
ָרא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֱאִקים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵקל
”ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהל" (יח א)

”‘יֵֹׁשב‘ ְּכִתיב, ִּבֵּקׁש ַלֲעמֹד, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ’ֵׁשב ַוֲאִני 
ֶאֱעמֹד. ְוַאָּתה ִסיָמן ְלָבֶני ֶׁשָעִתיד ֲאִני ְלִהְתַיֵּצב ַּבֲעַדת ַהַּדָּיִנים ְוֵהן 

יֹוְׁשִבין‘“ (ַרִׁש“י, ַעל ִּפי ב“ר מח ז).

ֵיׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע ְלַגֵּבי ְּתִפָּלה ִנְפָסק ִּכי ָאסּור ָלֶׁשֶבת ִלְפֵני ַהִּמְתַּפֵּלל 
ָּכאן  ְוִאּלּו  א),  קב  או“ח  (שו“ע  ְּכֶנְגּדֹו  ַהִּנֶּצֶבת  ַהְּׁשִכיָנה  ְּכבֹוד  ִמְּפֵני 

ָמִצינּו ֶׁשַהַּדָּיִנים יֹוְׁשִבים ַאף ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ִנֶּצֶבת ִּבְמִחיָצָתם?

ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

ַהִּמְתַּפְּלִלים,  ּבֹוא  ִלְפֵני  עֹוד  ִלְׁשרֹות  ַהְּׁשִכיָנה  ַמְקִּדיָמה  ַּבְּתִפָּלה 
 ְּכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ו א): ”ֲעָׂשָרה – ָקְדָמה ְׁשִכיָנה ְוָאְתָיא“, ַא
ַרק  ֵּביֵניֶהם  ׁשֹוָרה  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  (ָׁשם)  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ַהַּדָּיִנים  ְלַגֵּבי 
ֲהָלָכה  ֶׁשֲהֵרי  ַלֲעמֹד.  ְצִריִכים  ֵאיָנם  ֵּכן  ְוַעל  ָלדּון,  ֶׁשָּיְׁשבּו  ְלַאַחר 
ְוָיַׁשב,  ֶׁשִהְקִּדים  ֶׁשָאָדם  ג)  קב  (או“ח   ‘ָערּו ַּב‘ֻּׁשְלָחן  ִהיא  ְמפֶֹרֶׁשת 
ֵאינֹו   – ַאּמֹוָתיו  ַאְרַּבע   ְּבתֹו ְלִהְתַּפֵּלל  ֲחֵברֹו  ֶנֱעַמד  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 
ִהְקִּדימּו  ַהַּדָּיִנים  ַּגם   ָּכ ִּבְגבּולֹו“.  ָּבא  ֶזה  ”ֶׁשֲהֵרי  ָלקּום,   ָצִרי

ָלֶׁשֶבת ִלְפֵני ּבֹוא ַהְּׁשִכיָנה, ְוַעל ֵּכן ֵאיָנם ְצִריִכים ָלקּום.

ִלְפֵני  ָיַׁשב  ֶׁשַאְבָרָהם  ֵּכיָון  ְּבֵפרּוׁשֹו:  ַרִׁש“י  ִּכֵּון   ְלָכ ִּכי  ִנְרֶאה 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְמָנעֹו  ִּבְגבּולֹו“,  ”ָּבא  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ֵהם  ַאף  ַהַּדָּיִנים:  ֶאת  זֹאת  ְלַהְנָהָגה  ִסיָמן  לֹו  ָנַתן  ְוַאף  ִמַּלֲעמֹד, 
ֵאיָנם ְצִריִכים ַלֲעמֹד ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהְּׁשִכיָנה, ֵּכיָון ֶׁשִהְקִּדימּו ָלֶׁשֶבת 

’ַיֲערֹות ְּדַבׁש' ח"א סֹוף ְּדרּוׁש טְוִכְבָיכֹול ִהיא ֶׁש‘ָּבָאה ִּבְגבּוָלם‘.

ַאְבָרָהם ִהְתַחֵּכם ִּבְתִפָּלתֹו
 ְּבתֹו ַצִּדיִקם  ֲחִמִּׁשים  ֵיׁש  אּוַלי  ָרָׁשע;  ִעם  ַצִּדיק  ִּתְסֶּפה  ”ַהַאף 
ָהִעיר ַהַאף ִּתְסֶּפה ְוא ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר 

ְּבִקְרָּבּה" (יח כג-כד)

ַצִּדיֵקי  ָימּותּו  ֶׁשֹּלא  מּוֶעֶטת,  ְּבַבָּקָׁשה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָּפַתח  ַמּדּוַע 
ְסדֹום ִעם ְרָׁשֶעיָה, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְגִּדיל ְלַבֵּקׁש ֶׁשָּיֵגּנּו ַהַּצִּדיִקים 

ַעל ָהְרָׁשִעים ֶׁשְּבִקְרָּבּה?

ֵּבֵאר ַה‘ְּכַתב סֹוֵפר':

ָחַׁשׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשִאם ַיְקִּדים ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָהְרָׁשִעים ֶׁשִּיָּנְצלּו 
ִּבְזכּות ַהַּצִּדיִקים, א ּתֹוִעיל ְּתִפָּלתֹו ֶאָּלא ַלַּצִּדיִקים, ֶׁשֲהֵרי ’ְּתִפָּלה 
עֹוָׂשה ֶמֱחָצה‘ (ויק“ר י ה). ְלִפיָכ ִהְקִּדים ְוָאַמר: ”ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק 
ּוְתִפָּלִתי  ְלִהְתַּפֵּלל,   ָצִרי ֵאיִני  ַהַּצִּדיִקים  ַעל  ְּכלֹוַמר:  ָרָׁשע“,  ִעם 
ַהַּצִּדיִקים  ִּבְזכּות  ֶׁשִּיָּנְצלּו  ְסדֹום,  ָהִעיר  ִרְׁשֵעי  ַעל  ַרק  ְמֻכֶּוֶנת 

ֶׁשְּבִקְרָּבּה.

ְּתׁשּוָבה הֹוֶפֶכת ’ָרָׁשע‘ ְל‘ַצִּדיק‘
”ַוּיֹאֶמר ה' ִאם ֶאְמָצא ִבְסדֹם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹו ָהִעיר ְוָנָׂשאִתי 

ְלָכל ַהָּמקֹום ַּבֲעבּוָרם" (יח כו)

ִמְּפֵני ָמה ֶנֱאָמר: ”ִאם ֶאְמָצא“ ִּבְלׁשֹון ָעִתיד, ַוֲהֵרי ְּבַוַּדאי ִּגּלּוי ִלְפֵני 
ה‘ ִאם ַקָּיִמים ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקים ִּבְסדֹום?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאְייִזיק ָאְזַּבְנד רֹאׁש ְיִׁשיַבת ֶטְלז ְקִליְּבֶלְנד:

 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ָהַפ ֶטֶרם  ִּכי  מּוָבא  כד)  (יט  ְלַהָּלן  יֹוָנָתן‘  ְּב‘ַתְרּגּום 
הּוא ֶאת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה, ִהְקִּדים ְוהֹוִריד ֲעֵליֶהם ִּגְׁשֵמי ָרצֹון ְּכֵדי 

ְלעֹוְרָרם ִלְתׁשּוָבה, ְוֵכיָון ֶׁשִהְתַעְּלמּו ִמָּכ ָעַמד ַוֲהָפָכם.

