בס"ד
אתר תנועת אריאל – מאגר הפעולות והצ'ופרים

קומו
לעבודת
הבורא

ע"י הרהורי תשובה שומע האדם קול ד' הקורא אליו מתוך התורה ,ומתוך כל רגשי
הלב ,מתוך העולם ומלואו וכל אשר בם ,וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו ,והבשר
בעצמו הגורם את החטא הולך ומתעדן ,עד שאור התשובה חודר בו( .אורות התשובה)

דו ֵׁפקִ ּ ,פ ְת ִחיִ -לי אֲ ח ִֹתי
קול ּד ֹו ִדי ֹ
אֲ נִ י יְ ֵׁשנָ ה ,וְ ִל ִּבי ֵׁער; ֹ
ֹאשי נִ ְמלָ אָ -טלְ ,ק ֻוצ ֹּו ַתי
ַר ְעי ִָתי ֹיונָ ִתי ַת ּ ָמ ִתיֶׁ --ש ּר ִ
יסי
ְר ִס ֵׁ

לָ יְ לָ ה.

ג

ּ ָפ ַש ְט ִּתי,

יכ ָכה,
ֶׁאתֻ ּ -כ ּ ָתנְ ִּתיֵׁ --א ָ

יכ ָכה אֲ ַט ְּנ ֵׁפם.
ֶׁא ְל ּ ָב ֶׁש ָ ּנה; ָר ַח ְצ ִּתי ֶׁאתַ -רגְ לַ יֵׁ ,א ָ
ָדו ִמןַ -החֹרּ ,ו ֵׁמ ַעיָ ,המ ּו ָעלָ יו.
ּד ֹו ִדיָ ,שלַ ח י ֹ

ה

ד

ַק ְמ ִּתי

מור
מור ,וְ ֶׁא ְצ ְּבע ַֹתי ֹ
דו ִדי; וְ יָ ַדי נָ ְטפ ּוֹ -
אֲ נִ יִ ,ל ְפ ּת ַֹח ְל ֹ
ע ֵֹׁברַ ,עלַּ ,כ ּפ ֹות ַה ּ ַמנְ ע ּול.

ו

דו ִדי
דו ִדי ,וְ ֹ
ּ ָפ ַת ְח ִּתי אֲ נִ י ְל ֹ

רוִּ --ב ַ ּק ְש ִּתיה ּו וְ לֹא
ָח ַמק ָע ָבר; נַ ְפ ִשי ,יָ ְצ ָאה ְב ַד ְּב ֹ
אתיו וְ לֹא ָענָ נִ י.
אתיה ּוְ ,ק ָר ִ
ְמ ָצ ִ

ז

ְמ ָצ ֻאנִ י ַה ּש ְֹמ ִרים

ַה ּס ְֹב ִבים ּ ָב ִעירִ ,ה ּכ ּונִ י ְפ ָצע ּונִ י; נָ ְשא ּו ֶׁאתְ -ר ִד ִידי
ֹמות.
ֵׁמ ָעלַ י ,ש ְֹמ ֵׁרי ַהח ֹ

ח

ִה ְש ּ ַב ְע ִּתי ֶׁא ְת ֶׁכםְּ ,ב ֹנות

לו,
ֹ
יְ ר ּו ָש ִ ָלםִ :אםִּ -ת ְמ ְצא ּוֶׁ ,אתּ -ד ֹו ִדיַ --מהַ ּ -ת ִ ּגיד ּו
חולַ ת ַאהֲ ָבה ָאנִ י.
ֶׁש ֹ

