
המשפט כתפילה
"ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניהֶם" (כא א)

לך:  לומר  מזבח?  לפרשת  דינין  פרשת  נסמכה  "למה   
מס'  יתרו  מכילתא  ע"פ  (רש"י  המזבח"  אצל  סנהדרין  שתשים 

דבחדש יא). 

אמר רבי יחיאל יעקב וינברג בעל 'שרידי אש': 
המשפט בישראל אין מקורו בבינת אנוש ובשיקול דעת 
בסיני,  לנו  שניתנה  מהתורה  חלק  הוא  אלא  השופט 
בהילוכו  הוא".  לאלקים  המשפט  "כי  יז):  א  (דברים  ככתוב 
מקום  ולפיכך  באלוקיו,  היהודי  מידבק  המשפט  בדרך 
המשפט  שכן  המזבח,  למקום  סמוך  הסנהדרין  מושב 
בבית  וכתפילה  הקורבנות  כעבודת  כמוהו  בישראל 

הכנסת שנתקנה כנגדן.
שהטיח  בברלין  נוכרי  למלומד  ויינברג  הרב  השיב  בכך 
לבוא  האנטישמיות  לנגע  ששגרמו  הם  כנגדו: "היהודים 
לעולם. הגע עצמך: אם יבוא קיסר גרמניה להעיד בפני 
בית דין שלכם – עדותו לא תתקבל, ואילו אם יבוא חייט 
זו  הלוא  פתוחות.  בזרועות  יתקבל   – יהודי  עגלון  או 

גזענות לשמה!"
נוספת  ראיה  אביא  אני  "אף  וביה:  מיניה  לו  והשיב 
זה,  במקרה  ואף  במניין,  נאמרות  תפילותינו  לטענתך: 
אם ימתינו תשעה יהודים בבית הכנסת לעשירי שישלים 
למניין, וייכנס לשם קיסר גרמניה בכבודו ובעצמו – לא 
הפשוט  היהודי  שיופיע  ברגע  אך  למניין.  הלה  יצטרף 
ביותר, תאחז בקהל התרגשות גדולה כי הושלם המניין". 
מבין  התפילה  עניין  את  "דווקא  והשיב:  המלומד  נבוך 
אנוכי. זהו עניין דתי, ורק מי שמשתייך לאותה דת יכול 

להצטרף אליו..."
ממש..."  כתפילה  הוא,  דתי  עניין  אצלנו  המשפט  "אף 

קטע הרב ויינברג את דבריו, ופני המלומד חפו.
'חידושי בעל שרידי אש' עמ' תקכט 

'בעליו עמו' בברכת הכוהנים
"ִאם ְּבָעָליו ִעּמֹו א ְיַׁשֵּלם ִאם ָׂשִכיר הּוא ָּבא ִּבְׂשָכרֹו" (כב יד)
שהוא  בין  מלאכה  באותה  שהוא  בין  עמו' –  בעליו  "'אם 

במלאכה אחרת" (רש"י). 
וביקש  כהנים  ברכת  טרם  נעליו  שחלץ  בכהן  מעשה 
נוכח  מהדוכן  ברדתו  עליהן.  שישמור  מתפללים  מאחד 
מאחר  כי  השאלה  ועלתה  נגנבו,  הנעליים  כי  לראות 
שבשעה שקיבל הלה על עצמו לשמור על הנעליים היה 
הכהן בדרכו לעלות לברך את העם, נחשב לכאורה הכהן 
כמי שמשועבד למלאכת הציבור – ובכללם השומר, ואם 

כן יש לפוטרו מדין שומר ש'בעליו עמו'.
מדין  השומר  את  לפטור  צידד  אכן  חמד'  'כרם  בספר 
'בעליו עמו' כיוון שהכהן היה שאול בשעת הגנבה 

לברך את העם. ואולם בספר 'בינת המשפט' כתב שכיוון 
אינו  התורה,  מצוות  עקב  העם  את  לברך  עלה  שהכהן 

