
ת ּתֹוְלדֹת ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִיְצָחק ָלַמד ֶּדֶר ְּתִפָּלה ֵמָאִביו
"ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק" (כה יט)

 ָּכ ַעל  ַהְּתִמיָהה  ֻהְּבָעה  ְּכָבר  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּפסּוק  ַעל  ַרִׁש"י  ְּבִדְבֵרי 
ֶׁשְּׁשֵני ֶחְלֵקי ַהָּפסּוק ִנְרִאים ְּככֹוְפִלים ֶזה ֶאת ֶזה.

ֶׁשל  ַרָּבּה  ְּתאֹוִמים  ֵליּב  ְיהּוָדה  ַאְרֵיה  ַרִּבי  זֹאת  ֵּבֵאר  ִנְפָלא  ְּבֹאֶפן 
ּבְָראד:

ַהְּגָמָרא (ב"ק צב א) ָּדְרָׁשה ִמָּכ ֶׁשְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ַעל ְּפִקיַדת 
ֲאִביֶמֶל ָזָכה ְוִנְפַקד ְּבַעְצמֹו ְּבֵלַדת ִיְצָחק, ִמּׁשּום ֶׁש"ָּכל ַהְּמַבֵּקׁש 
ְּתִחָּלה".  ַנֲעֶנה  הּוא  ָּדָבר,  ְלאֹותֹו   ָצִרי ְוהּוא  ֲחֵברֹו  ַעל  ַרֲחִמים 
זֹו   ְּבֶדֶר  ָהַל ְּבנֹו  ִיְצָחק  ַאף  ִּכי  ְמבָֹאר  כא)  פס'  (ְלַהָּלן  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 

ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל "ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא" ְוא ַעל ַעְצמֹו.

ֶּבן  ִיְצָחק  ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת  ַּבָּפסּוק  ַהִּסָּבה ַלְּכִפילּות  זֹוִהי 
ַאְבָרָהם" – ֵּכיַצד ָזָכה ִיְצָחק ְּבתֹוָלדֹות? "ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק" 
– ִּבְזכּות ִהְתּבֹוְננּותֹו ַּבִּסָּבה ֶׁשַאְבָרָהם ָאִביו הֹוִלידֹו: ִמּכֹחַ ַהְּתִפָּלה 

ַעל זּוָלתֹו. ִמֶּׁשִאֵּמץ ִיְצָחק ַהְנָהָגה זֹאת, ִנְפַקד ַּגם הּוא ְּכָאִביו.
'ַיֲעַלת ֵחן'

ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתרֹוָמם
"ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה'" (כה כא)

ָּכַתב ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ַמֲהָר"ם חֲַלאָווה ְּבִסְפרֹו 'ִאְמֵרי ֶׁשֶפר':

ִּבְתִפָּלתֹו זֹו ִהְזִּכיר ִיְצָחק ֶאת ַהַּבָּקָׁשה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבִפינּו ִמֵּדי ַׁשָּבת 
ִרְבָקה:  ִאְׁשּתֹו  ְוֵׁשם  ְׁשמֹו  ְּכלּוִלים  ֶׁשָּבּה  'ִנְׁשַמת'  ְּתִפַּלת  ְּבִסּיּום 
"ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתרֹוָמם, ּוְבִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבֵר, ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים 
ִּתְתַקָּדׁש, ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַהָּלל". [ִיְצָחק ִנְרָמז ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות 
ִנְרֶמֶזת  ִרְבָקה  ְקדֹוִׁשים.  ֲחִסיִדים,  ַצִּדיִקים,  ְיָׁשִרים,  ַהִּמִּלים:  ֶׁשל 
ָּבאֹות ַהְּׁשִליִׁשית ַּבִּמִּלים: ִּתְתרֹוָמם, ִּתְתָּברֵ, ִּתְתַקָּדׁש, ִּתְתַהָּלל].

"ָהרֹוֶצה ֶׁשַּיְחִּכים ַיְדִרים ְוֶׁשַּיֲעִׁשיר ַיְצִּפין"
"ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו" (כה כא)

ּוִמְתַּפֶּלֶלת"  זֹו  ְּבָזִוית  עֹוֶמֶדת  ְוזֹו  ּוִמְתַּפֵּלל  זֹו  ְּבָזִוית  עֹוֵמד  "ֶזה 
(ַרִׁש"י).

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָּדִוד ֶטעִּביל ַרָּבּה ֶׁשל ִליָסא:

ֶׁשַּיְחִּכים  "ָהרֹוֶצה  ֲחָכִמים:  ָקְבעּו  ב)  (כה  ַּבְתָרא  ָּבָבא  ְּבַמֶּסֶכת 
ַיְדִרים ְוֶׁשַּיֲעִׁשיר ַיְצִּפין", ְוזֹאת ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיַעתָנוּ ַהּתֹוָרה ְּבאֹוְמָרּה 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשָהָיה  ִיְצָחק  ָזִוּיֹות:  ִּבְׁשֵּתי  ִהְתַּפְּללּו  ְוִרְבָקה  ֶׁשִּיְצָחק 
'עֹוָלה ְּתִמיָמה', א ִּכֵּון ִּבְתִפָּלתֹו ַעל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּכָלל, ֶאָּלא 
ְּדרֹוִמית  ְּבָזִוית  ִהְתַּפֵּלל  ֵּכן  ְוַעל  ה',  עֹוֵבד  ֵּבן  ְלַהֲעִמיד  ַרק  ִּבֵּקׁש 
ַּגם  ְּבָנם  ִיְזֶּכה   ְלָכ ֶׁשְּבנֹוָסף  ִּבְּקָׁשה  ִרְבָקה  אּוָלם  ַהָחְכָמה.  ַצד   –

ְּבִבְרַּכת ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַעל ֵּכן ֶנֶעְמָדה ִלְתִפָּלה ְּבָזִוית ְצפֹוִנית. 
'ֶנֶפׁש ָּדִוד'

ַהְּתִפָּלה ִהיא ִסַּבת ָהֲעָקרּות
"ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא" (כה כא)

עֻבְדַּת  ֶאת  ְלָתֵאר  ְלַהְקִּדים  ַהּתֹוָרה  ָהְיָתה  ְצִריָכה  ִלְכאֹוָרה 
ֵמֲחָמָתּה,  ֶׁשָּבָאה  ִיְצָחק  ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ְלֵתאּור  ִרְבָקה  ֶׁשל  ֲעָקרּוָתּה 

ּוַמּדּוַע ִׁשְּנָתה ִהיא ֶאת ֵסֶדר ַהְּדָבִרים?

ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמֹה ַּגאְנְצְפִריד:

ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשל  ֲעָקרּוָתם  ִסַּבת  ֶׁשָּכל  ְמבָֹאר  א)  (סד  ְיָבמֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ָהְיָתה ִמְּפֵני ֶׁשִהְתַאָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלְתִפָּלָתם. ְלִפי ֶזה מּוָבן 
ִסַּבת  ָהְיָתה  ָהֲעָקרּות  א  ֶׁשֵּכן  ְּכִסְדָרם,  ִנְכְּתבּו  ָאֵכן  ַהְּדָבִרים  ִּכי 

ַהְּתִפָּלה, ֶאָּלא ַהְּתִפָּלה ָהְיָתה ִסַּבת ָהֲעָקרּות.
'ַאִּפְריֹון'

ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְּתִפַּלת ִיְצָחק ִלְתִפַּלת ִרְבָקה
"ַוֵּיָעֶתר לֹו ה' ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו" (כה כא)

"'לֹו' ְוא 'ָלּה', ֶׁשֵאין ּדֹומָה ְּתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ַצִּדיק ִלְתִפַּלת ַצִּדיק 
ֶּבן ָרׁשָע" (ַרִׁש"י).

ֵיׁש ְלָהִבין: ֲהא ְׁשֵניֶהם ַעל ָּדָבר ֶאָחד ִהְתַּפְּללּו, ְּבָמה ִמְתַּבֵּטאת 
ֵאפֹוא ָהֻעְבָּדה ֶׁשָּׁשַמע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְצָחק יֹוֵתר ִמְּלִרְבָקה?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא ִמֻּלְּבִלין:

ִרְבָקה:  ֶׁשל  ִמִּבְתִפָּלָתּה  ִיְצָחק  ֶׁשל  ִּבְתִפָּלתֹו  ָהְיָתה  ׁשֹוָנה  ַּכָּוָנה 
ִיְצָחק ֶׁשָהָיה 'ַצִּדיק ֶּבן ַצִּדיק', א ִהִּכיר ִמָּקרֹוב ֶאת ָהַרע, ַעל ֵּכן 
א ֵּפֵרׁש ִּבְתִפָּלתֹו ֶׁשְּמַבֵּקׁש ִלְזּכֹות ְּבָבִנים ַצִּדיִקים, אּוָלם ִרְבָקה 
ֶׁשָהְיָתה ִּבּתֹו ֶׁשל ָלָבן ָהָרָׁשע ִהִּכיָרה ֵהיֵטב ֶאת ָהַרע, ַעל ֵּכן ֵּפְרָטה 
ְּבַבָּקָׁשָתּה ֶׁשִּמְׁשּתֹוֶקֶקת ִהיא ִלְזּכֹות ְּבָבִנים טֹוִבים. ְלִפיָכ ֶנֱאָמר: 
"ַוֵּיָעֶתר לֹו ה'" – "לֹו ְוא ָלּה", ֶׁשֲהֵרי ָהֻעְבָּדה ֶׁשּנֹוַלד ֵעָׂשו ָהָרָׁשע 
הֹוִכיָחה ִּכי ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ִהְתַקְּבָלה ְוא ְּתִפָּלָתּה ֶׁשל ִרְבָקה.
'ִאְמֵרי ַּדַעת'

ֵאיָמַתי ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה ָּכָראּוי
"ַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי" (כה כב)

ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ִמִּליְסָקא:

ַהֵהָריֹון,  ֵמֲחַמת  ָלּה  ַהִּנְגָרם  ָהַרב  ַּבַּצַער  ִרְבָקה  ֶׁשּנֹוְכָחה  ֵּכיָון 
ָאְמָרה: "ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי" – ַמּדּוַע ִהְתַּפַּלְלִּתי ַעל ַעְצִמי ִּבְלַבד, 
ַהּתֹוָרה:  ֶׁשֵהִעיָדה  (ְּכִפי  זּוָלתֹו  ַעל  ְּתִפָּלתֹו  ֶׁשִּכֵּון  ְּכִיְצָחק  ָנַהְגִּתי  ְוא 
"ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק... ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו"), ִמי יֹוֵדַע, ֶׁשָּמא ִמּׁשּום ָּכ א ִהְתַקְּבָלה 

ְּתִפָּלִתי ָּכָראּוי, ַוֲאִני ֶנֱאֶלֶצת ִלְסּבֹל ַצַער ָעצּום ֶזה.
'ַא ְּפִרי ְּתבּוָאה'

'ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם' – ַּדְוָקא ְּבֵליל ֶּפַסח
"ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ְּגָׁשה ָּנא ַוֲאֻמְׁש ְּבִני" (כז כא)

'ָׁשלֹום  ְלַזֵּמר  ֶׁשֹּלא  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּקִהּלֹות  ַרּבֹות  ֶׁשל  ִמִּמְנָהָגן  ְּבׁשֹוֶנה 
ִׁשּמּוִרים,  ֵליל  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ַּבַּׁשָּבת,  ֶׁשָחל  ַהֵּסֶדר  ְּבֵליל  ֲעֵליֶכם' 
ָהַאְדמֹו"ר  ָנַתן   ְלָכ ִנְפָלא  ַטַעם  ְלַזְמּרֹו.  ָנֲהגּו  ֶּבעְלְזא  ִּבְקִהַּלת 

ַמֲהִרי"ד ִמֶּבעְלְזא:

ִיְצָחק  ִּבְרַּכת  מֹוֵעד  ִּכי  ֶנֱאָמר  לב)  (ֶּפֶרק  ֱאִליֶעֶזר'  ְּדַרִּבי  ְּב'ִפְרֵקי 
ְלָבָניו ָהָיה ְּבֵליל ֶּפַסח. ְוִהֵּנה ַּבִּמְדָרׁש ְמבָֹאר (ב"ר מד ג) ִּכי: "ְּבָׁשָעה 
ָרפֶה  ִלּבֹו  ָהָיה  ְּבִני'...   ַוֲאֻמְׁש ָּנא  'ְּגָׁשה  ְלַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ֶׁשָאַמר 
ִמיִמינֹו  ֶאָחד  ַמְלָאִכים  ְׁשֵני  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ְוִזֵּמן  ְּכַׁשֲעָוה, 
ְוֶאָחד ִמְּׂשמֹאלֹו ְוָהיּו אֹוֲחִזין אֹותֹו ְּבַמְרְּפקֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיּפֹל". ְּכֵדי 
ְלַהִּכיר טֹוָבה ַלַּמְלָאִכים ֶׁשִּבְזכּוָתם ָזָכה ַיֲעקֹב ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּבָרכֹות 

ּבְלְַיָלה ֶזה, ָראּוי ֶׁשְּנַקְּדָמם ְּבִבְרַּכת "ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם".
'ֶלֶקט ִאְמֵרי קֶֹדׁש' ֶּכֶר ז עמ' מח

ַהְּזַמן ֶׁשּבֹו ְיֵדי ֵעָׂשו ׁשֹוְלטֹות
"ַוּיֹאֶמר ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו" (כז כב)

ְידּוִעים ֵהם ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ב"ר סה כ) ַעל ָּפסּוק ֶזה: "ִּבְזַמן ֶׁשּקֹולֹו 
ֶאָּלא  ֵעָׂשו".  ְיֵדי  ַהָּיַדִים  ֵאין  ְּכֵנִסּיֹות...  ְּבָבֵּתי  ָמצּוי  ַיֲעקֹב  ֶׁשל 
ֶׁשַהְּתִמיָהה עֹוָלה ְּכֵמֵאֶליהָ: ֲהֵרי ִמַּפְׁשטּות ַהָּלׁשֹון ַמְׁשַמע ֶׁשּקֹולֹו 
ֶׁשל ַיֲעקֹב ִויֵדי ֵעָׂשו ִיְתַקְּימוּ ַיְחָּדו, ֶׁשֲהֵרי ְּכִתיב: "ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו" 

– ְּבָוי"ו ַהִחּבּור?

