
ת ֶלְך ְלָך ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

'ֶוְהֵיה ְּבָרָכה' – ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
"ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך; ֶוְהֵיה ְּבָרָכה" (יב א-ב)

ְמַסְּיִמים  ְוַכָּלה  ָחָתן  ְּבִׂשְמַחת  ַהֶּנֱאָמרֹות  ַהְּבָרכֹות  ֶׁשַבע  ֵסֶדר  ֶאת 
ַרִּבי  ָנַתן   ְלָכ ָנֶאה  ַטַעם  ְירּוָׁשַלִים.  ִּבְנַין  ַעל  ְמֻיֶחֶדת  ִּבְבָרָכה  ָאנּו 

ַאְרֵיה ְצִבי ְפרּוֶמר ָאָב"ד קֹוִז'יְגלֹוב ַעל ִּפי ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו:

ְיֵמי  ְּבֵראִׁשית  ְוַהַּכָּלה  ֶהָחָתן  ֶאת   ְלָבֵר ַמְרִּבים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה 
ִנּׁשּוֵאיֶהם, ִהיא ְּכֵדי ְלַבֵּטל ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ַהְּקָלָלה ֶׁשִהְתַקֵּלל ָאָדם 
ָהִראׁשֹון ְוַזְרעֹו ַאֲחָריו. ֶאת ַהּכַֹח ְלָבֵר ׁשֹוֲאִבים ִיְׂשָרֵאל ֵמַהְּבָרָכה 
ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכִפי  ְּבָרָכה",  "ֶוְהֵיה  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם   ֶׁשִהְתָּבֵר

."ַרִׁש"י: "ַהְּבָרכֹות ְנתּונֹות ְּבָיְד

ֻהְתָנה  זֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ֶׁשִּקּיּוָמּה  ִנְרֶאה  א)  (פס'  ַרִׁש"י  ֶׁשִּמִּדְבֵרי  ֶאָּלא 
ְּבָכ ֶׁשָּידּור ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָּבָאֶרץ. ּוְכֵדי ֶׁשַאף ּתֹוָׁשֵבי חּוץ ָלָאֶרץ 
יּוְכלּו ִלְזּכֹות ְּבכַֹח ַהְּבָרָכה, ִּתְּקנּו ְלַסֵּים ֶאת ֶׁשַבע ַהְּבָרכֹות ִּבְתִפָּלה 
ַעל ִּבְנַין ְירּוָׁשַלִים, ְּכֵדי ֶׁשִּמּכַֹח ַהַּגֲעגּוִעים ִלירּוָׁשַלִים ֵיָחֵׁשב ָלֶהם 

ְּכִאּלּו ָּדרּו ָּבָאֶרץ ְוַאף ֵהם ִיָּכְללּו ַּבְּבָרָכה.
ׁשּו"ת 'ֶאֶרץ ְצִבי' ח"ב עמ' שסט

ֵלב ָחָכם ִליִמין ַה'ֵּלב'
"ִאם ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה" (יג ט)

ֶאת ַהָּפסּוק ְּבקֶֹהֶלת (י ב): "ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב ְּכִסיל ִלְׂשמֹאלֹו", 
ֵּפֵרׁש ַה'ַחּוֹת ָיִאיר' ְּבֶדֶר ְּדָרׁש: ִליִמין אֹוִתּיֹות 'ֵלב' ׁשֹוְכנֹות אֹוִתּיֹות 
ָהאֹוִתּיֹות  ֶאל  ָּתִמיד  ַמִּביט  ֶהָחָכם  'ַּגם';  אֹוִתּיֹות  ְוִלְׂשמֹאָלן   ,'ַא'
ַהְּכִסיל  ּוְלֻעָּמתֹו  ְוִהְסַּתְּפקּות,  ֲעָנָוה  ַהְּמַסְּמלֹות   'ַא'  – ֶׁש'ִּליִמינֹו' 

ַמִּביט ֶאל ָהאֹוִתּיֹות ֶׁש'ִּלְׂשמֹאלֹו' – 'ַּגם' ַהְּמַסְּמלֹות ִרּבּוי ִויִהירּות.

ְּבִמְלֶחֶמת  ַאף  ִּכי  הֹוַלׁש  ָאָב"ד  צּוֶקר  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ְוָאַמר  הֹוִסיף 
ָּבאֹוִתּיֹות  ַהָּׂשָטן  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ַהִּמְצָוה  ִקּיּום  ֶטֶרם  הּוא:   ָּכ ַהֵּיֶצר 
'ַא' ֶׁשִּליִמין ַה'ֵּלב' ְּכֵדי ְלַהְמִעיט ְּבֵעיֵנינּו ֶאת ֵעֶר ַהִּמְצָוה, ְלַמַען 
ִלֵּבנּו  ֶאת  הּוא  ַמֶּטה  ַהִּמְצָוה  ִקּיּום  ּוְלַאַחר  ְלַקְּיָמּה.  ִנְתַאֵּמץ  א 
ְלִהְתָּגאֹות  ָלנּו  ִלְגרֹם  ִּבְרצֹותֹו  'ַּגם',   – ַהֵּלב   ֶׁשִּמְּׂשמֹאל  ָלאֹוִתּיֹות 
ִּבְתִפַּלת  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ָּכ ַעל  ְּבָטֳהָרָתּה.  ִלְפּגֹם   ּוְבָכ ַּבֲעִׂשָּיָתּה 
ִקּיּום  ֶׁשִּלְפֵני  ּוֵמַאֲחֵרינּו",  ִמְּלָפֵנינּו  ָׂשָטן  "ְוָהֵסר  ַּבִּמִּלים:  ַעְרִבית 
ַהִּמְצָוה א ַנְמִעיט ְּבֵעֶר ִקּיּוָמּה, ַּכִּנְרָמז ָּבאֹוִתּיֹות ֶׁשִּלְפֵני ַהִּמָּלה 
ֶׁשַאֲחֵרי  ָּבאֹוִתּיֹות  ַּכִּנְרָמז  ִנְתָּגֶאה  א  ַהִּמְצָוה  ִקּיּום  ּוְלַאַחר  'ֵלב', 

ַהִּמָּלה 'ֵלב'. 

