
ֵצא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא – ֵיׁש 'ֵמַאִין'
"ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל ָחָרָנה" (כח י)

ַיֲעקֹב  ֶׁשָּיָצא  ְּבָׁשָעה  ִּכי  ב)  סח  ִלְבָרָכה (ב"ר  ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו 
ִמְּבֵאר ֶׁשַבע ְּבֵערֹום ּוְבחֶֹסר ּכֹל, ַאַחר ֶׁשָּנַטל ֵעָׂשו ֶאת ָּכל ָממֹונֹו, 
"ִׁשיר  ַּבְּפסּוִקים:  ַהּפֹוֵתַח  ַהְּתִהִּלים  ִמֵּסֶפר  קכא  ֶּפֶרק  ֶאת  ָאַמר 
ה'  ֵמִעם  ֶעְזִרי  ֶעְזִרי;  ָיבֹא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות 

עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ".

ֵּבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ֵאִלָּיהּו לֹוְּפָיאן:

ִמֶּׁשָרָאה ַיֲעקֹב ִּכי נֹוַתר ְלא ְמאּום ְּבָידֹו, ִהְתַחֵּזק ְּבִמַּדת ַהִּבָּטחֹון 
ְוָאַמר: "ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי" – ַּדְוָקא ֵמָה'ַאִין' ֶׁשּנֹוַתְרִּתי ִעּמֹו, ָיבֹא ֶעְזִרי 
ְוַאף   – ָוָאֶרץ"  ָׁשַמִים  עֵֹׂשה  ה'  ֵמִעם  "ֶעְזִרי  ֶׁשֲהֵרי:  ַהָּׁשַמִים,  ִמן 

ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ִנְבְראּו 'ֵיׁש ֵמַאִין'.
'ֵלב ֵאִלָּיהּו' ְּבֵראִׁשית עמ' ט

ְּתִפָּלה ַהְּתלּוָיה ִּבְקִפיַצת ַהֶּדֶר
"ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום" (כח יא)

ִמִּדְבֵרי ַרִׁש"י ַמְׁשַמע ִּכי ְלֵתַבת 'ַוִּיְפַּגע' ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבָפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו, 
ַעְרִבית,  ְּתִפַּלת  ֶאת  ַיֲעקֹב  ֶׁשִּתֵּקן   – ְּכפּוָלה  ַמְׁשָמעּות  ַקֶּיֶמת 

.ְוֶׁשָּקְפָצה לֹו ַהֶּדֶר

ְׁשֵני  ִּכי  ַיֲעקֹב'  'ְׁשבּות  ַּבַעל  ַרייֶׁשר  ַיֲעקֹב  ַרֵּבנּו  ְוֵהִאיר  הֹוִסיף 
קֹוֶפֶצת   ַהֶּדֶר ָהְיָתה  ִאְלָמֵלא  ֶׁשֵּכן  ָּבֶזה,  ֶזה  ְּתלּוִיים  ַהֵּפרּוִׁשים 
ֶׁשֲהֵרי  ַעְרִבית,  ְּתִפַּלת  ּוְלַתֵּקן  ְלִהְתַּפֵּלל  ָיכֹול  ָהָיה  א  ְלַיֲעקֹב 
ַּבְּגָמָרא (ֵערּוִבין סה א) ְמבָֹאר ֶׁשִּביֵמי ַהַּקְדמֹוִנים ַהָּבא ִמן ַהֶּדֶר א 
 .ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ֵמֲחַמת ַּדְעּתֹו ַהְּטרּוָדה ִמּטַֹרח ַהֶּדֶר
ְוִהֵּנה, ְלַיֲעקֹב ָקְפָצה ַהֶּדֶר ְוא ִנְטַרד, ְוָלֵכן ָיכֹול ָהָיה ְלִהְתַּפֵּלל 

ִמָּיד ּוְלַתֵּקן ֶאת ְּתִפַּלת ַעְרִבית. 
'ִעּיּון ַיֲעקֹב' ֵערּוִבין סה א

ֲאִריכּות ַּבְּתִפָּלה ְמַחֶּזֶקת ֶאת ַהִּבָּטחֹון
"ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא" (כח יא)

רֹאׁשֹו,  ְסִביב  חֹוָמה  ְּכֵעין  ָהֲאָבִנים  ִמן  ָעָׂשה  ַיֲעקֹב  ִּכי  ַרִׁש"י  ֵּבֵאר 
ִמְּפֵני ֶׁשָּיָרא ֵמַחּיֹות ָרעֹות. ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ִלְתמַֹּה, ֲהֵרי ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות 
כט ב) ְמבָֹאר ִּכי: "ַהְּמַהֵּל ִּבְמקֹום ַסָּכָנה ִמְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְקָצָרה", 
ַרִׁש"י  (ְרֵאה  ְּתִפָּלה  ִרּבּוי  ַעל  ַּדְוָקא  'ַוִּיְפַּגע'  ְלׁשֹון  מֹוָרה  ָּכאן  ְוִאּלּו 

רּות א טז)?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֵמִאיר ַוְרַׁשְביָאק ֵמַרָּבֵני ַוְרָׁשה:
ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ְמֻכָּוִנים ַעל ִמי ֶׁשְּמַמֵהר ְּבעֹוְברֹו ֶּדֶר ְמקֹום ַסָּכָנה 
ְלִהְתַרֵּכז  ִמְתַקֶּׁשה  ָאֵכן  ֶׁשָּכֶזה  ָאָדם  ִמְבָטִחים.  ְלחֹוף  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי 
זֹאת  ְלֻעַּמת  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ְלַקְּצָרּה.  ָעָליו   ָּכ ּוִמּׁשּום  ִּבְתִפָּלתֹו 
ַאְדַרָּבה,   ָּכ ּוִמּׁשּום  ַהַּסָּכָנה,  ִּבְמקֹום  ָללּון  ְוַאף  ְלִהָּׁשֵאר  ִהְתּכֹוֵנן 
 ַּבְּתִפָּלה, ֶׁשֵּכן ְּכָכל ֶׁשַּיְרֶּבה ְלִהָּדֵבק ְּבבֹוְראֹו ָּכ ָראּוי ָהָיה ֶׁשַּיֲאִרי

'ִאְמֵרי ּכֵֹהן'ִיְבַטח ּבֹו יֹוֵתר ְוא ִיְפַחד.

ֵׁשָנה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
"ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב ִמְּׁשָנתֹו; ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר... ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱאקִים ְוֶזה 

ַׁשַער ַהָּׁשָמִים" (כח טז-יז)
"'ַׁשַער ַהָּׁשָמִים' – ְמקֹום ְּתִפָּלה ַלֲעלֹות ְּתִפָּלָתם ַהָּׁשַמְיָמה" (ַרִׁש"י).