ְּבַרם ְּבֵפרּוׁשֹו ַלִּמְדָרׁש ְּכָבר ִהְרִּגיׁש ַרִׁש"י ְּבֻקְׁשָיה זֹו, ּוְלִפיָכ ֵּבֵאר 
 ִמָּכ ִּדְבֵריֶהם  ֶאת  ָּדְרׁשּו  ֲחָכִמים  ְּכִדְלַהָּלן:  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ֶאת 
ֶׁשֵּתַבת "ַהּקֹל" ִנְכְּתָבה ִּבְכִתיב ָחֵסר, ְּכֵעין 'ַקל'. ְלִפיָכ ֵּבֲארּו ִּכי ָּכל 
'ַקל' הּוא ְּבֵעיֵני ָּבָניו, ֲאַזי ׁשֹוְלטֹות  ְזַמן ֶׁשּקֹול ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב 
 – ּוִבְמלֹואֹו  ַּבֲחִׁשיבּותֹו  עֹוֵמד  קֹולֹו  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ֵעָׂשו,  ְיֵדי  ָּבֶהם 

'קֹול', ֲאַזי ֵאין ְיֵדי ֵעָׂשו ְיכֹולֹות ִלְׁשט ָּבֶהם.

ִּבְרַּכת ִיְצָחק ָחָלה ַרק ַעל ַיֲעקֹב ֶׁשָעַמד ְלִצּדֹו
ְמאֹד  ַעד  ּוָמָרה  ְּגדָֹלה  ְצָעָקה  ַוִּיְצַעק  ָאִביו  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵעָׂשו  "ִּכְׁשמַֹע 

ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו ָּבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי" (כז לד)

ִיְצָחק   ֶׁשֵּבֵר ְּבָׁשָעה  ֲהא  ֵעָׂשו,  ֶנֱחַרד  ָמה  ִמְּפֵני  ָהַרְלבַּ"ג:  ָּתַמּה 
ְוא  ַהְּבָרָכה  ָחָלה  ָעָליו  ֵּכן  ְוִאם  ְלֵעָׂשו,  ְּבִלּבֹו  ִהְתַּכֵּון  ַיֲעקֹב  ֶאת 

ַעל ַיֲעקֹב?

ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָּדִוד וֹואְלִקין ַרב ְקִהַּלת 'ֵּבית ַאֲהרֹן' ִּבְבּרּוְקִלין: 
ְּבנֹוֵגַע ִלְתִפָּלה ַעל ַהחֹוֶלה ָּפַסק ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' (קיט א) ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל 
ַעל ַהחֹוֶלה ְּבָפָניו ֵאינֹו ָצִרי ְלַהְזִּכיר ֶאת ָׁשם ַהחֹוֶלה, ְוַרק ַּכֲאֶׁשר 
ַהחֹוֶלה ֵאינֹו ִנְמָצא ְלַיד ַהִּמְתַּפֵּלל ָעָליו ְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו. ֵמַעָּתה 
ֵיׁש לֹוַמר, ֶׁשִּיְצָחק א ִהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ְּבִבְרָכתֹו, ּוִמֵּמיָלא 
ּוְבֶצֶדק  ֵעָׂשו,  ַעל  ְוא  ְלִצּדֹו  ֶׁשָעַמד  ַיֲעקֹב  ַעל  ַרק  ַהְּבָרָכה  ָחָלה 

ֶנֱחַרד ֵעָׂשו.
'ָרַמת ְׁשמּוֵאל'

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

ני ּפְ ם

ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹות ַיֲעקֹב
"ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵר ֶאת ַיֲעקֹב ַוְיִהי ַא ָיצֹא ָיָצא 

ַיֲעקֹב ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָׂשו ָאִחיו ָּבא ִמֵּצידוֹ" (כז ל)

ִּכי  ִלְלֹמד  נּוַכל  ַיֲעקֹב"  ָיָצא  ָיצֹא   ַא" ַהָּלׁשֹון  ִמְּכִפילּות 
ַאֲחָריו  ִרְבָקה  ָעְנָתה  ַיֲעקֹב,  ֶאת  ִיְצָחק   ֶׁשֵּבֵר ְּבָׁשָעה 
ְלַאַחר  ַאף  ָמה  ִמְּפֵני  מּוָבן  ֶזה  ְלִפי  צ"א).  (ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ָאֵמן' 
 ֶׁשִּגָּלה ִיְצָחק ֶאת ָטעּותֹו ָחַזר ְוָאַמר (ְלַהָּלן פס' לג) "ַּגם ָּברּו
ִיְהֶיה". ֶׁשֵּכן ַאף הּוא ָיַדע ִּכי ְּבָרָכה ַהַּנֲעֵנית ְּבָאֵמן – סֹוָפּה 
ְלִהְתַקֵּים, ּוְלִפי ֶזה ַּגם יּוְבנּו ִּדּיּוָקם ֶׁשל ִּדְבֵרי ִרְבָקה (ְלֵעיל 
ְּבָאֵמן  ַהַּנֲעֵנית  ְּבָרָכה  ֶׁשֵּכן  ה'",  ִלְפֵני  "ַוֲאָבֶרְכָכה  ז):  פס' 

ְּבִגיַמְטִרָּיה  'ָאֵמן'  ִּכי  ה'',  'ִלְפֵני  ֶׁשִהָּנּה  ִלְבָרָכה  ֶנֱחֶׁשֶבת 
ְׁשמֹות ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות. 

'ַחֵּיי ִיְצָחק' 

.‡" ָ ׁ̆ ַהר¿ ‡ֹון ַהּ„ֹורֹו˙ ַהּמַ ל ּ‚¿ ∆ ׁ̆ ּלּוָל‡  ƒה ו ָיחּול יֹוָמ‡ „¿ ל≈ ס¿ ƒכ י ה' ּב¿ ƒ ׁ̆ י ƒיֹום ֲחמ ּב¿
ּכֹחֹו  ָכל  ּב¿ ן  ָ‡מ≈ ָהעֹוָנה  ל  ּכָ  : ׁ̆ י ƒ̃ ָל  ׁ̆ י ר≈ "ָ‡ַמר  ב):  (˜יט   ˙ ּבָ ַ ׁ̆  ˙ כ∆ ַמּס∆ ּב¿ ָמָר‡  ַהּ‚¿ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ַעל   
חּו  ¿̇ ƒּפ' ב):  כו  ָיה  ע¿ ַ ׁ̆ (י¿ ָמר  ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ן,  ∆„ ע≈ ן  ַ‚ּ י  ֲער≈ ַ ׁ̆ לֹו  ין  ƒח ¿̇ ּפֹו ָרם]  ˜ֹול  ּב¿ ֹוס:  ּ̇ ַל ָנ˙ֹו,  ּוָ ּכַ ָכל  ּב¿ "י:  ƒ ׁ̆ ַר [ל¿
ן". ָ‡מ≈ ים  ƒר ‡ֹומ¿ ∆ ׁ̆ '  ‡ ּלָ ∆‡ ים'  ƒֻמנ ¡‡ ר  ֹומ≈ ׁ̆ ' י  ר≈ ¿̃ ƒּ̇ ַ‡ל  ים'  ƒֻמנ ¡‡ ר  ֹמ≈ ׁ̆ י˜  ƒ„ּ ַ̂ ‚ֹוי  ָיבֹ‡  ו¿ ים  ƒָער ¿ ׁ̆