ְלִפי ֶזה ֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי ָּכ ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַאְבָרָהם: ַאף ִּכי 
ַעָּתה ֵאין ַצִּדיִקים ִּבְסדֹום, ”ִאם ֶאְמָצא ִבְסדֹם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם“ – 
ֶׁשָּיׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה ִמִּיְרַאת ָהֹעֶנׁש, ַּדי ִיְהֶיה ְּבָכ ְּכֵדי ֶׁשֶאָּׂשא ְלָכל 

’ְלַקח ַּדַעת'ַהָּמקֹום ַּבֲעבּוָרם.

ְּתִפַּלת ַהָּנִביא ֵאיָנּה מֹוִעיָלה ְלַאַחר ֶׁשִהְתַנֵּבא
”ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי ָנִביא הּוא ְוִאם ֵאיְנ ֵמִׁשיב ַּדע ִּכי מֹות 

ָּתמּות" (כ ז)

ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַפייּבּוׁש ַּכֲהָנא ֶנֶכד ַהְּסָמ“ע:

ְּבַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן (כא א ד“ה דאי) ָּכְתבּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ֶׁשָּנִביא 
ֶׁשִהְתַנֵּבא ַעל ָאָדם ֶׁשָּימּות, ֲהֵרי אֹותֹו ָאָדם ָחׁשּוב ַּכֵּמת, ֶׁשֵּכן ַאף 

ִאם ְלַאַחר ִמֵּכן ִיְתַּפֵּלל ָעָליו ַהָּנִביא ֶׁשִּיְחֶיה, א ּתֹוִעיל ְּתִפָּלתֹו.

הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר   ָּכ ִּכי  ְלָפֵרׁש  נּוַכל  ִּדְבֵריֶהם  ִּפי  ַעל 
:ַלֲאִביֶמֶל

”ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש – ִּכי ָנִביא הּוא“, ְוָכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ִהְתַנֵּבא 
 ֵאיְנ ”ִאם  ֶׁשֵּכן  ֶׁשִּתְחֶיה.   ַּבַעְד ְלִהְתַּפֵּלל  יּוַכל  ֶׁשָּתמּות   ָעֶלי
מֹות  ִּכי  ָּכ, ”ַּדע  ַעל  ְוִיְתַנֵּבא  ִמיָתה  ִּתְתַחֵּיב   ָּכ  ּוִמּתֹו ֵמִׁשיב“ – 

.א ָּתֵגן ַּבַעְד ָּתמּות“ ַוֲאִפילּו ְּתִפָּלתֹו
’ְּדרּוׁש ְׁשמּוֵאל'

ַהִּמְתַּפֵּלל ַעל ֲחֵברֹו ַנֲעֶנה ְּתִחָּלה
”ִּכי ָעצֹר ָעַצר ה' ְּבַעד ָּכל ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶל ַעל ְּדַבר ָׂשָרה ֵאֶׁשת 

ַאְבָרָהם" (כ יח)

ֵּתבֹות: "ַעל ְּדַבר ָׂשָרה ֵאֶׁשת ַאְבָרָהם“ ִנְראֹות ִלְכאֹוָרה ִּכְמֻיָּתרֹות, 
?ֶׁשֲהֵרי ָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻּכָּלּה ְמַדֶּבֶרת ַעל ֵחְטא ֶזה ֶׁשל ֲאִביֶמֶל

ֵּבֵאר ַרִּבי ֲעַזְרָיה ִפיג'ֹו ַּבַעל ’ִּגּדּוֵלי ְּתרּוָמה‘:

ֶׁשל  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ַהְּמָתֵאר  ַהָּפסּוק  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהְסִמיָכה   ִמָּכ
יז)  פס‘  (ְלֵעיל  ְוִׁשְפחֹוָתיו   ֲאִביֶמֶל ְנׁשֹות  ֶׁשל  ְּפִקיָדָתן  ַעל  ַאְבָרָהם 
ַלָּפסּוק ַהְּמַבֵּׂשר ַעל ְּפִקיָדָתּה ֶׁשל ָׂשָרה (ְלַהָּלן כא א), ָלְמדּו ֲחָכִמים 
ְלאֹותֹו   ָצִרי ְוהּוא  ֲחֵברֹו  ַעל  ַרֲחִמים  ַהְּמַבֵּקׁש  ֶׁש“ָּכל  א):  צב  (ב“ק 

ָּדָבר – הּוא ַנֲעֶנה ְּתִחָּלה“.

ְלִפי ֶזה ָנִבין ִּכי ְלָכ ָרַמז ַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ִמְּפֵני ָמה ”ָעצֹר ָעַצר 
ה‘ ְּבַעד ָּכל ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶל“? ”ַעל ְּדַבר ָׂשָרה ֵאֶׁשת ַאְבָרָהם“ 
– ְּכֵדי ֶׁשִּמּתֹו ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ַעל ָּכ, ִּתָּפֵקד ַאף ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו 

ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים.
’ִּביָנה ְלִעִּתים' ְּדרּוׁש סב

ַּתְלִמיד ָחָכם ֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל ַעל ַעְצמֹו
”ִּכי ָׁשַמע ֱאִקים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם" (כא יז)

ּוְבַרִׁש“י: ”ִמָּכאן ֶׁשָּיָפה ְּתִפַּלת ַהחֹוֶלה ִמְּתִפַּלת ֲאֵחִרים ָעָליו, ְוִהיא 
קֹוֶדֶמת ְלִהְתַקֵּבל“ (ב“ר נג יד).

