
'אמן' שאדם דש בעקביו
"ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעוּן ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה" (ז יב)

"אם המִצוֹת הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון" (רש"י).

מתהלים  פסוק  הובא  שלפנינו  הפסוק  על  פליאה  במדרש 
נֵֹׂשא  ְבִרָּנה  ָיבֹוא  ּבֹא  ַהָּזַרע   ֶמֶׁש נֵֹׂשא  ּוָבכֹה   ֵיֵל  ָהלֹו" ו):  (קכו 

ֲאֻלּמָֹתיו", ויש להבין את הקשר בין הפסוקים.

שאדם  קלות  במצוות  המזלזל  מאפטא:  ישראל'  ה'אוהב  ביאר 
לקיים  אנו  יכולים  שאותה  'אמן'  עניית  כמצוות  בעקביו,  דש 
בית  לפני  לבוא  זמנו  כשיגיע  מאמץ,  וללא  ביום  רבות  פעמים 
דין של מעלה ויראה את גודל השכר שמקבלים על 'אמן' אחת, 
"ָהלֹו ֵיֵל ּוָבכֹה" – על שבסכלותו איבד מצוות כה רבות שיכול 

היה לאסוף בקלות יתֵרה.

אולם לעומתו מי ש"נֵֹׂשא ֶמֶׁש ַהָּזַרע" בכך שהוא מהדר לחזר 
אחר מצוות עניית 'אמן' שהיא בבחינת 'זרע' קטן המצמיח שכר 
"נֵֹׂשא  כשהוא  עדן,  לגן   – ְבִרָּנה"  ָיבֹוא  "ּבֹא  אזי  שיעור,  אין  עד 
ֲאֻלּמָֹתיו" – אלומות רבות שצמחו מ'אמנים' שענה בעולם הזה.
'ספר הפנים' אות לא

יש לציין כי במילה 'עקב' נרמזה עניית 'אמן', שכן 'עקב' ראשי 
תיבות: ענה ['אמן' על] ק' ברכות.

שלא תהיה תפילתך עקורה לפני המקום
"ָּברּו ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים א ִיְהֶיה ְב ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּת" (ז יד)

"'ַוֲעָקָרה' – שלא תהא תפלתך עקורה לפני המקום" (בכורות מד ב).

ביאר רבי משה פולק אב"ד בַּאנְהַרְט:

אמו  הורמיז  איפרא  כי  הגמרא  מספרת  ב)  (כד  תענית  במסכת 
היהודים,  עם  מלהילחם  להימנע  לו  יעצה  מלכא  שבור  של 
כיוון שהקדוש ברוך הוא נעתר לכל בקשותיהם. ויש לומר כי 
לכך רמז הכתוב שלפנינו: מפני מה "ָּברּו ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים", 
משום "א ִיְהֶיה ְב ָעָקר ַוֲעָקָרה", וכפי שפירשה הגמרא (בכורות 

מד ב) שתפילותיך יתקבלו לרצון לפני המקום.
'וידבר משה'

תפילה קודם הצרה עושה הכול
ָהָרִעים  ִמְצַרִים  ַמְדֵוי  ְוָכל   ;ּוִבְבֶהְמֶּת ַוֲעָקָרה  ָעָקר   ְב ִיְהֶיה  "א 

ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת א ְיִׂשיָמם ָּב" (ז יד-טו)

אב"ד  בוכנר  שלמה  רבי  דרש  המקראות  סמיכות  פשר  את 
ִּפיְנְטׁשֹוב:

ידועים הם דברי המדרש (ויק"ר י ה) כי "תפילה עושה מחצה". 
והנה יש לומר, כי כלל זה תקף דווקא כשאדם מתפלל לאחר 
עליו  שתבוא  קודם  המתפלל  אך  הצרה,  אותו  פקדה  שכבר 
שלא  לפעול  היא  ויכולה  הכול',  עושה  'תפילה  לגביו  הצרה, 

תבוא עליו הצרה כלל.

עניין זה נרמז בפסוקים אלו:

חז"ל  כדרשת   – ַוֲעָקָרה"  ָעָקר   ְב ִיְהֶיה  "לֹא  בך:  יקוים  אימתי 
 (בכורות מד ב) שלא תהא תפילתך עקורה, אלא "ְוֵהִסיר ה' ִמְּמ
ָּכל חִֹלי" – תפילתך תתקבל במלואה ויסור ממך החולי לגמרי? 

