
סייעתא דשמיא – יש 'מאין'
"ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל ָחָרָנה" (כח י)

אמרו חכמינו זיכרונם לברכה (ב"ר סח ב) כי בשעה שיצא יעקב 
כל  את  עשיו  שנטל  אחר  כול,  ובחוסר  בעירום  שבע  מבאר 
ממונו, אמר את פרק קכא מספר התהילים הפותח בפסוקים: 
"ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי; ֶעְזִרי ֵמִעם 

ה' עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ".

ביאר המשגיח רבי אליהו לופיאן:

משראה יעקב כי נותר ללא מאום בידו, התחזק במידת הביטחון 
יבוא  עמו,  שנותרתי  מה'אין'  דווקא   – ֶעְזִרי"  ָיבֹא  "ֵמַאִין  ואמר: 
עזרי מן השמים, שהרי: "ֶעְזִרי ֵמִעם ה' עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ" – ואף 

השמים והארץ נבראו 'יש מאין'.
'לב אליהו' בראשית עמ' ט

תפילה התלויה בקפיצת הדרך
"ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום" (כח יא)

בפסוק  שנאמרה  'ויפגע'  לתיבת  כי  משמע  רש"י  מדברי 
תפילת  את  יעקב  שתיקן   – כפולה  משמעות  קיימת  שלפנינו, 

ערבית, ושקפצה לו הדרך.

שני  כי  יעקב'  'שבות  בעל  ריישר  יעקב  רבנו  והאיר  הוסיף 
קופצת  הדרך  הייתה  אלמלא  שכן  בזה,  זה  תלויים  הפירושים 
שהרי  ערבית,  תפילת  ולתקן  להתפלל  יכול  היה  לא  ליעקב 
בגמרא (עירובין סה א) מבואר שבימי הקדמונים הבא מן הדרך לא 
היה מתפלל שלושה ימים מחמת דעתו הטרודה מטורח הדרך. 
והנה, ליעקב קפצה הדרך ולא נטרד, ולכן יכול היה להתפלל 

מיד ולתקן את תפילת ערבית. 
'עיון יעקב' עירובין סה א

 אריכות בתפילה מחזקת את הביטחון
"ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא" (כח יא)

ביאר רש"י כי יעקב עשה מן האבנים כעין חומה סביב ראשו, 
בגמרא  הרי  לתמוה,  יש  ולכאורה  רעות.  מחיות  שירָא  מפני 
תפלה  מתפלל  סכנה  במקום  "המהלך  כי:  מבואר  ב)  כט  (ברכות 
תפילה  ריבוי  על  דווקא  'ויפגע'  לשון  מורה  כאן  ואילו  קצרה", 

(ראה רש"י רות א טז)?

פירש רבי מאיר ורשביאק מרבני וורשה:

דברי הגמרא מכוונים על מי שממהר בעוברו דרך מקום סכנה 
להתרכז  מתקשה  אכן  שכזה  אדם  מבטחים.  לחוף  להגיע  כדי 
זאת  לעומת  אבינו  יעקב  לקצרה.  עליו  כך  ומשום  בתפילתו 
התכונן להישאר ואף ללון במקום הסכנה, ומשום כך אדרבה, 
ראוי היה שיאריך בתפילה, שכן ככל שירבה להידבק בבוראו כך 

'אמרי כהן'יבטח בו יותר ולא יפחד.

שינה בבית הכנסת
"ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב ִמְּׁשָנתֹו; ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר... ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱאקִים ְוֶזה 

ַׁשַער ַהָּׁשָמִים" (כח טז-יז)
השמיימה"  תפלתם  לעלות  תפילה  מקום   – ַהָּׁשָמִים'  "'ַׁשַער 

(רש"י).

פירש רבי חיים אריה כהנא רבה של 'גבעת עליה' – יפו:
ב'שולחן ערוך' (או"ח קנא ג) נפסק: "אין ישנים בבית הכנסת 

אפילו שינת ארעי, אבל בבית המדרש מותר". לפיכך משהקיץ 
יעקב מן החלום שבו ראה כי מקום שכיבתו הוא 'מקום תפילה', 
כפי  לא   – ֱאִקים"  ֵּבית  ִאם  ִּכי  ֶזה  "ֵאין  ַוּיֹאַמר":  "ַוִּייָרא  מיד 
שחשבתי שקדושת מקום זה היא כבית המדרש שמותר לישון 
'מקום תפילה', דינו  בו, אלא "ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים", וכיוון שהוא 

'באר חיים'כבית הכנסת האסור אף בשנת ארעי.

