
ידיעת המניין מעוררת לתשובה
"ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (א ב)

עליהן  שכינתו  להשרות  "כשבא  רש"י:  פירש  הקודם  בפסוק 
על  שכינה  להשרות  המִפקָד  הועיל  כיצד  להבין:  ויש  מנאן".   –

ישראל?
ביאר השל"ה הקדוש ('דרך חיים – תוכחת מוסר'):

באמצעות הִמפָקד נוכח כל אחד מישראל לדעת כי אינו נידון 
ממניינה  נפרד  בלתי  כחלק  אלא  עצמו,  בפני  העומד  כיחיד 
נמצא  הוא,  חוטא  חלילה  אם  ולכן  כולה.  האומה  של  המדויק 
כפי  לחובה.  גורלה  את  ומכריע  כולה,  באומה  פוגם  שהוא 
כאילו  עצמו  אדם  יראה  "לעולם  ב):  מ  (קידושין  חכמים  שאמרו 
את  שהכריע  אשריו  אחת –  מצוה  עשה  זכאי  וחציו  חייב  חציו 
לו  אוי   – אחת  עבירה  עבר  זכות,  לכף  העולם  כל  ואת  עצמו 

שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה".
לתשובה  ישראל  עם  את  לעורר  כדי  די  היה  בלבד  זו  בידיעה 

ולמעשים טובים, ועקב כך לגרום שתשרה עליהם השכינה.

סוד ריבויים של בני שבט יהודה ודן
"ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ַאְרָּבָעה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות" (א כז)

היה  דן  שבט  ובני  יהודה  שבט  בני  מניין  כי  ניווכח  נתבונן  אם 
שיין  הגרא"י  לכך  נתן  נפלא  הסבר  השבטים.  במנייני  הגדול 

שליט"א ר"מ בישיבת 'תפארת ירושלים' בסטטן איילנד:

הסברא נותנת כי יהודה, שעֵר ואונן, שני בניו מאשתו הראשונה 
נפטרו על פניו ונותר רק עם בן אחד – 'ֵׁשָלה', ודן שמלכתחילה 
שמיעה),  כבד  היה  (שאף  'ֻחִׁשים'   – אחד  בן  אם  כי  לו  היה  לא 
קיימא.  של  בזרע  לזכות  כדי  כמים  דמעות  ושפכו  התפללו 
את  להקים  לזכות  לבסוף  להם  שעמדו  הן  אלו  תפילותיהם 

'ברכת איש'השבטים הגדולים ביותר.

תפילת הצדיק מחייבת אחדות מושלמת
"ַוִּיְהיּו ָּכל ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאבָֹתם" (א מה)

והוא  (אהרן)  ה'  קדוש  ואחיו  (משה)  הנביאים  אבי  לפני  הבא  "כי 
ישימו  כי  וחיים...  זכות  הזה  בדבר  לו  יהיה  בשמו  אליהם  נודע 
רבה  ובבמדבר  רחמים...  עליהם  יבקשו  לטובה,  עינם  עליהם 
מונה  ואתה  ובכבוד  באימה  לפניך  עוברין  יהיו  'כולם  ראיתי...: 

אותם'" (רמב"ן).

מדברי הרמב"ן הללו הוכיח המשגיח רבי אליהו אליעזר דסלר, 
התפילה  נשוא  כאשר  רק  מועילים  וברכתו  צדיק  תפילת  כי 
והברכה מתבטל כלפיו בביטול גמור. שהרי את ביאורו שמטרת 
המפקד הייתה כדי שיבקשו משה ואהרן רחמים על הנפקדים 
לפניהם מתנה הרמב"ן בדברי המדרש: "כולן יהיו עוברין לפניך 

באימה ובכבוד".

