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תקציר
הסיפור מתרחש במושב דתי לאומי מזדקן שתושביו אשכנזים אי שם בארץ. דור ההורים 

מבוגר, אין כמעט בנים ממשיכים - הם לא נשארים במשק וגם לא נשארים דתיים.
עוד מעט יום הכיפורים ועדיין חסר עשירי למניין. שוורצמן הגבאי אובד עצות. לעזוב את 
המושב אי אפשר. זה הבית ואין לאן ללכת. פה צריך להיות מניין ויהי מה. לרוזה אשתו יש 
פתרון - לצרף את בנם, מנחם, לתפילה. הרי הוא כבר בן שלושים. אבל שוורצמן מעולם 

לא לקח את מנחם לבית הכנסת. מנחם מעולם לא התפלל. מנחם רפה שכל.

נושאים
• תשובה•ויום•הכיפורים - עברות שבין אדם לחברו מול עברות שבין אדם למקום.	
• מערכות•יחסים•במשפחה - יחסי הורים וילדים, הציפיות מהילד, הקושי שבגידול 	

ילד מוגבל.
• תפילה - מקומו של הילד המוגבל בקהילה ובמניין, מהי תפילה זכה?	
• שבר•בין•דורי בציבור בכלל ובציונות הדתית בפרט - מדוע דור הבנים לא תמיד 	

ממשיך בדרך האבות?
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הקונפליקט•הדרמטי •.2
הקונפליקט החיצוני שבה לידי ביטוי במאבק עם הקהילה הוא האם מנחם ראוי להשלים 

מניין ביום הכיפורים או לא, ואם הוא אינו ראוי - לא יהיה מניין ביישוב.

אך הקונפליקט האמיתי והמשמעותי הוא הקונפליקט הפנימי המתבטא ביחסו של 
שוורצמן לבנו מנחם. האם ימשיך להתעלם ממנו, לראות בו מטרד ולהשאיר את כל 
האחריות על כתפי אשתו, או שיתחיל לראות את הצד האנושי בבנו, את הכאב של 
אשתו ואת העול הרב המוטל עליה, ומתוך כך יראה את שניהם באור אחר ויתחבר 

אליהם מחדש.

מבנה•הסרט •.3
זמן סליחות. הגבאי שוורצמן מעיר את כולם  יום הכיפורים,  אקספוזיציה - ערב 
לסליחות, בנו מנחם רפה השכל רודף אחריו והוא מגרש אותו. שני הפרטים שיובילו 
את הקונפליקט כולו מתגלים באקספוזיציה: א. הזמן הוא זמן סליחות - האם תהיה 

כאן סליחה? ב. מנחם הוא ילד מוגבל ואביו רואה בו מטרד.

אירוע מחולל מצוקה - מנחם חוזר הביתה פצוע אחרי שנפל כתוצאה מהתעללות 
הילדים בו. האם רוחצת אותו באמבטיה ושוורצמן מתפרץ עליה מעבר לדלת. דבריה 

מעוררים את בכיו של הילד.

נקודת מפנה והתפתחות בעלילה - שוורצמן חוזר הביתה ורואה את אשתו ובנו במטבח 
מבשלים יחדיו ושרים על רקע הקדיש המושמע מתוך הרשמקול ומחליט ללמד את 

בנו בעצמו.

שיא - אנשי היישוב באים לביתו של שוורצמן ומודיעים לו שלא יישארו ביום הכיפורים 
ביישוב אם מנחם יהיה העשירי במניין.

התרה - שוורצמן מבקר לראשונה את בנו במקום עבודתו במכולת היישובית, רואה 
את דמותו האנושית ואף מציע את עזרתו. מנחם כמובן מסרב.

סוף - שוורצמן ובנו עוזבים את הבית לבושים בגדי חג בדרך לבית הכנסת. שם מסתבר 
שהם היחידים שנשארו ביישוב. איש לא הגיע לתפילה. שוורצמן ובנו מתחילים בתפילת 

כל נדרי.

