
ָרה י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִׁשּדּו ִמָּׁשַמִים
"ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום" (כד יב)

ִנְׁשַאל ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְצָחק ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין ְׁשִליָט"א:

ְּפָעִמים ַרּבֹות ֲאָנִׁשים ִנְתָקִלים ִּבְסֵפקֹות ּוִבְלָבִטים ְּבִעְנְיֵני ִׁשּדּוִכים, 
ּוִמּתֹו ָּכ ַמְׁשִהים ֶאת ַהִּׁשּדּו ַעד ֶׁשְּיַקְּבלּו 'אֹות ִמָּׁשַמִים' ַהְּמַרֵּמז 
ֶעֶבד  ֱאִליֶעֶזר  ְוִקֵּבל  ֶׁשִּבֵּקׁש  ְּכִפי  ָהֲאִמִּתי,  ִזּוּוָגם  ֶזהּו  ִּכי  ָלֶהם 

?ַאְבָרָהם. ַהִאם ֻמָּתר ִלְנהֹג ָּכ

 – ָזָצ"ל  ְׁשֶטְרן  ַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשִּסֵּפר  ה  ַמֲעֹשֶ ִּפי  ַעל  ֵהִׁשיב 
ַהַּמְׁשִּגיַח ְּדָקֶמִניץ:

ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ְּבָסִבי  ַרּבֹות  ִהְסַּתַּיְעִּתי  ַהִּׁשּדּוִכים  "ִּבְתקּוַפת 
ְלַהְכִריַע   ָצִרי ֶׁשָהִייִתי  ְלַמָּצב  ִהַּגְעִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ָזָצ"ל.  ֶהְרַמן  יֹוֵסף 
ְלָכאן אֹו ְלָכאן, ָנַקט ָסִבי ְּפֻעָּלה ְנִדיָרה; הּוא ָׂשם ְּפָעָמיו ֶאל ַהּכֶֹתל 
ֶׁשְּיַסֵּיַע  ֶרֶמז  ִמָּׁשַמִים  לֹו  ֶׁשִּיָּשַׁלח  ִלּבֹו  ֵמעֶֹמק  ְוִהְתַּפֵּלל  ַהַּמֲעָרִבי 
ְּבָידֹו ְלַהְכִריַע ִּבְׁשֵאַלת ַהִּׁשּדּו. עֹודֹו ִמְתַּפֵּלל, ּוְלֶפַתע ִהְתעֹוְפָפה 
ְלַהְגִּביָהּה  ְּכֶׁשִהְתּכֹוֵפף  ְלַמְרְּגלֹוָתיו.  ְוָנֲחָתה  ְנָיר  ִּפַּסת  ְלמּולֹו 
ִהְבִחין ִּכי ָהָיה ֶזה ַּדף ִמִּסּדּור ְּתִפָּלה, ֶׁשּבֹו הֹוִפיַע ַהָּפסּוק ַהֶּנֱאָמר 
'ְוֵאַרְׂשִּתי ִלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרְׂשִּתי ִלי ְּבֶצֶדק  ְּבֵסֶדר ֲהָנַחת ַהְּתִפִּלין: 
ּוְבִמְׁשָּפט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים' (הֹוֵׁשַע ב כא). ַא ְלמֹוָתר ְלַצֵּין ִּכי ּבֹו 

ַּבּיֹום ִנְסַּגר ַהִּׁשּדּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום".

ַהּבֹוַקַעת  ֲאִמִּתית  ֶׁשַּבָּקָׁשה   ְלָכ ָיֵמינּו  ַּבת  ַחָּיה  ֻּדְגָמה  ָלנּו  ִהֵּנה 
ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב ְיכֹוָלה ְלָהִביא ְלתֹוָצאֹות ֶׁשָּכֵאּלּו. 
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ְּתִפַּלת ֱאִליֶעֶזר ֶנֶעְנָתה ִמָּיד
"ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת" (כד טו)

ֵּפֵרׁש ָהְרַה"ק ַרִּבי מֶֹׁשה ַחִּיים ֶאְפַרִים ִמְּסִדיְלקֹוב:

ְּבַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית (כה ב) ָקְבָעה ַהְּגָמָרא ְּכָלל ְּבִעְנַין ְּתִפַּלת ַהִּצּבּור, ִּכי 
ִאם ֶנֶעְנָתה ְּתִפַּלת ַהִּצּבּור ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשִּסְּימּוָה – ֶׁשַבח הּוא ַלִּצּבּור 
ֶׁשִּמֵהר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַמֵּלא ְמֻבָּקָׁשם. ְלִפי ֶזה ִנָּתן ְלַהְסִּביר 
ִּכי זֹאת ֲאֶׁשר ֵהִעיָדה ַהּתֹוָרה ַעל ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם: "ַוְיִהי הּוא 

ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר" – ּוִמָּיד ַנֲעָנה: "ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת".
'ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים'

ַהְּבָרָכה ְמַקֶּדֶׁשת ֶאת ַהַּמֲאָכל
"ַוְּתַכל ְלַהְׁשקֹתֹו ַוּתֹאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב" (כד יט)

ֵּבֵאר ַרִּבי ַׁשַּמאי ִּגיְנְזּבּורג:

ֶׁשּנֹוְתרּו  ֵמַהַּמִים  ַלְּגַמִּלים  ָנְתָנה  א  ִרְבָקה  ִּכי  ַהּתֹוָרה  ִהְדִּגיָׁשה 
ְּבַכּדֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ֶאָּלא ָׁשֲאָבה ַּבֲעבּוָרם ִּבְמֻיָחד. זֹאת ָעְׂשָתה ְלאֹור 
ִּדְבֵרי ַהּפֹוְסִקים (ַּכף ַהַחִּיים יור"ד קטז ס"ק רז) ֶׁשָאסּור ָלֵתת ִלְבֵהָמה 

