
פרעה לא היה עקשן מטבעו
"ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו" (י א)

ביאר הצדיק רבי יחיאל מאיר מגוסטינין זצ"ל:
כאשר ראה משה עד כמה גדולה עקשנותו של פרעה שלא 
שניחתו  הקשות  המכות  חרף  ממצרים,  ישראל  את  לשלח 
עליו, חלשה דעתו כי ירא פן יתעורר מכך קטרוג על ישראל 
וייתבעו מדוע אין הם משתמשים בעקשנות שכזו במלחמת 

היצר ובעבודת ה'.
ִהְכַּבְדִּתי  ֲאִני  "ִּכי  לו:  ואמר  הרגיעו  הוא  ברוך  הקדוש  אולם 
ֶאת ִלּבֹו" - עקשנות זו לא באה מבחירה אישית של פרעה 
הרשע, אלא כתוצאה מהחלטתי. כפי שכבר התרעתי קודם 
ִּכי  ִמְצַרִים  ְוָיְדעּו  ַּפְרעֹה...  ֵלב  ֶאת  ַאְקֶׁשה  "ַוֲאִני  ג;ה):  (ז  לכן 

ֲאִני ה'".
'יגדיל תורה'

להתגבר על רגשות הנקם
"ָחָטאִתי ַלה' ֱאֵהיֶכם ְוָלֶכם" (י טז)

מהו תפקיד התוספת 'ולכם'?
את  תמיד  חש  השלם  האדם  אייבשיץ:  יהונתן  רבנו  ביאר 
החובה להתפלל דווקא על מי שהרע לו, וזאת כדי להרחיק 
מלִבו כל מחשבה אסורה של כעס ונקמה. וכעין מה שאמרו 
האדם  שעל  וטעינה,  פריקה  מצוות  על  ב)  לב  (ב"מ  חז"ל 
להעדיף את הסיוע לשונא לפני האוהב, כדי לכוף את יצרו.

עליו  שיתפללו  ואהרן  משה  את  לזרז  פרעה  שרצה  כיוון 
מלבד  כלומר,  "ְוָלֶכם",  ואמר  הוסיף  המכה,  ממנו  שתסור 
שחטאתי לקדוש ברוך הוא, חטאתי אף כלפיכם, לכן גדולה 
כדי  בעבורי,  ולהתפלל  הנקמה  יצר  על  להתגבר  חובתכם 

שתזככו את מידותיכם. 
'תפארת יהונתן'

העבודה הרצויה בעולם העליון
"ַוֲאַנְחנּו א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה' ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה" (שם)

הרה"ג  ימיו  בדמי  נפטר  תשס"א  ה"א  השבועות  חג  בליל 
מחשובי  שמים  וירא  מופלג  אברך  זצ"ל,  הורביץ  משה  ר' 

הלומדים בכולל 'חזון איש' בבני ברק.
בחלום  משה  רבי  נגלה  פטירתו  לאחר  הלילות  באחד 
ארוכות.  שנים  משך  בתורה  יחד  עמו  שעסק  לחברותא 
שאלו החברותא: "האם תוכל לומר לי במה עלינו להתחזק 

באופן מיוחד?"
והטעים:  אמן!",  עניית  על  "להקפיד  משה:  רבי  לו  השיב 
בעניית  המזלזלים  אלו  על  מאוד  עד  מקפידים  "בשמים 

אמן".
ארגון  שערך  המנהלות  בכנס  מכן,  לאחר  שנים  כעשור 
הסיפור  את  ע"ה  קנייבסקי  הרבנית  סיפרה  אמונים'  'בני 
אישית:  בנימה  מוסיפה  כשהיא  המשתתפות,  מאות  באוזני 
בוקר  בכל  לומר  ואני,  בעלי  התחלנו,  זה  סיפור  "בעקבות 

יחדיו את ברכות השחר בחברותא".