ניתוח תוכן 
ושפה קולנועית

תוכן
דמויות• •.1

הדמות•הראשית
שוורצמן, אדם כבן שבעים משמש כגבאי בבית כנסת היחיד במושב הגוסס. הוא 
מתפרנס מהמוסך שלו ויש לו בן יחיד רפה שכל שהוא לא מחובר אליו כלל ומשאיר 

את הטיפול בו לאשתו רוזה.
דמות ראשית בסרט היא הדמות שעוברת שינוי ומביאה עמה את נקודת המבט 
העיקרית בסרט. בסופו של תהליך שוורצמן נענה סוף סוף לאשתו ומתייחס לבנו. 

הוא מוכן לקחת חלק בטיפול בו ובחינוכו ואף נקשר אליו.

דמויות•המשנה
רוזה,•אישה פשוטה וטובת לב המטפלת בבנה ובבעלה במסירות רבה. רוזה היא•החוט 
המקשר בין בני הבית, בין שוורצמן לבנו. כשהיא מבינה שמנחם הוא התקווה היחידה 
לעשירי למניין במושב היא אף לוקחת על עצמה להכין אותו לומר את הקדיש, למרות 

שזה תפקידו של האב.

רפה שכל בן שלושים הצמוד לאמו וחושש מאביו. טוב לבו ומסירותו  מנחם, בחור•
ניכרים בכל מעשיו למרות שכלו המוגבל. גם כשילדי המושב מתעללים בו הוא לא 

מחזיר להם, וההתפרצות על אביו מגיעה רק אחרי שהאב צועק עליו.

מנחם מסור לעבודתו במכולת )מחכה ארבע שעות לתנובה(, מסייע לאמו ואף לאביו 
כשהאב מוכן סוף סוף להכיר בו ולהיעזר בו.

זיסוביץ, אדם נכה על כיסא גלגלים שמטפלת מלווה אותו לכל מקום, כולל לעזרת 
הגברים בבית הכנסת, והוא אפילו מבקש עבורה מושב נוסף ליום הכיפורים. דווקא 
זיסוביץ, המוגבל בעצמו ומבקש לעגל פינות בשל מוגבלותו, הוא הלוחם המרכזי 
נגד שיתופו של מנחם בתפילה. זו תופעה שאנו רואים לצערנו פעמים רבות - דווקא 

החלשים פוגעים במי שחלש מהם.
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מתודיקה

פירוט•הנושאים•והרחבת•הדיון
תשובה•ויום•הכיפורים

הסרט כולו מעמיד בסימן שאלה את סוגיית התפילה מול מערכות היחסים העכורות 
בין חברי הקהילה ומול מערכות היחסים הכואבות בתוך המשפחה. בסופו של הסרט 
אין פיוס עם הקהילה אך יש פיוס ותשובה בתוך המשפחה. הגיבור הגדול של הסרט הוא 
האב שעובר תהליך מול אשתו ובנו ובסופו הוא לומד לקבל את בנו למרות הדחייה שלו 

ודחייתה של הקהילה.

הסרט פותח בדחייה. לפנות בוקר, עדיין חשוך בחוץ, שוורצמן ממלא את תפקידו כגבאי 
ומעיר את אנשי הקהילה לסליחות, ותוך כדי כך מגרש את מנחם שרודף אחריו. זהו הייצוג 
הקולנועי של מערכת היחסים בין האב לבן - שניהם מגששים בחושך. הבן מחפש קשר 

והאב דוחה אותו.

העימות המרכזי מתרחש כאשר האם מטפלת בבנה באמבטיה לאחר שנערי הכפר התעללו 
בו )כנראה לא בפעם הראשונה(. מנחם שנפצע מיילל באמבטיה כתינוק מגודל, והאב עומד 

מאחורי הדלת לאחר שהאם סגרה אותה בפניו.

הדלת מפרידה בין האם והבן לבין האב מתארת את מערכת היחסים שהתנהלה ביניהם 
עד כה:

שוורצמן: “שלושים שנה, שלושים שנה שהילד הזה יורד לחיי“.

רוזה: “מה אתה יודע? מתי פעם אחרונה צחקת אתו? חיבקת אותו?“.

שוורצמן בוכה.

מעתה ואילך ייבנו לאיטן מערכות היחסים בין הבן לאב בניסיונות התקרבות איטיים:

ניסיון ראשון: האב חוזר הביתה ורואה את האם מלמדת את הבן במטבח את הקדיש 
כשברקע נשמע הרשמקול. הוא מכבה את הרשמקול מבקש מהבן להוריד את “הסמרטוט 
הזה“ - הסינר. הוא מוציא  את הבן מחזקת אמו ומממלכתה - המטבח, ומנסה ללמד 
את הבן בעצמו לענות אמן אחרי הקדיש. הניסיון נכשל. האב מתרגז וצועק הבן הודף 

אותו אל הספה.

