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 האזינו

ַמִים ְוָלָאֶרץ ִלְהיֹות ֵעִדים .1 ָ ה ַלּשׁ ם ָמה ָקָרא מֹׁשֶ  ?ְלׁשֵ

ַתב  ָבר : "י"ַרׁשִכָּ ּדָ ָרֵאל ְוִתְהיּו ַאֶתם ֵעִדים ּבַ ִיׂשְ ֶהם ּבְ ֲאִני ַמְתֶרה ּבָ ך ָאַמְרִתי )יט, לעיל ל(ּׁשֶ כָּ ּ ׁשֶ ְ

ַאֶתם ִתְהיּו ֵעִדים ָּלֶהם ׁשֶ ַמע ָהָאֶרץְוִת'ְוֵכן , ּ ַמִים ָוָאֶרץ. 'ׁשְ ֶהם ׁשָ ה? ְּוָלָמה ֵהִעיד ּבָ : ָאַמר ֹמׁשֶ
ר ָוָדם ׂשָ ם, ְלָמָחר ֲאִני ֵמת. ֲאִני ּבָ ִחיׁשָ א ּוַמכְּ ִרית ִמי ּבָ ְלנּו ָעֵלינּו ַהּבְ ָרֵאל לֹא ִקּבַ ? ִאם יֹאְמרּו ִיׂשְ

ַמִים ָוָאֶרץ ֶהם ׁשָ ֵהן ַקָי, ְְלִפיָכך ֵהִעיד ּבָ ִאם ִיְזּכּו, ְועֹוד. ִמים ְלעֹוָלםֵּעִדים ׁשֶ ָיבֹואּו ָהֵעִדים , ׁשֶ

ָכָרם ְרָיה, ְּוִיְתנּו ׂשְ ֶפן ִתֵתן ּפִ ַּהּגֶ ּ ְּוָהָאֶרץ ִתֵתן ְיבּוָלה, ּ ּ ַמִים ִיְתנּו ַטָלם, ּ ָ ְּוַהּשׁ ִּתְהֶיה , ְוִאם ִיְתַחְיבּו. ּ

ֶהם ַיד ָהֵעִדים ְתִחָלה  ּּבָ ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵתן ֶאת ְוָעַצר ֶאת ַה, ')יז, לעיל יא(ּ ָ ּּשׁ
ך ', ְּיבּוָלה   ".ַּעל ְיֵדי ָהֻאמֹות' ַּוֲאַבְדֶתם ְמֵהָרה'ְְוַאַחר כָּ

ַתב ָה ט: "ן"ַרְמּבַכָּ ׁשָ ֶרך ַהּפְ ָכל , ְַעל ּדֶ תּוִבים ִיְתנּו ֵעֵדיֶהם ּבְ י ַהכְּ י ַאְבָרָהם כִּ ְבֵרי ַרּבִ ָּצְדקּו ּדִ
ָב ֵהם ַקָיִמים ְועֹוְמִדיםַהּדְ ְמעּו ָהִרים ֶאת ִריב ה, 'ְוֵכן. ִּרים ׁשֶ ַע, )ב, מיכה ו('  'ׁשִ י , ְוַגם ֶאֶבן ְיהֹוׁשֻ כִּ
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ִתיב  ם כְּ ְמָעה ')כז, יהושע כד(ׁשָ י ִהיא ׁשָ ֶרך ָהֱאֶמת. 'כִּ ַמִים ְוָהָאֶרץ ָהִראׁשֹוִנים , ְְוַעל ּדֶ ָ ֵהם ַהּשׁ
ית ְבֵראׁשִ ִרים ּבִ ְזכָּ ָרֵאל, ַהּנִ ְבִרית ִעם ִיׂשְ י ֵהם ָיבֹואּו ּבִ ְמעּו , כִּ ַמִים ְוִיׁשְ ָ ַיֲאִזינּו ַהּשׁ ן ָאַמר ׁשֶ ַּעל כֵּ

ֶהם ה ּבָ ְַהְתָנִאים ְוֵאיך ֵיָעׂשֶ ּ."  

ַתב ַה ַמִים' : "ִסְפִריכָּ ָ ַמִים– 'ַהֲאִזינּו ַהּשׁ ָ ְתנּו ָלֶהם ִמן ַהּשׁ ּנִ ָרֵאל ִמְצֹות ׁשֶ לֹא ָעׂשּו ִיׂשְ ּ ׁשֶ ְּוֵאלּו ֵהן . ּ

ַמִיםִמְצֹות  ָ ְתנּו ִמן ַהּשׁ ּנִ ים ּבִע: ּׁשֶ ִנים ּוְקִביעּות ֳחָדׁשִ ַמע ָהָאֶרץ'... ּור ׁשָ לֹא ָעׂשּו –' ְוִתׁשְ ּ ׁשֶ