בעלות השחר נפתחים שערי שמים
"ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים; ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב ַּבּבֶֹקר..." (כח יז-יח)

דרש רבנו יעקב בעל הטורים:
ַּבּבֶֹקר"  ַיֲעקֹב  ַוַּיְׁשֵּכם  ַהָּׁשָמִים;  ַׁשַער  "ְוֶזה  הכתובים:  מסמיכות 
זמן  והוא  שמים  שערי  נפתחים  השחר  עלות  בעת  כי  למדנו, 

טוב לתפילה.

תפילה – מפתח הישועה
"ַוַּיְרא ה' ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרה" (כט לא)

בתחילה הייתה לאה עקרה כרחל (ב"ר עא א). מדוע אפוא זכתה 
להיפקד במהרה, שלא כאחותה שנאלצה להמתין זמן רב?

תירץ זאת רבי צבי שרגא גרוסברד:

אלא  כלל,  באדם  מבטחה  שמה  לא  'שנואה',  שהייתה  לאה 
נפקדה  לפיכך  הוא.  ברוך  הקדוש  על  ורק  אך  יהבה  השליכה 
"חשבה  כי  ביעקב,  גם  מבטחה  שמה  לעומתה  רחל  במהרה. 
עד  ויתפלל  ואפר  שק  וילבש  יעקב  יתענה  אותה  באהבתו  כי 
שיהיו לה בנים שלא תמות בצערה" (רמב"ן להלן ל א), ולפיכך עד 
שלא הפנימה כי עליה להתפלל בעצמה ולא לסמוך על תפילת 

אחרים, לא זכתה להיפקד.
'דעת שרגא'

ייחודיותה של 'הודאת' לאה
"ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה'" (כט לה)

הקדוש  שברא  "מיום  כי:  ב)  ז  (ברכות  הגמרא  דברי  הם  ידועים 
הוא  ברוך  לקדוש  שהודה  אדם  היה  לא  עולמו  את  הוא  ברוך 
עד שבאתה לאה והודתו, שנאמר: 'ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה''", וכבר 
שתיקנו  התפילות  שבשלוש  לומר  ייתכן  וכי  רבים:  תמהו 

האבות קודם לכן לא נכללה הודאה?

פירש רבי אפרים זלמן מרגליות בעל 'מטה אפרים':

משמעות לשון הודאה היא – הכרת האדם בצדקת זולתו, אחר 
בתחילה  כאבה  בוודאי  לאה  אף  והנה,  אחרת.  סבר  שבתחילה 
את עובדת היותה 'שנואה', אך לבסוף כשנוכחה שדווקא משום 
כך צמחה לה טובה שזכתה להעמיד שישה שבטים בישראל, 
הסכימה בליבה כי ה'רעה' הייתה בעבורה לטובה. לפי זה מובן 
אך  הבורא,  את  ושיבחו  היללו  בתפילתם  האבות  אף  שבוודאי 

ב'הודאה על הרעה' הייתה לאה הראשונה.
'פרדס יוסף'

מפתח הלידה אך ורק ביד הקדוש ברוך הוא
ַרְחָמּה"  ֶאת  ַוִּיְפַּתח  ֱאקִים  ֵאֶליָה  ַוִּיְׁשַמע  ָרֵחל  ֶאת  ֱאִהים  "ַוִּיְזּכֹר 

(ל כב)

מפסוק זה למדו חכמים (תענית ב א) שמפתח הלידה נמצא ביד 
הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ולא נמסר לידי שליח.

שנים  שבמשך  חיים',  ה'חפץ  מרן  של  דורו  בן  ביהודי,  מעשה 
מן  ביום  קיימא.  של  בזרע  להיפקד  ורעייתו  הוא  ציפו  רבות 
האיש  ביקש  כאשר  נודע.  ישועות'  'פועל  לעירו  הזדמן  הימים 
את ברכתו, דרש הלה 'פדיון נפש' בסך חמישים ושניים רובלים 
'פועל  לו  הציע  מזומנים,  בידיו  היו  שלא  כיוון  'בן'.  כמניין 
שברשותו,  הזהב  שעון  את  כמשכון  בינתיים  ליטול  הישועות' 

ששוויו עלה עשרת מונים על הסכום הנדרש.