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַחִּיים ַאְרֵיה ַּכֲהָנא ַרָּבּה ֶׁשל 'ִּגְבַעת ֲעִלָּיה' – ָיפֹו:
ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח קנא ג) ִנְפָסק: "ֵאין ְיֵׁשִנים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ִמֶּׁשֵהִקיץ   ְלִפיָכ ֻמָּתר".  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ֲאָבל  ַאְרַעי,  ֵׁשיַנת  ֲאִפּלּו 
ַיֲעקֹב ִמן ַהֲחלֹום ֶׁשּבֹו ָרָאה ִּכי ְמקֹום ְׁשִכיָבתֹו הּוא 'ְמקֹום ְּתִפָּלה', 
ְּכִפי  א   – ֱאִקים"  ֵּבית  ִאם  ִּכי  ֶזה  "ֵאין  ַוּיֹאַמר":  "ַוִּייָרא  ִמָּיד 
ִליׁשֹן  ֶׁשֻּמָתּר  ַהִּמְדָרׁש  ְּכֵבית  ִהיא  ֶזה  ָמקֹום  ֶׁשְּקֻדַּׁשת  ֶׁשָחַׁשְבִּתי 
ִּדינֹו  ְּתִפָּלה',  'ְמקֹום  ֶׁשהּוא  ְוֵכיָון  ַהָּׁשָמִים",  ַׁשַער  "ְוֶזה  ֶאָּלא  ּבֹו, 

'ֵּבֵאר ַחִּיים'ְּכֵבית ַהְּכֶנֶסת ָהָאסּור ַאף ִּבְׁשַנת ַאְרַעי.

ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים
"ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים; ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב ַּבּבֶֹקר..." (כח יז-יח)

ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב ַּבַעל ַהּטּוִרים:

ַּבּבֶֹקר"  ַיֲעקֹב  ַוַּיְׁשֵּכם  ַהָּׁשָמִים;  ַׁשַער  "ְוֶזה  ַהְּכתּוִבים:  ִמְּסִמיכּות 
ְזַמן  ְוהּוא  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ִנְפָּתִחים  ַהַּׁשַחר  ֲעלֹות  ְּבֵעת  ִּכי  ָלַמְדנּו, 

טֹוב ִלְתִפָּלה.

ְּתִפָּלה – ַמְפֵּתַח ַהְּיׁשּוָעה
"ַוַּיְרא ה' ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרה" (כט לא)

ִּבְתִחָּלה ָהְיָתה ֵלָאה ֲעָקָרה ְּכָרֵחל (ב"ר עא א). ַמּדּוַע ֵאפֹוא ָזְכָתה 
ְלִהָּפֵקד ִּבְמֵהָרה, ֶׁשֹּלא ַּכֲאחֹוָתּה ֶׁשֶּנֶאְלָצה ְלַהְמִּתין ְזַמן ַרב?

ֵּתֵרץ זֹאת ַרִּבי ְצִבי ְׁשָרָגא ְּגרֹוְסַּבְרד:
ֶאָּלא  ְּכָלל,  ָּבָאָדם  ִמְבָטָחּה  ָׂשָמה  א  'ְׂשנּוָאה',  ֶׁשָהְיָתה  ֵלָאה 
ִנְפְקָדה   ְלִפיָכ הּוא.   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ְוַרק   ַא ְיָהָבּה  ִהְׁשִליָכה 
"ָחְׁשָבה  ִּכי  ְּבַיֲעקֹב,  ַּגם  ִמְבָטָחּה  ָׂשָמה  ְלֻעָּמָתּה  ָרֵחל  ִּבְמֵהָרה. 
ַעד  ְוִיְתַּפֵּלל  ָוֵאֶפר  ַׂשק  ְוִיְלַּבׁש  ַיֲעקֹב  ִיְתַעֶּנה  אֹוָתּה  ְּבַאֲהָבתֹו  ִּכי 
ֶׁשִּיְהיּו ָלּה ָּבִנים ֶׁשֹּלא ָּתמּות ְּבַצֲעָרּה" (ַרְמָּב"ן ְלַהָּלן ל א), ּוְלִפיָכ ַעד 
ֶׁשֹּלא ִהְפִניָמה ִּכי ָעֶליָה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַעְצָמּה ְוא ִלְסמֹ ַעל ְּתִפַּלת 

 'ַּדַעת ְׁשָרָגא'ֲאֵחִרים, א ָזְכָתה ְלִהָּפֵקד.

ִיחּוִדּיּוָתּה ֶׁשל 'הֹוָדַאת' ֵלָאה
"ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה'" (כט לה)

ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּבָרא  "ִמּיֹום  ִּכי:  ב)  ז  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֵהם  ְידּוִעים 
הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֶׁשהֹוָדה  ָאָדם  ָהָיה  א  עֹוָלמֹו  ֶאת  הּוא   ָּברּו
ַעד ֶׁשָּבאָתה ֵלָאה ְוהֹוָדתֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה''", ּוְכָבר 
ָּתְמהּו ַרִּבים: ְוִכי ִיָּתֵכן לֹוַמר ֶׁשִּבְׁשלֹוׁש ַהְּתִפּלֹות ֶׁשִּתְּקנּו ָהָאבֹות 

קֶֹדם ָלֵכן א ִנְכְלָלה הֹוָדָאה?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֶאְפַרִים ַזְלָמן ַמְרָּגִלּיֹות ַּבַעל 'ַמֵּטה ֶאְפַרִים':

ַמְׁשָמעּות ְלׁשֹון הֹוָדָאה ִהיא – ַהָּכַרת ָהָאָדם ְּבִצְדַקת זּוָלתֹו, ַאַחר 
ִּבְתִחָּלה  ָּכֲאָבה  ְּבַוַּדאי  ֵלָאה  ַאף  ְוִהֵּנה,  ַאֶחֶרת.  ָסַבר  ֶׁשִּבְתִחָּלה 
ֶאת ֻעְבַּדת ֱהיֹוָתּה 'ְׂשנּוָאה', ַא ְלַבּסֹוף ְּכֶׁשּנֹוְכָחה ֶׁשַּדְוָקא ִמּׁשּום 
ְּבִיְׂשָרֵאל,  ְׁשָבִטים  ִׁשָּׁשה  ְלַהֲעִמיד  ֶׁשָּזְכָתה  טֹוָבה  ָלּה  ָצְמָחה   ָּכ
ִהְסִּכיָמה ְּבִלָּבּה ִּכי ָה'ָרָעה' ָהְיָתה ַּבֲעבּוָרּה ְלטֹוָבה. ְלִפי ֶזה מּוָבן 
 ַא ַהּבֹוֵרא,  ֶאת  ְוִׁשְּבחּו  ִהְּללּו  ִּבְתִפָּלָתם  ָהָאבֹות  ַאף  ֶׁשְּבַוַּדאי 

ְּב'הֹוָדָאה ַעל ָהָרָעה' ָהְיָתה ֵלָאה ָהִראׁשֹוָנה.
'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף'

ַמְפֵּתַח ַהֵּלָדה ַא ְוַרק ְּבַיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
ַרְחָמּה"  ֶאת  ַוִּיְפַּתח  ֱאקִים  ֵאֶליָה  ַוִּיְׁשַמע  ָרֵחל  ֶאת  ֱאִהים  "ַוִּיְזּכֹר 

(ל כב)

ִמָּפסּוק ֶזה ָלְמדּו ֲחָכִמים (ַּתֲעִנית ב א) ֶׁשַּמְפֵּתַח ַהֵּלָדה ִנְמָצא ְּבַיד 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ְוא ִנְמַסר ִליֵדי ָׁשִליַח.

