
המעבר מהתפילה לחיי המעשה
בפתח פרשתנו מספרת התורה, כי ברדת משה מן ההר, למחרת יום הכפורים, 
הקהיל את כל עדת ישראל והביא בפניהם בפרוטרוט את ציווי ה' על תרומת 
המשכן, כאשר בסיום הרצאת הדברים נאמר: "ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני 
משה" )שמות לה כ(. וכבר תמהו רבים מן המפרשים, לאיזה צורך נכתב פסוק 

זה, וכי עלתה על דעתנו שבני ישראל נותרו במקומם ולא שבו לבתיהם?
תמיהה  ביישוב  דרכים  וכמה  כמה  למצוא  נוכל  והאחרונים  הראשונים  בספרי 
זו, אולם במאמר זה נתמקד בהסבר ייחודי אותו כותב הסבא מקעלם במכתבו 
פי  דברי הגמרא  – עבודת התפילה עמ' קכו( על  חיינו'  'בית  )המובא במאסף 
התפילה  קודם  אחת  שעה  שוהים  היו  הראשונים  "חסידים  ב(:  )לב  בברכות 

ושעה אחת אחר התפילה".
והנה, כותב הסבא, לכאורה הדבר תמוה, בשלמא לפני התפילה נוכל להבין את 

עניין השהייה, הנצרכת כהכנה לתפילה בכוונה ובכובד 
ראש, אך לאחר התפילה – מה טעם בה?

אלא יש לומר, שבאמת אין חילוק כלל בין השהייה 
השלם,  שלאדם  כיון  שאחריה,  לזו  התפילה  לפני 
באותה מידה שקשה עליו המעבר מעולם של חולין 
קודם  לשהייה  הוא  נצרך  כן  ועל  האצילות  לעולם 
לפנות  עליו  קשה  התפילה,  לאחר  כך  התפילה, 
מצוי  היה  בו  וטמיר  גבוה  כה  מעולם  מחשבותיו 

במהלך התפילה, לחיי המעשה הגשמיים.
אף בני ישראל, בשמעם את צווי מלאכת המשכן מפי 
משה, דברים שכללו בוודאי רעיונות עמוקים אפופי 
הנפש,  והתעלות  רבה  התבוננות  מהם  שדרשו  סוד 
התקשו לצאת לאחר מכן מלפני משה איש האלוקים, 
שאכן  מיוחד  בפסוק  לפרש  התורה  הוצרכה  כן  ועל 

עשו זאת.
חרישה, זריעה וקצירה

התפילה  קודם  הכנסת  בבית  השהייה  עניין  כאמור, 
ידוע לכל ורבים המשתדלים לנהוג בו, אחד המרבה 
לאחר  הכנסת  בבית  שהייה  על  אך  הממעיט,  ואחד 
ואם  המקפידים.  הם  מעטים  אך  כי  דומה  התפילה, 
אותם  מאד  עד  רבו  לב  שלדאבון  הרי  בכך,  די  לא 

אלו שאינם ממתינים כלל לסיום התפילה, אלא נושאים רגליהם ובורחים טרם 
עוד  הראשונים,  חסידים  של  מעלתם  שהפסידו  מלבד  זה,  במעשה  סיומה. 
הגדילו להפסיד תפילות ובקשות רבות חשיבות, כאמירת עלינו לשבח, שמיעת 
קדיש ועניית אמן ויהש"ר. בעל 'פלא יועץ' בספרו 'יעלזו חסידים' )אות יח( מכנה 
'כת לצים', משום שבמעשיהם הרי הם כמתלוצצים מגודל  את אותם אנשים 

ערכם ומתן שכרן של מצוות עניית אמן ויהש"ר. 
יחזקאל'  )'דליות  זצ"ל  לוינשטיין  הגר"י  המשגיח  מקעלם,  הסבא  של  תלמידו 
ח"ב עמ' עה-עו( רגיל היה לדמות את הדברים לשלושת העבודות הפותחות את 
מלאכת הפת: חרישה, זריעה וקצירה. השהייה קודם התפילה כמוה כחרישה, 
לאחר מכן זורע האדם בשדהו את זרעי התפילה, ואחר זריעה נפלאה זו – לאחר 
ואוצרם  זריעתו  פירות  את  ברינה  האדם  קוצר  כאשר  הקצירה,  באה  התפילה, 

