
ִלְמנות את הברכות
"ְׂשאּו ֶאת ֹראׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )א ב(

מלשון הרמב"ם )תפילה ז טז( על תקנת 'מאה ברכות': "ומונה כל 
הברכות עד שישלים מאה ברכות", דייק הגרי"ז מבריסק זצ"ל, 
כי מעלה מיוחדת בקיום התקנה היא למנות בפועל את הברכות 

עד להשלמת מאה, וכן נהג הגרי"ז למעשה.
'תשובות והנהגות' ח"ב סי' קכט

מונה  לפניו  חיבתן  "מתוך  הקודם:  בפסוק  רש"י  דברי  פי  על 
אותם כל שעה", אפשר להוסיף טעם לדברי הגרי"ז: כפי שציווי 
על  הוכיח  ישראל  בני  את  למנות  למשה  הוא  ברוך  הקדוש 
חיבתנו לפניו, כך גם מניית הברכות היוצאות מפינו מראה את 
בוודאי  חביבות  מתוך  הנאמרת  וברכה  בעינינו,  חביבותן  גודל 

'מאיר עוז' על משנה ברורה מו גחשובה יותר לפני ה'.

המקור לחלוקה בנוסחאות התפילה
"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )ב ב(

)דרך חיים תוכחת מוסר( בשם  השל"ה  על פי לשון הפסוק הביא 
ישראל  קהילות  היות  לעובדת  והצדקה  סמך  הקדוש  האר"י 
דגלים  ארבעה  שהיו  כשם  תפילתן:  בנוסח  מזו  זו  חלוקות 
דגלו,  על  ואיש  מחנהו  על  איש  ישראל  בני  חנו  שתחתיהם 
אשכנז,  ספרד,  בישראל:  חלוקות  כיתות  ארבע  קיימות  כך 
דגלו  עם  להישאר  רשות  מהן  אחת  ולכל  ואיטליה,  קטלונייא 

ולנהוג כמנהגו, שהרי: "אלו ואלו דברי אלוקים חיים".
בעניין זה ידועה אמרתו הקולעת של הגאון רבי מאיר שפירא 

מלובלין:
'הודו'  המקדימים  ויש  ל'הודו',  'ברוך-שאמר'  המקדימים  "יש 
ל'ברוך-שאמר', אבל כולם כאחד מודים ומהללים ב: 'יהי כבוד 

'טעם ודעת'ה' לעולם...'"

משמעות ייחודית לכל תפילה 
מעניין לעניין באותו עניין דרש המשגיח דסלבודקא הגה"צ רבי 

משה טיקוצ'ינסקי:
הגדולה  כנסת  לנו מאנשי  ניתן  נוסח התפילה שבידינו  כי  אף 
וחלילה לנו מלשנות אותו, מכל מקום עלינו להשתדל להתפלל 
והרגשים  כוונות  להוסיף  כך  ומתוך  ובהתרוננות,  בִחיות 

מפנימיות ִלבנו.
והוסיף שניתן למצוא לדברים רמז מפסוק זה: אף כי תפילתנו 
ניתנה לנו בנוסח קבוע – "ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם", מכל מקום עלינו 

'ומתוק האור'לעטרה בכוונות והרגשים – "ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו".

מסופר שבנסיעתו הראשונה של הרבי בעל 'שפע חיים' לארצות 
להיכל,  בעת שנכנס  ודעת'.  'תורה  בישיבת  ביקר  הוא  הברית, 
בפני  מנדלוביץ  פייבל  שרגא  רבי  הגה"צ  הישיבה  ראש  מסר 

תלמידיו שיעור בביאורי תפילה.
ללמד  ניתן  "הכיצד  ושאל:  הרבי  השתומם  השיעור  למשמע 
ויום מקבלות מילות התפילה  יום  ביאורי תפילה?! הלוא בכל 
כוונות ופירושים חדשים, ואינה דומה תפילת האתמול לתפילת 
כי  ידוע  שהלוא  שאמרם,  למי  הדברים  נאים  וכמה  היום..." 
מפיו  יוצאות  היו  באשר  דבר  לשם  היו  הרבי  של  תפילותיו 