ָאֶרץ ְתנּו ָלֶהם ּבָ ּנִ ָאֶרץ, ִּמְצֹות ׁשֶ ְתנּו ָלֶהם ּבָ ּנִ ְּוֵאלּו ֵהן ִמְצֹות ׁשֶ ְכָחה ּוֵפָאה, ֶלֶקט: ּ ְּתרּוָמה , ׁשִ
רֹותּוַמ ִמיִטין ְויֹוְבלֹות, ֲעׂשְ ֵהם ַקָיִמים ְלעֹוָלם . ׁשְ ֵני ֵעִדים ׁשֶ ָרֵאל ׁשְ ִיׂשְ ֶהם ּבְ ה ֵהִעיד ּבָ ּמֹׁשֶ

תּוב". ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ָבִרים ַהָללּו ַאֶתם ִנְבָרִאין: "ּּוַבִמְדָרׁש כָּ ֵני ּדְ ְ ִּמּשׁ ַמְתֶכן , ּ  ִמן –ִנׁשְ

ַמִים ָ רּוך הּוא ...  ָהָאֶרץ  ִמן–ְוגּוְפֶכם , ַהּשׁ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ים ְרצֹונֹו ׁשֶ ְִאם ַאֶתם עֹוׂשִ ּ ל –ּ  ֵאין כָּ

רּוַח לֹט ּבָ ִרָיה ְיכֹוָלה ִלׁשְ ל ּבְ ֵאין כָּ ם ׁשֶ ׁשֵ ֶכם כְּ ִרָיה ׁשֹוֶלֶטת ּבָ ּּבְ ל , ּ ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ְוִאם ֵאיְנֶכם עֹוׂשִ

רּוך הּוא  ְַהָקדֹוׁש ּבָ ִדין ֶאְתֶכםּ ֲהֵרי ֻאמֹות ָהעֹוָל–ּ ְעּבְ ֶכם ּוְמׁשַ ל ָיד , ם ׁשֹוְלִטין ּבָ ַהּגּוף כָּ ם ׁשֶ ׁשֵ כְּ
ֶכם ַהיֹום. אֹוֶחֶזת אֹותֹו ְוׁשֹוֶלֶטת ּבֹו ֵניֶהן ְמִעיִדין ּבָ ְּלִפיָכך ׁשְ ין קֹוֵרא ַהָקדֹוׁש . ְ יֹום ַהּדִ ְּוֵכן ּבְ

ַמִים ּוְמַנֵער ֶאת ַהּגּוף ִמ ָ רּוך הּוא ְלרּוַח ִמן ַהּשׁ ֱאַמר, ָנן ֶאָחדָאֶרץ ְוִדן ָהְּבָ ּנֶ ִיְקָרא ֶאל ': ׁשֶ

ַמִים ֵמָעל ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעמֹו ָ   ".)ד, תהלים נ(' ַּהּשׁ

רּוׁש ַרׁשְִּכִלי ָיָקרַה ּפֵ ְרָסאֹות" ְמָפֵרׁש ׁשֶ ֵתי ּגִ ׁשְ תּוב . ּי מֹוִפיַע ּבִ ִגְרָסה ַאַחת כָּ ֵהם "ּבְ ֵעִדים ׁשֶ
ִאם ִיְזּכּו ְוכּו, ָוֶעדַּקָיִמים ְלעֹוָלם  תּוב , " 'ׁשֶ ִנָיה כָּ ְ ְרָסה ַהּשׁ ֵהם ַקָיִמים ְלעֹוָלם"ּוַבּגִ , ֵּעִדים ׁשֶ

ִאם ִיְזּכּו ְוכּוְועֹוד   ". ' ׁשֶ

ַתב ְּכִלי ָיָקרַה ָגְרִסי : "כָּ ִאם ִיְזּכּו ְוכּו'ִלְסָפִרים ּדְ ֵהם ַקָיִמים ְלעֹוָלם ָוֶעד ׁשֶ ן ַהּכֹל ַחד ', ּׁשֶ ִאם כֵּ

ָגְרִסי . ]ַטַעם ֶאָחד [אַטֲעָמ ִאם ִיְזּכּו'ֲאָבל ִלְסָפִרים ּדְ ֵני ְטָעִמים', ְועֹוד ׁשֶ ן הּוא ׁשְ ה . ִאם כֵּ ְוָקׁשֶ

ה ְלָהִעיד, ְלַטַעם ִראׁשֹון ַמִים ְוָהָאֶרץ ֵיׁש ָלֶהם ּפֶ ָ ם ֹאֶמר ? ְוִכי ַהּשׁ אי ֵאין ׁשָ ּדַ ּוַ ְוֵאין לֹוַמר ׁשֶ
ְזּוַלת ִמתֹוך ׁשֶ, ּוְדָבִרים ל ּ ין ְרצֹונֹו ׁשֶ עֹוׂשִ ׁשֶ ַמִים ַטל ּוָמָטר ְוָהֲאָדָמה ִתֵתן ְיבּוָלה כְּ ָ ִּיְתנּו ַהּשׁ ּ ּ ּ ּ

ין ְרצֹונֹו, ָמקֹום ֵאין עֹוׂשִ ׁשֶ ִרית– ְּולֹא ִיְתנּו כְּ ָרֵאל ַהּבְ לּו ִיׂשְ ִקּבְ ָאַמר , ּ ֶזה מֹוֵפת ׁשֶ ן ַמהּו ׁשֶ ִאם כֵּ