על  הצדיק  שתפילת  הסיבה  דסלר:  הרב  ביאר  הדבר  טעם  את 
זולתו מתקבלת יותר משאר תפילות, היא משום שביד הצדיק 
לבטל עצמו ולהתאחד בתפילתו עם זולתו עד שדומה הוא כמי 
שמתפלל על עצמו. וכיוון שאיחוד שכזה לא שייך שיבוא רק 
בפני  עצמו  לבטל  זולתו  על  גם  חובה  כן  על  אחד,  צד  מכוח 
תתקבל  שמכוחה  מושלמת  אחדות  תיווצר  כך  ורק  הצדיק, 

התפילה.
'שיחות ומאמרים' עמ' ע

הקשר בין משה ואהרן לתפילת שמונה עשרה
"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר" (ב א)

משה  מוצא  אתה  מקומות  "בי"ח  הובא:  א)  ב  (במ"ר  במדרש 
ואהרן שווים (שהתייחד דיבור ה' אל שניהם יחדיו) כנגד י"ח ברכות", 
ולכאורה יש להבין את מהות הקשר בין תפילת שמונה עשרה 

לייחוד הדיבור על משה ואהרן.

ביאר הגאון הירושלמי רבי יצחק זאב ידלר:

על   – אהרן  ושל  הדין,  מידת  על  רומז  'משה'  של  ששמו  כיוון 
שדיבר  בשעה  כי  לומר  יש  יג),  ה  שמ"ר  (ראה  הרחמים  מידת 
הדין  מידת  נהפכה  כאחד,  ואהרן  משה  עם  הוא  ברוך  הקדוש 
לרחמים. לפי זה נוכל להבין: כיוון שאף מטרתה של התפילה 
י"ח  בה  תיקנו  לפיכך  לרחמים,  הדין  מידת  את  להפוך  היא 
לרחמים  הדין  מידת  שנהפכה  הפעמים  י"ח  כנגד  ברכות 

כשדיבר הקדוש ברוך הוא עם משה ואהרן כאחד. 
'תפארת ציון' במ"ר ב א

בדומה לכך ביאר זאת האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב:

הינו  ואהרן  ב),  לג  ברכות  (ראה  יראה  בבחינת  הינו  רבנו  משה 
לחוש  צריך  שהמתפלל  כיוון  יב).  א  אבות  (ראה  אהבה  בבחינת 
יראה ואהבה כאחד, לכן סידרו את תפילת שמונה עשרה כנגד 
ולאהרן  למשה  הדיבור  שהתייחד  הפעמים  עשרה  שמונה 

כאחד.
קובץ 'כרם שלמה' ש"א קובץ ו עמ' לב

עיקר התפילה – כנגד הארון
"ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו" (ב ב)

במדרש תנחומא (במדבר ט) הובא: "כשהלך להחריב את יריחו, 
אל  השבת,  את  שם  לעשות  אתם  'עתידים  יהושע:  להם  אמר 

תרחקו מן הארון יותר מן אלפים אמה לכל רוח, למה? שתהיו 
רשאין לבוא להתפלל לפני הארון בשבת'".

היה  מה  מדוע ביקש יהושע שיתפללו דווקא לפני הארון, וכי 
גרוע אילו היו מתפללים בציבור במקום אחר?

ביאר רבי חיים אלעזר וקס רבה של פיוטרקוב:

בספר המצוות (עשה ה) הביא הרמב"ם על מצוות התפילה את 
ביאור המדרש (מדרש הגדול ראה) על לשון הפסוק "ְואֹתֹו ַתֲעבֹד" 
(דברים ו יג): "עבדהו במקדשו", וביאר הרמב"ם: "כלומר: ללכת 
שם להתפלל בו ונגדו". מדברי הרמב"ם מוכח שהלכה זו הינה 
היה  ראוי  הדין  ומעיקר  התפילה,  ממצוות  נפרד  בלתי  חלק 
ביקש  מדוע  מובן  זה  לפי  במקדש.  דווקא  ישראל  שיתפללו 

יהושע מבני ישראל שלא יתרחקו מהארון.
'נפש חיה' או"ח תצ ג

זכותה של לאה
"ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ג יב)

פירש רבנו אפרים:

כשנולד לוי אמרה לאה אמו: "ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי" (בראשית 
כט לד); בדבריה אלו נטמנה תפילה שיבחר בו הקדוש ברוך הוא 
לחלקו, שכן המילה 'ִאיִׁשי' רומזת אף לקדוש ברוך הוא, ככתוב 

(הושע ב יח): "ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה' ִּתְקְרִאי ִאיִׁשי".