ַאף ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו רֹוֵמז ְלָכ, ְוָכ ִנָּתן ְלדֹוְרׁשֹו: ַּדע ִּכי ַהָּׂשָטן 
ְמַבֵּקׁש ָּתִמיד ְלָהִסיְת ִמִּקּיּום ַהִּמְצָוה, ְוַעל ֵּכן: "ִאם  ַהְּׂשמֹאל" – 
ִאם ְלַאַחר ֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה ְיַבֵּקׁש ַהֵּיֶצר ְלַהְגִּדיל ֶאת ֶעְרְּכ ַּכִּנְרָמז 
ְלַהְמִעיט   ָעֶלי ֲאַזי: "ְוֵאיִמָנה" –  ַה'ֵּלב',  ֶׁשִּלְׂשמֹאל  'ַּגם'  ָּבאֹוִתּיֹות 
ֶאת ֵעֶר ַעְצְמ ָּבאֹוִתּיֹות ֶׁשִּמָּיִמין ['ַא'], "ְוִאם ַהָּיִמין" – ִאם קֶֹדם 
 ַהִּמְצָוה ְיַנֶּסה ַהֵּיֶצר ְלַהְמִעיט ֶאת ֶעְרָּכּה, ֲאַזי "ְוַאְׂשְמִאיָלה" – ָעֶלי

.ְלַהִּביט ָלאֹוִתּיֹות ֶׁשִּמְּׂשמֹאל ['ַּגם'] ּוְלַהְגִּדיָלּה ְּבֵעיֶני
'ֵּבֵאר ְׁשמֹה' ַמֲעֶרֶכת ל' אֹות ה'

ֵאין ִׂשיָחה ֶאָּלא ְּתִפָּלה
"ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו ַוָּיֶרק ֶאת  ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו ְׁשֹמָנה 

ָעָׂשר ּוְׁשׁש ֵמאֹות ַוִּיְרּדֹף ַעד ָּדן" (יד יד)

ָאַמר ַהַּמִּגיד ִמְּטִריְסק:

ִמְלַחְמּתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַּבְּמָלִכים ְּבַוַּדאי א ָהְיָתה ִמְלָחָמה 
ִטְבִעית, ֶׁשֲהֵרי א ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשְּמֵתי ְמַעט ָיְצאּו ְלִהָּלֵחם 

ְּבַאְרָּבָעה ְמָלִכים ִּגּבֹוִרים ֶׁשָּכֵאּלּו. ֶאָּלא ֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְּכַדְרָּכם ֶׁשל 
ּוִבֵּקׁש  ַהְּתִפָּלה  ְּבכַֹח  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ַהּדֹורֹות  ַצִּדיֵקי 
ַעל ַמַּפְלָּתם. ְוֶרֶמז ַלָּדָבר ָנְתָנה ַהּתֹוָרה ְּבָכ ֶׁשָּמְנָתה ֶאת ִמְסַּפר 
ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּיְצאּו ִעּמֹו ַלִּמְלָחָמה – שי"ח, ַוֲהֵרי ְּכָבר ָאְמרּו ֲחָכִמים 

(ְּבָרכֹות כו ב): "ֵאין ִׂשיָחה ֶאָּלא ְּתִפָּלה".
'ָמֵגן ַאְבָרָהם'

'ֶׁשַבע ְּבָרכֹות' ְּבַׁשָּבת ַעל ׁשּום ָמה?
"ּוָברּו ֵא-ל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר ִמֵּגן ָצֶרי ְּבָיֶד" (יד כ)

ָּכַתב ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ַּבַעל ַהּטּוִרים (ְלֵעיל פס' יט):

ְּכַלֵּפי  ַהֻּמְפֵנית  ְּבָרָכה  ְלׁשֹון  ָמִצינּו  ַּבּתֹוָרה  ְּפסּוִקים  ְּבִׁשְבָעה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: א. "ָּברּו ה' ֱאֵקי ֵׁשם" (ְלֵעיל ט כו); ב. ַּבָּפסּוק 
 ֵקי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם" (ְלַהָּלן כד כז); ד. "ָוֲאָבֵרה' ֱא ֶׁשְּלָפֵנינּו; ג. "ָּברּו
ֶאת ה' ֱאֵקי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם" (ְלַהָּלן כד מח); ה. "ָּברּו ה' ֲאׁשֶר ִהִּציל 
ֶאְתֶכם" (ְׁשמֹות יח י); ו. "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה'" (ְּדָבִרים ח י); 

ז. "ּוְלָגד ָאַמר ָּברּו ַמְרִחיב ָּגד" (ָׁשם לג כ).

 ְלָבֵר ֲחָז"ל  ָלנּו  ִּתְּקנּו  ֵאּלּו  ְּפסּוִקים  ִׁשְבָעה  ְּכֶנֶגד  ִּכי  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש 
ֵכן  ְּכמֹו  טֹוִבים.  ּוְבָיִמים  ְּבַׁשָּבתֹות  ַהַּלַחׁש  ִּבְתִפַּלת  ְּבָרכֹות  ֶׁשַבע 
 ְּבִׁשְבָעה ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֵיׁש ֵמָאה ֵּתבֹות, ְּכֶנֶגד ֵמָאה ַהְּבָרכֹות ֶׁשָּצִרי

ָאָדם ְלָבֵר ְּבָכל יֹום.

ְלַהְקִּדים ְּתִפָּלה ִלְדָרָׁשה
"ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה'" (יד כב)

טו):  (לט  ּוְלַהָּלן  ָּכאן,  "ֲהִרמִֹתי":  ַהֵּתָבה  ַּבּתֹוָרה  ִנְכְּתָבה  ַּפֲעַמִים 
"ֲהִרימִֹתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא".

ִּכי  ִמָּכאן  ָלַמְדנּו  ִמֶּבעלז:  ַמֲהִרי"ד  ָהַרִּבי  ָאַמר  ְּדרּוׁש   ְּבֶדֶר
ַהּתֹוָרה,  ִמְצוֹות  ֶאת  ְלַקֵּים  ּוְלעֹוְררֹו  ַהִּצּבּור  ִּבְפֵני  ְלַדֵּבר  ַהְּמַבֵּקׁש 
ַהּׁשֹוְמִעים;  ַעל ֵלב  ַהְּדָבִרים  ֶׁשִּיְתַקְּבלּו  ְלַהְקִּדים ּוְלִהְתַּפֵּלל  ָעָליו 
קֹוִלי  "ֲהִרימִֹתי  ִמֵּכן:  ְלַאַחר  ְוַרק  ִּבְתִפָּלה,   – ה'"  ֶאל  ָיִדי  "ֲהִרמִֹתי 

ָוֶאְקָרא" – ִלְפֵני ַהִּצּבּור.
'ַמֲהִרי"ד'

ִּבָּטחֹון ַּבה' ִּכְתַנאי ִלְתִפָּלה ְּבַכָּוָנה
"ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה'; ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל" (יד כב-כג)

ִּבְׁשַנת תרכ"ט, ֵעת ִהְפִליג ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְׁשָרָגא ִמִּשינֹוֶבה 
ְּכֶׁשָּיַרד  ְּבִאיְסַטְנּבּול.  עֶֹגן  ָהֳאִנָּיה  ִהִּטיָלה  ַהּקֶֹדׁש,  ְּבֶאֶרץ  ְלִבּקּור 