נחשב כשאול למלאכת העם.
'כרם חמד'; 'בינת המשפט' סי' רעה

אסור לצער גם 'לשם שמיים'
ֶאְׁשַמע  ָׁשמַֹע  ֵאַלי  ִיְצַעק  ָצעֹק  ִאם  ִּכי  אֹתֹו  ְתַעֶּנה  ַעֵּנה  "ִאם 

ַצֲעָקתֹו; ְוָחָרה ַאִּפי ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם" (כב כב-כג)
צריכה הייתה התורה לכתוב: "ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה אֹתֹו ָצעֹק 

ִיְצַעק ֵאַלי...", מהו "ִּכי ִאם"?
לשם  "פנינה  חכמים:  אמרו  א)  (טו  בתרא  בבא  במסכת 
שמים נתכוונה", והיינו שהסיבה שציערה את חנה הייתה 
כדי שמתוך צערה תרבה בתפילה לה', וכך תזכה לבנים. 
התכוונה  אכן  אם  להקשות:  מקום  היה  לכאורה  והינה 
מתוך  שמונה  במות  כך  כל  נענשה  מדוע  שמיים,  לשם 
עשרת ילדיה (מדרש שמואל ה), כפי שהעיד הכתוב (שמואל א' 

ב ה): "ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה"?

את  לצער  החמור  האיסור  ללמוד:  עלינו  שמכאן  אלא 
שמיים',  'לשם  זאת  עושים  אם  אף  בעינו  עומד  הזולת 
ובהתאם לכך אף העונש. יסוד זה נרמז בפסוק שלפנינו: 
ָצעֹק  ִאם  "ִּכי  זאת:  תעשה  אם  אף  ְתַעֶּנה...",  ַעֵּנה  "ִאם 
לך:  דע  אליי,  שיצעק  לזולתך  לגרום  כדי   – ֵאַלי"  ִיְצַעק 

"ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו" ועתיד אני להיפרע ממך. 
העיר  שליטי  ישראל.  מקהילות  באחת  מעשה  היה  וכך 
להם  גרמה  המס  והטלת  היהודים,  על  כבד  מס  הטילו 
למצוקה קשה ביותר. אחד מחברי הקהילה יעץ לראשי 
קצבתם  את  ולאלמנות  ליתומים  מלתת  לחדול  הקהל 
כולם  יזכו  ובתפילתם  להם,  בצר  ה'  אל  שיצעקו  כדי 
הקהל  ראשי  קיבלו  דעת  שיקול  חוסר  מתוך  לישועה. 
את עצתו. אולם לא די שלא נושעו אלא אף פרצה בהם 

מגפה גדולה. 
'ארוחת תמיד' [לר"ש מודיליאנו] פר' צו; 'קהלת יצחק' [לר"י רייטבורד]

המלווה בשעת דוחקו – תפילתו נענית
"ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ" (כב כד)

סלע  "המלוה  את:  חכמים  שיבחו  א)  (סג  יבמות  במסכת 
ישעיה  הנביא  כיוון  עליו  כי  ואמרו  דחקו",  בשעת  לעני 
ִהֵּנִני".  ְויֹאַמר  ְּתַׁשּוַע  ַיֲעֶנה  ַוה'  ִּתְקָרא  "ָאז  באומרו:  ט)  (נח 
לעני  סלע  אדם  שילווה  ייתכן  כיצד  להבין  יש  ולכאורה 
הוא  בהכרח   – הוא  עני  אם  והלוא  דחקו,  בשעת  שלא 

שרוי בדוחק?
דחקו'  'בשעת  המילים  פאפו:  אליעזר  רבי  פירש 
המלווה  את  לשבח  הגמרא  וכוונת  למלווה,  מתייחסות 
זה  והוא  דחוק,  במצב  נמצא  עצמו  שהוא  אף  על  לעני 

שראוי לשכר שתתקבל תפילתו. 
'פלא יועץ' ערך הלוואה

פרשת משפטים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם
'אמן' אחת מצילה מגיהינום