נתקל  והנה,  העיר.  רחוב  אל  ויצא  בדבר  להרהר  האיש  ביקש 
למקום  התקרב  הוא  אנשים.  של  גדולה  בהתגודדות  מבטו 
והבחין באיש זקן, נמוך קומה והדור פנים שישב בתווך. היה זה 

מרן ה'חפץ חיים' שהגיע למקום במסגרת נדודיו.

לעשות  מה  כדת  חיים'  ה'חפץ  פי  את  לשאול  האיש  החליט 
ולאחר  בסבלנות,  הצדיק  לו  הקשיב  שלפניו.  בהתלבטות 
"חלילה  בהתרגשות:  להשיב  מיהר  השאלה  צדדי  את  ששמע 
לך, רבי יהודי, אל תבטיח כסף לאיש. הלוא אינך עשיר כקורח... 
והרי אמרו חכמים כי מפתח של לידה נמצא בידי הקדוש ברוך 
הוא, ומה לך אפוא לסמוך על ברכת אחרים? התפלל בעצמך 

לפני שומע תפילת כל פה והוא בעצמו יושיעך!"

זכה  שלאחריה  ובשנים  זכר,  בן  אשתו  ילדה  השנה  באותה 
'חפץ חיים החדש' על התורהלצאצאים נוספים מברכת ה'.

ישימך אלוקים כרחל וכלאה
"ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַוִּיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ַהָּׂשֶדה ֶאל צֹאנֹו" (לא ד)

מכך שהקדים הכתוב את רחל ללאה הוכיח מרן ה'בן איש חי' 
כי אף אנו, בהזכרתנו את האימהות בתפילותינו, עלינו להקדים 

את רחל ללאה, אף שלאה הייתה גדולה מרחל.
שו"ת תורה לשמה יט

יעקב אמר תהילים בלילה
"ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני" (לא מ)

ששהה  השנים  עשרים  במשך  כי  מבואר  יא)  סח  (ב"ר  במדרש 
'שיר  מזמורי  את  אמר  אלא  לישון,  שכב  לא  לבן  בבית  יעקב 
המעלות' שבתהילים. רמז לדברים דרש ה'בני יששכר' מהתיבה 
אמר  "יעקב  תיבות:  ראשי  שהינה  'בראשית'  בתורה  הראשונה 

תהילים בעת שהיה רועה', וכן: 'יעקב אמר תהילים בביתו של 
'אגרא דכלה' צירופי בראשית אות יארמאי'.

פרשת ויצא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ן'

פני ם

סוד אמן נתגלה ליעקב
"ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב" (כח י)

אבינו  ליעקב  כי  וישב)  פר'  (תחילת  עמוקות'  ה'מגלה  כתב 
אמר  משנתו  כשהקיץ  לפיכך  אמן.  עניית  סוד  נתגלה 
(להלן פס' יז): "ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים", שכן סגולת עניית אמן 

הינה פתיחת שערי גן עדן (שבת קיט ב).

 – ַיֲעקֹב'  'ַוֵּיֵצא  שנאמר:  מכך  ללמוד  נוכל  לדברים  רמז 
'ַוֵּיֵצא' אותיות 'וי-צ"א', שהצר יעקב על כך שהמון העם 

מזלזלים בעניית 'אמן', שהיא בגימטרייה צ"א.
'ליקוטי פניני בן ישכר' ח"ג פרשת ויצא

אמן. מנער ועד זקן.

בשבת קודש ז' בכסלו (תשנ"ה) יחול יום היארצייט של 
ראש ישיבת 'מאור התלמוד' הגאון רבי חיים נפתלי הערץ זליבנסקי זצ"ל:

בשיחה שמסר להורים ול מחנכים אמר:

'לבנות' את האמונה בעומק הלב ולהשרישה בקרב זרעו אחריו. אחת  "תפקיד כל יהודי עלי אדמות הוא 
הדרכים לעשות זאת היא חיזוק בברכות ועניית אמן אחריהן. והיא אף חובה הלכתית, כמבואר ברמ"א (או"ח 
קכד ז): 'וילמד בניו הקטנים שיענו אמן'; וכיון שידוע כי רושם הנחרט בלבם של ילדים – נחרט לדורות, אם 

מתרגלים הם מקטנות לומר 'אמן' בקביעות, הרי שהאמונה נחרטת עמוק בנפשם, ותשפיע על כל חייהם.