ָהַרִּבי ֵמָהֳאִנָּיה ָלפּוׁש ְמַעט ִמִּטְלטּוֵלי ַהַהְפָלָגה, ָּפַגׁש ַּבָּנֵמל ְיהּוִדי 
ֵמִאיִׁשּיּותֹו  ְמאֹד  ַעד  ָהִאיׁש  ֶׁשִהְתַרֵּׁשם  ֵּכיָון  ִעּמֹו.  ְוׂשֹוֵחַח  ָעִׁשיר 
ְלִכּסּוי  ָּגדֹול  ִּבְסכּום  ַּבְנָקִאי  ְׁשָטר  ְּבָיָדיו  ָנַתן  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ַהַּכִּביָרה 
ִּבְתִפָּלה,  ַלֲעמֹד  ּוִבֵּקׁש  ָלֳאִנָּיה  ָהַרִּבי  ִמֶּׁשָּׁשב  ַהְּנִסיָעה.  הֹוָצאֹות 
ִּבְתִפָּלתֹו.  ְלַכֵּון  הּוא  ִמְתַקֶּׁשה  ְּכֶהְרֵּגלֹו  ֶׁשֹּלא  ִּכי  ִלְראֹות  נֹוַכח 
ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ָקָצר ֶׁשָעַר ֱהִביאֹו ַלַּמְסָקָנה ִּכי ַהְפָרָעה זֹו ִנְגְרָמה לֹו 

ְּבִעְקבֹות ַקָּבַלת ַהְּׁשָטר ֶׁשָּפְגָמה ְּבִבְטחֹונֹו ַּבה'.

ה ֶזה ָּדַרׁש ָהַרִּבי ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ִמַּצאְנז ֶאת ַהָּפסּוק  ַעל ִּפי ַמֲעֹשֶ
ֶׁשְּלָפֵנינּו:

ִהְתַּכֵּון  ה'"  ֶאל  ָיִדי  "ֲהִרמִֹתי  ְּבאֹוְמרֹו  ִּכי  ֵּפֵרׁש  אּוְנְקלֹוס  ְּבַתְרּגּום 
ַאְבָרָהם ִלְתִפָּלה, ְוָכ ָאַמר ְלֶמֶל ְסדֹום: ֵּכיָון ֶׁשִּבְרצֹוִני ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּבַכָּוָנה, ְלִפיָכ א ֶאַּקח ְמאּוָמה ִמָּכל ֲאֶׁשר ְל, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְפּגֹם 

ַהְּלִקיָחה ְּבִבְטחֹוִני ַּבה'.
'ְּבִצָּלא ִדְמֵהיְמנּוָתא' ַוֵּיֶׁשב תשס"ח עמ' כו

ַאְבָרָהם ִהְתַּפֵּלל ֶׁשֹּלא ִיָּכֵׁשל ְּבָממֹון ֶׁשֵאינֹו ָּכֵׁשר
"ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה'; ְוא תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם" (יד כב-כג)

ְמַנֵהל  ַּפַעם  ִנְכַנס  ִמַּסאְטֶמר  יֹוֵאל'  'ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו 
מֹוָסד ִחּנּוִכי ְוִהְתאֹוֵנן ִּכי ַמָּצבֹו ַהַּכְלָּכִלי ֶׁשל ַהּמֹוָסד ָהעֹוֵמד ַּתַחת 
ִיְתַקֶּׁשה  ֶּפן  הּוא  חֹוֵׁשׁש  ַעָּתה  ְליֹום.  ִמּיֹום  ָקֶׁשה  ַנֲעָׂשה  ִנהּולֹו 
ֶׁשֵאיָנם  ִמְּמקֹורֹות  ְּכָסִפים  מֹוָסדֹו  ְלַתְחזּוַקת  ְוִיּטֹל  ַּבִּנָּסיֹון  ַלֲעמֹד 

ְּכֵׁשִרים ַּדָּים.

ֵהִׁשיב לֹו ָהַרִּבי: "ִהֵּנה ָמִצינּו ֶׁשְּבֶטֶרם ִנְׁשַּבע ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשֹּלא 
ִהְקִּדים  ַנַעל',   ְׂשרֹו ְוַעד  'ִמחּוט  ְסדֹום   ֶמֶל ֶׁשל  ִמָּממֹונֹו  ֵלָהנֹות 
אּוְנְקלֹוס:  ְוִתְרֵּגם  ה'',  ֶאל  ָיִדי  'ֲהִרמִֹתי  ַּכֶּנֱאָמר:   ,ָּכ ַעל  ְוִהְתַּפֵּלל 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ְּבִעְקבֹוָתיו   ֵל ַאָּתה,  ַאף  ִּבְתִפָּלה.   – "בִצְלוֹ " 

."ְוִהְתַּפֵּלל ֶׁשַּתְצִליַח ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון, ִויַקֵּבל ַהֵּׁשם ְּתִפָּלְת
'עֹוָלמֹות ֶׁשָחְרבּו' עמ' פו

ְזכּותֹו ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַאְבָרָהם ָּגְבָרה ַעל ַמָּזלֹו
ְוָאֹנִכי  ִלי  ִּתֶּתן  ַמה  ֱאִקים  ה'  ַאְבָרם  ַוּיֹאֶמר  ְמאֹד;  ַהְרֵּבה   ְׂשָכְר"

הֹוֵל ֲעִריִרי" (טו א; ג)
ִלְזּכֹות  ַעָּתה  ַעד  ִּבֵּקׁש  ְוא  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִהְמִּתין  ָמה  ִמְּפֵני 

ְּבֶצֱאָצִאים?
ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ַאְרֵיה ֵליּב ִציְנץ:

ְּכלֹוַמר,  ְלִיְׂשָרֵאל",  ַמָּזל  "ֵאין  ִּכי:  ְמבָֹאר  א)  (קנו  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת 
ָיכֹול  ֶׁשּגֹוָרָלם  ִמּׁשּום  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ַעל  ַמְׁשִּפיִעים  ֵאיָנם  ַהַּמָּזלֹות 
ְלִהְׁשַּתּנֹות ַעל ְיֵדי ְּתִפּלֹות ּוְזֻכּיֹות. ַּבּתֹוְספֹות (ָׁשם ד"ה ֵאין) ִהְקׁשּו 
ְּבֵני  "ַחֵּיי,  א):  (כח  ָקָטן  מֹוֵעד  ְּבַמֶּסֶכת  ָרָבא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל   ָּכ ַעל 
ִמְּלָתא",  ַּתְלָיא  ְּבַמְזָלא  ֶאָּלא  ִמְּלָתא,  ַּתְלָיא  ִּבְזכּוָתא  א  ּוְמזֹוֵני, 
ְוֵתְרצּו ִּכי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן  ֶנֶאְמרּו ְּבנֹוֵגַע ִלְזכּות 
ְרִגיָלה, ַא ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְּבַׁשָּבת: "ֵאין  ַמָּזל ְלִיְׂשָרֵאל" ֶנֶאְמרּו ַעל 
ַאף  ַהַּמָּזל  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְיכֹוִלים  ֶׁשִּמּכָֹחּה  ְּגדֹוָלה,  ְזכּות 