בהשתפכות הנפש ובסערת רוח בלתי מצויה.
'לפיד האש' ח"ב עמ' תרי

יזכיר לו יום המיתה
ְלֹאֶהל  ָסִביב  ִמֶּנֶגד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַיֲחנּו  ֲאֹבָתם  ְלֵבית  "ְבֹאֹתת 

מֹוֵעד ַיֲחנּו" )שם( 
בביאור לשון הכתוב: "ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם" ביאר רש"י: "באות 
יש  ולכאורה  יעקב אביהם כשנשאוהו ממצרים".  שמסר להם 
כסדר  דווקא  הדגלים  את  לסדר  ישראל  הצטוו  מדוע  להבין; 
בארץ  לקוברו  בדרכם  ממצרים  אביהם  את  יעקב  בני  שנשאו 

כנען, וכי מה עניין זה אצל זה?
ביאר הגאון רבי שלמה זלמן ארנרייך אב"ד שאמלוי:

במסכת שבת )קנג א( הובא: "רבי אליעזר אומר: 'שוב יום אחד 
קודם מיתתך'. שאלו תלמידיו את רבי אליעזר: 'וכי אדם יודע 
איזהו יום ימות?' אמר להם: 'וכל שכן, ישוב היום שמא ימות 

למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה'".
שבעת  הוא  ברוך  הקדוש  ציווה  שלכן  לפרש  יש  זה  פי  על 
כסדר  ישראל  יחנו  הרגועה,  בשגרה  מצויים  כשהם  חנייתם, 
שליוו בני יעקב את אביהם לקבורה, כדי שייזכרו תמיד ביום 

המיתה, ונמצא שכל ימיהם יהיו בתשובה.
ַיֲחנּו",  מֹוֵעד  ְלֹאֶהל  "ָסִביב  הפסוק:  בסיום  גם  נמצא  לכך  רמז 
והרי בית הקברות מכונה "ֵבית מֹוֵעד ְלָכל ָחי" )איוב ל כג(, ומכאן 
יעקב  של  לווייתו  סדר  כדוגמת  דגלים  לפי  חנייתם  שסיבת 

הייתה כדי שתמיד יזכרו את יום מיתתם.
'דרשות לחם שלמה' עמ' רע"ה

ימינו כצל עובר
"ּוְׁשִנִּים ִיָּסעּו" )ב טז(

מ'תולדות  האדמו"ר  כ"ק  לפני  בני תשחורת  נכנסו  לעת  מעת 
בתפילה  בתורה,  חיזוק  דברי  מפיו  לשמוע  כדי  זצ"ל  אהרן' 
ובעבודת ה'. בדבריו היה מעוררם להתחזק תמיד בדברים אלו 
ההתחזקות  את  לדחות  ושאסור  עולם,  של  ברומו  העומדים 
שבו  היום  יגיע  מהרה  ועד  עובר,  כצל  ימינו  הלוא:  כי  בהם, 

נעמוד לפני בית דין של מעלה לתת דין וחשבון על מעשינו.
שגורה הייתה בפיו באותן הזדמנויות אמרתו השנונה של כ"ק 
"'ּוְׁשִנִּים  הרה"ק רבי יואל מסאטמר זצ"ל על הפסוק שלפנינו: 
ונוסעות  חולפות  השנים  כלומר,  ָפאְרן",  ָיאְרן  ִדּי   – ִיָּסעּו' 

במהירות, ועלינו לזכור תמיד את הציווי: "שוב יום אחד קודם 
'תורה ואמונה' עמ' קממיתתך".

הבימה במרכז בית הכנסת
"ְוָנַסע ֹאֶהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִּים ְּבתֹוְך ַהַּמֲחֹנת" )ב יז(

ראוי  הדברות,  עשרת  מונחים  היו  מועד  באוהל  שבארון  לפי 
יהיו  שהכול  כדי  המחנות,  בתוך  במרכז  האוהל  שיהיה  אפוא 
בית  במרכז  לקבוע  זו הסיבה שמנהגנו  אליו.  שווים בקרבתם 
לכל  קרוב  בתורה,  אנו  קוראים  שעליה  הבימה  את  הכנסת 

'חפץ חיים על התורה'המתפללים.

