
ת ֵעֶקב ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ָאֵמן' ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו
"ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה" (ז יב)

"ִאם ַהִּמצְוֹת ַהַּקּלֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו ִּתְׁשְמעּון" (ַרִׁש"י).

ִמְּתִהִּלים  ָּפסּוק  הּוָבא  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּפסּוק  ַעל  ְּפִליָאה  ְּבִמְדַרׁש 
נֵֹׂשא  ְבִרָּנה  ָיבֹוא  ּבֹא  ַהָּזַרע   ֶמֶׁש נֵֹׂשא  ּוָבכֹה   ֵיֵל  ָהלֹו" ו):  (קכו 

ֲאֻלּמָֹתיו", ְוֵיׁש ְלָהִבין ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּפסּוִקים.

ֵּבֵאר ָה'אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל' ֵמַאְּפָטא: ַהְּמַזְלֵזל ְּבִמְצוֹות ַקּלֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש 
ְּפָעִמים  ְלַקֵּים  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ֶׁשאֹוָתּה  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ְּכִמְצַות  ַּבֲעֵקָביו, 
ֶׁשל  ִּדין  ֵּבית  ִלְפֵני  ָלבֹא  ְזַמּנֹו  ְּכֶׁשַּיִּגיַע  ַמֲאָמץ,  ּוְלא  ַּבּיֹום  ַרּבֹות 
 ָאֵמן' ַאַחת, "ָהלֹו' ַמְעָלה ְוִיְרֶאה ֶאת ּגֶֹדל ַהָּׂשָכר ֶׁשְּמַקְּבִלים ַעל 
ָהָיה  ֶׁשָּיכֹול  ַרּבֹות  ּכֹה  ִמְצוֹות  ִאֵּבד  ֶׁשְּבִסְכלּותֹו  ַעל   – ּוָבכֹה"   ֵיֵל

ֶלֱאסֹף ְּבַקּלּות ְיֵתָרה.

ְלַחֵּזר  ְמַהֵּדר  ֶׁשהּוא   ְּבָכ ַהָּזַרע"   ֶמֶׁש שֶׁ"נֵֹׂשא  ִמי  ְלֻעָּמתֹו  אּוָלם 
ַאַחר ִמְצַות ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת 'ֶזַרע' ָקָטן ַהַּמְצִמיַח ָׂשָכר 
"נֵֹׂשא  ְּכֶׁשהּוא  ֵעֶדן,  ְלַגן   – ְבִרָּנה"  ָיבֹוא  "ּבֹא  ֲאַזי  ִׁשעּור,  ֵאין  ַעד 

ֲאֻלּמָֹתיו" – ֲאֻלּמֹות ַרּבֹות ֶׁשָּצְמחּו ֵמ'ֲאֵמִנים' ֶׁשָעָנה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.
'ֵסֶפר ַהָּפִנים' אֹות לא

ָראֵׁשי  'ֵעֶקב'  ֶׁשֵּכן  'ָאֵמן',  ֲעִנַּית  ִנְרְמָזה  'ֵעֶקב'  ַּבִּמָּלה  ִּכי  ְלַצֵּין  ֵיׁש 
ֵּתבֹות: ָעָנה ['ָאֵמן' ַעל] ק' ְּבָרכֹות.

ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ְּתִפָּלְת ֲעקּוָרה ִלְפֵני ַהָּמקֹום
"ָּברּו ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים א ִיְהֶיה ְב ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּת" (ז יד)

"'ַוֲעָקָרה' – ֶׁשֹּלא ְּתֵהא ְּתִפָּלְת ֲעקּוָרה ִלְפֵני ַהָּמקֹום" (ְּבכֹורֹות מד ב).

ֵּבֵאר ַרִּבי מֶֹׁשה ּפֹוַלק ָאָב"ד ַבּאְנַהְרט:

ִאּמֹו  הּוְרִמיז  ִאיְפָרא  ִּכי  ַהְּגָמָרא  ְמַסֶּפֶרת  ב)  (כד  ַּתֲעִנית  ְּבַמֶּסֶכת 
ֵּכיָון  ַהְּיהּוִדים,  ִעם  ִמְּלִהָּלֵחם  ְלִהָּמַנע  לֹו  ָיֲעָצה  ַמְלָּכא  ְׁשבּור  ֶׁשל 
 ְלָכ ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש  ַּבָּקׁשֹוֵתיֶהם.  ְלָכל  ֶנְעָּתר  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָהַעִּמים",  ִמָּכל  ִּתְהֶיה   ָּברּו" ָמה  ִמְּפֵני  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ָרַמז 
ִמּׁשּום "א ִיְהֶיה ְב ָעָקר ַוֲעָקָרה", ּוְכִפי ֶׁשֵּפְרָׁשה ַהְּגָמָרא (ְּבכֹורֹות 

מד ב) ֶׁשְּתִפּלֹוֶתי ִיְתַקְּבלּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהָּמקֹום.
'ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה'

ְּתִפָּלה קֶֹדם ַהָּצָרה עֹוָׂשה ַהּכֹל
ָהָרִעים  ִמְצַרִים  ַמְדֵוי  ְוָכל   ;ּוִבְבֶהְמֶּת ַוֲעָקָרה  ָעָקר   ְב ִיְהֶיה  "א 

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

ָאָב"ד  ּבּוְכֶנר  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ַהִּמְקָראֹות  ְסִמיכּות  ֵּפֶׁשר  ֶאת 
ִּפיְנְטׁשֹוב:

ֶמֱחָצה".  עֹוָׂשה  "ְּתִפָּלה  ִּכי  ה)  י  (ויק"ר  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
ְלַאַחר  ִמְתַּפֵּלל  ְּכֶׁשָאָדם  ַּדְוָקא  ָּתֵקף  ֶזה  ְּכָלל  ִּכי  לֹוַמר,  ֵיׁש  ְוִהֵּנה 
ָעָליו  ֶׁשָּתבֹוא  קֶֹדם  ַהִּמְתַּפֵּלל   ַא ַהָּצָרה,  אֹותֹו  ָּפְקָדה  ֶׁשְּכָבר 
ַהָּצָרה, ְלַגָּביו 'ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ַהּכֹל', ִויכֹוָלה ִהיא ִלְפעֹל ֶׁשֹּלא ָּתבֹא 

ָעָליו ַהָּצָרה ְּכָלל.

ִעְנָין ֶזה ִנְרָמז ִּבְפסּוִקים ֵאּלּו:

ֲחָז"ל  ִּכְדָרַׁשת   – ַוֲעָקָרה"  ָעָקר   ְב ִיְהֶיה  "א   :ְּב ְיֻקַּים  ֵאיָמַתי 
 ִמְּמ ה'  ֶאָּלא "ְוֵהִסיר  ֲעקּוָרה,   ְּתִפָּלְת ְּתֵהא  ֶׁשֹּלא  ב)  מד  (ְּבכֹורֹות 
ָּכל חִֹלי" – ְּתִפָּלְת ִּתְתַקֵּבל ִּבְמלֹוָאּה ְוָיסּור ִמְּמ ַהֹחִלי ְלַגְמֵרי? 

