
ִטים ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵאין ַהְּתִפָּלה ִמְתַקֶּבֶלת 'ַעד ֶׁשּיֹאַמר ְוִיְׁשֶנה'
א  ָּבָני  ְוֶאת  ִאְׁשִּתי  ֶאת  ֲאֹדִני  ֶאת  ָאַהְבִּתי  ָהֶעֶבד  יֹאַמר  ָאמֹר  ”ְוִאם 

ֵאֵצא ָחְפִׁשי“ (כא ה)
יֹאַמר“  ָאמֹר  ”ְוִאם  ַהָּלׁשֹון:  ִמֶּכֶפל  ָּדְרׁשּו  א)  (כב  ִקּדּוִׁשין  ְּבַמֶּסֶכת 
ַעד  ּוִמְׁשַּתְעֵּבד  ִנְרָצע  ָהֶעֶבד  ֵאין  ְּכלֹוַמר,  ְוִיְׁשֶנה“.  ֶׁשּיֹאַמר  ”ַעד   –

ַהּיֹוֵבל, ֶאָּלא ִאם ָׁשָנה ְוָאַמר: ”ָאַהְבִּתי ֶאת ֲאֹדִני...“ ְׁשֵּתי ְּפָעִמים.
ַהָּפסּוק  הּוָבא  יֹוֵסף‘)  ’ֵעץ  ע“פ  ד,  ָוֶאְתַחַּנן  (ַּתְנחּוָמא  ַּבִּמְדָרׁש  ְוִהֵּנה, 
ְּכֵדי  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ֶׁשָּנָׂשא  ַרּבֹות  ְּתִפּלֹות  ֵמאֹוָתן  ְּכַאַחת  ֶׁשְּלָפֵנינּו 
’ְוִאם   :ְּבתֹוָרְת ”ָּכַתְבָּת  מֶֹׁשה:  ָאַמר   ֶׁשָּכ ָלָאֶרץ.  ּוְלִהָּכֵנס  ִלְזּכֹות 
 ָאַהְבִּתי אֹוְת ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבִּתי ֶאת ֲאֹדִני‘ ְוגֹו‘, ַוֲאִני ַעְבְּד
[’ֲאֹדִני‘], ֶאת ּתֹוָרְת [’ִאְׁשִּתי‘] ְוֶאת ָּבֶני [’ְּבִני‘]. ָאָּנא, ַאל ּתֹוִציֵאִני 
ִמן ָהעֹוָלם ְּכֶׁשֲאִני ָחְפִׁשי ֵמאֹוָתן ִמְצוֹות ַרּבֹות ַהְּתלּויֹות ִּבְכִניָסִתי 
ָלָאֶרץ“. ַעל ָּכ ֱהִׁשיבֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא (ְּדָבִרים ג כו): ”ַרב ָל ַאל 

ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה“.
ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ֵּכיַצד עֹוָנה ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשִּקֵּבל מֶֹׁשה ַעל ַטֲעָנתֹו?

ֵּבֵאר זֹאת ַהַּמֲהִרי“ל ִּדיְסִקין ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ֶׁשהּוְבאּו ְלֵעיל: 
 ַא ָלָאֶרץ,  ּוְלִהָּכֵנס  ִלְזּכֹות  מֶֹׁשה  ָהָיה  ָיכֹול  זֹו  ַטֲעָנה  ְּבכַֹח  ָאֵכן, 
ֵמַאַחר ֶׁשָּגְזָרה ַהַהְׁשָּגָחה ִּכי א ִיְזֶּכה ְלָכ, ָמַנע ִמֶּמּנּו ה‘ ִמַּלֲחזֹר 
ֵאיָנם  ָהֶעֶבד  ִּדְבֵרי  ַאף  ֶׁשֲהֵרי  ַטֲעָנתֹו.  ָּבְטָלה   ּוְבָכ ְּדָבָריו,  ַעל 

ִמְתַקְּבִלים ִאם ֲאָמָרם ַּפַעם ַאַחת ִּבְלַבד.
’קֶֹבץ ִׁשעּוִרים‘ ִקּדּוִׁשין קלב

ֵּבין ְרפּוַאת ָּבָׂשר ָוָדם ִלְרפּוַאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר
”ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא“ (כא יט)

”‘ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא‘ – ִמָּכאן ֶׁשִּנָּתן ְרׁשּות ָלרֹוֵפא ְלַרְּפאֹות“ (ב“ק פה א).
ָּדַרׁש ַרֵּבנּו ַחִּיים ִויָטאל:

ַעל ְרפּוָאה ַהָּבָאה ִּביֵדי ָׁשַמִים ָאַמר ַהָּכתּוב (ְלֵעיל טו כו): ”ִּכי ֲאִני 
ה‘ רְֹפֶא“ – ְּבאֹות ֵפ“א ְרפּוָיה, ְלִפי ֶׁשְרפּוָאה ַהָּבָאה ֵמֵאת ה‘ ֵאיָנּה 
ָּכאן  ְוִאּלּו  ֲחִריִפים.  ַמְרֵּפא  ַסֵּמי  ִּבְנִטיַלת  אֹו  ְּבַמְכאֹוִבים  ֻמְתֵנית 
ֶנֱאָמר: ”ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא“ – ָהאֹות ֵּפ“א ְּכפּוָלה ּוְדגּוָׁשה, ֵּכיָון ֶׁשְרפּוָאתֹו 

ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם ִהָּנּה ִאִּטית, ְּכרּוָכה ְּבַמֲאָמץ ּוְלִעִּתים ַאף ְּבִיּסּוִרים.
הֹוִסיף ְוָאַמר ָמָרן ֶה‘ָחֵפץ ַחִּיים‘:

ה‘  ”ְרָפֵאנּו  ֶעְׂשֵרה‘:  ’ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  זֹו  ִמִּסָּבה 
ַקָּלה  ְּבצּוָרה  ה‘  ֵמֵאת  ָּתבֹא  ֶׁשְרפּוָאֵתנּו  ְרפּוָיה],  [ְּבֵפ“א  ְוֵנָרֵפא“ 

’ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב‘; ’ָחֵפץ ַחִּיים‘ עה“תְונֹוָחה, ְוא ִנְזַּדֵּקק ְלרֹוְפִאים.

’ֲחִניָנה‘ ְּתלּוָיה ְּב‘ַתֲחנּוִנים‘
”ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני“ (כב כו)

ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ַהְגָּר“א:
ִמַּדת  ַעל  ְמַלֵּמד  ’ַרחּום‘  ּתַֹאר  הּוא:  ַל‘ַחּנּון‘  ’ַרחּום‘  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל 
ְּבָצָרה,  ָנתּון  ֶׁשהּוא  ְּבָׁשָעה  ָהָאָדם  ַעל  ְלַרֵחם  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֶאת  ָלחֹן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמַּדת  ַעל  ְמַלֵּמד  ’ַחּנּון‘  זֹאת  ְלֻעַּמת 
ָהָאָדם ַּכֲאֶׁשר הּוא ַמְרֶּבה ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְזעֹק ַעל ָּכ. ַעל ֵּכן ַּבָּפסּוק 

ֶׁשְּלָפֵנינּו ֶנֱאָמר: ”ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני“.
ְּבָכ ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות כח ב): ”ָהעֹוֶׂשה ְּתִפָּלתֹו 
ֶקַבע ֵאין ְּתִפָּלתֹו ַּתֲחנּוִנים“ – ַהּנֹוֵׂשא ְּתִפָּלתֹו ְּכָדָבר ִׁשְגָרִתי ְוָקבּוַע 
ִיְזֶּכה  א  ְּכַמָּׂשא,  ָעָליו  ּדֹוָמה  ּוְתִפָּלתֹו  ּוְזָעָקה,  ִהְתַרְּגׁשּות  ְלא 
ַלֲחִניָנה ִמיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. זֹאת ִמּׁשּום ֶׁשִּמַּדת ’ַחּנּון‘ ְּתלּוָיה 

’ְׁשנֹות ֵאִלָּיהּו‘ ְּבָרכֹות ד דְּבִרּבּוי ְזָעָקה ְוַתֲחנּוִנים.

