
ן ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ַעל ַהְּתִפָּלה
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג)

ֶאת ִיּתּור ְלׁשֹון "ֵלאמֹר" ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִויץ ַרָּבּה 
ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט:

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ד ב) הּוָבא ִּכי ַרִּבי יֹוָחָנן ִּתֵּקן ֶׁשּקֶֹדם ְּתִפַּלת 
ְׁשגּוָרה  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשְּתֵהא  ַהִּמְתַּפֵּלל  ְיַבֵּקׁש  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה 
 "ְּבִפיו, ַּבֲאִמיַרת ַהָּפסּוק: "ה' ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶת
ה',  ִמִּלְפֵני  ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש  ְּבבֹואֹו  מֶֹׁשה  ַאף  יז).  נא  (ְּתִהִּלים 
ְּבִפיו,  ְׁשגּוָרה  ְּתִפָּלתֹו  ֶׁשִּתְהֶיה   – "ֵלאמֹר"  ּוִבֵּקׁש:  ִהְקִּדים 

ְוָכ ִהיא ִּתְתַקֵּבל ְלָרצֹון (ְרֵאה ְּבָרכֹות לד ב).
'ָּפִנים ָיפֹות'

ְּתִפַּלת 'ְנִעיָלה' – ַהְּתִפָּלה ַהַּמְכִריָעה
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג)

ַהָּמקֹום  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ֶׁשָאַמר  ְמקֹומֹות  ָׁשה  ִמּׁשְ ֶאָחד  "ֶזה 
ָלאו"  ִאם  ְׁשֵאָלִתי  ַּתֲעֶׂשה  ִאם  ֶׁשּתֹוִדיֵעִני  ַעד   ַמִּניֲח ֵאיִני 

(ַרִׁש"י, ע"פ דב"ר ב ו). 

ְּבִגיַמְטִרָּיה   – ְּתִפּלֹות  תקט"ו  ִּכי  ְמבָֹאר  י)  יא  (דב"ר  ַּבִּמְדָרׁש 
ְוא  ָלָאֶרץ,  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשִּיְזֶּכה  ה'  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ָנָׂשא  'ָוֶאְתַחַּנן', 
ְּתִפָּלתֹו  ִאם  ה'  ֶׁשּיֹוִדיֵענּו   – זֹו  ַּבָּקָׁשתֹו  ִּכי  ִנְרֶאה  ַנֲעָנה. 
 – ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבְּתִפָּלה  ֶנֶאְמָרה  ָלאו,  ִאם  ְלָפָניו,  ְמֻקֶּבֶלת 
התקט"ו ְּבִמְסָּפר, ֶׁשֵּכן ְלַאֲחֶריָה הֹוָרהּו ה' (ְלַהָּלן פס' כו): "ַרב 
ָל ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה". ְוֵיׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע 

ִהְמִּתין ַעד ַעָּתה ִמְּלַבֵּקׁש זֹאת?
ֵּבאּור ִנְפָלא ְלָכ ֵּבֵאר ַה'ֲחַתם סֹוֵפר':

ָהָיה  ָלָאֶרץ  ִיָּכֵנס  ֶׁשֹּלא  מֶֹׁשה  ַעל  ִנְגַזר  ֶׁשֵּמֲחָמתֹו  ַהְּמאָֹרע 
ְלַאַחר  ֶׁשָּפְסקּו  ֵמיֶמיָה  ֶאת  ֶׁשּתֹוִציא  ְּכֵדי  ַהְּבֵאר  ַהָּכַאת 
ֶׁשל  ְּכבֹוָדּה  ִמְּפֵני  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ְּבִניָסן.  ְּבי'   – ִמְרָים  ְּפִטיַרת 
ִמְרָים א ָּפְסָקה ְנִביַעת ַהְּבֵאר ִמָּיד ִעם ְּפִטיָרָתּה, ֶאָּלא ַרק 
ְבָעה' – ְּבי"ז ְּבִניָסן. ְּבאֹותֹו יֹום ִהָּכה מֶֹׁשה ֶאת  ְּכתֹם ְיֵמי ַה'ּׁשִ
ַהֶּסַלע ְוִנְגַזר ָעָליו ֶׁשֹּלא ִיָּכֵנס ָלָאֶרץ, ּוֵמָאז ָוֵאיָל ִהְתַּפֵּלל 
ְּבַׁשֲחִרית,   – ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ַהְּגֵזָרה  ִּבּטּול  ַעל  יֹום  ְּבָכל 
 ,ָוֵאיָל ֶׁשִּמָּכאן  ַהָּיִמים  ֶאת  ב  ְנַחּׁשֵ ִאם  ּוְבַעְרִבית.  ְּבִמְנָחה 
יֹום  ֶׁשל  ְּבִמְנָחה  ָנָׂשא  התקי"ד  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ִּכי  ִנְמָצא 
ְּתִפַּלת   – נֹוֶסֶפת  ְּתִפָּלה  ְוִתֵּקן  ָעַמד  יֹום  ְּבאֹותֹו  ַהִּכּפּוִרים. 
ִמְּבִלי  ִּכּפּור  יֹום  ָעָליו  ֶׁשַּיֲעבֹר  ָרָצה  ֶׁשֹּלא  ְלִפי  ְנִעיָלה, 
ֶׁשְּגֵזָרה  ב)  יז  (ר"ה  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶׁשֵּכן  ַהְּגֵזָרה.  ֶׁשִּתְתַּבֵּטל 
ִמְתַּבֶּטֶלת,  ֵאיָנּה  ׁשּוב  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום  ַהָּיִחיד  ַעל  ֶׁשִּנְגְזָרה 

ְוזֹו ָהְיָתה ַהְּתִפָּלה התקט"ו.
ֵמַעָּתה מּוָבן ִמְּפֵני ָמה ַּדְוָקא 'ָּבֵעת ַהִהיא' ִּבֵּקׁש ָלַדַעת ִאם 
ִנְתַקְּבָלה ְּתִפָּלתֹו, ִאם ָלאו, ְלִפי ֶׁשִּמָּכל ַהְּזַמִּנים ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ִּתְתַקֵּבל  ַּבָּקָׁשתֹו  ִאם  ַהּקֹוַבַעת  ָהְיָתה  זֹו  ָׁשָעה  ַעָּתה,  ַעד 

ִאם ָלאו.
'ְּדָרׁשֹות ֲחַתם סֹוֵפר' ח"ב עמ' שלד

ְּבִריאּות ְׁשֵלָמה ִּבְזכּות ְקִריַאת ְׁשַמע ְׁשֵלָמה
"ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱאקֵיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום" (ד ד)

ָּדַרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ַחִּיים ֶאְפַרִים ִמְּסִדיְלקֹוב: 
ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְּתֵהא  "א  ו):  ְקדֹוִׁשים  (ַּתְנחּוָמא  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ֵאיָבִרים  ְּכִמְנַין  ֵּתבֹות  ָרָמ"ח  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ִמְּפֵני   ,ְּבֵעיֶני ָקָלה 
ֶׁשֵּמַאַחר  ג)  סא  (או"ח   'ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ ְוִנְפָסק  ֶׁשָּבָאָדם..." 

ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֵיׁש ַרק ָרָמ"ה ֵּתבֹות, ְּכֵדי ְלַהְׁשִליָמן ְלִמְנַין 
ָרָמ"ח – ְּכֶנֶגד ָרָמ"ח ֵאיָבִרים ֶׁשָּבָאָדם – חֹוֵזר ְׁשִליַח ַהִּצּבּור 

ַעל ְׁשלֹוׁש ַהֵּתבֹות: "ה' ֱאֵקיֶכם ֱאֶמת". 
ְלַאַחד  ַחּיּות  ַמֲעִניָקה  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ֵּתָבה  ֶׁשָּכל  ֵּכיָון 
ֱאֵקיֶכם  "ה'  ֲאִמיַרת  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ִנְמָצא  ָהָאָדם,  ֵמֵאיְבֵרי 
ֱאֶמת" זֹוֶכה ָהָאָדם ִּבְבִריאּות ֻמְׁשֶלֶמת ְלָכל ָרָמ"ח ֵאיָבָריו. 
ּוְלָכ ָרַמז ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ַּכֲאֶׁשר ֵּתַבת "ְוַאֶּתם" – אֹוִתּיֹות 
'ה'  ַלֵּתבֹות  ֻּתְדַּבק   – ֱאֵקיֶכם"  ַּבה'  "ַהְּדֵבִקים  'ֱאֶמת', 
ֻּכְּלֶכם  ֶׁש'ַחִּיים  ָלֶכם  ֻמְבָטח  ֲאַזי  ְׁשַמע,  ִּבְקִריַאת  ֱאֵקיֶכם' 

ַהּיֹום' – ְּבָרָמ"ח ֵאיְבֵריֶכם ְוָׁשָס"ה ִּגיֵדיֶכם.
'ַעּמּוֵדי  ַּבַעל  ֵמֵאייִׁשיׁשֹוק,  ְׁשמּוֵאל  ַאְבָרָהם  ְּבַרִּבי  ה  ַמֲעֹשֶ
ַעד  ְנפּוָחה  ְּכֶׁשֶּלְחיֹו  ַׁשֲחִרית  ִלְתִפַּלת  ַּפַעם  ֶׁשִהִּגיַע  ֵאׁש', 
ִלְמאֹד. ְיִדידֹו ַרִּבי ַחִּיים ֵליּב ִמְּסָטאִוויסק ֶׁשֶּנֱחַרד ַלַּמְרֶאה, 
"ֶאֶמׁש,  ַמְפִּתיָעה:  ִּבְתׁשּוָבה  ְוַנֲעָנה  ַהָּדָבר  ֵּפֶׁשר  ַעל  ָּתַמּה 
ֶׁשל  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ָּכָראּוי  ְלַדְקֵּדק  ָזִכיִתי  א  ְלַצֲעִרי, 
 ַעְרִבית", ֵהִׁשיב ָה'ַעּמּוֵדי ֵאׁש', "ֵמַחַּמת ֵּכן ָּכֲאבּו ִׁשַּני ְּבֶמֶׁש
ָּכל ַהַּלְיָלה ּוֶלְחִיי ִהְתַנְּפָחה. ַעָּתה ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶאְׁשַּתֵּדל 
ֵאָרֵפא".  ּוְבַוַּדאי  ְׁשַמע,  ִּבְקִריַאת  ְּכֶׁשֲאַדְקֵּדק  זֹאת  ְלַתֵּקן 

ִּכְדָבָריו ֵּכן ָהָיה, ַוְּיִהי ְלֶפֶלא. 
'ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים'; 'ִנְטֵעי ֵאיָתן' ח"ז אֹות א

 'ַמֲעַמד ַהר ִסיַני' ְּבָכל יֹום
 ִמּתֹו ָּבָהר  ְקַהְלֶכם  ָּכל  ֶאל  ה'  ִּדֶּבר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  "ֶאת 

ָהֵאׁש ֶהָעָנן ְוָהֲעָרֶפל קֹול ָּגדֹול ְוא ָיָסף" (ה יח)
ְוַקָּים  ָחָזק  קֹולֹו  ִּכי  ָּפַסק',  'ְוא  ְמַתְרְּגִמיָנן:   – ָיָסף'  "'ְוא 

ְלעֹוָלם" (ַרִׁש"י).
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים ׁשֹור ָאָב"ד ְסַטאנֹוב:

א יז) הּוָבא, ִּכי ִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתֹוָרה ִנְפְּתחּו  ַּבִּמְדָרׁש (ַּתְנחּוָמא ִתּׂשָ
 ַמַעְינֹות ַהָחְכָמה ִּבְפֵני מֶֹׁשה, ּוִמְּלַבד ֶׁשִּלְּמדֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְוֶׁשַּבַעל ֶּפה, ַאף ִּגָּלה לֹו ְּבאֹוָתּה 
 ְּבַמֲהַל ְלַחֵּדׁש  ַהֲחָכִמים  ֶׁשֲעִתיִדים  ָמה  ָּכל  ֶאת  ָׁשָעה 

ַהּדֹורֹות.
ה'  ֶׁשּקֹול  ְּבכֹוְתבֹו  ַרִׁש"י  ִּכּוֵן   ֶׁשְּלָכ ְלָפֵרׁש  נּוַכל  ֶזה  ְלִפי 
ֶׁשָּיַרד  ָהרּוָחִני  ַפע  ֶׁשַהּׁשֶ  – ָּפַסק  א  ּתֹוָרה  ְּבַמַּתן  ֶׁשִּנְׁשַמע 
ֶעֶצם  ְוַעד  ְלעֹוָלם,  ָּפַסק  א  ּתֹוָרה  ַמַּתן  ִּבְׁשַעת  ְלִיְׂשָרֵאל 
ַהּיֹום ַהֶּזה זֹוִכים ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ַהּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה 

ְלַחֵּדׁש ִּבְזכּותֹו ִחּדּוִׁשים ַלֲאִמָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה.
ְּדָבָרו  "ַמִּגיד  יט):  קמז  (ְּתִהִּלים  ַהָּכתּוב  ִּבְלׁשֹון  ִנְרָמז  ֶזה  ִעְנָין 
הֹוֶוה,  ְלׁשֹון   – 'ַמִּגיד'  ְלִיְׂשָרֵאל";  ּוִמְׁשָּפָטיו  ֻחָּקיו  ְלַיֲעקֹב 
ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  'ַמִּגיד'  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ֵלאמֹר: 

ּתֹוָרתֹו ְלִיְׂשָרֵאל. 
ַהּתֹוָרה  ִּבְרכֹות  ֶאת  ְמַסְּיִמים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ֻּתְסַּבר  ָּבזֹאת 
ָעָבר  ִּבְלׁשֹון  ְוא  הֹוֶוה,  ִּבְלׁשֹון   – ַהּתֹוָרה'  'נֹוֵתן  ַּבִּמִּלים 
'ֲאֶׁשר ָּבַחר'. ִּכי ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה א  ִּכְפִתיַחת ַהְּבָרָכה: 
ַעל  ֶהָאָרתֹו  ֶאת  ִמְּלַהְׁשִּפיַע  ְּבִסיַני,  ֶׁשִּנַּתן  ה'  קֹול  ּפֹוֵסק 

לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה.
'ּתֹוַרת ַחִּיים' ָּבָבא ְמִציָעא פה א

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
ְרפּוַאת ַהחֹוֶלה ְּתלּוָיה ְּב'ָאֵמן'