."א ְיִׂשיָמם ָּב" ְּבעֹוד ַּכֲאֶׁשר ִּתְתעֹוֵרר ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכ
'ַיְקֵהל ְׁשמֹה'

ַחּיּות ַהְּנָׁשָמה – ְּבכַֹח ַהְּבָרָכה
ִיְחֶיה  ה'  ִפי  ָּכל מֹוָצא  ַעל  ִּכי  ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ְלַבּדֹו  ַהֶּלֶחם  ַעל  א  "ִּכי 

ָהָאָדם" (ח ג)

ַהֶּלֶחם הּוא ְמזֹון ַהּגּוף. ִאם ֵּכן ַמהּו ְמזֹוָנּה ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה?

ָאַמר ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש: ָּכל ַהִּנְבָרִאים ִמְתַקְּיִמים ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום 
ֶׁשָאָדם  ְּבָׁשָעה  ַהְּבִריָאה.  ִּבְׁשַעת  ֶׁשֶּנֱאַמר  ה'  ַמֲאַמר  ְּבכַֹח  ַהֶּזה 
ְּבִבְרָכתֹו  ה'  ַמְלכּות  ֶאת  ּוַמְזִּכיר  ַהַּמֲאָכל  ַעל   ְמָבֵר ִמִּיְׂשָרֵאל 
['ֶמֶל ָהעֹוָלם'], ְמעֹוֵרר הּוא ְּבָכ ֶאת אֹותֹו ִּדּבּור ֱאִקי ֶׁשל ְׁשַעת 

ַהְּבִריָאה, ְוהּוא ַהְּמַׁשֵּמׁש ְּכָמזֹון ַלְּנָׁשָמה.

ְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ִּכי א ַעל ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם" 
– ַהְּנָׁשָמה ֶׁשִהיא ַהְּמַחָּיה ֶאת ָהָאָדם ֵאיָנּה ִנּזֹוָנה ִמן ַהֶּלֶחם, "ִּכי ַעל 
ָּכל מֹוָצא ִפי ה' ִיְחֶיה ָהָאָדם" – ַחּיּוָתּה ִהיא ְּבכַֹח ַהִּדּבּור ָהֱאִקי 

ַהִּמְתעֹוֵרר ַּבְּבָרָכה ַהֶּנֱאֶמֶרת קֶֹדם ֲאִכיָלתֹו.
'ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה'

'ּוֵבַרְכָּת' – ַאף ְלַאַחר ֶׁשָאַכְלָּת ְוָׂשַבְעָּת
"ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת" (ח י)

ְלַאַחר  ַהְּבָרָכה  ֶׁשִחּיּוב  ֶזה  ִמָּפסּוק  ָּדְרׁשּו  א)  כא  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ָהֲאִכיָלה  ֶׁשִּלְפֵני  ַהְּבָרָכה  ִחּיּוב  ְוִאּלּו  ִמְּדאֹוָרְיָתא,  הּוא  ָהֲאִכיָלה 

הּוא ַרק ִמְּדַרָּבָנן. ְוזֹאת ָלָּמה?

ֵּתֵרץ ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַחִּיים ֶעְזָרא ַּבְרֶזל:

ִמַּדְרּכֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשִּבְׁשַעת ָרָעב ּוַמֲחסֹור ַקל לֹו ָלָאָדם ְלִהְתָקֵרב 
 ְלבֹוְראֹו ּוְלַהִּכיר ְּבַגְדלּותֹו, יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְּבַמָּצב ֶׁשל ׂשַֹבע. ְלִפיָכ

ֶׁשְּלַאַחר  ַהְּבָרָכה  ַעל  ַּדְוָקא  ְּבֵפרּוׁש  ְלַצּוֹות  ַהּתֹוָרה  ֻהְצְרָכה 
ָהֲאִכיָלה, ֶׁשָאז ִנְמָצא ָהָאָדם ְּבַמָּצב ֶׁשל ׂשַֹבע ּוִמְתַקֶּׁשה ְלהֹודֹות 

ֵלאלֹוָקיו ֵמַעְצמֹו.
'אֹוְצרֹות ַהְּבָרָכה' עמ' קכו

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה
"ְוָזַכְרָּת ֶאת ה' ֱאֶהי ִּכי הּוא ַהּנֵֹתן ְל ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל" (ח יח)

ָרִגיל ָהָיה רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַרִּבי אְֶלָעָזר ְמַנֵחם ַמן ָׁש לֹוַמר:

ֶאת   ְלָבֵר ַהְּגדֹוָלה  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ָלנּו  ִּתְּקנּו  זֹו,  ְזִכיָרה  ֶׁשְּנַקֵּים  ְּכֵדי 
'זֹוֵקף  ֲאסּוִרים'  'ַמִּתיר  הֹוֶוה:  ִּבְלׁשֹון  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות 
ְּכפּוִפים' ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֹּכר ִּכי ַאף ְּבֶרַגע ֶזה ַמָּמׁש ה' הּוא ַהּנֹוֵתן ָלנּו ּכַֹח 

ַלֲעׂשֹות ַחִיל.
'אֶֹהל מֶֹׁשה'

ּדֹוֵרׁש ֵמִעְּמ ֶקיִקְמָעא ה' ֱא
"ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֶהי ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ ִּכי ִאם ְלִיְרָאה" (י יב)

ְּבַמֶּסֶכת ְמָנחֹות (מג ב) הּוְבָאה ְּדָרָׁשתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר: "ַחָּיב ָאָדם 
 קֶיֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום ֶׁשֶּנֱאָמר 'ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱא ְלָבֵר
ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ'", ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י (ְרֵאה ּתֹוְספֹות ָׁשם): "ַאל ִּתְקֵרי 'ָמה' ֶאָּלא 

'ֵמָאה'".

ָּדַרׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר ַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא:

ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום, ַמְחִּדיָרה ְּבֵלב ָהָאָדם ֶאת ַהַהָּכָרה 
 ְּבֶחֶסד ה' ּוְבִנְפְלאֹוָתיו. ְּכָכל ֶׁשַּמֲעִמיָקה ַהָּכָרה זֹו ְּבֵלב ָהָאָדם, ָּכ
 הּוא, ּוִמּתֹו ָּגֵדל ֶרֶגׁש ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֶׁשֵּיׁש ְּבִלּבֹו ְּכַלֵּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ָּכ א ִיְכַּבד ָעָליו עֹל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות. ֶׁשֲהֵרי ֵמִבין הּוא ִּכי חֹוָבתֹו 

ְּכַלֵּפי ּבֹוְראֹו ְּגדֹוָלה ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים ֵמַהִּמְצוֹות ֶׁשהּוא ְמַקֵּים.

ֶזהּו ֶׁשָרְמזּו ֲחָכִמים ִּבְדָרָׁשָתם: "ַאל ִּתְקִרי ָמה, ֶאָּלא ֵמָאה" – ַעל 
ׁשֵֹאל   ֶקיֱא ה'  ָקָטן)  (ָּדָבר  'ָמה  ִּכי  ָּתִבין  ְּבָרכֹות,  ֵמָאה  ִקּיּום  ְיֵדי 

.ְּכַלֵּפי ְׁשַמָּיא ָקָטן הּוא ְּבַיַחס ְלחֹובֹוֶתי ַהִּנְדָרׁש ִמְּמ – 'ֵמִעָּמ
'ִמְכַּתב סֹוֵפר'

ְּתִפָּלה ְּבא ַּכָּוָנה ְּכגּוף ְּבא ְנָׁשָמה
"ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם" (יא יג)

ּוְבַרִׁש"י: "ֲעבֹוָדה ֶׁשִהיא ַּבֵּלב – ְוזֹו ִהיא ְּתִפָּלה".

ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַהּקֹוֵרא  "ָּכל  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  ב)  (יד  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשֲהֵרי  ְּבַעְצמֹו",  ֶׁשֶקר  ֵעדּות  ֵמִעיד  ְּכִאּלּו   – ְּתִפִּלין  ְּבא 
"ְוָהיּו  יח):  (פס'  ַּכָּכתּוב  ַהְּתִפִּלין,  ַעל  ִהְצַטֵּוינּו  ְׁשַמע  ְקִריַאת 

ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם".

ַהּקֹוֵרא  ַאף  ַאְזָּכִרי:  ֱאִליֶעֶזר  ַרֵּבנּו  הֹוִסיף  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ֵעדּות  ְּכֵמִעיד  הּוא  ֲהֵרי  ַהֵּלב,  ַּכָּוַנת  ְּבא  ּוִמְתַּפֵּלל  ְׁשַמע  ְקִריַאת 
ִהְצַטֵּוינּו  ַהֵּלב  ַּכָּוַנת  ַעל  ַאף  ַרִׁש"י  ְּכִדְבֵרי  ֶׁשֲהֵרי  ְּבַעְצמֹו,  ֶׁשֶקר 

ְּבָפָרַׁשת ְקִריַאת ְׁשַמע.
'ֵסֶפר ֲחֵרִדים' ֶּפֶרק סו אֹות כח

ִמְּפִׁשיְסָחא  ּבּוִנם  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר   ֶׁשל  ִמַּתְלִמיָדיו  ְּבֶאָחד  ה  ַמֲעֹשֶ
ֶׁשִהְתלֹוֵנן ִלְפֵני ַרּבֹו ִּכי ִמּתֹו ֶׁשִּמְתַאֵּמץ הּוא ְלַכֵּון ִּבְתִפָּלתֹו, ָּבא 

הּוא ִליֵדי ְּכֵאב רֹאׁש.

"ְוִכי ָמה לֹו ָלרֹאׁש ֵאֶצל ַהְּתִפָּלה", ִהְפִטיר ָהַרִּבי ְּכַלָּפיו ַעל ֲאָתר, 
"ֲהא ְּתִפָּלה ִהָּנּה 'ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב'"...

'ִאְמרֹות ָחְכָמה'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ָּכַתב ַרִּבי ְיהּוָדה ִּגיְסָּפאן ֵמַחְכֵמי ֵּתיָמן ִלְפֵני ְּכָמאַתִים ָׁשָנה:
ְּכִתְקָנּה.  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ְוִנְׂשָּכר  ָזִריז  ִלְהיֹות  ֶלַקח,  ְויֹוֶסף  ָחָכם  "ִיְׁשַמע 
ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ֲאֶׁשר  ַּבֲעֵקָביו.  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם  ֵמַהִּמְצוֹות  ִהיא  ֶׁשִּכְמַעט 
ַהַּכּמּות  ְקַטַּנת  ִהיא  ֲאֶׁשר  ִמִּיְׂשָרֵאל,  זֹו  ּתֹוָרה  ִנְׁשַּתְּכָחה  ִּכְבָיכֹול  ָהַרִּבים 
ְוַרַּבת ָהֵאיכּות, ֲאֶׁשר ָעֶליָה ָאַמר ַהָּכתּוב: 'ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק 
ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים'. ַאל ִּתְקִרי ֱאמּוִנים ֶאָּלא ֲאֵמִנים. ָמה טֹוב ֶחְלקֹו ּוָמה ָנִעים 

ּגֹוָרלֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשִּנְזָהר ָּבּה, ִּכי הּוא מֹוִריד ֶׁשַפע ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו".
'ִמְנַחת ְיהּוָדה', ָנׂשֹא

"ְוָהָיה ֵעֶקב 
ִּתְׁשְמעּון" (ז יב)
״ִאם ַהִּמְצֹות ַהַּקּלֹות 
ַּבֲעֵקָביו  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם 
(רש"י). ִּתְׁשְמעּון״  

ָאֵמן. ְמלֹוא ַהַּכף ְזֻכּיֹות.

'ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם' ִּבְזכּות 'ָאֵמן'
"ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו" (יא יד)

ְּגָׁשִמים  "ֵאין  ִּכי  ַאִּמי  ַרִּבי  ָקַבע  א)  (ח  ַּתֲעִנית  ְּבַמֶּסֶכת 
 ְלָכ ִלְלֹמד  ִנָּתן  ֲאָמָנה".  ַּבֲעֵלי  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא   – יֹוְרִדין 
ֶרֶמז ֵמַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו, ֶׁשֵּכן ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "ָנַתִּתי ְמַטר 

ַאְרְצֶכם" ֵהם 'ָאֵמן'.
'ַּפְרְּפָראֹות ַלּתֹוָרה' עמ' כג

'ָאֵמן' ַמְכִניָעה ֶאת ָהאֹוְיִבים
"ּוְנָתָנם ה' ֱאֶהי ְלָפֶני ְוָהָמם ְמהּוָמה ְגדָֹלה ַעד ִהָּׁשְמָדם" 

(ז כג)

ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּפָרעֹות  "ִּבְפֹרַע  ב):  ה  (ׁשֹוְפִטים  ַהָּפסּוק  ַעל 
ְּבִהְתַנֵּדב ָעם ָּבֲרכּו ה'" הּוָבא ַּב'ַּתָנּא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו' (ַרָּבא יא): 
ִמן  ְלִיְׂשָרֵאל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ִנְפָרע  ִמי  ְיֵדי  "ַעל 
ָהַעּכּו"ם? ַעל ְיֵדי ְּבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים ְלֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ּוְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְועֹוִנים ָאֵמן ּוְמָבְרִכים ֶאת ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ְּבָאֵמן".

ֵמַהָּכתּוב  ִלְדרֹׁש  נּוַכל  ֵאִלָּיהּו  ְּדֵבי  ַּתָּנא  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז 
 – "ְוָהָמם"  ִּבְזכּות   ,"ְלָפֶני  ֶקיֱא ה'  "ּוְנָתָנם  ֶׁשְּלָפֵנינּו: 

ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'.
'ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם'
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ֶאת ַהִּסּפּור ַהַּמְרִטיט ֶׁשְּלָפֵנינּו ִסֵּפר ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה, ַרִּבי 
ְׁשמֹה ַרייֶכְנֶּבְרג ָזָצ"ל ִמּיֹוְצֵאי הּוְנָגְרָיה. ִּבְׁשנֹות ְנעּוָריו 
ּוְלַאֲחֵריֶהן  ָהֲאֻּיָמה,  ַּבּׁשֹוָאה  ַהַּתְרֵעָלה  ּכֹוס  ֶאת  ָׁשָתה 
ָזָכה ְלַׁשֵּקם ֶאת ַחָּייו ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְוַאף ְלִהְתָקֵרב ְלָמָרן 
ֶה'ָחזֹון ִאיׁש' ָזָצ"ל ֶׁשעֹוְדדֹו ְלַסֵּפר ָּבַרִּבים ֶאת ִזְכרֹונֹוָתיו 

ִמיֵמי ַהְּתָלאֹות, ְוכֹה ִסֵּפר:

ַהּנֹוָדע  ֶּבְלֶזן'  'ֶּבְרֶגּן  ַּבַּמֲחֶנה  ָעַלי  ָעְברּו  ַהּׁשֹוָאה  ְיֵמי 
ֶׁשִּנּסּו  ְיִׁשיבֹות  ְּבֵני  ֶׁשל  ְקַטָּנה  ְקבּוָצה  ָהִיינּו  ְלִׁשְמָצה. 
ֶׁשּצּוַרת  ֲאִסיִרים  ְלַאְלֵפי  ֵּבינֹות  ֱאנֹוׁש  ֶצֶלם  ַעל  ִלְׁשמֹר 
ּכֹחֹוֵתינּו  ְּבָכל  ִהְׁשַּתַּדְלנּו  ֵמֶהם.  ְוִנְּטָלה  ִּכְמַעט  ָאָדם 
ְלָעִתיד  ַהִּיּסּוִרים  ַים   ְּבתֹו ּוְלַקּוֹות  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ְלַחֵּזק 

טֹוב יֹוֵתר.