ַהֶהְפֵסד ַהָּכרּו ִּבְנִסיָעה ָּבֶרֶכב ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת
"ָׁשׁש ְרָגִלים ָּתחֹג ִלי ַּבָּׁשָנה" (כג יד)

”ָׁשׁש  ָּכאן:  ֶׁשֶּנֱאָמר   ִמָּכ ִּכי  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו 
”ַאְזָהָרה  ָלַמְדנּו:  יז),  (פס‘  ְּכִדְלַהָּלן  ְּפָעִמים“  ”ָׁשׁש  ְוא:  ְרָגִלים“ 

ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ַיֲעלּו ֶאָּלא ְּבַרְגֵליֶהם“.

ַוְלֶדְנֶּבְרג  ְיהּוָדה  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַהּפֹוֵסק  ָּכַתב  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ִּכי:  יב)  צ  (או"ח   'ָערּו ַה'ֻּׁשְלָחן  ִלְפַסק  ַהּנֹוַגַעת  ְמַעְנֶיֶנת  הֹוָרָאה 
ַאְבָרָהם'  ַה'ָּמֵגן  ּוְלִדְבֵרי  ַהְּכֶנֶסת",  ְלֵבית   ְּכֶׁשהֹוֵל ָלרּוץ  "ִמְצָוה 
 (ְסִעיף ָקָטן כב), ִּכי ַאף "ִאם ֵיׁש ְׁשֵּתי ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ָּבִעיר, טֹוב ֵליֵל

ָלְרחֹוָקה, ִּכי ְׂשַכר ְּפִסיעֹות ֵיׁש".

ַּבֲעָגָלה  ְנִסיָעה  אֹו  ֲחמֹור  ַעל  ְרִכיָבה  ִּכי  ְמבָֹאר  ַהִּמְדָרׁש  ִמִּדְבֵרי 
ֵאיָנּה ֻמְגֶּדֶרת ַּכ'ֲהִליָכה'. ְוֵיׁש ִלְלֹמד ִמָּכ ִּכי ַהְּמֻסָּגל ִלְצעֹד ְּבַרְגָליו 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֵאין ָראּוי ֶׁשִּיַּסע ְלָׁשם ְּבִרְכּבֹו, ֶׁשֵּכן ִּבְנִסיָעה ָּבֶרֶכב 
ֵאין ְמַקְּיִמים ֶאת ִמְצַות 'ִריָצה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת' ְוֵכן ֵאין ָּבּה ֶאת ַמֲעַלת 
'ְׂשַכר ְּפִסיעֹות'. ְוַאף ִמי ֶׁשֵאין ְּבֶאְפָׁשרּותֹו ִלְצעֹד, ָראּוי ֶׁשַּיֲחֶנה ֶאת 
ְלֵבית  ַעד  ִּבְמרּוָצה   ֵיֵל ּוִמָּׁשם  ַהְּכֶנֶסת,  ִמֵּבית  ָמה  ְּבִרחּוק  ִרְכּבֹו 
ַהְּכֶנֶסת, ְּכֵדי ֶׁשְּיַקֵּים ְלָכל ַהָּפחֹות ֶאת ַהִּמְצָוה ָלרּוץ ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.
ׁשּו“ת ’ִציץ ֱאִליֶעֶזר‘ ֵחֶלק יב סי‘ יז

ְּתִפָּלה ָלַרִּבים – ְּבָרָכה ַלָּיִחיד
ַוֲהִסרִֹתי   ֵמיֶמי ְוֶאת   ַלְחְמ ֶאת   ּוֵבַר ֱאקֵיֶכם  ה‘  ֵאת  ”ַוֲעַבְדֶּתם 

ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּב" (כג כה)

ֲעבֹוַדת ַהֵּלב, ִהיא ְּתִפָּלה, ֻהְזְּכָרה ַּבָּפסּוק ִּבְלׁשֹון ַרִּבים: ”ַוֲעַבְדֶּתם“, 
ְוִאּלּו ְׂשָכָרּה: ”ּוֵבַר ֶאת ַלְחְמ...“ ֶנֱאָמר ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ַמּדּוַע?

ַּכָּמה ֵּתרּוִצים ִנְּתנּו ְלֻקְׁשָיה זֹאת:

ֵּכיָון  ַרִּבים,  ִּבְלׁשֹון  ַהּתֹוָרה  ָּפְתָחה  ֵּבֵאר:  ַהָּקדֹוׁש   ָהַאְלִׁשי א. 
ִּבְלׁשֹון  ְוִסְּיָמה  ְּבַרִּבים,  ֶנֱאֶמֶרת  ְּכֶׁשִהיא  יֹוֵתר  ְרצּוָיה  ֶׁשַהְּתִפָּלה 
ַהַּמֲאָמץ  ִמַּדת  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ִנָּתן  ֶׁשַהָּׂשָכר  ֵּכיָון  ָיִחיד, 

ֶׁשִהְׁשִקיַע ַּבַּכָּוָנה ִּבְתִפָּלתֹו (’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘).

ב. ַמֲהִרי“ט ַצֲהלֹון ֵמַחְכֵמי ְצַפת ֵּתֵרץ: ֵּכיָון ֶׁשְּתִפָּלה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּברֹב 
ַעם ְרצּוָיה ּוִמְתַקֶּבֶלת יֹוֵתר, ֶנֶאְמָרה ַהְּתִפָּלה ִּבְלׁשֹון ַרִּבים. ַא ְּכֵדי 
ִמְתַקֶּבֶלת,  ֵאיָנּה  ִּביִחידּות  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ֶׁשְּתִפָּלה  ִלְסּבֹר  ִנְטֶעה  ֶׁשֹּלא 
ִּדְקְּדָקה ַהּתֹוָרה ִלְכּתֹב ֶאת ַהָּׂשָכר ִּבְלׁשֹון ָיִחיד (’ָמֵגן ָאבֹות‘ ַעל אדר“נ 

ג י). 

ַהְּכָלל  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֵּפֵרׁש  ָהִריְדָבּ“ז   – ִוילֹוְבְסִקי  ָּדִוד  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ג. 
ֶׁשָּקַבע ַרֵּבנּו ַהְגָּר“א, ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשָּנַקט ַהָּכתּוב ְלׁשֹון ָיִחיד, ַּכָּוָנתֹו 

ּוְבָמקֹום  ִיְׂשָרֵאל“,  ָנא  ”יֹאַמר  ב):  קיח  (ְּתִהִּלים  ְּכגֹון  ִיְׂשָרֵאל,  ִלְכַלל 
ג):  פס‘  (ָׁשם  ְּכגֹון  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ְלֵחֶלק  ַרק  ַּכָּוָנתֹו  ַרִּבים,  ְלׁשֹון  ֶׁשָּנַקט 
”יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן“. ְלִפי ְּכָלל ֶזה ֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי ְלִפיָכ ֶנֶאְמָרה 
ַהְּתִפָּלה ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ְוַהָּׂשָכר ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַאף ִאם ַרק 
ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֵּביֵנינּו ִיְתַּפְּללּו ַעל ַהָּצָרה, ִנָּוַׁשע ְוִנְתָּבֵר ֻּכָּלנּו ִּבְזכּוָתם 

(’ִנּמּוקֵי ִריְדָבּ"ז‘).