"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג)
ָּכַתב ַרֵּבנּו ֲאִביְגדֹור ָצְרָפִתי ִמַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות: 

'ְוִהְתַחַּנְנִּתי',  ְוא:  "ָוֶאְתַחַּנן",  ְלׁשֹון:  מֶֹׁשה  ֶׁשָּנַקט   ְּבָכ
ַּבֲעבּורֹו  ִיְתַּפְּללּו  ֵהם  ֶׁשַאף  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ֶׁשִּבֵּקׁש  ָרַמז 
 ְלִפיָכ ָהַרִּבים.  ְּתִפַּלת  ּכַֹח  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ַעד   ְלַלֶּמְד  –
ָּבַרִּבים  יֹאַמר  ֵּביתֹו,   ְּבתֹו חֹוֶלה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ִּכי  ָראּוי 
'ִמי ֶׁשֵּבַר' ִלְרפּוָאתֹו, ּוְבָכ ֶׁשִּיְצָטְרפּו ַהָּקָהל ִלְתִפָּלתֹו 

ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן', ֵּתָהֵפ ְּתִפָּלתֹו ִלְתִפַּלת ַרִּבים.
ְלעֹוֵרר,   אֹוֶיעְרָּבא ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ָהָיה  ָרִגיל  ְוָאֵכן, 
ַהחֹוֶלה,  ִלְרפּוַאת  ַּבִּצּבּור  ְּתִהִּלים  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּבֵעת  ִּכי 
ָראּוי ֶׁשַהָּקָהל ַיְמִּתינּו ַעד ְלַאַחר ֶׁשְּיַסֵּים ַהַחָּזן לֹוַמר 'ִמי 

ֶׁשֵּבַר' ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו ַאֲחָריו ָאֵמן. 
'ֵּפרּוִׁשים ּוְפָסִקים ְלַרֵּבנּו ֲאִביְגדֹור ָצְרָפִתי' ְּפָסק שיט; 
'ֲהִליכֹות ְׁשמֹה' ְּתִפָּלה פ"ח הע' 16

ְּתִפָּלה ְּבִחּתּו ְׂשָפַתִים
"ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג)

ַהְּתִפָּלה  "ָהְיָתה  ַּבְחֵיי:  ַרֵּבנּו  ָּדַרׁש  "ֵלאמֹר"  ֵּתַבת  ֶאת 
ֶאת  ְלַבֵּטא  ִהְקִּפיד  מֶֹׁשה  ְּכלֹוַמר:  ְׂשָפַתִים".   ְּבִחּתּו
ּוְכִדְבֵרי  ַהֵּלב.  ְּבַמְחֶׁשֶבת  ִהְסַּתֵּפק  ְוא  ְּבִפיו,  ְּתִפָּלתֹו 
 ֶֹׁשַּיְחּת"  ָצִרי ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל  א)  לא  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא 
 ֶׁשָּצִרי ַהַּכָּוָנה  ֶׁשֵאין  ַהִחיָד"א  ְוָכַתב  הֹוִסיף  ִּבְׂשָפָתיו". 
ְלִהְתַּפֵּלל ְּבקֹול, ֶאָּלא ֵיׁש ַלֲחתֹ ֶאת ַהֵּתבֹות ִּבְׂשָפָתיו. 
ֵלאמֹר'  ַהִהוא  'ָּבֵעת  ַהֵּתבֹות:  ֶׁשָראֵׁשי   ִמָּכ ַלָּדָבר  ְוֶרֶמז 
ְוא  ֶהֶבל  ְׂשָפָתיו  הֹוִציאּו  ֶׁשְּבַדְּברֹו  ְּכלֹוַמר  'ֶהֶבל',  ֵהם 

קֹול. 
ְּבֵפרּוׁש ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַׁשָּבת קיט ב): "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל 
ָהִראׁשֹוִנים:  ֶנְחְלקּו  ֵעֶדן"  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחים  ּכֹחֹו 
ַּכּוָָנתֹו",  "ְּבָכל  ֵּפֵרׁש:  ּכֹחֹו)  ְּבָכל  ַהַּמְתִחיל  ִּדּבּור  (ָׁשם  ַרִׁש"י 
ְוִאּלּו ַהּתֹוְספֹות (ָׁשם ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ּכֹל) ֵּפְרׁשּו: "ְּבקֹול ָרם". 
אּוָלם ָּתַמּה ַהַּמֲהָר"ל ִּכי ְלִׁשיטֹות ֵאּלּו, ַמּדּוַע א ֶנֱאָמר: 
ֵּתבֹות  ֶאת  ֵּפֵרׁש   ְלִפיָכ ַּכּוָָנתֹו"?  "ְּבָכל  אֹו  ָרם"  "ְּבקֹול 
 ְּבָכל ּכֹחֹו" ִּכְפׁשּוָטן, ִמּשּׁום ֶׁשֵּיׁש ַלֲענֹות 'ָאֵמן' ְּבִחּתּו"

ְׂשָפַתִים ָּגמּור ְוא ְּבָׂשָפה ָרָפה. 
'ַנַחל ְקדּוִמים' 'ְנִתיבֹות עֹוָלם' ְנִתיב ָהֲעבֹוָדה יא

ן ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ 342ּפָ תש"פ

ַחר.  'ְּבֵני ֱאמּוִנים' – ַמְׁשִּכיִמים ְלִבְרכֹות ַהּׁשַ

ים „ ז) ƒָבר ָליו" (ּ„¿ נּו ‡≈ ≈‡ ר¿ ָ̃ ָכל  ינּו ּב¿ ≈̃ ל… ¡‡ '‰ ָליו ּכַ ים ‡≈ ƒר…ב ¿̃ ים  ל̃… ר לו… ‡¡ ∆ׁ̆ ל ֲ‡ „ו… י ּ‚ָ י ‚ו… ƒי מ ƒּכ"
ְּביֹום ֵׁשִני י"ג ִּבְמַנֵחם ָאב (תקפ"ט) ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ְמאֹור ַהּדֹורֹות ַרֵּבנּו ָמְרְּדַכי ַּבֶנעט.

ַעל אֹודֹות ַהְנָהָגתֹו ַּבּקֶֹדׁש ִמיֵדי ּבֶֹקר, ֵהִעיד ְּבנֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאְבָרָהם:

"ָּכל ָיָמיו א ִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ְּבֵביתֹו, ֶאָּלא ָהַל ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ִּבְקִביעּות ּוִבְזִריזּות ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. 
קֹר ְוֶגֶׁשם א ֲעָצרּוהּו, ָׁשָרב ְוֶׁשֶמׁש א ְמָנעּוהּו, ְלַמַען ִיְראּו ֲהמֹוֵני ַעם ְוַיֲעׂשּו ָּכמֹוהּו. ֵמיָמיו ָהָיה 
ֵמֲעָׂשָרה ִראׁשֹוִנים, ְוָׁשַמע ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּכֵדי ַלֲענֹות ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם, ְוַאֲחֵרי 
ִּבְתִפָּלה..."  ַהָּׁש"ץ  ֶׁשָעַמד  קֶֹדם  ּוְבַכָּוָנה  ָנִעים  ְּבקֹול  ַהֵּסֶדר  ַעל  ַהְּבָרכֹות  ְּבַעְצמֹו  הּוא  ָאַמר  ֵּכן 