אב ואם הזוכים לכך, ידעו נא כי נתנו לזרעם מתנה טובה שעבורה פותחין שערי גן עדן".
'קונטרס שיחות חיזוק' עמ' כה

אל
תיטוש
תורת
אמך
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חשו  שהם  מספר  שנים  זה  נפש.  שווי  אותם  הותירה  לא  כהן  משפחת  של  לפתחה  שהגיעה  ההצעה 
והם  מצומצמות  היו  הכספיות  אפשרויותיהם  אך  יותר,  ומרווחת  גדולה  לדירה  לעבור  הדחוף  בצורך 

נאלצו לדחות את המעבר שוב ושוב. עתה נקרתה לפניהם הזדמנות נדירה:

הוריו המבוגרים של אחד משכניהם הוצרכו לעקור מדירתם ששכנה באחת מערי השדה, ולעבור לדור 
בסמוך לבנם בעיר התורה בני ברק. על דירות מרוחקות ממקום מגורי הבן או בקומות גבוהות לא יכלו 

הם לחשוב בשל מגבלותיהם הרפואיות, ולכן לא עלה בידם להפיק את רצונם אל הפועל.

ככל שחלף הזמן הפך הצורך להכרחי יותר ויותר, ומחוסר ברירה החליט השכן לפנות לשכניו מקומת 
הקרקע, משפחת כהן, אשר הצפיפות בביתם הייתה לשם דבר. הוא הציע להם לשלם על דירתם הרבה 

מעבר לשוויה, אם רק יסכימו לפנותה בעבור הוריו.

הייתה זו הצעה מפתה עד מאוד, אולם הרב כהן שאמון היה על שמיעה בקול דברי חכמים לא השיב 
עליה בחיוב בטרם נועץ ברבו.

משקיבל את ברכת רבו למהלך, מיהר לחתום על חוזה המכירה, כשהרוכשים מצידם הסכימו להמתין 
חודשיים ימים עד לפינוי הדירה – פרק זמן שנראה היה כי ניתן למצוא בו דירה חדשה ברוגע.

החוזה נחתם. אולם תוך כמה ימים התברר לרב כהן כי משימת חיפוש דירה לקנייה הינה קשה הרבה 
יותר משחשב. הוא עבר ממשרד תיווך אחד למשנהו, הקפיד לקרוא מדי יום את כל מדורי המכירות 
נמצאה,  וכשכבר  נמצאה,  לא  ברשותו  שהיה  ולתקציב  לצרכיו  מתאימה  דירה  אך  היומיים,  בעיתונים 

התברר כי מועד פינויה רחוק.

מיום ליום הלך הלחץ וגבר. להשיב את הגלגל לאחור ולדחות את מועד הפינוי לא היה בא בחשבון, 
שכן הוריו של השכן הספיקו בינתיים למכור את דירתם ולהתחייב לפנותה בזמן שבו היו אמורים לקבל 

את דירתם החדשה.

השתדלות  כל  ניסו  הם  פוסקת.  בלתי  בהתרוצצות  ומשפחתו  כהן  הרב  על  עברו  הבאים  השבועות 
שעלתה בדעתם, אולם ללא הועיל. בליבם כבר השלימו עם העובדה כי ייאלצו לדור בבית ההורים, או 
לשכור דירה קטנה וצפופה עד למציאת הדירה המיוחלת, אלא ששתי האפשרויות היו בלתי הגיוניות 

בעליל.

נותרו שבועיים עד למועד הפינוי. משפחת כהן כבר החלה לארוז את חפציה מבלי לדעת להיכן פניה 
מועדות. אבי המשפחה יצא לסיבוב נוסף ברחובות בני ברק, בתקווה לנס. אלא שכפי הנראה כלו כל 

הקיצין.

לאחר חיפוש נוסף שלא הניב תוצאות, נכנס הרב כהן לבית כנסת צדדי שנקרה בדרכו. עמדה לרשותו 
שעה עד לתפילת מנחה, והוא החליט לנצלה לשפוך את ליבו לפני קונו; הוא שלף ספר תהילים מארון 

הספרים והחל לקרוא, ולפתע נפרץ מעיין דמעותיו.

כשכל  כעת,  דווקא  מעודו.  חווה  לא  שכמוה  נרגשת  תהילים  באמירת  עליו  חלפה  הבאה  השעה 
זו  וידיעה  העולם,  והיה  שאמר  מי  של  בידיו  תלוי  מתמיד  יותר  הוא  חש  הועילו,  לא  השתדלויותיו 

הותירה רושם חזק על תפילתו.