ָּבִעְנָיִנים ַהָּנ"ל.
ַעָּתה,  ַעד  ֶצֱאָצִאים  ַעל  ַאְבָרָהם  ִהְתַּפֵּלל  א  ַמּדּוַע  מּוָבן  ֶזה  ְלִפי 
ִמּׁשּום ֶׁשְּבַעְנְוָתנּותֹו ָסַבר ִּכי ֵאין ְּבָידֹו ְזכּות ְּגדֹוָלה ַּדָּיּה ְּכֵדי ְלַׁשּנֹות 
 ִמֶּׁשִהְתַּבֵּׂשר ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ֶאת ַמָּזלֹו ְלטֹוָבה ְּבִעְנַין ַהָּבִנים. ַא
ְּגדֹוָלה  ְזכּות  ְּבָיָדיו  ֵיׁש  ָאֵכן  ִּכי  ֵהִבין  ְמאֹד"  ַהְרֵּבה   ְׂשָכְר" הּוא: 
ֶׁשּתּוַכל ְלַׁשּנֹות ֶאת ַמָּזלֹו, ְוָאֵכן ִמָּיד ְּכֶׁשָעַמד ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֻהֶּלֶדת 

ְּבנֹו ָּפֲעָלה ְּתִפָּלתֹו ְלַׁשּנֹות ֶאת ַמָּזלֹו ּוְלִהָּפֵקד ְּבָבִנים.
'ְמא ָהעֶֹמר'

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ל

ני ּפְ ם

"ִויַלֵּמד ָּבָניו ַהְּקַטִּנים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן"
"ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶע" (טו ה)

ָהַרָמּ"א  ֶׁשל  ַהָּידּוַע  ִלְפָסקֹו  ֶרֶמז  ִלְלֹמד  נּוַכל  ֶזה  ִמָּפסּוק 
(או"ח קכד ז): "ִויַלֵּמד ָּבָניו ַהְּקַטִּנים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן, ִּכי ִמָּיד 
ֵיׁש   ָּכ ַהָּבא".  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  לֹו  ֵיׁש  ָאֵמן,  עֹוֶנה  ֶׁשַהִּתינֹוק 
ְּבִגיַמְטִרָּיה   – ִיְהֶיה"  ּכֹה  "לֹו  ִּדְלֵעיל:  ַהָּפסּוק  ֶאת  ִלְדרֹׁש 
ָהָאב  ַעל  ִּכי   ְלַלֶּמְד  ,"ַזְרֶע" ֶנֱאָמר:  ָלֶזה   ְוָסמּו 'ָאֵמן', 
'ָאֵמן'  ַלֲענֹות  ַאֲחָריו  ַזְרעֹו  ֶאת  ְלַלֵּמד  ַהחֹוָבה  מּוֶטֶלת 

ָּכָראּוי.
'ֵזֶכר עֹוָלם' עמ' מד

ָּכַתב ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם יֹוֵסף ָאִביו ֶׁשל ַהָּגאֹון
 ַרִּבי ַחִּיים ְקַרייזִוויְרט ָזָצ"ל ְּבִסְפרֹו 'ֵּבית ַאְבָרָהם':

ַמע ַאְבָרָהם ֶאת ִּבְרַּכת "ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶע" ִמֵהר  ְלָכ ֶנֱאָמר 'ְוֶהֱאִמן', ִּכי ְּכֶׁשּׁשָ
ַלֲענֹות 'ָאֵמן', ּוְבָכ ִהְׁשִריׁש ַּבּדֹורֹות ַהָּבִאים ֶאת ַהִחּיּוב ַלֲענֹות 'ָאֵמן' ַאַחר 
ָּכל ְּבָרָכה. ַעל ַהְנָחַלת ָה'ָאֵמן' ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים ֶנֱאָמר: "ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה".

ָאֵמן. ִמּדֹור ְלדֹור.
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ְׁשַנת ה"א תרע"ז. ִׁשְלֵהי ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה. 'ַהַּמְהֵּפָכה ַהּבֹוְלֶׁשִביִקית' ֶׁשִהְּכָתה 
ַהָּצאר  ֶׁשל  ָהָרקּוב  ִׁשְלטֹונֹו  ֶאת  ּומֹוְסָסה  ָהְלָכה  ָהֲעצּוָמה,  רּוְסָיה  ַמְמֶלֶכת  ְּבַרֲחֵבי  ַּגִּלים 
ָהרּוִסי. ַהָּצאר הּוַרד ֶזה ִמְּכָבר ִמִּכְּסאֹו, ְותֹו ְזַמן ָקָצר ָעִתיד ָהָיה ִלְהיֹות מּוָצא ְלהֹוֵרג ִעם 
ִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבִבָּזיֹון ַרב. ַּבד ְּבַבד ֵהֵחל ָלקּום ִׁשְלטֹון ֻמְׁשָחת ְוַאְכָזִרי ִמֶּמּנּו, ִׁשְלטֹון ֶׁשָעִתיד 
ִּתְקוֹות  ּבֹו  ְוָתלּו  ְלַמֲענֹו  ָּדָמם  ֶׁשִהִּקיזּו  ָהֶאְזָרִחים  ִמיְליֹוֵני  ַעְׂשרֹות  ֶאת  ָמָרה  ְלַאְכֵזב  ָהָיה 

ּכֹה ַרּבֹות.

ָּבֵעת ַהּזֹאת ָׂשְררּו ּתֹהּו ָובֹהּו ְּבָכל ַרֲחֵבי ַהַּמְמָלָכה ָהֲעָנִקית. ְּכנּוְפיֹות 'ָהֲאֻדִּמים' – ִמְתַנְּגֵדי 
ַהָּצאר ְוׁשֹוֲחֵרי 'ַהִּקְדָמה', ִהְתּגֹוְׁשׁשּו ְלא ֶהֶרף ִעם ְּכנּוְפיֹות 'ַהְּלָבִנים' – ֶנֱאָמָניו ֶׁשל ַהָּצאר 
ַהֻּמָּדח, ְוָכל ַהְּכנּוְפיֹות ַּגם ַיַחד, ֶנֱאָמנֹות ַלֲהָלָכה ַהְּידּוָעה ִּכי 'ֵעָׂשו ׂשֹוֵנא ְלַיֲעקֹב', ִּכּלּו ֶאת 

ַזֲעָמן ְּבָכל ְיהּוִדי ֶׁשִּנְקַלע ְלַדְרָּכן.