אֹו ְלגֹוי ִמְּׁשָיֵרי ַמֲאָכל ֶׁשֵּבֵר ָעָליו ִיְׂשָרֵאל, ִמּׁשּום ְּכבֹוד ַהְּבָרָכה.
'ִאְמֵרי ַׁשַּמאי'

ְׂשַכר ַהְּבָרָכה "ֲעָׂשָרה ָזָהב"
"ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמשְָׁקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה 

ָזָהב ִמְׁשָקָלם" (כד כב)

ְּבִסְפרֹו 'אֹור ָזרּוַע' (ִּכּסּוי ַהָּדם שצט) ֵהִביא ַרֵּבנּו ִיְצָחק ִמִּויָנה ְּבֵׁשם 
ְׁשֵני  ֶאת  ְלִרְבָקה  ָנַתן  א  ֱאִליֶעֶזר  ִּכי  ֶהָחִסיד,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַרּבֹו 
 ָּכ ַעל  ְּכַתְׁשלּום  ִאם  ִּכי  ְּבָעְלָמא,  ַמָּתָנה  ְלֵׁשם  ַהְּצִמיִדים 

ֲאֹדִני  ֱאקֵי  ה'   כז): "ָּברּו פס'  (ְלַהָּלן  ה'  ֶאת   ְלָבֵר ָזָכה  ֶׁשִּבְזכּוָתּה 
ְּבָרָכה  ֶׁשל  ָׁשְוָיּה  ִּכי  ַרּבֹו  ַאְבָרָהם  ֶׁשִּלְּמדֹו   ִמּׁשּום  זֹאת  ַאְבָרָהם". 
הּוא ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים, ּוְלִפיָכ ָנַתן ָלּה ְׁשֵני ְצִמיִדים ֶׁשַּיְחָּדו: "ֲעָׂשָרה 
ָזָהב ִמְׁשָקָלם". ְוָאֵכן, ָּפסּוק ֶזה הּוא ַהָּמקֹור ַלִּדין ַהְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא 
ֲעָׂשָרה  ִהּנֹו  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ָׁשְוָיּה  ִּכי  ְוִחְּיבֹו)  ד"ה  ָׁשם  ובתוס'  ב  צא  (ב"ק 

ְזהּוִבים.

ִהּנֹו  ֶזה  ִּדין  ֶׁשל  ְמקֹורֹו  ִּכי  ע"א)  (ָׁשם  ַחִּיים'  ַה'ּתֹוַרת  ְוָכַתב  הֹוִסיף 
ְּבַמֲעֵׂשהּו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר, ְוָלֵכן ִּדְּיקּו ֲחָכִמים ְוֶהֱעִמידּו ֶאת ָׁשְוָיּה ֶׁשל 
ְּבָרָכה ַּדְוָקא ַעל 'ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים', ְוא 'ִּדיָנִרים' אֹו 'ְסָלִעים', ֶׁשֲהֵרי 

ַאף ֱאִליֶעֶזר ָנַתן ְלִרְבָקה 'ֲעָׂשָרה ָזָהב' ְּבָׂשָכר ַעל ַהְּבָרָכה.

ְּבָכ ֵּבֵאר ַה'ּתֹוַרת ַחִּיים' ֶאת ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים (פד יא): "ִּכי טֹוב יֹום 
ַּבֲחֵצֶרי ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאקַי..." – ַּכֲאֶׁשר ׁשֹוֶהה 
ַהּכֹוֵלל  ֶׁשָּׁשְוָין  ְּבָרכֹות  ֵמָאה   ְלָבֵר זֹוֶכה  ה'  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  ָהָאָדם 
הּוא ֶאֶלף ְזהּוִבים. ְוָכ ָאַמר ָּדִוד; ַאף ִאם ַיִּציעּו ִלי ֶאֶלף ְזהּוִבים 
– ְׂשַכר ֵמָאה ַהְּבָרכֹות ֶׁשֲאָבֵר ְּבֵבית ה', "ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית 

ֱאַקי" ּוְלַקֵּבל ֶאת ַהָּׂשָכר ֶהָעצּום ַהֻּמְבָטח ִלי ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ָיכֹול  ְּבֵביתֹו  ֶׁשַּגם  ַאף  ִּכי  ַחִּיים',  ַה'ּתֹוַרת  ִּדְבֵרי  ַעל  ְלהֹוִסיף  ֵיׁש 
ָהָאָדם ִלְצּבֹר ֵמָאה ְּבָרכֹות, ִמָּכל ָמקֹום ִּדֵּיק ָּדִוד ִּבְלׁשֹונֹו: "ָּבַחְרִּתי 
ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאקַי" – ֶׁשָּׁשם ְמצּוִיים ֲאָנִׁשים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן ַאַחר 
ִּבְרכֹוָתיו ַּכְּמבָֹאר ַּבָּׁש" (חו"מ שפב ז) ִּכי ְׂשַכר ֲעָׂשָרה ְזהּוִבים ִנָּתן 
ֵּתבֹות  ֶׁשָראֵׁשי  הּוא   ְלָכ ֶרֶמז  ְּבָאֵמן.  ַהַּנֲעֵנית  ְּבָרָכה  ַעל  ַּדְוָקא 
ֶׁשל ַהָּפסּוק: "ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶרי ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית 

ֱאקַי" ִהָּנם ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן.

ֵאין ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמקֹום ֻטְמָאה
"ַוּיֹאֶמר ּבֹוא ְּברּו ה' ָלָּמה ַתֲעמֹד ַּבחּוץ ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית" (כד לא)

"'ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית' – ֵמֲעבֹוַדת ֱאִליִלים" (ַרִׁש"י).