ָׁשִנים   ֶׁשְּבֶמֶׁש ַחִּיים',  ֶה'ָחֵפץ  ָמָרן  ֶׁשל  ּדֹורֹו  ֶּבן  ִּביהּוִדי,  ה  ַמֲעֹשֶ
ַרּבֹות ִצּפּו הּוא ְוַרְעָיתֹו ְלִהָּפֵקד ְּבֶזַרע ֶׁשל ַקָּיָמא. ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים 
ֶאת  ָהִאיׁש  ִּבֵּקׁש  ַּכֲאֶׁשר  נֹוָדע.  ְיׁשּועֹות'  'ּפֹוֵעל  ְלִעירֹו  ִהְזַּדֵּמן 
ִּבְרָכתֹו, ָּדַרׁש ַהָּלה 'ִּפְדיֹון ֶנֶפׁש' ְּבַס ֲחִמִּׁשים ּוְׁשַנִים רּוָּבִלים ְּכִמְנַין 
'ֵּבן'. ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָהיּו ְּבָיָדיו ְמֻזָּמִנים, ִהִּציַע לֹו 'ּפֹוֵעל ַהְּיׁשּועֹות' ִלּטֹל 
ֵּביְנַתִים ְּכַמְׁשּכֹון ֶאת ְׁשעֹון ַהָּזָהב ֶׁשִּבְרׁשּותֹו, ֶׁשָּׁשְויֹו ָעָלה ֲעֶׂשֶרת 

מֹוִנים ַעל ַהְּסכּום ַהִּנְדָרׁש.

ִנְתַקל  ְוִהֵּנה,  ָהִעיר.  ְרחֹוב  ֶאל  ְוָיָצא  ַּבָּדָבר  ְלַהְרֵהר  ָהִאיׁש  ִּבֵּקׁש 
ַלָּמקֹום  ִהְתָקֵרב  הּוא  ֲאָנִׁשים.  ֶׁשל  ְּגדֹוָלה  ְּבִהְתּגֹוְדדּות  ַמָּבטֹו 
ְוִהְבִחין ְּבִאיׁש ָזֵקן, ְנמּו קֹוָמה ַוֲהדּור ָּפִנים ֶׁשָּיַׁשב ַּבָּתֶו. ָהָיה ֶזה 

ָמָרן ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ֶׁשִהִּגיַע ַלָּמקֹום ְּבִמְסֶּגֶרת ְנדּוָדיו.

ַלֲעׂשֹות  ָמה  ַּכָּדת  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ִּפי  ֶאת  ִלְׁשאֹל  ָהִאיׁש  ֶהֱחִליט 
ּוְלַאַחר  ְּבַסְבָלנּות,  ַהַּצִּדיק  לֹו  ִהְקִׁשיב  ֶׁשְּלָפָניו.  ַּבִהְתַלְּבטּות 
 ,ֶׁשָּׁשַמע ֶאת ְצָדֵדי ַהְּׁשֵאָלה ִמֵהר ְלָהִׁשיב ְּבִהְתַרְּגׁשּות: "ָחִליָלה ְל
ַרִּבי ְיהּוִדי, ַאל ַּתְבִטיַח ֶּכֶסף ָלִאיׁש. ֲהא ֵאיְנ ָעִׁשיר ְּכקַֹרח... ַוֲהֵרי 
ָאְמרּו ֲחָכִמים ִּכי ַמְפֵּתַח ֶׁשל ֵלָדה ִנְמָצא ִּביֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, 
ִלְפֵני   ְּבַעְצְמ ִהְתַּפֵּלל  ֲאֵחִרים?  ִּבְרַּכת  ַעל   ִֹלְסמ ֵאפֹוא   ְל ּוָמה 

"!ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה ְוהּוא ְּבַעְצמֹו יֹוִׁשיֲע

ָזָכה  ֶׁשְּלַאֲחֶריָה  ּוַבָּׁשִנים  ָזָכר,  ֵּבן  ִאְׁשּתֹו  ָיְלָדה  ַהָּׁשָנה  ְּבאֹוָתּה 
ְלֶצֱאָצִאים נֹוָסִפים ִמִּבְרַּכת ה'.

'ָחֵפץ ַחִּיים ֶהָחָדׁש' ַעל ַהּתֹוָרה

ְיִׂשיְמ ֱאִקים ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה
"ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַוִּיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ַהָּׂשֶדה ֶאל צֹאנֹו" (לא ד)

ִמָּכ ֶׁשִהְקִּדים ַהָּכתּוב ֶאת ָרֵחל ְלֵלָאה הֹוִכיַח ָמָרן ַה'ֵּבן ִאיׁש ַחי' ִּכי 
ַאף ָאנּו, ְּבַהְזָּכָרֵתנּו ֶאת ָהִאָּמהֹות ִּבְתִפּלֹוֵתינּו, ָעֵלינּו ְלַהְקִּדים ֶאת 

ָרֵחל ְלֵלָאה, ַאף ֶׁשֵּלָאה ָהְיָתה ְּגדֹוָלה ֵמָרֵחל.
ׁשּו"ת ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה יט

ַיֲעקֹב ָאַמר ְּתִהִּלים ַּבַּלְיָלה
"ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני" (לא מ)

ַּבִּמְדָרׁש (ב"ר סח יא) ְמבָֹאר ִּכי ְּבֶמֶׁש ֶעְׂשִרים ַהָּׁשִנים ֶׁשָּׁשָהה ַיֲעקֹב 
ְּבֵבית ָלָבן א ָׁשַכב ִליׁשֹן, ֶאָּלא ָאַמר ֶאת ִמְזמֹוֵרי 'ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות' 
ֶׁשַּבְּתִהִּלים. ֶרֶמז ַלְּדָבִרים ָּדַרׁש ַה'ְּבֵני ִיָּׂששָכר' ֵמַהֵּתָבה ָהִראׁשֹוָנה 
ַּבּתֹוָרה 'ְּבֵראִׁשית' ֶׁשִהָּנּה ָראֵׁשי ֵּתבֹות: "ַיֲעקֹב ָאַמר ְּתִהִּלים ְּבֵעת 

ֶׁשָהָיה רֹוֶעה', ְוֵכן: 'ַיֲעקֹב ָאַמר ְּתִהִּלים ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַרַּמאי'.
'ַאְגָרא ְּדַכָּלה' ֵצרּוֵפי ְּבֵראִׁשית אֹות ָיא

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

ני ּפְ ם

סֹוד ָאֵמן ִנְתַּגָּלה ְלַיֲעקֹב
"ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב" (כח י)

ָאִבינּו  ְלַיֲעקֹב  ִּכי  ַוֵּיֶׁשב)  פר'  (ְּתִחַּלת  ֲעֻמקֹות'  ַה'ְמַּּגֶּלה  ָּכַתב 
ָאַמר  ִמְּׁשָנתֹו  ְּכֶׁשֵהִקיץ   ְלִפיָכ ָאֵמן.  ֲעִנַּית  סֹוד  ִנְתַּגָּלה 
(ְלַהָּלן פס' יז): "ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים", ֶׁשֵּכן ְסֻגַּלת ֲעִנַּית ָאֵמן 

ִהָּנּה ְּפִתיַחת ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן (ַׁשָּבת קיט ב).
 – ַיֲעקֹב'  'ַוֵּיֵצא  ֶׁשֶּנֱאָמר:   ִמָּכ ִלְלֹמד  נּוַכל  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 
'ַוֵּיֵצא' אֹוִתּיֹות 'ַוי-צ"א', ֶׁשֵהֵצר ַיֲעקֹב ַעל ָּכ ֶׁשֲהמֹון ָהָעם 

ְמַזְלְזִלים ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן', ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א.
'ִלּקּוֵטי ְּפִניֵני ֶּבן ִיָּׂשָכר' ח"ג ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא

ָאֵמן. ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן.

ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ז' ְּבִכְסֵלו (תשנ"ה) ָיחּול יֹום ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל
 רֹאׁש ְיִׁשיַבת 'ְמאֹור ַהַּתְלמּוד' ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ַנְפָּתִלי ֶהעְרץ ְזִליַבְנְסִקי ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה:

ְּבִׂשיָחה ֶׁשָּמַסר ְלהֹוִרים ְוִלְמַחְּנִכים ָאַמר:

ַאַחת  ַאֲחָריו.  ַזְרעֹו  ְּבֶקֶרב  ּוְלַהְׁשִריָׁשּה  ַהֵּלב  ְּבעֶֹמק  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  'ִלְבנֹות'  הּוא  ֲאָדמֹות  ֲעֵלי  ְיהּוִדי  ָּכל  "ַּתְפִקיד 
ַהְּדָרִכים ַלֲעׂשֹות זֹאת ִהיא ִחּזּוק ִּבְבָרכֹות ַוֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן. ְוִהיא ַאף חֹוָבה ִהְלָכִתית, ַּכְּמבָֹאר ָּבָרָמ"א (או"ח 
קכד ז): 'ִויַלֵּמד ָּבָניו ַהְּקַטִּנים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן'; ְוֵכיָון ֶׁשָּידּוַע ִּכי רֶֹׁשם ַהֶּנֱחָרט ְּבִלָּבם ֶׁשל ְיָלִדים – ֶנֱחָרט ְלדֹורֹות, ִאם 

ִמְתַרְּגִלים ֵהם ִמַּקְטנּות לֹוַמר 'ָאֵמן' ִּבְקִביעּות, ֲהֵרי ֶׁשָהֱאמּוָנה ֶנְחֶרֶטת ָעמֹק ְּבַנְפָׁשם, ְוַתְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ַחֵּייֶהם.

ָאב ָוֵאם ַהּזֹוִכים ְלָכ, ֵיְדעּו ָנא ִּכי ָנְתנּו ְלַזְרָעם ַמָּתָנה טֹוָבה ֶׁשֲעבּוָרּה ּפֹוְתִחין ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן".
'ֻקְנְטֵרס ִׂשיחֹות ִחּזּוק' עמ' כה

ַאל 
ִּתּטֹׁש 
ּתֹוַרת 
ִאֶּמ
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 א הֹוִתיָרה אֹוָתם ְׁשֵוי ֶנֶפׁש. ֶזה ָׁשִנים ִמְסָּפר ֶׁשֵהם ָחׁשּו ַּבּצֶֹר ַהַהָּצָעה ֶׁשִהִּגיָעה ְלִפְתָחּה ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת ּכֵֹהן
ַהָּדחּוף ַלֲעבֹר ְלִדיָרה ְּגדֹוָלה ּוְמֻרַּוַחת יֹוֵתר, ַא ֶאְפָׁשֻרּיֹוֵתיֶהם ַהַּכְסִּפיּוֹת ָהיּו ְמֻצְמָצמֹות ְוֵהם ֶנֶאְלצּו ִלְדחֹות 

ֶאת ַהַּמֲעָבר ׁשּוב ָוׁשּוב. ַעָּתה ִנְקְרָתה ִלְפֵניֶהם ִהְזַּדְּמנּות ְנִדיָרה:

ָלדּור  ְוַלֲעבֹר  ַהָּׂשֶדה,  ֵמָעֵרי  ְּבַאַחת  ֶׁשָּשְכָנה  ִמִּדיָרָתם  ַלֲעקֹר  ֻהְצְרכּו  ִמְּׁשֵכֵניֶהם  ֶאָחד  ֶׁשל  ַהְּמֻבָּגִרים  הֹוָריו 
ְּבָסמּו ִלְבָנם ְּבִעיר ַהּתֹוָרה ְּבֵני ְּבַרק. ַעל ִּדירֹות ְמֻרָחקֹות ִמְּמקֹום ְמגּוֵרי ַהֵּבן אֹו ְּבקֹומֹות ְּגבֹוהֹות א ָיְכלּו ֵהם 

ַלֲחׁשֹב ְּבֶׁשל ִמְגְּבלֹוֵתיֶהם ָהְרפּוִאּיֹות, ְוָלֵכן א ָעָלה ְּבָיָדם ְלָהִפיק ֶאת ְרצֹוָנם ֶאל ַהּפַֹעל.

ִמּקֹוַמת  ִלְׁשֵכָניו  ִלְפנֹות  ַהָּׁשֵכן  ֶהֱחִליט  ְּבֵרָרה  ּוֵמחֶֹסר  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ְלֶהְכֵרִחי   ַהּצֶֹר  ָהַפ ַהְּזַמן  ֶׁשָחַלף  ְּכָכל 
ַהַּקְרַקע, ִמְׁשַּפַחת ּכֵֹהן, ֲאֶׁשר ַהְּצִפיפּות ְּבֵביָתם ָהְיָתה ְלֵׁשם ָּדָבר. הּוא ִהִּציַע ָלֶהם ְלַׁשֵּלם ַעל ִּדיָרָתם ַהְרֵּבה 

ֵמֵעֶבר ְלָׁשְוָיּה, ִאם ַרק ַיְסִּכימּו ְלַפּנֹוָתּה ַּבֲעבּור הֹוָריו.

ָהְיָתה זֹו ַהָּצָעה ְמַפָּתה ַעד ְמאֹד, אּוָלם ָהַרב ּכֵֹהן ֶׁשָאמּון ָהָיה ַעל ְׁשִמיָעה ְּבקֹול ִּדְבֵרי ֲחָכִמים א ֵהִׁשיב ָעֶליָה 
ְּבִחּיּוב ְּבֶטֶרם נֹוַעץ ְּבַרּבֹו.

ְלַהְמִּתין  ִהְסִּכימּו  ִמִּצָּדם  ְּכֶׁשָהרֹוְכִׁשים  ַהְּמִכיָרה,  חֹוֵזה  ַעל  ַלֲחתֹם  ִמֵהר   ,ַלַּמֲהָל ַרּבֹו  ִּבְרַּכת  ֶאת  ִמֶּׁשִּקֵּבל 
ָחְדַׁשִים ָיִמים ַעד ְלִפּנּוי ַהִּדיָרה – ֶּפֶרק ְזַמן ֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה ִּכי ִנָּתן ִלְמצֹא ּבֹו ִּדיָרה ֲחָדָׁשה ְּברַֹגע.

ַהחֹוֶזה ֶנְחַּתם. אּוָלם ּתֹו ַּכָּמה ָיִמים ִהְתָּבֵרר ָלַרב ּכֵֹהן ִּכי ְמִׂשיַמת ִחּפּוׂש ִּדיָרה ִלְקִנָּיה ִהָּנּה ָקָׁשה ַהְרֵּבה יֹוֵתר 
ִמֶּׁשָחַׁשב. הּוא ָעַבר ִמִּמְׂשַרד ִּתּוּו ֶאָחד ְלִמְׁשֵנהּו, ִהְקִּפיד ִלְקרֹא ִמֵּדי יֹום ֶאת ָּכל ְמדֹוֵרי ַהְּמִכירֹות ָּבִעּתֹוִנים 
ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ִנְמְצָאה,  ּוְכֶׁשְּכָבר  ִנְמְצָאה,  א  ִּבְרׁשּותֹו  ֶׁשָהָיה  ְוַלַּתְקִציב  ִלְצָרָכיו  ַמְתִאיָמה  ִּדיָרה   ַא ַהּיֹוִמִּיים, 

מֹוֵעד ִפּּנּוָיּה ָרחֹוק.