ָהָרָעב ָהָיה ָקָׁשה ִמְּנׂשֹא. ִמֵּדי יֹום ִנְפְטרּו ֵמאֹות ֲאָנִׁשים 
ַּבְּצִריף  ָהֲאָדָמה.  ְּפֵני  ַעל  ַּכּדֶֹמן  ֻהְׁשְלכּו  ּוְגִוּיֹוֵתיֶהם 
ֶׁשִהְתּגֹוַרְרִּתי ָׁשהּו ִּבְתָנִאים ָקִׁשים ֵאּלּו ְּכֶאֶלף ּוָמאַתִים 
ִאיׁש ֶׁשִהְתּגֹוְררּו ְּבָחֵמׁש קֹומֹות ֶׁשל ַּדְרָּגִׁשים ֶזה ַעל ַּגב 

ֶזה.

ָאִחי ָז"ל ְוָאנוֹ ִכי, ִהְצַלְחנּו ִלְמצֹא ָמקֹום ַּבַּדְרָּגׁש ָהֶעְליֹון, 
א   ַא ִלְמגּוִרים.  ְּביֹוֵתר  ַה'ּנַֹח'  ֶנְחָׁשב  ֶׁשָהָיה  ַּדְרָּגׁש 
ְלנֹוחּות ְמֻפְקֶּפֶקת זֹו ָׁשַאְפנּו ְּבַמֲאָמֵצינּו ִלְזּכֹות ְּבָמקֹום 
ֶזה. ָחַׁשְקנּו ּבֹו ִמּׁשּום ֶׁשָּיַדְענּו ִּכי ּבֹו ֵיַקל ָעֵלינּו ַלֲעסֹק 
ֻמְפָחִתים  ִסּכּוִיים   ּתֹו ַּבֲחַׁשאי,  ּוַבְּתִפָּלה  ַּבּתֹוָרה 

ְלֵהָחֵׂשף ַעל ְיֵדי ַהָּנאִצים ְועֹוְזֵריֶהם.

ַלַּמֲחֶנה  ְלַהְגִניב  ִהְצַלְחִּתי  ֻמְפָלָאה  ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא 
ָּכל   ְּבֶמֶׁש ִּבְקֵפָדה  ֲעֵליֶהן  ְוִלְׁשמֹר  ֶׁשִּלי  ַהְּתִפִּלין  ֶאת 
ְּתקּוַפת ְׁשהּוִתי ָׁשם, ּתֹו ַהְקָּפָדה ְיֵתָרה ֶׁשֹּלא ְלַהֲחִמיץ 

יֹום ִמְּבִלי ְלַהִּניָחן.

ִהְתַאַּמְצנּו ָלקּום ְּבָכל ּבֶֹקר ְּבָׁשָעה ֻמְקֶּדֶמת ְמאֹד, ְּכֵדי 
ֶׁשַּנְסִּפיק ְלִהְתַּפֵּלל ַׁשֲחִרית. ְלִעִּתים ַאף ִהְצַלְחנּו ְלַאְרֵּגן 
'ִמְנָין' ְּבַצְוָּתא ִעם ְׁשֵכֵנינּו ַלַּדְרָּגׁש, ִלְפֵני ְׁשַעת ַה'ִּמְפָקד'.

ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ֶׁשִסַּיְמנּו  ְלַאַחר  ְּבִדּיּוק,  ָוֵחִצי  ֵׁשׁש  ְּבָׁשָעה 
ָהְרָחָבה  ֶאל  ִמַּדְרָּגֵׁשנּו  הּוַרְדנּו  ְוַחּיּות,  ּכַֹח  ָּבנּו  ֶׁשָּנְסָכה 
ְלִׁשְמָצה.  ְוַהּנֹוַדע  ָהַאְכָזִרי  ַה'ִּמְפָקד'   ֶנֱעַר ֶׁשָּבּה 
ְּבִמְסֶּגֶרת 'ִמְפָקד' ֶזה ֶׁשָּכל ַמְּטָרתֹו ָהְיָתה ְלִהְתַעֵּלל ָּבנּו, 
ֶנֱאַלְצנּו ַלֲעמֹד ְּבֶמֶׁש ָׁשעֹות, א ַּפַעם ִּבְכפֹור ֶׁשִהִּגיַע 
ּוְלַהְמִּתין   ,ִמָּכ ְלַמָּטה  ְוַאף  ַמֲעלֹות  ֶעְׂשִרים  ְלִמינּוס 
סֹוף  אֹוָתנּו  'ִלְפקֹד'  ְּבטּובֹו  ֶׁשּיֹוִאיל  ֵמַהְּקִציִנים  ְלֶאָחד 

סֹוף.

ְלַבּסֹוף ִהְתִחיל ַהִּמְפָקד ָהָארּור. ְוַגם ָאז, ְלַאַחר ַהִצִּפָּיה 
ַּפַעם  ִּבְסִפיָרתֹו  'ִלְטעֹות'  ַהָּקִצין  ִהְקִּפיד  ָהֲאֻרָּכה 
ּוַפֲעַמִים. ַרק ַּכֲאֶׁשר ַּכָּמה ִמֵּביֵננּו ָנְפלּו ַּבֲאִפיַסת ּכֹחֹות 
ֵמֲחַמת ַהּקֹר ָהַעז, ָחַדל ִמְּסִפירֹוָתיו ַהְמֻיָּתרֹות ּוְׁשָלָחנּו 

ַלֲעבֹוַדת יֹוֵמנּו ַהְּמָפֶרֶכת.

ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ַּבַּמֲחֶנה.  ַחֵּיינּו  ִׁשְגַרת  ָלּה  ִהְתַנֲהָלה   ָּכ
ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ַּכֲאֶׁשר  ְּבִמְנָין,  ְלִהְתַּפֵּלל  ִהְׁשַּתַּדְלנּו 
ֵמֶהם  ַהְּסמּוִכים,  ֵמַהַּדְרָּגִׁשים  ֲאָנִׁשים  ֵאֵלינּו  ִמְצָטְרִפים 

ִלְתִפָּלה ּוֵמֶהם ְלַהָּנַחת ְּתִפִּלין.