"ִאם ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא" (כא ג)
דרש רבי יצחק שֵרים מחכמי ארם צובה: 

 ִׂשְפתַֹתִי ִני  ַהּׁשָ :"ְּכחּוט  ג)  ד  (שה"ש  הפסוק  את 
בראשית  אגדת  (מדרש  חכמים  דרשו  ָנאֶוה",   ּוִמְדָּבֵרי
עט): "המדבר שבכם נאה לפני... ואיזה הוא המדבר? 
אלו עם הארץ שאינן יודעין לא לקרות ולא לשנות 
ולא לדרוש, כמדבר שאינו מגדל פירות, והן נכנסין 
יוצר  'ברוך  ומברכין  מדרשות,  ולבתי  כנסיות  לבתי 
מתים,  ומחיה  ברא  שהוא  מתים',  ו'מחיה  המאורות' 
שהוא  אנו  מאמינין  ואומרים  אמן.  אחריו  עונים  והן 
מחיה מתים, והוא שברא את העולם, אפילו אין בידן 

אלא שכר אמן זה, דים". 
בגימטרייה  "ְּבַגּפֹו"  שלפנינו:  בכתוב  נרמז  זה  דבר 
"ָיבֹא"  לבדה,  אמן  עניית  בזכות   – ְּבַגּפֹו"  "ִאם  'אמן'. 
לדין, "בגפו" – בזכות אותה אמן "ֵיֵצא" זכאי מן הדין. 
אף הפסוק באיוב (לג כג-כד) רומז לכך: "אם יש עליו 
ישרו...;  לאדם  להגיד  אלף  מני  אחד  מליץ  מלאך 
'אמן'.  בגימטרייה  'מלאך'   – שחת"  מרדת  פדעהו 
אפילו אם יש לאדם זכות עניית 'אמן' בלבד, כדאית 
היא זכות זו כדי להוציאו זכאי מבית דין של מעלה 

ולפדותו מרדת שחת. 
'ליקוטים מפרדס' ח"א ערך אמן אות ב

לא לגרוע אף 'אמן' אחת
"ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְועָֹנָתּה א ִיְגָרע" (כא י)

רבי מרדכי הכהן מצפת דרש מלשון הכתוב: "עָֹנָתּה 
כל  להתפלל  להקפיד  האדם  לחובת  רמז  ִיְגָרע",  א 
התורה  שדקדקה  שבכך  והוסיף  בעונתה.  תפילה 
שומה  כי  לנו  רמזה  חסר,  בכתיב  'עָֹנָתּה'  וכתבה: 
עלינו להקשיב היטב לברכות, כדי ש'לא יגרע' מפינו 

חלילה ולו 'עניית' אמן אחת.
יט):  ד  הרא"ש  (שו"ת  הרא"ש  עצמו  על  העיד  זה  בעניין 
"כשאני מגיע לסוף הברכה [בברכות קריאת שמע] 
אני ממהר לסיים ברכתי קודם שיסיים החזן ברכתו 

ומכוון אני לענות אמן אחר ברכת החזן"
תשובה  "צריך  פאפירש:  מאיר  רבי  המקובל  וכתב 
אחת  פעם  שרק  ואף  אמן.  עונה  שאינו  למי  גדולה 
לא ענה, דהיינו כששמע איזה ברכה, אפילו על פרי 
או שמברך חברו על איזה מצוה, ומכל שכן בתפילת 

הש"ץ... וכן להיפך – שכר טוב על כל אמן שענה".
'שפתי כהן'; 'אור הישר' [למהר"ם פאפירש מגורי האר"י] עמוד העבודה ז יח

318פרשת משפטים תש"פ

אמן כהלכתה – בהגייתה, בניקודה ובזמנה! 