שפה•קולנועית

הנרטיב
מבנה קלאסי - קונפליקט בתוך משפחה; משולש של אב, אם ובן; סיפור עם התחלה, 

אמצע וסוף.

העימות המשפחתי הוא בין האב לאם. האם יוצרת חזית אחת עם הבן נגד האב כדי להגן 
על הבן מפני תסכוליו של האב. האם אוהבת את בנה, מטפלת בו במסירות, מאמינה בו 
ומקדמת אותו למרות מוגבלותו, לכן היא זו שמעלה את האפשרות שמנחם ישלים מניין.

האב רואה במנחם מכשול. “שלושים שנה הוא ממרר את חיי ותלוי לי על צווארי“. התחושות 
הללו גם מרחיקות אותו מאשתו, שנאלצת לעמוד בינו לבן ולגונן על הבן.

הקונפליקט עם היישוב בנושא המניין ביום הכיפורים יקרב בסופו של דבר את שוורצמן 
לבנו וירכך את מערכת היחסים בינו לבין אשתו.

הז'אנר•והשפה•הקולנועית
סצנת הפתיחה מול סצנת הסיום - האב מגרש את הבן בחושך, מול התפילה המשותפת 

יחדיו בבית הכנסת המואר.

בשיא הקונפליקט האם והבן יחדיו באמבטיה והאב מאחורי הדלת, ובהתרה האם משקיפה 
מהחלון כשהאב והבן הולכים יחדיו לתפילה.

השימוש במלים “אנו מתירים להתפלל עם עבריינים“ הוא למעשה פרפרזה למשפט שלא 
נאמר: “אנו מתירים להתפלל עם כל אדם שונה“.

זווית צילום נבחרה בקפידה. למשל, זיסוביץ מדבר אל שוורצמן מלמטה למעלה, רק 
הרגליים נראות - הוא לא באמת מסוגל לראות את הפנים.

הלבוש של צביקי מבדיל אותו מאנשי הקהילה ומאפיין את דמותו כאדם מבחוץ.
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תפילה
“חרש שוטה וקטן אינם מצטרפים למניין“ )או“ח סימן נה סעיף ח(. לכאורה הקהילה 
צודקת, מנחם הוא בגדר שוטה או בעל מנטליות של קטן ולכן על פי ההלכה הוא אינו 

יכול להצטרף למניין.
הדבר בא לידי ביטוי בסצנה שבה האם והבן חוזרים מבית הכנסת לאחר שמנחם הוציא 

את ספר התורה ושוורצמן לקח אותו מידיו בבהלה שמה יפיל אותו.
מנחם שואל את אמו: “למה אמרת לאבא שא-לוהים ישמור? מי זה א-לוהים?“.

והיא משיבה: “אתה כבר יודע“.
ומנחם אומר: “אני לא זוכר. מי זה?“.

זה המבחן שחז“ל מציבים לפני שוטה וקטן. האם הוא מכיר בקיומו של הא-ל, אם הוא 
יודע אל מי מתפללים?

ואכן מנחם לא זוכר.

כביכול קיבלנו תשובה. מנחם אינו יכול להצטרף למניין. אולם אנחנו מכירים סיפורי חסידים 
רבים על תפילות לא שגרתיות של קטנים, של חוטאים ושל שוטים שפתחו שערי שמים, 

כדוגמת הסיפורים על החליל ועל השריקה.

למעשה, הפן ההלכתי לא חשוב. הסיפור עוסק במערכות היחסים הבעייתיות בין אדם 
לחברו במושב ובתוך משפחתו של מנחם, ולא בעניין ההלכתי.

שבר•בין•דורי•בציבור•בכלל•ובציונות•הדתית•בפרט
הסרט מציג גם את הבעייתיות במערכות היחסים הבין דוריות. הורים דתיים לאומיים 

בקיבוצים ובמושבים שבניהם שאינם הולכים בדרכם.
מדוע הבנים מורדים? מה לא מצליח לעבור בין הדורות?