בקרבו למען יעמדו ימים רבים.
וממשיך המשגיח זצ"ל, בהעדר קצירה זו, אם ישוב האדם להרגלו מבלי דעת, 
עלול הוא לאבד חלילה את כל ההשגות הנפלאות להן זכה בתפילתו, וברגע 
אחד לרדת מן המדרגה שעלה אליה בעמל התפילה. לפיכך אם יחפוץ 
האדם באמת לשמר את הקניינים שזכה להם בתפילה, חייב ומוכרח 

הוא לשהות שעה ראויה ולברר לעצמו ביישוב הדעת ובמנוחת הנפש את כל מה 
שזכה להשיג בכוח התפילה, רק כך ייכנסו הדברים אל ליבו ויפעלו את פעולתם 

הראויה.
אך צדיקים יודו לשמך

א(:  צג  )או"ח  ערוך  השולחן  שכותב  וכפי  להלכה,  אף  נפסק  זה  חסידים  מנהג 
שלא  התפילה,  אחר  אחת  ...ושעה  להתפלל  שיקום  קודם  אחת  שעה  "ישהה 
מצאנו  הפוסקים  בספרי  ממנה".  לצאת  שממהר  כמשאוי  עליו  נראית  תהא 
שהנהיגו לשבת מעט בסיום התפילה, ולומר את הפסוק שממנו למדה הגמרא 
בברכות )שם( את עניין השהייה לאחר התפילה )תהילים קמ יד(: "אך צדיקים 

יודו לשמך ישבו ישרים את פניך" )ט"ז או"ח קלב ב(.
שהייתה  אחת  צדקנית  בזקנה  תשפ(  )סימן  חסידים  בספר  מובא  נורא  מעשה 
שהיו  טובים  מעשים  שאר  מלבד  זאת  לתפילה,  לבוא  להקדים  תמיד  נזהרת 
בה. לאחר מותה באה בחלום לקרוביה ששאלו אותה 
למָצבה בעולם העליון. לתדהמתם היא ענתה להם: 
גדולים,  בדינים  אותי  מכים  יום  בכל  כי  לכם  דעו 
וצדקניות שרויים  ולא עוד, אלא שכששאר צדיקים 
לי  באה  כך  וכל  מביניהם,  אותי  מגרשים  בשמחה, 
בעת  הכנסת  מבית  לצאת  מקדימה  שהייתי  משום 

אמירת 'ובא לציון', ולא המתנתי לסיום התפילה.
  על רבי סלמאן מוצפי זצ"ל  מסופר כי  היה מאריך 
מאד בתפילתו, וכשסיים להתפלל תפילת לחש של 
שמונה עשרה כבר סיימו הציבור את התפילה כולה. 
לכן היה מתעכב בבית המדרש  והולך למנין אחר כדי 

להשלים קדושה ועניית אמן )דברי שלום מו טז(. 
ללמוד לאחר התפילה

ב'משנה ברורה' )קנה ס"ק ד( מביא בשם האחרונים, 
מעט  ישהה  הכנסת  מבית  האדם  שייצא  שקודם 
וילמד לכל הפחות פסוק אחד או הלכה אחת. ובעל 
'סדר היום' )כוונת עלינו( מביא שישנה מעלה מיוחדת 
בחיבור התפילה עם הלימוד שלאחריה ללא הפסק, 

כעניין שנאמר )תהלים פד ח(: "ילכו מחיל אל חיל".
ה'חפץ  כותב  זה  בענין  לב  ומעוררי  נפלאים  דברים 
חיים' )אגרות ומאמרים סב(: כולנו מקפידים להתפלל 
בכל יום "ותן בלבנו בינה ...ללמוד וללמד לשמור ולעשות", אלא שמיד לאחר 

התפילה הכל משתמטים והולכים להם מיד, איש איש לענייניו. 
משל למה הדבר דומה, לאותו עני שבקש מחברו שילווה לו סכום כסף מסוים, 
ויקבל  לביתו  שיבוא  פלונית  שעה  על  עמו  סיכם  ואף  בשמחה  נענה  וחברו 
והנה בהגיע השעה היעודה ממתין המלווה עד בוש לחברו שבושש  מבוקשו. 
והוא  המלווה  עליו  ממתין  ושוב  בקשתו,  על  הלה  חוזר  יום  כעבור  מלהגיע. 
אינו מגיע. כך שב הדבר משך מספר ימים, שלאחריהם ודאי לא יוכל העני אף 