’ָרַמת  ֶׁשל  ַרָּבּה  ָּפֵנט,  ַאְלֶּתר  ַחִּיים  ַרִּבי  זֹאת  ֵּפֵרׁש  נֹוָסף  ְּבֹאֶפן  ד. 
ָאִביב‘: ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא ַקָּמא (צב א) ָקְבעּו ֲחָכִמים ִּכי: ”ָּכל ַהְּמַבֵּקׁש 
ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו ָּדָבר – הּוא ַנֲעֶנה ְּתִחָּלה“, ְוֵיׁש 
ַאף   ִּבְתִפָּלְת ְּתַכֵּון  ִאם   – ַהָּכתּוב: ”ַוֲעַבְדֶּתם“  ָרַמז   ְלָכ ִּכי  לֹוַמר 
ַעל זּוָלְת, ֻמְבָטח ְל ִּכי ֵּתָעֶנה ַאָּתה ְּתִחָּלה ִויֻקַּים ְּב: ”ּוֵבַר ֶאת 

ַלְחְמ ְוֶאת ֵמיֶמי“ (’ַּתּפּוֵחי ַחִּיים‘).

ְלַאַחר ֶׁשְּתָבֵר – ‘ּו‘ֵמיֶמי ‘ַלְחְמ’
”ּוֵבַר ֶאת ַלְחְמ ְוֶאת ֵמיֶמי“ (כג כה)

ָּדַרׁש ַרִּבי ְיִחיֵאל ַאיֶכל ַהַּמִּגיד ִמֶּמעִליץ:

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (לה א) ִהְקְׁשָתה ַהְּגָמָרא ִּכי ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים כד א): 
טז):  קטו  (ָׁשם  ַהָּפסּוק  ֶאת  ִלְכאֹוָרה  סֹוֵתר  ּוְמלֹוָאּה“,  ָהָאֶרץ  ”ַלה‘ 
ְלַאַחר  ָּכאן  ְּבָרָכה,  קֶֹדם  ְוֵתְרָצה: ”ָּכאן  ָאָדם“?  ִלְבֵני  ָנַתן  ”ְוָהָאֶרץ 
ְּבָרָכה“. ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ַאף ָּפסּוק ֶזה ָרַמז ְלָכ: ”ּוֵבַר“ – ַרק ְלַאַחר 
ְּבֶגֶדר:  ִלְהיֹות  הּוא   ַֹיֲהפ ַהַּמְׁשֶקה,  ְוַעל  ַהַּמֲאָכל  ַעל   ֶׁשְּתָבֵר

.“ּו“ֵמיֶמי ,“ַלְחְמ”
’ַמִּגיד ְּתִהּלֹות‘

ֵאיָמַתי ֵיׁש ְלָבֵר ַעל ַהִּמְצוֹות?
ָּכַתְבִּתי  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְצָוה  ְוַהּתֹוָרה  ָהֶאֶבן  ֻלחֹת  ֶאת   ְל ”ְוֶאְּתָנה 

ְלהֹורָֹתם“ (כד יב)

ֶׁשָּכל  ”ּוִמַּנִין  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ֵמַהָּפסּוק  ָּדְרׁשּו  א)  ו  (ְּבָרכֹות  ִּבירּוַׁשְלִמי 
ַהִּמְצוֹות ְטעּונֹות ְּבָרָכה? ַרִּבי ַּתְנחּוָמא ְוַרִּבי ַאָּבא ַּבר ַּכֲהָנא ְּבֵׁשם 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר: ’ְוֶאְּתָנה ְל ֶאת ֻלחֹת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה‘ – ִהִּקיׁש 
ּתֹוָרה ַלִּמְצָוה; ָמה ּתֹוָרה ְטעּוָנה ְּבָרָכה ְלָפֶניָה, ַאף ִמְצָוה ְטעּוָנה 

ְּבָרָכה ְלָפֶניָה“.

ְּבׁשּו“ת ’קֹול ַאְרֵיה‘ (ז) ָלַמד ִמִּדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי ִּכי ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות 
ִהָּנּה חֹוָבה ִמן ַהּתֹוָרה, ֶׁשֹּלא ַּכְּמפָֹרׁש ַּבַּתְלמּוד ַּבְבִלי (ְּבָרכֹות טו א) 
ֶׁשִחּיּוב ֶזה הּוא ִמְּדַרָּבָנן. ַא ַה‘ְּפִרי ְמָגִדים‘ (ְּפִתיָחה להל‘ ְּבָרכֹות טו) 
ַהָּכתּוב  ִמן  ּוְרָאָיתֹו  ַהַּבְבִלי,  ְּכִדְבֵרי  ָסַבר  ַהְּירּוַׁשְלִמי  ַאף  ִּכי  ָּכַתב 

ֵאיָנּה ֶאָּלא ְּבֶגֶדר ’ַאְסַמְכָּתא‘ ְּבָעְלָמא.

ִמְּלׁשֹון  ַלְּירּוַׁשְלִמי)  (ְּבֵפרּוׁשֹו  ’ֲחֵרִדים‘  ֵסֶפר  ַּבַעל  ִּדְקֵּדק  עֹוד 
ִמְצוֹות  ָּכל  ָאֵכן  ִּכי  ְּבָרָכה“,  ְטעּונֹות  ַהִּמְצוֹות  ”ֶׁשָּכל  ַהְּירּוַׁשְלִמי: 
ָה‘ֲעֵׂשה‘ ְלא יֹוֵצאת ִמן ַהְּכָלל, ְטעּונֹות ְּבָרָכה ִלְפֵניֶהן. ְוַאף ֵהִביא 
ֶׁשֵּכן ָנַהג ַרֵּבנּו ֵאִלָּיהּו ִמּלֹוְנְּדִריׁש, ּוְכִפי ֶׁשֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ִּבְפָסָקיו 
 ,ְלָבֵר  ָצִרי ֲעֵׂשה  ִמְצוֹות  ֶׁשָּכל  ִלי  ”ִנְרֶאה  לב):  עמ‘  תשט“ז,  (מהד‘ 

ָלקּום  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצוֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  ’ֲאֶׁשר   :ְלָבֵר ָרִגיל  ֲאִני  ְוִלְפָעִמים 
ִמְּפֵני ֵׂשיָבה‘... ’ְלַהֵּדר ְּפֵני ָזֵקן‘, ְוֵכן ְלָכל ְׁשַאר ִמְצוֹות ֲעֵׂשה“.

ְלַמֲעֶׂשה, ַּדַעת רֹב ָהִראׁשֹוִנים ִהיא ֶׁשִחּיּוב ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ָחל ַרק 
 ַעל ִמְצוֹות ְמֻסָּימֹות, ְוַאף ֵהִביאּו ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּכָלִלים ְוַהְגָּדרֹות ְלָכ

(ְרֵאה ְּתׁשּובֹות ָהַרְׁשָּב“א א יח ָועֹוד).