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִביץ ַּבַעל ַה'ַהְפָלָאה':

ִמֶּׁשִהְבִחין ָלָבן ִּכי ֱאִליֶעֶזר עֹוֵמד ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְּתִפָּלה (ַּכְּמפָֹרׁש ְלֵעיל 
פס' כז) ֵהִבין ִּכי ִנְמַנע ִמְּלִהָּכֵנס ְלֵביתֹו ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה, 
ְּכִפי ֶׁשָּפַסק ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח צד ט ּוְרֵאה מג"א ָׁשם יג), ֶׁשָאסּור 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָמלֹון ֶׁשל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ִמְּפֵני ַהֻּטְמָאה ַהְּמצּוָיה ּבֹו.

ְּבֶׁשל ָּכ ָאַמר לֹו: "ָלָּמה ַתֲעמֹד ַּבחּוץ"? ַוֲהֵרי "ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית" 
– ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוִמֵּמיָלא מּוָטב ֶׁשִּתְתַּפֵּלל ְּבתֹוכֹו, ִּכְפַסק ַה'ֻּׁשְלָחן 
ִמְּפֵני  ְּבָׂשֶדה,  ְּכמֹו  ָּפרּוץ  ְּבָמקֹום  ִיְתַּפֵּלל  "א  ה):  צ  (ָׁשם   'ָערּו

ֶׁשְּכֶׁשהּוא ִּבְמקֹום ְצִניעּות ָחָלה ָעָליו ֵאיַמת ֶמֶל ְוִלּבֹו ִנְׁשָּבר".
'ָּפִנים ָיפֹות'

ִאּסּור ִהְׁשַּתֲחָוָיה ַעל ַּגֵּבי ֶאֶבן ַמְׂשִּכית
"ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת ִּדְבֵריֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ַלה'" 

(כד נב)

ְלֵעיל (פס' כו) ֶנֱאָמר: "ַוִּיּקֹד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ַלה'", ִמְּפֵני ָמה נֹוְסָפה 
ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו ַהִּמָּלה 'ַאְרָצה'?

ֵּפֵרׁש ַה'ֶּמֶׁש ָחְכָמה':

ִרְצַּפת  ַעל  ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ֶׁשָאסּור  מ)  קלא  משנ"ב  (ְרֵאה  ִהיא  ֲהָלָכה 
ֲאָבִנים ֲאִפּלּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ַּכָּכתּוב (ַוִּיְקָרא כו א): "ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית א 
ַהחֹוֵצץ  ָּדָבר  ֵיׁש  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ָעֶליָה",  ְלִהְׁשַּתֲחוֹת  ְּבַאְרְצֶכם  ִתְּתנּו 
ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוה  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבָּפסּוק   ,ְלִפיָכ ַלַּקְרַקע.  ַהִּמְׁשַּתֲחֶוה  ֵּבין 
ֱאִליֶעֶזר ְּבֵבית ָלָבן ָטְרָחה ַהּתֹוָרה ְלָפֵרׁש ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוה 'ַאְרָצה' – ַעל 
ַּגֵּבי ֶהָעָפר ְוא ַעל ִרְצַּפת ָהֲאָבִנים. ְלֻעַּמת זֹאת ְלֵעיל ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוה 
ְלַיד ַהַּמֲעָין, ֶׁשהּוא ָמקֹום ָּפתּוַח ּוִבְלִּתי ְמֻרָּצף, א ֻהְצְרָכה ַהּתֹוָרה 

ְלַצֵּין זֹאת.

ִיְצָחק ִהְתַּפֵּלל ֵּבין ָהִאיָלנֹות
"ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב" (כד סג)

"'ָלׂשּוַח' – ְלׁשֹון ְּתִפָּלה, ְּכמֹו (ְּתִהִּלים קב א): 'ִיְׁשּפֹ ִׂשיחֹו'" (ַרִׁש"י).

ִּדְמַצֵּלי  ָמאן  ָעַלי  "ֲחִציף  ַּכֲהָנא:  ַרב  ָאַמר  ב)  (לד  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּבִבְקָתא" [ַעּזּות ָּפִנים ִהיא ְּבֵעיַני – ְלִהְתַּפֵּלל ַּבָּׂשֶדה], ּוַבּתֹוְספֹות 
ְמבָֹאר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַּבָּכתּוב  ֶׁשֲהֵרי   ָּכ ַעל  ָּתְמהּו  ֲחִציף)  (ד"ה  ָׁשם 

ֶׁשִּיְצָחק ִהְתַּפֵּלל ַּבָּׂשֶדה?

ִיֵּׁשב ַרֵּבנּו ַהָּב"ח:

ְוא  ַּבָּׂשֶדה"  ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  "ַוֵּיֵצא  ְוָכְתָבה:  ַהּתֹוָרה  ִּדְּיָקה   ְלִפיָכ
ְּבָמקֹום  ִהְתַּפֵּלל  א  ֶׁשִּיְצָחק  ְלַהְבִהיר  ְּכֵדי  ַּבָּׂשֶדה",  "ְלִהְתַּפֵּלל 

ָּפרּוץ ְלא ְמִחּצֹות, ֶאָּלא ֶנֱעַמד ִלְתִפָּלה ֵּבין ַהִּׂשיִחים ְוָהִאיָלנֹות.
'ַּבִית ָחָדׁש' או"ח צ

ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלֵבן ְּכ'ִיְצָחק' ֵיׁש ְלִהְתַּפֵּלל ֵמעֶֹמק ַהֵּלב
"ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה; ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִזְמָרן ְוֶאת 

ָיְקָׁשן ְוֶאת ְמָדן ְוֶאת ִמְדָין ְוֶאת ִיְׁשָּבק ְוֶאת ׁשּוַח" (כה א-ב)

