
ת ּבֹא  ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַּפְרעֹה א ָהָיה ַעְקָׁשן ִמִּטְבעֹו
"ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו" (י א)

ֵּבֵאר ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְיִחיֵאל ֵמִאיר ִמּגּוְסִטיִנין ָזָצ"ל:

ֶׁשֹּלא  ַּפְרעֹה  ֶׁשל  ַעְקָׁשנּותֹו  ְּגדֹוָלה  ַּכָּמה  ַעד  מֶֹׁשה  ָרָאה  ַּכֲאֶׁשר 
ְלַׁשֵּלַח ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ֵחֶרף ַהַּמּכֹות ַהָּקׁשֹות ֶׁשִּנֲחתּו ָעָליו, 
ָחְלָׁשה ַּדְעּתֹו ִּכי ָיֵרא ֶּפן ִיְתעֹוֵרר ִמָּכ ִקְטרּוג ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּתְבעּו 
ַהֵּיֶצר  ְּבִמְלֶחֶמת  ֶׁשָּכזֹו  ְּבַעְקָׁשנּות  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ֵהם  ֵאין  ַמּדּוַע 

ּוַבֲעבֹוַדת ה'.

אּוָלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהְרִּגיעֹו ְוָאַמר לֹו: "ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת 
ִלּבֹו" - ַעְקָׁשנּות זֹו א ָּבָאה ִמְּבִחיָרה ִאיִׁשית ֶׁשל ַּפְרעֹה ָהָרָׁשע, 
ֶאָּלא ְּכתֹוָצָאה ֵמַהְחָלָטִתי. ְּכִפי ֶׁשְּכָבר ִהְתַרְעִּתי קֶֹדם ָלכֵן (ז ג;ה): 

"ַוֲאִני ַאְקֶׁשה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה... ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ה'".
'ַיְגִּדיל ּתֹוָרה'

ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִרְגׁשֹות ַהָּנָקם
"ָחָטאִתי ַלה' ֱאֵהיֶכם ְוָלֶכם" (י טז)

ַמהּו ַּתְפִקיד ַהּתֹוֶסֶפת 'ְוָלֶכם'?

ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ: ָהָאָדם ַהָּׁשֵלם ָחׁש ָּתִמיד ֶאת ַהחֹוָבה 
ָּכל  ִמִּלּבֹו  ְלַהְרִחיק  ְּכֵדי  ְוזֹאת  לֹו,  ֶׁשֵהַרע  ִמי  ַעל  ַּדְוָקא  ְלִהְתַּפֵּלל 
ֲחָז"ל (ב"מ  ֶׁשָאְמרּו  ָמה  ּוְכֵעין  ּוְנָקָמה.  ַּכַעס  ֶׁשל  ֲאסּוָרה  ַמְחָׁשָבה 
לב ב) ַעל ִמְצַות ְּפִריָקה ּוְטִעיָנה, ֶׁשַעל ָהָאָדם ְלַהֲעִדיף ֶאת ַהִּסּיּוַע 

ַלּׂשֹוֵנא ִלְפֵני ָהאֹוֵהב, ְּכֵדי ָלכֹף ֶאת ִיְצרֹו.

ֵּכיָון ֶׁשָרָצה ַּפְרעֹה ְלָזֵרז ֶאת מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ָעָליו ֶׁשָּתסּור 
ֶׁשָחָטאִתי  ִמְּלַבד  ְּכלֹוַמר,  "ְוָלֶכם",  ְוָאַמר  הֹוִסיף  ַהַּמָּכה,  ִמֶּמּנּו 
חֹוַבְתֶכם  ְּגדֹוָלה  ָלֵכן  ְּכַלֵּפיֶכם,  ַאף  ָחָטאִתי  הּוא,   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש 
ֶאת  ֶׁשְּתַזְּככּו  ְּכֵדי  ַּבֲעבּוִרי,  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ַהְּנָקָמה  ֵיֶצר  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 

'ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן'ִמּדֹוֵתיֶכם. 

ָהֲעבֹוָדה ָהְרצּוָיה ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון
"ַוֲאַנְחנּו א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה' ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה" (ָׁשם)

ְּבֵליל ַחג ַהָּׁשבּועֹות ָה"א ַּתְׁשָס"א ִנְפַטר ִּבְדֵמי ָיָמיו ָהַרב ַהָּגאֹון ר' 
מֶֹׁשה הֹורֹוִביץ ָזָצ"ל, ַאְבֵר ֻמְפָלג ִויֵרא ָׁשַמִים ֵמֲחׁשּוֵבי ַהּלֹוְמִדים 

ְּבכֹוֵלל 'ֲחזֹון ִאיׁש' ִּבְבֵני ְּבַרק.

ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ִנְגָלה ַרִּבי מֶֹׁשה ַּבֲחלֹום ְלַחְברּוָתא 
ַהַחְברּוָתא:  ְׁשָאלֹו  ֲאֻרּכֹות.  ָׁשִנים   ֶמֶׁש ְּבתֹוָרה  ַיַחד  ִעּמֹו  ֶׁשָעַסק 

"ַהִאם ּתּוַכל לֹוַמר ִלי ְּבָמה ָעֵלינּו ְלִהְתַחֵּזק ְּבֹאֶפן ְמֻיָחד?"

ֵהִׁשיב לֹו ַרִּבי מֶֹׁשה: "ְלַהְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן!", ְוִהְטִעים: "ַּבָּׁשַמִים 
ַמְקִּפיִדים ַעד ְמאֹד ַעל ֵאּלּו ַהְּמַזְלְזִלים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן".

'ְּבֵני  ִאְרּגּון   ֶׁשָעַר ַהְּמַנֲהלֹות  ְּבֶכֶנס  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָׁשִנים  ַּכֲעׂשֹור 
ֱאמּוִנים' ִסְּפָרה ָהַרָּבִנית ַקְנֵיְבְסִקי ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום ֶאת ַהִּסּפּור ְּבָאְזֵני 
"ְּבִעְּקבֹות  ִאיִׁשית:  ְּבִניָמה  מֹוִסיָפה  ְּכֶׁשִהיא  ַהִּמְׁשַּתְּתפֹות,  ְמאֹות 
ִּבְרכֹות  ֶאת  ַיְחָּדו  ּבֶֹקר  ְּבָכל  לֹוַמר  ַוֲאִני,  ַּבֲעִלי  ִהְתַחְלנּו,  ֶזה  ִסּפּור 

ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא".