הוא  לוי  ושבט  הבכורות,  שחטאו  בעת  התגשמה  זו  תפילה 
שלפנינו;  הכתוב  בלשון  לכך  יש  ורמז  ה'.  את  לעבוד  שנבחר 

ראשי התיבות: "ָלַקְחִּתי ֶאת ַהְלִוִּים" הם: 'לאה'.

עלי זבחי תמידיה ופדיוני בכוריה
"ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני ה' ַּתַחת ָּכל ְּבכֹר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ג מא)

בקינת "אלי ציון ועריה" הנאמרת בתשעה באב, אנו מקוננים: 
מצוות  הרי  ולכאורה  בכוריה...",  ופדיוני  תמידיה  זבחי  "עלי 

פדיון הבן נוהגת גם בזמן הזה, ומה פשרה של קינה זו?

אובדנה  על  אלו  במילים  לקונן  כוונתנו  מבריסק:  הגרי"ז  ביאר 
של עבודת הלוויים, שהרי הלוויים היו "פדיוני בכוריה", כמבואר 

בפרשתנו שקדושתם של הבכורות נפדתה ועברה ללוויים.
'תורת זאב' עמ' פב

ברכת התורה – סיום 'טוב' לקריאה
"ְוא ָיבֹאּו ִלְראֹות ְּכַבַּלע ֶאת ַהּקֶֹדׁש ָוֵמתּו" (ד כ)

קריאת  את  לסיים  יש  כי  בידינו  היא  הלכה  הרי  תמהו:  רבים 
את  מסיימים  אנו  וכיצד  א),  קלח  או"ח  (רמ"א  טוב  בדבר  התורה 

קריאת הפרשה בפסוק זה המבטא פורענות?

ביאר רבנו יוסף חיים מבגדד:

לפיכך  קריאתו,  בסיום  מברך  לתורה  שהעולה  שתיקנו  כיוון 
תמיד נחשב שהקריאה מסתיימת בדבר טוב, היינו בברכה. ואף 
הוא  שעונה  בכך  מקום  מכל  מברך,  אינו  עצמו  הקורא  שבעל 

'אמן' אחר ברכת העולה, הרי הוא כמי שבירך בעצמו.

ואכן, הקורא פרשה זו 'שנים מקרא ואחד תרגום', ראוי שימשיך 
לקרוא פסוק נוסף מהפרשה הבאה או יחזור על הפסוק שלפני 

האחרון, כדי שלא יסיים בפסוק זה.
שו"ת 'רב פעלים' ח"ד או"ח מב

פרשת במדבר

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ובה

פני ם

במחיצת ראשי אלפי ישראל
ַאְלֵפי  ָראֵׁשי  ֲאבֹוָתם  ַמּטֹות  ְנִׂשיֵאי  ָהֵעָדה  ְקרּוֵאי  "ֵאֶּלה 

ִיְׂשָרֵאל ֵהם" (א טז)

לדברי  רמז  אמן.  תיבות  ראשי   – ֲאבֹוָתם'  ַמּטֹות  'ְנִׂשיֵאי 
וזוכה  עדן  גן  שערי  לו  פותחים  אמן  שהעונה  חז"ל 
לשהות שם במחיצת הצדיקים הלוא הם: 'ָראֵׁשי ַאְלֵפי 

'חתם סופר'; כרם ד"לִיְׂשָרֵאל'.