."א ְיִׂשיָמם ָּב" כאשר תתעורר להתפלל על כך בעוד
'יקהל שלמה'

חיּות הנשמה – בכוח הברכה
ִיְחֶיה  ה'  ִפי  ָּכל מֹוָצא  ַעל  ִּכי  ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ְלַבּדֹו  ַהֶּלֶחם  ַעל  א  "ִּכי 

ָהָאָדם" (ח ג)

הלחם הוא מזון הגוף. אם כן מהו מזונה של הנשמה?

אמר רבנו האר"י הקדוש: כל הנבראים מתקיימים עד עצם היום 
שאדם  בשעה  הבריאה.  בשעת  שנאמר  ה'  מאמר  בכוח  הזה 
מישראל מברך על המאכל ומזכיר את מלכות ה' בברכתו ['מלך 
שעת  של  אלוקי  דיבור  אותו  את  בכך  הוא  מעורר  העולם'], 

הבריאה, והוא המשמש כמזון לנשמה.

לכך רמז הכתוב שלפנינו: "ִּכי א ַעל ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם" – 
הנשמה שהיא המחיה את האדם אינה ניזונה מן הלחם, "ִּכי ַעל 
ָּכל מֹוָצא ִפי ה' ִיְחֶיה ָהָאָדם" – חיותה היא בכוח הדיבור האלוקי 

המתעורר בברכה הנאמרת קודם אכילתו.
'ליקוטי תורה'

'וברכת' – אף לאחר שאכלת ושבעת
"ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת" (ח י)

לאחר  הברכה  שחיוב  זה  מפסוק  דרשו  א)  כא  (ברכות  בגמרא 
האכילה  שלפני  הברכה  חיוב  ואילו  מדאורייתא,  הוא  האכילה 

הוא רק מדרבנן. וזאת למה?

תירץ הצדיק רבי חיים עזרא ברזל:

מדרכו של עולם שבשעת רעב ומחסור קל לו לאדם להתקרב 
לבוראו ולהכיר בגדלותו, יותר מאשר במצב של שובע. לפיכך 

שלאחר  הברכה  על  דווקא  בפירוש  לצוות  התורה  הוצרכה 
האכילה, שאז נמצא האדם במצב של שובע ומתקשה להודות 

לאלוקיו מעצמו.
'אוצרות הברכה' עמ' קכו

ברכות השחר בלשון הווה
"ְוָזַכְרָּת ֶאת ה' ֱאֶהי ִּכי הּוא ַהּנֵֹתן ְל ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל" (ח יח)

רגיל היה ראש הישיבה רבי אלעזר מנחם מן שך לומר:

כדי שנקיים זכירה זו, תיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה לברך את 
'זוקף  אסורים'  'מתיר  הווה:  בלשון  בוקר  מדי  השחר  ברכות 
לנו  הנותן  הוא  ה'  ממש  זה  ברגע  אף  כי  שנזכור  כדי  כפופים' 

כוח לעשות חיל.
'אהל משה'

ִקמָעא ה' אלוקיך דורש מעמך
"ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֶהי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ ִּכי ִאם ְלִיְרָאה" (י יב)

במסכת מנחות (מג ב) הובאה דרשתו של רבי מאיר: "חייב אדם 
 קֶילברך מאה ברכות בכל יום שנאמר 'ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱא
'מה'  תקרי  "אל  שם):  תוספות  (ראה  רש"י  ופירש   ,"'ֵמִעָּמ ׁשֵֹאל 

אלא 'מאה'".

דרש רבי שמעון סופר רבה של קראקא:

אמירת מאה ברכות בכל יום, מחדירה בלב האדם את ההכרה 
האדם,  בלב  זו  הכרה  שמעמיקה  ככל  ובנפלאותיו.  ה'  בחסד 
כך גדל רגש הכרת הטוב שיש בליבו כלפי הקדוש ברוך הוא, 
ומתוך כך לא יכבד עליו עול התורה והמצוות. שהרי מבין הוא 
שהוא  מהמצוות  מונים  עשרת  גדולה  בוראו  כלפי  חובתו  כי 

מקיים.

זהו שרמזו חכמים בדרשתם: "אל תקרי מה, אלא מאה" – על 
ידי קיום מאה ברכות, תבין כי 'מה (דבר קטן) ה' אלוקיך שואל 

מעמך' – הנדרש ממך כלפי שמיא קטן הוא ביחס לחובותיך.
'מכתב סופר'

תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה
"ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם" (יא יג)

וברש"י: "עבודה שהיא בלב – וזו היא תפלה".