ך¿  ר∆ ם ּ„∆ ה∆ ָח„ מ≈ ָכל ‡∆ ּל¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒים ַרּב ƒָער ¿ ׁ̆  ׁ̆ ן י≈ ∆„ ַ‚ן ע≈ "‡:  ל¿ ָ ׁ̆ ַהר¿ נּו ַהּמַ ב ַרּב≈ ַ̇ ּכָ
ים,  ƒֹון ַרּב ׁ̆ ל¿ ƒים' ּב ƒָער ¿ ׁ̆ חּו  ¿̇ ƒָמר: 'ּפ ¡‡ ן נ∆ ה ָ‡מ≈ ח, ַ‡ך¿ ַעל ָהעֹונ∆ ַ̇ ּפָ ƒה ˙ ל¿ ר∆ ַ‡ח∆

ים. ƒָער ¿ ּׁ̆ ל ַה ים ּכָ ƒח ָּ̇ פ¿ ƒָפָניו נ ן ּב¿ ּכ≈ ∆ ׁ̆
יָרה! ƒ„ּ‡ַ ָמה ¿̂ ה  – ָע ַטּנָ ¿̃ ה  ּלָ ƒן. מ ָ‡מ≈
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ַהֶּזה?  ַּכָּדָבר  ִיָּתֵכן  ִּבְזַמֵּננּו  ַּגם  ַהִאם  ְּבָפָרָׁשֵתנּו.  ָקָראנּו  ַהֶּטַבע  ַמַעְרכֹות  ֶאת  ְלַׁשֵּדד  ַהֵּלב  ֵמעֶֹמק  ַהּיֹוֵצאת  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ּכָֹחּה  ַעל 
ַהִּסּפּור ָהֲאִמִּתי ֶׁשְּלָפֵנינּו, ֲאֶׁשר ַרק ְּפָרֵטיֶהם ֶׁשל ִּגּבֹוָריו ֻטְׁשְטׁשּו ּבֹו, יֹוִכיַח ֶׁשָאֵכן, ֵאין ְּגבּול ְוִׁשעּור ְלכֹחַ ַהְּתִפָּלה ַּגם ְּבדֹוֵרנּו 

ָאנּו. ִׁשְמעּו ּוְתִחי ַנְפְׁשֶכם.

ְּבאֹותֹו יֹום ָרֲעָׁשה ָהָאֶרץ ְלִמְׁשַמע ַהְּבׂשֹוָרה. ְקבּוַצת ַּבחּוֵרי ְיִׁשיָבה, ָּכ ִּבְּׂשרּו ּכֹוְתרֹות ָהִעּתֹוִנים, ָיְצָאה ִלְרחֹץ ְּבחֹוף ַיָּמּה ֶׁשל 
ֲחֵדָרה, ּוְמַעְרֹּבֶלת ִּפְתאֹוִמית ָסֲחָפה אֹוָתם ֶאל ַמֲעַמֵּקי ַהָּים. ֲחִמָּׁשה ַּבחּוִרים ִהְצִליחּו ָלׁשּוב ְלחֹוף ִמְבָטִחים, ַא ְׁשַנִים ֵמֶהם 
ִנְסֲחפּו ַלֶּמְרַחִּקים. ָהֶאָחד ִנְפַלט ֶאל ַהחֹוף ַּכֲעבֹר ְזַמן ָקָצר ְּכֶׁשְּלכֹחֹות ַהַהָצָּלה א נֹוַתר ֶאָּלא ִלְקּבַֹע ֶאת ְּפִטיָרתֹו, ַרְחָמָנא 
ִליְצָלן, ְוֵאילּו ַהֵּׁשִני ֶנֱעַלם ְּכִאּלּו ָּבְלָעה אֹותֹו ָהֲאָדָמה. ֲחֵבָריו ַהְּמבָֹהִלים ִמֲהרּו ְלַהְזִעיק ֶעְזָרה, ְוֶצֶות ִנְרָחב ִנְׁשַלח ְּכֵדי ְלַאְּתרֹו. 
ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְוַהֲחֵבִרים ִקּוּו ְלטֹוב, ַא ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער, ַּכֲעבֹר ְיָמָמה ֶׁשל ִחּפּוִׂשים ֻאְּתָרה ּגּוָפתֹו ַּתַחת ֶסַלע ֶׁשָּׁשַכן ְּבַמֲעַמֵּקי 

ַהָּים.

ִעם ִהָּוַדע ְּדַבר ֵהָעְלמוֹ ִמֲהרּו ֲחֵבָריו ְלַעְדֵּכן ֶאת הֹוָריו. ֵאּלּו ִהִּגיעּו ַלָּמקֹום ּתֹו ָׁשָעה ַקָּלה ְּכֶׁשֵהם ֲאחּוֵזי ֵאיָמה. ְּבֶמֶׁש ֶעְׂשִרים 
ְוַאְרַּבע ַהָּׁשעֹות ַהָּבאֹות ָעְמדּו ַעל ַהחֹוף ְּכֶׁשִּלָּבם ִנְקַרע ִמַּפַחד ּוִמְּדָאָגה, ְוִאיׁש א ִהְצִליַח ְלַהְרִּגיַע ֶאת רּוָחם ַהּסֹוֶעֶרת.

ִמְסַּתֵּבר ִּכי ַהַּנַער ַהֶּנְעָּדר ָהָיה ְּבָנם ְיִחיָדם ֶׁשּנֹוַלד ָלֶהם ִלְפֵני ִּכְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ְלַאַחר ִּכְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ְׁשנֹות ִצִּפָּיה ְרוּויֹות 
ְּכֶׁשָּׁשבּו  אּוָלם  ִּתְקָוה.  ֶׁשל  ָקלּוׁש  ִּבְׁשִביב  ֶנֱאַחז  ְּכֶׁשִּלָּבם  ַהחֹוף  ַעל  ֵהם  ָעְמדּו  ַעָּתה  ּוָמִרים.  ָקִׁשים  ּוְבִנְסיֹונֹות  ִּבְתִפּלֹות 

ַהּצֹוְלָלִנים ּוְבִפיֶהם ַהְּבׂשֹוָרה ַהָּקָׁשה, ִּכְמַעט ּוָפְרָחה ִנְׁשָמָתם ִמּגּוָפם ֵמרֹב ַצַער ְותּוָגה.