ַהְּקַטָּנה  ֶׁשָּבֲעָיָרה  ַאְפלּוִלי  ִמְדָרׁש  ְּבֵבית  ֵאיָמה,  ּוֵמֲחָדִרים  ֶחֶרב  ְמַׁשֶּכֶלת  ּוְכֶׁשִּמחּוץ 
ָמָרן  ֶׁשל  ְיִׁשיָבתֹו  ִמַּתְלִמיֵדי  ִּכְׁשמֹוִנים  ַּבּתֹוָרה  ְוָהגּו  ָיְׁשבּו  ַהְּלָבָנה,  ֶׁשְּברּוְסָיה  ׁשּוִמיָאץ 
ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ִזיָע"א. ְּבצּוק ָהִעִּתים ָּגלּו ֵהם ַיַחד ִעם ַרָּבם ַהָּגדֹול ֵמַראִדין ִעיָרם ּוִבְּקׁשּו 
סֹוֵער  ָים  ְּבֵלב  ְמנּוָחה  ֶׁשל  ְּכִאי  ַהָּצרֹות.  ִמן  ָמנֹוַח  ְוַהִּנְׁשַּכַחת  ַהִּנַּדַחת  ְּבׁשּוִמיָאץ  ִלְמצֹא 
ְוגֹוֵעׁש ִנְּצָבה ַהְּיִׁשיָבה ַעל ִמְׁשַמְרָּתּה ְּכֶׁשָּבֶניָה ֲעסּוִקים ַּבֲהָויֹות ְּדַאַּבֵּיי ְוָרָבא, ִמְתַעְּלִמים 

ֵמרּוַח ַהִּמְלָחָמה ַהּנֹוֶׁשֶבת ַּבחּוצֹות.

ְוִהֵּנה ְלֶפַתע ִנְפְרָצה ַהֶּדֶלת ַּבֲחָבָטה. ַהַּבחּוִרים ַהְּמבָֹהִלים ִהְפנּו ַמָּבָטם ֶאל ַהֶּפַתח ֶׁשֶּנֶחַסם 
ִּביֵדי ְּדמּות ְמֻגֶּׁשֶמת ַּבֲעַלת ָּפִנים ְמַאְּימֹות ְּכֶׁשֵּמֲאחֹוֶריָה עֹוֶמֶדת ְקבּוַצת ֲחמּוִׁשים. ָהְיָתה 
זֹו ַאַחת ִמְּכנּוְפיֹות 'ַהְּלָבִנים' ֶׁשִהִּטילּו ִחָּתָתם ַעל ְּכָפֵרי ַהְּסִביָבה. ֶזה ַעָּתה ִהְׁשַּתְּלטּו ַחְבֵרי 
ְּכנּוְפָיה זֹו ַעל ָהֲעָיָרה ַהְּקַטָּנה ׁשּוִמיָאץ, ְוָכֵעת ָהיּו ֵהם ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ִסּיּור ֶׁשַּמְּטָרתֹו ָהְיָתה 
ִלְבּדֹק ִאם א נֹוְתרּו ָּבֲעָיָרה ִּכיֵסי ִהְתַנְּגדּות ֶׁשֲעלּוִלים ַּבֶהְמֵׁש ְלִהְתַאֵחד ְּכֶנְגָּדם ַּבֵּׁשִנית.

ַהְּמַפֵּקד ִהִּביט ִּבְקבּוַצת ַהְּצִעיִרים ֶׁשָּיְׁשָבה מּולֹו ַּבֶחֶדר ָהַאְפלּוִלי ְוָחַכ ָיָדיו ַּבֲהָנָאה ִּבְלִּתי 
ַהְּמַבֶּקֶׁשת  'ָהֲאֻדִּמים'  ִמן  ַמְחַּתְרִּתית  ְּפֻלָּגה  ַעל  'ָעָלה'  ִּכי  ָסֵפק  ָּכל  לֹו  ָהָיה  א  ֻמְסֶּתֶרת. 

ְלִהְסַּתֵּתר ִמְּפֵני ֶנֶאְמֵני ַהָּצאר ְּכֵדי ְלָהִׁשיב ְּכֶנְגָּדם ִמְלָחָמה ָׁשְעָרה.

"ְצאּו ִמָּכאן ֻּכְּלֶכם ֶאל ָהְרָחָבה ַהְּסמּוָכה", ָרַעם קֹולֹו ֶׁשל ַהְּמַפֵּקד ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַכֵּון ֶאת 
ִנְׁשקֹו ְלֵעֶבר ַהַּבחּוִרים ַהְּמֻפָחִדים, "ֵּתֶכף ּוִמָּיד ַיִּגיַע סֹוְפֶכם, ּבֹוְגִדים ֶנֱאָלִחים, ְוִתָּוְכחּו ִּכי 

ָידֹו ָהֲאֻרָּכה ֶׁשל ַהָּצאר ַהְּמֻהָלל ִּתְרּדֹף ַעד ָחְרָמה ַאַחר ָּכל ִמי ֶׁשְּיַנֶּסה ִלְמרֹד ּבֹו".

ְלֶׁשַמע ָהַאְׁשָמה ֶׁשֻהְּטָלה ֲעֵליֶהם א ָיְדעּו ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה ַהִאם ִלְצחֹק אֹו ִלְבּכֹות: ֵהם? ִמן 
'ָהֲאֻדִּמים'? ֲהא ָּכל ַמְּטַרת ּבֹוָאם ְלׁשּוִמיָאץ ָהְיָתה ְּכֵדי ְלִהָּמֵלט ִמָּיד 'ָהֲאֻדִּמים' ָהַאְכָזִרית, 

ְוֵכיַצד ִנָּתן ְלחֹוְׁשָדם ְּבִהְׁשַּתְּיכּות ֲאֵליֶהם?!

"ֵאיֶנּנּו לֹוֲחִמים ְּכָלל", ִנּסּו ֵהם ְלַהְסִּביר ַלְּמַפֵּקד, "ֶזהּו ֵּבית ְּכֶנֶסת ְוָאנּו לֹוְמִדים ּבֹו ּתֹוָרה 
ּוִמְתַּפְּלִלים ֶלֱאִקים...". ַהַּתְלִמיִדים ִקּוּו ִּכי ַהְּמַפֵּקד א ָיֵעז ִלְפּגַֹע ְּבֵבית ְּתִפָּלה, ְוִיְפְטֵרם 

ְלָׁשלֹום.