ִמּיֹום ְליֹום ָהַל ַהַּלַחץ ְוָגַבר. ְלָהִׁשיב ֶאת ַהַּגְלַּגל ְלָאחֹור ְוִלְדחֹות ֶאת מֹוֵעד ַהִּפּנּוי א ָהָיה ָּבא ְּבֶחְׁשּבֹון, ֶׁשֵּכן 
ֶאת  ְלַקֵּבל  ֲאמּוִרים  ָהיּו  ֶׁשּבֹו  ַּבְּזַמן  ִּדיָרָתם ּוְלִהְתַחֵּיב ְלַפּנֹוָתּה  ֶאת  ִלְמּכֹר  ִהְסִּפיקּו ֵּביְנַתִים  ַהָּׁשֵכן  ֶׁשל  הֹוָריו 

ִּדיָרָתם ַהֲחָדָׁשה.

ַהָּׁשבּועֹות ַהָּבִאים ָעְברּו ַעל ָהַרב ּכֵֹהן ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבִהְתרֹוְצצּות ִּבְלִּתי ּפֹוֶסֶקת. ֵהם ִנּסּו ָּכל ִהְׁשַּתְּדלּות ֶׁשָעְלָתה 
ְּבַדְעָּתם, אּוָלם ְלא הֹוִעיל. ְּבִלָּבם ְּכָבר ִהְׁשִלימּו ִעם ָהֻעְבָּדה ִּכי ֵיָאְלצּו ָלדּור ְּבֵבית ַההֹוִרים, אֹו ִלְׂשּכֹר ִּדיָרה 

ְקַטָּנה ּוְצפּוָפה ַעד ִלְמִציַאת ַהִּדיָרה ַהְּמֻיֶחֶלת, ֶאָּלא ֶׁשְּׁשֵּתי ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות ָהיּו ִּבְלִּתי ֶהְגיֹוִנּיֹות ַּבֲעִליל.

ָּפֶניָה  ְלֵהיָכן  ָלַדַעת  ִמְּבִלי  ֲחָפֶציָה  ֶאת  ֶלֱארֹז  ֵהֵחָּלה  ְּכָבר  ּכֵֹהן  ִמְׁשַּפַחת  ַהִּפּנּוי.  ְלמֹוֵעד  ַעד  ְׁשבּוַעִים  נֹוְתרּו 
ָּכל  ָּכלּו  ַהִּנְרֶאה  ֶׁשְּכִפי  ֶאָּלא  ְלֵנס.  ְּבִתְקָוה  ְּבַרק,  ְּבֵני  ִּבְרחֹובֹות  נֹוָסף  ְלִסיבּוב  ָיָצא  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֲאִבי  מּוָעדֹות. 

ַהִּקִּצין.

ְלַאַחר ִחּפּוׂש נֹוָסף ֶׁשֹּלא ֵהִניב ּתֹוָצאֹות, ִנְכַנס ָהַרב ּכֵֹהן ְלֵבית ְּכֶנֶסת ְצָדִדי ֶׁשִּנְקָרה ְּבַדְרּכֹו. ָעְמָדה ִלְרׁשּותֹו 
ֵמֲארֹון  ְּתִהִּלים  ֵסֶפר  ָׁשַלף  הּוא  קֹונֹו;  ִלְפֵני  ִלּבֹו  ֶאת   ִֹלְׁשּפ ְלַנְּצָלּה  ֶהֱחִליט  ְוהּוא  ִמְנָחה,  ִלְתִפַּלת  ַעד  ָׁשָעה 

ַהְּסָפִרים ְוֵהֵחל ִלְקרֹא, ּוְלֶפַתע ִנְפַרץ ַמֲעַין ִּדְמעֹוָתיו.

ַהָּׁשָעה ַהָּבָאה ָחְלָפה ָעָליו ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ִנְרֶּגֶׁשת ֶׁשָּכמֹוָה א ָחָוה ֵמעֹודֹו. ַּדְוָקא ָּכֵעת, ְּכֶׁשָּכל ִהְׁשַּתְּדֻלּיֹוָתיו 
א הֹוִעילּו, ָחׁש הּוא יֹוֵתר ִמָּתִמיד ָּתלּוי ְּבָיָדיו ֶׁשל ִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ִויִדיָעה זֹו הֹוִתיָרה רֶֹׁשם ָחָזק 

ַעל ְּתִפָּלתֹו.

ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֵהֵחָּלה. ָהַרב ּכֵֹהן ָסַגר ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ּוָפָנה ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ַהִּצּבּור. ַהִהְתעֹוְררּות 
ֶׁשָּבּה ָהָיה ָׁשרּוי ִהְמִׁשיָכה ַאף ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה ֶׁשָהְיָתה ַאף ִהיא ְרוּוַית ְּדָמעֹות. הּוא ָנָׂשא ַּבָּקָׁשה ֵמעֶֹמק ְלָבבֹו 

ִּכי ַיְצִליַח ִלְמצֹא ֶאת ַהִּדיָרה ַהְּמֻיֶחֶלת, ּוְכֶׁשִּסֵּים ֶאת ַהְּתִפָּלה ָחׁש ִּבְתחּוַׁשת ִּבָּטחֹון ַהּפֹוֶׁשֶטת ְּבָכל ֵאיָבָריו.

ָהַרב ּכֵֹהן ָיָצא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ּוְלֶפַתע ִהְבִחין ְּבמֹוָדָעה ֶׁשּכֹוַתְרָּתּה 'ִּדיָרה ִלְמִכיָרה' ֶׁשָהְיָתה ְּתלּוָיה ַעל ַעּמּוד 
ִלְדִריׁשֹוָתיו  ּתֹוֲאִמים  ָהיּו  ִנְרִאים  ֶׁשְּפָרֶטיָה  ֵּכיָון   ַא ְלַמַּדי,  ְיָׁשָנה  ִנְרֵאית  ָהְיָתה  ַהּמֹוָדָעה   .ַהָּסמּו ַהַחְׁשַמל 

ֶהֱחִליט ְלַנּסֹות.

הּוא ָּתַלׁש ֵמַהּמֹוָדָעה ֶאת ַהֶּסַפח ֶׁשּבֹו ָהָיה ָרׁשּום ִמְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון, ְּכֵדי ֶׁשִּמָּיד ִעם ׁשּובֹו ְלֵביתֹו ִיְתַקֵּׁשר ִויָבֵרר 
ַהִאם ַהִּדיָרה ֲעַדִין עֹוֶמֶדת ִלְמִכיָרה. ֶאָּלא ֶׁשְּבַהִּגיעֹו ְלֵביתֹו ִּפְׁשֵּפׁש ְּבִכיסֹו ְוא ָמָצא ֶאת ַהְּנָיר. הּוא א ִהְצַטֵער 

ַעל ָּכ יֹוֵתר ִמַּדי, ְוִהְתַנֵחם ָּבֻעְבָּדה ֶׁשַהּמֹוָדָעה ְיָׁשָנה, ּוְבַוַּדאי ַהִּדיָרה ְּכָבר ִנְמְּכָרה.