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ויׁשֶנה'

ני

ני ּפְ ם

א ִלְגרַֹע ְולּו ’ָאֵמן‘ ַאַחת
”ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְועָֹנָתּה א ִיְגָרע“ (כא י)

ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב: ”עָֹנָתּה א ִיְגָרע“, ָּדַרׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהּכֵֹהן 
ִמְּצַפת ֶרֶמז ְלחֹוַבת ָהָאָדם ְלַהְקִּפיד ְלִהְתַּפֵּלל ָּכל ְּתִפָּלה 
’עָֹנָתּה‘  ְוָכְתָבה  ַהּתֹוָרה  ִּדְקְּדָקה  ִּכי  ְוהֹוִסיף  ְּבעֹוָנָתּה, 
ִּבְכִתיב ָחֵסר, ְּכֵדי ִלְרמֹז ָלנּו ַעל חֹוָבֵתנּו ְלַהְקִּפיד ְלַהְקִׁשיב 
ֵהיֵטב ִלְבָרכֹות ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִלְגרַֹע ַאף ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘ ַאַחת, ֶׁשֵּכן 

ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘ ְּכִהְלָכָתּה ִהיא ַהְּמַסַּיַעת ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה.
’ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן‘

ָאֵמן. ִמָּלה ְקַטָּנה – ַמְׁשָמעּות ְּגדֹוָלה.

ַהְּׁשָטר – ְּבָרָכה, ַהחֹוָתם – ָאֵמן!
ָּכַתב ַהְּמֻקָּבל ַרֵּבנּו ָמְרְּדַכי ַהֹּכֵהן ִמְּצַפת,

ִמּגּוֵרי ָהֲאִר“י ַהָּקדֹוׁש ְּבִסְפרֹו ’ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן‘ ְּבָפָרָׁשֵתנּו:

”ְואֹוְמִרים ָאֵמן, ֶׁשהּוא ַהִּקּיּום – ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ’ֱאֶמת‘ 
ֶׁשֵאין ַהְּׁשָטר ִמְתַקֵּים ֶאָּלא ְּבחֹוָתָמיו“.



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

ִמְּגדֹוֵלי ַהְּמאֹורֹות ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ה‘ ְלִיְׂשָרֵאל ִּבְמאֹות ַהָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ָהָיה ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְפַרִים ַהּכֵֹהן ַּבַעל ׁשּו“ת 
’ַׁשַער ֶאְפַרִים‘. ִמְּלָפִנים ִׁשֵּמׁש ְּכַרב ָּבִעיר ִויְלָנא ַהַּמֲעִטיָרה, ּוִבְרבֹות ַהָּיִמים ֻהְצַר ַלֲעקֹר ִמֶּמָּנה. ָהָיה ֶזה ַּכֲאֶׁשר 

ְּגדּוֵדי ַהּקֹוָזִקים ִיַּמח ְׁשָמם ָּפְׁשטּו ַעל ָהִעיר ְוָטְבחּו ִּביהּוֶדיָה, ִּבְזַמן ְּגֵזרֹות ָּת“ח ְוָת“ט ַהּנֹוָדעֹות ְלִׁשְמָצה.

ַא ְּבקִֹׁשי ִנְמַלט ַרִּבי ֶאְפַרִים ִמַּתַחת ִצָּפְרֵניֶהם ֶׁשל ַחּיֹות ָאָדם ֵאּלּו, ְּבהֹוִתירֹו ַאֲחָריו ַּכָּמה ִמְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשֹּלא 
ָזכּו ְלִהָּמֵלט ֵמָהָרָעה. ַאַחר ְנדּוִדים ְמֻמָּׁשִכים ִנְקָרא ְלַכֵהן ְּכַרב ָהִעיר ’אֹויַבן‘ ֶׁשְּלָיִמים ִנְקְרָאה ’ּבּוָדה‘, ְוַכּיֹום ִהָּנּה 

ֵחֶלק ִמּבּוַדֶפְּשׁט ִּביַרת הּוְנָגְרָיה.

ְיהּוִדית  ְקִהָּלה  ִהְתּגֹוְרָרה  ָהעֹותֹוָמאִנית,  ָהִאְמֶּפְרָיה  ִׁשְלטֹון  ַּתַחת  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ְנתּוָנה  ֶׁשָהְיָתה  אֹויַבן  ָּבִעיר 
ַעד  ַרב  ְזַמן  ָחַלף  א  ַרְגָלּה,  ְלַכף  ָמנֹוַח  ָמְצָאה  ֶׁשֹּלא  ַהְּיָקָרה  ַּבַּמְרָּגִלית  ָהִעיר  ִנְכְּבֵדי  ֶׁשִהִּכירּו  ִמָּׁשָעה  ְמֻכֶּבֶדת. 

ֶׁשִמּּנּוָה ֲעֵליֶהם ְּכַרב ְוַדָּין.

ַעל  ָעְמדּו  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ָּתמּוַּה;  ִמְנָהג  ֶאְפַרִים  ַרִּבי  ְלֵעיֵני  ִהְתַּגָּלה  אֹויַבן  ָּבִעיר  ִלְׁשהּותֹו  ָהִראׁשֹון  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום 
ְמקֹוָמם ֲעטּוֵפי ָלָבן ְּכַמְלָאִכים, ְוִחּכּו ְּבֶחְרַדת קֶֹדׁש ִלְתִפַּלת ַהַחָּזן. ְלַמְרֵּבה ַּתְדֵהָמתֹו, א ָּפַתח ַהַחָּזן ַּבֲאִמיַרת ’ָּכל 

ִנְדֵרי‘, ֶאָּלא ַּבֲאִמיַרת ’ַקִּדיׁש‘ ִנְרֶּגֶׁשת, ְוַהִּצּבּור ֻּכּלֹו ָעָנה ַאֲחָריו ’ָאֵמן‘ ְּבַכָּוָנה ֲעצּוָמה.

לֹו  ִנְמָצא  ֶׁשֹּלא  ַהּמּוָזר  ַהִּמְנָהג  ֶאת  ְלַבֵּטל  ִּבְתִחָּלה  ִּבֵּקׁש  ָהִעיר,  ְּבַרָּבנּות  ְלַכֵהן  ָעָלה  ַעָּתה  ֶׁשֶּזה  ֶאְפַרִים  ַרִּבי 
ׁשֶֹרׁש ַּבְּסָפִרים. ְלַבָּקָׁשתֹו, ִׁשְּתפּוהּו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַּבַּמֲעֶׂשה ָהעֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּמְנָהג, ּוִמֶּׁשָּׁשַמע ֶאת ַהִּסּפּור ָהעֹוֵמד 

ה ֶׁשָהָיה ָּכ ָהָיה: ֵמֲאחֹוָריו, ָנָחה ַּדְעּתֹו ְוַאף הּוא ֶהֱחִזיק ְּבִמְנָהג ֶזה. ַמֲעֹשֶ

ָׁשִנים ַרּבֹות קֶֹדם ָלֵכן, ָּדר ָּבִעיר אֹויַבן ִאיׁש ּוְׁשמֹו ְׁשֵניאֹור ב“ר ֶאְפַרִים, ֶׁשָהָיה ִמִּנְכְּבֵדי ְקִהָּלתֹו. הּוא ָעָׂשה ַחִיל 
ַּבֲעָסָקיו, ְוָכ ַנֲעָׂשה ְמקָֹרב ַלַּמְלכּות, ָּדָבר ֶׁשֶהֱעָלה ֶאת ַקְרנֹו ְּבֶקֶרב ְיהּוִדים ְוגֹוִיים ְּכֶאָחד.