ַהְּמַפֵּקד א ִמֵהר ְלִהְׁשַּתְכֵנַע, ַא ַמָּבטֹו ִהְתַרֵּכ ְמַעט. הּוא ִהִּניַח ֶאת ִנְׁשקֹו ּתֹו ֶׁשהּוא 
ִנְׁשַען ָעָליו ִּבְתנּוָחה ְמַאֶּיֶמת, ְוִסְלֵסל ִּבְקֵצה ְׂשָפמֹו ָהָארֹ ַּבֲאִדיׁשּות; ֵאין הּוא יֹוֵדַע ָמה 
זֹו ּתֹוָרה ּוַמִהי ַמְׁשָמעּות ָהֻעְבָּדה ִּכי ַהַּבחּוִרים ֶׁשְּלָפָניו הֹוִגים ָּבּה, ַא ָידַֹע ָיַדע הּוא ֵהיֵטב 
ַמִהי ְּתִפָּלה ּוַמהּו ֵּבית ְּכֶנֶסת. ִאם ְמֻדָּבר ְּבֵבית ְּכֶנֶסת, ִהִּסיק ַהְּמַפֵּקד, ְּבַוַּדאי ָאמּור ִלְהיֹות 

ּבֹו 'ַראִּבין', ָיבֹא ָנא ָהַראִּבין ְלָפָניו ִויַנֶּסה ְלַׁשְכְנעֹו ְּבִצְדַקת ַהְּדָבִרים.

ַהָּקדֹוׁש  ַהָּיִׁשיׁש  ָאַמר  ָהַראִּבין",  הּוא  ַלָּמקֹום; "ֲאִני  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ִנְקָרא  ְמֵהָרה  ַעד 
ְּכֶׁשֵעיָניו ֻמְׁשָּפלֹות ָלָאֶרץ, "ָמה ְרצֹוְנ?" ָׁשַאל ֶאת ַהְּדמּות ַהְּמֻגֶּׁשֶמת ֶׁשְּלָפָניו.

ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִהְתַקְּבצּו  ְיהּוִדים  ִהָּנם  ֶאָּלא  ַהּמֹוְרִדים,  ִמן  ֵהם  ֵאין  ִּכי  אֹוְמִרים   ַּתְלִמיֶדי"
ַּבָּמקֹום. ֶׁשָּמא ְּתַגֶּלה ִלי ַעל ָמה ְּבִדּיּוק ְּבַחְרֶּתם ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָׁשָעה זֹו?", ָׁשַאל ְּבַלַעג.

ֶה'ָחֵפץ  ִהְקִּדים  ֲאַׁשֵּקר!",  א  ַעָּתה  ְוַאף  ִמִּפי,  ֶׁשֶקר  ְּדַבר  הֹוֵצאִתי  א  ִמָּיַמי  ִּכי   ְל "ַּדע 
ַחִּיים' ְוָנַטל ְלָיָדיו ִסּדּור ְּתִפָּלה. ִּדְפֵּדף ּבֹו ִלְתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל ַׁשָּבת ְוָאַמר: "ְרֵאה ָנא ֲאדֹוִני 
ַהְּמַפֵּקד, ֵיׁש ָּכאן ְׁשֵּתי ְּתִפּלֹות ְסמּוכֹות: ָהַאַחת ִהיא ְּתִפַּלת 'ַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה ַלְּמָלִכים' – 
ּוַמֲאָבָקיו,  ִמְלֲחמֹוָתיו  ְּבָכל  ַהָּצאר  ֶׁשל  ְלַהְצָלָחתֹו  ַׁשָּבת  ְּבָכל  ִמְתַּפְּלִלים  ָאנּו  זֹו  ִּבְתִפָּלה 
ְוַהְּׁשִנָּיה ִהיא ְּתִפַּלת 'ַאב ָהַרֲחִמים' – ֶׁשָּבּה ִמְתַחְּנִנים ָאנּו ִלְפֵני ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ִּכי ִיְנקֹם ֶאת 

ִנְקַמת ַּדם ֲעָבָדיו ַהְּיהּוִדים ַהִּנְרָצִחים ִּביֵדי ׂשֹוְנֵאיֶהם ַעל א ָעֶול ְּבַכָּפם".

ַהְּמַפֵּקד ִהִּביט ִמְׁשָּתֶאה ְּבָפָניו ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים', ֶׁשִּסֵּים ֶאת ְּדָבָריו ְּבקֹול 
ַר ַא ּבֹוֵטַח:

 ,ָעֶלי ְּתֻכַּון  ַהְּתִפּלֹות  ִמֵּבין  ֵאיזֹו  ִלְבחֹר  ָהֶאְפָׁשרּות  ַעָּתה   ְּבָיְד עֹוֶמֶדת  ַהְּמַפֵּקד,  "ֲאדֹוִני 
 ַהִאם ִּבְרַּכת 'ַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה ַלְּמָלִכים', אֹו ֶׁשָּמא ַּבָּקַׁשת: 'ְנקֹם ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדי

ַהָּׁשפּו'... ְּבֵאיזֹו ֵמֶהן ִּתְבַחר?"

"ָּבִראׁשֹוָנה, ַראִּבין, ָּבִראׁשֹוָנה!" ִהְכִריַע ַהְּמַפֵּקד ְּבקֹולֹו ַהַּגס, ּוִמָּיד ָּפַקד ַעל ֲאָנָׁשיו ַלֲעזֹב 
ֶאת ַהָּמקֹום ּוְלָהִניַח ִלְבֵני ַהְּיִׁשיָבה ְלַהְמִׁשי ִלְׁשקֹד ַעל ַּתְלמּוָדם ְּבֵאין ַמְפִריַע.

'ַצִּדיק ָּתִמים' עמ' ק"ל

ְקִריַאת ְׁשַמע ַּכָּקְרָּבנֹות

ְּדָבִרים ִנְפָלִאים ַעל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשֵּמֶהם נּוַכל ִלְלֹמד ַּגם ַעל ֲחִׁשיבּות ֲאִמיָרָתּה ִּבְזַמָּנּה 
ַּבּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב, ָאְמרּו ֲחָז"ל ַּבִּמְדָרׁש (דב"ר [ִליֶּבְרָמן] פר' ָוֶאְתַחַּנן):

ָמה  ַהָּקְרָּבנֹות;  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ְׁשקּוָלה  ֶׁשִהיא  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ָזִהיר  ִלְהיֹות  ָאָדם   ָצִרי ָלִקיׁש:  ֵריׁש  "ָאַמר 
ֶׁשֶּנֱאָמר:  ּוָבֶעֶרב,  ַּבַּׁשַחר  נֹוֵהג  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַאף  ָהַעְרַּבִים,  ְּבֵבין  ּוֵבין  ַּבַּׁשַחר  ֵּבין  נֹוֲהִגין  ַהָּקְרָּבנֹות 

'ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ' (ְּדָבִרים ו ז)".