ָקֶׁשה ְלָתֵאר ְּבִמִּלים ֶאת ַהַהְלָוָיה קֹוַרַעת ַהֵּלב ֶׁשֶּנֶעְרָכה ְּבאֹותֹו ַהּיֹום. ַזֲעקֹוֶתיָה ֶׁשל ָהֵאם ִהְתַעְרְּבלּו ְּבַזֲעקֹוָתיו ַהָּמרֹות ֶׁשל 
ָהָאב, ְוקֹולֹוֵתיֶהם ַּגם ַיַחד ָעלּו ִלְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ְוִהְרִעיׁשּו ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים.

"ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם!" ָזֲעָקה ָהֵאם ַהְּכאּוָבה, ֶׁשֶּזה ַעָּתה ִאְּבָדה ֶאת ַהַּנַער ֶׁשֵאָליו ִהְתַּפְּלָלה ָׁשִנים ּכֹה ַרּבֹות, "ֵהן ַאָּתה ּכֹל ָיכֹול, 
ֲעֵׂשה ָנא ֶׁשִּיְחֶיה ְּבִני! ֵאיֶנִּני ְמֻסֶּגֶלת ַלֲעמֹד ַּבַּצַער ַהֶּזה!"

ֶאָּלא ֶׁשִּנְסָּתרֹות ֵהן ַּדְרֵכי ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו. ְּגֵזָרה ָהְיָתה ִהיא ִמְּלָפָניו, ְוַהֵּנס ַהְּמֻיָחל א ִהְתַרֵחׁש. ַהִּמָּטה ִהְמִׁשיָכה ְּבַדְרָּכּה 
ְלֵבית ָהָעְלִמין ְּכֶׁשְּסִביָבּה ֵמאֹות ַרּבֹות ֶׁשל ְמַלִּוים ֲאֶׁשר ְּפֵניֶהם ְספּוגֹות ַהְּדָמעֹות ֵהִעידּו ְּכֶאֶלף ֵעִדים ַעל ָהֵאֶבל ַהּנֹוָרא ֶׁשּבֹו 

ָהיּו ְׁשרּוִיים.

*

 ְיֵמי ַהִּׁשְבָעה ָחְלפּו ַעל ַההֹוִרים ַהְּׁשבּוִרים ְּכִמְקָׁשה ַאַחת ֶׁשל ְּבִכי ְוָיגֹון. ֵהם ִהְׁשַּתְּדלּו ָאְמָנם ְלַהְצִּדיק ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּדין, ַא
ִאיׁש א ָיכֹול ָהָיה ְלַמֵּלא ַּבֲעבּוָרם ֶאת ֶהָחָלל ַהּנֹוָרא ֶׁשִּנְפַער ְּבַחֵּייֶהם. ֵהם ִקּוּו ְלהֹוִביל ֶאת ְּבָנם ְלֻחָּפתֹו ְּבעֹוד ָׁשִנים ְספּורֹות, 

ְוַתַחת זֹאת ָהָיה ֲעֵליֶהם ְלַלּווֹתוֹ ְלֵבית עֹוָלמֹו.

ַלֲעבֹוַדת  ָׁשָבה  ְוָהֵאם  ָּבִכיר,  ִּכְמַנֵהל  ַלֲעבֹוָדתֹו  ָׁשב  ָהָאב  ָהֲעצּוָבה.  ַהִּׁשְגָרה  ֶאל  ָלׁשּוב  ַההֹוִרים  ֵהֵחּלּו  ַהִּׁשְבָעה,  ְיֵמי  ְּבתֹם 
ַההֹוָרָאה ֶׁשָּבּה ָעְסָקה ְּבֶמֶׁש ְׁשלֹוָׁשה ֲעׂשֹוִרים ִּבְרִציפּות.

נַֹחם  ְמַעט  ֶׁשָּיְכלּו.  ְּכָכל  ָעָליו  ְלָהֵקל  ִהְׁשַּתְּדלּו  ְוַהְּיִדיִדים  ַהְּקרֹוִבים  ַהְּׁשֵכִנים,  אּוַלם  ַלֲהָכָלה,  ִנָּתן  ּוִבְלִּתי  ָּגדֹול  ָהָיה  ְּכֵאָבם 
ָׁשֲאבּו ַההֹוִרים ִמן ַהִּסּפּוִרים ָהַרִּבים ֶׁשָּזְרמּו ְלא ֶהֶרף ְלִפְתָחם, ַעל ַּגְדלּות ַנְפׁשֹו ֶׁשל ְּבָנם, ִמּדֹוָתיו ַהּטֹובֹות ְוִדְבֵרי ַהּתֹוָרה 

ֶׁשהֹוִתיר ַאֲחָריו. 

*

ְּתקּוַפת ָמה ְלַאַחר ִסּיּום ַה'ְּׁשלֹוִׁשים' ִהַּדֵּפק ַעל ֶּדֶלת ֵּביָתם ַאְבֵר ְנׂשּוא ָּפִנים ּוִבֵּקׁש ְלׂשֹוֵחַח ִעָּמם ּוְלעֹוֵדד ֶאת רּוָחם. ָהְיָתה 
זֹו ְׁשַעת ֵּבין ַעְרַּבִים ְקִריָרה. ַאְפלּוִלית ֶׁשל ִּדְמּדּוִמים ָׂשְרָרה ַּבָּסלֹון ָהָרָחב, ָהָאְזַנִים ָהיּו ַקּׁשּובֹות ְוַהֵּלב ָהָיה ָּפתּוַח ִלְׁשמַֹע.

ִּדְבֵרי ַהֶּנָחָמה ֶׁשָּיְצאּו ִמִּפיו ֶׁשל ָהַאְבֵר ָחְדרּו ֶאל ִלָּבם ְוִחְּזקּו ֶאת רּוָחם, ַא ַהֶחֶסר ַהֻּמְרָּגׁש ִרֵחף ְּבמּוָחִׁשּיּות ַּבֲחַלל ָהֲאִויר. 
ֶטֶרם ֵצאתֹו ָחׁש ָהַאְבֵר ִּכי ָעָליו ְלהֹוִסיף ְּדַבר ָמה, ְוהּוא ִהְתַּפֵּלל ְּבִלּבֹו ִלְפֵני ה' ֶׁשָּיִׂשים ְּבִפיו ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּנכֹונֹות.

ַּכֲאֶׁשר ָלַחץ ֶאת ָידֹו ֶׁשל ָהָאב ְלאֹות ְּפֵרָדה, ִנְפְלטּו ַהִּמִּלים ִמִּפיו, ֶנֶעְדרֹות ֵסֶדר ּוְרִהיטּות, ַא ְמֵלאֹות ְּבִבָּטחֹון ּוְבִתְקָוה:

"הֹוִרים ְיָקִרים! ָּדִוד ַהֶּמֶל אֹוֵמר ִּבְתִהִּלים: 'יַעְַנ ה' ְּביֹום ָצָרה... ִיְׁשַלח ֶעְזְר ִמּקֶֹדׁש... ְיַמֵּלא ה' ָּכל מִשְׁאֲלוֹתֶיךָ'. ְּדעּו, ִּכי 
ַּדְוָקא ִּבְׁשַעת ָצָרה ָקרֹוב ָהָאָדם ֶאל ּבֹוְראֹו יֹוֵתר ִמָּתִמיד. ַאל ִּתְתָיֲאׁשוּ, ִהְתַחְּזקּו עֹוד ָועֹוד ִּבְתִפָּלה ּוְבַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ה' ְוַקְּבלּו 
ֲעֵליֶכם ְלִהָּׁשֵמר ִמִּׂשיָחה ְּבֵטָלה ְּבֵבית ַהְּכֵנֶסת. ֵהן ִאם ֶאת ָׂשָרה ִאֵּמנּו ָּפַקד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבִגיל ִּתְׁשִעים, ַהִאם א ָיכֹול 

הּוא לְפוֹקֶדְכֶם ְּבִגיל ֲחִמִּׁשים?..."