האם החינוך למצוות שבין אדם למקום מספיק עמוק? האם המעשים היומיומיים אכן 
מהווים דוגמה אישית חיובית לבנים?

האם כל מי ששונה ואחר הוא סוג של מנחם שאינו ראוי להיות בקהילה?

הצעות•לשאלות•ולנושאים
1. בין אדם לחברו ובין אדם למקום - במקרה חריג זה כיצד הייתם נוהגים?

2. היחס לשונה בחברה.
3. מדוע דווקא אנשים דחויים פוגעים בדחויים מהם?

ניסיון שני: שוורצמן במוסך. מנחם מושיט לו את המברג והוא כאילו רואה את בנו לראשונה 
בסיטואציה יעילה ומבקש את עזרתו בסגירת הפילטר. המאמץ מצליח.

ניסיון שלישי: האב מגיע לבקר את מנחם בעבודתו. מנחם ממתין למשאית של תנובה 
כבר ארבע שעות, וכשהיא מגיעה לבסוף הוא אינו מניח לאביו לסייע לו בטענה שזה כבד.

האם בבית, תופרת לאיטה במכונה ישנה, והמאמץ שהיא משקיעה דומה למאמץ האדיר 
שהיא משקיעה בניסיון לתפור ולחבר בין האב לבן. לראשונה היא שומעת מבעלה: “הוא 

בסדר הבן שלך“, ומשיבה: “נהייתה לי מומחה פתאום“.

השלב האחרון: שוורצמן לוקח את מנחם לתפילת יום הכיפורים על אף חששותיה של האם 
שנשארת בבית לחכות. שניהם עומדים לבד בבית כנסת ואומרים את הטקסט המקדים 
לתפילת יום הכיפורים: “על דעת המקום ועל דעת הקהל בישיבה של מטה ובישיבה של 
מעלה אנו מתירים להתפלל עם עבריינים“. זו פרפרזה על המתרחש באותו רגע בבית 

הכנסת - המקום ריק, הקהל איננו, ורק שוורצמן מתיר לעצמו סוף סוף להכיל את בנו.

מערכות•יחסים•במשפחה
כל הורה רואה בילדיו השתקפות של עצמו, וכשהוא מוצא בהם פגמים הוא מוצא למעשה 
את פגמיו שלו. לשוורצמן קשה לקבל את הבן הפגום שלו. זה מעיד על משהו שפגום בו. 
כל אב מצפה לראות בבנו את ממשיך דרכו, ושוורצמן לא רואה במנחם את ממשיכו. הפגם 
של מנחם מאוד גלוי וברור לעין, אך לכולנו יש פגמים ואצל רובנו הם נסתרים. ההורים מזהים 
את הפגמים בילדיהם בדיוק כפי שילדים מזהים את הפגמים בהוריהם. הקושי שיש להתגבר 
עליו בתוך המשפחה הוא להכיל כל ילד על כל מורכבותו ופגמיו ולקבל אותו ללא תנאים.

שוורצמן מגיע לכך רק בערב יום הכיפורים, לאחר שהוא נלחם על בנו נגד כל הקהילה. הוא 
עומד לצדו בבית הכנסת הריק ואומר: “אנו מתירים להתפלל עם העבריינים“, כלומר: עם 

הפגומים. בסופו של דבר מנחם כשמו כן הוא - מביא נחמה ופיוס להוריו.

מערכת היחסים הקשה בין מנחם לאביו מעכירה גם את היחסים בין רוזה לשוורצמן. 
ההתפרצויות של בעלה על מנחם קשות גם לה. בסופו של דבר, לאחר ההתפרצות הגדולה 
ותחילת ההתקרבות בין מנחם לאביו, גם רוזה מתפייסת עם בעלה )לטיפה בלילה( ואף 
לוקחת צעד אחורה בקשר שבינה לבין בנה על אף חרדותיה, כדי לאפשר לקשר בין מנחם 

לאביו להתרקם.