רמז לתפילה בקול
"ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם" (יא ב)

אמר הרה"ק רבי משה מקוז'ניץ:
"לא  ב):  קא  (או"ח  ערוך'  ב'שולחן  היא  מפורשת  הלכה 

ומשמיע  בשפתיו  הדברים  מחתך  אלא  לבד,  בלבו  יתפלל 
לאזניו בלחש". רמז לדבר נוכל ללמוד מן הפסוק שלפנינו: 
"ַּדֶּבר ָנא" - כאשר אתה מדבר ב'נא' - אין 'נא' אלא תפילה, 
הקפד לעשות זאת "ְּבָאְזֵני ָהָעם", באופן שישמעו אוזניך את 

מילות התפילה.
'דעת משה'

לימוד הכרת הטוב מן הכלב
"ּוְלכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל א ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹנֹו" (יא ז)

חכמינו זיכרונם לברכה אמרו (ילק"ש שמות רמז קפז) כי בשכר 
לומר  הכלב  זכה  במצרים,  לשונם  את  הכלבים  חרצו  שלא 
ְוִנְכָרָעה  ִנְׁשַּתֲחֶוה  "ּבֹאּו  ו):  צה  (תהלים  הפסוק  את  בשירתו 

ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' עֵֹׂשנּו".
ומדוע זכה הכלב לומר דווקא פסוק זה?

הכלב  של  מהתנהגותו  זצ"ל:  מסאסוב  ליב  משה  רבי  ביאר 
יכול כל אחד מאתנו להתעורר להלל ולהודות כראוי לבורא 
כלבו,  בהאכלת  רבות  טורח  אינו  האדון  הלוא  כי  העולם; 
אוכל  ואף  עצמות  שבהם  מאכליו,  משיירי  לו  זורק  אלא 
מקולקל, אך תמורת ארוחה דלה זו מלא לבו בהכרת הטוב 

לאדונו, עד שהוא רץ ומכרכר סביבו כל היום.
על אחת כמה וכמה אנו שמקבלים מבורא העולם מכל טוב 
טובה,  לו  להכיר  עלינו  כמה   - רב  בשפע  ותענוגיו  העולם 
להתפלל לפניו בכוונת הלב ולהיות נאמנים ודבקים בתורתו 

ובמצוותיו.
'בשם מרדכי' ח"ב עמ' קנד

ברכת החודש
ְלָחְדֵׁשי  ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון  ֳחָדִׁשים  רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶּזה  "ַהחֶֹדׁש 

ַהָּׁשָנה" (יב ב)
"הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי" - ר"ת 'הלל', מכאן רמז למצוות אמירת 

הלל בראשי חודשים.
'תוספות השלם' בשם ר"א מגרמייזא

*   *   *
בברכת החודש אנו מבקשים: "יחדשהו הקדוש ברוך הוא... 
בקשה  כל  ואחר  וכו',  ולשמחה"  לששון  ולברכה,  לטובה 
שבים  אנו  זו  תפילה  של  בסיומה  והנה,  'אמן'.  עונה  הקהל 
ואומרים: "ונאמר אמן". והדברים תמוהים, הלוא כבר אמרנו 

אמן על כל בקשה ובקשה?
רבי  בשם  השדה'  'דבש  בספר  הובא  כך,  על  נפלא  תירוץ 

שמעון מירוסלב:
שיהיה  עצמה:  בפני  תפילה  הינן  אמן'  'ונאמר  המילים 
החודש הבא עלינו מבורך - שיהיו בישראל רק שמחות, כך 
שמכל עבר יישמע קול ה'אמן' שיענו איש על ברכות רעהו.
הוסיף וביאר הרה"ג רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א: המילים 
'ונאמר אמן' הן השלמה לברכת 'ולגאולה קרובה' הסמוכה 
נזכה  כראוי  אמן  עניית  על  שבהקפדה  רומזות  והן  להן. 
לגאולה קרובה. כפי שהביא ב'דרך משה' (ליום יא) בשם חכם 
קדמון, כי גילו לו מן השמים שהגאולה מתעכבת כיוון שאין 

ההמון מקפידים לענות אמן על ברכות הגאולה.
"ולגאולה  המילים  שם:  והביא  הוסיף  לזמננו  נאה  ורמז 
גם  שהיא  תשע"ו,  בגימטרייה  הן  אמן"  ונאמר  קרובה 

נוטריקון: 'תהא שנת עונים ונגאלים'.
מתוך הקדמתו לקונטרס 'גם אני אודך' על ענייני השעה

תפילה בהתלהבות ובאש קודש
"ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא... ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש" (שמות יב ט)

'צלי' הוא לשון תפילה בארמית, כפי שאנו אומרים בקדיש: 
"תתקבל צלותהון", ובדרך רמז אפשר לומר שפסוק זה הוא 
הוראה כיצד צריכה התפילה להיות - לא ביובש אלא בחיוּת 

ובאש להבה ('נועם אלימלך').
ויש שהוסיפו בזה נופך: 'צלי אש' - ר"ת צ"א כגימטרייה של 
אמן, ללמדך שאף עניית אמן צריכה להיעשות בהתעוררות 
והתגברות כחלק מהתפילה, כפי שאמרו חז"ל: "כל העונה 

אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן".
מר'  חנוכה  לשבת  הזמר  בלשון  למצוא  נוכל  לכך  ורמז 
ֲענּו  ּוַמּצֹות,  ֵאׁש  ְצִלי  ְוָׁשמֵן,  ְוטֹוב   ַר" עזרא:  אבן  אברהם 

ְוִאְמרּו ָאֵמן ְוִאְכלּו ְּבִדיצֹות".