ִהְקָׁשה ַרֵּבנּו ֵאִלָּיהּו ִמְזָרִחי:

יֹוָחָנן  ַרִּבי  ָנַפל  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַהְּגָמָרא  ְמַסֶּפֶרת  ב)  (ה  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
לֹו  ִהִּגיׁש  ְּבִיּסּוָריו  ּוִמֶּׁשָרָאה  ְלַבְּקרֹו,  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ִהִּגיַע  ְלִמְׁשָּכב 
ֵהִקים  א  ַמּדּוַע  ַהְּגָמָרא:  ָּתְמָהה  ֵמָחְליֹו.  ֱהִקימֹו   ּוְבָכ ָידֹו,  ֶאת 
ִמֵּבית  ַעְצמֹו  ַמִּתיר  ָחבּוׁש  ”ֵאין  ְוֵתְרָצה:  ַעְצמֹו?  ֶאת  יֹוָחָנן  ַרִּבי 
ַעל  ֲאֵחִרים  ְּתִפַּלת  ִּכי  ַהְּגָמָרא  ְּבִדְבֵרי  ְמפָֹרׁש  ֵּכן  ִאם  ָהֲאסּוִרים“. 
ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ִיְתַיְּׁשבּו  ְוֵכיַצד  ַעְצמֹו,  ַעל  ִמְּתִפָּלתֹו  ָיָפה  ַהחֹוֶלה 

ְלֵעיל?

ִיּׁשּוב ִנְפָלא ְלָכ ֵּתֵרץ ַרֵּבנּו ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר':

ָעָליו,  ֲאֵחִרים  ִמְּתִפַּלת  ֲעִדיָפה  ַעְצמֹו  ַעל  ַהחֹוֶלה  ְּתִפַּלת  ָאֵכן, 
ְּבַחֵּיי  ִעְנָין  מֹוֵצא  ֶׁשֵאינֹו   ֶׁשִּמּתֹו ָחָכם,  ְּבַתְלִמיד  ַהָּדָבר  ׁשֹוֶנה   ַא
ַעל  ְּכָלל.  ַעְצמֹו  ַעל  ְמַבֵּקׁש  ֵאינֹו  ָחְליֹו   ִמּתֹו ַאף  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם 
ַמִּתיר  ָחבּוׁש  ”ֵאין  ְוָאְמָרה:  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  ִּדְקְּדָקה  ֵּכן 
ֵּבית  ַסְפְסֵלי  ֶאת  ַהחֹוֵבׁש  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ַּדְוָקא  ְּכלֹוַמר:  ַעְצמֹו“, 
ַהִּמְדָרׁש (ְרֵאה ַׁשָּבת קב א), הּוא ֶזה ֶׁשֵאינֹו ַמִּתיר ֶאת ַעְצמֹו ֵמָחְליֹו 

’ֲחַתם סֹוֵפר' ַוִּיַּגׁש (עמ' רכז)ְוִנְזָקק ִלְתִפַּלת ֲאֵחִרים.

ַהְּתִפָּלה ַהְּמַרֶּסֶנת ֶאת ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ְלַבל ִיְפְּגעּו ְּבִיְׂשָרֵאל
”קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת ָיֵד ּבֹו" (כא יח)

ְיִרי  קֹולֹות  ְלֶפַתע  ִנְׁשְמעּו  תש"ח,  ְׁשַנת  ֶׁשל  ַהחֶֹרף  ִמיֵמי  ְּבַאַחד 
ַצָּלִפים ִמִּכּוּון ַהְּׁשכּונֹות ָהַעְרִבּיֹות. ָּפַתח ָהַרִּבי ַּבַעל ’ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' 

ִמּגּור ְוָאַמר:

”ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְלֵעיל פס‘ יד) ּכֹוֵתב: ’ֶׁשֵאין ֻאָּמה ָּבעֹוָלם ֶׁשִּיְהיּו ׂשֹוְנִאים 
ְמאֹות  ִלְפֵני  ֵּכן  ֶׁשָּכַתב  ַהָּדָבר  ּוֶפֶלא  ִיְׁשָמֵעאל‘.  ִּכְבֵני  ְלִיְׂשָרֵאל 
ָׁשִנים ְּכֶׁשַּדְוָקא ַהְּיהּוִדים ֶׁשָחיּו ְּבַאְרצֹות ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ָזכּו ִלְרָוָחה, 
ַיֲחִסית ַלְּיהּוִדים ֶׁשָחיּו ְּבֶקֶרב ְּבֵני ֱאדֹום. ֶאְפָׁשר ֶׁשִּנָּתן ִלְמצֹא ֶרֶמז 
ִמֶּקֶרב  ַהֻּמְפֵנית  ִּכְתִחָּנה  ְלָפְרׁשֹו  ֶׁשִּנָּתן  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַּבָּפסּוק  ִלְדָבָריו 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה: ”קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער“ – הּוא 
יּוַכל  ֶׁשֹּלא  ְלַרְּסנֹו,   – ּבֹו“   ָיֵד ֶאת  ”ְוַהֲחִזיִקי  ִמּתֹוֵכנּו,  ִיְׁשָמֵעאל, 

ְלָהַרע ְּכָלל“.

ַא ִסֵּים ָהַרִּבי ֶאת ִאְמָרתֹו – ְּתִחָּנתֹו, ּוִמָּיד ָנַדּמּו קֹולֹות ַהֶּיִרי. ַוְּיִהי 
’ְּפֵאר ִיְׂשָרֵאל' עמ' רסְלֶפֶלא.

ֲחֵמֶׁשת ַהָּיִמים ֶׁשָּבֶהם ָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ִלְתִפָּלה
”ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר" (כב ג)

ָּדַרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ָמאט ַּתְלִמיד ַהַּמַהְרָׁש“ל:

ַּבֲחִמָּׁשה ָיִמים ְּבָׁשָנה ְמַדְקְּדִקים ִיְׂשָרֵאל ְלַהְׁשִּכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת: 
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבה, ְּבפּוִרים ּוְבִתְׁשָעה 

ְּבָאב.

ַאְבָרָהם  ”ַוַּיְׁשֵּכם  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִלְמצֹא  נּוַכל  ַלָּדָבר  ִסיָמן 
ָאנּו  ֶׁשָּבֶהם  ַהָּיִמים  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  סֹוֵפי  ִהּנֹו  ’ַאְבָרָהם‘  ַּבּבֶֹקר“; 
רֹאׁש  ִּכּפּור,  יֹום  ְּבָאב,  ִּתְׁשָעה  (ַרָּבה),  הֹוַׁשְעָנא  ַּבּבֶֹקר:  ַמְׁשִּכיִמים 

ַהָּׁשָנה ּופּוִרים.
’ַמֵּטה מֶֹׁשה' ִעְנַין הוש"ר סי' תתקנ"ח

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

לֹוט ִנַּצל ִּבְזכּות ָּדִוד ֶׁשָהָיה ִמֶּצֱאָצָאיו
”ְוכֹל ֲאֶׁשר ְל ָּבִעיר הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום" (יט יב)

"הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום" – סֹוֵפי ֵּתבֹות: ’ָאֵמן‘, ּוְכמֹו ֵכן ַּבִּמִּלים: 
ִלְלֹמד  נּוַכל  ִמָּכאן  ’ָאֵמן‘.  ַהִּמָּלה  ְטמּוָנה  ִמן",  ”הֹוֵצא 
(ַּכְּמבָֹאר  ִמֶּצֱאָצָאיו  ֶׁשָהָיה   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ִּבְזכּות  ִנַּצל  ֶׁשּלֹוט 
 ְּבַרִׁש“י ִּגִּטין ס ב ד“ה ָּכתּוב), ְוִהְרָּבה ְלַהֵּלל ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