תיקון חסרון המקדש בימינו
"ּוִבְנסַֹע ַהִּמְׁשָּכן יֹוִרידּו אֹתֹו ַהְלִוִּים" (א נא)

היו  המקדש  בבית  כי  מבואר  א)  לח  (סוטה  בגמרא 
הוגים את שם הוי"ה ככתיבתו ולא כפי שאנו הוגים כיום 
'א-ד-נ-י'. ויש לומר כי גם עתה שבעוונותינו נחרב בית 
אמן  עניית  באמצעות  זה  חיסרון  לתקן  נוכל  המקדש, 
שהיא בגימטרייה שם ה' ככתיבתו וכקריאתו כאחד. זהו 
שנאמר כאן: "ּוִבְנסַֹע ַהִּמְׁשָּכן" – כשנחרב בית המקדש, 

"יֹוִרידּו אֹתֹו ַהְלִוִּים" – 'ַהְלִוִּים' בגימטרייה 'אמן'.
'אהל יצחק' עמ' לו

עת מתכוננים אנו לקבלת תורתנו – אמונתנו, 
בהקפדה  אוזננו  ונקשיב  לבנו  נכין  הבה 
שמיעה  על  אחד,  בלב  אחד  כאיש  יתרה, 
כך  בחברותא.  השחר  ברכות  של  ואמירה 
נזכה להימנות יחדיו על קהל עדת ישורון – 
"יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה", בקבלת 

התורה באהבה וברצון. אמן.

בני אמונים. מאמינים ועונים.

בתפלה  להיזהר 
אדם  "צריך 

אמן  אחריהם  שיענה  ובברכות 

אמונה.  מלשון  נגזרת  מלה  שהיא 

וכל מי שעמדו אבותיו על הר סיני 

מונה, והוא 
וקבלו התורה הנקראת א

שהוא  אבינו  אברהם  של  מזרעו 

ראש האמונה, דכתיב בו (בראשית טו 

ו): 'ְוֶהֱאִמן ַּבה'', חייב הוא לכוין ליבו 

ומחשבתו בעניית אמן".

'כד הקמח' [לרבנו בחיי] ערך 'אמונה'
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מאוד  עד  הופתעו  שבמצרים,  לאלכסנדריה  מירושלים  הארוכה  הדרך  את  שעשתה  הרכבת  נוסעי 
לראות את הרב נשוא הפנים נותר בתחנה הנידחת לבדו. אילו הייתה הרכבת ממתינה עוד קמעא, היו 
הללו מופתעים שבעתיים לראות את הרב חוצה את הפסים וממתין לרכבת הבאה מן הכיוון הנגדי 

בדרכה חזרה לירושלים.

מדוע שב הרב לירושלים בטרם הספיק להציג את רגליו ביעד שאליו תכנן לנסוע? את מי פגש הרב 
במפתיע? מה ביקש בטרם צאתו? על כל זאת ועוד בסיפור שלפנינו.

שם  על  לימים  שכונה  מי  זי"ע,  סופר  חיים  יעקב  רבנו  ופרישא,  חסידא  והמקובל,  הקדוש  הגאון 
חיבורו הגדול: ה'כף החיים', נולד בשנת ה"א תר"ל בעיר בגדד שבארץ בבל. באותה תקופה נפלאה 
הייתה העיר בגדד נווה ומשכן בעבור מאות רבות של חכמים וסופרים, צדיקים נשגבים ומצוקי ארץ, 

שהרביצו תורה לאלפים בהיכלי התורה והיראה שהיו מצויים בה לרוב.

באווירה ספוגת קדושה זו זכה רבי יעקב חיים לגדול ולהתחנך בבית אביו הגאון רבי יצחק ברוך. לאחר 
מכן קנה תורה מפי הגאון רבי עבדאללה סומך ראש ישיבת 'בית זילכה', ובהמשך אף היה לתלמידו 

הגדול של רבנו יוסף חיים, בעל ה'בן איש חי' זי"ע.

בחודש סיון ה"א תרס"ד בעקבות שמועה שהגיעה לאוזניו על אודות קיומה של ישיבת המקובלים 
משפחתו  עם  ועלה  מטלטליו  את  חיים  יעקב  רבי  אסף  הקודש,  עיר  בירושלים  א-ל'  'בית  הנודעת 
הצעירה לירושלים עיר הקודש, שבה ביקש להעמיק עוד יותר בתורת הנגלה והנסתר כמשאת נפשו 

וכשאיפתו הטהורה.