ֶרֶמז ִלְתִפָּלה ְּבקֹול
"ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם" (יא ב)

ָאַמר ָהְרַה"ק ַרִּבי מֶֹׁשה ִמקֹוזְ'ִניץ:

ֲהָלָכה ְמפֶֹרֶׁשת ִהיא ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח קא ב): "א ִיְתַּפֵּלל ְּבִלּבֹו 
ְלַבד, ֶאָּלא ְמַחֵּת ַהְּדָבִרים ִּבְׂשָפָתיו ּוַמְׁשִמיַע ְלָאְזָניו ְּבַלַחׁש". ֶרֶמז 
ַלָּדָבר נּוַכל ִלְלֹמד ִמן ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ַּדֶּבר ָנא" - ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה 
"ְּבָאְזֵני  זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ַהְקֵּפד  ְּתִפָּלה,  ֶאָּלא  'ָנא'  ֵאין   - ְּב'ָנא'  ְמַדֵּבר 

ָהָעם", ְּבֹאֶפן ֶׁשִּיְׁשְמעּו ָאְזֶניָך ֶאת ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה.

'ַּדַעת מֶֹׁשה'

ִלּמּוד ַהָּכַרת ַהּטֹוב ִמן ַהֶּכֶלב
"ּוְלכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל א ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹנֹו" (יא ז)

ְּבָׂשָכר  ִּכי  קפז)  רמז  ְׁשמֹות  (ילק"ש  ָאְמרּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
לֹוַמר  ַהֶּכֶלב  ָזָכה  ְּבִמְצַרִים,  ְלׁשֹוָנם  ֶאת  ַהְּכָלִבים  ָחְרצּו  ֶׁשֹּלא 
ְּבִׁשיָרתֹו ֶאת ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים צה ו): "ּבֹאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה 

ִלְפֵני ה' עֵֹׂשנּו".

ּוַמּדּוַע ָזָכה ַהֶּכֶלב לֹוַמר ַּדְוָקא ָּפסּוק ֶזה?

ֵּבֵאר ַרִּבי מֶֹׁשה ֵליּב ִמַּסאסֹוב ָזָצ"ל: ֵמִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ַהֶּכֶלב ָיכֹול 
ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ְלִהְתעֹוֵרר ְלַהֵּלל ּוְלהֹודֹות ָּכָראּוי ַלּבֹוֵרא ָהעֹוָלם; 
ִּכי ֲהלֹוא ָהָאדֹון ֵאינֹו טֹוֵרַח ַרּבֹות ְּבַהֲאָכַלת ַּכְלּבֹו, ֶאָּלא זֹוֵרק לֹו 
ְּתמּוַרת   ַא ְמֻקְלָקל,  אֶֹכל  ְוַאף  ֲעָצמֹות  ֶׁשָּבֶהם  ַמֲאָכָליו,  ִמְּׁשָיֵרי 
ָרץ  ֶׁשהּוא  ַעד  ַלֲאדֹונֹו,  ַהּטֹוב  ְּבַהָּכַרת  ִלּבֹו  ָמֵלא  זֹו  ַּדָּלה  ֲארּוָחה 

ּוְמַכְרֵּכר ְסִביבֹו ָּכל ַהּיֹום.

טּוב  ִמָּכל  ָהעֹוָלם  ִמּבֹוֵרא  ֶׁשְּמַקְּבִלים  ָאנּו  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
טֹוָבה,  לֹו  ְלַהִּכיר  ָעֵלינּו  ַּכָּמה   - ַרב  ְּבֶׁשַפע  ְוַתֲענּוָגיו  ָהעֹוָלם 
ְּבתֹוָרתֹו  ּוְדֵבִקים  ֶנֱאָמִנים  ְוִלְהיֹות  ַהֵּלב  ְּבַכָּוַנת  ְלָפָניו  ְלִהְתַּפֵּלל 

ּוְבִמְצוֹוָתיו.
'ְּבֵׁשם ָמְרְּדַכי' ח"ב עמ' קנד

ִּבְרַּכת ַהחֶֹדׁש
"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה" 

(יב ב)

ְלִמְצַות  ֶרֶמז  ִמָּכאן  'ַהֵּלל',  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   - ְלָחְדֵׁשי"  ָלֶכם  "הּוא 
ֲאִמיַרת ַהֵּלל ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים.

'ּתֹוְספֹות ַהָּׁשֵלם' ְּבֵׁשם ר"א ִמֶּגְרַמייָזא

*   *   *

הּוא...   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  "ְיַחְּדֵׁשהּו  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַהחֶֹדׁש  ְּבִבְרַּכת 
ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה" ְוכוּ', ְוַאַחר ָּכל ַּבָּקָׁשה ַהָּקָהל 
ְואֹוְמִרים:  ָׁשִבים  ָאנּו  זֹו  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ְּבִסּיּוָמּה  ְוִהֵּנה,  'ָאֵמן'.  עֹוֶנה 
"ְונֹאַמר ָאֵמן". ְוַהְּדָבִרים ְּתמּוִהים, ֲהלֹוא ְּכָבר ָאַמְרנּו ָאֵמן ַעל ָּכל 

ַּבָּקָׁשה ּוַבָּקָׁשה?
ֵּתרּוץ ִנְפָלא ַעל ָּכ, הּוָבא ְּבֵסֶפר 'ְּדַבׁש ַהָּׂשֶדה' ְּבֵׁשם ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ִמירּוְסַלב:
ַהִּמִּלים 'ְונֹאַמר ָאֵמן' ִהָּנן ְּתִפָּלה ִּבְפֵני ַעְצָמּה: ֶׁשִּיְהֶיה ַהחֶֹדׁש ַהָּבא 
ָעֵלינּו ְמבָֹר - ֶׁשִּיְהיּו ְּבִיְׂשָרֵאל ַרק ְׂשָמחֹות, ָּכ ֶׁשִּמָּכל ֵעֶבר ִיָּׁשַמע 