:ְּב'ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני' (ָוֶאְתַחַּנן ֶרֶמז תתלה) ֵהִביאּו ַעל ָּכ

"ָמָׁשל ְלָחָכם ֶׁשָהָיה לֹו ֵּבן, ְוָהָיה ַמֲעֶלה לֹו ְׁשֵּתי ְסעּודֹות ְּבָכל יֹום, ַאַחת ַּבּבֶֹקר ְוַאַחת ָּבֶעֶרב. ַאַחר ָיִמים 
'ְּבִני,  ָרָאה ֶהָחָכם ֶאת ְּבנֹו ֶׁשֶהֱעִני ְוא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּכֵׁשם ֶׁשָהָיה ָרִגיל. ָקָרא לֹו ָאִביו ְוָאַמר לֹו: 
יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשֵאין ְּב ּכַֹח ְלאֹוָתן ְׁשֵּתי ְסעּודֹות ֶׁשָהִייָת ֵמִביא ִלי, ֵאיִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ֶאָּלא ֶׁשְּתֵהא ׁשֹוֵמַע 

אֹוִתי ּדֹוֵרׁש ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְׁשֵני ְּפָעִמים ַּבּיֹום, ְוהּוא ָעֵרב ִלי ְּכאֹוָתן ְׁשֵּתי ְסעּודֹות ֶׁשָהִייָת ַמֲעֶלה ִלי'.

ָּכ ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: 'ְלֶׁשָעַבר ֱהִייֶתם ַמְקִריִבים ִלי ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ְּביֹום, ַּכָּכתּוב: 
'ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים' (ַּבִּמְדָּבר כח ד). ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפַני 
ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  ֶאָּלא  ָקְרָּבנֹות,  ְלַהְקִריב  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ִאי   ָוֵאיָל ּוִמָּכאן  ְלֵהָחֵרב  ָעִתיד  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית 
ְּתמּוָרָתן ֶׁשל ָקְרָּבנֹות – ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַּבּבֶֹקר ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ָּבֶעֶרב, ְועֹוֶלה ְלָפַני יֹוֵתר ִמָּכל ַהָּקְרָּבנֹות'".

ַּבַעל 'ָיֶפה ַלֵּלב' (ח"א סי' סא) ִהְסִמי ִלְדָבִרים ֵאּלּו ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָז"ל ְּבִמְדַרׁש ִׁשיר ַהִּׁשיִרים (ה ב): "'ֲאִני 
ִמן  ְיֵׁשָנה  ֲאִני  עֹוָלם,  ֶׁשל  'ִרּבֹונֹו  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶנֶסת  ָאְמָרה   – ֵער'  ְוִלִּבי  ְיֵׁשָנה 

ַהָּקְרָּבנֹות, ְוִלִּבי ֵער ִלְקִריַאת ְׁשַמע...'".

ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא

ְּכֶׁשָּבא ִּבְלָעם ְלָבֵר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִהְתַּפֵעל ְוִׁשְּבָחם: "ֵהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא" (ַּבִּמְדָּבר כג כד), 
ֵּבֲארּו זֹאת ַּבִּמְדָרׁש (במדב"ר כ כ): "ֵאין ֻאָּמה ָּבעֹוָלם ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהם... עֹוְמִדין ִמְּׁשָנָתן ַּכֲאָריֹות, ְוחֹוְטִפין 
ְקִריַאת ְׁשַמע ּוַמְמִליִכין ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְוַנֲעִׂשין ַּכֲאָריֹות... ִאם ְמַחְּבִלין ָּבִאין ְלַיֵּגַע ְּבֶאָחד ֵמֶהן, 
ַאֲחָריו:  ּוְמַלֲחִׁשין  ִמָּפָניו,  ַהְּמַחְּבִלין  ֶנֱאָכִלין  ֶאָחד',  'ה'  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  הּוא...,   ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש   ַמְמִלי

'ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד' ּובֹוְרִחין..."

ְוָאֵכן, ְּבִדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ָמִצינּו ִּכי ְסֻגָּלָתּה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ַרָּבה ִהיא ְלַהְכִרית ִמִּיְׂשָרֵאל ָּכל ַצר ְואֹוֵיב. 
ּוְבַמֶּסֶכת סֹוָטה (מב א) ַאף ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ֶׁשְּזכּות ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית, ַּדי ָּבּה 

ְלִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ֶׁשִּבְזכּוָתּה א יּוְכלּו ְלִהָּמֵסר ִּביֵדי ָהֻאּמֹות.

ֵמַהַּמִּזיִקים  ִנּצֹול  ָּכָראּוי  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשַהּקֹוֵרא  ַהִּמְדָרִׁשים  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵהִביא  יז)  ָּדִוד'  ('ַאֲהַבת  ַהִחיָד"א 
ַוֲהֵרי הּוא ְּכִמי ֶׁשִהְקִריב ַהָּקְרָּבנֹות. ְוהֹוִסיף ִּכי ֶרֶמז ֵיׁש ַלְּדָבִרים ֵמַהֵּתָבה ָהִראׁשֹוָנה ּוֵמַהֵּתָבה ָהַאֲחרֹוָנה 
ְל'ֵׁש"ד'  ִמְצָטְרפֹות  ֵאּלּו  ְּבֵתבֹות  ְוָהַאֲחרֹונֹות  ָהִראׁשֹונֹות  ָהאֹוִתּיֹות  ּוְכִדְלַהָּלן:  ִיְׂשָרֵאל',  'ְׁשַמע  ַּבָּפסּוק 

(ַמִּזיק), ְוָהאֹוִתּיֹות ַהּנֹוָתרֹות ֵהן ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשמֹות ַהָּקְרָּבנֹות: 'ִמְנָחה, עֹוָלה, ָאָׁשם, ַחָּטאת'.

ְמַבֶּטֶלת ֶאת ַהֵּיֶצר

ַאף ְּבנֹוֵגַע ְלִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר ְּגדֹוָלה ִהיא ְזכּות ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע, ְּכִפי ֶׁשּנּוַכל ִלְלֹמד ִמִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא 
ּוְמַדְקֵּדק  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַהּקֹוֵרא  תתקפו): "ָּכל  ֶרֶמז  שה"ש  ִׁשְמעֹוִני  ְּבַיְלקּוט  ֶזה  ּוְכֵעין  ב,  (טו  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה – ְמַצְּנִנים לֹו ֵּגיִהּנֹם", ְועֹוד ָאְמרּו ַּבְּגָמָרא (ָׁשם ה א) ֶׁשֲאִמיָרָתּה ִהיא ְסֻגָּלה ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר.