הּוא ַּבֲעִנַּית ָאֵמן (ְרֵאה ְּתִהִּלים מא יד; עב יט; פט נג; קו מח). 
’ַוִּיַּקח מֶֹׁשה'

ָהַרְמָּב“ן ְּבָפָרָׁשֵתנּו (יח טו) ֵּפֵרׁש, ִּכי ָׂשָרה ִאְּמנּו ִנְתְּבָעה ַעל ֶׁשָּצֲחָקה 

ִמֶּמָּנה  ֶׁשִּנְבַצר  ַאף  ַעל  ִּכי  ֶׁשֵּתֵלד,   ַהַּמְלָא ִּבְרַּכת  ְלֶׁשַמע  ְּבִקְרָּבּה 

ָלַדַעת ִּכי ַמְלָא ה‘ הּוא, ָהָיה ָעֶליָה ַלֲענֹות ’ָאֵמן‘ ַעל ִּבְרָכתֹו.

ַעל  ָזָצ“ל:  ַפְייְנְׁשֵטיין  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָמָרן   ִמָּכ ָלַמד  נֹוֵקב  מּוָסר 

 ְּבֶדֶר ִאם  ַּגם  אֹותֹו,  ֶׁשְּמָבְרִכים  ְּבָרָכה  ָּכל  ַעל  ’ָאֵמן‘  ַלֲענֹות  ָהָאָדם 
ַהֶּטַבע ֵאין ִסּכּוי ֶׁשַהְּבָרָכה ִּתְתַקֵּים.

(ׁשּו“ת ’ִאְּגרֹות מֶֹׁשה‘ ח“ח, בקונט‘ ’ָמאן ַמְלֵכי ַרָּבָנן‘) 

ָאֵמן. ַעל ָּכל ְּבָרָכה. 
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ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְנׂשּוא ִסּפּוֵרנּו ׁשֹוֵכן ְּבֶמְרָּכָזּה ֶׁשל ּבּוֶאנֹוס ַאְיֶרס, ַאְרֶּגְנִטיָנה. ַעל ַהָּבָמה ִנַּצב ְמַזֵּכה ָהַרִּבים ַהּנֹוָדע, ַהַּמִּגיד ַרִּבי 
ֵמִאיר ִמיָכֵאל ְּגִריְנַווְלד ְׁשִליָט“א, ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְּדָרָׁשה סֹוֶחֶפת ְּבנֹוֵׂשא ְּתִפָּלה, ְּבָרכֹות ְוָאֵמן. 

ָהָיה ֶזה ְּבִמְסֶּגֶרת ֶאָחד ִמַּמְּסעֹות ַהִחּזּוק ָהַרִּבים ֶׁשאֹוָתם נֹוֵהג ָהַרב ְּגִריְנַווְלד ַלֲערֹ ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְּבֶקֶרב ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל. 
ַהַּפַעם ָנַחת ִּבְמִדיַנת ַאְרֶּגְנִטיָנה ָהְרחֹוָקה, ַּתֲחָנה ֶׁשְּכָבר ָּפַקד ְּפָעִמים ִמְסָּפר ְּבַמְּסעֹוָתיו.

ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהָיה ָמֵלא ִמֶּפה ְלֶפה. ְקַהל ַהּׁשֹוְמִעים ִהְקִׁשיב ְמֻרָּתק ָלֲאָמרֹות ַהּקֹוְלחֹות ִמִּפי ַהַּדְרָׁשן, ְמַׁשְּלבֹות ְּבתֹוָכן ְּפִניִנים 
ִמִּדְבֵרי ֲחָז“ל, ִצּטּוִטים ִנְפָלִאים ִמִּסְפֵרי ַרּבֹוֵתינּו ְוִסּפּוִרים ְמַרְּתִקים ִמְּכִלי ִראׁשֹון, ְוַהְּלָבבֹות ִנְפְּתחּו ְלִהְתַחְּזקּות. ַּגם ְּבֶעְזַרת 

ַהָּנִׁשים ָׂשַרר ֶׁשֶקט ֶׁשל ַהְקָׁשָבה, ְוָהַרב ְּגִריְנַווְלד ְּכַדְרּכֹו ִחֵּזק ְוִחֵּמם ֶאת ִלְבבֹות ֻּכָּלם.

ַהְּדָרָׁשה ִהְסַּתְּיָמה ִּבְקִריָאה ַלִּמְׁשַּתְּתִפים ֶׁשֹּלא ְלהֹוִתיר ֶאת ַהְּדָבִרים ְּתלּוִיים ְועֹוְמִדים ַּבֲחַלל ָהֲאִויר ֶאָּלא ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמם 
ְלִהְתַחֵּזק ִּבְדַבר ָמה. ָּכל ֶאָחד ֵמַהּׁשֹוְמִעים ִהְׁשַּתֵּדל ְלַמֵּלא ֶאת ַּבָּקַׁשת ָהַרב, ְוָכ ַּגם ַהְּגב‘ ד., ַאַחת ַהִּמְׁשַּתְּתפֹות. ְּדָבָריו ֶׁשל 

ָהַרב ְּגִריְנַווְלד ָחְדרּו ְלִלָּבּה ְוִהיא ָׁשָבה ְלֵביָתּה ְּבַהְחָלָטה ְנחּוָׁשה ְלִהְׁשַּתּנֹות ּוְלַׁשּנֹות.

ִמֶּזה ְזַמן ַרב ֵהִעיָקה ָעֶליָה ָהֻעְבָּדה ִּכי ַהְּבָרכֹות ֶנֱאָמרֹות ְּבֵביָתם ְּכֶהְרֵּגל, ְלא ִׂשיַמת ֵלב ְיֵתָרה, ְוַעָּתה ָרֲאָתה ִהיא ִּבְׁשִמיַעת 
ַהְּדָרָׁשה ִהְזַּדְּמנּות ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהַּמָּצב.

ַהַהְחָלָטה ִהְתַקְּבָלה ְּבִהְתַלֲהבּות ַרָּבה ֵּבין ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה. ַאב ַהִּמְׁשָּפָחה ַאף ֶהֱחִליט ַלֲערֹ ִמְבָצע ְלטֹוַבת ָהִעְנָין, ְוַהִּמְׁשָּפָחה 
ֻּכָּלּה ִהְצָטְרָפה ֵאָליו ְּבִהְתַלֲהבּות.