קֹול ָה'ָאֵמן' ֶׁשַּיֲענּו ִאיׁש ַעל ִּבְרכֹות ֵרֵעהּו.
הֹוִסיף ּוֵבֵאר ָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי ַּגְמִליֵאל ַרִּבינֹוִביץ ְׁשִליָט"א: ַהִּמִּלים 
'ְונֹאַמר ָאֵמן' ֵהן ַהְׁשָלָמה ְלִבְרַּכת 'ְוִלְגֻאָּלה ְקרֹוָבה' ַהְּסמּוָכה ָלֶהן. 
ְוֵהן רֹוְמזֹות ֶׁשְּבַהְקָּפָדה ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ָּכָראּוי ִנְזֶּכה ִלְגֻאָּלה ְקרֹוָבה. 
ְּכִפי ֶׁשֵהִביא ַּב'ֶּדֶרְך מֶֹׁשה' (ְליֹום יא) ְּבֵׁשם ָחָכם ַקְדמֹון, ִּכי ִּגּלּו לֹו ִמן 
ַהָּׁשַמִים ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִמְתַעֶּכֶבת ֵּכיָון ֶׁשֵאין ֶהָהמֹון ַמְקִּפיִדים ַלֲענֹות 

ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹות ַהְּגֻאָּלה.
ְקרֹוָבה  "ְוִלְגֻאָּלה  ַהִּמִּלים  ָׁשם:  ְוֵהִביא  הֹוִסיף  ִלְזַמֵּננּו  ָנֶאה  ְוֶרֶמז 
'ְּתֵהא  נֹוְטִריקֹון:  ַּגם  ֶׁשִהיא  ַּתְׁשָע"ו,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהן  ָאֵמן"  ְונֹאַמר 

ְׁשַנת עֹוִנים ְוִנְגָאִלים'.
ִמּתֹו ַהְקָּדָמתֹו ְלֻקְנְטֵרס 'ַּגם ֲאִני אֹוְד' ַעל ִעְנְיֵני ַהָּׁשָעה

ְּתִפָּלה ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְבֵאׁש קֶֹדׁש
"ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא... ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש" (שמות יב ט)

ְּבַקִּדיׁש:  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ְּכִפי  ַּבֲאָרִמית,  ְּתִפָּלה  ְלׁשֹון  הּוא  'ְצִלי' 
הּוא  ֶזה  ֶׁשָּפסּוק  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ֶרֶמז   ּוְבֶדֶר ְצלֹוְתהֹון",  "ִּתְתַקֵּבל 
ְּבַחּיּות  ֶאָּלא  ְּבֹיֶבׁש  א   - ִלְהיֹות  ַהְּתִפָּלה  ְצִריָכה  ֵּכיַצד  הֹוָרָאה 

.('נַֹעם ֱאִליֶמֶל') ּוְבֵאׁש ֶלָהָבה

ְוֵיׁש ֶׁשהֹוִסיפּו ָּבֶזה ֹנֶפְך: 'ְצִלי ֵאׁש' - ָראֵׁשי ֵּתבֹות צ"א ַּכִגּיַמְטִרָּיה 
ֶׁשל ָאֵמן, ְלַלֶּמְד ֶׁשַאף ֲעִנַּית ָאֵמן ְצִריָכה ְלֵהָעׂשֹות ְּבִהְתעֹוְררּות 
ְוִהְתַּגְּברּות ְּכֵחֶלק ֵמַהְּתִפָּלה, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל: "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן 

ְּבָכל ּכֹחוֹ ּפֹוְתִחים לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן".

ַאְבָרָהם  ֵמר'  ֲחֻנָּכה  ְלַׁשָּבת  ַהֶּזֶמר  ִּבְלׁשֹון  ִלְמצֹא  נּוַכל   ְלָכ ְוֶרֶמז 
ִאְּבן ֶעְזָרא: "ַר ְוטֹוב ְוָׁשמֵן, ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות, ֲענּו ְוִאְמרּו ָאֵמן ְוִאְכלּו 

ְּבִדיצֹות".

ְּתִחַּלת ַהַּמָּכה ַּבֲחצֹות ְוסֹוָפּה ַּבּבֶֹקר
"ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוה' ִהָּכה ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים" (יב כט)

ִּבְלׁשֹונֹות  ְסִתיָרה  ַעל  ֲחָז"ל  ָּתְמהּו  ַרָּבִתי  ֵאֶבל  ַמֶּסֶכת  ִּבְתִחַּלת 
ַהְּכתּוִבים: ָּכאן ֶנֱאָמר ֶׁשַּמַּכת ְּבכֹורֹות ָהְיָתה ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, ּוְלֻעַּמת 
ְּבֶאֶרץ  ְּבכֹור  ָכל  ַהּכִֹתי  "ְּביֹום  ֶנֱאָמר:  יג)  (ג  ַּבִּמְדָּבר  ְּבָפָרַׁשת  זֹאת 
יֹוָחָנן  ַרִּבי  "ָאַמר  ּוֵבֲארּו:  ַהְּדָבִרים?  ִמְתַיְּׁשִבים  ֲהֵכיַצד  ִמְצַרִים", 
ַנְפָׁשם  ָהְיָתה  ַהַּלְיָלה,  ַּבֲחִצי  ָמֶות  ַמַּכת  אֹוָתם  ֶׁשִהָּכה  ִּפי  ַעל  ַאף 

ְמַפְרֶּפֶרת ָּבֶהם ַעד ַהּבֶֹקר".

ִׁשּנּוי  ֶאת  ָזָצ"ל  אֹוֶיעְרָּבאךְ  ַהְּגָרָׁש"ז  ִיֵּׁשב  זֹאת  ְּגָמָרא  ִּפי  ַעל 
ַמַּכת  ֶאת  ַמְקִּדיִמים  ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ַעְרִבית,  ְּתִפַּלת  ֵּבין  ַהֻּנְסָחאֹות 
ְּבכֹוֵרי  ָּכל  ְבֶעְבָרתֹו  "ַהַּמֶּכה  ְּבָאְמֵרנּו:  ִמְצַרִים,  ִליִציַאת  ְּבכֹורֹות 
ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ְלֵבין  ַעּמֹו...",  ֶאת  ְויֹוֵצא  ִמְצַרִים 
"ִמִּמְצַרִים  ַּבֲאִמיָרֵתנּו:  ְּבכֹורֹות  ְלַמַּכת  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ַמְקִּדיִמים 

ְּגַאְלָּתנּו... ָּכל ְּבכֹוֵריֶהם ָהָרְגָּת".