תחילת המכה בחצות וסופה בבוקר
"ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוה' ִהָּכה ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים" (יב כט)

בתחילת מסכת אבל רבתי תמהו חז"ל על סתירה בלשונות 
הלילה,  בחצי  הייתה  בכורות  שמכת  נאמר  כאן  הכתובים: 
ָכל  ַהּכִֹתי  "ְּביֹום  נאמר:  יג)  (ג  במדבר  בפרשת  זאת  ולעומת 
וביארו:  הדברים?  מתיישבים  הכיצד  ִמְצַרִים",  ְּבֶאֶרץ  ְּבכֹור 
בחצי  מוות  מכת  אותם  שהכה  פי  על  אף  יוחנן  רבי  "אמר 

הלילה, היתה נפשם מפרפרת בהם עד הבוקר".
שינוי  את  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז  יישב  זאת  גמרא  פי  על 
הנוסחאות בין תפילת ערבית, שבה אנו מקדימים את מכת 
בכורות ליציאת מצרים, באומרנו: "המכה בעברתו כל בכורי 
אנו  שבה  שחרית  תפילת  לבין  עמו...",  את  ויוצא  מצרים 
מקדימים יציאת מצרים למכת בכורות באמירתנו: "ממצרים 

גאלתנו... כל בכוריהם הרגת".
והסביר הגרש"ז את סיבת ההבדל: בתפילת ערבית מדובר 
על המכה שהייתה בחצות הלילה, קודם יציאת מצרים, אך 
בתפילת שחרית מדובר על גמר המכה - המיתה שהייתה 

בבוקר, לאחר שהמצרים שלחו את ישראל.
'אמרי פי' סי' לב

פרשת בא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
עו

פני ם

סגולה להינצל מחושך ואפֵלה
"ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶלי" (יא ח)

כי  רמז,  בדרך  לומר  ויש  'אמן',  בגימטרייה   - 'צֵא' 
פסוק זה נאמר אחר מכת חושך, כדי לרמוז לדברי 
ג)  אמן  כוונת  חיים'  עץ  ב'פרי  וכן  א,  ב-רפו  רפה  (וילך  הזוהר 
שהמזלזל בעניית אמן נידון בחושך ואופל, ולעומת 

זאת המקפיד על עניית אמן ניצול מכל אלו.
'אמרי נועם' פרשת בא

אמר מרן 
ה'שפת אמת' זיע"א 

(נפטר בה' בשבט תרס"ה):

כשהאדם עונה אמן באמונה
מגלה הוא את רצונו הפנימי 

להיות נמשך אחרי הקדושה בלא 
שום פניות חיצוניות, לפיכך זוכה 

לחיי העולם הבא אף אם מצד דרגתו 
אינו ראוי לכך.

כי תבוא תרל"ח

בכל יום ויום ניתנת לנו ההזדמנות 
לדבק את נפשנו בקדושה 
בהצהרת אמונה שאין כמותה, 
הבה נקפיד לענות אמן 
כהלכה וכך נזכה
 לחיי העולם הבא.
אמן, כי גם אני מאמין!

לה!
אמן - הצהרת אמונה שאין דומה 
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זוג תפילין מיוחדות היו לו לרבנו חיים בן עטר זיע"א, אותו צדיק וקדוש 
אשר כונה לדורות על שם ספרו ה'אור החיים' הקדוש.

שומר  שהוא  תוך  היום,  כל  משך  מעוטר  החיים'  ה'אור  היה  אלו  בתפילין 
עליהן בקדושה וטהרה, עד שהעידו כי כל מי שזכה להיכנס לפתחו בעת 
היו  תשובה  והרהורי  למראהו,  בפחד  מיד  נתקף  היה  בהן  עטור  שהיה 

שוטפים את ליבו.