ַוְּיִהי ַהּיֹום, רּוַח ְׁשטּות ִנְכְנָסה ּבֹו ִּבְׁשֵניאֹור, ּוְלא הֹוָדָעה ֻמְקֶּדֶמת הּוא ָנַטׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ִויָלָדיו ְוָהַל ָלדּור ִעם 
ַּבת ְלַעם ֵנָכר. ַהָּדָבר ִהְתַּפְרֵסם ַעד ְמֵהָרה ָּבִעיר ְוָגַרם ְלַזֲעזּוַע ָעמֹק ְּבֶקֶרב ָּכל ְּבֵני ַהְּקִהָּלה.

ִנְכְּבֵדי ָהִעיר ִהְתַּכְּנסּו ְלִהְתַיֲעצּות ְּדחּוָפה, ֶׁשְּבִמְסַּגְרָּתּה ֻהְחַלט ִּכי ַלְמרֹות ַמֲעָמדֹו ָהָרם ֶׁשל ְׁשֵניאֹור, ָאסּור ָלֶהם 
ִלְׁשּתֹק ַעל ַמֲעֵׂשהּו, ַוֲעֵליֶהם ְלַהֲעִניׁשֹו ְּבעֶֹנׁש ָחמּור ֶׁשַּיְרִּתיַע ֲאֵחִרים ִמָּלֶלֶכת ְּבַדְרּכֹו ַהְּנלֹוָזה.

ְלגֹוְזזֹו  ָהִעיר  ִנְכְּבֵדי  ְוָגְמרּו  ִנְמנּו  ִנְכָּבד,  ַמְרֶאה  לֹו  ֶׁשִׁשָּּוה  ָעבֹת  ְּבָזָקן  ָהיּו  ֲעטּורֹות  ֶזה,  ְׁשֵניאֹור  ֶׁשל  ֶׁשָּפָניו  ֵּכיָון 
ּוְלַהְׁשִחיתֹו, ּוְבָכ ְלִׂשימֹו ְלִׁשְמָצה ְלֵעיֵני ּכֹל.

ִּכְמַעט ָיְצָאה ַמְחַׁשְבָּתם ֶאל ַהּפַֹעל, ִאְלָמֵלא נֹוַדע ַהָּדָבר ִלְׁשֵניאֹור ְּבֶדֶר ֲעלּוָמה. ַהָּלה, ַּתַחת ֶׁשָּיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה 
ַעל ֶחְטאֹו, ֶהֱחִליט ָלֶרֶדת ַעד ְׁשאֹול ַּתְחִּתית; הּוא ִנַּגׁש ֶאל ַהְּכֵנִסָּיה ַהּנֹוְצִרית ְוַעד ְמֵהָרה ֵהִמיר ֶאת ָּדתֹו, ְוַאף ִׁשָּנה 

ֶאת ְׁשמֹו ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל ְל‘ֶסְרֶנְטֶׁשְטׁש ִאיְמֶרע‘ – ֵׁשם ּגֹוִיי ֻמְבָהק.

ְלֻעַּמת זֹאת, ִאְׁשּתֹו ּוְׁשֵני ָּבָניו: ֶאְפַרִים ְוַאְבָרָהם ְׁשָמם, נֹוְתרּו ֶנֱאָמִנים ְלַיֲהדּוָתם ְּבָכל ַנְפָׁשם ּוְמאָֹדם. ַאְדַרָּבה, 
עֶֹרף,  ָלֶהם  ִהְפנּו  א  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ַאף  ְיָכְלָּתם.  ְּכָכל  ָוֶחֶסד  ִּבְצָדָקה  ְוִהְרּבּו  ַהּתֹוָרה  ְּבִמְצוֹות  יֹוֵתר  עֹוד  ִהְתַחְּזקּו 

ְוָתְמכּו ָּבֶהם ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּות.

ְלַמְרֵּבה ַהְּפִליָאה, ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ִהְתָּבֵרר ִּכי ַאף ְׁשֵניאֹור א ָּבַגד ְּבַעּמֹו. ַאְדַרָּבה, הּוא ִנֵּצל ֶאת ַמֲעָמדֹו ֶהָחָדׁש 
ְּכֵדי ְלַהְמִליץ טֹוב ַעל ְיהּוֵדי ָהִעיר אֹויַבן ּוְסִביָבָתּה, ּוְבָכל ִהְזַּדְּמנּות ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ְלֵהיִטיב ִעם ֶאָחיו, ָעָׂשה זֹאת 
ְּבֵחֶפץ ֵלב. ִמְּלַבד זֹאת, ַעד סֹוף ָיָמיו, ְּבָכל ֶעֶרב ַׁשָּבת ּוְבָכל ֶעֶרב ַחג ָהָיה ְמַחֵּלק ַּבֵּסֶתר ְסכּוֵמי ָעָתק ַלֲעִנֵּיי ָהִעיר 

ַהְּיהּוִדים.

ֶׁשָּזְממּו  ָּדם  ֲעִליַלת  ְלַסֵּכל  ְּכֵדי  ְקָׁשָריו  ֶאת  ְּבַנְּצלֹו  ֵּגרּוׁש,  ִמַּסָּכַנת  ֶאָחיו  ֶאת  ְׁשֵניאֹור  ִהִּציל  ַהִּמְקִרים  ְּבַאַחד 
 ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ִלְגרֹם ְלֵגרּוׁש ְיהּוִדי ָהִעיר. ְּבָחְכָמתֹו הּוא ִהְצִליַח ַלֲחׁשֹף ֶאת ַהַּתְרִמית ְלֵעין ּכֹל, ְוִלְגרֹם ְלָכ

ֶׁשַהַּמֲעִליִלים ַהְּׁשָפִלים יּוְצאּו ַלהֹוֵרג ַּתַחת ֶׁשֵּתֵצא ְמִזיָמָתם ֶאל ַהּפַֹעל.

ִּבְתִחָּלה ִהְתַקְּבלּו ַמֲעָׂשיו ְּבַחְׁשָדנּות ְמֻרָּבה ְּבֶקֶרב ַהְּיהּוִדים. ְּבֶצֶדק ָחְׁשׁשּו ֵהם ֶׁשָּמא ּפֹוֵעל הּוא ְּבָעְרָמה ּוְמִניָעיו 
ֵאיָנם ְטהֹוִרים. אּוָלם ְּכָכל ֶׁשָחְלפּו ַהָּיִמים ְוַהָּׁשִנים, ִנְּכָרה ַּכָּוָנתֹו ַהּטֹוָבה. ִהְתָּבֵרר ִּכי ַעל ַאף ֶׁשִהְתַקָּׁשה ָלׁשּוב 

ְלֵחיק ֱאמּוָנתֹו, ָהָמה ִלּבֹו ִמַּגְעּגּוִעים ֶלָעָבר ַהְּמפָֹאר ֶׁשִהְׁשִלי ַאַחר ֵּגוֹו, ְוהּוא ָּבַחר ְלַהְׁשִקיָטם ְּבַמֲעָׂשיו ֵאּלּו.

ֶׁשל  ִלּבֹו  ִּכי  ִמֶּׁשֵהִבינּו  ַהּנֹוְצִרים.  ְּבֶקֶרב  ִהיא  ָיְרָדה  ֵּכן  ַהְּיהּוִדים,  ְּבֶקֶרב  ְׁשֵניאֹור  ֶׁשל  ַקְרנֹו  ְוָעְלָתה  ֶׁשָּׁשָבה  ְּכָכל 
ְיִדיָדם ֶהָחָדׁש ֵאינֹו ָׁשֵלם ִאָּתם, ֵהֵחּלּו ְלִהְתַנֵּכל ֵאָליו ְוא ֶהְחִמיצּו ָּכל ִהְזַּדְּמנּות ְלָהַרע לֹו ְוִלְפּגַֹע ִּבְנָכָסיו. ַחָּייו 

ָהְפכּו ְלָקִׁשים ִמְּנׂשֹא, אּוָלם הּוא א ָחַדל ִמַּמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים.

ְׁשֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת ִנְׁשְלָחה ְּבאֹוָתם ָיִמים ֵמאֹויַבן ָהִעיר ֶאל ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ֶׁשְּבאֹוָתם ָיִמים, ֲהא ֵהם ַמֲהָר“ם ַּפאדֹוָוה 
ְוַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַהּכֵֹהן ָאָב“ד קּוְׁשָטא: ַהִאם ִנָּתן ְלַהֲעלֹות ֶאת ָּבָניו ֶׁשל ְׁשֵניאֹור ַלּתֹוָרה ִּבְׁשָמם ּוְבֵׁשם ֲאִביֶהם ַּכָּנהּוג, 
אֹו ֶׁשָּמא ֵיׁש ְלִהָּמַנע ֵמַהְזָּכַרת ְׁשמֹו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּכֵדי ְלַבּזֹותֹו. ַהְּגאֹוִנים ֵהִׁשיבּו ִּכי ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים ֶׁשל ַהּמּוָמר 
 ִמן ָהָראּוי ְלָקְרבֹו ּוְלעֹוְדדֹו ְוַאף ְלַכּנֹותֹו ’ַרִּבי‘ ַּכָּנהּוג, אּוַלי ִמּתֹו מֹוִכיִחים ִּכי ָׁשב ִמָּטעּותֹו ְּבֵלב ָׁשֵלם, ְוֵכיָון ֶׁשָּכ

ָּכ ָיׁשּוב ֶלֱאמּוָנתֹו ְּבֵלב ָׁשֵלם.

ָיִמים ְוָׁשִנים ָחְלפּו. ְׁשֵניאֹור ֶׁשְּכָבר ִהִּגיַע ִלְגבּורֹות ָהַל ְוִהְתָקֵרב ְלֶאָחיו. ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים, ַּכֲאֶׁשר ָחׁש ִּכי ִקּצֹו 
ָקֵרב, ִּבֵּקׁש ֶׁשִּיָּׂשאּוהּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָׁשם ְּכָבר ָהָיה ָּכל ַהָּקָהל ְמֻכָּנס ִלְתִפַּלת ’ָּכל ִנְדֵרי‘.

ָאַמר  ַהָּקָהל,  ִּבְפֵני  ְּדָבִרים  ָלֵׂשאת  ְרׁשּות  ֶׁשִּבֵּקׁש  ְוַאַחר  ּכֹחֹוָתיו,  ִּבְׁשֵאִרית  ְׁשֵניאֹור  ֶנֱעַמד  ַּכֲאֶׁשר  ֻהְפְּתעּו  ַהּכֹל 
ְּבקֹול ּדֹוֵמַע:

ְוִנְׁשָמִתי  ָממֹוִני  ּגּוִפי,  ֶאת  ִהְפַקְרִּתי  ָהַאֲחרֹונֹות  ַהָּׁשִנים  ַעְׂשרֹות  ְּבָכל  ִּכי  ָהֲאהּוִבים,  ַאַחי  ָלֶכם,  ָידּוַע  ְּבַוַּדאי  ”ֵהן 
ְלַמַעְנֶכם. ָמה ֶׁשֵאיְנֶכם יֹוְדִעים הּוא ַּכָּמה ִסּגּוִפים ָעִׂשיִתי ְוַכָּמה ְּדָמעֹות ָׁשַפְכִּתי ְּבָכל אֹוָתן ָׁשִנים ְּכֵדי ֶׁשְּיַכֵּפר 

ִלי ה‘ ַעל ִּפְׁשִעי ַהּנֹוָרא.

ָאָּנא, ַאַחי, ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם ְּבָׁשָעה ְקדֹוָׁשה זֹו, ִּכי ְּבָעְמְּדֶכם ְלַהְעִּתיר ַּבַעְדֶכם ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ַהְעִּתירּו 
ַאף ַּבֲעִדי, ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ִלְפֵני ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ִויַקְּבֵלִני ַּתַחת ְּכָנָפיו ְּבַאֲהָבה“.

ְׁשֵניאֹור ִהְתַיֵּׁשב ַעל ְמקֹומֹו ַּבֲאִפיַסת ּכֹחֹות, ּוִמָּיד ָקם ְוהֹוִסיף ְּבקֹול ְמֻרָּסק: ”ָחׁש ֲאִני ִּכי ִקִּצי ָקֵרב. עֹוד זֹאת 
ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם, ִּכי ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה, ֶטֶרם ’ָּכל ִנְדֵרי‘ ּתֹאְמרּו ’ַקִּדיׁש‘ ְלִעּלּוי ִנְׁשָמִתי ַהְּמֻיֶּסֶרת...“.

ְׁשֵניאֹור ָחַדל ִמְּדָבָריו ְוִהִּביט ְּבִצִּפָּיה ְּבִנְכְּבֵדי ַהָּקָהל ֶׁשָעְמדּו ְסִביבֹו. ִמֶּׁשִהְבִחין ְּברֹאָׁשם ַהָּנד ַמָּטה ְּבַהְסָּכָמה, 
ָצַנח ִמָּיד ַעל ְמקֹומֹו ְלא רּוַח ַחִּיים.

ֵמָאז,  ֶׁשָחְלפּו  ָהַרּבֹות  ַהָּׁשִנים   ְּבֶמֶׁש  ,ְוָכ ַבֲּאִדיקּות.  ַהְבָטָחָתם  ֶאת  ַהְּקִהָּלה  ְּבֵני  ָׁשְמרּו   ָוֵאיָל ָׁשָנה  ֵמאֹוָתּה 
ִהְקִּפידּו ְּבָכל ָׁשָנה לֹוַמר ַקִּדיׁש ֶטֶרם ְּתִחַּלת ’ָּכל ִנְדֵרי‘ ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ַהּמּוָמר ַהַּצִּדיק, ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ְּבַרִּבי ֶאְפַרִים. 
ְוַאף ַאַחר ֶׁשָעָלה ַהָּגאֹון ַּבַעל ’ַׁשַער ֶאְפַרִים‘ ְלַכֵהן ְּכַרָּבם ִהְסִּכים ְלַׁשֵּמר ֶאת ִמְנָהָגם, ְוַאף הּוא ָאַמר ַקִּדיׁש ַאֲחָריו.

’ּתֹוְלדֹות ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל‘ [ְּגִריְנַוְלד] עמ‘ 14 ַּבֶהָעָרה
ּוְרֵאה ׁשּו“ת ַמֲהָר“ם ַּפאדֹוָוה סי‘ פז; ׁשּו“ת ’ְזַקן ַאֲהרֹן‘ סי‘ צה

ְלִביַׁשת ְּתִפִּלין ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה
ְּבִדְבֵרי ָהַרְמָּב“ם ֶׁשֵהֵבאנּו ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם ְמבָֹאר ִּכי ֵמִעַּקר ַהִּדין ָהָיה ָעֵלינּו ְלִהְתַעֵּטר 
ַּבְּתִפִּלין ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהּיֹום ְּכִפי ֶׁשָאנּו ַמְקִּפיִדים ָלֶלֶכת ְּבִציִצית ָּכל ַהּיֹום. ְוָכ ָאֵכן ָנֲהגּו 
ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִּביֵמי ַהַּתָּנִאים ְוָהֲאמֹוָרִאים, ַּכִּמְתָּבֵאר ִמְּמקֹומֹות ַרִּבים ַּבְּגָמָרא ּוַבִּמְדָרִׁשים.