הציבור.  עם  להתפלל  ופנה  התהילים  ספר  את  סגר  כהן  הרב  החלה.  הכנסת  בבית  המנחה  תפילת 
ההתעוררות שבה היה שרוי המשיכה אף בתפילת המנחה שהייתה אף היא רוויית דמעות. הוא נשא 
בקשה מעומק לבבו כי יצליח למצוא את הדירה המיוחלת, וכשסיים את התפילה חש בתחושת ביטחון 

הפושטת בכל איבריו.

הרב כהן יצא מבית הכנסת, ולפתע הבחין במודעה שכותרתה 'דירה למכירה' שהייתה תלויה על עמוד 
החשמל הסמוך. המודעה הייתה נראית ישנה למדי, אך כיוון שפרטיה נראים היו תואמים לדרישותיו 

החליט לנסות.

הוא תלש מהמודעה את הספח שבו היה רשום מספר הטלפון, כדי שמיד עם שובו לביתו יתקשר ויברר 
האם הדירה עדיין עומדת למכירה. אלא שבהגיעו לביתו פשפש בכיסו ולא מצא את הנייר. הוא לא 

הצטער על כך יותר מדי, והתנחם בעובדה שהמודעה ישנה, ובוודאי הדירה כבר נמכרה.

הרב  רחוב  לאורך  לצעוד  החליט  הפעם  נמרץ.  חיפושים  לסבב  כהן  הרב  יצא  שוב  שלמחרת  בבוקר 
כהנמן, אך כאתמול, שום מודעה חדשה לא נקרתה לפניו. ליד אחד הבניינים נעצר. הייתה זו בדיוק 

הכתובת שהייתה רשומה במודעה שאבדה לו אתמול, אלא שמספר הטלפון, כאמור, לא היה בידיו.

בצעד נואש למדי החליט להיכנס לבניין ולברר אצל השכנים איזו היא הדירה העומדת למכירה. הוא 
כהן  הרב  פנים.  נשוא  איש  הבית,  בעל  בידי  נפתחה  הדלת  הדלת.  על  ונקש  הראשונה  לקומה  עלה 

התעניין בקול מהוסס: "אולי פרסמתם על דירה למכירה...?".

"האם פרסמנו? ממש לא!", השיב בעל הבית, אך מיד הוסיף, כשמבע תימהון שפוך על פניו: "מדוע 
החלטת לנקוש דווקא על דלתנו?".

את  להסתיר  הבית  בעל  הצליח  לא  העניינים,  השתלשלות  את  נבוך  בקול  כהן  הרב  שהסביר  לאחר 
התרגשותו: "מסתבר כי משמים הוליכוך למקום הנכון! בדיוק לפני רגעים ספורים החלטנו, אני וזוגתי, 

למכור את דירתנו ולעבור לאחת מהערים החרדיות הצעירות..."

בכיר  תורני  בתפקיד  לשמש  הצעה  לפתחי  "הגיעה  הנדהם,  שיחו  לבן  האיש  סיפר  כשבוע",  "לפני 
בישיבה הקיימת באותה עיר. ביקשתי להרהר בהצעה, שכן היא חייבה אותי לעבור לדור לצד הישיבה. 

לפני כמה דקות, בעת ארוחת הבוקר, נפלה ההכרעה והחלטנו לקבל את ההצעה.

חברת  ולהזמין  החפצים  את  לארוז  הוא  לעשות  לנו  שנותר  כל  בעבורנו.  דירה  הכינה  כבר  הישיבה 
הובלה...", סיים האיש בחיוך, והזמין את הרב כהן לראות את הדירה.

הרב כהן נדהם. הדירה תאמה בדיוק לצרכיו, ואף המחיר שנדרש עליה תאם את יכולותיו. 

ימים ספורים לאחר מכן נסגר החוזה. משפחת כהן עברה בשמחה ובששון לדירתה החדשה והמרווחת, 
והוריו של השכן שמחו אף הם לעבור לדור לצד בנם.

כוחה של תפילה ואמונה טהורה התגלה כאן ללא עוררין.