בהיותו בן ארבעים ושש בלבד, חלה ה'אור החיים' במחלה קצרה ומסתורית 
ופנתה  לחדרו  הצדקנית  רעייתו  נכנסה  פטירתו  טרם  קם.  לא  שממנה 

לבעלה הדגול כשדמעות בעיניה:

"אישי הקדוש, דואגת אני מן הצפוי לי לאחר פטירתך. מי יעמוד לימיני ומי 
יפרנסני, הן בלכתך צפויה אני להיוותר בחוסר כול".

על אשתו המסורה, והוא מיהר להרגיעה  ה'אור החיים'  של  נכמרו רחמיו 
בהצביעו על התפילין שהיו על ידו ועל מצחו, וכה היו דבריו: "תנוח דעתך, 
לאחר פטירתי עתיד לבוא אליך איש יהודי עשיר מן העיר קושטא ולבקש 
לרכוש ממך תפילין אלו תמורת סכום עצום של שלוש מאות דינרי זהב. 
יכולה את למוכרן לו בלב שקט, אך תנאי התני עמו שישמור מכל משמר 
על קדושתן וחלילה לא ישיח אתן שיחת חולין, כי אם לא ייזהר יפסיד את 

קדושתן ומעלתן".

כתום  עולמו.  לבית  עטר  בן  חיים  רבנו  נפטר  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
הקדושות,  התפילין  את  ונטלה  לחדרו  השבורה  אלמנתו  ניגשה  השבעה 

תוך ציפייה למימוש נבואתו של בעלה הקדוש.

ואכן, כפי שהובטחה, ביום מן הימים הופיע בפתח ביתה יהודי עשיר ונכבד 
זהב.  דינרי  מאות  שלוש  תמורת  התפילין  את  לרכוש  וביקש  מאיסטנבול 
מיהרה  במדויק,  התקיימו  בעלה  דברי  כיצד  לראות  שהתפעמה  הרבנית 
את  קיימה  לידיו  העבירתן  בטרם  אולם  ממחבואן,  התפילין  את  להוציא 

חלקה בהסכם בינה לבין בעלה.

לקבל  עומד  שהוא  התפילין  של  היתרה  מעלתן  את  לאורח  תיארה  היא 
עד  בפניו  והדגישה  בקדושתן  זי"ע  בעלה  נזהר  כמה  עד  לו  סיפרה  לידיו, 
כמה ביקש להזהיר את הרוכש שייזהר אף הוא בקדושתן, וחלילה לא ישיח 

בהן שיחה בטלה.

האיש שמע בקשב רב את דבריה וקיבל על עצמו בכל לִבו לקיימם, נטל 
את התפילין ופנה לדרכו.

חש  וכמצופה  ורחימו,  בדחילו  בתפילין  האיש  התעטר  לביתו  שובו  עם 
כוסף  לבו  החל  פתאום  ישותו.  כל  את  המציפה  נפלאה  בהתעוררות  מיד 
לקדושה, והרהורי תשובה הציפוהו. באותו יום הוא זכה לתפילה שכמוה 
לא זכה מימיו. משך שעות ארוכות עמד בתפילה כשהוא מעוטר בתפילין 

הקדושות, ואך בקושי הצליחו בני ביתו להפסיקו בהגיע שעת הצהריים.

פשר  את  הבינו  לא  וקרוביו  ידידיו  מהותי.  שינוי  חל  הנהגותיו  ביתר  אף 
השינוי שהתחולל בו, כיצד זה הפך לפתע מאיש פשוט והמוני לאדם שכל 

הליכותיו אמרו קדושה והשתוקקות לא-ל.

כך, משך תקופה ארוכה עלה האיש והתעלה בדרגתו, כשהוא מקפיד עד 
מאוד לשמור את הבטחתו לאלמנת ה'אור החיים' ולהיזהר בקדושתן של 
התפילין הנשגבות. עד שביום מן הימים אירע ובעת שהיה עטור בתפילין 
והתכונן לתפילה, נכנס לחדרו אחד מפקידי מסחרו כדי לברר עניין דחוף. 

לרגע קטן שכח העשיר את הבטחתו והפליט משפט קצר כתשובה.

באותו הרגע חש האיש כיצד הולכת הקדושה ומתפוגגת ממנו. הוא ניסה 
להתחיל בתפילה אך הרגיש שאין היא שגורה בפיו כמימים ימימה. חסר 

היה לו הטעם המיוחד שכה הורגל אליו.

כדי  סת"ם  לסופר  לקרוא  ומיהר  בבהלה  התפילין  את  מיד  הסיר  הוא 
שיבדקם. כשפתח הסופר את בית התפילין מצא שהקלף שלהן ריק מתוכן. 