ַעל  ְמֻדָּבר  ַעְרִבית  ִּבְתִפַּלת  ַהֶהְבֵּדל:  ִסַּבת  ֶאת  ַהְּגָרָׁש"ז  ְוִהְסִּביר 
ַהַּמָּכה ֶׁשָהְיָתה ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה, קֶֹדם ְיִציַאת ִמְצַרִים, ַא ִּבְתִפַּלת 
ְלַאַחר  ַּבּבֶֹקר,  ֶׁשָהְיָתה  ַהִּמיָתה   - ַהַּמָּכה  ְּגַמר  ַעל  ְמֻדָּבר  ַׁשֲחִרית 

ֶׁשַהִּמְצִרים ִׁשְּלחּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל.
'ִאְמִרי ִפי' סי' לב

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

ני ּפְ ם

ְסֻגָּלה ְלִהָּנֵצל ֵמחֶֹׁש ַוֲאֵפָלה

"ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶלי" (יא ח)

'צֵא' - ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן', ְוֵיׁש לֹוַמר ְּבֶדֶר ֶרֶמז, ִּכי ָּפסּוק 
ַהּזַֹהר  ְלִדְבֵרי  ִלְרמֹז  ְּכֵדי   ,חֶֹׁש ַמַּכת  ַאַחר  ֶנֱאָמר  ֶזה 
ג)  ָאֵמן  ַּכָּוַנת  ַחִּיים'  ֵעץ  ִּב'ְפִרי  ְוֵכן  א,  ב-רפו  רפה   ַוֵּיֶל)
זֹאת  ּוְלֻעַּמת  ָואֶֹפל,   ְּבחֶֹׁש ִנּדֹון  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ֶׁשַהְּמַזְלֵזל 

ַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ִנּצֹול ִמָּכל ֵאּלּו.
'ִאְמִרי נַֹעם' ָּפָרַׁשת ּבֹא

ָאַמר ָמָרן 
ַה'ְּׂשַפת ֱאֶמת' ִזיָע"א 

(ִנְפַטר ְּבה' ִּבְׁשָבט ַּתְרָס"ה):

ְּכֶׁשָהָאָדם עֹוֶנה ָאֵמן ֶּבֱאמּוָנה
 ְמַגֶּלה הּוא ֶאת ְרצֹונֹו ַהְּפִניִמי 

ִלְהיֹות ִנְמָׁש ַאֲחֵרי ַהְּקֻדָּׁשה ְּבא 
ׁשּום ְּפִנּיֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ְלִפיָכ זֹוֶכה 

ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ַאף ִאם ִמַּצד 
.ַּדְרָּגתֹו ֵאינֹו ָראּוי ְלָכ

ִּכי ָּתבֹא ַּתְרָל"ח

ְּבָכל יֹום ָויֹום ִנֶּתֶנת ָלנּו ַהִהְזַּדְּמנּות
 ְלַדֵּבק ֶאת ַנְפֵׁשנּו ִּבְקֻדָּׁשה
ְּבַהְצָהַרת ֱאמּוָנה ֶׁשֵאין ְּכמֹוָתּה, 
ָהָבה ַנְקִּפיד ַלֲענֹות ָאֵמן
 ַּכֲהָלָכה ְוָכ ִנְזֶּכה ְלַחֵּיי
 ָהעֹוָלם ַהָּבא.

ָאֵמן, ִּכי ַּגם ֲאִני ַמֲאִמין!

ָלּה!
ָאֵמן - ַהְצָהַרת ֱאמּוָנה ֶׁשֵאין ּדֹוֶמה 
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ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

זּוג ְּתִפִּלין ְמֻיָחדֹות ָהיּו לֹו ְלַרֵּבנּו ַחִּיים ֶּבן ָעָטר ִזיָע"א, אֹותֹו ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ֲאֶׁשר 

ֻּכָּנה ְלדֹורֹות ַעל ֵׁשם ִסְפרֹו ָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש.

ִּבְתִפִּלין ֵאּלּו ָהָיה ָה'אֹור ַהַחִּיים' ְמֻעָּטר ֶמֶׁש ָּכל ַהּיֹום, ּתֹו ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהן 

ִּבְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה, ַעד ֶׁשֵהִעידּו ִּכי ָּכל ִמי ֶׁשָּזָכה ְלִהָּכֵנס ְלִפְתחֹו ְּבֵעת ֶׁשָהָיה ָעטּור 

ָּבֶהן ָהָיה ִנְתַקף ִמָּיד ְּבַפַחד ְלַמְרֵאהּו, ְוִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה ָהיּו ׁשֹוְטִפים ֶאת ִלּבֹו.

ִּבְהיֹותֹו ֶּבן ַאְרָּבִעים ְוֵׁשׁש ִּבְלַבד, ָחָלה ָה'אֹור ַהַחִּיים' ְּבַמֲחָלה ְקָצָרה ּוִמְסּתֹוִרית 

ֶׁשִּמֶּמָּנה א ָקם. ֶטֶרם ְּפִטיָרתֹו ִנְכְנָסה ַרְעָיתוֹ ַהִּצְדָקִנית ְלַחְדרֹו ּוָפְנָתה ְלַבֲעָלּה 

ַהָּדגּול ְּכֶׁשְּדָמעֹות ְּבֵעיֶניָה:

ּוִמי  ִליִמיִני  ַיֲעמֹד  ִמי   .ְּפִטיָרְת ְלַאַחר  ִלי  ַהָּצפּוי  ִמן  ֲאִני  ּדֹוֶאֶגת  ַהָּקדֹוׁש,  "ִאיִׁשי 

ְיַפְרְנֵסִני, ֵהן ְּבֶלְכְּת ְצפּוָיה ֲאִני ְלִהָּוֵתר ְּבחֶֹסר ּכֹל".

ְלַהְרִּגיָעּה  ִמֵהר  ְוהּוא  ַהְּמסּוָרה,  ִאְׁשּתֹו  ַעל  ַהַחִּיים'  ָה'אֹור  ֶׁשל  ַרֲחָמיו  ִנְכְמרּו 

 ,ַּדְעְּת "ָּתנּוַח  ְּדָבָריו:  ָהיּו  ְוכֹה  ִמְצחֹו,  ְוַעל  ָידֹו  ַעל  ֶׁשָהיּו  ַהְּתִפִּלין  ַעל  ְּבַהְצִּביעֹו 

ּוְלַבֵּקׁש  קּוְׁשָטא  ָהִעיר  ִמן  ָעִׁשיר  ְיהּוִדי  ִאיׁש   ֵאֶלי ָלבֹוא  ָעִתיד  ְּפִטיָרִתי  ְלַאַחר 

ִלְרּכֹׁש ִמְּמ ְּתִפִּלין ֵאּלּו ְּתמּוַרת ְסכּום ָעצּום ֶׁשל ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ִּדיְנֵרי ָזָהב. ְיכֹוָלה 

ַאְּת ְלמֹוְכָרן לֹו ְּבֵלב ֶׁשֶקט, ַא ְּתַנאי ַהְתִני ִעּמֹו ֶׁשִּיְׁשמֹר ִמָּכל ִמְׁשָמר ַעל ְקֻדָּׁשָתן 

ְוָחִליָלה א ָיִׂשיַח ִאָּתן ִׂשיַחת ֻחִּלין, ִּכי ִאם א ִיָּזֵהר ַיְפִסיד ֶאת ְקֻדָּׁשָתן ּוַמֲעָלָתן".