חומרת עוון הזכרת שם שמים בלא כוונה
"ְוָׂשא ֵאת ִמְסַּפר ְׁשֹמָתם" )ג מ(

בתנ"ך מובאת המילה "ְוָׂשא" בשלושה מקומות; בפס' הנ"ל )ג 
ֹראׁש  "ֲעֵלה  כז(:  )ג  ְׁשֹמָתם", בספר דברים  ִמְסַּפר  ֵאת  "ְוָׂשא  מ(: 
ַהִּפְסָּגה ְוָׂשא ֵעיֶניָך... ִּכי ֹלא ַתֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה", ובספר תהלים 

)כה יח(: "ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוָׂשא ְלָכל ַחֹּטאוָתי" )בעל הטורים(.

בספר 'ייטב פנים' )תוכחת מוסר לי"ג מידות ויום העשור( הביא מעשה 
שסיפר על עצמו הגאון רבי יצחק חיות רבה של פראג, שיש בו 

כדי לבאר את הקשר בין שלושה פסוקים אלו:
ידוע  שהיה  איש  בחלומו  ראה  הגאון,  של  הקֶשה  חוליו  בימי 
כצדיק והלך לעולמו זה מכבר. אותו האיש עמד בפני בית דין של 
מעלה למשפט. תחילה פתחו בפניו ספר 'שולחן ערוך' ושאלוהו: 

"האם קיימת מה שכתוב כאן?" והשיב הצדיק מיד: "הן!"
שמים  שם  הוצאת  לא  "האם  ושאלוהו:  הוסיפו  כאשר  אולם 
והוא  הזכרתם?",  בעת  השמות  בפירוש  כיוונת  האם  לבטלה? 
מצדו עמד ושתק ולא מצא מענה, מיד באו לפני בית דין של 
הם  "אלו  הדיינים:  לו  ואמרו  שחורים,  לבושי  מלאכים  מעלה 
המלאכים שנבראו מן השמות שהזכרת ללא כוונה, וכעת הבט 

וראה מה גרמת במעשיך", ומיד הורידוהו למדורי גיהנום.
סיים ה'ייטב פנים': אשר על כן, ישים אל ִלבו האדם בעודנו חי 
כמה פעמים שהוציא שם שמים לבטלה מבלי כוונה, ויזכור כי 
ִמְסַּפר  ֵאת  'ְוָׂשא  "הבט  לו:  יאמרו  הארץ  כל  בדרך  שילך  בעת 
ְׁשֹמָתם' – חשב כמה פעמים הזכרת שם שמים בלא כוונה, 'ְוָׂשא 

ֵעיֶניָך... ִּכי ֹלא ַתֲעֹבר' – מחמת עוונך זה לגן עדן".
או אז לא ימצא האדם מענה בפיו כי אם להתחנן מלפני הקדוש 
ברוך הוא: "ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוָׂשא ְלָכל ַחֹּטאוָתי" – הבט אל העוני 
כיוון  ַחֹּטאוָתי'  ְלָכל  'ְוָׂשא  בחיים,  חלקי  מנת  שהיו  והקשיים 

שטרדות החיים הם שגרמו להם.

פדיון הבן כנגד פ"ד תעניות
"ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֵאת ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹום" )ג מט(

כתב בעל ה'שדי חמד' )כללים מערכת סמך נד(:
"בהיותי בעיר הקודש ירושלים ת"ו בשנת תרנ"ט, הזמינו אותי 
דסעודת  בספרים  שיש  לי  ואמרו  הלכתי,  ולא  הבן  פדיון  על 
פדיון הבן הוא העולה במקום פ"ד תעניות... ונראה שאין מקום 

לדבר הזה רק שיחה נאה בפי הבריות".
של  מקורה  שאין  הובא  בפרשתנו  דחיי'  'אילנא  בספר  ואכן, 
אמרה זו בחז"ל או בדברי הקדמונים, כי אם הרה"ק רבי מרדכי 
מנשכיז הוא שדרש זאת מכך שכתבה כאן התורה לגבי פדיון 
ללמדנו  יום",  "פ"ד  נוטריקון   - "ַהִּפְדיֹום"  המילה  את  בכורות 