'אמן יתומה'
שעונה מבלי 
לשמוע את 
הברכה או 

שמשתהה ואינו 
עונה מיד עם 
סיום הברכה. במסכת ברכות (מז א) 

הזהירו חכמים על שלושה 
סוגי אמנים שאינן נאמרות כהלכתן:

'אמן חטופה'
שאינה נהגית 

כניקודה המדויק 
או שחוטף 

לענותה קודם 
שסיים המברך 

את הברכה.

'אמן 
קטופה' 

שקוטף 
ומבליע 

אחת 
מאותיותיה.

'
ק
ש
ומ

(שו"ע או"ח קכד ח)

אמן 
כהלכה



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

מרדכי  רבי  הגאון  כי  ומפורסם  ידוע 
עשרת  את  כינה  הלבושים'  'בעל  יפה 
ספריו בשמות הפותחים ב'לבוש' משום 
מעשה שהיה, וכפי שהביא מרן ה'חפץ 

חיים' בספרו 'נדחי ישראל' (פכ"ג):
הגאון  על  הקדושים  בספרים  "נמצא 
שלכך  יפה,  מרדכי  רבי  הלבוש'  'בעל 
החבורים  לעשות  השמים  מן  זכה 
הנחמדים שהם ספרי הלבושים. שפעם 
גדול,  ניסיון  לו  היה  בחרותו  בימי  אחת 
שבא אצל דוכסית אחת לסחור סחורה 
ופיתתה אותו לעבירה, ולא היה לו שום 
חצרה  שהיה   – ממנה  להימלט  מקום 
סגור – אם לא תחת מקום בית הכיסא. 
אותו  דרך  ונמלט  ונס  עצמו  את  וביזה 
אז  לבוש  והיה  הנ"ל,  הבזוי  המקום 
את  וילכלך  וימאס  בגדים  מיני  בכמה 
השמים  מן  כך  אחר  זכה  ולכן  כולם, 

לחיבור הלבושים".
הסיפור  של  ידוע  ובלתי  נוסף  חלק 
שנים  כמה  לפני  רק  נחשף  המופלא 
בספר תולדותיו של הרה"צ ר' לוי יצחק 
ששמע  ברסלב,  חסידי  מגדולי  בנדר 
מפי  שנים  ממאה  למעלה  לפני  אותו 
הלימודים  לספסל  חברו  המעשה,  בעל 
לבעל  ונכד  נין  מאקוב,  בישיבת 

הלבושים.
וכה סיפר רבי לוי יצחק:

תרע"ד  שנת  של  הקיץ  בתחילת 
לימים,  צעיר  בחור  לישיבתנו  הצטרף 
הזדהה  אשר  שנים,  עשרה  שש  בן 
לודז'.  מהעיר  קרקובסקי  כיצחק 
חסידי  בקרב  הוא  התפרסם  לימים 
יצחק'ל  'רבי  כמשפיע  בפולין  ברסלב 
במשך  שהותו  בעקבות  אוטווצקער', 
אוטווצק  המרפא  בעיירת  רבות  שנים 

בהיותו חולה ריאות קשה.
בהשוואה  מאוד  צעיר  היה  זה  יצחק'ל 
אולם  הישיבה,  בני  שאר  של  לגילם 
עלה על כולם בכישרונותיו המיוחדים. 
חריף,  מוח  ובעל  עצום  עילוי  היה  הוא 
ובשנותיו המועטות כבר הספיק לרכוש 
הש"ס  מרחבי  בכל  מקיפה  ידיעה 

והפוסקים.
היה זה מחזה מפעים לראות את יצחק'ל 
של  העמוקים  בשיעוריו  יושב  הצעיר 
ולמדן  חריף  נודע,  גאון  הישיבה,  ראש 
השיעור  החל  אך  והינה,  עצמו,  בפני 
מראש  מבין  יצחק'ל  כי  היה  ניכר  וכבר 
הוא  מייד  מובילים.  הדברים  להיכן 
כל  על  השיעור,  בנבכי  שליטה  הוכיח 
ראש  של  וראיותיו  קושיותיו  סברותיו, 
הישיבה, כביכול אין זו הפעם הראשונה 
כחכם  הדברים.  את  שומע  הוא  שבה 
הרואה את הנולד כיוון תמיד לסברותיו 
התבטא  אשר  עד  הישיבה,  ראש  של 
ראש הישיבה כי נדמה שאין לו עוד מה 