ִאם ִיְזּכּו" ל ַטַעם ָהִראׁשֹוןַהְינּו', ְוכּו" ְועֹוד ׁשֶ ְרָסא זֹו! ?ְ ָהך ׁשֶ ב ּגִ ֵ ָאְמרּו , ְוִנְרָאה ְלַיּשׁ ְלִפי ׁשֶ

י': ל"ַרַז ִ ּשׁ ִ י"ֵה, )לא, בראשית א(' יֹום ַהּשׁ ִ ּשׁ ׁשִ י , א ּבְ ִ ּשׁ ָלם ְתלּוִיין ְועֹוְמִדים ַעד יֹום ׁשִ כֻּ ּלֹוַמר ׁשֶ ּ

ִסיָון ָרֵאל ַהתֹוָרה מּוָטב, ּבְ לּו ִיׂשְ ן. בֹהּור ָהעֹוָלם ְלתֹהּו ָו ַיֲחֹז– ְוִאם לֹא ,ִּאם ְיַקּבְ ֵמַאַחר , ִאם כֵּ
ַמִים ָוָאֶרץ ַקָי ָ ּשׁ ַהיֹום ׁשֶ ָאנּו רֹוִאין כְּ לּו , בֹהּוִמים ְולֹא ֻהְחְזרּו ְלתֹהּו ָוּׁשֶ ִקּבְ ֶּזה מֹוֵפת חֹוֵתך ׁשֶ ְ

ָרֵאל ַהתֹוָרה ָאַמר. ִּיׂשְ ַמ': ְוֶזהּו ׁשֶ ֶהם ׁשָ ן ֵהִעיד ּבָ ָיִעידּו', ִים ָוָאֶרץַעל כֵּ ֵהם , 'ּּוַמהּו ָהֵעדּות ׁשֶ ׁשֶ
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י ִקיּוָמם נֹוֵתן ֵעדּות ה', ַּקָיִמים ְלעֹוָלם לּו ִיׂשְ' ּכִּ ָבר ִקּבְ כְּ ִאם לֹא ֵכ, ָּרֵאל ַהתֹוָרהֶנֱאָמָנה ׁשֶ ן ּדְ
ָבר ְלתֹהּו ָוֶּאָלא ָה, ּלֹא ָהיּו ַקָיִמים ְועֹוְמִדים   ".בֹהּויּו חֹוְזִרים כְּ

ַּעל ָמה ְמַרְמזֹות ַהִמִלים  .2 ם ה'ּ  '? 'ׁשֵ

ַתב ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָה כָּ ָנה: "ּ ּוָ ם ה, ַהכַּ ַמֲאָמָריו הּוא ׁשֵ ן ּבְ ר ֵאָליו ְיַכּוֵ ָבר ֲאׁשֶ י ַהּדָ ַעל ', כִּ

ֶרך אֹוְמָרם ַז ל ַהָקּבָ"ְּדֶ מֹוָתיו ׁשֶ ָלה ׁשְ ל ַהתֹוָרה כֻּ ּל כָּ ָמָטר ִלְקִחי'ְוָעֶליָה הּוא אֹוֵמר , ה"ּ ', ַּיֲערֹף ּכַ
ַרך מֹו ִיְתּבָ ִהיא ׁשְ ִהיא ַהתֹוָרה ׁשֶ ְׁשֶ ָתָלה ָלֶהם . ִּמְלׁשֹון ָיָקר' ֶאְקָרא'ּוֵפֵרׁש . ּ ם ׁשֶ ַהּגַ ּעֹוד ֶרֶמז ׁשֶ

ִלמּוד ַעל ֶזה ָנה ּבַ ּוָ ַטל ּוָמָטר לֹא ִתְהֶיה ַהכַּ ֵּעֶסק ַהתֹוָרה ּבְ ּ ּ ֵסֶפר תֹוַר, ּ ֶּאָלא ִלְקרֹות ּבְ ְוהּוא . 'ת הּ

רּוׁש ִיְהֶיה ַטַעם  י ּפֵ ם ה'אֹוְמרֹו כִּ ֵדי ' ֶאְקָרא' ׁשֵ ַרך כְּ מֹו ִיְתּבָ ִהיא ׁשְ תֹוָרתֹו ׁשֶ רּוׁש ִלְקרֹות ּבְ ְּפֵ

ִיֵתן ּגֶֹדל ֵלאלֵֹקינּו ּׁשֶ בֹודֹו, ּ ם כְּ ל ּוְלָפֵאר ׁשֵ ָמה ְלַגּדֵ ְּוזֹו ִתָקֵרא תֹוָרה ִלׁשְ ּ א הּו' ֶאְקָרא'ְואֹוְמרֹו . ּּ
ל ֶאָחד ֵמֶהם ה כָּ ַיֲעׂשֶ ֶ ַּהִמִלים , ְְלִפיָכך". ַּמה ּשׁ ם ה'ּ ְוָעֵלינּו ִלְקרֹוא , ְּמַרְמזֹות ַעל ַהתֹוָרה'  'ׁשֵ