ְּבִמְׁשָּפִטים נֹוְקִבים ֵאּלּו ִנְפַרד ָהַאְבֵר ֵמַההֹוִרים, ְּכֶׁשהּוא נֹוֵטַע ִּתְקָוה ֲחָדָׁשה ְּבִלָּבם. ַעד ַעָּתה א ָחְלמּו ֵהם ְלַבֵּקׁש ִלְזּכֹות 
ְּבֶיֶלד נֹוָסף, אּוָלם ַעָּתה ִהְתַחְּדָׁשה ִּתְקָוָתם, ּוִמּיֹום ֶזה ְוָהְלָאה א ָחְדלּו ֵהם ִמְּלַהֲעִתיר ְּבָכל ּכָֹחם ִלְזּכֹות ְּבַרֲחֵמי ָׁשַמִים.

*

ָּפחֹות ִמְּׁשָנַתִים ְלַאֵחר ִמֵּכן ִצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהַאְבֵר. ֵמֵעֶבר ַלַּקו ִנְׁשַמע קֹולֹו ַהִּנְרָּגׁש ֶׁשל ָהָאב ְּכֶׁשהּוא ַמְזִמינֹו ְל... 
ְּבִרית! ְוא ֶׁשל ֶיֶלד ֶאָחד, ֶאָּלא ֶׁשל ְׁשֵני ְיָלִדים ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים.

ְּבִגיל ֲחִמִּׁשים ּוְׁשַּתִים, ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּסּכּוִיים, ָזכּו ַההֹוִרים ְלִהְתרֹוֵמם ֵמֲעַפר ְיגֹוָנם ּוְלָהִביא ַחִּיים ֲחָדִׁשים ָלעֹוָלם. אֶֹׁשר ָּכפּול 
ּוְמֻכָּפל ָהָיה ְמַנת ֶחְלָקם.

ַהְּבִרית ֶנֶעְרָכה ְּבִיּׁשּוב ְצפֹוִני ְמֻרָחק, אּוַלם ָהַאְבֵר ֶׁשִהְתַקָּׁשה ְלַהֲאִמין ַלְּבׂשֹוָרה ַהַּמְפִעיָמה ִהְטִריַח ַעְצמֹו ִלְנסֹעַ ֵאֶליָה ִמן 
ַהֶּמְרָּכז, ְּכֵדי ַלֲחזֹות ַּבֵּנס ְּבמֹו ֵעיָניו. ְוָאֵכן, ְּכֶׁשִּנְכַנס ָלאּוָלם ְוִהְבִחין ָּבָאב ַהָּטִרי ָהאֹוֵחז ְּבָיָדיו ֶאת ַיְלּדֹו ָהֶאָחד, ּוָבֵאם ָהאֹוֶחֶזת 

ֶאת ַהֶּיֶלד ַהֵּׁשִני, א ָיכֹול ָהָיה ַלֲעצֹר ֶאת ִּדְמעֹוָתיו.

ְּבַמֲהַל ְסעּוַדת ַהִּמְצָוה ָנָׂשא ָהָאב ְּדָבִרים ִנְרָּגִׁשים, ְוכֹה ָהיּו ְּדָבָריו:

"ִלְפֵני ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים נֹוַלד ְּבֵננּו ָהִראׁשֹון. ָקֶׁשה ִלי ְלָתֵאר ֶאת ְמנֹות ַהֵּסֶבל ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשָעַבְרנּו ִּבְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ַהָּׁשִנים 
ֶׁשִּצִּפינּו לֹו. ִּבְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ַהָּׁשִנים ַהָּבאֹות ָעַמְלנּו ְּבָכל ּכֵֹחנּו ְלַגְּדלֹו ְלתֹוָרה, ִהְׁשַקְענּו ּבֹו ֶאת ָּכל ִמְרֵצנּו, ְוִיַחְלנּו ְלָהִקים ַעל 

ָידֹו ּדֹור ֶהְמֵׁש ֶׁשִּיָּׂשא ֶאת ֵׁשם ֲאבֹוֵתינּו.

ְוִהֵּנה, ִלְפֵני ְׁשָנַתִים, ְּביֹום ָּבִהיר ָחַרב ָעֵלינּו ָהעֹוָלם. ְּבֵננּו ַהָּיִחיד ֶׁשִּבֵּקׁש ָלפּוׁש ִקְמָעא ִּביֵמי ֵּבין ַהְּזַמִּנים, ָטַבע ִּבְמַעְרֹּבֶלת 
ִּפְתאֹוִמית ְוהֹוִתיר אֹוָתנּו ֲהמּוִמים ְוֶנְעְּדֵרי ִּתְקָוה.

ְּבִגיל ֲחִמִּׁשים ִנְגַזר ָעֵלינּו ָלׁשּוב ִלְהיֹות ֲעִריִרִּיים. ְוֶׁשֹּלא ְּכֶבָעָבר, ַהַּפַעם ְלא ִסּכּוִיים ַרִּבים. ִהְתַחַּזְקנּו ַיַחד, ְוִקַּבְלנּו ָעֵלינּו ֶאת 
ְּגֵזַרת ַהּבֹוֵרא. ָזִכינּו ִּבְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ֶׁשל ַמְּתַנת ִחָּנם, ְוַעָּתה ָעָלה ָרצֹון ִמְּלָפָניו ִּכי ָנׁשּוב ַלֲעִרירּוֵתנּו.

ְּכחֶֹדׁש ְלַאַחר ָהָאסֹון ִנְקַלע ְלֵביֵתנּו ַאְבֵר  ִּבְלִּתי ֻמָּכר ְוָנַטע ָּבנּו ִּתְקָוה ֲחָדָׁשה. ִּפְתאֹום ֵהַבּנּו ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַאֶּוה 
ֶׁשִּנְתַּפֵּלל ֵאָליו ְוֵנָאֵחז ּבֹו ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּסּכּוִיים.

ִּבְזכּותֹו ִהְתַחְלנּו ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּנְזֶּכה ׁשּוב ַּבַּמָּתָנה ֶׁשִאַּבְדנּו. ַּגם ַהַּפַעם ָעַבְרנּו ְמַנת ִיּסּוִרים, ַהַּפַעם ְּתקּוָפה ְקָצָרה יֹוֵתר, ְוִהֵּנה 
ֵעיֵניֶכם ָהרֹואֹות ִּביׁשּוַעת ה' ַהְּכפּוָלה ְוַהְּמֻכֶּפֶלת.