לחדש לבחור צעיר זה.
וחריפותו,  הברוכים  כישרונותיו  מלבד 
פנים  זיו  בתואר  גם  יצחק'ל  בלט 
מרשים במיוחד. פניו היו תמיד מאירות 
והילוכו  ומבהיק,  גבוה  מצחו  וזורחות, 

היה תמיד באצילות מיוחדת.

שהתברך  הנפלאות  התכונות  כל  עם 
פלא  כל  היה  לא  השמיים,  מן  יצחק'ל 
בעובדה שהוא כבש את ליבם של רבים 
וטובים מבני הישיבה, אשר התענגו על 
עד  ונהנו  מחוכמתו  נחת  רוו  אמרותיו, 

מאוד לשהות במחיצתו.
היו אלו הימים שקדמו לפרוץ מלחמת 
רבות  בישיבות  כמו  הראשונה.  העולם 
מאקוב  ישיבת  בפתח  גם  נוספות, 
הגיעו  אשר  מודאגים  הורים  הופיעו 
לישיבה כדי להשיב את בניהם הביתה, 
בימי  במחיצתם  ישהו  כי  ברצותם 
המלחמה הקשים. גם אביו של יצחק'ל 
להיכל  במפתיע  הימים  באחד  נכנס 

הישיבה וביקש להשיב את בנו לביתו.
דמותו של האב משכה מיד את תשומת 
לב בני הישיבה. הם העבירו את מבטם 
בחוסר  עיניהם  ושפשפו  לבנו  מהאב 
אמון למראה השינוי הרב ביניהם: בעוד 
יצחק'ל היה גבה קומה, בעל תווי פנים 
גוץ  איש  היה  אביו  ומאירות,  עדינות 
כפחם.  שחור  פניו  וגון  מידות  ורחב 
קשה היה להעלות על הדעת כי האורח 

הוא אביו של יצחק'ל. 
היה  יכול  לא  הרבה  בהשתוממותו 
את  מלהביע  להתאפק  יצחק  לוי  רבי 
השיבו  והלה  חברו,  באוזני  תמיהתו 
בחיוך כי אכן, סיפור נורא ומופלא עומד 

מאחורי השוני בינו לבין אביו.
תחילתו של סיפור זה נעוץ היה עשרה 
של  משפחתו  כאמור,  לאחור.  דורות 
כצאצאי  בייחוסה  התהדרה  יצחק'ל 
ה'לבושים'.  בעל  יפה  מרדכי  רבי  הגאון 
'לבוש'  לספריו  הגאון  שקרא  הסיבה 
חיים',  ה'חפץ  מדברי  לעיל  הובאה  כבר 
על הניסיון הקשה שבו עמד רבי מרדכי 
בגבורה עילאית. אולם יש לסיפור חלק 

נוסף.
רבי מרדכי היה יפה תואר ויפה מראה, 
בשם  כונה  אף  כך  שמשום  ייתכן 
שבה  שעה  באותה  יפה.   – זה  משפחה 
נקרה לפניו ניסיון קשה, קפץ במסירות 
עשרת  את  וטינף  השופכין  לביב  נפש 
בעוד  מעוטף.  היה  שבהם  המלבושים 
קדושות,  נותרו  ופנימיותו  נשמתו 
רבי  נשא  רבב,  מכל  ונקיות  טהורות 

מרדכי עיניו לשמים בתפילה:
הבאים  הדורות  שעשרת  רצון  "יהי 
למראה,  מכוערים  יהיו  ממני,  שיצאו 
בעלי יופי פנימי שלא יבלוט כלפי חוץ, 