ה   .ּּבָ

סּוקא"ִחיָדְלִפי ַה ּפָ ַבע ִמִלים . ְ ֵיׁש ֶרֶמז ְלָכך ּבַ סּוק ִנְמָצאֹות ׁשֶ ּפָ ּבֹו קֹוְרִאים –ּּבַ  ֶאָחד ְלָכל יֹום ׁשֶ

תֹוָרה ִני ) א: (ּּבַ י ) ב(יֹום ׁשֵ ת ) ג(יֹום ֲחִמיׁשִ ּבָ ) ז(יֹום טֹוב ) ו(ּחֹל ַהמֹוֵעד ) ה(רֹאׁש חֶֹדׁש ) ד(ׁשַ

ּפּוִרים ָכל ַהָיִמים ָהֵאלּו. יֹום ַהכִּ ּּבְ תֹוָרה, ּ קֹוְרִאים ּבַ ׁשֶ ּכְּ ים עֹוִלים , ּ ל ֲאָנׁשִ ר ׁשֹוֶנה ׁשֶ ִמְסּפָ
ּפָ. ַּלתֹוָרה ם ָלֶזה ֵיׁש ֶרֶמז ּבַ סּוק כ: סּוקּגַ ּפָ ֹוִנים . ה אֹוִתיֹות"ִנְמָצאֹות ּבַ ִרים ַהּשׁ ָּמה ֵהם ַהִמְסּפָ

ל עֹוִלים ַלתֹוָרה ת? ּׁשֶ ּבָ ׁשַ יֵמי חֹל ּוְבִמְנָחה ּבְ ה: ּבִ לֹׁשָ ֹראׁש חֶֹדׁש ּוְבחֹל ַהמֹוֵעד. ׁשְ ָעה: ּּבְ . ַאְרּבָ

יֹום טֹוב ה: ּבְ ּפּוִרים. ֲּחִמׁשָ יֹום ַהכִּ ה: ּבְ ׁשָ תּו. ּׁשִ ּבָ ְבָעה: ְבׁשַ ִרים . ׁשִ ִרים ְלֶעׂשְ ִרים ִמְתַחּבְ ַּהִמְסּפָ
ה עֹוִלים ַלתֹוָרה  ָ סּוק–ַּוֲחִמּשׁ ּפָ ִרים : ָהְרָמִזים.  ֶאָחד ְלָכל אֹות ּבַ ְבָעה סּוֵגי ְיֵמי ְקִריָאה ְוֶעׂשְ ׁשִ

ה עֹוִלים  ָ ם ה '–ַוֲחִמּשׁ י ׁשֵ י ַהתֹוָרה –'  'כִּ   .ְּקִריַאת ַהתֹוָרה ֶרֶמז ִל–' ֶאְקָרא '–ּ כִּ

ָרֵאל ְלַהִגיד  .3 לֹום ִלְבֵני ִיׂשְ ָ נו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ יָרה ַהזֹו ָאַמר מֹׁשֶ ִ ּשׁ ַּמּדוַע ַרק ּבַ ּ ּּ

ֵאר ', ָאֵמן' יַרת ַהּבְ יַרת ַהָים וְבׁשִ ׁשִ ְּוִאלו ּבְ ּּ  ? לֹא ָאַמר ָלֶהם–ּ

ַתב  י'ֲהֵרי : "י"ַרׁשִכָּ ְלׁשֹון ' כִּ ֵמׁש ּבִ רכַּ'ְּמׁשַ מֹו ', ֲאׁשֶ י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ')י, ויקרא כג(כְּ ֶאְקָרא ', כִּ ׁשֶ כְּ

ם ה יר ׁשֵ מֹו' ְוַאְזכִּ בֹוד . ַּאֶתם ָהבּו ּגֶֹדל ֵלאלֵֹקינּו ּוָבְרכּו ׁשְ ם כְּ רּוך ׁשֵ עֹוִנין ּבָ אן ָאְמרּו ׁשֶ ְִמכָּ

ׁש ִמְקּדָ ּבַ ָרָכה ׁשֶ נּו ָאַמר ֹמׁשֶ, ְְלִפיָכך". ַּמְלכּותֹו ַאַחר ּבְ לֹוםה ַרּבֵ ָ יד  ָעָליו ַהּשׁ ָרֵאל ְלַהּגִ ִלְבֵני ִיׂשְ
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ם ה" ָאֵמן" יר ֶאת ׁשֵ ִהְזכִּ ֵעת ׁשֶ ה. 'ּבָ ן ִיְקׁשֶ ינּו , ִאם כֵּ ה ַרּבֵ ַרׁש זֹאת מֹׁשֶ ָעָליו ַמּדּוַע לֹא ּדָ
לֹום ָ ירֹות ַהקֹוְדמֹות ַהּשׁ ִ ֵתי ַהּשׁ ׁשְ ם ּבִ ּּגַ ּ?  

