותינו
לבחור ללמוד את מה שליבנו חפץ ובמקום שלבנו חפץ,
כמו שאמרו חכמינו ז"ל "אין אדם לומד אלא במקום
שלבו חפץ" .הוא הדבר במה שנוגע לקיום המצוות .כל
אדם זכאי לבחור באיזה תחום להשקיע ובאיזו מצווה
להתמקד יותר ,בהתאם למשיכת לבו לנטיית נפשו.
זהו הרעיון וזו המשמעות של ביטחון עצמי ,בכל אופן,
זכותנו להיות מי שאנחנו ולנהוג בדרך שמוצאת חן
בעינינו – גם אם אחרים חושבים אחרת והיו אוהבים או
רוצים מאוד שנבחר בהתאם למה שמשלם להם .זכותנו
זו מוחלטת ,כל עוד איננו פוגעים באחרים.
|{pv | qmn qyzv~r}zv {m{y
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והחשיבות הגדולה היא להבין את רעיון התשובה
שהכל מתחיל מחדש בכוחות חדשים ,ללמוד
מהטעויות ולהבין שאם זיכו אותנו לעשות תשובה אז
פתחנו דף חדש בחיינו.
מסופר על נפתלי צבי ,ילד קטן עם הרבה מרץ .הוריו
שלחו אותו לתלמוד תורה ,ולנפתלי צבי היה קשה מאד
להתרכז ותמיד הפריע למהלך השיעורים והשתולל
לרוב ,כמובן שבכל שבוע היה מגיע מכתב להוריו בו
מפרט מנהל הת"ת את התנהגותו החמורה של בנם עד
שבשלב מסוים להוריו כבר היה קשה עם התנהגותו של
בנם ,הגיע היום שאב המשפחה החליט לנהל שיחה עם
אשתו על עתידו של בנם ,במהלך השיחה החליטו פה
אחד שבנם ממחר יתחיל לעבוד אצל הנגר השכונתי
ויפסיק ללכת לתלמוד תורה ,אולם בלי ידיעתם ,בנם
שמע את השיחה הקשה והתפרץ לחדרם בהכרזה
גדולה "אני לא יהיה נגר אני מתחיל דף חדש והולך
לישיבת וולוז'ין ,ולמחרת יצא לישיבה ובחסדי שמים
השתנתה התנהגותו לטובה ,עד שיום אחד הגיע לביתם
מכתב מראש הישיבה הרה"ק ר' חיים מוולוז'ין...
ההורים חששו שבנם חזר לסורו ,פתחו את המכתב וגילו
שראש הישיבה מזמין אותם בדחיפות לישיבה ,ההורים
מבוהלים ולא ידעו את נפשם עד שהגיעו לפגישה עם
ראש הישיבה שבה הודיע להם ראש הישיבה שבנם
עלה בלימודו לדרגות הגבוהות ביותר בישיבה וכיום
הוא הבחור המצטיין מבין התלמידים ,וביקש ראש
הישיבה שבנם ינשא לביתו! ההורים היו המומים וודאי
שהסכימו לזכות כזאת והחתונה התקיימה בשעה טובה
ומוצלחת ,ועוד שבסוף חייו של ר' חיים מוולוז'ין מינה
את ר' נפתלי צבי לראש ישיבת וולוז'ין.
מכאן נלמד עד היכן אפשר להגיע ע"י תשובה
ופתיחת דף חדש בחיינו .התחלה מוצלחת ושבת שלום
לכולם.
prp rmnvv mnq {qmvrtn q
Rabenu.comr~}xr~r}rm qy