שמע  קריאת  הקורא  "כל  חכמים:  אמרו  ב)  (יד  ברכות  במסכת 
בלא תפילין – כאילו מעיד עדות שקר בעצמו", שהרי בפרשת 
"ְוָהיּו  יח):  (פס'  ככתוב  התפילין,  על  הצטווינו  שמע  קריאת 

ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם".

הקורא  אף  אזכרי:  אליעזר  רבנו  הוסיף  הגמרא  דברי  פי  על 
קריאת שמע ומתפלל בלא כוונת הלב, הרי הוא כמעיד עדות 
הצטווינו  הלב  כוונת  על  אף  רש"י  כדברי  שהרי  בעצמו,  שקר 

בפרשת קריאת שמע.
'ספר חרדים' פרק סו אות כח

מפשיסחא  בונם  רבי  האדמו"ר   של  מתלמידיו  באחד  מעשה 
שהתלונן לפני רבו כי מתוך שמתאמץ הוא לכוון בתפילתו, בא 

הוא לידי כאב ראש.

"וכי מה לו לראש אצל התפילה", הפטיר הרבי כלפיו על אתר, 
"הלוא תפילה הינה 'עבודה שבלב'"...

'אמרות חכמה'

פרשת עקב

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

'ונתתי מטר ארצכם' בזכות 'אמן'
"ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו" (יא יד)

גשמים  "אין  כי  אמי  רבי  קבע  א)  (ח  תענית  במסכת 
לכך  ללמוד  ניתן  אמנה".  בעלי  בשביל  אלא   – יורדין 
רמז מהכתוב שלפנינו, שכן ראשי התיבות: "ָנַתִּתי ְמַטר 

ַאְרְצֶכם" הם 'אמן'.
'פרפראות לתורה' עמ' כג

'אמן' מכניעה את האויבים
"ּוְנָתָנם ה' ֱאֶהי ְלָפֶני ְוָהָמם ְמהּוָמה ְגדָֹלה ַעד ִהָּׁשְמָדם" 

(ז כג)

ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּפָרעֹות  "ִּבְפֹרַע  ב):  ה  (שופטים  הפסוק  על 
ְּבִהְתַנֵּדב ָעם ָּבֲרכּו ה'" הובא ב'תנא דבי אליהו' (רבא יא): 
מן  לישראל  הוא  ברוך  הקדוש  להם  נפרע  מי  ידי  "על 
העכו"ם? על ידי בני אדם שמשכימים ומעריבים לבית 
הכנסת ולבית המדרש ועונים אמן ומברכים את הקדוש 

ברוך הוא באמן".

מהכתוב  לדרוש  נוכל  אליהו  דבי  תנא  לדברי  רמז 
 – "ְוָהָמם"  בזכות   ,"ְלָפֶני  קֶיֱא ה'  "ּוְנָתָנם  שלפנינו: 

בגימטרייה 'אמן'.
'ברכת אברהם'

כתב רבי יהודה גיספאן מחכמי תימן לפני כמאתיים שנה:
כתקנה.  אמן  לענות  ונשכר  זריז  להיות  לקח,  ויוסף  חכם  "ישמע 
בעוונותינו  אשר  בעקביו.  דש  שאדם  מהמצוות  היא  שכמעט 
הכמות  קטנת  היא  אשר  מישראל,  זו  תורה  נשתכחה  כביכול  הרבים 
ורבת האיכות, אשר עליה אמר הכתוב: 'ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק 
ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים'. אל תקרי אמונים אלא אמנים. מה טוב חלקו ומה נעים 

גורלו של מי שנזהר בה, כי הוא מוריד שפע לעולם כולו".
'מנחת יהודה', נשא

"ְוָהָיה ֵעֶקב 
ִּתְׁשְמעּון" (ז יב)
״אם המצות הקלות 
בעקביו  דש  שאדם 
(רש"י). תשמעון״  

אמן. מלוא הכף זכויות.
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את הסיפור המרטיט שלפנינו סיפר בעל המעשה, רבי 
נעוריו  בשנות  הונגריה.  מיוצאי  זצ"ל  רייכנברג  שלמה 
ולאחריהן  האיומה,  בשואה  התרעלה  כוס  את  שתה 
זכה לשקם את חייו בארץ הקודש ואף להתקרב למרן 
ה'חזון איש' זצ"ל שעודדו לספר ברבים את זיכרונותיו 