שסעודת פדיון הבן מכפרת כמו פ"ד תעניות.
יסופר כי כשהופיע ויצא לאור הספר 'שדי חמד' עוררו דבריו 
אלו תמיהה עצומה בקרב אנשי ירושלים; הייתכן שאין מקור 
כדי  נדחקים  הכול  לחינם  וכי  דור?  משנות  המקובל  למנהג 
קודם  פורס  הפודה  שהכהן  ה'קֹויִליץ''  מחלת  כזית  לחטוף 

המצווה?!
באותו זמן השתתף הגר"ח זוננפלד בסעודת פדיון הבן, וכאשר 
השיב  המנהג,  מקור  אודות  על  המשתתפים  אחד  מפי  נשאל 
על אתר בפקחותו, כי יש לכך רמז בתורה מן הפסוק )שמות יג 
יג(: "ְוֹכל ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶניָך ִּתְפֶּדה" – ראשי תיבות: "אם דבר-מה 

בפדיון-בן נהנית, ייחשב כאילו תעניות פ"ד התעניָת".
'חכמת חיים' פרשת בא

פרשת במדבר

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאוצרות אמונים

במחיצת ראשי אלפי ישראל
ַאְלֵפי  ָראֵׁשי  ֲאבֹוָתם  ַמּטֹות  ְנִׂשיֵאי  ָהֵעָדה  ְקרּוֵאי  "ֵאֶּלה 

ִיְׂשָרֵאל ֵהם" )א טז(

'ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם' – ראשי תיבות אמן. רמז לדברי 
וזוכה  עדן  גן  שערי  לו  פותחים  אמן  שהעונה  חז"ל 
לשהות שם במחיצת הצדיקים הלוא הם 'ָראֵׁשי ַאְלֵפי 

'חתם סופר'; כרם ד"לִיְׂשָרֵאל'.

"צריך אדם להזהר בתפלה ובברכות שיענה אחריהם אמן – שהיא 
סיני  וכל מי שעמדו אבותיו על הר  נגזרת מלשון אמונה,  מילה 
אבינו  אברהם  של  מזרעו  והוא  אמונה  הנקראת  התורה  וקבלו 
שהוא ראש האמונה דכתיב בו )בראשית טו ו(: "והאמין בה'", חייב 
'כד הקמח' ערך אמונה הוא לכוין לבו ומחשבתו בעניית אמן".  

"ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶקיָך" – אמן!
"המצוה הראשונה היא הציווי אשר ציוונו 
להאמין האלוקות. והוא שנאמין שיש שם 
הנמצאות,  לכל  פועל  הוא  וסיבה,  עילה 
ה'  'ָאֹנִכי  ב(:  כ  )שמות  יתברך  אמרו  והוא 
)'ספר המצוות להרמב"ם', מצות עשה א( ֱאֹלֶקיָך'".  

לקראת זמן מתן תורתנו נקבל על עצמנו ביתר שאת ועוז להתחזק 
בעניית אמן בכוונה אחר ברכות השחר ושאר הברכות והתפילות, 

וכך נזכה להשריש אמונה בלבנו לנצח נצחים. אמן.
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וירידות. וכך ביום מן הימים  כמו בכל דבר בחיים, גם בעולם העסקים קיימות עליות 
מצא עצמו מר ל. איש עסקים אמריקני, במצב שהיה נראה כדרך ללא מוצא. הוא נטל 
על עצמו הלוואות גדולות לצורך הקמת מיזם שהיו לו מיטב הסיבות הטובות להצליח, 
בו  שהושקע  הכסף  כל  ירד  עמו  ויחד  כשל,  המיזם  פניו.  על  טפחה  המציאות  אולם 

לטמיון.
ביום בהיר הפך מר ל. מאיש נכבד, נגיד עם שרבים שיחרו לפתחו, לאדם אומלל העומד 
לפשוט רגל תוך ימים ספורים – ברגע שייוודע דבר קריסתו לאנשים ולבנקים שִעמם 

בא בקשרי מסחר.
הדרך הייתה נראית חסרת כל פתח הצלה, אולם תקווה אחת הייתה לו: אילו יואיל אי-מי 
מידידיו להלוות לו סכום של מאתיים וחמישים אלף דולרים בסודיות מוחלטת וללא 