*

ְׁשָנַתִים ַאֲחֵרי. ׁשּוב ָּפַקד ַהַּמִּגיד ֶאת ַאְרֶּגְנִטיָנה, ְּכֶׁשּׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו ַמְמִּתיִנים לֹו ְּבִכְליֹון ֵעיַנִים. ַהּמֹוָדעֹות ֶׁשֻּפְרְסמּו ָמְׁשכּו ָקָהל 
ַרב, ְוַגם ַהַּפַעם ִנָּכר ָהָיה ִּכי ַהְּדָרׁשֹות ַהִּנְלָהבֹות ּפֹוֲעלֹות ֶאת ְּפֻעָּלָתן.

ְּבִסּיּום ַהַהְרָצָאה, ָרִגיל ָהַרב ְּגִריְנַווְלד ְלִהְתַעֵּכב ְמַעט, ְּכֶׁשהּוא ְמַפֶּנה ִמְּזַמּנֹו ְלַמַען ֵאי ֵאּלּו ִמן ַהּׁשֹוְמִעים ַהֲחֵפִצים ָלדּון ִאּתֹו 
ַעל נֹוֵׂשא ַהְּדָרָׁשה, אֹו ְלַקֵּבל ֵעָצה ּוְבָרָכה. ָהַרב ִהְקִׁשיב ְּבַסְבָלנּות ַלְּׁשֵאלֹות ְוַלַּבָּקׁשֹות ְוֵהִגיב ְּבֶהְתֵאם.

ִמָּזִוית ֵעיָניו ִהְבִחין ָהַרב ִּביהּוִדי ְמֻכָּבד ָלבּוׁש ְּבִהּדּור ַהַּמְמִּתין לֹו ְּבֹקֶצר רּוַח, ּוִמֵהר ְלִהְתַּפּנֹות ֵאָליו. ָהִאיׁש ִּבֵּקׁש ְלַסֵּפר ֶאת 
ִסּפּורֹו, ְוָהַרב ְּגִריְנַווְלד ִהָּטה אֶֹזן ִּבְרִצינּות. ָרִגיל הּוא ִמַּפַעם ְלַפַעם ִלְׁשמַֹע ִסּפּוֵרי ְיׁשּועֹות ֶׁשָּכֵאּלּו, אּוָלם ִסּפּורֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי 

ֶׁשְּלָפָניו ָעָלה ַעל ָּכל ִּדְמיֹון.

”ִלְפֵני ִּכְׁשָנַתִים ֱהִייֶתם ָּכאן“, ִהְזִּכיר ָהִאיׁש ָלַרב ְּגִריְנַווְלד ֶׁשִהְנֵהן ְּברֹאׁשֹו. הּוא ָזָכר ֵהיֵטב ֶאת ַהִּבּקּור ַההּוא, ”ִהְפֵלאָת ִלְדרֹׁש 
ְלִהְתַחֵּזק  ְּבַהְחָלָטה  ִמָּכאן  ְוָיָצאנּו  ִּבְמֻיָחד,  ַהְּדָבִרים  ָנְגעּו  ָלנּו  ֵמַהְּדָרָׁשה.  ְמֻחָּזִקים  ָיָצאנּו  ְוֻכָּלנּו  ְוָה‘ָאֵמן‘,  ַהְּבָרכֹות  ְּבנֹוֵׂשא 

ַּבֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ְוָה‘ָאֵמן‘ ְּבַכָּוָנה ְיֵתָרה.

ַהַּבִית ֶׁשָּלנּו ִהְׁשַּתָּנה ֵמָאז. ֲאִויַרת ַהֻחִּלין ֶׁשָּׂשְרָרה ּבֹו ָּתִמיד ִּפְּנָתה ֶאת ְמקֹוָמּה ַלֲאִויָרה ְספּוַגת ְקֻדָּׁשה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים. ַהְּיָלִדים 
ִהְתַחְּזקּו ַּגם ֵהם, ַוֲאִויַרת ַהִהְתַחְּזקּות ִהְׁשִּפיָעה ַאף ַעל ֵהֶּׂשֵגיֶהם ַּבִּלּמּוִדים.

ָאז ֵראִׁשית, ַמִּגיָעה ָלַרב ַעל ָּכ ּתֹוָדה ֲעצּוָמה!

ֶאָּלא ֶׁשַהִּסּפּור א ִהְסַּתֵּים: ְלַמֲעֶׂשה הּוא א ִהְסַּתֵּים ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, אּוָלם ֶהְמֵׁשכֹו ַהַּמְפִּתיַע ִהְתַרֵחׁש ִלְפֵני ִּכְׁשבּוַעִים.

ְלַפְרָנָסִתי, ְּכבֹוד ָהַרב, ֲאִני עֹוֵסק ְּבִמְסָחר ְּבַאְבֵני ֵחן. ַהְּׁשכּוָנה ֶׁשָּבּה ָאנּו ָּדִרים ֻמֶּקֶפת ִּבְׁשכּונֹות ֶּפַׁשע, ָמה ֶׁשֵּמִביא ְלָכ ִּכי 
 ַלִּנְכָנס ְלֵביֵתנּו ְּבָיִמים ְּכִתּקּוָנם, ֵיָרֶאה ְּכִאּלּו ִנְכָנס ְלִמְבָצר. ַהַּבִית ֻמָּקף חֹוָמה, ְמֻרָּׁשת ְּבַמְצֵלמֹות ְמֻׁשְכָללֹות ּוְמֻחָּבר ְּבֶמֶׁש

ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ִּביָמָמה ְלמֹוֵקד ֵחרּום.

ְוִהֵּנה ’ִאם ה‘ א ִיְׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר‘. ָּכל ַהֲהָגָנה ֶׁשָּבִנינּו א ָעְמָדה ִּבְפֵני ְׁשֵני ׁשֹוְדִדים ְמֻתְחָּכִמים ּוְנחּוִׁשים ִּבְמֻיָחד 
ֶׁשִהְצִליחּו ְלַהֲעִרים ַעל ָּכל ַהַּמֲעָרכֹות ְוִלְפרֹץ ְּפִניָמה. ָהָיה ֶזה ִּבְׁשַעת ֶעֶרב ֻמְקֶּדֶמת ַיֲחִסית, ְזַמן א ִׁשְגָרִתי ְלִבּצּוַע ’ֲעבֹודֹות‘ 

ֶׁשָּכֵאּלּו, ּוִמְּבִחיָנָתם ָהָיה ֶזה ְזַמן ְמֻצָּין ְלַהְפִּתיַע...

ִאְׁשִּתי ָהְיָתה ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ֲהָכַנת ֲארּוַחת ָהֶעֶרב, ַהְּיָלִדים ִּכְרְכּרּו ְסִביָבּה ְּכֶׁשָּכל ֶאָחד ְמַנֶּסה ָלצּוד ֶאת ְּתשֹּוַמת ִלָּבּה ְּבִסּפּוִרים 
ָּכֵאּלּו ַוֲאֵחִרים. ָׁשָעה ַמִּתיָׁשה ְלַמַּדי.