שיחה  גוללו  השניים  משכניו.  באחד  כהן  הרב  פגש  החדש  בביתו  למגוריו  הראשונים  מהימים  באחד 
קצרה, ובמהלכה התעניין הרב כהן אצל בן שיחו, שמא יודע הוא איזו דירה פורסמה בתחילה. השכן 

ידע, אך הוא התפלא מאוד על השאלה. "כבר שנה חלפה מאז נמכרה הדירה...", השיב.

אכן כן, נוכח הרב כהן לראות בתהליך הפלאי. כשאדם מתפלל מעומק הלב, יכול הקדוש ברוך הוא 
אותו  ולאלץ  הטלפון  מספר  את  רשם  שבו  הדף  את  לאבד  לו  לגרום  במיוחד,  ישנה  מודעה  לו  לזמן 
לו  שיועדה  דירה  אותה  צפויה,  בלתי  דירה  אל  אותו  שיביא  מה  עצמו...  בכוחות  הדירה  את  לחפש 

משמים, פרי תפילותיו.
מפי בעל המעשה

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד
במדרש (ספרי ואתחנן לא) מסופר כי קודם פטירתו של יעקב אבינו עליו השלום קרא לכל 
בניו והוכיחם. כשסיים את דבריו הביע את חששו בפניהם – שמא יש בליבם חלילה על 
מי שאמר והיה העולם. פתחו כולם ואמרו לו: "'שמע ישראל' – אבינו, כשם שאין בלבך 
תרעומת על קודשא בריך הוא, כך אין בלבנו תרעומת עליו יתברך, אלא – 'ה' אלוקינו 
ה' אחד!'", מיד השתחווה יעקב והודה: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד!" אמר לו 
הקדוש ברוך הוא: "יעקב, הרי שהיית מתאווה כל ימיך שיהיו בניך משכימים ומעריבים 

וקורים קריאת שמע!".

כאמור בדברי המדרש, זאת הייתה שאיפתו של יעקב אבינו כל ימיו שייחדו בניו את 
ה' בקריאה הנצחית: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!". ואכן זכה ושאיפתו התקיימה, 
ומאותו היום ואילך הפך פסוק מופלא זה לסמלו הבלתי מעורער של כל יהודי באשר 

הוא. מבוקר עד ערב דבק בו היהודי, ומשחר ימיו ועד אחריתם הולך הוא לאורו. 

פסגת חייו ומושא שאיפותיו של כל בן ישראל מתומצתת בפסוק זה שכל מילה ומילה 
בו חובקת עולמות, שכן הוא המסמל את מהות תפקידו בעולם כעבד נאמן המשועבד 
לבוראו יתברך. וכפי שכתב הרשב"א בתשובותיו (ח"ה סי' נה) בשבחו של פסוק זה: "יש 
לכל בעל דעה לדעת כי היא פרשה מיוחדת לנו, כוללת היחוד והאמונה, שהיא באמת 

רומזת סודות ועיקרים גדולים שהם יסודות כל הבניין אשר בית ישראל נכון עליהם".

קבלת עול מלכות שמים
פסוק זה מכונה בפינו 'קבלת עול מלכות שמים', וכפי שנרמז בראשי התיבות 'שמע' – 
עול מלכות שמים. סיבת הדבר היא, כי באמירתו אנו מציבים מעלינו את הבורא יתברך 
כשהוא נעלה מכל תפיסה, ובשינונו השכם והערב אנו מבטאים את שעבודנו המוחלט 

למלכותו יתברך.

במדרש (דב"ר [ליברמן] פר' ואתחנן) מבואר כי פסוק זה היה המפתח שמכוחו זכינו לקבל 
את התורה בהר סיני, שכן לאחר שסובב הקדוש ברוך הוא עם התורה בין האומות, פנה 
מן  האומות  כל  שבחרו  כשם  אלוה,  לכם  לבחור  אתם  "מבקשין  להם:  ואמר  לישראל 
המלאכים שהם משמשין אותי..." אמרו לו: "אתה הוא אלקינו ואתה חלקנו... בשביל 
'שמע  אומרים:  ויום  יום  בכל  פעמים  שתי  עלינו,  ומלכותך  אלקותך  מייחדים  אנו  כך 

ישראל ה' אלקינו ה' אחד'". 