ָיִמים ְספּוִרים ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְפַטר ַרֵּבנּו ַחִּיים ֶּבן ָעָטר ְלֵבית עֹוָלמֹו. ְּכתֹם ַהִּׁשְבָעה 

ִצִּפָּיה   ּתֹו ַהְּקדֹוׁשֹות,  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ְוָנְטָלה  ְלַחְדרֹו  ַהְּׁשבּוָרה  ַאְלְמָנתֹו  ִנְּגָׁשה 

ְלִמּמּושׁ ְנבּוָאתֹו ֶׁשל ַּבֲעָלּה ַהָּקדֹוׁש.

ְוִנְכָּבד  ָעִׁשיר  ְיהּוִדי  ֵּביָתּה  ְּבֶפַתח  הֹוִפיַע  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  ֶׁשֻהְבְטָחה,  ְּכִפי  ְוָאֵכן, 

ֵמִאיְסַטְנּבּול ּוִבֵּקׁש ִלְרּכֹׁש ֶאת ַהְּתִפִּלין ְּתמּוַרת ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ִּדיְנֵרי ָזָהב. ָהַרָּבִנית 

ֶאת  ְלהֹוִציא  ִמֲהָרה  ִּבְמֻדָּיק,  ִהְתַקְּימוּ  ַּבֲעָלּה  ִּדְבֵרי  ֵּכיַצד  ִלְראֹות  ֶׁשִהְתַּפֲעָמה 

ַהְּתִפִּלין ִמַּמְחּבֹוָאן, אּוָלם ְּבֶטֶרם ֶהֱעִביָרָתן ְלָיָדיו ִקְּיָמה ֶאת ֶחְלָקּה ַּבֶהְסֵּכם ֵּביָנּה 

ְלֵבין ַּבֲעָלּה.

ְלָיָדיו,  ְלַקֵּבל  עֹוֵמד  ֶׁשהּוא  ַהְּתִפִּלין  ֶׁשל  ַהְּיֵתָרה  ַמֲעָלָתן  ֶאת  ָלאֹוֵרַח  ֵּתֲאָרה  ִהיא 

ִּבֵּקׁש  ַּכָּמה  ַעד  ְּבָפָניו  ְוִהְדִּגיָׁשה  ִּבְקֻדָּׁשָתן  ִזי"ַע  ַּבֲעָלּה  ִנְזַהר  ַּכָּמה  ַעד  לֹו  ִסְּפָרה 

ִׂשיָחה  ָּבֶהן  ָיִׂשיַח  א  ְוָחִליָלה  ִּבְקֻדָּׁשָתן,  הּוא  ַאף  ֶׁשִּיָּזֵהר  ָהרֹוֵכׁש  ֶאת  ְלַהְזִהיר 

ְּבֵטָלה.

ָהִאיׁש ָׁשַמע ְּבֶקֶׁשב ַרב ֶאת ְּדָבֶריָה ְוִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְּבָכל ִלּבֹו ְלַקְּיָמם, ָנַטל ֶאת 

ַהְּתִפִּלין ּוָפָנה ְלַדְרּכֹו.

ִמָּיד  ָחׁש  ְוַכְּמֻצֶּפה  ּוְרִחימּו,  ִּבְדִחילּו  ַּבְּתִפִּלין  ָהִאיׁש  ִהְתַעֵּטר  ְלֵביתֹו  ׁשּובֹו  ִעם 

ְּבִהְתעֹוְררּות ִנְפָלָאה ַהְּמִציָפה ֶאת ָּכל ֵיׁשּותֹו. ִּפְתאֹום ֵהֵחל ִלּבֹו ּכֹוֵסף ִלְקדֹוָׁשה, 

ְוִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה ֵהִציפּוהּו. ְּבאֹותֹו יֹום הּוא ָזָכה ִלְתִפָּלה ֶׁשָּכמֹוָה א ָזָכה ִמָּיָמיו. 

ֶמֶׁש ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ָעַמד ִּבְתִפָּלה ְּכֶׁשהּוא ְמֻעָּטר ַּבְּתִפִּלין ַהְּקדֹוׁשֹות, ְוַא ְּבקִֹׁשי 

ִהְצִליחּו ְּבֵני ֵּביתֹו ְלַהְפִסיקֹו ְּבַהִּגיַע ְׁשַעת ַהָּצֳהַרִים.

ַאף ְּבֶיֶתר ַהְנָהגֹוָתיו ָחל ִׁשּנּוי ַמהּוִתי. ְיִדיָדיו ּוְקרֹוָביו א ֵהִבינּו ֶאת ֵּפֶׁשר ַהִׁשּנּוי 

ֶׁשִהְתחֹוֵלל ּבֹו, ֵּכיַצד ֶזה ָהַפ ְלֶפַתע ֵמִאיׁש ָּפׁשּוט ַוֲהמֹוִני ְלָאָדם ֶׁשָּכל ֲהִליכֹוָתיו 

ָאְמרּו ְקֻדָּׁשה ְוִהְׁשּתֹוְקקּות ָלֵא-ל.

ָּכ, ֶמֶׁש ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה ָעָלה ָהִאיׁש ְוִהְתַעָּלה ְּבַדְרָּגתֹו, ְּכֶׁשהּוא ַמְקִּפיד ַעד ְמאֹד 

ַהְּתִפִּלין  ֶׁשל  ִּבְקֻדָּׁשָתן  ּוְלִהָּזֵהר  ַהַחִּיים'  ָה'אֹור  ְלַאְלְמַנת  ַהְבָטָחתֹו  ֶאת  ִלְׁשמֹר 

ְוִהְתּכֹוֵנן  ַּבְּתִפִּלין  ָעטּור  ֶׁשָהָיה  ּוְבֵעת  ֵאַרע  ַהָּיִמים  ִמן  ֶׁשְּביֹום  ַעד  ַהִּנְׂשָּגבֹות. 