ְּבָׁשָלב ְמֻסָּים ִהיא ָחָׁשה ָצָמא, ּוָמְזָגה ְלַעְצָמּה ּכֹוס ַמִים ָקִרים ֵמַהִּמְתָקן ֶהָחִדיׁש ֶׁשַעל ַהַּׁשִיׁש. ִּכְבֶהְרֵּגל ִהְתַּכְּנסּו ַהְּיָלִדים 
ְסִביָבּה, ַמְמִּתיִנים ִלְבָרָכה ֶׁשֵּתָאֵמר ְּבַכָּוָנה ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֶריָה. ְלֶפַתע ִהְתָּפְרצּו ְׁשֵני ַּבְרָנִׁשים ְרעּוֵלי ָּפִנים ֶאל ַהִּמְטָּבח, 

ֲחמּוִׁשים ְּבֶאְקָּדִחים ְשׁלּוִפים ְּבִאּיּום, ְוַהֶּבָהָלה ִׁשְּתָקה ֶאת ָּכל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי.

ַּכָּמה ֶׁשִּמְתּכֹוְנִנים ְלֶרַגע ָּכֶזה, ּוְבֵאזֹור ְּכֶׁשָּלנּו ֲערּוִכים ּוְמֻתְדָרִכים ְלָכ, ֶרַגע ָהֱאֶמת ָּתִמיד ַמֶּכה ְּבַהְפָּתָעה. ְנִׁשיָמָתם ֶׁשל ִאְׁשִּתי 
ִויָלַדי ָקְפָאה, ְוַהֶּצַבע ִהְתרֹוֵקן ִמְּפֵניֶהם ְּבַאַחת.

ּכֹוס ַהַּמִים ִּכְמַעט ְוִנְׁשְמָטה ִמָּיֶדיָה ָהרֹוֲעדֹות ֶׁשל ִאְׁשִּתי, אּוָלם ְּבַהְחָלָטה ֶׁשל ֶרַגע, ְּכִמּתֹו ֶהָאָרה ְׁשֵמיִמית, ָּפְרָצה ַהְּבָרָכה 
ִמִּפיָה. ָהַרב ָיכֹול ַרק ְלַדְמֵין ֵּכיַצד ִנְׁשַמַעת ְּבָרָכה ְּבַמָּצב ֶׁשָּכֶזה, ַהְּיָלִדים ָענּו ’ָאֵמן‘ ִּבְזָעָקה ְּכִפי ֶׁשֹּלא ָזֲעקּו ְּבַחֵּייֶהם.

ַעל  ַסּבּו  ָּפׁשּוט  ַהּׁשֹוְדִדים  ִּכי   ...ָּכ ַעל  ֶהְסֵּבר  ְלַבֵּקׁש  ִמִּמי  ַּגם  ִלי  ֵאין  ְוַגם  ְלַהְסִּבירֹו,   ֶּדֶר ָּכל  ִלי  ֶׁשֵאין  ֵנס  ַהֵּנס,  ֵאַרע  ְוָאז 
ִעְקבֹוֵתיֶהם ְוִנְמְלטּו ֵמַהָּמקֹום ְּבֵאיָמה ּוְבַפַחד.

”ֵאין ִלי, ָּכָאמּור, ָּכל ֶּדֶר ְלַהְסִּביר ֶאת ַהֵּנס, אּוַלי ִלְכבֹוד ָהַרב ִּתְהֶיה ֶּדֶר ַלֲעׂשֹות זֹאת“, ִסֵּים ָהִאיׁש ֶאת ִסּפּורֹו ְוִהְׁשַּתֵּתק.

ָהַרב ְּגִריְנַווְלד ָׂשם ֵלב ִּכי ֵּביְנַתִים ִהְתַקְּבָצה ְסִביבֹו ֲחבּוָרה א ְקַטָּנה. ָהָיה ִמן ַהִּמְתַּבֵּקׁש ֶׁשהּוא ָיִגיב, ְוָאז ָעלּו ְּבמֹחֹו ְּדָבָריו 
ֶׁשל ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשּנֹוֵהג הּוא ִמַּפַעם ְלַפַעם ְלַהְׁשִמיַע ְּבָאְזֵניֶהם ֶׁשל ׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו.

ָּכ ּכֹוֵתב ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש ְּבָפָרַׁשת ְּבֻחּקַֹתי (כו ח): ”ָאְמרּו ֲחָז“ל (במדב“ר יח כא) ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל ִּתֵּקן ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות 
’ּוֵמָאה  ְּבָכל יֹום, ְּכֵדי ְלָהִסיר ֶאת ַהַּמֵּגָפה ֶׁשָעְׂשָתה ַׁשּמֹות ְּבֶקֶרב ַּבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל. ֶרֶמז ִנְפָלא ְלָכ נּוַכל ִלְלֹמד ִמָּפסּוק ֶזה: 
ִמֶּכם‘ – ֵמָאה ַהְּבָרכֹות ֶׁשַאֶּתם ְמָבְרִכים ְּבָכל יֹום, ’ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו‘ – ִיְרְּדפּו ְוַיְכִריעּו ֶאת ִרְבַבת ַהַּמִּזיִקים ַהַּמִּקיִפים ֶאת ָהָאָדם 

ָּתִמיד, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים צא ז): ’ִיּפֹל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי א ִיָגּׁש‘“.

”ִאם ָּכ ָּגדֹול הּוא ּכָֹחּה ֶׁשל ְּבָרָכה“, ָחַתם ָהַרב ְּגִריְנַווְלד, ”ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָּגדֹול ּכָֹחּה ֶׁשל ָאֵמן, ֶׁשֲהֵרי ָּגדֹול ָהעֹוֶנה 
.“יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר

ּוְכֶׁשְּדָבָריו ַהִּנְפָלִאים ֶׁשל ָהַרב ְמַהְדֲהִדים ְּבָאְזֵני ִצּבּור ַהֶּנֱאָסִפים, ָעְזבּו ֵהם ֶאת ַהָּמקֹום ִּבְתחּוָׁשה ִעָּלִאית, ּוְבַהְרָּגַׁשת ִּבָּטחֹון 
ֻמְפָלָאה:

ְוִכי ֵיׁש ָּבעֹוָלם ֶחְבַרת ְׁשִמיָרה טֹוָבה ִמֶּׁשָּלֶהם?!