הּוא  ַאף  ָהֲעִמיָדה,  ְּבִגיל  ְיהּוִדי  ָׁשַכן  ֶׁשּמּוִלי  ַּבַּדְרָּגׁש 
ִמּיֹוְצֵאי הּוְנָגְרָיה. ָחזּותֹו ָהְיָתה ְּכֶׁשל ָאָדם ְמֻלָּמד, אּוָלם 
ְּכִפי ַהִּנְרֶאה, ַעל אֹודֹות ַיֲהדּותֹו א ָיַדע ָּדָבר ַוֲחִצי ָּדָבר. 
ִנָּתן לֹוַמר ֶׁשַּיֲהדּותֹו ִהְסַּתְּכָמה ְּבָכ ֶׁשִּבְתעּוַדת ַהֶּזהּות 

ֶׁשּלֹו ִנְרַׁשם 'אֹות ַהָּקלֹון' – 'ְיהּוִדי'.

ְקָׁשֵיי  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ָהִאיׁש  ִהְתַקָּׁשה  ֱאמּוָנה  ְּבֵהָעֵדר 
ָסגּור  ָהָיה  ַהּיֹום  ְׁשעֹות  רֹב   ּוְבֶמֶׁש ַּבַּמֲחֶנה,  ַהַחִּיים 

ּוְמֻכָּנס ְּבתֹו ַעְצמֹו ְוא ֶהֱחִליף ִמָּלה ִעם ִאיׁש.

ְּכֶהְרֵּגִלי  קּום  ִהְׁשַּכְמִּתי  ֵעת  ַהְּבָקִרים,  ְּבַאַחד  ְוִהֵּנה 
ּוְלִהְתַּפֵּלל,  ְּתִפִּלין  ְלַהִּניַח  ְּכֵדי  ַהַּדְרָּגׁש  ַעל  ְוִהְתַיַּׁשְבִּתי 
ָּפַתח  ּוִמָּיד  ִּבי,  ִהִּביט  הּוא  ַהְּמֻבָּגר.  ַהָּׁשֵכן  ְלֶפַתע  ָקם 
ִנְׁשְמעּו  ַהּבֶֹקר  ֶׁשְּבדּוִמַּית  ְּגַנאי  ּוִבְקִריאֹות  ִּבְצָעקֹות 

ְלֵמָרחֹוק.

ָהִייִתי ֻמְפָּתע ָּכִליל ֵמִהְתַנֲהגּותֹו. ִנִּסיִתי ַּבֲעִדינּות ְלָבֵרר 
ְּבַצֲעקֹוָתיו,   ִהְמִׁשי ָהִאיׁש  אּוָלם  ִקְצּפֹו,  ָיָצא  ָמה  ַעל 
ְוַאף ָקָרא ְּכַלַּפי: "ְוִכי ֵאיְנ ִמְתַּבֵּיׁש ְלַהֲעִמיד ְּפֵני ָּתִמים? 
ֲהא  ָעִׂשיָת?  ָמה   ְל ְלַסֵּפר   ֶׁשָּצִרי ֶזה  הּוא  ֲאִני  ַהִאם 

."!מּוָדע ֵהיֵטב ְלִהְתַנֲהגּוְת ִהְּנ

ָהִאיׁש ִהְמִׁשי ִלְצעֹק, ַוֲאִני ִהַּבְטִּתי ְלֻעָּמתֹו ְּבַתְדֵהָמה, 
ִמֵּבין  ְיהּוִדים  ַּכָּמה  ֵמַחַּיי.  רֹוֶצה  הּוא  ָמה  ְלָהִבין  ִמְּבִלי 
 ַהָּקָהל ָהַרב ֶׁשִהְתַאֵּסף ֵּביְנַתִים ִמָּסִביב ִנּסּו ְלַהְרִּגיעֹו, ַא
ִהְמִׁשיכּו  ַצֲעקֹוָתיו  יֹוֵתר.  עֹוד  ֲחָמתֹו  ֶאת  ֶהֱעָלה  ַהָּדָבר 

ְוַאף ָּגְברּו ְוִאיׁש א ִהְצִליַח ְלַהְׁשִּתיקֹו ִמַּצֲעקֹוָתיו.

ִהִּגיָעה ְׁשַעת ַהִּמְפָקד. ִמַהְרנּו ֻּכָּלנּו  ַהֲהמּוָלה  ּתֹו ְּכֵדי 
ַהַהְמָּתָנה   ְּבַמֲהַל ָלְרָחָבה.  ֵמַהַּדְרָּגִׁשים ְוִלְפנֹות  ָלֶרֶדת 

ָּפִניִתי ְלֶאָחד ִמַּמָּכַרי, ְיהּוִדי ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְּכַרב 
ֲעָיָרה ְּבהּוְנָגְרָיה, ּוִבַּקְׁשִּתיו ְלַנּסֹות ּוְלַדֵּבר ַעל ֵלב ָהִאיׁש, 

אּוַלי הּוא ַיְצִליַח ְלָהִבין ֶאת ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו.

לֹו:  ְוָאַמר  ָלִאיׁש  ָהַרב  ָּפָנה  ַהּכֶֹׁשר  ְׁשַעת  ְּכֶׁשִהִּגיָעה 
ַרב  ֱהיֹוִתי  ִמְּתקּוַפת  עֹוד  ַהָּבחּור  ֶאת  ֲאִני  ַמִּכיר  "ֵהן 
ְּבהּוְנָגְרָיה. ְמֻדָּבר ְּבָבחּור ָיָׁשר ְוָהגּון ֶׁשֵּמעֹוָלם א ֵהַרע 

"?ְלִאיׁש. ַעל ָמה ֵאפֹוא ָיָצא ִקְצְּפ

ָהִאיׁש ָׁשַמע ֶאת ַהְּדָבִרים ְוִהְׁשַּתֵּתק ְלֶמֶׁש ַּכָּמה ַּדּקֹות 
ֶׁשִּנְדמּו ְּבֵעיַני ְּכֶנַצח, ּוִפְתאֹום ָקם ִמְּמקֹומֹו ְוָזַעק ְּבַאַחת 

ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ֵהִעיק ַעל ִלּבֹו:

 ִמּיֹום ְליֹום ּוִמְתַיֵּסר ָּכל ָּכ ְודֹוֵע ִיָּתֵכן ֶׁשֲאִני הֹוֵל ֵאי"
אֹותֹו  ְוִאּלּו  ַּבַּמֲחֶנה,  ָעַלי  ֶׁשִּנְכּפּו  ַהַּמְׁשִּפיִלים  ַּבְּתָנִאים 
ָּבחּור ָצִעיר יֹוֵצא ְּבָכל ּבֶֹקר ַלִּמְפָקד ְּכֶׁשִחּיּו ָנסּו ַעל 
ָמׁש  א   ְּכֶׁשַהִחּיּו ַהּנֹוָרא  ַהּיֹום  ְּבסֹוף  ָׁשב  ְוַאף  ָּפָניו, 
ִמִּׂשְפתֹוָתיו?! ָּבטּוַח ֲאִני ֵמַעל ְלָכל ָסֵפק ֶׁשהּוא ְמַנֵהל 
ּדֹוֶאֶגת  ְוִהיא  ַהַּמֲחֶנה,  ַהְנָהַלת  ִעם  ִנְסָּתִרים  ְקָׁשִרים 
ְלַמֵּלא ֶאת ְצָרָכיו. ַמּדּוַע ׁשֹוֵמר הּוא ַהּכֹל ְלַעְצמֹו ְוֵאינֹו 
רֹוֶאה ֶאת ַמָּצִבי, ְמַרֵחם ָעַלי ְוחֹוֵלק ִלי ְמַעט ִמְּׁשָללֹו?"