תוך  ביממה,  שעות  כעשרים  במשך  מסתגר  הוא  היה  לישיבה  הסמוכה  הגג  שבעליית  הדל  בקיטונו 
שהוא מונע עצמו מתענוגי העולם הזה ומחלק את שעותיו בדייקנות מרובה בין תפילה, לימוד נסתר, 

לימוד נגלה וכתיבת חידושי תורתו שלימים האירו את עיני העולם בסדרת ספרי 'כף החיים'.

חלק נכבד מעבודת יומו הקדיש רבי יעקב חיים לתפילה ולברכות, שאותן היה מקפיד לשאת תמיד 
מתוך הסידור, תוך שהוא מכוון את כל כוונות המקובלים בקדושה ובטהרה ברתת ובזיע.

כאמור, עיקר פרסומו של רבי יעקב חיים בא לו בזכות ספרו הגדול: 'כף החיים', אשר ברבות הימים 
היה לנכס צאן ברזל ולמורה דרך לרבים בעולם התורה וההלכה. בעשרת חלקיו של ספרו כינס רבנו 
לפונדק אחד פסקים והלכות מדברי הראשונים והאחרונים על סדר ה'שולחן ערוך' בחלק אורח חיים, 

ומקצת מחלק יורה דעה, בתוספת הנהגות ישרות על פי תורת הסוד.

זמן מה לאחר עלותו לירושלים, כאשר עמד לסיים את מלאכת כתיבת החלק הראשון מחיבורו הגדול 
אחר שנים של עמל ויגיעה, ביקש להוציאו לאור עולם. אלא שמחסום קשה עמד בפניו; רבנו שכל 
של  הראשון  הכרך  להדפסת  הדרוש  הסכום  את  להשיג  מאוד  עד  התקשה  ובעוני,  בדוחק  חי  ימיו 

חיבורו.

תרומות  תושביה  מקרב  להשיג  רבנו  הצליח  לא  ימים  באותם  בירושלים  ששרר  הגדול  העוני  בשל 
שיהיה בהן כדי לכסות את עלויות ההדפסה הכבירות. 

סירב  שהוא  אלא  הגולה,  בארצות  עם  נדיבי  פני  ולחלות  הנדודים  מקל  את  ליטול  יעצוהו  מקורביו 
בתוקף לעזוב את ירושלים אף ליום אחד. תקופה ארוכה ניסה הוא לעמוד בסירובו, אך לאחר זמן, 

משראה כי ההדפסה מתעכבת עוד ועוד, נאלץ לשנות ממנהגו ולצאת אל מחוץ לירושלים.

דרך ארוכה עמדה בפניו. תחילה היה עליו לנסוע ברכבת לאלכסנדריה שבמצרים, ומשם להמשיך 
אל אחת מהמדינות שבהן דרו יהודים מוקירי תורה, בתקווה שתוך זמן קצר ישיג את הסכום הדרוש 

להדפסת ספריו.

העגלון שאמור היה להובילו בשעת בוקר מוקדמת לתחנת הרכבת כבר המתין בקוצר רוח מופגן, אלא 
שרבנו התעכב בחדרו. הוא נעמד סמוך לקיר ונשא תפילה רותחת ורוויית דמעות, כדרכו. למקורביו 

שתמהו על פשר דחיפותה של תפילה זו, הסביר בתמימות:

"התפללתי לפני ה' שיסייע בידי לשהות כמה שפחות זמן מחוץ לירושלים האהובה".

מונח  הדל  כשצקלונו  בתלמודו  שקוע  רבנו,  היה  יושב  החלון  לצד  הארוכה.  לדרכה  יצאה  הרכבת 
למרגלותיו. ובעוד שכניו לקרון בוהים בנוף המדברי, עיניו של רבנו לא משו מהספר שבידו.

שעות מספר לאחר שיצאו לדרך, נשמעה צפירה ארוכה שבישרה לנוסעים היגעים כי הרכבת עוצרת 
הנוסעים  אלכסנדריה.  בואכה  הדרך  אם  שעל  הנידחות  המדבריות  מהעיירות  באחת  ביניים  לתחנת 
כולם מיהרו לרדת מהרכבת כדי לחלץ את עצמותיהם ולהצטייד במזון ובשתייה לשארית הדרך. גם 
רבנו ירד עם שאר הנוסעים והתיישב על ספסל בקצה התחנה כשהוא ממשיך להגות בספר שבידו 

תוך שגלימתו הרבנית מתנופפת ברוח המדברית שנשבה באזור.