ֵאין ִלי ָּכל ָסֵפק ִּכי ַרק ִהְתַחְּזקּוֵתנּו ִּבְתִפָּלה ּוֶבֱאמּוָנה ִהיא ֶׁשָעְמָדה ָלנּו ְלִהָּפֵקד ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, ְוַלֲעמֹד ָּכאן מּוְלֶכם 
ְּבֶרַגע ְמַרֵּגׁש ֶׁשָּכֶזה".

ַּאֲהָבֶת' ּתֹוְלדֹות 'ְלִהְתַעֵּדן בְִ

ִהְתּבֹוְננּות ֶטֶרם ְקִריַאת ְׁשַמע
ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִמְצַות  ֶׁשל  ַהְּיֵתָרה  ַמֲעָלָתּה  ֶאת  ִהְזַּכְרנּו  ַהּקֹוְדִמים  ַּבַּמֲאָמִרים 

ְוֶאת ְמקֹוָמּה ַהְּמֻיָחד ְּבַמֲעֶרֶכת ַחֵּיי ָהֱאמּוָנה ֶׁשל ָּכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל.

ָהָאָדם  חֹוַבת  ַעל  ַרּבֹות  ַרּבֹוֵתינּו  ִּדְּברּו  זֹו,  ִמְצָוה  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתּה  ּגֶֹדל  ִמְּפֵני 
ֶׁשל  ַמְטָּרָתן  ָּכל  ִּכי  ֶׁשָּכְתבּו  ֵיׁש  ִּכי  ֵהֵבאנּו  ְוַאף  ְלָפֶניָה,  ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ְלָהִכין 
ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ִהיא ֲהָכָנה ְוִהְתּבֹוְננּות ֶטֶרם ִקּיּום ַהִּמְצָוה ַהִּנְׂשָּגָבה (ְרֵאה 

ליקו"א ַּתְנָיא ח"א פמ"ט).

'ַאֲהָבה  ְּכֻדְגָמה ַלָּנ"ל ָנִביא ֶאת ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ֲעִקיָבא ֵאיֶגר, ִּכי ַהִּסָּבה ֶׁשִּבְרַּכת 
ֶׁשִּנְתּבֹוֵנן  ְּכֵדי  ִהיא  ְּבַאֲהָבה',  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעּמֹו  'ַהּבֹוֵחר  ַּבִּמִּלים:  ִמְסַּתֶּיֶמת  ַרָּבה' 
ְוִנְתּכֹוֵנן ַלֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת 'ְוָאַהְבָּת'. ִּכי ִהֵּנה ִלְכאֹוָרה ֵּכיַצד ִנָּתן ְלַחְּיֵבנוּ ְּבִמְצַות 
'ְוָאַהְבָּת', ְוִכי ֶאְפָׁשר ֶלֱאהֹב ִּבְכִפָּיה? ְּבַרם, ִאם ִנְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ֶטֶרם ְקִריַאת ְׁשַמע 
ְּבעֶֹמק ַאֲהַבת ה' ְלִיְׂשָרֵאל ִמֵּמיָלא ִּתְתעֹוֵרר ְּבִלֵּבנּו ַאֲהָבה ֲהָדִדית ְּכַלֵּפי ַהּבֹוֵרא 

ִיְתָּבַר ('ִמִּלין ַחְדִתין' ָוֶאְתַחַּנן).

ַהְסֵּכת – ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל
'ֲאֵצית',  אּוְנְקלֹוס  ִּתְרֵּגם  ט)  כז  (ְּדָבִרים  ִיְׂשָרֵאל"  ּוְׁשַמע  "ַהְסֵּכת  ַהָּפסּוק:  ֶאת 
ְּכלֹוַמר: ַהֲאֵזן ְוִהְתּבֹוֵנן, ּוְכֵעין ֶזה ֵּפֵרׁש ַה'ְּספֹוְרנוֹ' (ָׁשם) 'ַצֵּיר ְּבַדְעְּת'. ּוְלִעְנָיֵננּו, 
נּוַכל ִלְלֹמד ִמָּכ ַעל ּגֶֹדל ַהחֹוָבה ֶׁשֹּלא ָלֶגֶׁשת ְלִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ִּכְלַאַחר 
ְּבַמְחָׁשָבה  ֲהָכָנה  ְׁשַמע,  ִלְקִריַאת  ְלַהְקִּדים  ֶאָּלא  ְראּוָיה,  ִהְתּבֹוְננּות  ּוְלא  ָיד 
ַהְינּו   – 'ַהְסֵּכת'  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ַהִּסָּבה  זֹאת  ָׁשַמִים.  ַמְלכּות  עֹל  ְלַקָּבַלת  ּוְבַמֲעֶׂשה 
ֶאת   ָעֶלי  ְלַהְמִלי ַלֲעׂשֹות,  ַאָּתה  עֹוֵמד  ֲאֶׁשר  ֶאת   ְּבַדְעְּת ְוַצֵּיר  ִהְתּבֹוֵנן 
('ִּדְבֵרי ֱאמּוָנה' עה"ת, ִלּקּוִטים,  'ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל'   הּוא, ְוַרק ַאַחר ָּכ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

קר"ש).

ְלַהְרֵהר ִּבְתׁשּוָבה קֶֹדם ְקִריַאת ְׁשַמע
ְּבנֹוָסף ָּכְתבּו ְּגדֹוֵלי ַהֲחִסידּות ('אְַגָרא ְּדַכָּלה' ׁשֹוְפִטים) ִּכי ֵּכיָון ֶׁשְּקִריַאת ְׁשַמע ִהיא 
ֶׁשִּנְרמָז  ּוְכִפי  ְוַאְחדּותֹו,  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְמִציאּות  ַעל  ֵעדּות  ְמִסיַרת  ְּכֵעין 
ַהָּדָבר ָּבֻעְבָּדה ֶׁשאֹוִתּיֹות ע' וד' ַּבָּפסּוק ָהִראׁשֹון ֵהן ְּגדֹולֹות ֵמַחְברֹוֵתיֶהן ְּכֶרֶמז 
ְלֵתַבת 'ֵעד', ְלִפיָכ ָראּוי ָלָאָדם ֶׁשְּיַהְרֵהר ִּבְתׁשּוָבה קֶֹדם ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשֲהֵרי 
ֶיְׁשָנן ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲעֵברֹות ֶׁשָהעֹוֶׂשה אֹוָתן ָּפסּול ְלֵעדּות, ְוִאם א ָיׁשּוב ֲעֵליֶהן 

ִּבְתׁשּוָבה, ְּבֵטָלה ֵעדּותֹו, ֶׁשֲהֵרי ֶנֶאְמָרה ִהיא ִמִּפי ֵעד ָּפסּול.

ֶרֶמז ַלָּדָבר ָּדְרׁשּו ֵהם ִמן ַהָּכתּוב (ְּדָבִרים יט טו): "א ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש ְלָכל 
שֶׁה'  ָעוֹן ּוְלָכל ַחָּטאת" – א ִיְהֶיה ִקּיּום ְלֵעדּותֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ִּבְקִריַאת ְׁשַמע 

הּוא 'ֶאָחד', "ְלָכל ָעוֹן ּוְלָכל ַחָּטאת" – ָּכל ְזַמן ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ָעוֹון ְוַחָּטאת.