('ּתֹוְלדֹות ר' ָמְרְּדַכי ַּבֶנעט' ַּדף ח). 
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ָּתִמיד  ִמְתַלּוָה  ַהְכָנָסה  ַמס  ְּבִמְׂשְרֵדי  ְלִבּקּור 
ֵּבין  ִמְסּתֹוֵבב  ַאָּתה  הּו...  ַמּׁשֶ מּוָזָרה  ְּתחּוָׁשה 
ֵּבין  עֹוֵבר  ְוַהְּמֻסָּבִכים,  ָהֲאֻרִּכים  ַהִּמְסְדרֹונֹות 
ֶאת   ְּבֵעיֶני סֹוֵקר  ָהַרִּבים,  ַהַהְמָּתָנה  ַחְדֵרי 
ֶׁשל  ְׁשמֹו  ֶאת  ַהּמֹוִדיִעים  ַהְּקַטִּנים  ָלִטים  ַהּׁשְ
ְּבָכל  ּוֻמְפָּתע   ַהָּסמּו ַּבֶחֶדר  ַהּיֹוֵׁשב  ַהָּפִקיד 
ֵמַהּיֹוְׁשִבים  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ְלַגּלֹות  ֵמָחָדׁש  ַּפַעם 
ַּבֲחָדִרים ֵאּלּו ָּכמֹוהּו ְּכ'ֶמֶל' ַּבַּתְפִקיד ֶׁשָעָליו 

ֻהְפַקד.
ִאיׁש ֵאינֹו ְמַבֵּקר ְּבִמְׂשְרֵדי ַמס ַהְכָנָסה ְלָצְרֵכי 
ֶׁשֻאַּלץ  ִמי  ַרק  ַמִּגיַע  ֶׁשֵאָליו  ָמקֹום  ֶזהּו  ִּבּלּוי. 
ַלֲעׂשֹות זֹאת. א ִיָּפֵלא ֵאפֹוא ִּכי ִמְצֵחיֶהם ֶׁשל 
ְקָמִטים,  ֲחרּוֵׁשי  ָּתִמיד  ִיְהיּו  ַהָּמקֹום  ּפֹוְקֵדי 
ִאם  יֹוֵדַע   ֶׁשֵאיְנ ּדֹק  ִּתְמָצא  ָּתִמיד  ּוְבֵעיֵניֶהם 
ַּגם  ְׁשֵניֶהם  אֹו  ֶעֶצב  ִטְרָּדה,  ִּכְמַסֵּמל  ְלָפְרׁשֹו 

ַיַחד.
ְלָאָדם  ָּגדֹול  ַּתֲענּוג  ֵאינֹו  ַהְכָנָסה  ְּבַמס  ִּבּקּור 
ִמן ַהּשּׁוָרה. ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְלַבַעל ֵעֶסק 
ֵּביִתי ָוִתיק ְוַרב ָׁשִנים, ֶׁשִקּּוָה ְלַהְמִׁשי ְוִלְפעֹל 
ַהּבֹוְלׁשֹות  ֶׁשֵעיֵניֶהם  ִמְּבִלי  ַרּבֹות,  ָׁשִנים  עֹוד 
ְסָפָריו,  ִקְרֵבי  ִּבן  ְּתַפְׁשֵּפְׁשָנה  ָהָרֻׁשּיֹות  ֶׁשל 
ְוֻהְפַּתע ַּכֲאֶׁשר ְּביֹום ָּבִהיר ִהַּדְּפקּו ְנִציֵגי ַהחֹק 
ַהִּמִּלים  ֶצֶמד  ֶאת  ְּבָפָניו  ְוִהְכִריזּו  ַּדְלּתֹו  ַעל 

ַהּכֹה ְמַאֵּים: "ִּבּקֶֹרת ְסָפִרים!"
ָּכֶזה הּוא ִסּפּורֹו ֶׁשל ר' ָאֵׁשר, ְיהּוִדי ַאְׁשְקלֹוִני 
ָיֵרא ְוָחֵרד, ַהֻּמָּכר ְלָכל ַמִּכיָריו ְּכ'ִאיׁש ֶׁשֶאְפָׁשר 
ֶׁשָּבֶהן  ָהַרּבֹות  ִנים  ַהּׁשָ  ְּבֶמֶׁש ָעָליו'.   ִֹלְסמ
ָׁשַלח ָידֹו ְּבִעְסֵקי ַהִּתּוּו, ִהְסִּפיק ְלַתּוֵ ֵמאֹות 
ַרּבֹות ֶׁשל ִּדירֹות ְּבֵאזֹור ְמגּוָריו, ּתֹו ֶׁשַּמְעַּגל 
ֶׁשָּקַפץ  ַעד  ְוָגֵדל.   הֹוֵל ַהֶּנֱאָמִנים  ָלקֹוחֹוָתיו 

ָעָליו ָרְגָזם ֶׁשל ְּפִקיֵדי ַהַּמס...
ר' ָאֵׁשר ֵמעֹוָלם א ָחַׁשב ָחִליָלה ְלַהֲעִלים ַמס. 
הּוא ִהְקִּפיד ִלְרׁשֹם ֶאת ַהְכָנסֹוָתיו ְוהֹוָצאֹוָתיו 
ִיָּמֵלט  א  ַהְּדָבִרים  ֶׁשִּמֶּטַבע  ֶאָּלא  ִּבְקִפיָדה, 
ִנים  ֶׁשִּיְהיּו ֵאי ֵאּלּו ָטֻעּיֹות, ָטֻעּיֹות ֶׁשְּבֶמֶׁש ַהּׁשָ
ָהַרּבֹות ִהְצַטְּברּו ְלַכּמּות ֶׁשָהָיה ָּבּה ְּכֵדי ְלעֹוֵרר 
ֶאת ֲחָׁשָדם ֶׁשל ַאְנֵׁשי ַהחֹק. ְוָכ ָמָצא ר' ָאֵׁשר 
ָּדחּוף  ְלֵברּור  ָּבִהיר  ְּביֹום  ִנְקָרא  ַעְצמֹו  ֶאת 
ַהּשֹׁוְכִנים  ָהָראִׁשִּיים  ַהְכָנָסה  ַמס  ְּבִמְׂשְרֵדי 

ָּבִעיר ֵּתל ָאִביב.
ְּכָמקֹום  ָידּוַע  ֵאינֹו  ָאִביב  ֵּתל  ָהִעיר  ֶמְרַּכז 
ֻמְמָלץ ִלְׁשִהָּיה ֲעבּור ְיהּוִדי ְיֵרא ָׁשַמִים, אּוָלם 
ַהְתָראֹות  ַּכָּמה  ְלַאַחר  ְיֻגֶּנה.  א  ַהֶהְכֵרַח 
ֵמְרׁשּות ַהִּמִּסים, ֶנֱאַלץ ר' ָאֵׁשר ְלַפּנֹות ִמֵּסֶדר 
ִיְהֶיה  ֶׁשְּבַמֲהָלָכן  ָׁשעֹות  ַּכָּמה  ֶהָעמּוס  יֹומֹו 
ְלַחְסֵדי  ּוְלַהְמִּתין  ַּבְּדָרִכים  ְלִהַּטְלֵטל  ָעָליו 
ָהִעיר  ְּבֶמְרַּכז  ַהְּמֻמָּקִמים  ַהְכָנָסה  ַמס  ְּפִקיֵדי 