יד נעלמה שהונחה על כתפו במפתיע גרמה לרבנו להסיט את עיניו מן הספר. היה זה הגביר הנודע 
רבי יוסף סמוכה אשר יצא זה עתה מקרון המחלקה הראשונה והופתע לראות את הגאון הירושלמי 

במקום כה לא צפוי.

"מה עושה כאן רבנו?", התעניין הגביר, "איזו סיבה דחופה גרמה לתלמיד חכם מתמיד שכמוהו לכתת 
את רגליו לארץ המרחקים?", תהה.

הסביר  לאור",  עמלי  פרי  את  להוציא  בידי  שיסייעו  נדיבים  פני  לחלות  לארץ  לחוץ  לצאת  "נאלצתי 
רבנו בענווה.

בלא אומר ודברים שלף הגביר צרור כבד מכיסו והניחו לפני רבנו; "מאתיים הלירות המצריות שיש 
כאן יכסו בוודאי את כל הוצאות הדפוס", הפטיר, תוך שהוא מאיץ ברבנו לשוב לרכבת שכבר עמדה 

להמשיך בדרכה.

רבנו קם ממקומו. הוא נטל את ידיו של הגביר, הודה לו בחום ובירכו בקול נרגש. אחר ליווהו לפתח 
הקרון ונפרד ממנו לשלום.

קול צפירה חדה נשמע. אל מול עיניו המופתעות של הגביר נותר רבנו בתחנה השוממת, מניח לרכבת 
להמשיך למחוז חפצה בלעדיו. 

כיוון שהושלמה משימתו שוב לא ראה רבנו צורך להמשיך בנסיעתו. הוא מיהר לחצות את הפסים 
ולהמתין לרכבת שאמורה הייתה בשעות הקרובות לחנות בכיוון הנגדי.

תפילתו של רבנו התקבלה. פחות מעשר שעות ארך מסעו הקצר לגולה, ובשעת דמדומים של בין 
ערביים כבר עמדו רגליו בשנית בשערי ירושלים האהובה.

מאתיים הלירות המצריות שהיו בידו הספיקו באותם ימים כדי לכסות ברווח את כל הוצאות הדפוס 
של החלק הראשון מספרו 'כף החיים' ואף לחלקים נוספים. מיום זה ועד אחרית ימיו לא משו רגליו 
ספריו  את  מוציא  שהוא  תוך  העבודה,  ועל  התורה  על  לשקוד  המשיך  שם  המדרש  מבית  רבנו  של 

הגדולים לאור עולם בזה אחר זה כשאיפתו הטהורה, לתועלת כל בית ישראל.

'אבירי בבל' עמ' ריט; אנציקלופדיה 'ארזי הלבנון' ח-י עמ' 1133

בנעימה  ה'אקדמות'.  פיוט  אמירת  שעת  הוא  השבועות  בחג  המרטיטים  הרגעים  אחד 
ש"ץ:  מאיר  רבי  של  הנודע  בפיוטו  החזן  פותח  נפש  ומעוררת  לב  שובת  יומין,  עתיקת 
הבורא  של  ושבחו  גדולתו  לסיפור  מוקדש  כולו  אשר  שותא...',  ושריות  מילין  'אקדמות 
אחריו  ועונה  בערגה  עמו  משתתף  שהציבור  תוך  בחיריו,  עם  ישראל  של  ושבחם  יתברך 

פסוק אחר פסוק.
מחברו

מוורמייזא,  ש"ץ  יצחק  ברבי  הלוי  מאיר  רבי  הנודע  הפייטן  חיבר  ה'אקדמות'  פיוט  את 
מרבותיו של רש"י (ראה 'עמודי העבודה' עמ' 162).