 ְרחֹוב ָהַרב ַּכְהְנָמן, ַא ַּבּבֶֹקר ֶׁשְּלָמֳחַרת ׁשּוב ָיָצא ָהַרב ּכֵֹהן ְלֶסֶבב ִחּפּוִׂשים ִנְמָרץ. ַהַּפַעם ֶהֱחִליט ִלְצעֹד ְלאֶֹר
ְּכֶאְתמֹול, ׁשּום מֹוָדָעה ֲחָדָׁשה א ִנְקְרָתה ְלָפָניו. ְלַיד ַאַחד ַהִּבְנָיִנים ֶנֱעַצר. ָהְיָתה זֹו ְּבִדּיּוק ַהְּכֹתֶבת ֶׁשָהְיָתה 

ְרׁשּוָמה ַּבּמֹוָדָעה ֶׁשָאְבָדה לֹו ֶאְתמֹול, ֶאָּלא ֶׁשִּמְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון, ָּכָאמּור, א ָהָיה ְּבָיָדיו.

ְּבַצַעד נֹוָאׁש ְלַמַּדי ֶהֱחִליט ְלִהָּכֵנס ַלִּבְנָין ּוְלָבֵרר ֵאֶצל ַהְּׁשֵכִנים ֵאיזֹו ִהיא ַהִּדיָרה ָהעֹוֶמֶדת ִלְמִכיָרה. הּוא ָעָלה 
ַלּקֹוָמה ָהִראׁשֹוָנה ְוָנַקׁש ַעל ַהֶּדֶלת. ַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה ִּביֵדי ַּבַעל ַהַּבִית, ִאיׁש ְנׂשּוא ָּפִנים. ָהַרב ּכֵֹהן ִהְתַעְנֵין ְּבקֹול 

ְמֻהָּסס: "אּוַלי ִּפְרַסְמֶּתם ַעל ִּדיָרה ִלְמִכיָרה...?".

"ַמּדּוַע  ָּפָניו:  ַעל   ָׁשפּו ִּתָּמהֹון  ְּכֶׁשַּמַּבע  הֹוִסיף,  ִמָּיד   ַא ַהַּבִית,  ַּבַעל  ֵהִׁשיב  א!",  ַמָּמׁש  ִּפְרַסְמנּו?  "ַהִאם 
ֶהְחַלְטָּת ִלְנקֹׁש ַּדְוָקא ַעל ַּדְלֵּתנּו?".

ֶאת  ְלַהְסִּתיר  ַהַּבִית  ַּבַעל  ִהְצִליַח  א  ָהִעְנָיִנים,  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶאת   ָנבֹו ְּבקֹול  ּכֵֹהן  ָהַרב  ֶׁשִהְסִּביר  ְלַאַחר 
ִהְתַרְּגׁשּותֹו: "ִמְסַּתֵּבר ִּכי ִמָּׁשַמִים הֹוִליכּו ַלָּמקֹום ַהָּנכֹון! ְּבִדּיּוק ִלְפֵני ְרָגִעים ְספּוִרים ֶהְחַלְטנּו, ֲאִני ְוזּוָגִתי, 

ִלְמּכֹר ֶאת ִּדיָרֵתנּו ְוַלֲעבֹר ְלַאַחת ֵמֶהָעִרים ַהֲחֵרִדּיֹות ַהְּצִעירֹות..."

"ִלְפֵני ְּכָׁשבּוַע", ִסֵּפר ָהִאיׁש ְלֶבן ִׂשיחֹו ַהִּנְדָהם, "ִהִּגיָעה ְלִפְתִחי ַהָּצָעה ְלַׁשֵּמׁש ְּבַתְפִקיד ּתֹוָרִני ָּבִכיר ִּביִׁשיָבה 
ַהַּקֶּיֶמת ְּבאֹוָתּה ִעיר. ִּבַּקְׁשִּתי ְלַהְרֵהר ַּבַהָּצָעה, ֶׁשֵּכן ִהיא ִחְּיָבה אֹוִתי ַלֲעבֹר ָלדּור ְלַצד ַהְּיִׁשיָבה. ִלְפֵני ַּכָּמה 

ַּדּקֹות, ְּבֵעת ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר, ָנְפָלה ַהַהְכָרָעה ְוֶהְחַלְטנּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהַהָּצָעה.

ֶחְבַרת  ּוְלַהְזִמין  ַהֲחָפִצים  ֶאת  ֶלֱארֹז  הּוא  ַלֲעׂשֹות  ָלנּו  ֶׁשּנֹוַתר  ָּכל  ַּבֲעבּוֵרנּו.  ִּדיָרה  ֵהִכיָנה  ְּכָבר  ַהְּיִׁשיָבה 
הֹוָבָלה...", ִסֵּים ָהִאיׁש ְּבִחּיּו, ְוִהְזִמין ֶאת ָהַרב ּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהִּדיָרה.

ָהַרב ּכֵֹהן ִנְדַהם. ַהִּדיָרה ָּתֲאָמה ְּבִדּיּוק ִלְצָרָכיו, ְוַאף ַהְּמִחיר ֶׁשִּנְדָרׁש ָעֶליָה ָּתַאם ֶאת ְיכֹולֹוָתיו. 

ָיִמים ְספּוִרים ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְסַּגר ַהחֹוֶזה. ִמְׁשַּפַחת ּכֵֹהן ָעְבָרה ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון ְלִדיָרָתּה ַהֲחָדָׁשה ְוַהְּמֻרַּוַחת, 
ְוהֹוָריו ֶׁשל ַהָּׁשֵכן ָׂשְמחּו ַאף ֵהם ַלֲעבֹר ָלדּור ְלַצד ְּבָנם.

ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ֶוֱאמּוָנה ְטהֹוָרה ִהְתַּגָּלה ָּכאן ְלא עֹוְרִרין.

ְּבַאַחד ֵמַהָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ִלְמגּוָריו ְּבֵביתֹו ֶהָחָדׁש ָּפַגׁש ָהַרב ּכֵֹהן ְּבַאַחד ִמְּׁשֵכָניו. ַהְּׁשַנִים ּגֹוְללּו ִׂשיָחה ְקָצָרה, 
ּוְבַמֲהָלָכּה ִהְתַעְנֵין ָהַרב ּכֵֹהן ֵאֶצל ֶּבן ִׂשיחֹו, ֶׁשָּמא יֹוֵדַע הּוא ֵאיזֹו ִּדיָרה ֻּפְרְסָמה ִּבְתִחָּלה. ַהָּׁשֵכן ָיַדע, ַא הּוא 

ִהְתַּפֵּלא ְמאֹד ַעל ַהְּׁשֵאָלה. "ְּכָבר ָׁשָנה ָחְלָפה ֵמָאז ִנְמְּכָרה ַהִּדיָרה...", ֵהִׁשיב.

הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָיכֹול  ַהֵּלב,  ֵמעֶֹמק  ִמְתַּפֵּלל  ְּכֶׁשָאָדם  ַהִּפְלִאי.   ַּבַּתֲהִלי ִלְראֹות  ּכֵֹהן  ָהַרב  נֹוֵכַח  ֵּכן,  ָאֵכן 
ְלַזֵּמן לֹו מֹוָדָעה ְיָׁשָנה ִּבְמֻיָחד, ִלְגרֹם לֹו ְלַאֵּבד ֶאת ַהַּדף ֶׁשּבֹו ָרַׁשם ֶאת ִמְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון ּוְלַאֵּלץ אֹותֹו ְלַחֵּפׂש 
ֶאת ַהִּדיָרה ְּבכֹחֹות ַעְצמֹו... ָמה ֶׁשָּיִביא אֹותֹו ֶאל ִּדיָרה ִּבְלִּתי ְצפּוָיה, אֹוָתּה ִּדיָרה ֶׁשּיֲֹעָדה לֹו ִמָּׁשַמִים, ְּפִרי 

ְּתִפּלֹוָתיו.
ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד
ַּבִּמְדָרׁש (ִסְפִרי ָוֶאְתַחַּנן לא) ְמֻסָּפר ִּכי קֶֹדם ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָקָרא ְלָכל 
ַעל  ָחִליָלה  ְּבִלָּבם  ֵיׁש  ֶׁשָּמא  ִּבְפֵניֶהם –  ֲחָׁשׁשֹו  ֶאת  ִהִּביַע  ְּדָבָריו  ֶאת  ְּכֶׁשִּסֵּים  ְוהֹוִכיָחם.  ָּבָניו 
 ִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם. ָּפְתחּו ֻּכָּלם ְוָאְמרּו לֹו: "'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל' – ָאִבינּו, ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין ְּבִלְּב
ה'  ֱאֵקינּו  'ה'  ֶאָּלא –   ,ִיְתָּבַר ָעָליו  ַּתְרעֶֹמת  ְּבִלֵּבנּו  ֵאין   ָּכ הּוא,   ְּבִרי קּוְדָׁשא  ַעל  ַּתְרעֶֹמת 
ֶאָחד!'", ִמָּיד ִהְׁשַּתֲחָוה ַיֲעקֹב ְוהֹוָדה: "ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'!" ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ְוקֹוִרים  ּוַמֲעִריִבים  ַמְׁשִּכיִמים   ָּבֶני ֶׁשִּיְהיּו   ָיֶמי ָּכל  ִמְתַאֶּוה  ֶׁשָהִייָת  ֲהֵרי  הּוא: "ַיֲעקֹב,   ָּברּו

ְקִריַאת ְׁשַמע!".

ָּכָאמּור ְּבִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש, זֹאת ָהְיָתה ְׁשִאיָפתֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָּכל ָיָמיו ֶׁשְּיַיֲחדּו ָּבָניו ֶאת ה' 
ַּבְּקִריָאה ַהִּנְצִחית: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד!". ְוָאֵכן ָזָכה ּוְׁשִאיָפתֹו ִהְתַקְּיָמה, ּוֵמאֹותֹו 
ַהּיֹום ָוֵאיָל ָהַפ ָּפסּוק ֻמְפָלא ֶזה ְלִסְמלֹו ַהִּבְלִּתי ְמֻעְרָער ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ַּבֲאֶׁשר הּוא. ִמּבֶֹקר 

ַעד ֶעֶרב ָּדֵבק ּבֹו ַהְּיהּוִדי, ּוִמַּׁשַחר ָיָמיו ְוַעד ַאֲחִריָתם הֹוֵל הּוא ְלאֹורֹו. 

ִּפְסַּגת ַחָּייו ּוֻמָּׂשא ְׁשִאיפֹוָתיו ֶׁשל ָּכל ֶּבן ִיְׂשָרֵאל ְמֻתְמֶצֶתת ְּבָפסּוק ֶזה ֶׁשָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה ּבֹו 
חֹוֶבֶקת עֹוָלמֹות, ֶׁשֵּכן הּוא ַהְּמַסֵּמל ֶאת ַמהּות ַּתְפִקידֹו ָּבעֹוָלם ְּכֶעֶבד ֶנֱאָמן ַהְּמֻׁשְעָּבד ְלבֹוְראֹו 
ִיְתָּבַר. ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַרְׁשָּב"א ִּבְתׁשּובֹוָתיו (ח"ה סי' נה) ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ָּפסּוק ֶזה: "ֵיׁש ְלָכל ַּבַעל 
ֵּדָעה ָלַדַעת ִּכי ִהיא ָּפָרָׁשה ְמֻיֶחֶדת ָלנּו, ּכֹוֶלֶלת ַהִּיחּוד ְוָהֱאמּוָנה, ֶׁשִהיא ֶּבֱאֶמת רֹוֶמֶזת סֹודֹות 

ְוִעָּקִרים ְּגדֹוִלים ֶׁשֵהם ְיסֹודֹות ָּכל ַהִּבְנָין ֲאֶׁשר ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָנכֹון ֲעֵליֶהם".

ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים
ָּפסּוק ֶזה ְמֻכֶּנה ְּבִפינּו 'ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים', ּוְכִפי ֶׁשִּנְרָמז ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות 'ְׁשַמע' – ֹעל 
ַמְלכּות ָׁשַמִים. ִסַּבת ַהָּדָבר ִהיא, ִּכי ַּבֲאִמיָרתֹו ָאנּו ַמִּציִבים ֵמָעֵלינּו ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְּכֶׁשהּוא 
ַנֲעֶלה ִמָּכל ְּתִפיָסה, ּוְבִׁשּנּונֹו ַהְׁשֵּכם ְוַהֲעֵרב ָאנּו ְמַבְּטִאים ֶאת ִׁשְעּבּוֵדנּו ַהֻּמְחָלט ְלַמְלכּותֹו 

.ִיְתָּבַר

ְלַקֵּבל  ָזִכינּו  ֶׁשִּמּכֹחֹו  ַהַּמְפֵּתַח  ָהָיה  ֶזה  ָּפסּוק  ִּכי  ְמבָֹאר  ָוֶאְתַחַּנן)  פר'  [ִליֶּבְרָמן]  (דב"ר  ַּבִּמְדָרׁש 
ָהֻאּמֹות,  ֵּבין  ַהּתֹוָרה  ִעם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשּסֹוֵבב  ְלַאַחר  ֶׁשֵּכן  ִסיַני,  ְּבַהר  ַהּתֹוָרה  ֶאת 
ִמן  ָהֻאּמֹות  ָּכל  ֶׁשָּבֲחרּו  ְּכֵׁשם  ֱאַּה,  ָלֶכם  ִלְבחֹר  ַאֶּתם  "ְמַבְּקִׁשין  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ְלִיְׂשָרֵאל  ָּפָנה 
 ֵקינּו ְוַאָּתה ֶחְלֵקנּו... ִּבְׁשִביל ָּכַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵהם ְמַׁשְּמִׁשין אֹוִתי..." ָאְמרּו לֹו: "ַאָּתה הּוא ֱא
'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל  ָאנּו ְמַיֲחִדים ֱאקּוְת ּוַמְלכּוְת ָעֵלינּו, ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום ָויֹום אֹוְמִרים: 

ה' ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד'".                      

ֲאָלִפים  כ"ב  ִעּמֹו  ָיְרדּו  ִסיַני  ַהר  ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּכֶׁשָּיַרד  ִּכי  ָׁשם,  ַּבִּמְדָרׁש  ְמבָֹאר  עֹוד 
ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת, ְוַהְּמֻׁשָּבִחים ֶׁשָּבֶהם ִמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל ַוֲחבּוָרָתם. ְּכֶׁשָראּו ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפַאְרָּתם 
ִנְבֲהלּו ְמאֹד, ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ַאל ִּתְטעּו ַאַחר ַהַּמְלָאִכים ֶׁשָּיְרדּו ִעִּמי, ֶׁשֻּכָּלם 
ַׁשָּמַׁשי ֵהם", ּוֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ִיֲחדּו ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְוָאְמרּו ֶזה ָלֶזה: "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֵקינּו 

ה' ֶאָחד".