כ"ב  עמו  ירדו  סיני  הר  על  הוא  ברוך  הקדוש  כשירד  כי  שם,  במדרש  מבואר  עוד 
ישראל  כשראו  וחבורתם.  וגבריאל  מיכאל  שבהם  והמשובחים  השרת,  מלאכי  אלפים 
בתפארתם נבהלו מאוד, אמר להם הקדוש ברוך הוא: "אל תטעו אחר המלאכים שירדו 
עמי, שכולם שמשיי הם", ומאותה שעה ייחדו את הבורא יתברך ואמרו זה לזה: "שמע 

ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".

שמע ישראל
עם  לכל  קריאה  היא:  הפשוטה  שמשמעותה  ישראל'  'שמע  בהכרזה:  נפתח  הפסוק 
ישראל להקשיב לדברים היוצאים מפינו, אך המתבונן בעומק הדברים יבין כי טמונה 

בהם משמעות מיוחדת:

ישראל  יאבד  ואל  ישראל  שארית  שמור  ישראל  "שומר  מבקשים:  אנו  התחנון  בסדר 
אחד  גוי  יאבד  ואל  אחד  עם  שארית  שמור  אחד  גוי  שומר  ישראל',  'שמע  האומרים 
'ה' אלוקינו ה' אחד'", והנה לכאורה יש להבין: למילים 'ה' אלוקינו ה'  המיחדים שמך 
יש  מעלה  איזו  אך  שמירה,  מבקשים  אנו  שבזכותה  ה'  ייחוד  של  משמעות  יש  אחד' 

באמירת תיבות 'שמע ישראל'?

משמיעה  נובעת  הוא  ברוך  בקדוש  אמונתנו  אויערבאך:  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  ביאר 
ששומע בן מאביו ותלמיד מרבו, ולא מחקירה. וזאת מבקשים אנו, שבזכות אמונתנו  
התמימה בקדוש ברוך הוא הנובעת משמיעה בלבד, נזכה לשמירה ('הליכות שלמה תפילה' 

עמ' שסז).

עוד הקשה המשגיח רבי יצחק פנחס גולדווסר: הכרזת 'ה' אלוקינו ה' אחד' משמעותה 
אם  היה  די  הדבר,  ידיעת  רק  הייתה  המטרה  אילו  הדת.  מעיקרי  אחד  שהוא  ה'  ייחוד 
ואף  יום,  בכל  פעמיים  עליה  לחזור  הצטווינו  מה  מפני  בלבד.  אחת  פעם  זאת  נכריז 

לקושרה (בתפילין) סמוך לליבנו ולמוחנו?

והשיב כי יש לומר שאין המטרה רק לדעת את הדברים, אלא לקבלם עלינו כעול וכדרך 
הנרמז  הוא  זה  יסוד  פיהם.  על  ורק  אך  יהיו  ומעשינו  מחשבותינו  שכל  באופן  חיים, 
אלא  גרידא,  הדברים  בידיעת  להסתפק  לך  אל  כלומר:  ישראל',  'שמע  בתיבות  דווקא 
עליך להשמיעם לאוזניך ללא הרף, ולקבלם על ליבך שוב ושוב, שכן רק כך ישפיעו 
הם עליך את ההשפעה הרצויה ויהפכוך לאדם שכל מהותו היא עשיית רצון ה' ('ממדבר 

מתנה' עמ' תיב).

ָמרֹום  "ְׂשאּו  נוטריקון:  "'שמע'  והטעם):  ד"ה  שמע  קריאת  (דיני  האבודרהם  כתב  זה  בעניין 
ואם  ערבית"  מנחה  "שחרית  אימתי?  עולם",  מלך  "שד-י  למי?  כו),  מ  (ישעיה  ֵעיֵניֶכם" 

תעשה כן תקבל עליך "עול מלכות שמים".

כאן המקום לציין את דברי רבי חיים אחי המהר"ל מפראג (ספר החיים, סליחה ומחילה פ"ט): 
צרה  מאותה  שינצלו  כדי  צרה...  בשעת  כשהם  ישראל'  'שמע  שצועקים  העולם  "דרך 
אחד'  ה'  אלוקינו  'ה'  שיצעקו  ראוי  היה  ויותר  הגדול.  שמו  בלבבם  שמייחדים  ידי  על 
שהוא עיקר היחוד... והטעם, לפי ששתי תיבות הללו כוללין רצון ה' יתברך מישראל 
שִיָשּמעו לדבריו, וכולל גם כן בקשת ישראל מהקדוש ברוך הוא (ששמו ישראל) שיציל 

אותם מכל צרה".

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
קבלת עול מלכות שמים

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

מהשם דירה לאיש