י ּבְ ים כִּ יַרת ַהָיםְּמָבֲאִרים ַהְמָפְרׁשִ נּו , ּׁשִ ה ַרּבֵ ָרֵאל ּומֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ רּו ּבְ לֹוםׁשָ ָ ו ֶאת  ָעָליו ַהּשׁ ַיְחּדָ

ָרֵאל ַיֲענּו ָאֵמן ֵני ִיׂשְ ּבְ ָיך ׁשֶ ן לֹא ָהָיה ׁשַ יָרה ְוַעל כֵּ ִ ְַהּשׁ ִנָיה . ּ ְ יָרה ַהּשׁ ִ  ֶנֶאְמָרה )כ- יז, במדבר כא(ַהּשׁ

ה ַר ֹמׁשֶ ֵאר ִמָיד ְלַאַחר ׁשֶ ּבְ ּּבַ ינּו ּ לֹוםּבֵ ָ ָרֵאל . ָחָטא ָעָליו ַהּשׁ ֵני ִיׂשְ רּו אֹוָתה ּבְ ָ ּשׁ יָרה ׁשֶ ּזֹוִהי ׁשִ
ידּו ָאֵמן ַיּגִ ָיך ׁשֶ לֹא ָהָיה ׁשַ אן ׁשֶ ם ּוִמכָּ ְּלַבּדָ ְּ ל , זֹאת ְועֹוד. ּ יָרה זֹו ֶנֶאְמָרה ִמָיד ַאֲחֵרי ֶחְטאֹו ׁשֶ ּׁשִ

ה ם ה, מֹׁשֶ מֹו ְוׁשֵ ה ׁשְ ר ּבָ ָלל ֲעִנַית ָאֵמן, 'ְּולֹא ֻמְזכָּ ָיך כְּ ן לֹא ׁשַ ַּעל כֵּ ְּ.  

ַעל ַה ַכי ָיֶפה ּבַ י ָמְרּדְ ַרּבִ ה ָהָיה ּבְ ים"ַמֲעׂשֶ ַסע ִלְמִדיַנת ִאיַטְלָיה ִלְלֹמד ִמְצַות ִעּבּור " ְּלבּוׁשִ ּנָ ׁשֶ

י ַאְבָרָהם ַאּבּוַהב י, ַהחֶֹדׁש ֵאֶצל ֶהָחָכם ַרּבִ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ׁשְ ַעם ַאַחת. םְוָהָיה ֶאְצלֹו כִּ י , ּפַ ב ַרּבִ ָיׁשַ

י ַאְבָרָהם ל ַרּבִ נֹו ַהָקָטן ׁשֶ ַכי ִעם ּבְ קֹול ָרם, ָּמְרּדְ ִרי ָהֵעץ ּבְ ת ּבֹוֵרא ּפְ ְרכַּ ִרי ּבִ ּּוֵבֵרך ַהֶיֶלד ַעל ּפְ ְ .

קּוַע ָהָיה ׁשָ ַכי ָיֶפה ׁשֶ י ָמְרּדְ ָרָכה חּוץ ֵמַרּבִ ל ַהּנֹוְכִחים ָאְמרּו ָאֵמן ַאֲחֵרי ַהּבְ ִלמּודֹוכָּ י . ּ ּבְ ַרּבִ
ה אֹותֹו ַעס ַעל ַתְלִמידֹו ְוִנּדָ ל . ַּאְבָרָהם כָּ ין ׁשֶ ִפי ַהּדִ ים יֹום כְּ לֹׁשִ ַכי ָיֶפה ׁשְ י ָמְרּדְ ה ַרּבִ ִחכָּ

ה ַעס ָעָליו, ְמֻנּדֶ אֹל אֹותֹו ַמּדּוַע ּכֹה כָּ א ְלַפֵיס ֶאת ַרּבֹו ְוִלׁשְ י ַאְבָרָהם. ְּוָאז ּבָ ֱאֶמת ּבֶ: "ָעָנה ַרּבִ

ל ַהֶיֶלד ְרָכתֹו ׁשֶ לֹא ָעִניָת ָאֵמן ַעל ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַמִים ּבְ ָ ָּהִייָת ַחָיב ִמיָתה ַלּשׁ ּדּוי ָהָיה ְלך , ּּ ְָוַהּנִ

ָרה ִתְהֶיה. ְלַכּפָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ְתַנאי ׁשֶ ֲּאָבל ִתְהֶיה ְלך ְמִחיָלה ּבִ ל ִמי , ָּ ְּתַפְרֵסם ֶאת ּגֶֹדל ַהֵחְטא ׁשֶ
לֹא עֹו הּוא ׁשֹוֵמַעּׁשֶ ָרָכה ׁשֶ ְמִדיַנת ". ֶנה ָאֵמן ַעל ּבְ ָקָרה ּבִ ה נֹוָרא ׁשֶ י ַאְבָרָהם ַמֲעׂשֶ ר לֹו ַרּבִ ְּוִסּפֵ