מימי התלאות, וכה סיפר:

הנודע  בלזן'  'ברגן  במחנה  עליי  עברו  השואה  ימי 
שניסו  ישיבות  בני  של  קטנה  קבוצה  היינו  לשמצה. 
שצורת  אסירים  לאלפי  בינות  אנוש  צלם  על  לשמור 
כוחותינו  בכל  השתדלנו  מהם.  וניטלה  כמעט  אדם 
לחזק זה את זה ולקוות בתוך ים הייסורים לעתיד טוב 

יותר.

הרעב היה קשה מנשוא. מדי יום נפטרו מאות אנשים 
בצריף  האדמה.  פני  על  כדומן  הושלכו  וגוויותיהם 
שהתגוררתי שהו בתנאים קשים אלו כאלף ומאתיים 
איש שהתגוררו בחמש קומות של דרגשים זה על גב 

זה.

למצוא  הצלחנו  לחיים,  שאבדל  ואנוכי  ז"ל  אחי 
ה'נוח'  נחשב  שהיה  דרגש  העליון,  בדרגש  מקום 
שאפנו  זו  מפוקפקת  לנוחות  לא  אך  למגורים.  ביותר 
במאמצינו לזכות במקום זה. חשקנו בו משום שידענו 
כי בו יקל עלינו לעסוק בתורה ובתפילה בחשאי, תוך 
סיכויים מופחתים להיחשף על ידי הנאצים ועוזריהם.

למחנה  להגניב  הצלחתי  מופלאה  דשמיא  בסייעתא 
כל  במשך  בקפֵדה  עליהן  ולשמור  שלי  התפילין  את 
תקופת שהותי שם, תוך הקפדה יתֵרה שלא להחמיץ 

יום מבלי להניחן.

מאוד,  מוקדמת  בשעה  בוקר  בכל  לקום  התאמצנו 
הצלחנו  אף  לעתים  שחרית.  להתפלל  שנספיק  כדי 
שעת  לפני  לדרגש,  שכנינו  עם  בצוותא  'מניין'  לארגן 

ה'מפקד'.

בשעה שש וחצי בדיוק, לאחר שסיימנו את התפילה 
הרחבה  אל  מדרגשנו  הורדנו  וחיות,  כוח  בנו  שנסכה 
שבה נערך ה'מפקד' האכזרי והנודע לשמצה. במסגרת 
'מפקד' זה שכל מטרתו הייתה להתעלל בנו, נאלצנו 
לעמוד במשך שעות, לא פעם בכפור שהגיע למינוס 
לאחד  ולהמתין  מכך,  למטה  ואף  מעלות  עשרים 

מהקצינים שיואיל בטובו 'לפקוד' אותנו סוף סוף.

לבסוף התחיל המפקד הארור. וגם אז, לאחר הציפייה 
פעם  בספירתו  'לטעות'  הקצין  הקפיד  הארוכה 
ופעמיים. רק כאשר כמה מביננו נפלו באפיסת כוחות 
מחמת הקור העז, חדל מספירותיו המיותרות ושלחנו 

לעבודת יומנו המפרכת.

בוקר  מדי  במחנה.  חיינו  שגרת  לה  התנהלה  כך 
לפעם  מפעם  כאשר  במניין,  להתפלל  השתדלנו 
מהם  הסמוכים,  מהדרגשים  אנשים  אלינו  מצטרפים 

לתפילה ומהם להנחת תפילין.

הוא  אף  העמידה,  בגיל  יהודי  שכן  שמולי  בדרגש 
מיוצאי הונגריה. חזותו הייתה כשל אדם מלומד, אולם 
כפי הנראה, על אודות יהדותו לא ידע דבר וחצי דבר. 
ניתן לומר שיהדותו הסתכמה בכך שבתעודת הזהות 

שלו נרשם 'אות הקלון' – 'יהודי'.

קשיי  עם  להתמודד  האיש  התקשה  אמונה  בהיעדר 
סגור  היה  היום  שעות  רוב  ובמשך  במחנה,  החיים 

ומכונס בתוך עצמו ולא החליף מילה עם איש.