ָקָטן  ְלֶרַגע  ָּדחּוף.  ִעְנָין  ְלָבֵרר  ִמְסָחרֹו  ְּכֵדי  ִמְּפִקיֵדי  ֶאָחד  ְלַחְדרֹו  ִנְכַנס  ִלְתִפָּלה, 

ָׁשַכח ֶהָעִׁשיר ֶאת ַהְבָטָחתֹו ְוִהְפִליט ִמְׁשָּפט ָקָצר ִּכְתׁשּוָבה.

ִנָּסה  הּוא  ִמֶּמּנּו.  ּוִמְתּפֹוֶגֶגת  ַהְּקֻדָּׁשה  הֹוֶלֶכת  ֵּכיַצד  ָהִאיׁש  ָחׁש  ָהֶרַגע  ְּבאֹותֹו 

ְלַהְתִחיל ִּבְתִפָּלה ַא ִהְרִּגיׁש ֶׁשֵאין ִהיא ְׁשגּוָרה ְּבִפיו ְּכִמָּיִמים ָיִמיָמה. ָחֵסר ָהָיה 

לֹו ַהַּטַעם ַהְּמֻיָחד ֶׁשּכֹה ֻהְרַּגל ֵאָליו.

הּוא ֵהִסיר ִמָּיד ֶאת ַהְּתִפִּלין ְּבֶבָהָלה ּוִמֵהר ִלְקרֹא ְלסֹוֵפר ְסָת"ם ְּכֵדי ֶׁשִּיְבְּדֵקם. 

ָהאֹוִתּיֹות  ִמֹּתֶכן.  ֵריק  ֶׁשָּלֶהן  ֶׁשַהְּקָלף  ָמָצא  ַהְּתִפִּלין  ֵּבית  ֶאת  ַהּסֹוֵפר  ְּכֶׁשָּפַתח 

ָּפְרחּו ַּבֲאִויר ְוֶנֶעְלמּו ָלֶנַצח.

ֶאת  ָׁשַמר  ֶׁשֹּלא  ִמּׁשּום  ַהָּדָבר.  נֹוַדע  ָאֵכן  ָהִאיׁש.  ָזקּוק  ָהָיה  א   ִמָּכ ְליֹוֵתר 

ַהְבָטָחתֹו ְוא ָמַנע ַעְצמֹו ִמָּלׂשּוחַ ִׂשיַחת ֻחִּלין ְּכֶׁשהּוא ָעטּור ַּבְּתִפִּלין ַהְּקדֹוׁשֹות, 

ִהְתַקְּיָמה ַהְבָטָחתֹו ֶׁשל ָה'אֹור ַהַחִּיים' ִּבְמָאּה. ַוְּיִהי ְלֶפֶלא.

'ְמֻצֶּוה ְועֹוֶׂשה', ְּתִפִּלין

ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה ִהָּנּה ִחּיּוב ָּגמּור ִמן ַהּתֹוָרה, ֶׁשאֹותֹו ָלְמדּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות כא א) ִמְּדָבָריו ֶׁשל מֶֹׁשה 
ְּבִׁשיַרת ַהֲאִזינּו (ְּדָבִרים לב ג): "ִּכי ֵׁשם ד' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאֵקינוּ" - קֶֹדם ֶׁשַאְתִחיל ְּבִׁשיָרה, ֶאְקָרא ְּבֵׁשם 
ַהָּפסּוק  ִמן  זֹאת  ְוָלְמדּו  הֹוִסיפּו  ח)  (דב"ר  ּוַבִּמְדָרׁש  ָאֵמן.  ַּבֲעִנַּית  ֵלאֵקינוּ"  גֶֹדל  ְוַאֶּתם: "ָהבוּ  ִּבְבָרָכה,  ה' 
ִּבְתִהִּלים (קיט יב): "ָּברּו ַאָּתה ד' ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיךָ" - קֶֹדם ֲאָבְרֶכ ְּב'ָברּוךְ ַאָּתה...' ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן 'ַלְּמֵדִני 

ֻחֶּקיךָ'.

ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה ִהְתַיֲחדוּ ִמֶּיֶתר ַהְּבָרכֹות, ָּבֻעְבָּדה ֶׁשֵּיׁש ִעְנָין ְמֻיָחד ְלַהְקִּפיד ְלָבְרָכן ִמּתֹו ִׂשְמָחה, ִּכי ְּבֹאֶפן 
ֶזה ָאנּו ַמְרִאים ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ַהּתֹוָרה ְּבֵעיֵנינּו ְוַעד ַּכָּמה ֶנֱהִנים ָאנּו ִמֶּמָּנה ּוְמָבְרִכים ָעֶליָה ְּבִׂשְמָחה ִּכְׁשַאר 
ַהֲהָנאֹות (ָלבּוׁש או"ח מז א; מ"ב מז ב). ְּבנֹוָסף ַאף ֻהְבַטח ְלִמי ֶׁשִּנְזָהר ְּבִעְנָין ֶזה ֶׁשִּיְזֶּכה ְלָכל ַהְּבָרכֹות ַהְּׁשמּורֹות 
ְללֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ּוְלָבִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְּכִפי ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַּבְּבָרָכה: "ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו... ֻּכָּלנוּ 

יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת ִלְׁשָמּה" (ְרֵאה ְנָדִרים ֵּפא א, ְוָר"ן ָׁשם ְּבֵׁשם ה"ר יֹוָנה).

ְּבבֹוֵאנּו ְלָבֵר ַעל ַהּתֹוָרה ְּבִׂשְמָחה, ָחׁשּוב ֶׁשַּנֲחזֹר ְמַעט ְלָאחֹור, ְלאֹוָתם ָיִמים ֶׁשָּקְדמּו ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, 
ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָעַבר ֵּבין ָּכל ָהֻאּמֹות ְוִהִּציַע ָלֶהם ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, אּוָלם ָּכל ַאַחת ֵמֶהן ָמְצָאה 
 ָּבַחר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ִסָּבה ְלִהְׁשַּתֵּמט ִמן ַהַהָּצָעה. ְלֻעָּמָתן ָאְמרּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּיד: "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע", ּוְלִפיָכ
הּוא ַּדְוָקא ָּבֶהם ִמָּכל ָהֻאּמֹות ְוָנַתן ָלֶהם ֶאת ַהַּמָּתָנה ַהְּיָקָרה ִמָּכל, ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקֻדָּׁשה (ילק"ש ֶרֶמז תתקנא).