ִעיר ַאַחת. ְסָפַרד דֹוָלה, ּבְ ה ָהְיָתה ְקִהַלת ְיהּוִדים ּגְ ּבָ ּׁשֶ ָעִמים ְלָגֵרׁש ֶאת , ּ ָמה ּפְ ה כַּ ַּהֶמֶלך ִנּסָ ְּ

ֵעיֵני ַהֶמֶלךֲאָב. ַּהְיהּוִדים ֵמִעירֹו ָהָיה מֹוֵצא ֵחן ּבְ ין ׁשֶ ית ּדִ אֹותֹו ִעיר ָהָיה ַאב ּבֵ ְל ּבְ ַעם , ּ ְוָכל ּפַ

ה ֵמַהֶמֶלך ֵזָרה ָקׁשָ ָיְצָאה ּגְ ְׁשֶ ּ ֵזָרה, ּ ל ֶאת ַהּגְ ְכֵנַע ֶאת ַהֶמֶלך ְלַבּטֵ ין ִהְצִליַח ְלׁשַ ית ַהּדִ ְַאב ּבֵ ּ .

ֵזָרה ְלָגֵרׁש  ַזר ַהֶמֶלך ּגְ ַעם ּגָ ְּפַ ין ָלבֹוא ִמָיד , ֶּאת ַהְיהּוִדיםּ ית ַהּדִ נּו ְלַאב ּבֵ י ַהְקִהָלה ּפָ ְּוַאְנׁשֵ ּ ּ

ְַלֶמֶלך ֵלל ְתִפַלת ִמְנָחה. ּ ִיְתנּו לֹו ְלִהְתּפַ ֵקׁש ׁשֶ ין ּבִ ית הּדִ ַּאב ּבֵ ּּ ּ ּ ר , ּ ְמֻדּבָ י ָהִעיר ָאְמרּו ׁשֶ ַּאך ַאְנׁשֵ ְ

ָלל ַהְקִהָל ִפקּוַח ֶנֶפׁש ְוַהָצַלת כְּ ּּבְ ּ ֵלל ִמְנָחה–ה ּּ ך ִיְתּפַ קֶֹדם ֵיֵלך ַלֶמֶלך ְוַאַחר כָּ ּ ׁשֶ ְ ְ ְּ ית . ּ יַע ַאב ּבֵ ִהּגִ

ַעם ַיְצִליַח  ם ַהּפַ ּגַ יׁש ׁשֶ ין ִהְתִחיל ְלַהְרּגִ ית ַהּדִ ק אֹותֹו ַהֶמֶלך ְוַאב ּבֵ ין ַלֶמֶלך ּוִמָיד ִחּבֵ ְַהּדִ ְּ ּּ

ֵזָרה ֶאְמַצ. ְלָהִביא ְלִבּטּול ַהּגְ ּבְ ָבָריו ִעם ַהֶמֶלךֶּאָלא ׁשֶ ְע ּדְ ְִנְכַנס ּכֶֹמר ֵמַאַחת ְמִדינֹות ַהֶמֶלך , ּ ּ
ה ְבָרָכה ֲאֻרכָּ ְְוֵהֵחל ְלָבֵרך ֶאת ַהֶמֶלך ּבִ נּוָיה. ְּ ָעה ּפְ ָ ַהּשׁ ה , ָרָאה ָהַרב ׁשֶ ּנָ ּפִ ּּוִמָיד ֶנֱעַמד ּבַ

ֵלל ְתִפַלת ִמְנָחה ְּוִהְתּפַ ֶאְמַצע ְתִפָלתֹו. ּּ ּּבְ ל ָהעֹוְמִדים ִּסֵים ַהּכֹ, ּ ְֶמר ְלָבֵרך ֶאת ַהֶמֶלך ְוָדַרׁש ִמכָּ ְּ
יד ָאֵמן ְלִבְרָכתֹו ֵבית ַהֶמֶלך ְלַהּגִ ְּבְ ָרָכה ִתְתַקֵים , ּ ַהּבְ ֵדי ׁשֶ ּכְּ ית . ּ ְוֻכָלם ָענּו ָאֵמן–ּ ֲאָבל ַאב ּבֵ

ְתִפָלה קּוַע ּבִ ָהָיה ׁשָ ין ׁשֶ ָבָריו ְולֹא ָעָנה ָאֵמן, ַּהּדִ ַמע ֶאת ּדְ ַהְיהּוִדי לֹא . לֹא ׁשָ ָּרָאה ַהּכֶֹמר ׁשֶ
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דֹוָלה ּוָמָרה, ָאַמר ָאֵמן ת , ְוָצַעק ְצָעָקה ּגְ ְרכַּ ְגַלל ַהְיהּוִדי ַהֶזה לֹא ִתְתַקֵים ּבִ ּבִ ְּוָאַמר ַלֶמֶלך ׁשֶ ּ ּּ ְ ּ
ְַהֶמֶלך ְבֵרי ַהּכֶֹמר. ּ ַמע ַהֶמֶלך ֶאת ּדִ ָ ּשׁ ׁשֶ ְכְּ ֵזַרת ָמ, ּ ין ּגְ ית ַהּדִ ַזר ַעל ַאב ּבֵ ל ּגָ ֶות ְוֵגֵרׁש ֶאת כָּ