ֵּתל ָאִביב.
ִּבְתִחָּלה הּוא ִנָּסה ִלְדחֹות ֶאת ַהְּנִסיָעה, אּוָלם 
ַעד ְמֵהָרה ֵהִבין ִּכי ְּכָכל ֶׁשַּיְקִּדים ְלַטֵּפל ַּבִּתיק 
ְנָזִקים  ָּפחֹות  לֹו  ִיְהיּו   ָּכ  ,ּוִמְסַּתֵּב  ַההֹוֵל
ּוְלַאַחר  ָאֵׁשר,  ר'  ֵאפֹוא  ִהְׁשִּכים   .ַּבֶהְמֵׁש
ַּתֲחַנת  ְלֵעֶבר  ָּפָנה  יֹומֹו  ֻחֵּקי  ֶאת  ֶׁשִּסֵּים 
ָהַרֶּכֶבת ֶׁשְּבַאְׁשְקלֹון. ְּבֶאְמָצעּות ָהַרֶּכֶבת ִקּוָה 
ֶׁשֲהא  ְיֵתָרה,  ִּבְמִהירּות  ָאִביב  ְלֵתל  ְלַהִּגיַע 
לֹום',  ַּתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת ַהֵּתל ֲאִביִבית, 'ַּתֲחַנת ַהּׁשָ
ַהְכָנָסה.  ַמס  ְלִמְׂשְרֵדי  ְוִנְרֶאה   ָסמּו ְמֻמֶּקֶמת 
ְזַמֵּני  ֶאת  ֵהיֵטב  ָאֵׁשר  ר'  ֵּבֵרר  ָלֵכן  קֶֹדם  יֹום 
ִאם  ִּכי  ֶחְׁשּבֹון   ָעַר הּוא  ָהַרָּכבֹות.  ְיִציַאת 
ֵיֵצא ְּבָׁשָעה ְמֻסֶּיֶמת, ַיִּגיַע ְּכָׁשָעה ִלְפֵני ְסִגיַרת 
ְמִׂשיָמתֹו  ֶאת  ְלַהְׁשִלים  יּוַכל   ְוָכ ַהִּמְׂשָרִדים 
ָעה ַהְּמיֶֹעֶדת ִמֵהר  ְוָלׁשּוב ְלֵביתֹו ִּבְמֵהָרה. ַּבּׁשָ
ָלֵצאת ְלֵעֶבר ַהַּתֲחָנה. ֶאָּלא ֶׁשְּבַדְרּכֹו ִהְתַרֵחׁש 
ִהְסִּפיק  ַלַּתֲחָנה  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ָצפּוי,  ִּבְלִּתי  ִעּכּוב 
ָהַרֶּכֶבת  ֶׁשהֹוִתיָרה  ֶהָעָׁשן  ׁשֶֹבל  ֶאת  ִלְראֹות 

ַאֲחֶריָה.
ִאֵחר  הּוא  ַהֻּמְקֶּדֶמת  ִהְתַאְרְּגנּותֹו  ָּכל  ִעם 
ְלַהְמִּתין  ֶׁשֵּיָאֵלץ  לֹו  ָּגַרם  ְוָהִאחּור  ָלַרֶּכֶבת, 
 ִמָּכ יֹוֵצא  ּוְכפַֹעל  ַהָּבָאה  ָלַרֶּכֶבת  ַעד  ְּכָׁשָעה 
ַעד  ָאִביב,  ְּבֵתל  ָׁשעֹות  ַּכָּמה  ְלַהְמִּתין  ַאף 

ִלְפִתיָחָתם ַהְּמֻחֶּדֶׁשת ֶׁשל ַהִּמְׂשָרִדים ִּבְׁשעֹות 
ַאַחר ַהָּצֳהַרִים.

ַעד  ִהְמִּתין  הּוא  לֹו.  ָהיּו  א  ַרּבֹות  ְּבֵררֹות 
ְלִמְׂשְרֵדי  ִהִּגיַע  ַּכָּצפּוי,  ַהָּבָאה.  ָהַרֶּכֶבת  ְלבֹוא 
ַמס ַהְכָנָסה, ָחֵמׁש ַּדּקֹות ִלְפֵני ְׁשַעת ַהְּסִגיָרה 
ֶׁשל  ַלִּמְסְּדרֹון  ֲעצּוָרה  ִּבְנִׁשיָמה  ְוִנְכַנס 
ְּבַכּמּות  ִהְבִחין  הּוא  ַהְּמֻבֶּקֶׁשת.  ַהַּמְחָלָקה 
לֹו  ִּתְהֶיה  א  ִּכי  ְוֵהִבין  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּמְמִּתיִנים 
ְּבֵרָרה ֶאָּלא ָלׁשּוב ַלָּמקֹום ַאַחר ַהָּצֳהַרִים. הּוא 
ַסב ַעל ִעְקבֹוָתיו ְּבָעְגַמת ֶנֶפׁש, ִנְכַנס ַלַּמֲעִלית 
ָלֶרֶדת  ּוָפָנה  ְּבָפָניו  ֶׁשִּנְפְּתָחה  ָהִראׁשֹוָנה 

ְלקֹוַמת ַהְּכִניָסה.
ֶאָחד  ֲאָנִׁשים,  ַּכָּמה  ָהיּו  ְּכָבר  ַהַּמֲעִלית   ְּבתֹו
ַהַּמֲעִלית  ִּכָּפה.  ָחבּוׁש  ֲחֵרִדי  ְיהּוִדי  ֵמֶהם 
ְּבַׁשְרוּולֹו  ַהֲחֵרִדי  ָּתַפס  ּוְלֶפַתע  ָלֶרֶדת,  ֵהֵחָּלה 

ְוִהְתַעְנֵין: "ִהְתַּפַּלְלָּת ִמְנָחה, ַרִּבי ְיהּוִדי?" 
"א", ֵהִׁשיב ר' ָאֵׁשר, "ֲהא ְּבקִֹׁשי ִהִּגיַע ַהְּזַמן 

 ."ְלָכ
ְלִמְנָין",  ָלנּו  ַּתְׁשִלים  ּבֹוא  ַצִּדיק,  "ְּבַבָּקָׁשה, 
ָהָיה  ָיכֹול  א  ָאֵׁשר  ְור'  ִּבְתִחָּנה,  ָהִאיׁש  ִּבֵּקׁש 
ֵּבית  ֶאל  ָהִאיׁש  ַאַחר   ִהְׂשָּתֵר הּוא  ְלָסֵרב. 
ֶׁשל  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבּקֹוָמה  ַהְּמֻמָּקם  ַהְּכֶנֶסת 

ַהִּבְנָין. 
ָהָיה  ַרָּבה.  ְּבַכּוָָנה  ִמְנָחה  ִהְתַּפֵּלל  ָאֵׁשר  ַרִּבי 
ֶׁשִּסֵּים ֶאת  ַהִּדין ַּבֲעבּורֹו, ּוְלַאַחר  ֶזה ְּכמֹו יֹום 
ְּתִפָּלתֹו, ָׁשַמע ֵּכיַצד ֶאָחד ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים ּדֹוֵפק 
ַעל ַהִּביָמה ּוְמַבֵּקׁש ֵמַהּנֹוְכִחים: "ָאָּנא ַהְמִּתינּו 
ֶרַגע ְוִאְמרּו ֶּפֶרק ְּתִהִּלים ַּבֲעבּור ָאִבי ַהּשֹׁוֵכב 