*

ְּבָכ א ִהְסַּתֵּים ַהִּסּפּור:

ַהּקֶֹדׁש,  ִמְּקִהּלֹות  ְּבַאַחת   ֶׁשֶּנֱעַר ִחּזּוק  ְּבִכּנּוס  ְלַדֵּבר  ִנְקָרא  ְוהּוא  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ְּגִריְנַווְלד  ָהַרב  ִּבֵּקר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ְלִזְכרֹו ֶׁשל ֶּבן ַהְּקִהָּלה, ַאְבֵר ָיָקר ֶׁשִּנְרַצח ַעל ִקּדּוׁש ה‘. ָרְׁשמֹו ֶׁשל ַהִּסּפּור ֶׁשָּׁשַמע ֶזה ִמְּכָבר ֲעַדִין ָּפַעם ְּבתֹוכֹו, ּומּוָבן ָהָיה 

ֶׁשְּיַׁשֵּתף ּבֹו ֶאת ְקַהל ׁשֹוְמָעיו.

ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ַהְּדָרָׁשה ִהְבִחין ָהַרב ְּגִריְנַווְלד ְּבאֹותֹות ִהְתַרְּגׁשּות ֶׁשִּנְּכרּו ַעל ָּפָניו ֶׁשל ָּבחּור ָצִעיר ִמֶּקֶרב ַהִּמְׁשַּתְּתִפים. ִעם 
ִסּיּוָמּה ֶׁשל ַהְּדָרָׁשה ִנַּגׁש ֵאָליו ַהָּבחּור ְוָאַמר:

”ֲאִני הּוא ְּבנֹו ֶׁשל ַהִּנְפָטר ֶׁשְּלִזְכרֹו ֶנֱעַר ַהִּכּנּוס. ַּדע ְל ִּכי ֵמָאז ָהָאסֹון א ֵהַעְזִּתי ָלֵצאת ָלְרחֹו ב ֵמרֹב ַּפַחד. ְוִהֵּנה ָּבאָת ַעָּתה 
ְּכַמְלָא ִמָּׁשַמִים ִעם ִסּפּוְר... ָּכֵעת ֲאִני ַמְרִּגיׁש ִּכי ֶאְהֶיה ְמֻסָּגל ְלִהְסּתֹוֵבב ָּבְרחֹוב ְלא ַּפַחד, ֵהן ֵיׁש ִלי ֶעְרַּכת ֲהָגָנה ִאיִׁשית 

ֶׁשֵאין ָּכמֹוָה – ַהְקָּפָדה ַעל ְּבָרכֹות ְוָאֵמן“.
(ִמִּפי ַהַּמִּגיד רמ“מ ְּגִריְנַווְלד)

ֲחִׁשיבּות ֲאִמיַרת ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבַכָּוָנה

ַמְקִׁשיִבים  ֲחֵבִרים  ַּבַּגִּנים  ”ַהּיֹוֶׁשֶבת  יג):  (ח  ַהִּׁשיִרים  ְּבִׁשיר  ַהָּפסּוק  ַעל 
ְלקֹוֵל ַהְׁשִמיִעיִני“ ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ַּבִּמְדָרׁש (שהש“ר ָׁשם):

ַהַּדַעת,  ְּבִכּוּון  ְׁשַמע  ְקִר יַאת  ְוקֹוִרין  ְּכֵנִסּיֹות  ְלָבֵּתי  ִנְכָנִסין  ”ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ְּבקֹול ֶאָחד ְּבֵדָעה ְוַטַעם ֶאָחד, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר ָלֶהם: ’ַהּיֹוֶׁשֶבת 
 ַּבַּגִּנים‘ – ְּכֶׁשַאֶּתם קֹוִרין, ’ֲחֵבִרים‘ – ֲאִני ּוָפַמְלָיא ֶׁשִּלי, ’ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵל
ֶזה  ַהַּדַעת,  ְּבֵטרּוף  ְׁשַמע  ְקִריַאת  קֹוִרין  ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ֲאָבל  ַהְׁשִמיִעִני‘. 
ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ְׁשַמע,  ִּבְקִריַאת  ַּדְעָּתם  ְמַכְּוִנין  ְוֵאיָנם  ְמַאֵחר  ְוֶזה  ַמְקִּדים 
צֹוַוַחת ְואֹוֶמֶרת: ’ְּבַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְל ִלְצִבי‘ (ָׁשם יד) – ַלָּצָבא ֶׁשל ַמְעָלה 

ַהּדֹוִמים ִלְכבֹוְד ְּבקֹול ֶאָחד ּוִבְנִעיָמה ֶאָחת“ (שה“ש ַרָּבה ח יב).

ְוַהִּדְקּדּוק  ַהַּכָּוָנה  ֲחִׁשיבּות  ַעל  ִלְלֹמד  נּוַכל  ָהֲאמּוִרים  ַהִּמְדָרׁש  ִמִּדְבֵרי 
ַהִּנְדָרִׁשים ִּבְקִריַאת ְׁשַמע. ְוָאֵכן, יֹוֵתר ִמָּכל ֶחְלֵקי ַהְּתִפָּלה לֹוֶבֶׁשת ִמְצַות 
ְקִריַאת ְׁשַמע ֲעֶטֶרת ֶׁשל ּכֶֹבד רֹאׁש ְוִדְקּדּוק, ְוָכ ָּכַתב ַה‘ֻּׁשְלָחן ָערּו‘ (סי‘ 

סא) ִּבְפִתיַחת ַהִּסיָמן ַהְּמֻיָחד ֶׁשִהְקִּדיׁש ַלֲהָלָכה זֹו:

ָאֹנִכי  ’ֲאֶׁשר  ְוִזיַע.  ְּבֶרֶתת  ְּבִיְרָאה,  ְּבֵאיָמה,  ְּבַכָּוָנה,  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ”ִיְקָרא 
ְמַצְּו ַהּיֹום‘, ַהְינּו לֹוַמר – ְּבָכל יֹום ִיְהיּו ְּבֵעיֶני ַּכֲחָדִׁשים, ְוא ְּכִמי ֶׁשְּכָבר 

ָׁשַמע אֹותֹו ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֶׁשֵאינֹו ָחִביב ֶאְצלֹו“.

ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבַכָּוָנה – ְסֻגָּלה ִלְרפּוָאה 

ֵיׁש  ּוְבַכָּוָנה,  ְּבִדְקּדּוק  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִלְקרֹא  ַהִהְלָכִתי  ַהִחּיּוב  ִמְּלַבד 
ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ִלְרפּוָאה,  ְמֻיֶחֶדת  ְסֻגָּלה  ִמּׁשּום  ַאף  ִּבְקִריָאָתּה 

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (זוה“ח רּות ַּדף ל ב):

ַמהּו ֶׁשָּכתּוב (ִמְׁשֵלי ג ח): ”ִרְפאּות ְּתִהי ְלָׁשֶּר ְוִׁשּקּוי ְלַעְצמֹוֶתי“? ַהּתֹוָרה 
אֹוָתּה  ּוַמִהי  ַהָּבא.  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְוָלֲעָצמֹות  ַלּגּוף  ְרפּוָאה  ִהיא 
ְרפּוָאה? ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֵיׁש ָרָמ“ח ֵּתבֹות ְּכִמְנַין ֵאיָבָריו ֶׁשל ָאָדם. ְוַהּקֹוֵרא 

ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכִתּקּוָנּה, ָּכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר נֹוֵטל ֵּתָבה ַאַחת ּוִמְתַרֵּפא ּבֹו.