כדי שלא יבואו לעולם לידי ניסיון".
אצל  הסתיימו  הללו  הדורות  "עשרת 
סיפורו  את  יצחק'ל  רבי  סיים  אבי", 
הנורא, "ואילו בי – בן הדור האחד עשר, 
שב תואר פניו המופלא של סבי הקדוש 
אותה  התמלאה  כבר  שכן  והתלבש, 
אחריו  דורות  שעשרה  סבי,  של  בקשה 

יהיו מכוערים".
'איש חסידיך' [תולדות רל"י בנדר] עמ' יג

סיפור שבועי על אמן ותפילה  סייפפומעמעשה אמונים ם
בקשות 'הרחמן' (ג)

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

תפילה מופלאה לעשרה דורות
 פרנסה בכבוד – ולא בביזיון

הוא...  "הרחמן  שביקשנו:  לאחר 
ראוי  מה  בנו",  ויתפאר  בנו...  יתהדר 
הפרנסה:  על  בקשה  לכך  שנסמיך 
זאת  בכבוד".  יפרנסנו  הוא  "הרחמן 
מתפרנסים  שכשישראל  משום 
בהרחבת  בתורה  ועוסקים  בכבוד 
ותפארת  הידור  מכך  נגרם  הדעת, 

לקדוש ברוך הוא ('תפארת שלמה' ליוה"כ).

לדאוג  להשתדל  מצווה  האדם 
לפרנסתו, וכבר הורו חכמים (פסחים קיג 
א): "פשוט נבלתא בשוקא ואל תצטרך 
שנגזר  אנשים  שיש  וכיוון  לבריות"; 
עליהם שפרנסתם תגיע אליהם בדרך 
מבקשים:  אנו  כן  על  מכובדת,  פחות 
"הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד", דהיינו 
ולא  מכובד  באופן  פרנסתנו  שנמצא 
(קידושין  חכמים  שאמרו  וכפי  בביזוי, 
בסם  בלא  לעולם  אפשר  "אי  ב):  פב 

[מוכר בשמים] ובלא בורסקי [מעבד 
בסם,  שאומנותו  מי  אשרי  עורות], 
('הגדה  בורסקי"   שאומנותו  מי  לו  ואוי 

כפשוטה' עמ' 141). 

עמ'  ושה"ש  הגש"פ  (פירוש  'הרוקח'  בעל 
בקשה  במשמעות  ופירט  הוסיף  קלג) 

ודם,  בשר  למתנת  נצטרך  "שלא  זו: 
וישלח ברכה בכל מעשי ידינו, כי לא 
עושר,  לנבונים  ולא  לחם  לחכמים 
מן  ויצילנו  אתנו  מלאכו  וישלח 
העניות, כי קשה עניות שמעבירה את 

האדם על דעת שמים".

הרה"ק  אמר  רמז  בדרך  נפלא  ביאור 
רבי בן ציון מבאבוב:

הן  כ'ב'ו'ד'  אותיות  שאחרי  האותיות 
'גזלה'.  אותיות:  ובהיפוך   – ל'ג'ז'ה' 
אנשים  יש  כי  הוא,  בזה  הביאור 
כדי  מוצאים  אינם  ליצלן  שרחמנא 
שמתביישים  וכיוון  בכבוד,  פרנסתם 
ידם  שולחים  בביזיון,  להתפרנס 
בגזלה. על כן מבקשים אנו מהקדוש 
פרנסתנו  את  שישאיר  הוא  ברוך 
ניכשל  שלא  כדי  'כבוד',  באותיות 

חלילה ונגיע לידי 'גזלה' ('ברכת דוד'). 

בהיתר ולא באיסור 

נוסח  הביא  פג)  (סי'  ויטרי'  ב'מחזור 
הוא  "הרחמן  זו:  לבקשה  מורחב 
יפרנסנו בכבוד ולא בביזוי, בנחת ולא 
ה'בן  באיסור".  ולא  בהיתר  במנוד, 
איש חי' (שנה ראשונה פרשת חקת) תמה על 
שיפרנסנו  הדעת  על  יעלה  וכי  כך, 
שצריך  באיסור,  הוא  ברוך  הקדוש 
יפרנסנו...  הוא  "הרחמן  לבקש: 
הסיק  ולכך  באיסור"?  ולא  בהיתר 

שאין לומר בקשה זו.