עֹוד ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו ֶאת ֲחִׁשיבּוָתם ֶׁשל ִהְרהּוֵרי ַהְּתׁשּוָבה קֶֹדם ְקִריַאת ְׁשַמע, ַעל 
ַּבֲאִמיַרת  ְּכָקְרָּבן  ַנְפׁשֹו  ִלְמסֹר  ְלַכֵּון  ָהָאָדם   ֶׁשָּצִרי ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָּכְתבּו  ָמה  ִּפי 
ְקִריַאת ְׁשַמע. ַוֲהֵרי ָקְרָּבן ַּבַעל מּום ָּפסּול ְלַהְקָרָבה, ְלִפיָכ ַעל ָהָאָדם ָלׁשּוב 
('ַּפְרֵּדס  ְּבַהְקָרָבתֹו  ֶהָעוֹון  מּום  ִיְפּגֹם  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְׁשַמע  ְקִריַאת  קֶֹדם  ִּבְתׁשּוָבה 

ַהֶּמֶל' ּתֹוְלדֹות אֹות קעב).

ֲאִמיַרת 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן'
ְוֵיׁש  ֶנֱאָמן'   ֶמֶל 'ֵא-ל  ְּתִחָּלה  לֹוַמר  נֹוֲהִגין  "ֵיׁש  סא):  סי'  (או"ח  ַהּטּור  ָּכַתב 
מֹוִסיִפין לֹוַמר: 'ָאֵמן ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן', ְונֹוְתִנין ַטַעם ְלִדְבֵריֶהם ֶׁשְּקִריַאת ְׁשַמע 
ּוְמַכְּוִנים  ַאְרַּבע  ֶׁשָחֵסר  ֶאָּלא  ָאָדם,  ֶׁשל  ֵאיָבָריו  ְּכִמְנַין  ֵּתבֹות  ָרָמ"ח  ָּבּה  ֵיׁש 

ְלַהְׁשִלים ְּבֵאּלּו ַאְרַּבע".

ְלַמֲעֶׂשה, ִמְנָהֵגנּו ְלַהְקִּדים ֵּתבֹות ֵאּלּו ַרק ְּכֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ִּביִחידּות, ְוזֹאת 
'ֱאֶמת'  ַּבֲאִמיַרת  ֵּתבֹות  ְלָרָמ"ח  ְלַהְׁשִלים  ָיכֹול  ַּבִּצּבּור  ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל  ִמּׁשּום 
'ה' ֱאֵקיֶכם ֱאֶמת' ַהֶּנֱאֶמֶרת ִמִּפיו ֶׁשל ְׁשִליַח  ְּבִסּיּום ְקִריַאת ְׁשַמע, ּוַבֲחָזַרת 

ַהִּצּבּור (רְָמ"א ָׁשם ס"ג; מ"ב ס"ק יג).

ה',  ְמִציאּות  ֶׁשֵהם:  ָהֱאמּוָנה  ִעְּקֵרי  ְלג'  ַאף  רֹוְמזֹות  ֵאּלּו  ֵּתבֹות  זֹאת  ִמְּלַבד 
ַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַר, ְוָהֱאמּוָנה ְּבָׂשָכר ָועֶֹנׁש, ּוְכִדְלַהָּלן: 'ֵא-ל' – רֹוֵמז ִלְמִציאּותֹו 
ִיְתָּבַר, ֶׁשהּוא ַּתִּקיף ּוַבַעל ַהְּיֹכֶלת ּוַבַעל ַהּכֹחֹות ֻּכָּלם, 'ֶמֶל' – רֹוֵמז ְלַהְׁשָּגָחתֹו 
'ֶנֱאָמן' – רֹוֵמז ְלֶנֱאָמנּותֹו ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר ְלָכל ִאיׁש  ַעל ְּברּוָאיו ְּכֶמֶל ַעל ַעּמֹו, 

ְּכפֹוֲעלֹו ('ֲעַנף יֹוֵסף').

ַּכְּמבָֹאר  'ָאֵמן',  ֶׁשִהיא  נֹוֶסֶפת,  ַמְׁשָמעּות  ַאף  ֵיׁש  ֶנֱאָמן'   ֶמֶל 'ֵא-ל  ְלֵתבֹות 
ִּכי  ֶׁשָּכְתבּו  ֵיׁש  ְוָאֵכן  ֶנֱאָמן'".   ֶמֶל 'ֵא-ל  'ָאֵמן'?...  ב): "ַמאי  קיט  (ַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא 
ֵּתבֹות ֵאּלּו ְמַׁשְּמׁשֹות ַּכֲעִנַּית 'ָאֵמן' ַאַחר ִּבְרַּכת 'ַהּבֹוֵחר ְּבַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה' 

(ָרָמ"א ָׁשם).

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ִּכי ְלִפי ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י ַעל ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ַהָּנ"ל, ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַעל 
ָּכל ְּבָרָכה ּוְבָרָכה ֵיׁש ַמְׁשָמעּות ֶׁשל ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים. ְוזֹוִהי ְׁשֵאַלת 
ָׁשַמִים  ַמְלכּות  עֹל  ַקָּבַלת  ַמְׁשָמעּות  ְטמּוָנה  ֵהיָכן   – ָאֵמן?"  "ַמאי  ַהְּגָמָרא: 
ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ְוֵהִׁשיָבה: "ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן" – ֶׁשָהעֹוֶנה 'ָאֵמן' ֵמִעיד ַעל ּבֹוְראֹו ִּכי 

הּוא 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן'.

ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ְּבֶכֶנס  ִּבְדָרָׁשתֹו  ָזָצ"ל  וֹואְזֶנר  ַהֵּלִוי  ַהְּגַר"ש  ְלָבֵאר  ֵהיִטיב   ְוָכ
ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול תש"ע: "ּתֶֹכן ּוַמהּות ֲעִנַּית ָאֵמן ִהיא ֵעדּות ָהֱאמּוָנה, ְלָהִעיד ַעל 
ַהּבֹוֵרא ֶׁשהּוא ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן. ְוזֹו ַהְּמֻכָּון ֶׁשל ָּפסּוק ִראׁשֹון ִּדְקִריַאת ְׁשַמע, 
ֶׁשהּוא ֵעדּות ָהֱאמּוָנה ְוִיחּוד ה', ֶׁשִהְסִמיכּו ָלּה ֵּתבֹות ֵאּלּו: 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן', 

ּוְלִפיָכ ָּגְדָלה ַמֲעָלָתּה ָּכל ָּכ ִלְזּכֹות ְלעֹוָלם ַהָּבא" (ֵסֶפר 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' עמ' קטו).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֲהַיד ה' ִּתְקָצר?

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ הה  סִספּפוּוררַמעפּלָ ם
ַמע ֲהָכָנה ִלְקִריַאת ׁ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