האב ובנו יוצאים יחדיו לבית הכנסת. היא מנסה לומר שהוא לא יצליח ושוורצמן משיב 
שוב: “הוא בסדר הבן שלך“. האם משקיפה עליהם מהחלון. עתה יש היפוך תפקידים: 

הבן והאב מול האם החוששת.
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in memory of Uri Elitzur

The Maaleh School 
of Film and Television

 הרחבה 
לתחומים נוספים

מקורות•להעשרה•בנושאים•משיקים
הסיפור•החסידי•החליל

“כפרי אחד היה רגיל להתפלל בימים נוראים בבית מדרשו של הבעל שם טוב ז“ל. היה 
לו ילד אטום לב שלא היה יכול לתפוס אפילו צורת האותיות, כל שכן לומר שום דבר 
שבקדושה. לא היה אביו מביאו לעיר מחמת שלא ידע כלום. כיוון שנעשה בר מצווה נטלו 
אביו עמו על יום הכיפורים כדי לשומרו שלא יאכל ביום צום קדוש מחמת חסרון ידיעה. 
היה לו לילד חליל קטן שהיה מחלל בו תמיד בשעה שהיה יושב בשדה ורועה את הצאן. 
נטל את החליל ונתנו בבגדו ואביו לא ידע. היה הילד יושב כל יום הכיפורים בבית המדרש 
ולא התפלל מפני שלא היה יודע כלום. בשעת תפילת מוסף אמר לאביו: אבא, רוצה אני 
לחלל בחלילי. נתחלחל אביו וגער בו. נתאפק הילד על רוחו. בשעת תפילת מנחה חזר ואמר: 
אבא, הרשני לחלל בחלילי. גער בו אביו בנזיפה והזהירו שלא יעז לעשות כן, וליטלו ממנו 
לא היה יכול מחמת איסור מוקצה. אחר תפילת מנחה חזר הנער ואמר: יהי מה, הרשני נא 
לחלל. כיוון שראה אביו של תינוק שהוא מבקש מאוד לחלל אמר לו: היכן החליל? הראה 
לו על כיס בגדו. נטל אביו של תינוק את כיס בגדו והחזיק בידו את הכיס עם החליל כדי 
שלא יוציאנו הנער ויחלל בו. עמד והתפלל תפילת נעילה כשידו מחזקת בכיס ובחליל. 
באמצע התפילה שימט הנער בחוזקה את החליל מתוך הכיס ומיד אביו ונתן קול גדול 
בחליל עד שתמהו כל השומעים. כיוון ששמע הבעש"ט את הקול קיצר מכפי הרגלו. אחר 
התפילה אמר: תינוק זה בקול חלילו העלה כל התפילות והקל מעליי, שתינוק זה אינו 
יודע כלום, ומאחר שכל היום הקדוש ראה ושמע תפילת ישראל נתלקח בו ניצוץ קודשו 
כמו אש ממש, ואש תשוקתו בערה בו כל פעם יותר ויותר עד כלות נפשו ממש, ובחוזק 
תשוקתו חילל באמיתות נקודת לבו בלא שום פנייה, רק לשמו יתברך לבדו, והבל פיו הנקי 
נתקבל מאוד לפניו יתברך ועל ידי זה העלה כל התפילות )ש“י עגנון, “ימים נוראים“, ספר 

שלישי, פרק 23, על פי “קהל חסידים החדש“(.

מקורות
ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר, ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ֵאין יֹום ַהִּכּפּוִרים 

ְמַכֵּפר ַעד ֶׁשּיְַרֶּצה ֶאת ֲחֵברו )יומא ח, ט'(.

תפילה זכה היא וידוי הנאמר בפתיחתה של תפילת יום הכיפורים במטרה לעורר הרהורי 
תשובה. באחת הפסקאות המתפלל מוחל לכל מי שפגע בו במשך השנה. היו שכתבו שאם 

הזמן קצר יש לומר לפחות את הפסקה הזו.

הרב אליהו כי טוב כתב בספר התודעה: “ונאה תפילה זו לשמה; זכה היא בכל אמריה 
ומזככת את לבות אומריה ומכשרתם לקבל עליהם את יום הכיפורים בקדושה וטהרה 
ומחילת עוונות. גופה של תפילה זכה, שיש בה קבלת הצום בכל חמשת עינויו וגם יש בה 
פתיחת הלב לחרטה ולווידוי. ואולם עיקרה של תפילה זו שבשעת פתיחת הלב בתשובה 
ובחרטה ובדברי ריצוי לפני המקום ברוך הוא היא נותנת בפי השבים דברי סליחה ומחילה 
בכל חטאות האדם בינו לחברו ... וניטלים מחסומי הכפרה ונפתחים שערי הרחמים בשמים“ 

)הוצאת יד אליהו כי טוב, תשל“ו, עמ׳ מ“ח(.