ֵּכיָון ֶׁשֶּנְחְלׁשּו ַהּדֹורֹות, ּוְבֶׁשל ָהֻעְבָּדה ִּכי ַהָּנַחת ַהְּתִפִּלין ְמַחֶּיֶבת ְנִקּיּות ַהּגּוף ְוָטֳהַרת 
ַהַּמֲחָׁשָבה (ַׁשָּבת מט א, ּוְרֵאה ’ִצְדַקת ַהַּצִּדיק‘ אֹות רכ), ְלִפיָכ ָּפַׁשט ַהִּמְנָהג ְּבֶקֶרב רֹב ָהָעם 
(ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ְוזֹאת  ּוְתִפָּלה,  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִּבְׁשַעת  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ְלַהִּניָחן 
יד ב): ”ָּכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבא ְּתִפִּלין ְּכִאּלּו ֵמִעיד ֵעדּות ֶׁשֶקר ְּבַעְצמֹו“, ּוִבְפָרט 

ֶׁשִּבְזַמן ָקָצר ֶזה ֶׁשּבֹו ָעסּוק ָהָאָדם ְּבִעְנָיִנים רּוָחִנִּיים, ַקל לֹו ִלְׁשמֹר ַעל ּגּופֹו ּוַמְחַׁשְבּתֹו 
(ִמְׁשָנה ְּברּוָרה לז ה-ו).

ְוָכ ֵהִביא ַהּטּור ַלֲהָלָכה (סי‘ לז): ”ִמְצָוָתן ִלְהיֹוָתן ָעָליו ָּכל ַהּיֹום, ֲאָבל ִמְּפֵני ֶׁשְּצִריִכין 
ּגּוף ָנִקי... ְוָצִרי ֶׁשֹּלא ַיִּסיַח ַּדְעּתֹו ֵמֶהן ְּבעֹוָדן ָעָליו, ְוֵאין ָּכל ָאָדם ָיכֹול ִלִהָּזֵהר ָּבֶהן, ַעל 
ֵּכן ָנֲהגּו ֶׁשֹּלא ְלַהִּניָחן ָּכל ַהּיֹום, ּוִמָּכל ָמקֹום ָצִרי ָּכל ָאָדם ִלָּזֵהר ָּבֶהן ְלַהִּניָחן ִּבְׁשַעת 

ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְתִפָּלה“.

ָאֵכן ֵיׁש ָלַדַעת ִּכי ַּב‘ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה‘ (ָׁשם, בבה“ל) ֵהִביא ֶׁשִּמְקָצת ּפֹוְסִקים ָנְקטּו ִּכי חֹוַבת 
ַהָּנָחָתן ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה, ְוָלֵכן ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשָּיכֹול ִלְׁשמֹר ַעל ּגּופֹו ָנִקי ְוַעל 
ַמֲחַׁשְבּתֹו ֵמֶהֵּסַח ַהַּדַעת, ְּבַוַּדאי ָצִרי ְלִהְתַעֵּטר ַּבְּתִפִּלין ָּכל ַהּיֹום, ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו ֶׁשּזֹוֶכה 
ְּבַמֲעַלת   ֶהֱאִרי מ-מא)  פ“ו  ַהְּקֻדָּׁשה  (ִׁשֵער  ָחְכָמה‘  ּוְב‘ֵראִׁשית  ְּכִדיָנּה.  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ְלַקֵּים 
ַהָּדָבר, ְוַאף ֵּפֵרׁש ִּכי ַעל ָּכ ָּדְרׁשּו ַּבְּגָמָרא (ַׁשָּבת קנג א) ֶאת ַהָּפסּוק (קֶֹהֶלת ט ח): ”ְּבָכל ֵעת 
ִיְהיּו ְבָגֶדי ְלָבִנים“ – ”ֵאּלּו ִציִצית“, ”ְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁש ַאל ֶיְחָסר“ – ”ֵאּלּו ְּתִפִּלין“, ְוָכַתב 

ִּכי ַעל ֵּכן ִמי ֶׁשָּיכֹול ִלְׁשמֹר ַעְצמֹו, ַחָּיב ְללֹוְבָׁשן ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ִּבְׁשַעת ְּתִפָּלה.

ַאף ַרִּבים ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים, ּוְברֹאָׁשם ַרֵּבנּו ַהְגָּר“א ְוַתְלִמיָדיו ִּדְקְּדקּו 
ְלַהִּניָחן ְלֶמֶׁש ָּכל ְׁשעֹות ַהּיֹום, ְוַאף עֹוְררֹו ַרִּבים ִלְנהֹג ְּכמֹוָתם ְּכִמַּדת ֲחִסידּות, ּוִבְלַבד 

ֶׁשַּיְקִּפידּו ַעל ּגּוף ָנִקי (ְרֵאה ’ָמֵגן ִּגּבֹוִרים‘ לז סֹוף אֹות ב).

ַהְּתִפִּלין מֹוִעילֹות ַלְּתִפָּלה
ָּכָאמּור, ַמֲעָלה ְמֻיֶחֶדת ֵיׁש ַלִּמְתַּפֵּלל ִּבְתִפִּלין. ְוָכ הֹוִכיחּו ָהִראׁשֹוִנים (ְרֵאה ַרֵּבנּו יֹוָנה ח 
א מדה“ר) ַאף ֵמֶהְמֵׁש ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ָׁשם): ”ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן: ’ָהרֹוֶצה ֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו 

עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְׁשֵלָמה... ְוַיִּניַח ְּתִפִּלין ְוִיְקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְוִיְתַּפֵּלל‘“, ְוָכ ָּכַתב ַאף 
ָהַרְמָּב“ם (ְּתִפִּלין ד כו): ”ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמְצָוָתן ְלָלְבָׁשן ָּכל ַהּיֹום, ִּבְׁשַעת ְּתִפָּלה יֹוֵתר ֵמַהּכֹל“.

ְּבִציִצית  ּוִמְתַעֵּטף  ְּתִפִּלין  ַהַּמִּניַח  ’ָּכל  ָרָבא:  ”ָאַמר  ַהְּגאֹוִנים:  ְּבֵׁשם  (ָׁשם)  ַהּטּור  ֵהִביא 
ְוקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ּוִמְתַּפֵּלל, ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא‘. ַאַּבֵּיי ָאַמר: ’ְמָעֵרב ֲאִני 

ּבֹו ֶׁשֵאין ֵּגיִהּנֹם ׁשֹוֵלט ּבֹו‘. ַרב ַּפָּפא ָאַמר: ’ְמָעֵרב ֲאִני ּבֹו ֶׁשֵאין ֵיֶצר ָהַרע ׁשֹוֵלט ּבֹו‘“.