עֵרבים, אזי יש סיכוי שיוכל להיחלץ ממצבו העגום.
אך היכן יימצא אדם שיסכים להניח כספו על קרן הצבי ולהפקיד בידו סכום כה גדול 
ללא עֵרבים? תמיהתו התעצמה לנוכח החשש הכבד שמא לא יוכל לפרוע את ההלוואה, 
והוא הוגיע בה את עצמו, עד שנזכר בידידו משכבר הימים, מר ב. אשר קשריו עמו היו 

עמוקים עד מאוד.
משך שנים רבות מר ב., איש עסקים עשיר, חלק עם מר ל. קומת משרדים משותפת 
באחד מגורדי השחקים המתנוססים ברובע העסקים של מנהטן. בלב כבד החליט מר ל. 

לפנות אליו מתוך תקווה כי ידידותם העמוקה תעמוד במבחן זה בהצלחה.
בברכיים רועדות הקיש מר ל. על דלת משרדו של ידידו, ומשנפתחה הדלת החל מיד 
לתאר בגילוי לב, כיצד שלח ידיו במיזם שאמור היה להניב לו רווחים גדולים, וסיבה 
בלתי צפויה הביאה לכישלון המיזם ולאובדן הכספים הרבים שהושקעו בו. "כעת אינני 

רק איש עני ואביון", הבהיר מר ל. לבן שיחו, "כי אם בעל חוב בהיקף עצום".
מר ב. הקשיב לידידו בתדהמה, ואז המשיך מר ל.: "עדיין לא אבדה תקוותי; יש בידי 
חייב להשיג הלוואה של רבע מיליון  אני  כך  אפשרות להיחלץ מהמצב, אולם לצורך 

דולר טבין ותקילין".
"אין בעיה!", השיב מר ב. בחיוך כאינו מבין על מה המהומה, "עליך רק לכתוב שטר 

ולהחתים עליו ערבים, ומיד אעביר לחשבונך את הסכום במלואו..."
"לא אוכל להחתים ערבים", השיב מר ל. ביבושת.

"מדוע?", תהה מר ב. ומיד הבין, אך נאלץ להשיב את פניו של ידידו ריקם: "מעולם לא 
הלוויתי סכום כה גדול בלא ערבים. לא אוכל לעשות זאת ולהלוות לך סכום כה רב!"

ריח של אכזבה עמד באוויר. מר ל. הבין את סירובו של ידידו, אולם הוא החליט לערוך 
ניסיון נוסף: הוא אחז בידיו של ידידו המופתע והוציאו אל המרפסת החשוכה, שם נשא 
ידיים לשמים ואמר בקול רועד: "ידידי, מבין אני היטב לחששותיך, ומאידך באמת אינני 
יכול להחתים ערבים להלוואתי. אולם שא נא עיניך למרומים, שם יושב הערב הטוב 

והאמין ביותר, האם תסכים לתת בו את אמונך?!"
מר ב. שהיה יהודי ירא וחרד, לא היה מסוגל לעמוד מול גילוי אמונה שכזה. ההתרגשות 
הציפה את כל ישותו, ובלב רועד הוא לחץ את ידו של חברו הטוב והבטיח: "שוב לכאן 

בעוד יומיים, ומלוא הסכום יהיה מוכן בעבורך".
חלפו חודשים מספר. תכנית ההיחלצות של מר ל. עבדה בסייעתא דשמיא כמצופה, 
הוא  הדרושים.  המזומנים  בידיו  נמצאו  טרם  החוב,  פירעון  תאריך  הגיע  כאשר  אולם 

התבייש להיראות בפני ידידו, אולם קיווה כי תוך כמה ימים יארגן את הסכום הדרוש.
ב. בתום לב  והכסף טרם הושב אליו, החליט מר  נוספים,  כאשר חלפו כמה שבועות 
לפנות לערב... שוב מצא עצמו עומד במרפסת החשוכה נושא עיניים לשמים בתפילה 
ואומר: "ריבון העולמים, בוודאי יודע אתה עד כמה היה קשה לי להיעתר לבקשתו של 