נוסח הפסקה מתוך תפילה זכה:
“וְִלְהיֹות ֶׁשּיַָדְעִּתי ֶׁשִּכְמַעט ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא יֱֶחָטא ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְּבָממֹון אֹו ְבגּופֹו, 
ְּבַמֲעשה אֹו ְבִדּבּור ֶּפה. וְַעל זֶה ָדוֶה ִלִּבי ְּבִקְרִּבי, ִּכי ַעל ֵחְטא ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ֵאין יֹום ַהִּכּפּוִרים 
ְמַכֵּפר ַעד ֶׁשּיְַרֶּצה ֶאת ֲחֵברֹו, וְַעל זֶה נְִׁשַּבר ִלִּבי ְּבִקְרִּבי וְָרֲחפּו ַעְצמֹוַתי, ִּכי ֲאִפּלּו יֹום ַהִּמיָתה 
ֵאין ְמַכֵּפר. וְָלֵכן ֲאנִי ַמִּפיל ְּתִחּנִָתי ְלָפנֶיָך ֶׁשְּתַרֵחם ָעַלי וְִתְּתנֵנִי ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעינֶיָך 
ּוְבֵעינֵי ָכל ְּבנֵי ָאָדם. וְִהנְנִי מֹוֵחל ִּבְמִחיָלה גְמּוָרה ְלָכל ִמי ֶׁשָחָטא נֶגְִּדי. ֵּבין ְּבגּופֹו ּוֵבין ְּבָממֹונֹו. 
אֹו ֶׁשִּדֶּבר ָעַלי ָלׁשֹון ָהָרע וֲַאִפּלּו הֹוָצַאת ֵׁשם ָרע. וְֵכן ְלָכל ִמי ֶׁשִהּזִיק ִלי ְּבגּוִפי אֹו ְּבָממֹונִי, 
ּוְלָכל ַחּטֹאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. חּוץ ִמָּממֹון ֲאֶׁשר אּוַכל ְלהֹוִציא ַעל ִּפי ִדין, וְחּוץ 
ִלי. וְחּוץ ֵמֵאּלּו ֲאנִי מֹוֵחל ִּבְמִחיָלה גְמּוָרה  ְּכנֶגְִּדי וְאֹוֵמר ֶאֱחָטא לֹו וְהּוא יְִמַחל  ִמי ֶׁשחֹוֵטא 
וְֹלא יֵָענֵׁש ׁשּום ָאָדם ְּבִסָּבִתי. ּוְכֵׁשם ֶׁשֲאנִי מֹוֵחל ְלָכל ָאָדם ֵּכן ִּתֵּתן ֶאת ִחּנִי ְּבֵעינֵי ָכל ָאָדם 

ֶׁשּיְִמֲחלּו ִלי ִּבְמִחיָלה גְמּוָרה“.

מושגים•שניתן•להנחיל
מצוות שבין אדם למקום, מצוות שבין אדם לחברו, החריג והחברה - מערכות יחסים,•

זהות דתית בין דורית, מקומה של תפילת התם.
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בסיפור זה באים לידי ביטוי עיקרים בתורת החסידות:
“רחמנא ליבא בעי“ )מסכת סנהדרין קו:(. הרחמן, הוא הקדוש ברוך הוא, מבקש את  א. 
לב האדם. התקבלותה של התפילה אינה תלויה בידיעה מרובה, בלמדנות ובמוסכמות 

הממוסדות, אלא ברצון הכן, בכוונה הפנימית וברגשת הלב של המתפלל.
“כי האדם יראה לעיניים וה׳ יראה ללבב“ )שמואל א׳, ט“ז, ז׳(. הרבי חש ומבין דברים  ב. 
הנסתרים מעיני הקהל כולו. הוא מסוגל לגלות את צפונות בני האדם ולפרש כוונות 
של מחוסרי מבע, של נשמות אילמות. הרבי גם עשוי להפתיע את חסידיו בשפיטתו, 

בדבריו ובהתנהגותו.

סרטים•נוספים•בנושא
“נעילה“, זהר מרקמן, סרט גמר של בית הספר לקולנוע סם שפיגל.