ַּבַעל 'ַּכף ַהַחִּיים' (סי' סא ס"ק נו) ֵהִביא ַטַעם ָנֶאה ְלָכ ֶׁשְּמַצְּנִנים ֵּגיִהּנֹם ַלּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְמַדְקֵּדק 
ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה: ֶטַבע ָהָאָדם ֶׁשֵּמֲחַמת ְרִתיַחת ּגּופֹו הּוא ִמְזָּדֵרז ְלַסֵּים ֶאת ִעְנָיָניו ַמֵהר ְּכָכל ֶׁשִּנָּתן. ָאָדם ֶזה 

ֶׁשָּגַבר ַעל ִטְבעֹו ְוִצֵּנן ֶאת ִמְזּגֹו ְּכֵדי ִלְקרֹא ֶאת ְׁשַמע ִּבְמִתינּות – ָראּוי הּוא ֶׁשְּיַצְּננּו לֹו ֵּגיִהּנֹם.

 ְּדָבִרים ֻמְפָלִאים ָאְמרּו ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (תיקו"ז, ַהְקָּדָמה ַּדף ח ב): "ְּבָׁשָעה ֶׁשָאָדם קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבתֹו
ְּבאֹוָתּה  ִּבְתִפָּלתֹו  ְלׁשֹוֲחטֹו  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ַאְׁשֵרי  ִלְברַֹח.  ְרׁשּות  לֹו  ְוֵאין  ְלָפָניו  ָקׁשּור  ַהֵּיֶצר  ֲהֵרי  ְּתִפָּלתֹו, 

ָׁשָעה".

ּוַבִּמְדָרׁש (דב"ר [ִליֶּבְרָמן] ָוֶאְתַחַּנן) הּוָבא: "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִאם ִקַּיְמָּת ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשָּכתּוב 
ָּבּה 'ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת... ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ' (ְּדָבִרים ו ז), ַאף ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת ָעֶלי ָסֵנגֹוְרָיא ֶלָעִתיד ָלבֹא, 
ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ְּבִהְתַהֶּלְכ ַּתְנֶחה אָֹת' (ִמְׁשֵלי ו כב) – ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 'ְּבָׁשְכְּב [ַּבֶּקֶבר] ִּתְׁשמֹר ָעֶלי', 'ַוֲהִקיצֹוָת 

ִהיא ְתִׂשיֶח' (ָׁשם) – ֶלָעִתיד ָלבֹא; ַרִּבי ָאָחא ְּבֵׁשם ַרִּבי ִסימֹון ָאַמר: ֶׁשִהיא ְמַלֶּמֶדת ָעֶלי ְזכּות".

ָהֹעֶנׁש ַעל ִּבּטּוָלּה

ֵמִאיָד ֶהֱחִמירּו ֲחָכִמים ְמאֹד ְּבעֶֹנׁש ַהְּמַבְּטָלּה, ְוָכ ָאְמרּו ְּבַׁשָּבת (קיט ב): "א ָחְרָבה ְירּוָׁשַלִים ֶאָּלא 
ִּבְׁשִביל ֶׁשִּבְּטלּו ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית". ְּבנֹוָסף ָּדְרׁשּו ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (כו א): "'ְמֻעָּות א יּוַכל 
ִלְתקֹן' (קֶֹהֶלת א טו) – ֶזה ֶׁשִּבֵּטל ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית ּוְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית". ּוַבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
(ָּבָלק ַּדף קפו א) ָאְמרּו ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבעֹוָנָתּה ֲהֵרי הּוא ְמֻנֶּדה ַלָּׁשַמִים ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום.

ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ֵהִביא ַעל ָּכ ָמָׁשל, ְלָאָדם ֶׁשָהָיה ָרִגיל ֶלֱאגֹר ְּבֵביתֹו ְׁשָטרֹות ַרִּבים ִמָּכל ַרֲחֵבי ֵּתֵבל 
ַעד ֶׁשִהְצַטֵּבר ֶאְצלֹו ְסכּום ָעצּום. ְוִהֵּנה ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ֻּגְּנָבה ְׁשמּוָעה ְלָאְזָניו ִּכי ְּבָקרֹוב יּוְצאּו ַהְּׁשָטרֹות 
ֶׁשְּבָיָדיו ִמן ַהַּמֲחזֹור ְוא ִיְהיּו ָׁשִוים ְמאּוָמה. ִמֵהר ָהִאיׁש ֶאל ַהַּבְנק ְלַהֲחִליף ֶאת ִׁשְטרֹוָתיו, ַא ַנֲעָנה 

ִּכי ִאֵחר ֶאת ַהּמֹוֵעד.

ִמֵּׁשׁש ָהִאיׁש ֶאת ַהְּׁשָטרֹות ַהּבֹוֲהִקים ֶׁשְּבָיָדיו ְּבַאְכָזָבה ְּגלּוָיה, ְוִהֵּנה ִהְבִחין ְּבָזִוית ֵעיָניו ְּבָאָדם ַהַּמִּגיׁש 
ִלְפִקיד ַהַּבְנק ְצרֹור ְׁשָטרֹות ְמהּוִהים ּוְמֻקָּמִטים, ּוְלַהְפָּתָעתֹו ַהָּפִקיד ִקְּבָלם ְּבִׂשְמָחה ְוַאף ָנַתן לֹו ֶאת 
ִהְתַקְּבלּו,  א  ְוַהָּיִפים  ַהֲחָדִׁשים  ֶׁשִּׁשְטרֹוָתיו  ִיָּתֵכן  ָהֵכיַצד  ְוִהְתלֹוֵנן  ַלָּפִקיד  ְּבַכַעס  ְּכֶׁשָּפָנה  ְּתמּוָרָתם. 
ָאְמָנם   ִׁשְטרֹוֶתי" ַהָּפִקיד:  לֹו  ֵהִׁשיב  עֹוְרִרין,  ְלא  ִהְתַקְּבלּו  ֶזה  ָאָדם  ֶׁשל  ַהְּבלּוִיים  ִׁשְטרֹוָתיו  ְוִאּלּו 

ּבֹוֲהִקים ְונֹוְצִצים, ַא ְזַמָּנם ָעַבר ְוׁשּוב ֵאין ֵהם ְראּוִיים ִלְכלּום".

ִלּבֹו,  ְּבָכל  ִּכֵּון  ֲאִפּלּו  ַהִּנְמָׁשל,  ֶאת  ְּבנֹוְתנֹו  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ִסֵּים  ְזַמָּנּה,  ְלַאַחר  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ָהאֹוֵמר  ַאף 
א ִיְתַקְּבלּו ְּתִפּלֹוָתיו ְלָרצֹון. א ִמּׁשּום ֶׁשְּפגּומֹות ֵהן, ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשָעַבר ְזַמָּנן... ('ָחֵפץ ַחִּיים' עה"ת פר' 

ָוֶאְתַחַּנן ַּבֶהָעָרה).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהְּתִפָּלה ַהִּנְבֶחֶרת

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

ססִספפּפּור ם
ָמה (ח"ב) ַמע – ַהְקּדָ  ְקִריַאת ׁשְ

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