ְלִמן אֹותֹו ַהּיֹום ָוֵאיָל, ְּבעֹוד ַהּגֹוִיים ֻּכָּלם ִהְמִׁשיכּו ָלֶלֶכת ִמֶּדִחי ֶאל ֶּדִחי ְוָיְרדּו ְּבַדְרָּגָתם ָהרּוָחִנית, ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ָעָלה ְוִהְתַעָּלה ַּדְרָּגה ַאַחר ַּדְרָּגה. ֵאין ְּבָכ ָּכל ֶּפֶלא, ְּבָנֵקל ִנָּתן ְלַהְבִחין ַּבֶהְבֵּדל ַהְּתהֹוִמי ֶׁשֵּבין 
לֹוְמֵדי  ַעל  ַהחֹוֶפֶפת  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶעֶצם  ִמְּלַבד  ֶׁשֵּכן   ,ְלָכ ָזָכה  ֶׁשֹּלא  ִמי  ְלֵבין  ַּבּתֹוָרה  ַלֲהגֹות  ֶׁשָּזָכה  ָאָדם 
 ַהֶּדֶר ֶאת  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִלְלֹמד  ֶׁשָּזכּו  ְמֻיֶחֶדת  ַמֲעָלה  ָּבֶהם  ֵיׁש  ִמֶּמָּנה,  ּוִמְתרֹוְמִמים  ֶׁשִּמְתַּגְּדִלים  ַהּתֹוָרה 
ָהעֹוֵסק  ָכּל  אֹוֵמר  ֵמִאיר  "ַרִבּי  א):  (ו  ְּבָאבֹות  ַהִּמְׁשָנה  ִּכְלׁשֹון  ַיֲעׂשּון,  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲעֶׂשה  ְוֶאת  ָּבּה  ֵיְלכּו  ֲאֶׁשר 
ַבּּתֹוָרה ִלְשָׁמּה, זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרֵבּה... ִנְקָרא ֵרַע, ָאהּוב, אֹוֵהב ֶאת ַהָמּקֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהְבִּרּיֹות, ְמַשֵׂמַּח 
ֶאת ַהָמּקֹום, ְמַשֵׂמַּח ֶאת ַהְבִּרּיֹות, ּוַמְלַבְּשּׁתוֹ ֲעָנָוה ְוִיְרָאה, ּוַמְכַשְׁרּתוֹ ִלְהיֹות ַצִדּיק ָחִסיד ָיָשׁר ְוֶנֱאָמן... 

ּוְמַגַדְּלּתוֹ ּוְמרֹוַמְמּתוֹ ַעל ָכּל ַהַמֲּעִשׂים".

ֵמַעָּתה, ִאם ְּבֵעת ֶׁשָאנּו אֹוֲחִזים ְּבָיֵדינּו ְּדַבר ַמֲאָכל ָעֵרב ַלֵחי, ְּברּוָרה ָלנּו ַהחֹוָבה 'ְלַׁשֵּלם' ָעָליו ִּבְבָרָכה, 
ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּבֵעת ֶׁשָאנּו ָּבִאים ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה, ֶׁשַהֲהָנָאה ִמֶּמָּנה ֵאיָנּה ִמְסַּתֶּכֶמת ַּבֲהָנָאה ּגּוָפִנית 
ַהֶּנֶפׁש  ַוֲהָנַאת  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַהּגּוף  ֲהָנַאת  ִנְצִחית,  ַוֲהָנָאה  ּגּוָפִנית  ֲהָנָאה  ְמַסֵּפק  ָּבּה  ַהִּלּמּוד  ֶאָּלא  ִרְגִעית, 

ָּבעֹוָלם ַהָּבא (ע"פ ְלׁשֹון ָהַרְמָּב"ן ַהָּׂשגֹות לסה"מ טו).

ַלֲעסֹק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה
ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה ִמְסַּתֶּיֶמת ִּבְלׁשֹון 'ַלֲעסֹק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה', ַמּדּוַע א 'ִלְלֹמד ּתֹוָרה'? 
הּוא  'ִלְלֹמד'  ֶׁשַּמְׁשָמעּות  ֵּבֲארּו  עֹוד  א).  מז  או"ח  (ט"ז  ְוַהְּיִגיָעה  ָהֵעֶסק  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ַמֲעַלת  ֶׁשִעַּקר  ִמּׁשּום 
ַּדְוָקא ָּבֲהָבָנה ּוַבַּכָּוָנה ָלֱאֶמת, ֶאָּלא ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה ַאף ִאם א ָזָכה ָהָאָדם ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַעד ְלָעְמָקם 
ַּבַהְקָּדָמה  (ַמֲהַר"ל  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשָעַסק  ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם  ַעל  ָׂשָכר  ְמַקֵּבל  הּוא  ָמקֹום  ִמָּכל  ְּבִלּמּודוֹ,  ָלֱאֶמת  ּוְלַכֵּון 

ְל'ִתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל').

ֶלַקח נֹוֵקב ָלַמד ִמָּכ ַהַּסָּבא ִמֶּקעֶלם ָזָצ"ל (הּוָבא ְּב'אֹור ְיֶחְזֵקאל' ח"ו עמ' קצד): ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלֵחֶלק ַּבּתֹוָרה, ֵאין 
ַּדי ְּבָכ ֶׁשִּנְלַמד ּתֹוָרה, ֶאָּלא חֹוָבֵתנּו ִלְהיֹות ְּכ'ַעְסָקן' ַהּסֹוֵחר ְּבִדְבֵרי ַהּתֹוָרה. ְּכִפי ֶׁשּסֹוֵחר ַחָּיב ָּכל ָהֵעת 
ְלַחֵּׁשב ֶאת ְּדָרָכיו, ְלָבֵרר ַהִאם ִעְסקֹו ְמנָֹהל ְּבַהְצָלָחה ּוְלַהֲעִמיד ַעְצמֹו ָּכל ָהֵעת ַּתַחת ִּבּקֶֹרת ֶׁשל ְמַנֵהל 
ֶׁשל  ֶחְׁשּבֹונֹו  ַלֲחׁשֹב  ָהֵעת  ָּכל  ָהָאָדם  ַחָּיב  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ַּגם   ָּכ ֶהְפֵסד,  מּול  ֶרַוח  ֶׁשִּיְבּדֹק  ַהֶחְׁשּבֹונֹות 
עֹוָלם, ְלַהִּכיר ֶאת ַמֲעלֹוָתיו ְוִלְבחֹן ַהִאם ִלּמּודוֹ ִמְתַנֵהל ְּבֹאֶפן ֻמְצָלח ּוְבֶהְתֵאם ְלכֹחֹוָתיו, אֹו ֶׁשָּמא ֵאין הּוא 

רֹוֶאה ְּבָרָכה ְּבִלּמּודוֹ ְוָעָליו ִלְפעֹל ְלִׁשּפּור ַמָּצבֹו.