ְּכֵדי  ָּבֶהן  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ֲאֻרּכֹות  ָׁשִנים  ֶׁשְּלַאַחר  ָיָקר   ְּבַאְבֵר ה  ַמֲעֹשֶ
ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר  ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  ְלִהָּוַשׁע  ָזָכה  ְלָבִנים,  ִלְזּכֹות 
ְלַבֵּׂשר זֹאת ְלַרּבֹו ַּבַעל 'ְׂשַפת ֱאֶמת' ִמּגּור, ִנְפְלָטה ַהְּׁשֵאָלה ִמִּפיו 
ֲאִני  ְוִאּלּו  ִמָּיד,  ְונֹוָׁשִעים  ִמְתַּפְּלִלים  ֲאֵחִרים  "ַמּדּוַע  ְּכֵמֵאֶליָה: 

ִנְזַקְקִּתי ִלְתִפּלֹות ּכֹה ַרּבֹות ְּבֶטֶרם נֹוַׁשְעִּתי?"

ַאף  ֲהא   ?ָּכ ַעל  ִּתְתַמּה  ִּכי   ְל "ּוָמה  ַּבֲחִריפּותֹו:  ָהַרִּבי  ֱהִׁשיבֹו 
 ֶמֶׁש ִהְתַּפֵּלל  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִהֵּנה  ֵּכן;  ָמִצינּו  ַהְּקדֹוָׁשה  ַּבּתֹוָרה 
ַאף  ָׂשָרה,  ְּפִטיַרת  ְלַאַחר  ְוִהֵּנה,  ְּבִיְצָחק.  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ַרּבֹות  ָׁשִנים 
לֹו  נֹוְלדּו  ּוִמָּיד  ְקטּוָרה  ִעם  ְוִהְתַחֵּתן  ָׁשב  ֻמְפָלג,  ָזֵקן  ָהָיה  ֶׁשְּכָבר 
ִׁשָּׁשה ָּבִנים. ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ְלַיֵּׁשב ְולֹוַמר ִּכי ְלָבִנים ְּכ'ִזְמָרן', 'ָיְקָׁשן' 
 צֶֹר ֵיׁש  ְּכ'ִיְצָחק'  ְּבֵבן  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  אּוָלם  ְּבַקּלּות,  ִלְזּכֹות  ִנָּתן  ְוכּו' 

ִּבְתִפּלֹות חֹוְזרֹות ְוִנְׁשנֹות..."
'ַיְגִּדיל ּתֹוָרה'

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

ְסֻגַּלת ַהְזָּכַרת ַהִּיחּוד ַהָּקדֹוׁש 

"ַוּיֹאֶמר ַּבת ִמי ַאְּת ַהִּגיִדי ָנא ִלי" (כד כג)

ְלִפי  ְּבִדּבּורֹו,  ֱאִליֶעֶזר   ֶהֱאִרי 'ָאֵמן';  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִלי"  "ָנא 
'ָאֵמן'  ְּבֵתַבת  ַהָּכלּול  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּיחּוד  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשָרָצה 
ְּבָׁשָעה ֶׁשָעַסק ְּבִזּוּוגֹו ֶׁשל ִיְצָחק, ְּכֵדי ֶׁשַהָּדָבר ְיַסֵּיַע ְּבָידֹו.

'ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' [לרצ"ה ִמִּזיְדְטׁשֹויב]

ַרך¿  ים ַוה' ּב≈ ƒמ ּיָ ‡ ּבַ ן ּבָ ≈̃ ָרָהם ָז ַ‡ב¿ י˙ כ„ ‡): "ו¿ ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ נּו (ּב¿ ≈̇ ָ ׁ̆ ָפָר סּו˜ ּב¿ ַעל ַהּפָ
ם' ח"ב עמ' רמה): ל≈ ָ ׁ ּ̆ פֹו˙ ַה ֹוס¿ ּ̇ ֹוָספֹו˙ (' ּ̇ י ַה ֲעל≈ בּו ּבַ ¿̇ ּכֹל", ּכָ ָרָהם ּבַ ˙ ַ‡ב¿ ∆‡

ָרכֹו˙  י ֲחָז"ל (ּב¿ ר≈ ב¿ ƒ„ ז ל¿ מ∆ ן'; ר∆ בֹו˙ 'ָ‡מ≈ ≈ּ̇ י  ים' – סֹופ≈ ƒמ ּיָ ‡ ּבַ ן ּבָ ≈̃  'ָז
ים  ƒיכּו˙ ָימ ƒה ָהָ‡ָ„ם ַלֲ‡ר ן זֹוכ∆ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒכּו˙ ֲענ ז¿ ƒי ּב ƒיט ב) ּכ˜ ˙ ּבָ ַ ׁ̆ מז ‡; 

 .‡ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּז∆ ּבָ

ָכל ָהעֹוָלמֹו˙. ן. ּב¿ ָ‡מ≈
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ְּפָעִמים  ַעְׂשרֹות  ִנְפְּגָׁשה  ְוַהָּצרֹות  ַהִּנְסיֹונֹות  ֲעמּוַסת  ַהְּיהּוִדית  ַהִהיְסטֹוְרָיה 
ַּבַּתֲהִלי ּוַמִּכיָרה אֹותֹו ַעל ֻּבְריֹו: ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָּבֶניָה עֹוְמִדים מּול קִֹׁשי אֹו ַמְכאֹוב 
ֶּגֶדר  אֹו  ְלִחּזּוק,  ֶׁשְּזקּוָקה  ִמְצָוה  ַאַחר  ּוְמַחְּפִׂשים  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ְמַפְׁשְּפִׁשים  ֵהם 
ֲהָלָכה ֶׁשִּנְפַרץ. ִלְפָעִמים, ֲחֵסָרה ִמְצָוה ַאַחת ְלַהּטֹות ֶאת ַהַּכף ְוִלְמנַֹע ֵמָאסֹון ָּכֵבד 