ידידי. הסכמתי לכך רק מתוך שסמכתי עליך כערב הטוב והאמין ביותר.
כעת כבר חלפו כמה שבועות מתאריך פירעון החוב, אולם הכסף טרם הושב לי. מאמין 
אני כי לא בזדון עושה זאת ידידי, כי אם מחוסר יכולת המלווה בבושה רבה, אולם אתה 

הלוא אדון כל הארץ..."
מר ב. עצר לרגעים את שטף דיבורו, ואז המשיך כשדמעות מציפות את עיניו: "אינני 
ממך  אני  מבקש  בעיניך;  הם  נחשבים  וכאפס  כאין  כי  דולר,  מיליון  רבע  ממך  מבקש 
מצפה  רבות  שנים  שכבר  ושמונה,  העשרים  בת  לבתי  ישועתך  תשלח  זאת  שתחת 

לזיווגה המתבושש מלבוא, ובטוח אני כי לא תעלים אוזנך מבקשתי!"
עשרה ימים חלפו מאז, והערב הנאמן לא אכזב; הצעת שידוכים שכבר עלתה לפני כמה 
שנים וירדה מסיבות שונות, שבה ועלתה בשנית. הצדדים החליטו לנסות שוב, והפעם 
ההתקדמות הייתה מהירה. כעבור ימים ספורים, נשברה הצלחת בשעה טובה ומוצלחת.
מר ב. לא יכול היה להכיל את אושרו. שנים כה רבות של ציפייה הסתיימו באחת, וִלבו 

היה מלא תודה לריבון העולמים שהאזין לתפילה שיצאה מקירות לבו.
לשמחת האירוסין שנחגגה ברוב פאר הופיע אורח בלתי צפוי ומעטפה בידו; מר ל. הגיע 

לשמוח בשמחתו של ידידו, ובד בבד להשיב לו את חובו.
"מזל טוב! אני מתנצל על האיחור שנבע מחוסר בֵררה. במעטפה שוכנת המחאה על 

סך רבע מיליון דולר..."
"אינך צריך להשיב לי את כספי", הפטיר מר ב. באוזניו של ידידו ההמום, "הערב שילם 

את הכול, עד הפרוטה האחרונה".
מר ל. לא הבין, ואבי הכלה הסביר לו את סיבת סירובו, אך מר ל. התעקש: "התחייבתי 

לשלם, ועליי לעמוד בהתחייבותי!", טען בתוקף. 
"בשום פנים ואופן לא אגע בכסף", הבהיר אבי הכלה, אך רעהו לא הסכים לשמוע על 

כך.
יכול היה הוויכוח להתארך, אלמלא התערב בדבר ראש הישיבה שהמתין עם כל הקהל 
ל'קריאת שטר התנאים'. כאשר שמע את הדין ודברים פסק: "מר ל. ישיב את ההלוואה, 
שהרי הכסף אינו שלו. אולם כיון שמר ב. קיבל את פירעונה מהערב כפי בקשתו, על 

הכסף לשוב לערב, כלומר להיתרם לצדקה".
עד מהרה אותרה כתובת ראויה, מוסד חשוב שנזקק לסכום העצום באופן נואש, והכסף 

הושב לערב במלואו.
הנה כי כן נוכחו הכול לראות כיצד מסובבת ההשגחה העליונה את כל מאורעות העולם, 

והכול בזכות תפילה אחת של בעל חסד שנבעה מעומק לב.
'ברכת דוד' בהר

ההקדמה הנצרכת לקבלת עול מלכות שמים
לאחר שהבהרנו את חובת האדם שיהיה תמיד מורא שמים על פניו )"לעולם יהא אדם"(, והכרנו 
בעובדה שהדרך להגיע למדרגה זו נעוצה בהכרה באפסיותנו לעומת גדלות הבורא )"מה אנו מה 
חיינו"(, בידיעת מטרת האדם בעולמו ובהבנת מהות האושר האמתי )"אבל אנחנו עמך בני בריתך"(, 

עתה מגיעים אנו לנקודה המרכזית של תפילתנו הלוא היא קבלת עול מלכות שמים באהבה.