על הרקע שהביא לפרסום חיבור זה ידוע הוא המעשה הבא:
על  ישראל  קהילות  רבני  עם  להתנצח  שמם  יימח  הכמרים  הרבו  שבה  בתקופה  זה  היה 
את  בפניו  והביע  המלך  אל  וורמייזא  של  החדש  הכומר  ניגש  הימים  מן  ביום  אמונתם. 
המלך  את  שכנע  ואף  עמו,  שיתווכח  כדי  מחכמיהם  לאחד  היהודים  יקראו  כי  הדרישה 
להכריז כי אם ינצח הכומר את החכם היהודי, יאלץ המלך את כל נתיניו היהודים להמיר 

את דתם.
בצר להם התכנסו רבני וורמייזא ופרנסיה לאסֵפה דחופה שבסיומה הוחלט לשלוח את רבי 
מאיר ש"ץ אל עשרת השבטים הדרים מאחורי נהר הסמבטיון, במטרה לבקשם שיבחרו 

מקרבם את אחד מחכמיהם שינצח בנקל את הכומר.
דרך ארוכה ורבת תלאות עברה על רבי מאיר עד שעמד על שפת הסמבטיון הגועש, שם 

נאלץ להמתין עד כניסת השבת. רק אז נח הנהר מזעפו וניתן היה לעוברו.
הגיע רבי מאיר אל ארצם של עשרת השבטים, ומשפגש ברבם הסכים הלה מיד לבקשתו 
והורה לאחד מגדולי חכמיהם לצאת לוורמייזא העיר כדי להשיב לכומר מנה אחת אפיים.

רחב היה הנהר יותר מתחום שבת, ולכן לא הותר לרבי מאיר לשוב ולחצותו; שכן בבואו 
בארץ  ימיו  סוף  עד  להישאר  הוא  ונאלץ  כבחזרתו,  שלא  נפש  פיקוח  משום  בדבר  היה 
שירת  את  לכתוב  מאיר  רבי  הספיק  לוורמייזא,  השליח  יצא  טרם  אולם  השבטים.  עשרת 
ה'אקדמות' וליתנה בידי השליח כדי שימסרנה לראשי קהילת וורמייזא ומשם יפוץ בכל 

ערי ישראל.
השליח יצא לדרכו והגיע לוורמייזא בקפיצת הדרך בדיוק במועד המתוכנן. הוא ניהל ויכוח 
מהיר עם הכומר, עד מהרה גילה את קלונו ברבים, וליהודים הייתה אורה ושמחה. את פיוט 
ה'אקדמות' פרסם כפי שנצטוה, ותוך זמן קצר נפוץ הפיוט המופלא בקרב קהילות ישראל 
המקפידים לשוררו בחג השבועות עד עצם היום הזה (ראה 'בית אהרן וישראל' קעג שם 

הובא מקורו הקדום של מעשה זה).
מהותו

שירת ה'אקדמות' מורכבת מתשעים חרוזים, כאשר ארבעים וארבעה הראשונים מסודרים 
בסדר א-ב כפול, וראשי התיבות של יתר החרוזים מצטרפים למילים: 'מאיר ביר רבי יצחק, 

יגדל בתורה ובמעשים טובים, אמן וחזק ואמץ'.
החרוזים מסתיימים כולם בסיומת 'תא', כרמז לתורה שאין לה סוף. ולכן גם כאשר מדמה 
האדם שהגיע לסופה – ת', מיד עליו להתחיל מבראשית – א' ('לב שמחה', שבועות תדש"ם).

סיבת כתיבתו בארמית
את הטעם ששירת 'אקדמות' נכתבה בלשון ארמית ביארו כך: שירה זו עלולה להגביר את 
שנאתם של הגויים שיראו בה פגיעה באמונתם, שהרי מתואר בה ניסיונם של בני אומות 
העולם להדיח את ישראל מדרכם, וסירובם העיקש של ישראל להיכנע להם. לכן נכתבה 
של  עירו  בוורמייזא,  כי  לציין  מעניין  ואכן  העולם.  לאומות  מובנת  שאינה  לשון  בארמית, 
מחבר הפיוט, לא נהגו לאומרו, כדי לא לעורר את חמתם של הגויים שנחלו מפלה באותו 