ִלְפרֹץ, ְּכִפי ֶׁשֵאַרע ְּבקֹוִריץ ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה ִלְפֵני ְּכָמאַתִים ָׁשָנה:

ַלָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ ִזיָע"א ָהָיה ֵּבן ּוְׁשמֹו ֵמִאיְר'ל. ֶיֶלד ְמֻיָחד ָהָיה, 
ִּפֵּקַח ּוָמֵלא ֵחן, ִמְצַטֵּין ְּבִלּמּוָדיו ּוַבַעל ִמּדֹות ֶנֱאָצלֹות, ֶׁשָהָיה ְלִׂשְמַחת ָּכל רֹוָאיו 

ּוַמִּכיָריו. ַרִּבי ִּפיְנָחס ִהְתָּפֵאר ּבֹו, ְוהּוא ֵהֵסב לֹו ְמלֹוא ַהַּכף ַנַחת.

ְלָיִמים, ָּפְרָצה ִּבְסִביבֹות ָהֲעָיָרה קֹוִריץ ַמֵּגָפה ֲאֻיָּמה ֶׁשִהְׁשּתֹוְלָלה ְוִהִּפיָלה ֲחָלִלים 
ַרִּבים. ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ִהְתַמְּלאּו ִמְתַּפְּלִלים ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, ּוְבִכּיֹוֵתיֶהם ָקְרעּו ְלָבבֹות. 
ַא ְּכמֹו ְוִנְנֲעלּו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים, ְוַהַּמֵּגָפה ָּגְבָרה ְוִהְתַחְּזָקה ִמּיֹום ְליֹום ְוֵאין מֹוִׁשיַע.

ִמֲהרּו ַהְּיהּוִדים ָהֻאְמָלִלים ּתֹוָׁשֵבי ַהְּסִביָבה, ָּבאּו ְלקֹוִריץ ֶאל ַרִּבי ִּפיְנָחס ְוִהְתַחְּננּו 
 ִנְׁשָמע ַּבָּׁשַמִים, ַצִּדיק ּגֹוֵזר ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו א ְּדָבְרְּבִׁשְברֹון ֵלב: "הֹוִׁשיָעה ַרִּבי! ֲה
הּוא ְמַקֵּים! חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ַרִּבי, ְועֹוֵרר ָנא ַרֲחִמים ֶעְליֹוִנים ָעֵלינּו, ַעל ְנׁשֹוֵתינּו 

ְוַעל ַטֵּפנּו, ְלִבְלִּתי ֵּתת ַלַּמְׁשִחית ָלבֹא ִּבְפָתֵחינּו!"

ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶׁשל ַרִּבי ִּפיְנָחס, ִנְתַעֵּטף ְוָעַמד ִּבְתִפָּלה ְוִהְרִעיד ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים 
ְּבׁשֹוְפכֹו ָצקּון ַלֲחׁשֹו ִלְפֵני ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים. אּוָלם, ַלָּׁשְוא. ְּגַזר ַהִּדין ָהָאיֹם ִנְׁשַאר, 

ְוַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִהְמִׁשיָכה ְלַהִּפיל ֲחָלִלים. 

אֹו ָאז ָּפַתח ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ְוִהְכִריז ְּבַמֲעַמד ָּכל ָהֵעָדה: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל 
עֹוָלם! ֵּבן ֵיׁש ִלי, ֵמִאיְר'ל, ֶהָחִביב ָעַלי ְּכִאיׁשֹון ֵעיִני. נֹוֵתן ֲאִני ְל אֹותֹו ְּבַמָּתָנה 

ְּגמּוָרה! ָקֵחהּו ֵמִאִּתי, ּוִבְלַבד ֶׁשִּיְהֶיה ָקְרַּבן ַּכָּפָרה ַּבֲעבּור ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל!"

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִּפיְנָחס ִהְתַקְּבָלה, ְוַהַּמֵּגָפה ָּפְסָקה ָּכִליל... ְוַכָּצפּוי, ּבֹו ַּבּיֹום ָחָלה 
ַיְלּדֹו ֵמִאיְר'ל ֲאנּוׁשֹות.

ְמהּוָמה ָּפְרָצה ְּבקֹוִריץ. ֲהא ֵמִאיְר'ל הּוא ַהֵּבן-ַיִּקיר ֶׁשל ַהַּצִּדיק; ֶיֶלד ַׁשֲעׁשּוָעיו, 
ִּתְקָותֹו ּוַמְמִׁשי מֹוַרְׁשּתֹו. ֲהִיָּתֵכן ִּכי ֵיָאֵסף ֶאל ַעָּמיו?

ֶנְחְּפזּו ַהּכֹל ָלׁשּוב ְלֵביתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ּוָפְרצּו ִּבְבִכּיֹות ּוְזָעקֹות ֶׁשִּפְּלחּו ֶאת ָהֲאִויר 
ְוָעלּו ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים: "א, ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש! א ָוא! ֵאיֶנּנּו ֲחֵפִצים ְּבָקְרָּבְנ ַהָּגדֹול! 
ּוְלָהִאיר   ִֹלְדר ָעִתיד  ֶׁשּכֹוָכבֹו  ֵמִאיְר'ל,  ֶאת  ַהָּגדֹול,  ָהאֹור  ֶאת  ַמֲעִדיִפים  ָאנּו 

ְלֻכָּלנּו!"