להראות את פניו בפני דורש טובתו.
כן הדבר אף לגבינו, מבקשים אנו מדי יום ברגש "והאר עינינו בתורתך", והקב"ה 
הרי ודאי רוצה לקבל תפילתנו, אם כן מן הדין היה שמיד בסיום התפילה ניגש 
לארון הספרים, ניקח משם ספר ונהגה בו כדי לקבל את שפע הברכה. הכיצד, 
לשוב  ולמחרת  החולין,  לעסקי  התפילה  בסיום  מיד  לגשת  נבוש  לא  אפוא, 

כ'קבצנים'  חלילה  להישאר  אנו  עלולים  זו  בצורה  הלא  התורה?  על  ולבקש 
ולעולם לא לזכות שתתקיים בנו הברכה.

ה'מחצית  דברי  לאור  יתירה  משמעות  מקבלים  חיים  החפץ  דברי 
השקל' )או"ח ו ו( שהביא בשם האר"י הקדוש שההשפעה היורדת 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

 "ויאמר משה אל כל עדת ישראל 
לאמר זה הדבר אשר צוה ה' לאמר" 

)לה ד(, 

הם  עדת"  כל  "אל  של  התיבות  ראשי 
של  התיבות  וראשי  'אמן',  בגימטרייה 
אוריאל,  'לגבריאל,  הם:  'לאמר'  של 
מיכאל, רפאל', כשמות ארבעת מלאכי 

השרת )'נחל יעקב' פרשת ויקהל(.
לרמז  היטב  תואמים  אלו  דברים 
'מלאך'  בגימטרייה  ש'אמן'  הקדמונים 
ללמדך שמכל אמן נברא מלאך. ואפשר 
להוסיף עוד שהמשך הפסוק "זה הדבר 
אשר צוה ה' לאמר", רומז לכך שחובה 

על כל השומע ברכה לענות אמן.



קטן  במפעל  לפרנסתו  העמל  יהודי  הוא  ישראל  ר' 
בבוקר, מניח טלית  הוא קם השכם  יום  שבבעלותו. מדי 
ותפילין ומתפלל בכוונה. לאחר מכן מקפיד על ציווי חז"ל 

לאכול פת שחרית, ויוצא אל המפעל. 
מוקדם  ישראל  ר'  קם  מספרים,  אנו  שעליו  יום  באותו 
הנץ החמה,  כדי להתפלל במניין הראשון שעם  מהרגיל, 
מרוחק  מקום  הגולן,  רמת  לצפון  לנסוע  עליו  היה  שכן 
על  סיכם  שאתו  ביצחק,  לפגוש  כדי  מגוריו,  מעיר  מאוד 
כיוון  מאוד,  לו  חשובה  שהייתה  מסוימת  עסקה  סגירת 
המפעל  של  תפקודו  והמשך  לקשיים   נקלע  שמפעלו 
היה תלוי בהצלחתה של העסקה. לכן בלילה הקדים את 
השעה שבה עלה על יצועיו  כך שיוכל להשכים ולהפיל 
תחינה לפני קונו שדרכו תצליח, ולאחר מכן למהר לנסוע 
להגיע  יאחר  שאם  ידע  שכן  החשובה.  לפגישתו  לצפון 
לפגישה – הוא עלול להפסיד את העסקה כולה, כי יצחק 
לנסיעה  לארץ,  לחוץ  מכן  לאחר  יום  לטוס  אמור  היה 

ארוכה בת כמה חודשים...
בכבישים  דרכו  לפלס  ומיהר  התפילה  את  סיים  הוא 
על  דפק  שנקבעה  בשעה  בידו:  הצליח  וחפצו  הסואנים, 

ביתו של יצחק. 
כנראה  שכח  יצחק  רבה:  אכזבה  לו  ציפתה  לתדהמתו, 
מיהרה  אשתו  בביתו!  היה  לא  הוא  הפגישה;  מדבר 
למושב  נסע  בעלה  כי  ישראל  לר'  והסבירה  להתנצל, 
ר'  להשיגו.  יוכל  ושם  נסיעה,  שעה  של  במרחק  מסוים 
ישראל כיוון את נסיעתו אל אותו המושב, אולם בהגיעו 
את  עזב  כבר  יצחק   – האכזבה  לו  ציפתה  שוב  לשם, 