ברוך  לקדוש  הודאה  ומביעים  אנו  שבים  שמים,  מלכות  עול  עצמנו  על  אנו  מקבלים  טרם 
הוא, ומבטאים את המסקנה שאליה הגענו רק לאחר ההקדמות דלעיל: "ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִּבים 
ְלהֹודֹות ְלָך, ּוְלַשֵׁבֲּחָך ּוְלָפֶאְרָך ּוְלָבֵרְך ּוְלַקֵדּׁש ְוִלֵתּן ֶשַׁבח ְוהֹוָדָיה ִלְשֶׁמָך. ַאְשֵׁרינּו, ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו, 
ּוְּבָבֵּתי  ְכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ּוַמֲעִריִבים  ַמְשִׁכּיִמים  ֶשָׁאנּו  ַאְשֵׁרינּו,  ְיֻרָשֵּׁתנּו.  ָיָּפה  ּוַמה  ּגֹוָרֵלנּו,  ָנִּעים  ּוַמה 

ִמְדָרׁשֹות, ּוְמַיֲחִדים ִׁשְמָך ְּבָכל יֹום ָּתִמיד, ְואֹוְמִרים ַפֲּעַמִים ְבַּאֲהָבה: 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל'".

ללא הכרה והפנמה של כל ההקדמות דלעיל, לא נוכל לומר בלב שלם נוסחאות כה מפליגות: 
"אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו", על מצווה הנראית כה פשוטה 
ושגרתית: השכמתנו בכל יום לקבל על עצמנו עול מלכות שמים. רק מי שזכה זה מכבר להכיר 
בורא העולם  היצורים לעבוד את  זכה להיבחר מכל  עליו  ה'  רק בחסד  כי  ולהבין  באפסיותו 

ולשבח ולפאר לפניו יתברך, הוא שיכול לומר בפה מלא "אשרינו!" )'שפתי חיים' - רינת חיים(.

אהבת ה' מתגברת בכל יום
נקודה נוספת שעליה אנו אומרים "אשרינו" היא על כך שעל אף שבכל יום ויום אנו מקבלים 
על עצמנו עול מלכות שמים שחרית וערבית, בכל זאת לא משפיעה עלינו השגרה, ואש האהבה 
הבוערת בִלבנו לאהבה את ה' אלוקינו בכל לבבנו ובכל מאודנו, אינה מתקררת ומתעממת, אלא 
אדרבה מתגברת ומתעצמת בכל בוקר מחדש ואף גורמת לנו להשכים בזריזות בכל יום כדי 

לקבל עול מלכות שמים.

ָעֶליָה  ּוִבֵער  ִתְכֶּבה  ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו ֹלא  ַעל  "ְוָהֵאׁש  ו ה(:  )ויקרא  כעין זה נאמר על הכהן הגדול 
ַהֹּכֵהן ֵעִצים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר", ויש לבאר כי אף שייתכן היה שההרגל בעבודה יקהה את רגשותיו 
של הכהן מיום ליום, בכל זאת מגלה לנו הכתוב כי בכל יום מתווספת עליהם אהבה נוספת, 
בבחינת: "ּוִבֵער ָעֶליָה ַהֹּכֵהן ֵעִצים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר" ואש האהבה שבקרבו לעולם לא תכבה )דרשות 

חת"ס ח"ב שבת הגדול תקצ"ה(.

אשרינו שיודעים אנו במה לבחור
מעשה  קרחה:  בן  יהושע  רבי  של  משלו  את  כך  על  הביא  כו(  יא  )דברים  לועז'  מעם  ב'ילקוט 
הוגשו  מלך,  של  לשולחנו  כראוי  ובמשתה,  ועבדיו.  שריו  לכל  גדול  משתה  שעשה  במלך 
גולת  פחות.  ידועים  מהם  ויש  יותר,  ידועים  מהם  יש  עולם.  מעדני  מכל  המשתתפים  לפני 
הכותרת הייתה מאכל אחד נדיר שטעמו היה כטעם גן עדן וכמוהו אין בנמצא בעולם, אך איש 

מהמשתתפים לא הכירוֹ .