כהרגלי  קום  השכמתי  עת  הבקרים,  באחד  והנה 
והתיישבתי על הדרגש כדי להניח תפילין ולהתפלל, 
פתח  ומיד  בי,  הביט  הוא  המבוגר.  השכן  לפתע  קם 
נשמעו  הבוקר  שבדומיית  גנאי  ובקריאות  בצעקות 

למרחוק.

הייתי מופתע כליל מהתנהגותו. ניסיתי בעדינות לברר 
על מה יצא קצפו, אולם האיש המשיך בצעקותיו, ואף 
תמים?  פני  להעמיד  מתבייש  אינך  "וכי  כלפיי:  קרא 
הלוא  עשית?  מה  לך  לספר  שצריך  זה  הוא  אני  האם 

הנך מודע היטב להתנהגותך!".

האיש המשיך לצעוק, ואני הבטתי לעומתו בתדהמה, 
מבין  יהודים  כמה  מחיי.  רוצה  הוא  מה  להבין  מבלי 
להרגיעו,  ניסו  מסביב  בינתיים  שהתאסף  הרב  הקהל 
אך הדבר העלה את חמתו עוד יותר. צעקותיו המשיכו 

ואף גברו ואיש לא הצליח להשתיקו מצעקותיו.

תוך כדי ההמולה הגיעה שעת המפקד. מיהרנו כולנו 
ההמתנה  במהלך  לרחבה.  ולפנות  מהדרגשים  לרדת 
ששימש  חכם  תלמיד  יהודי  ממכריי,  לאחד  פניתי 
כרב עיירה בהונגריה, וביקשתיו לנסות ולדבר על לב 

האיש, אולי הוא יצליח להבין את שעובר עליו.

כשהגיעה שעת הכושר פנה הרב לאיש ואמר לו: "הן 
מכיר אני את הבחור עוד מתקופת היותי רב בהונגריה. 
מדובר בבחור ישר והגון שמעולם לא הרע לאיש. על 

מה אפוא יצא קצפך?"

האיש שמע את הדברים והשתתק למשך כמה דקות 
שנדמו בעיניי כנצח, ופתאום קם ממקומו וזעק באחת 

את כל אשר העיק על ליבו:

"איך ייתכן שאני הולך ודועך מיום ליום ומתייסר כל 
ואילו  במחנה,  עליי  שנכפו  המשפילים  בתנאים  כך 
כשחיוך  למפקד  בוקר  בכל  יוצא  צעיר  בחור  אותו 
כשהחיוך  הנורא  היום  בסוף  שב  ואף  פניו,  על  נסוך 
לא מש משפתותיו?! בטוח אני מעל לכל ספק שהוא 
מנהל קשרים נסתרים עם הנהלת המחנה, והיא דואגת 
למלא את צרכיו. מדוע שומר הוא הכול לעצמו ואינו 
רואה את מצבי, מרחם עליי וחולק לי מעט משללו?"

האיש  מול  לבדי  נותרתי  מסביב.  השתררה  דממה 
הקלה  מליבו  הדברים  הוצאת  כי  היה  ניכר  המסכן. 
עליו, אולם אותות הסערה עדיין ניכרו היטב על פניו.

הצטלבו,  וכשמבטינו  מעט,  עוד  שיירגע  עד  המתנתי 
ניתן  רב  שבקושי  הסמרטוט  שולי  את  קמעא  הרמתי 
היה לכנותו כ'שמיכה', ומתחתיו חשפתי שקיק רקום 

מקטיפה אדומה, מעשי ידיה של אמי הי"ד.

"הרוצה אתה לדעת את סוד שמחתי?", פניתי לאיש, 
"הנה הוא לפניך!

הכוח  את  לי  שמעניקות  אלו  הן  ותכולתה  זו  שקית 
לשאת  זוכה  שאני  התפילה  משנתי.  בוקר  בכל  לקום 
לי  המעניקה  היא  ראשי  את  מעטרות  כשהתפילין 
חיים, שמחה וחיות למשך כל שעות היום, ומגִנה עליי 

מכל עצב וייאוש".

בעיניי,  כשדמעות  לאיש  אמרתי  חיי!",  סוד  "זהו 
בואי  מיום  נפשי  את  מוסר  אני  שעליה  "התפילה 
אותי  ומחזיקה  אותי  המחיה  היא  עתה,  ועד  למחנה 
עליי  שעוברים  והניסיונות  הסבל  כל  למרות  בחיים 

פה, בגיא הצלמות".