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל
ַעם  ְלָכל  ְקִריָאה  ִהיא:  ַהְּפׁשּוָטה  ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה  ִיְׂשָרֵאל'  'ְׁשַמע  ַּבַהְכָרָזה:  ִנְפָּתח  ַהָּפסּוק 
ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִׁשיב ַלְּדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמִּפינּו, ַא ַהִּמְתּבֹוֵנן ְּבעֶֹמק ַהְּדָבִרים ָיִבין ִּכי ְטמּוָנה ָּבֶהם 

ַמְׁשָמעּות ְמֻיֶחֶדת:

ִיְׂשָרֵאל  יֹאַבד  ְוַאל  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשֵאִרית  ְׁשמֹור  ִיְׂשָרֵאל  "ׁשֹוֵמר  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהַּתֲחנּון  ְּבֵסֶדר 
ֶאָחד  ּגֹוי  יֹאַבד  ְוַאל  ֶאָחד  ַעם  ְׁשֵאִרית  ְׁשמֹור  ֶאָחד  ּגֹוי  ׁשֹוֵמר  ִיְׂשָרֵאל',  'ְׁשַמע  ָהאֹוְמִרים 
ַהְמַיֲחִדים ִׁשְמ 'ה' ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד'", ְוִהֵּנה ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין: ַלִּמִּלים 'ה' ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד' 
ַּבֲאִמיַרת  ֵיׁש  ַמֲעָלה  ֵאיזֹו   ַא ְׁשִמיָרה,  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֶׁשִּבְזכּוָתּה  ה'  ִיחּוד  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּות  ֵיׁש 

ֵּתבֹות 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל'?

ִמְּׁשִמיָעה  נֹוַבַעת  הּוא   ָּברּו ַּבָּקדֹוׁש  ֱאמּוָנֵתנּו   :אֹוֶיעְרָּבא ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר 
ֱאמּוָנֵתנּו   ֶׁשִּבְזכּות  ָאנּו,  ְמַבְּקִׁשים  ְוזֹאת  ֵמֲחִקיָרה.  ְוא  ֵמַרּבֹו,  ְוַתְלִמיד  ֵמָאִביו  ֵּבן  ֶׁשּׁשֹוֵמַע 
('ֲהִליכֹות ְׁשמֹה ְּתִפָּלה'  ַהְּתִמיָמה ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַהּנֹוַבַעת ִמְּׁשִמיָעה ִּבְלַבד, ִנְזֶּכה ִלְׁשִמיָרה 

עמ' שסז).

'ה' ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד' ַמְׁשָמעּוָתּה  עֹוד ִהְקָׁשה ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ִיְצָחק ִּפיְנָחס ּגֹוְלְדַווֶסר: ַהְכָרַזת 
ִיחּוד ה' ֶׁשהּוא ֶאָחד ֵמִעְּקֵרי ַהָּדת. ִאּלּו ַהַּמָּטָרה ָהְיָתה ַרק ְיִדיַעת ַהָּדָבר, ַּדי ָהָיה ִאם ַנְכִריז זֹאת 
ַּפַעם ַאַחת ִּבְלַבד. ִמְּפֵני ָמה ִהְצַטֵּוינּו ַלֲחזֹר ָעֶליָה ַּפֲעַמִים ְּבָכל יֹום, ְוַאף ְלקֹוְׁשָרּה (ַּבְּתִפִּלין) 

ָסמּו ְלִלֵּבנּו ּוְלמֹוֵחנּו?

 ְוֵהִׁשיב ִּכי ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשֵאין ַהַּמָּטָרה ַרק ָלַדַעת ֶאת ַהְּדָבִרים, ֶאָּלא ְלַקְּבָלם ָעֵלינּו ְּכעֹל ּוְכֶדֶר
ַחִּיים, ְּבֹאֶפן ֶׁשָּכל ַמְחְׁשבֹוֵתינּו ּוַמֲעֵׂשינּו ִיְהיּו ַא ְוַרק ַעל ִּפיֶהם. ְיסֹוד ֶזה הּוא ַהִּנְרָמז ַּדְוָקא 
 ָעֶלי ֶאָּלא  ְּגֵריָדא,  ַהְּדָבִרים  ִּביִדיַעת  ְלִהְסַּתֵּפק   ְל ַאל  ְּכלֹוַמר:  ִיְׂשָרֵאל',  'ְׁשַמע  ַּבֵּתבֹות 
ְלַהְׁשִמיָעם ְלָאְזֶני ְלא ֶהֶרף, ּוְלַקְּבָלם ַעל ִלְּב ׁשּוב ָוׁשּוב, ֶׁשֵּכן ַרק ָּכ ַיְׁשִּפיעּו ֵהם ָעֶלי ֶאת 

ַהַהְׁשָּפָעה ָהְרצּוָיה ְוַיַהְפכּו ְלָאָדם ֶׁשָּכל ַמהּותֹו ִהיא ֲעִׂשַּית ְרצֹון ה' ('ִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה' עמ' תיב).

ָמרֹום  "ְׂשאּו  נֹוְטִריקֹון:  "'ְׁשַמע'  ְוַהַּטַעם):  ד"ה  ְׁשַמע  ְקִריַאת  (ִּדיֵני  ָהַאּבּוִדְרַהם  ָּכַתב  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ֵעיֵניֶכם" (ְיַׁשְעָיה מ כו), ְלִמי? "ַׁשדַּ-י ֶמֶל עֹוָלם", ֵאיָמַתי? "ַׁשֲחִרית ִמְנָחה ַעְרִבית" ְוִאם ַּתֲעֶׂשה 

ֵּכן ְּתַקֵּבל ָעֶלי "ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים".

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי ַחִּיים ֲאִחי ַהַּמֲהָר"ל ִמְּפָראג (ֵסֶפר ַהַחִּיים, ְסִליָחה ּוְמִחיָלה פ"ט): 
"ֶּדֶר ָהעֹוָלם ֶׁשּצֹוֲעִקים 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל' ְּכֶׁשֵהם ִּבְׁשַעת ָצָרה... ְּכֵדי ֶׁשִּיָּנְצלּו ֵמאֹוָתּה ָצָרה ַעל 
ְיֵדי ֶׁשְּמַיֲחִדים ִּבְלָבָבם ְׁשמֹו ַהָּגדֹול. ְויֹוֵתר ָהָיה ָראּוי ֶׁשִּיְצֲעקּו 'ה' ֱאֵקינּו ה' ֶאָחד' ֶׁשהּוא ִעַּקר 
ַהִּיחּוד... ְוַהַּטַעם, ְלִפי ֶׁשְּׁשֵּתי ֵּתבֹות ַהָּללּו ּכֹוְלִלין ְרצֹון ה' ִיְתָּבַר ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיָּׁשְמעּו ִלְדָבָריו, 

ְוכֹוֵלל ַּגם ֵּכן ַּבָּקַׁשת ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא (ֶׁשְּׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל) ֶׁשַּיִּציל אֹוָתם ִמָּכל ָצָרה".

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֵמַהֵּׁשם ִּדיָרה ְלִאיׁש

ע טטּתַ בּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
מהֵּׁשם

רר ססִספּפוּוּ ם
ַמִים ַלת עֹל ַמְלכּות ׁשָ ַקּבָ

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