נט)  או"ח  (שו"ת,  סופר'  ה'חתם  אמנם 

נתפרנס  שלא  הכוונה  שאין  מבאר 
מבקשים  שאנו  אלא  ממש,  באיסור 
הוא  ברוך  הקדוש  יפרנסנו  שלא 
בדבר שהעיסוק בו מותר רק בדיעבד 

ובהיתרים דחוקים. 

שבירת מוטות הגלות

מעל  גלות  עול  ישבור  "הוא  בקשת: 
הכתוב  לשון  פי  על  מיוסד  צוארנו" 
 (ויקרא כו יג) "ָוֶאְשׁבֹּר מֹטֹת ֻעְלֶּכם ָואֹוֵל

אנו  מבקשים  ובה  קֹוְמִמּיּות".  ֶאְתֶכם 
מאת ה' שישבור את עול הגלות מעל 
נצחית  גאולה  ניגאל  וכך  צווארנו 
לארץ  זקופה  בקומה  ללכת  ונוכל 

ישראל.

ניתוק  מסמל  העול'  'שבירת  לשון 
שפירש  כפי  השעבוד,  מן  מוחלט 
הנצי"ב מוולוז'ין ('העמק דבר' שם), שכיוון 
שהשור רגיל תמיד לשאת את העול 
נוצר –  לכך  כי  הוא  מבין  צווארו,  על 
כן  על  בעליו.  בעול  ולשאת  לעבוד 
ואף  מטה,  כלפי  כפוף  תמיד  ראשו 
לזמן  העול  את  ממנו  מסירים  אם 
אליו  יוּשב  שתכף  שיודע  כיוון  מה, 
נדמה  אולם  כפוף.  ראשו  נותר  העול 
את  השור  רואה  היה  אילו  בעצמנו 
מיד  הלוא  עיניו,  למול  נשבר  העול 
היה זוקף את קומתו ללכת 'קוממיות' 
– בקומה זקופה, מתוך שמבין הוא כי 

יותר לא יעבדו בו.

(ילק"ש  במדרש  מצינו  לכך  בדומה 
שהייתה  לאדם  משל  תרעב):  רמז  בחקותי 

כדי  לחברו  והשאילה  פרה  לו 
שיחרוש בה. לשואל היו עשרה בנים, 
וכל אחד מהם חרש בפרה עד שתש 
חרשה  כך  לאחיו.  והעבירה  כוחו 
שלבסוף  עד  היום  כל  לאורך  הפרה 
באותה  אונים.  באין  תחתיה  קרסה 
לשדה,  סמוך  הפרה  בעל  עבר  שעה 
רובצת  פרתו  את  רואה  הוא  והינה 
כעס  צווארה.  על  כשהעול  תחתיה 
בעל הבית על השואל הרשלן, אולם 
טענותיו,  את  לפניו  שהביע  לפני 
מעל  העול  את  לשבור  תחילה  מיהר 

צוואר פרתו.

בגלות  בהיותם  ישראל;  כך 
ומכבידים  הגויים  בהם  משתעבדים 
עליהם את עולם בזה אחר זה, ובהגיע 
ברוך  הקדוש  ייגש  לא  הגאולה,  עת 
הגויים,  עם  דין  לעשות  תחילה  הוא 
אלא תחילה ישבור ויעקור לצמיתות 
ורק  ישראל  מעל  הגלות  עול  את 
אחר כך ייגש לעשות דין עם הגויים, 
 ָואֹוֵל ֻעְלֶּכם  מֹטֹת  "ָוֶאְשׁבֹּר  ככתוב: 

ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות".

פנינים וביאורים  לברכת המזון תעתענה אמונים 
בקשות

פפניננ ם 