|r}ovr n qzvoq}{rrxyq

zvponvny
צניעות ודרך ארץ
• צריך האדם להתנהג בצניעות בשעה
שלובש בגדים ,ואפילו בלילה ובחדרי
חדרים ,ואל יאמר האדם הנני נמצא בחדרי
חדרים מי רואה אותי ,ש'מלוא כל הארץ
כבודו' ,ולכן יזהר שלא לגלות את גופו ממה
שדרך בני האדם לכסות ,ודברים אלו אינם
מעיקר הדין אלא ממדת חסידות ,להנהיג את
הזאדם בדרך הצניעות ,ולזכור שה' יתברך
הוא נמצא בכל מקום.
• כאשר מחליף מכנסים )והוא הדין
לנשים אם מחליפה חצאית( עדיף לעשות
זאת מתחת לשמיכה כדי שלא יגלה את
בשרו ,אולם כבר כתבנו שאין זה חיוב
מעיקר הדין ,ולכן אם קשה עליו יכול להיכנס
לשירותים או למקלחת ולהחליף שם בגדים.
• במקומות שדרך בני אדם ללכת ללא
בים או
חולצה עליונה ,כגון שנמצא
בברכה ,רשאי לגלות
ולהיות בלא חולצה,
וכן שהולך להתקלח
או למקוה ,וכשאין
צורך ישתדל האדם
שלא ללכת בגילוי
הגוף ,אפילו כשנמצא
במקלחת וכדומה.
• יזהר האדם שלובש
בגדיו שלא ילבש שני בגדים
יחד ,מפני שמביא לשכחה ,וטוב
להיזהר שלא לפשוט שני בגדים ביחד ,וכן
יזהר שלא להניח בגדים מתחת לראשו וישן
עליהם ,מפני שדב רים אלו מביאים לשכחה,
אולם אם מניח את הבגדים מתחת לכרית
וישן על הכרית מותר.
• ידקדק האדם בלבישת בגדיו שילבש
את הבגדים כדרכו ,ולא ילבש בגד הפוך,
דהיינו שהצד הפנימי של הבגד שבו התפירות
יהיו כלפי הגוף ולא שיראו מבחוץ ,ויש
להיזהר אפילו בגופיה שתחת הבגדים ,ואם
טעה ולבש בגד הפוך ראוי שיחזור ויהפכנו
וילבשנו כראוי כדרכו.
• כאשר רוחץ אדם גופו ירחץ ראשו
תחילה ,ואחר כך ירחץ צד ימין ואחר כך
ירחץ צד שמאל ,וכן שלובש בגדים יקדים
תחילה את הראש ,ואחר כך ילבש את צד
ימין ואחר כך ילבש את צד שמאל.

נעילת נעלים
• התורה נתנה חשיבות לצד ימין
שמצינו אצל הכהנים שהיזו עליהם בבוהן
יד ורגל ימין ,וכן במצות חליצה שצריך
לחלוץ נעל ימין ,אבל בקשירה התורה נתנה
חשיבות לצד שמאל ,שכן קושרים תפילין
ביד שמאל .ולכן שבא לקשור שרוכיו בנעלים

צריך לקשור רגל שמא
השרוכים לתפילין הוא
שבזכות שאברהם אבי
שלא יקח ממנו לא חוט
בניו לשני מצוות חוטין
של תפילין ,וכיוון שעל
למצוה ,מדמים בין קשי
השרוכים.

• שנועל אדם את נע
תחילה ,ולא יקשור את
את נעל שמאל ויקשור א
כך יחזור ויקשור את
שיש להם רצועות יהדק
תחילה ואח"כ את הימי

• אם נזדמן לו נעל
לפניו נעל ימין ,ראוי ש
את נעל שמאל.

• נעלים שיש להם
להקדים לסגור את נ
והטעם הוא משום שקש
או ברצועות כמו בתפי
אולם רוכסן אינו נחשב
נעל ימין תחילה ,והוא
שרוכים או רצועות ינע
ימין ואחר כך נעל שמא

•

אצ
תפ
כל
כמ
תח
ואח
ויקשו
שמאל,
רגל וכל שכן
רגל שהדין אצלו שינעל
תחילה.

• מנעל שצריך לקוש
וגם בצידו השמאלי ,יקש
השמאלי ואחר כך יקשו

• כאשר חולץ מנעל
תחילה הקשרים בנעל
הקשרים בנעל שמאל,
תחילה הקשרים בנעל ש
הקשרים בנעל ימין ,ו
לכולי עלמא יחלוץ נעל
כך יחלוץ נעל ימין.

• אם חולץ מנעלי
אחרים לכבוד שבת ,או
לכבוד שבת ,יחלוץ קוד
שבא לעשות מצוה ,א
בערב יום כיפור או בער
קודם מנעל של שמאל,
עינוי.