האותיות פרחו באוויר ונעלמו לנצח.

את  שמר  שלא  משום  הדבר.  נודע  אכן  האיש.  זקוק  היה  לא  מכך  ליותר 
עטור  בתפילין  כשהוא  חולין  שיחת  מלשוח  עצמו  מנע  ולא  הבטחתו 

הקדושות, התקיימה הבטחתו של ה'אור החיים' במלואה. ויהי לפלא.

'מצווה ועושה', תפילין

אמירת ברכות התורה הינה חיוב גמור מן התורה, שאותו למדו חכמים (ברכות כא א) מדבריו של 
" - קודם שאתחיל בשירה,  משה בשירת האזינו (דברים לב ג): "ִּכי ֵׁשם ד' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאֵקינוּ
אקרא בשם ה' בברכה, ואתם: "ָהבוּ גֶֹדל ֵלאֵקינוּ" בעניית אמן. ובמדרש (דב"ר ח) הוסיפו ולמדו 
זאת מן הפסוק בתהלים (קיט יב): "ָּברּו ַאָּתה ד' ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיךָ" - קודם אברכך ב'ָּברּוךְ ַאָּתה...' ורק 

לאחר מכן 'ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיךָ'.

ברכות התורה התייחדו מיתר הברכות, בעובדה שיש עניין מיוחד להקפיד לברכן מתוך שמחה, 
כי באופן זה אנו מראים כמה חשובה התורה בעינינו ועד כמה נהנים אנו ממנה ומברכים עליה 
בשמחה כשאר ההנאות (לבוש או"ח מז א; מ"ב מז ב). בנוסף אף הובטח למי שנזהר בעניין זה שיזכה 
בברכה:  מבקשים  שאנו  כפי  חכמים,  תלמידי  ולבנים  התורה  ללומדי  השמורות  הברכות  לכל 
בשם  שם  ור"ן  א,  פא  נדרים  ִלְׁשָמּה" (ראה   תֹוָרֶת ְולֹוְמֵדי   ְׁשֶמ יֹוְדֵעי  ֻּכָּלנוּ  ְוֶצֱאָצֵאינּו...  ֲאַנְחנּו  "ְוִנְהֶיה 

ה"ר יונה).

לקבלת  שקדמו  ימים  לאותם  לאחור,  מעט  שנחזור  חשוב  בשמחה,  התורה  על  לברך  בבואנו 
התורה, כשהקדוש ברוך הוא עבר בין כל האומות והציע להם לקבל את התורה, אולם כל אחת 
מהן מצאה סיבה להשתמט מן ההצעה. לעומתן אמרו עם ישראל מיד: "נעשה ונשמע", ולפיכך 
בחר הקדוש ברוך הוא דווקא בהם מכל האומות ונתן להם את המתנה היקרה מכול, את התורה 

הקדושה (ילק"ש רמז תתקנא).

למן אותו היום ואילך, בעוד הגויים כולם המשיכו ללכת מדחי אל דחי וירדו בדרגתם הרוחנית, 
עם ישראל עלה והתעלה דרגה אחר דרגה. אין בכך כל פלא, בנקל ניתן להבחין בהבדל התהומי 
שבין אדם שזכה להגות בתורה לבין מי שלא זכה לכך, שכן מלבד עצם הקדושה החופפת על 
לומדי התורה שמתגדלים ומתרוממים ממנה, יש בהם מעלה מיוחדת שזכו ללמוד מן התורה 
את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, כלשון המשנה באבות (ו א): "רבי מאיר אומר 
כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה... נקרא רֵעַ, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את 
הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענוה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק 

וחסיד וישר ונאמן... ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים".

עליו  'לשלם'  החובה  לנו  ברורה  לחיך,  ערב  מאכל  דבר  בידינו  אוחזים  שאנו  בעת  אם  מעתה, 
בברכה, על אחת כמה וכמה בעת שאנו באים לעסוק בתורה, שההנאה ממנה אינה מסתכמת 
בהנאה גופנית רגעית, אלא הלימוד בה מספק הנאה גופנית והנאה נצחית, הנאת הגוף בעולם 

הזה והנאת הנפש בעולם הבא (ע"פ לשון הרמב"ן השגות לסה"מ טו).