ֵלל ַלה. ַּהְיהּוִדים ֵמַאְרצֹו י ַאְבָרָהם ַאּבּוַהב ִהְתּפַ ין ' ַּרּבִ ית ַהּדִ ָלַדַעת ַעל ׁשּום ָמה ֶנֱהַרג ַאב ּבֵ

ִליַח ִמְצָוה ָהָיה ׁשְ ֵעת ׁשֶ ֲחלֹום ְוָאַמר לֹו. ּבְ ין ּבַ ית ַהּדִ יַע ֵאָליו ַאב ּבֵ ִהּגִ ל ַחַיי לֹא : "ַעד ׁשֶ ּכָּ

יִתי ֲעֵבָרה ָע ת–ׂשִ ָרָכה ַעל ַהּפַ ִני ַהָקָטן ּבְ ֵרך ּבְ ַעם ַאַחת ּבֵ ּ ַרק ּפַ ַמְעִתי ְולֹא ָעִניִתי ָאֵמן, ְ ְולֹא . ּׁשָ

ר ָוָדם  ׂשָ ת ֶמֶלך ּבָ לֹא ָעִניִתי ָאֵמן ְלִבְרכַּ י ַעד ׁשֶ ְלִתי ֶאת ָעְנׁשִ ְִקּבַ ּ ת –ּ  ָאז ִהְתעֹוְרָרה ָעַלי ִמּדַ
לֹא ָעִנ ין ׁשֶ ת ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכיםַּהּדִ ּיִתי ָאֵמן ְלִבְרכַּ ה ַהֶזה ְלִבְנך ּוֶבן , ָלֵכן. ְ ר ֶאת ַהַמֲעׂשֶ ַָסּפֵ ּ ּ

ֵאי עֹוָלם ְוַתְזִהיֵרם ַעל ֲעִנַית ָאֵמן ְנך ּוְלָכל ּבָ ּּבִ יבּות ָהִעְנָין . ָ ַכי ָיֶפה ֵהִבין ֶאת ֲחׁשִ י ָמְרּדְ ַרּבִ

לֹא  ִפְרסּום ָהֹעֶנׁש ְלִמי ׁשֶ ת ֶיֶלדּּבְ ִליַח ַהִצּבּור , עֹוֶנה ָאֵמן ְלִבְרכַּ ְ ּשׁ ׁשֶ ֶנֶסת כְּ ֵבית ַהכְּ ן ּבְ כֵּ ְּוָכל ׁשֶ
יׁש ֵרה ְואֹוֵמר ַקּדִ מֹוֶנה ֶעׂשְ ֵלל ְתִפַלת ׁשְ ִּמְתּפַ ּּ.  

ָרכֹות ֲאַנְחנו לֹוְמִדים ִמָפסוק ֶזה .4 ֵּאלו ִהְלכֹות ּבְ ּ ּּ ּ? 

ָרכֹות  ֶכת ּבְ ַמּסֶ י ְיהּוָדהָאַמ: " ֶנֱאַמר.)כא(ּבְ ת ַהתֹוָרה ְלָפֶנ: ר ַרּבִ ִין ְלִבְרכַּ , ּיָה ִמן ַהתֹוָרהִּמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ם ה' ,ׁשֶ י ׁשֵ ְצִריִכים ְלָבֵרך ִלְפֵני "ָלְמדּו ֲחַז".  'ָהבּו ּגֶֹדל ֵלאלֵֹקינּו, ֶאְקָרא' כִּ סּוק ֶזה ׁשֶ ְל ִמּפָ ּ
ִּלמּוד ַהתֹוָרה  ת–ּ ְלָפָניו כָּ סּוק ׁשֶ ּפָ ן ּבַ כֵּ ָמָטר ִלְקִחי'ּוב ּ ׁשֶ ל –' ַּיֲערֹף כַּ סּוק ַהִמְתַיֵחס ַלִלמּוד ׁשֶ ּ ּפָ ּּ

ָרֵאל ה ִלְבֵני ִיׂשְ נֹוָסף ַלֲהָלָכה זֹו. מֹׁשֶ ֱהִנין, ּבְ ְרכֹות ַהּנֶ סּוק ַעל ִהְלכֹות ּבִ ִהְלכֹות , לֹוְמִדים ֵמַהּפָ

ת ַהָמזֹון ְרכַּ בֹוד ַמְלכּותֹו 'ַּוֲעִנַית , ּּבִ ם כְּ רּוך ׁשֵ ׁש' ְלעֹוָלם ָוֶעדְּבָ ֵבית ַהִמְקּדָ   .ּּבְ

ְרכֹות ַהֶנֱהִנין .5 ין ָפסוק ֶזה ְלִהְלכֹות ּבִ ר ּבֵ ָּמה ַהֶקׁשֶ ּּ ּ? 