ְּכמֹו ֵכן, ְּכִפי ֶׁשַהּסֹוֵחר ַהַּמְׂשִּכיל נֹוֵתן ֶאת רֹאׁשֹו ְוֻרּבֹו ַּבֲעָסָקיו ְוֵאינֹו ְמַפֶּנה ְזַמּנֹו ְלִעְנָיִנים ֶׁשֵאיָנם ְקׁשּוִרים 
ְּבַהְצָלַחת ִמְסָחרֹו, ָּכ ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ָצִרי ָלֵתת ֶאת ָּכל ַמֲעָיָניו ָּבּה, ַלֲהגֹות ָּבּה יֹוָמם ָוַלִיל ְוא ְלַפּנֹות 

רֹאׁשֹו ְלִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשֵאיָנם ֶאָּלא ִּכְטֵפִלים ְלֻעַּמת ִעַּקר ַמְּטָרתֹו.

ְוַהֲעֵרב ָנא
ִלּמּוד  ִמְצַות  ַמֲאָמֵרנּו,  ֶאת  ֶׁשָּפַתְחנּו  ְּכִפי  ָנא'.  'ְוַהֲעֵרב  ְלַבָּקַׁשת  ֻמְקָּדׁש  ַהּתֹוָרה  ְּבִבְרכֹות  ֶמְרָּכִזי  ֵחֶלק 
ַהּתֹוָרה ִהְתַיֲחָדה ִמְּׁשַאר ַהִּמְצוֹות ְּבָכ ֶׁשִהיא ַמְׁשִּפיָעה ַעל ָּכל ַחֵּיי ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְלִפיָכ ִּתְּקנּו ָלנּו 

ֲחָז"ל ַּבָּקָׁשה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשֵאיָנּה ְמֻקֶּבֶלת ִּבְׁשַאר ַהִּמְצוֹות.

ְּבַבָּקַׁשת 'ְוַהֲעֵרב ָנא' ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִמּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶׁשַּיְמִּתיק ָלנּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ָּכ ֶׁשַּנְרִּגיׁש ְנִעימּות 
ְוִׂשְמָחה ְּבִלּמּוָדם ְוא ָחִליָלה ְּתחּוַׁשת ֲעֵיפּות ָוטַֹרח. ְּכִפי ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִּבְתִהִּלים (קיט 
קסב): "ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶת ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב", ֶׁשִאם ָּכ ָאֵכן ִיְהֶיה, ֲהֵרי ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ְּדבּוִקים ּוְמֻקָּׁשִרים 

ַלּתֹוָרה ְוָכ ִנְזֶּכה ְלָכל ַהַּמֲעלֹות ַהְּתלּויֹות ָּבּה, ְוִנְזֶּכה ַאף ְלַהְנִחיל ְלֶצֱאָצֵאינּו ֶאת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְוֵהם ִיְהיּו 
ְׁשרּוִיים ָּבּה ָּתִמיד (ט"ז מז ה; ַהְקָּדַמת ָה'ֶאְגֵלי ַטל').

ְוָאֵכן, ְּכַדאי ֶׁשְּיַׁשֵּנן ָּכל ֶאָחד ְלַעְצמֹו ֶאת ְּדָבָריו ַהִּנְפָלִאים ֶׁשל ָה'אֹור ַהַחִּיים' ַהָּקדֹוׁש ַעל ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים 
כו יא): "ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב": "ֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה. ֶׁשִאם ָהיּו ְּבֵני ָאָדם ַמְרִּגיִׁשים ִּבְמִתיקּות ַוֲעֵרבּות טּוב 
ַהּתֹוָרה, ָהיּו ִמְׁשַּתְּגִעים ּוִמְתַלֲהִטים ַאֲחֶריָה ְוא ֶיֱחַׁשב ְּבֵעיֵניֶהם ְמלֹוא ָהעֹוָלם ֶּכֶסף ְוָזָהב ִלְמאּוָמה, ִּכי 

ַהּתֹוָרה ּכֹוֶלֶלת ָּכל ַהּטֹובֹות ֶׁשָּבעֹוָלם".

ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה
ְלִסּיּום ַמֲאָמֵרנּו ָנִביא ָּכאן ֶאת ְּפָסקֹו ֶׁשל ַּבַעל ַה'ְּפִרי ְמָגִדים' (רטו א; 'ֵּתַבת ּגֶֹמא' ַהֲאִזינּו) ְּבֵׁשם ָהַרְמָּב"ן ֶׁשֲעִנַּית 
ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה ִהיא ִחּיּוב ִמְּדאֹוָרְיָתא. ְלִפיָכ ָראּוי ֶׁשִּנְׁשַּתֵּדל ְלָבְרָכן ִּבְפֵני ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֵריֶהן 

ָאֵמן, ְוֵכן ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ֲאֵחִרים.

ֶרֶמז ִנְפָלא ָאַמר ָּבֶזה ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָּדִוד ַאּבּוֲחִציָרא ְליֹוֵׁשב רֹאׁש 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין: 
 ְולֹוְמֵדי תֹוַרְת ְּבִבְרכֹות ַהּתֹוָרה ָאנּו אֹוְמִרים: "ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו ֻּכָּלנוּ יֹוְדֵעי ְׁשֶמ
'ָאֵמן' - צ"א, ְוזֹאת ְּכֵדי ֶׁשְּזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ַּתֲעמֹד ָלנּו  ִלְׁשָמּה" - ו' ְּפָעִמים ֻמְזֶּכֶרת ָּכאן ַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 

ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו זֹו ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
אֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות ַּבֲאִויר

ע ַמעּתַ ט וום  ַמּבָ סִספפּפּ ם
ּפֹורחֹו ָרכֹות ַהּתֹוָרה ּבְ