ֲארֹון  ֶאל  ִנַּגׁש  ִּפיְנָחס,  ַרִּבי  ַרֲחֵמי  ִנְכְמרּו  ִּכי  ַעד  ּוְלִהְתַיֵּפַח,  ִלְצעֹק  הֹוִסיפּו  ּכֹה 
ַהּקֶֹדׁש ַּפַעם נֹוֶסֶפת, ָטַמן רֹאׁשֹו ֵּבין ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ְוָקָרא: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ָּגלּוי 
ְוָידּוַע ְלָפֶני ֶׁשָּנַתִּתי ֶאת ְּבִני ֵמִאיְר'ל ְּבַמָּתָנה ְּגמּוָרה ּוְבֵלב ָׁשֵלם ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני 
ְוַהְּיהּוִדים  ָעָקא  ָּדא   ַא ֶנֶעְצָרה.  ְוַהַּמֵּגָפה   ְלָפֶני ִהְתַקֵּבל  ָקְרָּבִני  ְוָאֵכן  ִיְׂשָרֵאל, 
ָמה  ְּבַנְפִׁשי;  ֵעָצה  ְלָהִׁשית  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְוַעָּתה  ֶׁשִּלי,  ֵמִאיְר'ל  ַעל  ְלַוֵּתר  ְמָסְרִבים 

ֶאֱעֶׂשה?"

ַהְּקדֹוִׁשים,  ַהְּסָפִרים  ֵּבין  ָרכּון  ָהָיה  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  רֹאׁשֹו  ּדּוִמָּיה.  ִרְגֵעי  ַּכָּמה  ָחְלפּו 
ּוְדָמעֹות ָּגְלׁשּו ֵמֵעיָניו ַהְּטהֹורֹות. 

ַהָּקָהל ֶהָעצּום ֶׁשִהְתַאֵּסף ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ִצָּפה ִּבְדִריכּות ּוַבֲחָרָדה ַלִהְתַרֲחֻׁשּיֹות: 
ַהִאם ַחֵּיי ֵמִאיְר'ל ַיּטּו ֶאת ַהַּכף ְוָאז ָּתׁשּוב, ָחִליָלה, ַהַּמֵּגָפה ְוַתֶּכה ִּביהּוֵדי ָהֲעָיָרה 

ַהְּׁשבּוִרים?...

ּוְלֶפַתע ִהְתַנֵּׂשא רֹאׁשֹו ָעטּור ַהֵּׂשיָבה ֶׁשל ַרִּבי ִּפיְנָחס, ְוהּוא ִהְכִריז ְּבקֹול:

"ִמי ֶׁשֵּבַר ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, הּוא ְיָבֵר ִויַרֵּפא ֶאת ַהחֹוֶלה ְיהּוָדה 
ֵמִאיר... ְּבתֹו ְׁשַאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ְונֹאַמר ָאֵמן".

ְוִהְרִעיד  ִהְרִעיׁש  ַהָּגדֹול  ַהּקֹול  ֶהָעצּום.  ַהָּקָהל  ָּכל  ִמִּפי  ִנְׁשַמע  ַרָּבִתי  'ָאֵמן'  קֹול 
ֶאת ַאּמֹות ַהִּסִּפים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְודֹוֶמה ָהָיה ִּכי ִקירֹוָתיו ָנִעים ְּכנֹוַע ֲעֵצי ַהַּיַער. 
קֹול ָהָאֵמן ָהָעְצָמִתי ִנְׁשַמע ְּבָכל ָהֲעָיָרה, ִטֵּפס ַלָּמרֹום, ָּבַקע ַּדְלֵתי ָׁשַמִים ְוָקַרע 

ְׁשָחִקים ִמַּמַעל – ּוְראּו ֶזה ֶּפֶלא:

ֵהֵחל ֵמאֹותֹו ָהֶרַגע ֵהֵחל ֵמִאיְר'ל ְלַהְבִריא! ַאף ַהַּמֵּגָפה, ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ֶנֶעְצָרה, א 
ָׁשָבה עֹוד. ִויִהי ְלֶפֶלא! 

 ('ְיִׁשיַבת ַחְכֵמי לּוְּבִלין' ח"א עמ' כ"ח)

ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְּבָכל יֹום

ְּכָבר ִהְקַּדְמנּו ְּבַמֲאָמִרים קֹוְדִמים ִּכי ַמהּוָתּה ֶׁשל ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ִהָּנּה ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְוַהְכָרָזה 
ַעל ִיחּוד ה' (ע"פ ֵסֶפר ַהִחּנּו ִמְצָוה תכ).

ַּבִּמְדָרׁש (דב"ר פ ב) ָּדְרׁשּו ַעל ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים עג כה): "ִמי ִלי ַבָּׁשָמִים ְוִעְּמ א ָחַפְצִּתי ָבָאֶרץ", ִּכי ִּבְׁשַעת ַמַּתן 
ּתֹוָרה ָּפַתח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ָּכל ָהְרִקיִעים ְּכֵדי ְלהֹוִדיַע ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין ֱאלֹו-ַּה ַאֵחר ִמְּלַבּדֹו. ְוָאֵכן, ִמָּיד 
ָאְמָרה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ִמי ִלי ַבָּׁשָמִים" – חּוץ ִמְּכבֹוְד, ּוְכֵׁשם ֶׁשֵאין ִלי ַּבָּׁשַמִים ֶאָּלא 
ַאָּתה, ָּכ א ָחַפְצִּתי ְּבַאֵחר ָּבָאֶרץ, ֶאָּלא ִנְכֶנֶסת ֲאִני ְּבָכל יֹום ְלָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוְמִעיָדה ָעֶלי ְואֹוֶמֶרת: "ְׁשַמע 

ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד".

 הּוא ֵהִׁשיב ָלֶהם ִּכְגמּוָלם ַהּטֹוב, ַּכְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא ִּבְבָרכֹות (ו א): "ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא: 'ַאֶּתם ֲעִׂשיתּוִני ֲחִטיָבה ַאַחת ָּבעֹוָלם, ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאְתֶכם ֲחִטיָבה ַאַחת ָּבעֹוָלם... ֶׁשֶּנֱאָמר (דה"י א יז כא): 

'ּוִמי ְּכַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ'".