ָהִאיׁש  מּול  ְלַבִּדי  נֹוַתְרִּתי  ִמָּסִביב.  ִהְׂשָּתְרָרה  ְּדָמָמה 
ֵהֵקָּלה  ִמִּלּבֹו  ַהְּדָבִרים  הֹוָצַאת  ִּכי  ָהָיה  ִנָּכר  ַהִּמְסֵּכן. 

ָעָליו, אּוָלם אֹותֹות ַהְּסָעָרה ֲעַדִין ִנְּכרּו ֵהיֵטב ַעל ָּפָניו.

ִהְצַטְּלבּו,  ּוְכֶׁשַּמָּבֵטינּו  ְמַעט,  עֹוד  ֶׁשֵּיָרַגע  ַעד  ִהְמַּתְנִּתי 
ִנָּתן  ַרב  ֶׁשְּבקִֹׁשי  ַהְּסַמְרטּוט  ׁשּוֵלי  ֶאת  ִקְמָעא  ֵהַרְמִּתי 
ָהָיה ְלַכּנֹותֹו ִּכ'ְׂשִמיָכה', ּוִמַּתְחָּתיו ָחַׂשְפִּתי ַׂשִּקיק ָרקּום 

ִמְּקִטיָפה ֲאֻדָּמה, ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָה ֶׁשל ִאִּמי הי"ד.

"ֲהרֹוֶצה ַאָּתה ָלַדַעת ֶאת סֹוד ִׂשְמָחִתי?", ָּפִניִתי ָלִאיׁש, 
!ִהֵּנה הּוא ְלָפֶני"

ַהּכַֹח  ֶאת  ִלי  ֶׁשַּמֲעִניקֹות  ֵאּלּו  ֵהן  ּוְתכּוָלָתּה  זֹו  ַׂשִּקית 
ָלֵׂשאת  זֹוֶכה  ֶׁשֲאִני  ַהְּתִפָּלה  ִמְּׁשָנִתי.  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ָלקּום 
ִלי  ַהַּמֲעִניָקה  ִהיא  רֹאִׁשי  ֶאת  ְמַעְּטרֹות  ְּכֶׁשַהְּתִפִּלין 
ַחִּיים, ִׂשְמָחה ְוַחּיּות ְלֶמֶׁש ָּכל ְׁשעֹות ַהּיֹום, ּוְמִגָּנה ָעַלי 

ִמָּכל ֶעֶצב ְוֵיאּוׁש".

ְּבֵעיַני,  ְּכֶׁשְּדָמעֹות  ָלִאיׁש  ָאַמְרִּתי  ַחַּיי!",  סֹוד  "ֶזהּו 
ּבֹוִאי  ִמּיֹום  ַנְפִׁשי  ֶאת  מֹוֵסר  ֲאִני  ֶׁשָעֶליָה  "ַהְּתִפָּלה 
אֹוִתי  ּוַמֲחִזיָקה  אֹוִתי  ַהְּמַחָּיה  ִהיא  ַעָּתה,  ְוַעד  ַלַּמֲחֶנה 
ַּבַחִּיים ַלְמרֹות ָּכל ַהֵּסֶבל ְוַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשעֹוְבִרים ָעַלי ּפֹה, 

ְּבֵגיא ַהַּצְלָמֶות".

ַרק ְלַאַחר ֶׁשִּסַּיְמִּתי ֶאת ְּדָבַרי ִהְבַחְנִּתי ִּכי ֲעָׂשרֹות ַרּבֹות 
ְמַנִּסים  ִמְׁשּתֹוְממֹות,  ֵעיַנִים  ִּבי  נֹוֲעִצים  ַלְּצִריף  ִמְּׁשֵכַני 
ְלַעֵּכל ֶאת ֶׁשָּׁשְמעּו ֶזה ַעָּתה ִמִּפי ַנַער ְיהּוִדי ָסחּוף ְוָדוּוי.

ָהִאיׁש  ִעם  ֶקֶׁשר  ִליצֹר  ִנִּסיִתי  ִׂשיָחֵתנּו  ֶׁשְּלַאַחר  ַּבָּיִמים 
ַּכָּמה ְּפָעִמים, ַא הּוא ֵסֵרב ַלֲענֹות ַאף ְלִבְרַּכת ַה'ָּׁשלֹום' 

ֶׁשִּלי.

ּוְכֶׁשְּדָמעֹות  ָהִאיׁש,  ִלי  ָקָרא  ִמְסָּפר  ָיִמים  ְלַאַחר  ַרק 
ְּבֵעיָניו ֵהֵחל ְלגֹוֵלל ְּבָאְזַני ֶאת קֹורֹות ַחָּייו:

ִׁשַּמְׁשִּתי  ַלִּמְלָחָמה  ַעד  ָאנֹוִכי.  ּבּוַדֶפְּשׁט  "ִמּתֹוָׁשֵבי 
ְּבַתְפִקיד ָּבִכיר ְמאֹד ְוָעִׂשיִתי ַחִיל ַּבֲעָסַקי. ִנֵּׂשאִתי ְּבִגיל 
ְמֻבָּגר, ּוְזַמן ָמה ְלַאַחר ִנּׂשּוַאי ָּפְרָצה ַהִּמְלָחָמה ְוִאְׁשִּתי 
ִנְפְטָרה ִמִּׁשְברֹון ֵלב. א ָזִכיִתי ִליָלִדים, ְוָקֶׁשה ִלי ְמאֹד 

ְלַהֲאִמין ֶׁשֵאֵצא ַחי ִמֹּתֶפת זֹו.

ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  ּבּוַדֶפְּשׁט,  ָּבִעיר  ִּדירֹות  ִּבְנַין  ִּבְרׁשּוִתי 
ְלַמּנֹוְת ְּכיֹוְרִׁשי. ֶאְׂשַמח ֶׁשְרכּוִׁשי ַיֲעבֹר ַלָּיַדִים ַהּטֹובֹות 

ְּביֹוֵתר". 

ָהִאיׁש ָרַׁשם ֶאת ְּכתֶֹבת ַהַּבִית ְוֶאת ַצו ַהְּירּוָׁשה ַעל ִּפַּסת 
ֶאת  ָעֶליָה  ְוהֹוִסיף  ַהְּצִריף,  ִּבְקֵצה  ֶׁשָּמָצא  ְמהּוָהה  ַּדף 

ֲחִתיָמתֹו.

אּוָלם  ַהַּבִית,  ֶאת  ִלְראֹות  ָהַלְכִּתי  ַהִּמְלָחָמה  ְלַאַחר 
ָמָצאִתי ִּכי הּוא ֻהְלַאם ַעל ְיֵדי ַהִּׁשְלטֹונֹות.

ֶאת  ֶאְׁשַּכח  א  ְלעֹוָלם  אּוָלם  ִהְפַסְדִּתי,  ַה'ְּירּוָׁשה'  ֶאת 
ַהֶּמֶסר ֶׁשִהְפַנְמִּתי ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ּוְלֶמֶׁש ָּכל ְיֵמי ַחַּיי 

–  ַהְּתִפָּלה ִהיא ַהַּמֲעִניָקה ַחִּיים ָלָאָדם!