רק לאחר שסיימתי את דבריי הבחנתי כי עשרות רבות 
משכניי לצריף נועצים בי עיניים משתוממות, מנסים 
לעכל את ששמעו זה עתה מפי נער יהודי סחוף ודווי.

בימים שלאחר שיחתנו ניסיתי ליצור קשר עם האיש 
כמה פעמים, אך הוא סירב לענות אף לברכת ה'שלום' 

שלי.

וכשדמעות  האיש,  לי  קרא  מספר  ימים  לאחר  רק 
בעיניו החל לגולל באוזניי את קורות חייו:

שימשתי  למלחמה  עד  אנוכי.  בודפשט  "מתושבי 
נישאתי  בעסקיי.  חיל  ועשיתי  מאוד  בכיר  בתפקיד 
בגיל מבוגר, וזמן מה לאחר נישואיי פרצה המלחמה 
וקשה  לילדים,  זכיתי  לא  לב.  משברון  נפטרה  ואשתי 

לי מאוד להאמין שאצא חי מתופת זו.

אני  מבקש  בודפשט,  בעיר  דירות  בניין  ברשותי 
לידיים  יעבור  שרכושי  אשמח  כיורשי.  למנותך 

הטובות ביותר". 

על  הירושה  צו  ואת  הבית  כתובת  את  רשם  האיש 
פיסת דף מהוהה שמצא בקצה הצריף, והוסיף עליה 

את חתימתו.

אולם  הבית,  את  לראות  הלכתי  המלחמה  לאחר 
מצאתי כי הוא הולאם על ידי השלטונות.

את  אשכח  לא  לעולם  אולם  הפסדתי,  ה'ירושה'  את 
חיי  ימי  כל  ולמשך  תקופה  באותה  שהפנמתי  המסר 

–  התפילה היא המעניקה חיים לאדם!

'מעשה איש' ח"ג עמ' קפה

'בינה' קודמת ל'שמיעה'
בהמשך ברכת 'אהבה רבה' אנו מפרטים את בקשתנו לזכות בתורה: "ותן בלבנו 
בינה, להבין ולהשכיל, לשמע, ללמד וללמד, לשמר ולעשות ולקים את כל דברי 

תלמוד תורתך באהבה".

סדר הבקשות כאן טעון בירור, וכבר עמדו על כך המפרשים: הלוא כדי להגיע 
להבנה, תחילה יש לשמוע, וכיצד זה אנו מקדימים 'להבין' ל'לשמוע'?

כמה תירוצים ניתנו על קושיה זאת:

א. הסבא מסלבודקא ביאר: אף לאחר שהאדם הבין והשכיל, עדיין עליו לבקש 
שתהיה בו התשוקה לשמוע ולקבל עוד ועוד ולא להיות 'שמח בחלקו' בעניינים 
כו): "ַוּיֹאֶמר  טו  (שמות  הפסוק  על  א)  מ  (ברכות  חכמים  שדרשו  וכפי  שברוחניות, 
ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע..." – 'אם שמוע' בישן – 'תשמע' בחדש, כי בתורה אי אפשר 

להסתפק בישן, אלא יש להתחדש כל הזמן (קובץ 'קול התורה' י"ב, עמ' סח).

הבנה  בליבנו  תן  מבקשים:  שאנו  הבקשה  עצם  שזוהי  הוא  נוסף  ביאור  ב. 
מידת  של  חשיבותה  את  שנבין  'שומע';  למעלת  להגיע  שנזכה  כדי  והשכלה 
וכפי  ו).  ו  (אבות  התורה  קנייני  ושמונה  ארבעים  בין  הנמנית  האוזן'  'שמיעת 
שפירשו המפרשים ('מרכבת המשנה' שם): "שישים אזנו כאפרכסת וישמע מאמר 

רבו", שקניין זה הוא המפתח לזכות בתורה.

ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ֶאת  כז):  יא  (דברים  הפסוק  על  הטורים'  'בעל  שדרש  מה  וכעין 
ִּתְׁשְמעּו" –

סופי התיבות הם 'תורה', שבזכות התורה מגיעה הברכה. כך יש לדרוש בענייננו; 
השמיעה היא הסגולה לזכות בברכה ('באר יצחק' – ימים נוראים, עמ' פז).