ְּבֵבית ַהחֹוִלים ַהָּסמּו ְּבַמָּצב א ָּפׁשּוט".
ַהִּמְתַּפְּלִלים, ֶׁשֶחְלָקם ִמֲהרּו ְּכִפי ַהִּנְרֶאה, ְּכָבר 
ָאֵׁשר  ֶׁשר'  ֶאָּלא  ֵמַהָּמקֹום,  ְלִהְׁשַּתֵּמט  ֵהֵחּלּו 
ִּבְמִהירּות  ִנַּגׁש  הּוא  ה.  ַמֲעֹשֶ ַלֲעׂשֹות  ֶהְחִליט 
ְּכֶׁשֵאָליו  ְּבקֹול,  ִלְקרֹא  ְוֵהֵחל  ַהַחָּזן,  ְלַעּמּוד 
ְּתִהִּלים  ֶּפֶרק  ַהִּמְתַּפְּלִלים,  ֶיֶתר  ִמְצָטְרִפים 
ְוַאף  ִמְתַּפֵּלל,  אֹותֹו  ֶׁשל  ָאִביו  ְרפּוַאת  ַּבֲעבּור 
ֶׁשְּלַאֲחֶריָה  ִנְרֶּגֶׁשת   'ֶׁשֵּבַר 'ִמי  ַּבֲאִמיַרת  ִסֵּים 

ָענּו ֻּכָּלם 'ָאֵמן'.
ֵאָליו  ִנַּגׁש  ִלְמקֹומֹו,  ָלׁשּוב  ּוָפָנה  ִּסֵּים  ִמּׁשֶ
ְּבָפָניו  ִהִּביַע  ְוַאף  ְּבחֹם  לֹו  הֹוָדה  ְיהּוִדי,  אֹותֹו 
ְיהּוִדי  ַּבֲעבּור  ֶׁשָּטַרח   ָּכ ַעל  ִהְתַּפֲעלּותֹו  ֶאת 
ִנימּוִסים  ִמּלֹות  ֵאּלּו  ֵאי  ְלַאַחר  ַמִּכיר.  ֶׁשֵאינֹו 
ָאֵׁשר  ְור'  ְלַדְרּכֹו,  ָּפָנה  ָהִאיׁש  ִנְפְרדּו.  ֵהם 
ֶׁשִּיָּפְתחּו  ַעד  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ִלְלמֹד  נֹוַתר 
ָמקֹום  לֹו  ָהָיה  ְלָפחֹות  ֵמָחָדׁש.  ַהִּמְׂשָרִדים 
ָאֵׁשר  ר'  ָּפָנה  ִּכְׁשָעַתִים  ְלַאַחר  ְלַהְמִּתין.  טֹוב 
ָעַבר  הּוא  ְוִנְפְּתחּו.  בּו  ֶׁשּׁשָ ַהִּמְׂשָרִדים  ְלִכּוּון 
ִהִּגיַע  ְוַכֲאֶׁשר  ַהְּמֻפָּתִלים,  ַהִּמְסְדרֹונֹות  ֵּבין 
ְלֶפַתע  מּולֹו  הֹוִפיַע  ַהְּמֻבֶּקֶׁשת,  ַלַּמְחָלָקה 

'ְיִדידֹו' ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת.
ִּבְרׁשּות  ִּבּקּורֹו  ְלֵפֶׁשר  ִהְתַעְנֵין  ַה'ָּיִדיד' 
ִהְזִמינֹו  ּבֹואֹו,  ַמְּטַרת  ַעל  ַמע  ּׁשָ ּוִמּׁשֶ ַהִּמִּסים. 
ָעה  ִמּׁשָ ְלַמְעָלה   ּוְבֶמֶׁש ְלִמְׂשָרדֹו,  ְלִהָּכֵנס 
ֲאֶׁשר  ַעד  ְּבִתיקֹו,  ּוִביִעילּות  ִּבְמִסירּות  ִטֵּפל 

ִהְסַּתְּדרּו ָהִעְנָיִנים ַעל ַהַּצד ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר.
ֶאָחד  ָהָיה  ָהִאיׁש  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ְלֶרַגע  ֵמֶרַגע 
ְוֵעֶקב  ַהִּמִּסים,  ִּבְרׁשּות  ַהְּבִכיִרים  ֵמַהְּמַנֲהִלים 
ר'  ִהְתמֹוֵדד  ֶׁשִעָּמּה  ַהְּבָעָיה  ֶׁשל  ֻמְרָּכבּוָתּה 
ֵמַהִּסּפּור  ָלֵצאת  ִסּכּוי  ָּכל  לֹו  ָהָיה  א  ָאֵׁשר, 
ַהִּמְפָּגׁש  ֶאת  ַהַהְׁשָּגָחה  סֹוְבָבה  ִאְלָמֵלא 

ֵּביֵניֶהם ֲאֶׁשר ְלַבּסֹוף הֹוִביל ִלְסִגיַרת ַהִּתיק.
ַהּתֹוָדה  ֲאִסיר  ֶׁשָהִאיׁש  ֲהֵרי   ,ְּבָכ ַּדי  א  ִאם 
ָהִאיִׁשי  ַהֶּטֶלפֹון  ִמְסַּפר  ֶאת  ְּבָיָדיו  ִהְׁשִאיר 
ְּכִפי   ,ִיְצָטֵר ִאם  ֶּבָעִתיד  ֶׁשְּיַׁשְּמׁשֹו  ְּכֵדי  ֶׁשּלֹו, 
ַּכֲאֶׁשר  ִמֵּכן.  ְלַאַחר  ָׁשבּוַע  ִהְתַרֵחׁש  ֶׁשָאֵכן 
ִהְתַּגְּלָתה ְּבָעָיה ִּבְלִּתי ְצפּוָיה ַּבִּתיק, ּוְבֶעְזָרתֹו 
ָהֲאִדיָבה ֶׁשל ֵמיִטיבֹו ִהיא ִנְפְּתָרה ִּבְמֵהָרה ַעל 

ַהַּצד ַהּיֹוֵתר טֹוב.
'ִמְׁשָנָתּה ֶׁשל ּתֹוָרה' ְׁשַלח ַּתְׁשָע"ט

ּתֹוָרּה ִלְׁשָמּה ִויִדיַעת ה' 
ִטְבָעּה ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ְמִביָאה ֶאת ָהעֹוֵסק ָּבּה 
ְלַהִּכיר ֶאת ּבֹוְראֹו ּוְלִהָּדֵבק ּבֹו. ְיֵתָרה ִמּזֹו, ָאְמרּו 
ִלּמּוד  ַּתְכִלית  ַאף  ֶׁשּזֹו  כב)  יא  ֵעֶקב  (ִסְפִרי  ֲחָכִמים 
ֶׁשִּנְזֶּכה  זֹו  ִּבְבָרָכה  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ְלָכ ַהּתֹוָרה. 
ֻּכָּלנּו ִלְהיֹות "יֹוְדֵעי ְׁשֶמ", ְּכלֹוַמר ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות 
ִלּמּוד  ְּבֶאְמָצעּות    ִיְתָּבַר ה'  ְּבַדְרֵכי  ְּדֵבִקים 
עמ'  ח"ב  ָיָקר  ֵּבן  ְלר"י  ְוַהְּבָרכֹות'  ַהְּתִפּלֹות  ('ֵּפרּוׁש  ַהּתֹוָרה 

כב; 'עַֹלת ָּתִמיד' ֶּפֶרק י). 

ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ִלְשָׁמּה"   תֹוָרֶת "ְולֹוְמֵדי  ַּבִּמִּלים: 
ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ִלְׁשָמּה.  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ֶׁשִּנְזֶּכה 
ֲהֵריִני  ּתֹאַמר  "ֶׁשָּמא  מח):  ֵעֶקב  (ִסְפִרי  ֲחָכִמים 
ִּבְׁשִביל  ָחָכם,  ֶׁשֶאָּקֵרא  ִּבְׁשִביל  ּתֹוָרה  לֹוֵמד 
ֶׁשֵאֵׁשב ִּביִׁשיָבה, ִּבְׁשִביל ֶׁשַאֲאִרי ָיִמים ָלעֹוָלם 
ַהָּבא, ַּתְלמּוד לֹוַמר (ְּדָבִרים יא יג): 'ְלַאֲהָבה ֶאת ה' 
ֱאֵקיֶכם' – לְמֹוד ִמָּכל ָמקֹום, ְוסֹוף ַהָּכבֹוד ָלבֹא" 

('ַאּבּוִדְרַהם').

ְּבַהְגָּדַרת 'ִלּמּוד ִלְׁשָמּה' ֶנֶאְמרּו ַּכָּמה ִׁשיטֹות: 
ם ִיְתָּבַר ֶׁשִּצּוָנּו  א. ִלְלמֹד ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות ַהּׁשֵ
ַרְמָּב"ם  ִלְׁשָמּה;  ד"ה  א  ז  ַּתֲעִנית  (ַרִׁש"י  ַּבּתֹוָרה  ַלֲעסֹק 

ְּתׁשּוָבה י ה). 

ב. ִלְלמֹד ַעל ְמַנת ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה 
('ֵסֶפר ֲחִסיִדים' יז; 'ַמִּגיד ִמְׁשֶנה' ת"ת י ג). 

ג. ִלְלמֹד 'ְלֵׁשם ַהּתֹוָרה' – ְּכֵדי ָלַדַעת ֶאת ַהּתֹוָרה 
ְוַלֲהִביָנּה (רֹא"ׁש ְנָדִרים סב א ד"ה ְודֵַּבר ָּבֶהן; 'ֶנֶפׁש ַהַחִּיים' 

ד ג). 
ד. ִלְלמֹד ְּכֵדי ְלִהָּדֵבק ַּבה' (ַּתְנָיא ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים פ"ה). 

ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה – ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים
ָאַמר ַהְגָּר"א ('ִאְמֵרי נַֹעם' ְּבָרכֹות יא ב): ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים 
ָמִצינּו ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוַעל 

ְׁשְׁשָּתן ָאנּו מֹוִדים ְּבִבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו': 
א. "ֲאֶשׁר ָּבַחר ָּבנּו ִמָכּל ָהַעִּמים" – ַּכֲאֶׁשר ָאַמר 
ִסיַני  ַהר  ְלַמְרְּגלֹות  ַלֲחִנָּיֵתנּו  ִני  ַהּׁשֵ ַּבּיֹום  ָלנּו 
ִלי  ִוְהִייֶתם  ְּבִריִתי  ֶאת  "ּוְׁשַמְרֶּתם  ה):  יט  (ְׁשמֹות 
ַעל  ִקַּבְלנּו   ָּכ ּוְבִעְקבֹות  ָהַעִּמים",  ִמָּכל  ְסֻגָּלה 

ַעְצֵמנּו ֶאת ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. 
ב. "ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו" – ֶׁשִּבְכָתב, ְּבַמֲעַמד ַהר 

ִסיַני.
ֶּפה,  ֶׁשְּבַעל   – ַהּתֹוָרה"  נֹוֵתן  ה'  ַאָּתה   ָּברּו" ג. 

ֲאֶׁשר ְנָתָנּה ָלנּו ִמִּפי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ְוַאף ָּכַרת 

ִעָּמנּו ָעֶליָה ְּבִרית. 
'נֹוֵתן ַהּתֹוָרה' ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה

ַמַּתן  ִּבְׁשַעת  ִּכי  יז)  א  ִתּׂשָ (ַּתְנחּוָמא  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
מֶֹׁשה.  ִּבְפֵני  ַהָחְכָמה  ַמַעְינֹות  ִנְפְּתחּו  ּתֹוָרה 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּלְּמדֹו  ּוִמְּלַבד 
ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  לֹו  ִּגָּלה  ַאף  ֶּפה,  ּוְבַעל  ֶׁשִּבְכָתב 
 ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשֲעִתיִדים ַהֲחָכִמים ְלַחֵּדׁש ְּבַמֲהַל

ַהּדֹורֹות.
ֶׁשָּיַרד  ָהרּוָחִני  ַפע  ַהּׁשֶ ִּכי  ָלַמְדנּו  ִמִּדְבֵריֶהם 
ְלעֹוָלם,  ָּפַסק  א  ּתֹוָרה  ַמַּתן  ִּבְׁשַעת  ְלִיְׂשָרֵאל 
ַהֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  זֹוִכים  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד 
ַהּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ְלַחֵּדׁש ִּבְזכּותֹו ִחּדּוִׁשים 
ְּבָרָכה  ָאנּו  ְמַסְּיִמים   ְלִפיָכ ּתֹוָרה.  ֶׁשל  ַלֲאִמָּתּה 
ְוא  הֹוֶוה,  ִּבְלׁשֹון   – ַהּתֹוָרה'  'נֹוֵתן  ַּבִּמִּלים  זֹו 
ִּכי  ָנַתן',  'ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה:  ִּכְפִתיַחת  ָעָבר  ִּבְלׁשֹון 
ֶׁשִּנְׁשַמע  ה'  קֹול  ּפֹוֵסק  א  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד 
ֶהָאָרתֹו  ֶאת  ִמְּלַהְׁשִּפיַע  ִסיַני,  ְּבַהר  ּתֹוָרה  ְּבַמַּתן 

ַעל לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ('ּתֹוַרת ַחִּיים' ב"מ פה א).
ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה

ָּכַתב ַה'ְּפִרי ְמָגִדים' ('ֵּתַבת ּגֶֹמא' ְּדָבִרים לב ג; 'ְּפִרי ְמָגִדים' 
א"א רטו ו) ִּכי ְלַדַעת ָהַרְמָּב"ן ֶׁשִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ִהיא 
ַאֲחֶריָה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַאף  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ֲעֵׂשה  ִמְצַות 
ִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה. ֶׁשֲהא ְמקֹור ִמְצַות 
"ִּכי  י):  ח  (ְּדָבִרים  ֵמַהָּפסּוק  הּוא  ַהּתֹוָרה'  'ִּבְרַּכת 
ַרִׁש"י  ּוֵפֵרׁש  ֵלאקֵינּו".  גֶֹדל  ָהבּו  ֶאְקָרא  ה'  ֵׁשם 
ַהֲאִזינּו  ְּבִׁשיַרת  מֶֹׁשה  ָּפַתח  ְּבֶטֶרם  ִּכי):  ד"ה  (ָׁשם 
ַּבֲאִמיַרת   – ֶאְקָרא"  ה'  ֵׁשם  "ִּכי  ְלִיְׂשָרֵאל:  ָאַמר 
גֶֹדל  "ָהבּו  ְוַאֶּתם:  ִלּמּוָדּה,  ִלְפֵני  ַהּתֹוָרה'  'ִּבְרַּכת 
ֵלאקֵינּו" – ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה. ִנְמָצא ֶׁשָּפסּוק 
ֲעִנַּית  ַעל  ְוֵהן  ַהּתֹוָרה  ִּבְרַּכת  ַעל  ֵהן  ְמַצּוֶה  ֶזה 
ַעְצָמּה,  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּבְרַּכת  ּוְכֵׁשם  ַאֲחֶריָה.  ָאֵמן 
ִהיא ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ְלַדַעת ָהַרְמָּב"ן, ַאף ֲעִנַּית 
ָאֵמן ַאֲחֶריָה ִהיא ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה. ִנְמָצא ֶׁשִּמי 
ֶׁשּשֹׁוֵמַע ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֶנה 'ָאֵמן' ַאֲחֶריָה 

ְמַבֵּטל ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמְּדאֹוָרְיָתא.
ְּכֶׁשעֹוֵמד  ִּכי  ְמָגִדים'  ַה'ְּפִרי  ָּפַסק  זֹאת  ְלאֹור 
 ָהָאָדם ִלְפֵני ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם, ָהֶאָחד ְמַבֵּקׁש ְלָבֵר
ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה, ּוִמְׁשֵנהּו – ְּבָרָכה ַאֶחֶרת ֶׁשִחּיּוָבּה 
ַעל   ַהְּמָבֵר ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ְלַהֲעִדיף  ָעָליו  ִמְּדַרָּבָנן, 
ַהּתֹוָרה ְוַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן, ְלִפי ֶׁשַהִחּיּוב ַלֲענֹות 

ָאֵמן ַאֲחֶריָה הּוא ִמן ַהּתֹוָרה. 

ְיׁשּוָעה ֵּבין ָּכְתֵלי 'ַמס ַהְכָנָסה'

ה  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּבין ָּכְתל ה

סִספּפּור ם
ְרכֹות ַהּתֹוָרה (ג)  ּבִ

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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ּּּבְרכ

ִנייני פּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמכככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת ֶהָעלֹון ַהִּנְפָלא 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

'ְּבֵני  ַּבֵּסֶפר  ָאֵמן.  ֲעִנַּית  ִמְצוֹות  ֶׁשל  ְּבִעְנָיָנּה  ְוַהְּתִמיִדית  ָהֲעצּוָמה  ַהִהְתעֹוְררּות  ַעל  ּכֲֹחֶכם  ְיַׁשר 
ֱאמּוִנים' (עמ' 227) מּוָבא ִּכי ְּבֵעת ֶׁשִהְתִחיל יֹו"ר 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א 
ֶאת ְּפִעילּותֹו ְלעֹוֵרר ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ִצֵּטט ְּבָפָניו ָמָרן ַּבַעל 'ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי' ֶאת ִּדְבֵרי ֵסֶפר ֲחִסיִדים (ִסיָמן 

רסא): "ֱאהֹב ְל ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּדֹוָמה ְלֵמת ִמְצָוה ֶׁשֵאין ָלּה עֹוְסִקים..."

ִמְצָוה  ְּכָבר  ֶׁשּזֹו  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ה',   ָּברּו ְלִתְפָאָרה  ְּפִרי  ֶׁשָּנְׂשָאה  ְּפִעילּות  ֶׁשל  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ַּכּיֹום, 
ֶׁשַרִּבים עֹוְסִקים ָּבּה, ַאַחר ֶׁשָּלְמדּו ְלַהִּכיר ֶאת ֶׂשֶגב ָּגְדָלּה ְוִתְפַאְרָּתּה. ּדֹוַמִני ֶׁשַּכּיֹום ֶאְפָׁשר לֹוַמר 
ֶׁשִהְתַקְּימּו ְּבִמְצָוה זֹו ִּדְבֵרי ַרְׁשִּב"י ֶׁשָּלַמְדנּו ֶזה ַעָּתה ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי (ַׁשָּבת קלח ב): "ַחס ְוָׁשלֹום 

ַכח ִמִּפי ַזְרעֹו'".  ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּדָבִרים לא כא): 'ִּכי א ִתּׁשָ
ַהחֹוֵתם ִּבְבָרָכה, 

י.ש. - ְצַפת. 

ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאקינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ֲאֶשׁר ִקְּדָשׁנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצּוָנו ַלֲעסֹוק ְּבָעָמל ְּבִדְבֵרי תֹוָרה.
ְוַהֲעֵרב – ְוַהְמֵּתק ָנא ה' ֱאֵקינּו, ֶאת ִדְּבֵרי תֹוָרְת ְּבִפינּו ּוְבִפּיֹות [ּוְבִפי ָכל] ַעְמּ ֵּבית ִיְשָׂרֵאל, 
 ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו – ָּבֵנינּו [ּוְבֵני ָּבֵנינּו] [ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו – ּוְבֵני ָּבֵנינּו] ְוֶצֱאָצֵאי ָכל ַעְּמ
ֵּבית ִיְשָׂרֵאל, ֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי ְשֶׁמ – ְּדֵבִקים ִּבְדָרֶכי, ְולֹוְמֵדי תֹוָרְת ִלְשָׁמּה – ְלֵׁשם ִקּיּום ִמְצַות 
ַּתְלמּוד ּתֹוָרה. ָבּרּו ַאָתּה ה' ַהְמַלֵמד – ַאף ַּבהֹוֶוה ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל – ְּבָכ ֶׁשְּמַסֵּיַע ְּבָיָדם 

ַלֲהִביָנּה ַעל ּבּוְרָיּה.
ְּבָיֵדינּו  ּוְמַסֵּיַע  ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ְוִצּוָנּו  ְּבִמְצוֹוָתיו  ֶׁשִּקְּדָׁשנּו  ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות  ֶׁשָעֵלינּו  ֱאֶמת   – ָאֵמן 

ְלָלְמָּדּה, ְוַהְלַואי ֶׁשִּנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְויֹוְצֵאי ֲחָלֵצינּו לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה.
 ָּברּו ּתֹוָרתֹו.  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ָהַעִּמים  ִמָּכל  ָּבנּו  ָּבַחר  ֲאֶשׁר  ָהעֹוָלם,   ֶמֶל ֱאקינּו  ה'  ַאָּתה   ָּברּו
ָּבּה  ְלַחֵּדׁש  ִלְׁשָמּה  ַהּלֹוֵמד  זֹוֶכה  ַהּתֹוָרה  ַמַּתן  ֶׁשִּמּכַֹח  ַהּדֹורֹות,  ְּבָכל  ַהּתֹוָרה  נֹוֵתן  ה'  ַאָּתה 

ִחּדּוִׁשים ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה. 
ָאֵמן – ֱאֶמת ֶׁשָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו.