לצד המלך ישב איש אחד שאותו אהב המלך אהבה יֵתרה. ובעוד רוב היושבים סביב השולחן 
הלעיטו עצמם במאכלים המוכרים להם וזנחו את המאכלים המשובחים והבלתי מוכרים מתוך 
שמעולם לא טעמו את טעמם ולא נחשפו לייחודיותם, לאוהבו גילה המלך כי כדאי לו לטעום 
דווקא מהמאכלים שכולם זנחו, כי אין כמוהם בכל הארץ. לא נתקררה דעתו עד שנטל את ידי 
אוהבו והניחם על אותו מאכל יקר ומיוחד. משטעם האוהב מאותו מאכל ונוכח בטעמו המיוחד, 

מיד פתח בשיר ושבחה למלכו שהגדיל חסדו עליו והראה לו את המאכל הטוב מכול.

כך גם אנו, חובתנו להודות ולשבח בכל יום לבורא יתברך על שבחר בנו מכל יושבי תבל וסייע 
בידינו להבין את סוד האושר האמתי ולדעת במה ראוי לבחור מכל מנעמי עולם, בכך שזיכנו 
לייחד פעמיים בכל יום את שמו הגדול, להרגיש את מתיקות זכרו ולקבל עול מלכותו באהבה.

חסידים  של  בחבורה  היה  "ומעשה  מרטיט:  במעשה  לועז'  מעם  ה'ילקוט  מסיים  דבריו  את 
בדורנו שתפשום הרשעים והובילו אותם למחנה שלהם להורגם. שכל מי שהיה מגיע למחנה 
גדולה  נכנסה שמחה  וראו את הקלגסים הרשעים,  – היה נשרף חיים. משהגיעו לשם  ההוא 
בלבם והתחילו מרקדים, מזמרים ואומרים: 'אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה 

ירושתנו', שזכו להגיע למדרגה זו, לקדש את השם יתברך ברבים".

קבלת עול מלכות שמים
שמים",  מלכות  "עול  למושג  מקראקא  סופר  שמעון  רבי  הגאון  של  הנפלא  בפירושו  נסיים 
כעת,  כי  הוא  לכך  וההסבר  כ'עול'?  יתברך  מלכותו  מכונה קבלת  מדוע  להבין  יש  שלכאורה 
והתאווה  השכל  לבין  ה',  לעבודת  המשתוקקת  הנשמה  בין  אנו  לכודים  בגלות  בהיותנו 
המתנגדים לה. על כן עלינו להתאמץ לקיים כל מצווה ומצווה כיאות, וככל שיכבד עול המצווה 

כך תגדל ותתחזק חשיבותה.

ויכירו הכול בטעמי המצוות, שוב לא יכונו  אולם לעתיד לבוא כשתימלא הארץ דעה את ה' 
)נדה סא ב(: "מצות בטלות לעתיד לבא",  'עול'. כפי שביאר הרמב"ן את דברי הגמרא  המצוות 
שבוודאי לא יתבטלו המצוות, אלא עול המצוות הוא שיתבטל. שמתוך שיכירו הכול, גדולים 

כקטנים, בטעמיהן וסודן, לא יהיו להם המצוות לעול, אלא אדרבה ישתוקקו הכול לקיימן.

ובכך ביאר הגאון באופן נפלא את המובא במסכת ברכות )יג ב( שאמר לו רב לרבי חייא: "לא 
ראיתי שרבנו הקדוש מקבל על עצמו עול מלכות שמים"?! אמר לו: "בשעה שמעביר ידיו על 
פניו מקבל על עצמו עול מלכות שמים". ולפי האמור מבואר, שרבי לרוב קדושתו השיג בימיו 
את כל טעמי המצוות וסודותיהן, ולפיכך הן לא היו לו בגדר "עול מלכות שמים", אך כאשר היה 
מעביר ידיו על פניו, כלומר: כשהיה מתאמץ לעצור את גודל השגותיו כדי לקיים את המצוות 

כ'עול', אז היה נחשב לו הדבר כקבלת עול מלכות שמים )הקדמת 'חתם סופר' עמ"ס חולין(.

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

הערב פרע את החוב 

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

'לעולם יהא אדם' )ד(