השמיעה  "כי  שם):  (דברים  הקדוש  החיים'  ה'אור  דברי  את  להביא  המקום  כאן 
ּוְתִחי  'ִׁשְמעּו  ג):  נה  (ישעיה  כאומרו  הנפש  ומחיה  מופלא  תענוג  הוא  בתורה 
טוב  גמול  לשלם  עליו  כי  נפשו  תשיחנו  התורה  בטעם  והמרגיש  ַנְפְׁשֶכם', 
ותלה  עליה...  שכר  לתבוע  שאין  לומר  צריך  ואין  מופלאת  טובה  מתנה  למתן 
הכתוב הברכה בשמיעה ולא הזכיר לא מעשה ולא שמירה, לפי שהשומע דברי 
אלקים חיים התורה מטיבה נפשו ומישרתו כי יש בה סם חיים... לכן תלה הכל 

בשמיעה".

אלא  להאזין,   – כפשוטה  אינה  'לשמוע'  משמעות  כי  לבאר  יש  פשט  בדרך  ג. 
את  נבין  באוזנינו,  שנשמע  שלאחר  היא  בקשתנו  כלומר:  הדברים,  את  לקבל 
הדברים ונשכיל בהם, ולאחר מכן 'נשמע' – נקבל את הדברים כעובדה ('שפתי 

חיים' – 'רינת חיים').

לשמוע, ללמוד וללמד לאחרים
הנצחית  הזהב  בשלשלת  חוליה  להיות  שנזכה  אנו  מבקשים  'וללמד'  בבקשת 
קיבל  ב"משה  שהתחיל  התורה  מסירת  ממהלך  חלק  להיות  ישראל.  עם  של 
תורה מסיני ומסרה ליהושע...", ומשם ואילך המשיכה לעבור מדור לדור (ר"ד 

ליפשיץ מסובלק, 'תהלה לדוד' עמ' קכא).

אולם יתרה מזאת יש לומר, כי בקשת 'וללמד' הינה בקשה על איכות הלימוד 
שלנו עצמנו, כי כדברי רבי חנינא (תענית ז א): "הרבה למדתי מרבותי, ומחבירי 
יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולן". הרי לנו שהזוכה ללמד לאחרים, מתעלה 
לשמע,  ולהשכיל,  "להבין  לזכות  שביקשנו  אחר  כן  ועל  בלימודו,  ומתרומם 
ללמד", מוסיפים אנו לבקש כי נזכה "ללמד", ובכך נעלה דרגה נוספת בידיעת 

התורה ('שיחות רבי ראובן', תורה מאמר ז).

לקדש את ה' בהליכותינו
לאחרים,  תורה  ללמד  יכול  אינו  תכונותיו  שמצד  אדם  אף  כי  להוסיף,  יש  עוד 
יכול לבקש כי יזכה שהתורה תזכך את מידותיו ותדריכנו בדרך הישר, כך שכל 
רואיו ילמדו ממנו ללכת בדרך התורה, ויזכה הוא לקדש את שמו יתברך בעולם.

כעין מה שדרשו בגמרא (יומא פו א) על הפסוק: "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאקֶי" – "שיהא 
שם שמים מתאהב על ידך. שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא 
משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלמדו 
תורה, אשרי רבו שלמדו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו 
תורה – ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר (ישעיה 
מט ג): 'ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר  ְּב ֶאְתָּפָאר'" (רבי משה פיינשטיין זצ"ל, 

הובא ב'חיים שיש בהם' – דרשות, ח"א עמ' שיד; 'אמרי משה' זילברברג עמ' רנד).

וכך דרש בעניין זה בעל 'תפארת שלמה' מרדומסק (פר' דברים) את דברי המשנה 
בפאה (א א): "ותלמוד תורה כנגד כולם"; עלינו ללמוד את התורה 'כנגד כולם', 
היינו שכל ישראל ילמדו עמנו. ועל כך אנו מבקשים 'ללמד וללמד' – לא שנזכה 
בשררת 'רבנות', אלא שיהיה כוח בלימודנו לעורר את הרבים ללמוד כמונו וכך 

יתקדש שמו יתברך בעולם.

על הזוכה ללמוד בכוונה זו אמרו חכמינו במשנה (אבות ד ו): "הלומד על מנת 
לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות", כי מי שכוונתו בלימודו 
היא לזַכות את הרבים שיעבדו את השם יתברך, מסייעים לו מן השמים שיזכה 

למלא את כל שאיפותיו לטובה.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים ססייפפמעה  ם
ברכת אהבה רבה (ה)

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

התפילה נותנת חיים