ְמֻסָּפר ַעל ַהָּגאֹון ַּבַעל ’ַעּמּוֵדי ֵאׁש', ִּכי ַּפַעם ַאַחת ִהִּגיַע ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית 
ְּכֶׁשֶּלְחיֹו ְנפּוָחה ַעד ְמאֹד. ְּכֶׁשִהְבִחין ְּבָכ ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ֵליּב ִמְּסָטאִוויסק 
ֶנֱחַרד ְּביֹוֵתר ּוְׁשָאלֹו ְלֵפֶׁשר ַהָּדָבר. ֵהִׁשיב ָה‘ַעּמּוֵדי ֵאׁש' ִלְׁשֵאָלתֹו ְוָאַמר: 
”ְלַצֲעִרי, ֶאֶמׁש א ָזִכיִתי ְלַדְקֵּדק ֵּדי ַהּצֶֹר ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית, 

ָמה ֶׁשָּגַרם ְלָכ ֶׁשִּשַּׁני ָּכֲאבּו ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ֶׁשֶּלְחִיי ִהְתַנְּפָחה“.

ְוִהֵּנה, ְראּו ֶזה ֶּפֶלא, ְלַאַחר ֶׁשִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ִהְקִּפיד ָה‘ַעּמּוֵדי ֵאׁש' ְלַכֵּון 
(’ִנְטֵעי  ְּכִמּקֶֹדם  ַהִּטְבִעי  ְלָגְדָלּה  ֶלְחיֹו  ָחְזָרה  ְמֻיָחד,  ְּבֹאֶפן  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת 

ֵאיָתן‘ ֵחֶלק ז אֹות א).

ַהּקֹוֵרא ְׁשַמע ְּבַכָּוָנה ִנּצֹול ִמן ַהֵחְטא

ַמִּציָלה  ְּבַכָּוָנה  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֲאִמיַרת  ִּכי  ב)  טו  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ְמבָֹאר  עֹוד 
ִמן ֶהָעוֹון: ”ָאַמר ַרִּבי ֲחָמא ַּבר ֲחִניָנא: ָּכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְמַדְקֵּדק 
ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה ְמַצְּנִנין לֹו ֵּגיִהּנֹם“, ּוֵבֵאר ַה‘ֵּבית יֹוֵסף‘ (או“ח סב): ”אּוַלי ַהַּטַעם 
ֶׁשְּמַצְּנִנים לֹו ֵּגיִהּנֹם הּוא, ֶׁשֵּמַאַחר ֶׁשהּוא ְמעֹוֵרר ַעְצמֹו ָּבֶזה ּוֵמִניַע חֹם 
ִטְבִעי ְלַדְקֵּדק ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה, ְּבָׂשָכר ֶזה, ַהחֹם ַהִּטְבִעי, ְמַצְּנִנים לֹו חֹם ַאֵחר 

ֶׁשהּוא ַּבֵּגיִהּנֹם“.

 – ֵּתבֹות  ָרָמ“ח  ֵיׁש  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ֶהָחִסיד:  ְיהּוָדה  ַרֵּבנּו  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף 
נּו“ן)  ָו“ו,  (ַעִי“ן,  ָהאֹוִתּיֹות  ְּבִמּלּוי  ’ָעוֹן‘  ְוִהֵּנה,  ֶׁשָּבָאָדם.  ֵאיָבִרים  ָרָמ“ח  ְּכֶנֶגד 
ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה ָרָמ“ח, ּוְכֶנֶגד ֶה‘ָעוֹן‘ ַהַּמְׁשִּפיַע ַעל ָרָמ“ח ֵאָבִרים ֶׁשָּבָאָדם, 
ַקָּבַלת  ָּבָאה  ַעְצמֹוָתם“,  ַעל  ֲעוֹנָֹתם  ”ַוְּתִהי  כז):  לב  (ְיֶחְזֵקאל  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכמֹו 
עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ַהַּנֲעֵׂשית ַאף ִהיא ְּבָרָמ“ח ֵאיְבֵרי ָהָאָדם, ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר 
(ְּתִהִּלים לה י): ”ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה‘ ִמי ָכמֹו“. ּוְלִפיָכ ָאְמרּו ֲחָכִמים 

ִּכי ָּכל ַהּקֹוֵרא ֶאת ְׁשַמע ְּבַכָּוָנה ִנּצֹול ִמן ֶהָעוֹון (’ִׁשֳּבֵלי ַהֶּלֶקט‘ סי‘ טו).

ַּכָּוָנה ִּבְקִריַאת ְׁשַמע – ַמְפֵּתַח ְלַכָּוַנת ַהְּתִפָּלה ֻּכָּלּה

ַּגם  ַקֶּיֶמת  ְּבַכָּוָנה  ְׁשַמע  ִלְקִריַאת  ִּכי  ִנְרֶאה  ָהֲאמּורֹות,  ַלְּסֻגּלֹות  ְּבנֹוָסף 
ְסֻגָּלה ְמֻיֶחֶדת, ֶׁשִּמּכָֹחּה ִיְזֶּכה ָהָאָדם ְלַכֵּון ַּבְּתִפָּלה ֻּכָּלּה.

ָּכ ָּכַתב ַה‘ֶּפֶלא יֹוֵעץ‘ (ֵעֶר ְקִריַאת ְׁשַמע): ”ָּכְתבּו ַהְּמֻקָּבִלים, ֶׁשְּלִפי ַהַּכָּוָנה 
ֶׁשְּיַכֵּון ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ָּכ יּוַכל ְלַכֵּון ַּבְּתִפָּלה. ְוֶזהּו ַּכָּוַנת ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו 
ְּבֵדִלין  ַמִּזיִקין  ְׁשַמע...  ְקִריַאת  ַהּקֹוֵרא  ”ָּכל  א):  ה  (ְּבָרכֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ַּדְעּתֹו  ּוְמַעְרְּבִבים  ָלָאָדם  ֶנֶזק  ַהּגֹוְרִמים  ֵהם  ַהַּמִּזיִקין  ִעַּקר   – ֵהיֶמּנּו“ 

ִּבְתִפָּלתֹו, ּוְבָקְראֹו ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכִתּקּוָנּה, ִהְּנ ַמִּזיִקין ְּבֵדִלין ֵהיֶמּנּו“.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהְּבָרָכה ֶׁשִהְבִריָחה 

ע טּתַ בבּבָ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ הה  ַמעפּלָ
ַהּב

סִספפּפּור ם
ָמה (ג) ַ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