ך סּוק ֶזה הּוא ֵחֶלק ִמַקל ָוחֶֹמר ִמְתַהּפֵ ְּפָ סּוק ֶזה. ּ ָרָכה ִלְפֵני ִלמּוד תֹוָרה לֹוְמִדים ִמּפָ ּּבְ ְַהֹצֶרך . ּ ּ
סּוקְְלָבֵרך ַאֲחֵרי ָהֹאֶכל לֹוְמ ָבְעָת ּוֵבַרְכָת': ִדים ֵמַהּפָ ְּוָאַכְלָת ְוׂשָ ּ סּוִקים ָהֵאלּו . 'ּ ֵני ַהּפְ ְ ִּמּשׁ

ך"קֹוְבִעים ֲחַז ְל ֶאת ַהַקל ָוחֶֹמר ַהִמְתַהּפֵ ּ מֹו ֹאֶכל: ּ ָאָדם ֶנֱהָנה ִמֶמּנּו כְּ י ׁשֶ ָדָבר ְזַמּנִ , ִּאם ּבְ

ֱהָנה ּנֶ ָרָכה ִהיא ְלַאַחר ׁשֶ ָאָדם ֶנֱהָנה ִמֶמּנּו ְלעֹוָלם ַקל ָוֹחֶמר ׁשֶ, ַהּבְ ְּלָדָבר ׁשֶ ּ ִלמּוד תֹוָרה –ּ ּ– 

ְָצִריך ְלָבֵרך ְלַאֲחָריו ְִאם ָאָדם ָצִריך ְלָבֵרך ִלְפֵני: ְּוְלֵהֶפך. ְ הּוא ָצֶמְ ׁשֶ ּ ִלמּוד תֹוָרה כְּ ַקל , א ִלְלֹמדּ
הּוא ָרֵעב  ׁשֶ   .).ברכות כא( ְ ָעָליו ְלָבֵרך,' ְוָיכֹל ְלהֹודֹות ַלה– ִלְפֵני ָהֹאֶכל –ָוחֶֹמר כְּ

עֹוְסִקים "ֲחַז ָרָכה ְוִלְפֵני ׁשֶ תֹוָרה ְללֹא ּבְ ָאסּור ַלֲעסֹק ּבַ ת ַהתֹוָרה ׁשֶ ְרכַּ ּל ָלְמדּו ַעל חֹוַבת ּבִ ּ
תֹוָרה  ם ִתְקנּו ֲחַז. 'ָהבּו ּגֶֹדל ֵלאלֵֹקינּו'ּּבַ ך ּגַ ּכָּ ָרָכה ְלַאַחר ִלמּוד תֹוָרה "ְ ּל ּבְ ּבְ–ּ ֹפַעל ֶאת ּ ֶאָלא ׁשֶ



 קֹול ַיֲעקב  האזינו  ו
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ִלמּוד ָרִגיל ִנָיה ָאנּו ְמָבְרִכים ַרק ְלַאַחר ָהֲעִלָיה ַלתֹוָרה ְולֹא ּבְ ְ ָרָכה ַהּשׁ ַּהּבְ ּ ֵאין סֹוף , ּ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ְּלִלמּוד תֹוָרה ּ.  

ה .6 ְבֵרי מֹׁשֶ ר ִלְלמֹד ִמּדִ  ?ָמה ֶאְפׁשָ

ת ׁשּוָבה ּבָ ׁשַ ּפּוִרים, ּבְ ָמה ָיִמים ִלְפֵני יֹום ַהכִּ ְלנּו , ּכַּ ִקּבַ יר ַרק ֶאת ַהּטֹוב ׁשֶ ל ָעֵלינּו ְלַהכִּ ֻּמּטָ

ך, ה"ֵמַהָקּבָ ה ָעַבד ֶאת ה. ְּוְלהֹודֹות לֹו ַעל כָּ ָכל ּכֹחֹו' מֹׁשֶ , ְוַעל ֵחְטא ָקָטן ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו, ּבְ
ה ֵזָרה ָקׁשָ ַח ֶאת ה, ּוְבָכל זֹאת. ִנְגְזָרה ָעָליו ּגְ ּבֵ ה ְמׁשַ יק ': ל ַהּכֹל ְואֹוֵמרּומֹוֶדה לֹו ַע' מֹׁשֶ ַצּדִ

ר הּוא ים, ָאנּו. 'ְוָיׁשָ ֲחָטֵאינּו ַרּבִ ָמה ְוַכָמה ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה, סֹוֵלַח ָלנּו' ְוה, ׁשֶ ַּעל ַאַחת כַּ ּ' .

ם ה ׁשֵ ה קֹוֵרא ּבְ ל ' מֹׁשֶ הּוא ִקּבֵ ֵזָרה ׁשֶ ין ְוַהּגְ יק ֶאת ַהּדִ ל ַאַחת  ַע–' ָהבּו ּגֶֹדל ֵלאלֵֹקינּו '–ּוַמְצּדִ

ַח ַלּבֹוֵרא עֹוָלם ּבֵ ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ּוְלׁשַ ָמה ְוַכָמה ׁשֶ ּכַּ ּ.  