ַאַחת  ַּפַעם  זֹאת  ֶׁשַּנֲעֶׂשה   ְּבָכ ַּדי  א  ְוִכי  ָויֹום,  יֹום  ְּבָכל  ַּפֲעַמִים  זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ָעֵלינּו  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין,  ֵיׁש 
ְּבַחֵּיינּו?

ְיֵתָרה ִמּזֹאת, ַּבְּגָמָרא ִּבְבָרכֹות (סג ב) ְמבָֹאר: "ָּפַתח ַרִּבי ְיהּוָדה ִּבְכבֹוד ּתֹוָרה ְוָדַרׁש: 'ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום 
ַהֶּזה ִנְהֵייָת ְלָעם' (ְּדָבִרים כז ט). ְוִכי אֹותֹו ַהּיֹום ִנְּתָנה ּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל, ַוֲהא אֹותֹו יֹום סֹוף ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהָיה? 
ֶאָּלא ְלַלֶּמְד ֶׁשֲחִביָבה ּתֹוָרה ַעל לֹוְמֶדיָה ְּבָכל יֹום ָויֹום – ְּכיֹום ֶׁשִּנְּתָנה ֵמַהר ִסיַני. ָאַמר ַרִּבי ַּתְנחּום ְּבֵריּה ְּדַרב 
ִחָּיא ִאיׁש ְּכַפר ַעּכֹו, ֵּתַדע, ֶׁשֲהֵרי ָאָדם קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית, ְוֶעֶרב ֶאָחד ֵאינֹו קֹוֵרא – ּדֹוֶמה ְּכִמי 

ֶׁשֹּלא ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ֵמעֹוָלם".

ָּכ ִהְסִּביר זֹאת ָהַרְמַח"ל ְּב'ֶדֶר ה'' (ח"ד פ"ד): "ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו, ִהֵּנה הּוא ֶמֶל ַעל ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו. ּוֵפרּוׁש 
ִעְנָין ֶזה הּוא, ִּכי ָאְמָנם ֲאִמַּתת ְמִציאּותֹו ִיְתָּבַר הּוא ָּדָבר ִּבְלִּתי ִנְתֶלה ְּבזּוָלתֹו ְּכָלל ּוִבְלִּתי ִמְתַיֵחס ְלזּוָלתֹו... 
ְואּוָלם ָרָצה ְּבטּובֹו ְוַחְסּדֹו, ְלַהְׁשִּפיל ִּכְבָיכֹול ְּבַעְנָותֹו ֶאת רּום ְּכבֹודֹו ְוִלְהיֹות ִמְתַיֵחס ֶאל ִנְבָרָאיו, ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין ָלֶהם ַיַחס ִעּמֹו ְּכָלל. ְוָרָצה ִלְהיֹות ָלֶהם ְּבַמְדֵרַגת 'ֶמֶל ֶאל ַעם', ֶׁשְּיַחֵּׁשב ָלֶהם ְלרֹאׁש ּוְלַמְנִהיג, 
ּוְלִהְתַּכֵּבד ִּכְבָיכֹול ָּבם ְּכֶמֶל ֶׁשִּמְתַּכֵּבד ְּבַעּמֹו, ְוָכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאָמר (ִמְׁשֵלי יד כח): 'ְּבָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶל'. ּוִבְבִחיָנה 
זֹו ִנְקָרֵאהּו 'ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם'. ְוִהֵּנה ִּבְבִחיָנה זֹו הּוא ֶנְחָׁשב ָלנּו ְלרֹאׁש ּוִמְתַּכֵּבד ָּבנּו, ְוַגם ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ַלֲעבֹד 

ֲעבֹוָדתֹו ְוִלָּׁשַמע ֵאָליו ְלָכל ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה, ְּכֶמֶל ְּבַעּמֹו.

ִלְגֵזרֹוָתיו  ֵאָליו  ּוְלִהְׁשַּתְעֵּבד  ָעֵלינּו  ַמְלכּותֹו  ּוְלַקֵּים  יֹום  ְּבָכל  ְלַהִּכירֹו  ָאנּו  ַחָּיִבים  ֵּכן  ַּגם  זֹו  ִּבְבִחיָנה  ְואּוָלם 
ַּכֲעָבִדים ֶאל ַמְלָּכם. ְוֶזה ִנְקָרא ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים. ְוִנְכָלל ִעְנָיָנּה ְּבָפסּוק ֶזה ֶׁשל 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל', ְּדַהְינּו 
ַההֹוָדָאה ְּבָדָבר ֶזה ֶׁשהּוא ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, מֹוֵל ְּבָכל ְּבִרּיֹוָתיו ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים, ְוִקּבּול עֹל ַמְלכּותֹו 

ְוִהְׁשַּתְעֵּבד ֵאָליו". 

ֵסֶדר ַהַּפְרִׁשּיֹות

ִאם  ִל'ְוָהָיה  'ְׁשַמע'  ָּפָרַׁשת  ָקְדָמה  "ָלָּמה   :ָּכ ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַּפְרִׁשּיֹות  ֵסֶדר  ֶאת  ִהְסִּבירּו  א)  יד  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ָׁשמַֹע'? ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְוַאַחר ָּכ ְיַקֵּבל עֹל ִמְצוֹות, 'ְוָהָיה' ְל'ַוּיֹאֶמר', ֶׁש'ְוָהָיה' נֹוֵהג 

ֵּבין ַּבּיֹום ּוֵבין ַּבַּלְיָלה, 'ַוּיֹאֶמר' ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ַּבּיֹום ִּבְלַבד".