'ַמֲעֵׂשה ִאיׁש' ח"ג עמ' קפה

'ִּביָנה' קֹוֶדֶמת ִל'ְׁשִמיָעה'

ְּבִלֵּבנּו  "ְוֵתן  ַּבּתֹוָרה:  ִלְזּכֹות  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ֶאת  ְמָפְרִטים  ָאנּו  ַרָּבה'  'ַאֲהָבה  ִּבְרַּכת   ְּבֶהְמֵׁש
ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ּוְלַקֵּים  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹר  ּוְלַלֵּמד,  ִלְלֹמד  ִלְׁשמַֹע,  ּוְלַהְׂשִּכיל,  ְלָהִבין  ִּביָנה, 

ַתְלמּוד ּתֹוָרֶת ְּבַאֲהָבה".

ֵסֶדר ַהַּבָּקׁשֹות ָּכאן ָטעּון ֵּברּור, ּוְכָבר ָעְמדּו ַעל ָּכ ַהְּמָפְרִׁשים: ֲהא ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַלֲהָבָנה, 
ְּתִחָּלה ֵיׁש ִלְׁשמַֹע, ְוֵכיַצד ֶזה ָאנּו ַמְקִּדיִמים 'ְלָהִבין' ְל'ִלְׁשמַֹע'?

ַּכָּמה ֵּתרּוִצים ִנְּתנּו ַעל ֻקְׁשָיה זֹאת:

ְלַבֵּקׁש  ָעָליו  ֲעַדִין  ְוִהְׂשִּכיל,  ֵהִבין  ֶׁשָהָאָדם  ְלַאַחר  ַאף  ֵּבֵאר:  ִמְּסַלּבֹוְדָקא  ַהַּסָּבא  א. 
ְּבִעְנָיִנים  ְּבֶחְלקֹו'  'ָׂשֵמַח  ִלְהיֹות  ְוא  ָועֹוד  עֹוד  ּוְלַקֵּבל  ִלְׁשמַֹע  ַהְּתׁשּוָקה  ּבֹו  ֶׁשִּתְהֶיה 
ִאם  כו): "ַוּיֹאֶמר  טו  (ְׁשמֹות  ַהָּפסּוק  ַעל  א)  מ  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ֶׁשָּדְרׁשּו  ּוְכִפי  ֶׁשְּברּוָחִנּיּות, 
ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע..." – 'ִאם ָׁשמֹוַע' ַּבָּיָׁשן – 'ִּתְׁשַמע' ֶּבָחָדׁש, ִּכי ַּבּתֹוָרה ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּפק 

ַּבָּיָׁשן, ֶאָּלא ֵיׁש ְלִהְתַחֵּדׁש ָּכל ַהְּזַמן (קֶֹבץ 'קֹול ַהּתֹוָרה' י"ב, עמ' סח).

ְוַהְׂשָּכָלה  ֲהָבָנה  ְּבִלֵּבנּו  ֵּתן  ְמַבְּקִׁשים:  ֶׁשָאנּו  ַהַּבָּקָׁשה  ֶעֶצם  ֶׁשּזֹוִהי  הּוא  נֹוָסף  ֵּבאּור  ב. 
ָהֹאֶזן'  'ְׁשִמיַעת  ִמַּדת  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתּה  ֶאת  ֶׁשָּנִבין  'ׁשֹוֵמַע';  ְלַמֲעַלת  ְלַהִּגיַע  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּכֵדי 
ַהִּנְמֵנית ֵּבין ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוָנה ִקְנְיֵני ַהּתֹוָרה (ָאבֹות ו ו). ּוְכִפי ֶׁשֵּפְרׁשּו ַהְּמָפְרִׁשים ('ֶמְרֶּכֶבת 
ַהַּמְפֵּתַח  הּוא  ֶזה  ֶׁשִּקְנָין  ַרּבֹו",  ַמֲאַמר  ְוִיְׁשַמע  ַּכֲאַפְרֶּכֶסת  ָאְזנֹו  "ֶׁשָּיִׂשים  ָׁשם):  ַהִּמְׁשנֶה' 

ִלְזּכֹות ַּבּתֹוָרה.

ּוְכֵעין ָמה ֶׁשָּדַרׁש 'ַּבַעל ַהּטּוִרים' ַעל ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים יא כז): "ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו" –

ְּבִעְנָיֵננּו;  ִלְדרֹׁש  ֵיׁש   ָּכ ַהְּבָרָכה.  ַמִּגיָעה  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּבְזכּות  'ּתֹוָרה',  ֵהם  ַהֵּתבֹות  סֹוֵפי 
ַהְּׁשִמיָעה ִהיא ַהְּסֻגָּלה ִלְזּכֹות ַּבְּבָרָכה ('ֵּבֵאר ִיְצָחק' – ָיִמים נֹוָרִאים, עמ' פז).

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלָהִביא ֶאת ִּדְבֵרי ָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש (ְּדָבִרים ָׁשם): "ִּכי ַהְּׁשִמיָעה ַּבּתֹוָרה 
הּוא ַּתֲענּוג ֻמְפָלא ּוְמַחֶּיה ַהֶּנֶפׁש ְּכאֹוְמרֹו (ְיַׁשְעָיה נה ג): 'ִׁשְמעּו ּוְתִחי ַנְפְׁשֶכם', ְוַהַּמְרִּגיׁש 
ְּבַטַעם ַהּתֹוָרה ְּתִׂשיֵחנּו ַנְפׁשֹו ִּכי ָעָליו ְלַׁשֵּלם ְּגמּול טֹוב ְלַמַּתן ַמָּתָנה טֹוָבה ֻמְפֵלאת 
ְוֵאין ָצִרי לֹוַמר ֶׁשֵאין ִלְתּבַֹע ָׂשָכר ָעֶליָה... ְוָתָלה ַהָּכתּוב ַהְּבָרָכה ִּבְׁשִמיָעה ְוא ִהְזִּכיר 
ַנְפׁשֹו  ְמִטיָבה  ַהּתֹוָרה  ַחִּיים  ֱאִקים  ִּדְבֵרי  ֶׁשַהּׁשֹוֵמַע  ְלִפי  ְׁשִמיָרה,  ְוא  ה  ַמֲעֹשֶ א 

ּוְמַיַּׁשְרּתֹו ִּכי ֵיׁש ָּבּה ַסם ַחִּיים... ָלֵכן ָּתָלה ַהּכֹל ַּבְּׁשִמיָעה".

ג. ְּבֶדֶר ְּפָׁשט ֵיׁש ְלָבֵאר ִּכי ַמְׁשָמעּות 'ִלְׁשמַֹע' ֵאיָנּה ִּכְפׁשּוָטּה – ְלַהֲאִזין, ֶאָּלא ְלַקֵּבל ֶאת 
ַהְּדָבִרים, ְּכלֹוַמר: ַּבָּקָׁשֵתנּו ִהיא ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשִּנְׁשַמע ְּבָאְזֵנינּו, ָנִבין ֶאת ַהְּדָבִרים ְוַנְׂשִּכיל 

ָּבֶהם, ּוְלַאַחר ִמֵּכן 'ִנְׁשַמע' – ְנַקֵּבל ֶאת ַהְּדָבִרים ְּכֻעְבָּדה ('ִׂשְפֵתי ַחִּיים' – 'ִרַּנת ַחִּיים').