מעשה שהובא לעיל ('מנחת אהרן', חג השבועות פי"א).
ולפיכך  קריאתה,  כדי  תוך  התורה  פסוקי  את  לתרגם  הקדום  במנהג  נעוצה  נוספת  סיבה 
'רשות' שמבקש המתרגם, בארמית שהיא שפת התרגום  'אקדמות' שהינה  נכתבה שירת 

('זכרון יהודה' – חג השבועות, בשם מהר"ם אש). 
זמן אמירתו

בעניין זמן אמירת ה'אקדמות' מצינו מנהגים שונים בקהילות ישראל:
לפי מנהג אשכנז המקורי, שבו היו נוהגים לתרגם את הקריאה בחג הפסח ובחג השבועות 
(ראה תוספות מגילה כד א ד"ה ואם; 'חזקוני' שמות כ יג), כשבעל הקורא התחיל פסוק 
בשירת  לכך  רשות  נטל  בתרגומו,  מתחיל  המתרגם  שהיה  לפני  התורה,  בקריאת  ראשון 
ה'אקדמות' (מהרי"ל הל' חג השבועות; לבוש או"ח תצד א; וראה שו"ת 'שער אפרים' סי' ז).
לפני  ה'אקדמות'  את  לקרוא  המנהג  נפוץ  ושבועות,  בפסח  אף  מתרגמים  שאיננו  בימינו 
ברכת התורה של הכהן; אחר שספר התורה הונח על הבימה ונפתח, מכסים אותו במעיל 
במשב"ז  פמ"ג  ליעב"ץ;  יעקב'  'בית  סידור  שם;  או"ח  (ט"ז  ה'אקדמות'  באמירת  ופותחים 

או"ח שם; משנ"ב שם סק"ב).
תוכן הפיוט

פיוט ה'אקדמות' מחולק לשלושה חלקים:
החלק הראשון – פותח בנטילת רשות מהקהל לפתוח בשבח ה', ואחר מדבר על גבורות 
הבורא אשר אין ביד בן תמותה לתארן. שגם אילו היו כל הרקיעים יריעות של קלף, וכל 
מסוגלים  הנבראים  היו  לא   – סופרים  הבריות  וכל  דיו,  הים  מי  וכל  קולמוסים,  היער  עצי 
לתאר אף את קצה גדולתו של בורא השמים והארץ. וגם צבא השמים, השרפים, החיות 
אלא  זאת  עושים  ואינם  בוראם,  את  לקלס  בבואם  וחלחלה  רתת  נאחזים  הקודש,  ואופני 

לעתים רחוקות.
כמה חביבים אפוא בני ישראל שאין חפץ הקדוש ברוך הוא אלא בם. בהם בחר לנחלתו 
ולגורלו, מניח הוא כל צבא מעלה ומשתעשע רק בהם, שהם מקדשים אותו פעמיים בכל 

יום, עוסקים בתורתו ומתפללים לפניו, על כן ראוי שנספר בשבחם ובגדולתם.
ישראל  את  להדיח  העולם  אומות  בני  של  ניסיונם  את  הפייטן  מתאר   – השני  בחלק 
הסף,  על  הניסיון  את  דוחים  ישראל  בני  וכיצד  ושכנועים,  פיתויים  באמצעות  מאמונתם, 
שכן שום הנאה שבעולם לא תשווה להנאה שצפויה להם לעתיד לבוא, עת ייהנו הצדיקים 

מזיו השכינה ויסעדו בסעודת עורו של לוויתן.
ה'  הדברים, להתחזק באמונת  מן  מוסר  לקחת  לקהל המתפללים  פונה  החלק השלישי – 
הצדיקים  במחיצת  לשבת  יזכו  שבאמצעותה  המובטחת  הדרך  שזאת  מצוותיו,  ובקיום 
בעולם הבא. אשרינו שזכינו שאלוקינו הגדול בחר בנו מכל העמים, ובאהבתו נתן לנו את 

תורתו הקדושה.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
פיוט ה'אקדמות'

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

רכבת הלוך-חזור