הּוא,  ָחָכם  ִאם  ָמֶות;  ַעד  לֹו  ְלַהְכִאיב  ָהרֹוֵפא   ִנְצַר ֶׁשִּלְרפּוָאתֹו  ָאנּוׁש  ְלחֹוֶלה  זֹאת  ִהְמִׁשיל  ִמֶּקעֶלם  ַהַּסָּבא 
ַיְׂשִּכיל ְלַהְפִנים ֶאל ִלּבֹו ִּכי ָהרֹוֵפא ּדֹוֵרׁש ַא ְוַרק ֶאת טֹוָבתֹו, ְוָאז ֵיַקל ָעָליו ְלַקֵּבל ִמָּיָדיו ֶאת ַהִּיּסּוִרים, ִּכי ְּכָבר 
ֵהִׁשיב ֶאל ִלּבֹו ִּכי ָהרֹוֵפא ֵאינֹו עֹוֶׂשה זֹאת ִמִּׂשְנָאתֹו, ֶאָּלא ֵמרֹב ַאֲהָבתֹו. ַא ִאם הּוא ָסָכל, ִיָּלֵחם ִעם ָהרֹוֵפא, 

ְוָהרֹוֵפא ַהְּמֻחָּיב ְלַרְּפאֹו ֵיָאֵלץ ְלַהְכִאיב לֹו יֹוֵתר, ְוָכ ַּגם ִּתְרַחק ְרפּוָאתֹו.

ַאף ְּבִעְנַין ַהִּמְצוֹות ָּכ הּוא: ַהִּמְצוֹות נֹוֲעדּו ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת ִנְׁשָמֵתנּו, ֶאָּלא ֶׁשֵּבין ַהִּמְצוֹות ֶיְׁשָנן ָּכֵאּלּו ַהָּקׁשֹות 
ְמאֹד ְלִקּיּום. ַעל ֵּכן ִהְמִליצּו ָלנּו ֲחָכִמים ְלַקֵּבל ָעֵלינּו ְּתִחָּלה עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים, ְּכלֹוַמר – ְלַהְפִנים ִּכי ַהּבֹוֵרא 
ִיְתָּבַר ָחֵפץ ַא ְוַרק ְלֵהיִטיב ָלנּו, ְוָכ ֵיַקל ָעֵלינּו ְלַקֵּבל ֶאת עֹל ַהִּמְצוֹות, ֶׁשִאם א ֵּכן ִיְצָטֵר ַהּבֹוֵרא ְלַיְּסֵרנּו 

ְּכֵדי ֶׁשְּנַקְּיָמן, ְוָכ ַנְפִסיד ְּבִכְפַלִים ('ִּכְתֵבי ַהַּסָּבא ִמֶּקעֶלם' ָיִמים נֹוָרִאים ח) .

ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכֶנֶגד ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות

ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' (או"ח סא ב) ֵהִביא ְּבֵׁשם 'ֵאִלָּיה ַרָּבה' ֶׁשֵהִביא ְּבֵׁשם ַה'ּכְֹלּבֹו' ע"פ ִּדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי ֶׁשִּבְקִריַאת 
ְׁשַמע ֵיׁש ֲעָׂשָרה ִעְנָיִנים ַהַּמְקִּביִלים ַלֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות, ְוָצִרי ָהָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבָכ ַּבֲאִמיַרת ְקִריַאת ְׁשַמע, 

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַלֲעבֹר ָחִליָלה ַעל ֶאָחד ֵמֶהם:

א. 'ה' ֱאֵקינּו' – ְּכֶנֶגד 'ָאֹנִכי ה''; ב. 'ה' ֶאָחד' – ְּכֶנֶגד 'א ִיְהֶיה ְל'; ג. 'ְוָאַהְבָּת' – ְּכֶנֶגד 'א ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' 
ֱאֶקי ַלָּׁשְוא', ֶׁשֲהֵרי ָהאֹוֵהב ֶאת ַהֶּמֶל א ִיָּׁשַבע ִּבְׁשמֹו ַלֶּׁשֶקר; ד. 'ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת' – ְוא ֵּבית ֲחֵבְר, ְּכֶנֶגד 
'א ַתְחמֹד'; ה. 'ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ' – ְוא ְּדַגן ֲחֵבְר, ְּכֶנֶגד 'א ִתְגנֹב'; ו. 'ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה' – ְּכֶנֶגד 'א ִתְרָצח', ֶׁשֵּכן 
ִּדין ַההֹוֵרג ְלֵהָהֵרג; ז. 'ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם' – ְּכֶנֶגד 'ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי', ֶׁשֲאִריכּות ָיִמים ִהיא ְׂשָכָרּה ֶׁשל ִמְצָוה זֹאת; 
ח. 'ְוא ָתתּורּו... ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם' – ְּכֶנֶגד 'א ִתְנָאף'; ט. 'ְלַמַען ִּתְזְּכרּו... ֶאת ָּכל ִמְצוָֹתי' – ְּכֶנֶגד 'ָזכֹור ֶאת יֹום 

ַהַּׁשָּבת', ֶׁשֵּכן ְׁשקּוָלה ַׁשָּבת ְּכֶנֶגד ָּכל ַהּתֹוָרה; י. 'ֲאִני ה' ֱאֵקיֶכם' – ְּכֶנֶגד 'א ַתֲעֶנה ְבֵרֲע ֵעד ָׁשֶקר'.

ַה'ָּבֵאר ֵהיֵטב' (ָׁשם) הֹוִסיף ֶׁשִאם ָעַבר ָהָאָדם ָחִליָלה ַעל ֶאָחד ֵמֶהם, ְיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶאת אֹותֹו ַהִּדֵּבר ֵמָחָדׁש 
ַּבֲאִמיָרתֹו ְּבֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
עֹוד ָאֵמן ַאַחת...

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ַאַח אמן

ססִספּפוּור ם
ָמה (ד) ַ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