ִלְׁשמַֹע, ִלְלֹמד ְוִלְלֹמד ַלֲאֵחִרים

ֶׁשל  ַהִּנְצִחית  ַהָּזָהב  ְּבַׁשְלֶׁשֶלת  ֻחְלָיה  ִלְהיֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  'ְוִלְלֹמד'  ְּבַבָּקַׁשת 
ַעם ִיְׂשָרֵאל. ִלְהיֹות ֵחֶלק ִמַּמֲהַל ְמִסיַרת ַהּתֹוָרה ֶׁשִהְתִחיל ְּב"מֶֹׁשה ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסיַני 
ִמּסוַֹבְלק,  ִליְפִׁשיץ  (ר"ד  ְלדֹור  ִמּדֹור  ַלֲעבֹר  ִהְמִׁשיָכה   ָוֵאיָל ּוִמָּׁשם  ִליהֹוֻׁשַע...",  ּוְמָסָרּה 

'ְּתִהָּלה ְלָדִוד' עמ' קכא).

אּוָלם ְיֵתָרה ִמּזֹאת ֵיׁש לֹוַמר, ִּכי ַּבָּקַׁשת 'ּוְלַלֵּמד' ִהָּנּה ַּבָּקָׁשה ַעל ֵאיכּות ַהִּלּמּוד ֶׁשָּלנּו 
יֹוֵתר  ּוֵמֲחֵבַרי  ֵמַרּבֹוַתי,  ָלַמְדִּתי  "ַהְרֵּבה  א):  ז  (ַּתֲעִנית  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ְּכִדְבֵרי  ִּכי  ַעְצֵמנּו, 
ֵמַרּבֹוַתי, ּוִמַּתְלִמיַדי יֹוֵתר ִמֻּכָּלן". ֲהֵרי ָלנּו ֶׁשַהּזֹוֶכה ְלַלֵּמד ַלֲאֵחִרים, ִמְתַעֶּלה ּוִמְתרֹוֵמם 
ְּבִלּמּודֹו, ְוַעל ֵּכן ַאַחר ֶׁשִּבַּקְׁשנּו ִלְזּכֹות "ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל, ִלְׁשמַֹע, ִלְלֹמד", מֹוִסיִפים ָאנּו 
ְלַבֵּקׁש ִּכי ִנְזֶּכה "ְלַלֵּמד", ּוְבָכ ַנֲעֶלה ַּדְרָּגה נֹוֶסֶפת ִּביִדיַעת ַהּתֹוָרה ('ִׂשיחֹות ַרִּבי ְראּוֵבן', 

ּתֹוָרה ַמֲאָמר ז).

ְלַקֵּדׁש ֶאת ה' ַּבֲהִליכֹוֵתינּו

עֹוד ֵיׁש ְלהֹוִסיף, ִּכי ַאף ָאָדם ֶׁשִּמַּצד ְּתכּונֹוָתיו ֵאינֹו ָיכֹול ְלַלֵּמד ּתֹוָרה ַלֲאֵחִרים, ָיכֹול 
רֹוָאיו  ֶׁשָּכל   ָּכ ַהָּיָׁשר,   ְּבֶדֶר ְוַתְדִריֵכנּו  ִמּדֹוָתיו  ֶאת   ְּתַזֵּכ ֶׁשַהּתֹוָרה  ִיְזֶּכה  ִּכי  ְלַבֵּקׁש 

ִיְלְמדּו ִמֶּמּנּו ָלֶלֶכת ְּבֶדֶר ַהּתֹוָרה, ְוִיְזֶּכה הּוא ְלַקֵּדׁש ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ָּבעֹוָלם.

ְּכֵעין ָמה ֶׁשָּדְרׁשּו ַּבְּגָמָרא (יֹוָמא פו א) ַעל ַהָּפסּוק: "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאקֶי" – "ֶׁשְּיֵהא ֵׁשם 
ַמָּׂשאֹו  ִויֵהא  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  ּוְמַׁשֵּמׁש  ְוׁשֹוֶנה  קֹוֵרא  ֶׁשְּיֵהא   .ָיְד ַעל  ִמְתַאֵהב  ָׁשַמִים 
ּוַמָּתנֹו ְּבַנַחת ִעם ַהְּבִרּיֹות, ָמה ַהְּבִרּיֹות אֹוְמרֹות ָעָליו? ַאְׁשֵרי ָאִביו ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה, ַאְׁשֵרי 
ְראּו   – ּתֹוָרה  ֶׁשִּלְּמדֹו  ְּפלֹוִני  ּתֹוָרה,  ָלְמדּו  ֶׁשֹּלא  ַלְּבִרּיֹות  ָלֶהם  אֹוי  ּתֹוָרה.  ֶׁשִּלְּמדֹו  ַרּבֹו 
ַּכָּמה ָנִאים ְּדָרָכיו, ַּכָּמה ְמֻתָּקִנים ַמֲעָׂשיו, ָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר (ְיַׁשְעָיה מט ג): 'ַוּיֹאֶמר ִלי 
ַעְבִּדי ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר  ְּב ֶאְתָּפָאר'" (ַרִּבי מֶֹׁשה ַפְייְנְׁשֵטיין ָזָצ"ל, הּוָבא ְּב'ַחִּיים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם' – 

ְּדָרׁשֹות, ח"א עמ' שיד; 'ִאְמֵרי מֶֹׁשה' ִזיְלֶּבְרֶּבְרג עמ' רנד).

ַהִּמְׁשָנה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּדָבִרים)  (פר'  ֵמַרדֹוְמְסק  ְׁשמֹה'  'ִּתְפֶאֶרת  ַּבַעל  ֶזה  ְּבִעְנָין  ָּדַרׁש   ְוָכ
ַהְינּו  ֻּכָּלם',  'ְּכֶנֶגד  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְלֹמד  ָעֵלינּו  ֻּכָּלם";  ְּכֶנֶגד  ּתֹוָרה  א): "ְוַתְלמּוד  (א  ְּבֵפָאה 
ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ִיְלְמדּו ִעָּמנּו. ְוַעל ָּכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים 'ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד' – א ֶׁשִּנְזֶּכה ִּבְׂשָרַרת 
'ַרָּבנּות', ֶאָּלא ֶׁשִּיְהֶיה ּכַֹח ְּבִלּמּוֵדנּו ְלעֹוֵרר ֶאת ָהַרִּבים ִלְלֹמד ָּכמֹונּו ְוָכ ִיְתַקֵּדׁש ְׁשמֹו 

ִיְתָּבַר ָּבעֹוָלם.

ַעל ַהּזֹוֶכה ִלְלֹמד ְּבַכָּוָנה זֹו ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַּבִּמְׁשָנה (ָאבֹות ד ו): "ַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות, 
ְלַזּכֹות  ִהיא  ְּבִלּמּודֹו  ֶׁשַּכָּוָנתֹו  ִמי  ִּכי  ְוַלֲעׂשֹות",  ִלְׁשמוֹ ר  ּוְלַלֵּמד  ִלְלמוֹ ד  ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקין 
ֶאת ָהַרִּבים ֶׁשַּיַעְבדּו ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְמַסְּיִעים לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַמֵּלא ֶאת ָּכל 

ְׁשִאיפֹוָתיו ְלטֹוָבה.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהְּתִפָּלה נֹוֶתֶנת ַחִּיים

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
הּתִפּל

סִספפּפּור ם
ה (ה') ת ַאֲהָבה ַרּבָ ְרּכַ ּבִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