המקום...
מול  עצמו  את  ישראל  ר'  מצא  שוב  נוספת  שעה  לאחר 
דלת ביתו של יצחק, ושוב – לא היה יצחק בבית. "בעלי 
אשתו  משכה  נסיעה",  כדי  תוך  לפלאפונים  עונה  אינו 
לעזור  יכולה  איני  הטוב,  הרצון  כל  שעם  "כך  בכתפיה, 

לך..."
לחץ ודאגה הציפו את ר' ישראל: הוא חש שכל פרנסתו 
בידי  הכול  כי  לעצמו,  ושינן  חזר  אבל  מנגד,  לו  תלויה 

הקב"ה, שוודאי יודע יותר מכול מה טוב בעבורו.
הזמן התארך והתארך, שעות אחר הצהרים הגיעו, ויצחק 
אינו שב לביתו. ר' ישראל הבין כי העסקה כבר לא תצא 
לפועל, מפעלו בדרך לסגירה, ובקרוב ייאלץ לפשוט את 

ידו... 
הארוכה  הדרך  את  לעשות  החליט  ומדוכדך,  רעב  עייף, 

לכיוון ביתו.
כעת מנחה?  ימצא  היכן  מנחה.  להתפלל  עליו  היה  ברם, 
"נו, מילא", אמר לעצמו, "אדם במצב רוח ירוד כשלי, 
מסתבר שמותר לו להתפלל ביחידות. בין כך ובין 
להשיג  כדי  ביותר  ארוכה  דרך  לנסוע  עליי  כך 
מניין, ואיני מחוייב בכך מן הדין; אעמוד כאן 

בצד הדרך ואתפלל בכוונה." 

אבל תוך כדי כך חזר בו ואמר לעצמו בנחישות: 
רוח  מצב  או  ירוד,  רוח  מצב  אוותר!  לא  ולא!  לא  "לא! 
מרומם – לא אפסיד תפילה במנין ועניית אמן! אם בימים 
זאת,  אעשה  עתה  גם  מניין,  אחר  מחזר  הייתי  כתיקונם 

ובכל מחיר. לא אשבר!"
ושוב חזר וחיזק את עצמו:

זקוק  יותר מכול! כעת  זקוק לתפילה  "אדרבה! עתה אני 
אני לישועת ה' עוד יותר מתמיד! וכי אחפש לי קולות?! 
והלוא רק על עניית אמן לבדה נאמרו סגולות כה רבות! 

אלך ואחפש לי מניין!"
הישובים  באחד  כי  גילה  טלפונים  שיחות  כמה  לאחר 

נסיעה  מרחק  "הקרובים", 
 )!( השעה  רבעי  שלושת  של 
לשקיעת  בסמוך  מניין  מתקיים 
החמה, ומתוך שמחה על שהוא 
אל  פנה  בניסיון,  לעמוד  זוכה 

עבר אותו הישוב.
בבית  ושם  לישוב,  הגיע  הוא 
אנשים  תשעה  גילה  הכנסת 
שעוניהם  על  מביטים  לחוצים 
רוח  בקוצר  ומחכים  הרף  ללא 
העשירי.  המתפלל  של  לבואו 
פני  על  החיוך  פשט  כשנכנס 
באמירת:  החלו  והם  כולם, 
"אשרי". והנה, את מי הוא מגלה 
משמש  המתפללים,  בין  שם 
את  ובעצמו?...  בכבודו  כחזן 

יצחק!...
הנס  לו  התגלה  התפילה  בתום 

הגדול: 
קם  בבוקר  כי  לו  סיפר  יצחק 
ידע  שלא  אף  על  מאוד  מרוגז 
את הסיבה לדבר. מפאת רוגזו, 
ידו  שנגעה  מה  בכל  הצליח  לא 
באותו יום: כל העסקאות שהיה 
שונים  אנשים  עם  לסגור  עליו 
רק  דבר,  מהם  יצא  לא  שפגש, 
הייתי  "אילו  וויכוחים.  כעס 
פוגש בך בבוקר", אמר לו יצחק 
היית  אם  רב  "ספק  לב,  בגילוי 