• אע"פ שאשה וקט
מכל מקום יעשו כמו כל

yr~r}rxyqy
omr} myr~}x

v~oryym vn q

}mvqq
yxyt

בוֹד ָתם ַבּיּוֹם,
דים ֶאת ֲﬠ ָ
בוֹדה ,וּכְ גוֹן ֵמ ַה ָשּׁ ָﬠה
ָ
ה ַ 4:00א ַחר ַהצָּ ֳה ַריִ ם,
ם" כְּ מוֹ  25ש"ח לְ ָשׁ ָﬠה,
ת וְ ָק ָשׁה ִבּ ְמיֻ ָחד.
ה ,יֶ ְשׁנָ הּ ֶא ְפ ָשׁרוּת לַ ﬠֲ בֹד
ְבּלַ יְ לָ ה ַמ ְשׂכָּ ְר ָתּם ִפּי 2
עוֹב ֵדי ַהלַּ יְ לָ ה
ְשׂכָ ָרם ֶשׁל ְ
ים ִמ ָבּ ֵתּ ֶיהם ְבּ ָשׁעוֹת ֶשׁ ְבּנֵ י
תּיהם ﬠִ ם ְבּנֵ י ֵבּ ָיתם.
ֶ
בוֹדה ,יֶ ְשׁנָ הּ ֶא ְפ ָשׁרוּת
ﬠֲ ָ
 ַס ָבּלוּתְ ,בּנִ יָּ ה וְ כַ יּוֹצֵ אבוֹהה ְבּ ֶה ְת ֵאם.
ְשׂכּ ֶֹרת גְּ ָ
בוֹדה ,יֶ ְשׁנָ הּ ֶא ְפ ָשׁרוּת
ֲﬠ ָ
עוֹב ֵדי ַהלַּ יְ לָ ה
בּלַּ יְ לָ ה ,וּלְ ְ
יוֹתר ְבּ ֶה ְת ֵאם.
בוֹהה ֵ
ם גְּ ָ
בוֹדה ,יֶ ְשׁנָ הּ ֶא ְפ ָשׁרוּת
ﬠֲ ָ
ֶמ ְר ַחק נְ ִסיﬠָ ה ֶשׁל כַּ ָמּה
הבּיְ ָתה ַרק ַא ַחת לְ ָשׁבוּﬠַ
ַ
מּוּבן ֶשׁ ַה ַמּ ְשׂכּ ֶֹרת
ﬠיִ ם ,וְ כַ ָ
יוֹתר לִ ְהיוֹת
בוֹהה ֵ
שׁכָּ זֶ ה גְּ ָ
ְמ ֻר ָחק ִמ ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ
ַפּר יָ ִמים.
אוֹתהּ ִמ ְסגֶּ ֶרת
עוֹד ְבּ ָ
ֶא ְפ ָשׁרוּת
דה יֶ ְשׁנָ הּ
וּמ ָפ ֶרכֶ ת
ָוֹדה ִפיזִ ית ָק ָשׁה ְ
וֹ כֵ ן ִהיא ִמחוּץ לַ ַבּיִ ת
ָשׁבוּעוֹת ִמ ְס ָפּר כָּ ְך
בוֹדה
רף ב' ַה ְפּ ָר ִטים :גַּ ם ֲﬠ ָ
ָרחוֹק ִמן ַה ַבּיִ ת ְבּוַ ַדּאי
יוֹתר.
ֵוֹתר וְ ֵ
עוֹב ֵדי ה'
ת ְמ ִשׁ ָיחא לִ ְהיוֹת ְ
ָתּן לְ ָת ֵאר אוֹתוַֹ ,הכּוֹלֵ ל:
ִביּוּת  -ק ִֹשׁי ֶשׁ ְמּ ָפ ֵרְך ֶאת
ָוֹדהְ ,דּ ַהיְ נוּ לְ ִה ְת ַח ֵדּשׁ כָּ ל

וּמאוּס,
ת ִרחוּק ,וְ ַאף ִדּחוּי ִ
נהגַ ת "צַ ִדּיק וְ ַרע לוֹ ָר ָשׁע
ָ
מוֹה,
הּ ְוּבא ֶֹפן ֶשׁלּ ֹא ָהיָ ה כָּ ָ
ת ְוּת ִמיהוֹת ֶשׁ ְפּﬠָ ִמים ַאף
ְס ָקנוֹת וּלְ ָפחוֹת לִ ְס ֵפקוֹת
בּוֹראוֹ.
קוֹת ֶאת ַהנִּ ְב ָרא ִמ ְ
דּשׁים ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ַה ֲח ָדשׁוֹת
ִ
סּוּרי
סּוּרי ָממוֹן ,גּוּף ,וְ יִ ֵ
ת ,יִ ֵ
צָ רוֹת ַה ַפּ ְרנָ ָסהַ ,הזּוּגִ יוּת,
ט נַ ֲחלַ ת כָּ ל ֶא ָחדַ ,מה
בוֹדת ה' ֶשׁ ְתּ ֵהא ְבּ ִשׂ ְמ ָחה
ַ

ַה ְמ ַמלֵּ א ֶאת ָהעוֹלָ ם כֻּ לּוֹ
דרוּג ֶשׁלּ ֹא ָהיָ ה כְּ מוֹתוֹ
ַה ְמ ֻשׁכְ לָ לִ ים ֶשׁיֶּ ְשׁנָ ם ַהיּוֹם
וְ ַה ֻטּ ְמ ָאה ֶשׁ ָבּעוֹלָ ם .וְ ִאם
ﬠֻ לָּ םֻ ,חצְ ָפּ ָתם ָﬠ ְב ָרה כָּ ל
בּוּרים ֶשׁלּ ֹא נִ ְשׁ ְמעוּ
ר ִדּ ִ
ﬠשׂוּ ֵמעוֹלָ ם ,וְ ַהיּוֹם נֶ ְה ְפּכוּ

גּוֹר ִמים ֶשׁ ַה ִדּמּוּי
כוֹת ֶיהם ְ
ֵ
יוֹתר ,נִ ְד ִמים ָאנוּ
נמוְּך ְבּ ֵ
ים ,ל ֹא ֻמצְ לָ ִחיםַ ,בּ ֲﬠלֵ י
יוֹתר .אך התפקיד שלנו
ֵ
ובן שהשכר שלנו יהיה
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