עני אחד ,שמצבו היה ,לא עלינו ,דחוק ביותר ,פגע ברחוב בפלוני ,שהיה ידוע כאחד העשירים בעיר .פנה
אליו ואמר" :בקשה גדולה לי אל מר .יעשה נא עמדי חסד ,וייתן לי סכום של חמישה רובלים בהלוואה .הנה
נזדמן לי ענין מה של מסחר ,ובגמילות חסד זו כבודו מצילני ממש מרעב!" "שפיר" ,אומר לו העשיר" ,ברם,
ברגע זה אין איתי הסכום שאתה מבקש ,ואף ממהר אני מאוד לדרכי .תיטיב אפוא לעשות ,אם תכנס
לביתי לפנות ערב ,ואתן לך חמישה רובלים בכבוד גדול" .לעת ערב ,השתדל העשיר להיות בביתו בשעה
הקבועה ,אף המתין עוד מחצית השעה וגם שעה ,אך הלה לא בא .חשב העשיר :אפשר ארע לו דבר
לאותו עלוב ונאנס ולא יכול היה לבוא .למחרת ,הלך העשיר ברחוב ,ושוב פגע בו אותו עני .פותח ההוא
בדברים ואומר" :רואה כבודו ,ענין של מסחר נזדמן לי ,ומצבי דחוק ביותר ,אילו רצה כבודו להיטיב עמדי
ולהלוות לי סכום של חמישה רובלים ,היה משיב ממש את נפשי!" "הלא אמרתי לך עוד אתמול ,סור לביתי
ואתן לך את אשר אתה מבקש .אף חיכיתי לך אתמול בביתי כשעה תמימה ולא באת .אולם מה שעבר –
עבר ,רצונך ,בוא לביתי לפנות ערב ,והכסף יהיה נתון לך" .שוב כיון העשיר עתותיו וצמצם את זמנו כדי
להימצא בביתו בשעה הקבועה ,והעני לא הגיע .אף ביום השלישי פגע בו העני ברחוב וחזר ופתח בפזמון
הידוע ,עסק נזדמן לו ,ומצבו דחוק וכו' והרי הוא זקוק ביותר לחמישה רובלים...
לא עצר עוד העשיר ברוחו וגער בנזיפה" :רואה אני שאין אמת בפיך ,אינך צריך כלל לכסף ,כי אלו נצרך
אתה ,הרי היית בא אלי אתמול ושילשום ,בשעה שקבעתי ,ואף חיכיתי לך בביתי ,ונוטל היית מידי את
הכסף שהכינותי בשבילך .כמדומה לי ,שאינך אלא מתעתע ,אומר דברים בפיך ,שאין ליבך עמהם".
והנמשל :מתפללים אנו בכל יום" :כן תחננו ותלמדנו" ,"...ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל ,לשמוע,
ללמוד" ,"...והאר עינינו בתורתך ,ודבק לבנו במצוותך" ,"...חננו מאתך דעה ,בינה והשכל "...וכיוצא באלו
תחינות ובקשות .ודאי שהוא יתברך מוכן לחונן אותנו בחוכמה ,בינה והשכל ,ונכון לתת לנו לב להבין
תורתו הקדושה .מצידו הוא ,כביכול אין שום מניעה ,אדרבה ,מסייע הוא ידי עושה מצוה ומוכן להשפיע
עליו ככל אשר יבקש .אלא דבר אחד הוא דורש מאיתנו :לבוא אל ביתו ,כלומר ,לבית המדרש ,ושם לקבוע
עיתים לתורה .ברם ,בעוונותינו הרבים ,אין אותן בקשות שבתפילה אלא בקשות מן השפה ולחוץ .בשעה
שאנו מתפללים ומשוחחים איתו ,כביכול ,אנו מבקשים ממנו שילווה לנו אותם חמשת הרובלים ,אבל
משאנו נפנים והולכים מבית הכנסת ,אנו משקיעים עצמנו ,ראשנו ורובנו בהבלי העולם הזה ,ושוכחים
לגמרי כל מה שבקשנו .ולמחרת אנו חוזרים ומבקשים ,ואחרי כן חוזרים ושוכחים .הוא מה שאמר הנביא
)הושע י"ד,ב')" :קחו עמכם דברים ",קחו עמכם אותם דיבורים שאתם מדברים ,על תשכחו אותם ,תנו
דעתכם יפה על בקשות אלו שאתם מבקשים מלפניו ,ואז" ,ושובו אל ה' "  -תהיה ממילא התשובה מלאה.
)משלי ה"חפץ חיים")
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