לעסוק בדברי תורה
הברכה הראשונה בסדר ברכות התורה מסתיימת בלשון 'לעסוק בדברי תורה', מדוע לא 'ללמוד 
תורה'? משום שעיקר מעלת התורה היא העסק והיגיעה (ט"ז או"ח מז א). עוד ביארו שמשמעות 
את  להבין  האדם  זכה  לא  אם  אף  שלמעשה  אלא  לאמת,  ובכוונה  בהבנה  דווקא  הוא  'ללמוד' 
דברי התורה עד לעומקם ולכוון לאמת בלימודו, מכל מקום הוא מקבל שכר על עצם העובדה 

שעסק בתורה (מהר"ל בהקדמה ל'תפארת ישראל').

לקח נוקב למד מכך הסבא מקעלם זצ"ל (הובא ב'אור יחזקאל' ח"ו עמ' קצד): כדי לזכות לחלק בתורה, 
אין די בכך שנלמד תורה, אלא חובתנו להיות כ'עסקן' הסוחר בדברי התורה. כפי שסוחר חייב 
תחת  העת  כל  עצמו  ולהעמיד  בהצלחה  מנוהל  עסקו  האם  לברר  דרכיו,  את  לחשב  העת  כל 
ביקורת של מנהל החשבונות שיבדוק רווח מול הפסד, כך גם בלימוד התורה חייב האדם כל 
העת לחשוב חשבונו של עולם, להכיר את מעלותיו ולבחון האם לימודו מתנהל באופן מוצלח 

ובהתאם לכוחותיו, או שמא אין הוא רואה ברכה בלימודו ועליו לפעול לשיפור מצבו.

כמו כן, כפי שהסוחר המשכיל נותן את ראשו ורובו בעסקיו ואינו מפנה זמנו לעניינים שאינם 
קשורים בהצלחת מסחרו, כך העוסק בתורה צריך לתת את כל מעייניו בה, להגות בה יומם וליל 

ולא לפנות ראשו לענייני העולם הזה שאינם אלא כטפלים לעומת עיקר מטרתו.

והערב נא
מצוות  מאמרנו,  את  שפתחנו  כפי  נא'.  'והערב  לבקשת  מוקדש  התורה  בברכות  מרכזי  חלק 
הזה,  בעולם  האדם  חיי  כל  על  משפיעה  שהיא  בכך  המצוות  משאר  התייחדה  התורה  לימוד 

לפיכך תיקנו לנו חז"ל בקשה מיוחדת שאינה מקובלת בשאר המצוות.

שנרגיש  כך  התורה,  דברי  את  לנו  שימתיק  העולם  מבורא  מבקשים  אנו  נא'  'והערב  בבקשת 
ע"ה  המלך  דוד  שאמר  כפי  וטורח.  עייפות  תחושת  חלילה  ולא  בלימודם  ושמחה  נעימות 
שנזכה  הרי  יהיה,  אכן  כך  שאם  ָרב",  ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא   ִאְמָרֶת ַעל  ָאֹנִכי  "ָׂשׂש  קסב):  (קיט  בתהלים 
להנחיל  אף  ונזכה  בה,  התלויות  המעלות  לכל  נזכה  וכך  לתורה  ומקושרים  דבוקים  להיות 

לצאצאינו את לימוד התורה, והם יהיו שרויים בה תמיד (ט"ז מז ה; הקדמת ה'אגלי טל').

ואכן, כדאי שישנן כל אחד לעצמו את דבריו הנפלאים של ה'אור החיים' הקדוש על הפסוק 
(דברים כו יא): "ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב": "אין טוב אלא תורה. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות 

וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא ייחשב בעיניהם מלוא העולם כסף 
וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם".

אמן אחר ברכות התורה
לסיום מאמרנו נביא כאן את פסקו של בעל ה'פרי מגדים' (רטו א; 'ֵּתַבת גֶֹמא' האזינו) בשם הרמב"ן 
שעניית אמן אחר ברכות התורה היא חיוב מדאורייתא. לפיכך ראוי שנשתדל לברכן בפני מי 

שיענה אחריהן אמן, וכן לענות אמן אחר ברכת אחרים.

רמז נפלא אמר בזה הצדיק רבי דוד אבוחצירא ליו"ר 'בני אמונים' הרב יעקב דב מרמורשטיין: 
בברכות התורה אנו אומרים: "ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי 
תורתך לשמה" - ו' פעמים מוזכרת כאן הגימטרייה של 'אמן' - צ"א, וזאת כדי שזכות עניית אמן 

תעמוד לנו שתתקבל תפילתנו זו לטובה ולברכה.

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

אותיות פורחות באוויר

מעתע האר ססיפפפפום  ם

רח

לא המדרש עיקר אלא המעשה 

ברכות התורה