ִהְקִריב  ”ְּכִאּלּו  ְּתִפִּלין:  ְּבא  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַהּקֹוֵרא  ִּכי  ָׁשם)  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ָאְמרּו  עֹוד 
ִּכי  א)  קצג  ַּדף  ח“א  (ְּדָרשות,  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ּוֵבֵאר  ְנָסִכים“,  ְּבא  ְוֶזַבח  ִמְנָחה  ְּבא  עֹוָלה 
ְּכֵׁשם ֶׁשַּטַעם ַהְקָרַבת ַהִּמְנָחה ִעם ָהעֹוָלה ִהיא ִמּׁשּום ֶׁשָהעֹוָלה ֵיׁש ָּבּה ְקָצת צֶֹר ַעְצִמי 
ַמֲעַלת  ִהיא   ָּכ י),  עמ‘  ַוִּיְקָרא  לחת“ס,  מֶֹׁשה‘  ’ּתֹוַרת  (ְרֵאה  ַלה‘  ָּכִליל  ֶׁשִהיא  ַהִּמְנָחה  ְלֻעַּמת 

ַהְּתִפָּלה ִעם ְּתִפִּלין; ַּבְּתִפָּלה ֵיׁש ְקָצת צֶֹר ַעְצִמי, ַא ַהְּתִפִּלין ֵהן ַרק ְלֵׁשם ָׁשַמִים.

ְמִגּנֹות  ַהְּתִפִּלין  ִּכי  רכ)  אֹות  ַהַּצִּדיק‘  (’ִצְדַקת  ִמֻּלְּבִלין  ַהּכֵֹהן  ָצדֹוק  ַרִּבי  ָּכַתב  זֹאת  ִמְּלַבד 
ִמַּמְחָׁשבֹות ָזרֹות, ְוַעל ֵּכן ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ְלִהְתַעֵּטר ָּבֶהן ְלָכל ַהָּפחֹות ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ְּכֵדי 

ֶׁשִּמּכָֹחן ִיָּׁשֵמר ַהִּמְתַּפֵּלל ִמַּמְחְׁשבֹות ָזרֹות ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה.

 ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַבּ‘ְּיִהי ָרצֹון‘ ֶׁשּקֹוֵדם ַהָּנַחת ְּתִפִּלין: ”ּוִמֶּׁשַפע ִמְצַות ְּתִפִּלין ִיְתַמֵּׁש ְוַעל ָּכ
ָעַלי ִלְהיֹות ִלי ַחִּיים ֲארּוִכים... ּוַמֲחָׁשבֹות ְקדֹוׁשֹות ְּבִלי ִהְרהּור ֵחְטא ְוָעוֹן“.

ְסֻגָּלה ַלֲאִריכּות ָיִמים
ַּב‘ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה‘ ָׁשם ֵהִביא ַעל ַמֲעַלת ַהַּמִּניַח ְּתִפִּלין ָּכל ַהּיֹום ֶאת ַהּמּוָבא ַּבְּגָמָרא (ְמִגָּלה 
כח א) ַעל אֹודֹות ַרִּבי ֵזיָרא ֶׁשֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָּזָכה ַלֲאִריכּות ָיִמים ְּבָׂשָכר ֶׁשִהְקִּפיד א 

ֵּפֵרׁש  מג)  אֹות  רכא  סי‘  (ח“ב  ֵמַאֲהָבה‘  ’ְּתׁשּוָבה  ּוְבׁשּו“ת  ְּתִפִּלין.  ְּבא  ַאּמֹות  ַאְרַּבע   ֵליֵל
ֶׁשָּׂשָכר ֶזה הּוא ַּדְוָקא ְּכֶׁשַּמֲאִרי ִּבְלִביָׁשָתן ְוא ְּכֶׁשּלֹוְבָׁשן ִלְזַמן מּוָעט ּופֹוְשָׁטן.

 ַאף ַּבְּגָמָרא ְּבַׁשָּבת (קיח ב ע“פ ַרִׁש“י ָׁשם) ִהְתָּפֵאר ַרב ֵׁשֶׁשת ַּבָּׂשָכר ַהָּגדֹול ֶׁשָּצפּוי לֹו ַעל ָּכ
ֶׁשֹּלא ָהַל ַאְרַּבע ַאּמֹות ְּבא ְּתִפִּלין. ּוֵבֵאר ַהַּמַהְרָׁש“א (ח“א ָׁשם) ִּכי א ִּבֵּקׁש ַרב ֵׁשֶׁשת 
ָׂשָכר ַעל ַהִּמְצוֹות, ֶאָּלא ָּבא לֹוַמר ִּכי ַהַּמְקִּפיד ָּבֶהן ְּכָכל ְיָכְלּתֹו, ִמָּׁשַמִים ְמַסְּיִעים ְּבָידֹו 

ֶׁשּיּוַכל ְלהֹוִסיף ּוְלַקְּיָמן ְּבָכל ֵעת, ּוִמֵּמיָלא ִמְתַרֶּבה ְׂשָכרֹו.

ְּבַמֶּסֶכת ְמָנחֹות (מד א) ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש: ”ָּכל ַהַּמִּניַח ְּתִפִּלין – ַמֲאִרי ָיִמים, ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ה‘ 
ֲעֵליֶהם ִיְחיּו‘ (ְיַׁשְעָיה לח טז)“ – ”אֹוָתם ֶׁשּנֹוְׂשִאין ֲעֵליֶהם ֵׁשם ה‘ ַּבְּתִפִּלין ִיְחיּו“ (ַרִׁש“י ָׁשם). 
 ּוֵבֵאר ַהָּב“ח (או“ח לז) ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשהּוא ִהְקִּפיד ָלֵׂשאת ֶאת ֵׁשם ה‘ ָּדבּוק ְלגּופֹו ָּתִמיד, ָּכ
ִיְזֶּכה ֶׁשְּיֻקַּים ּבֹו ”ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה‘ ֱאֵקיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום“ (ְּדָבִרים ד ד) – ָּבעֹוָלם 
ַהּמַֹח  ְוַעל  ַהֵּלב  ַעל  ַהֻּמָּנחֹות  ֶׁשַהְּתִפִּלין  ֵּבֵאר  ָׁשם)  (ח“א  ְוַהַּמֲהָר“ל  ַהָּבא.  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה 

ֶׁשָּבֶהם ְּתלּוִיים ַחֵּיי ָהָאָדם, ִּכְבָיכֹול ְמִזינֹות ֶאת אֹוָתם ָהֵאיָבִרים ְונֹוְתנֹות ָלֶהם ַחִּיים.

ְוָכ ָּכַתב ְּב‘ֻׁשְלָחן ָערּו ָהַרב‘ (לז א): ”ָׁשנּו ֲחָכִמים: ְליֹום ַהִּדין, ִאם ִיְהֶיה ַזַּכאי ְּבִמְצַות 
ְּתִפִּלין – ַּכף ְזכּות ַמְכַרַעת, ְוִאם ָּפַׁשע ָּבֶהן – ַּכף חֹוָבה ַמְכַרַעת, ֶׁשֵאין ְל ְּגדֹוָלה ְּבָכל 
 ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ֶׁשַּבּתֹוָרה יֹוֵתר ִמִּמְצַות ְּתִפִּלין, ֶׁשִהְקָׁשה ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ִלְתִפִּלין... ְלָכ

ָצִרי ָּכל ָאָדם ֶׁשְּיֵהא ָזִהיר ְּבִמְצַות ְּתִפִּלין ְוָכל ַהָּזִהיר ָּבֶהן ַמֲאִרי ָיִמים“.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ה ְּבַקִּדיׁש קֶֹדם ’ָּכל ִנְדֵרי‘ ַמֲעֹשֶ

ע טטּתַ בּבָ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ְּבַק ֹשה

סִספפּפו ם
‘ (ח) ת ’ְוָאַהְבּתָ ָרׁשַ ַמע – ּפָ ְקִריַאת ׁשְ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