מפיק תועלת מאותה פגישה."
לספר,  יצחק  ממשיך  "והנה", 
"נזכרתי לפתע שיום זה הוא יום 
על   – ולפיכך  אבי,  של  הזיכרון 
אף שהייתי במרחק גדול מאוד 
כדי  לכאן  מיהרתי   – מהמקום 
לעבור לפני התיבה ולומר קדיש 

לעילוי נשמתו."
"הגעתי לבית הכנסת, וגיליתי שאין בו מניין... כעסי הלך 
הגעת  והנה  עצבים...  לפקעת  והפכתי  וכמעט  והתגבר, 
יכולתי  משבזכותך  עתה,  המניין...  את  והשלמת  אתה 
התיבה  לפני  לעבור  אבי,  נשמת  לעילוי  במניין  להתפלל 
אני  למענו,  משניות  ללמוד  הספקתי  ואף  קדיש,  ולומר 
בישוב  בינינו  העסקה  את  לקדם  נוכל  עתה  ושלו;  רגוע 

הדעת..."
ר' ישראל היה מאושר: אילו רק היה מקל לעצמו להתפלל 
ללא מנין, ודאי היה חושב שחסך מעצמו את זמן הנסיעה 

והחזרה לאותו בית כנסת, אבל כמה היה מפסיד...
)לראש יוסף פרשת לך לך(
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

ה'דרך' הנכונה להצלחה

ידי תפילת הציבור אינה נפסקת בסיום התפילה,  מלמעלה על 
לפני  התפילה  לאחר  רוחניים  בעניינים  עוסק  שאדם  מה  כל  אלא 
שיצא מבית הכנסת, נכלל תחת אותה השפעה וכוחו גדול במרומים 

שבעתיים.
 לא לרוץ ביציאה מבית הכנסת

מלבד עניין השהייה בבית הכנסת לאחר התפילה, ישנה הלכה מיוחדת הנוגעת 
ו ב(: "אמר  וכך מביאה הגמרא )ברכות  לאופן ההליכה ביציאה מבית הכנסת. 
רבי חלבו אמר רב הונא, היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה". וביארו 
הראשונים שם שסיבת הדבר היא, מפני שכך נראה האדם כמי שיוצא מהטורח 
אל המנוחה והנחלה, בעוד דווקא בית הכנסת הוא מקום המנוחה והנחלה, ועל 
כן יש לשמוח על כל רגע שזוכה לישב בו )גמרא ברכות ו ב; רבנו יונה שם ג ב 

מדה"ר(.
הרמ"ע מפאנו בספרו 'אלפסי זוטא' )ברכות פ"א( מוסיף שאפילו היוצא לדבר 
מצוה אסור לו לרוץ ביציאתו מבית הכנסת, עד שיהא רחוק מבית הכנסת לכל 

הפחות ארבע אמות.
סיפר רבי איצל'ה פטרבורגר זצ"ל: מעשה בסבל אחד בקובנה שהיה בעל אמונה 

מבית  לצאת  ממהרים  היו  הסבלים  חבריו  כל  ובעוד  גדול, 
הכנסת כדי לתפוס מקומם בתור בין הסבלים שבתחנת הרכבת, 

ורק  תהלים,  פרק  וקורא  מעט  לומד  הכנסת,  בבית  נשאר  הוא  היה 
פלא,  זה  ראה  איצל'ה,  רבי  מעיד  והנה,  לעבודתו.  פונה  היה  כך  אחר 

למרות שהגיע תמיד אחרון לתחנת הרכבת מעולם לא הפסיד מכך כלום, 
הסבלים.  אחיו  משאר  פחות  לא  בריוח,  לו  מזומנת  הייתה  תמיד  ופרנסתו 

)'מבית אבא' ח"ב מאמר 42(
אמן בפרשת השבוע

 "ויאמר משה אל כל עדת ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה' לאמר" )לה ד(, 
ראשי התיבות של "אל כל עדת" הם בגימטרייה 'אמן', וראשי התיבות של של 
'לאמר' הם: 'לגבריאל, אוריאל, מיכאל, רפאל', כשמות ארבעת מלאכי השרת 

)'נחל יעקב' פרשת ויקהל(.
דברים אלו תואמים היטב לרמז הקדמונים ש'אמן' בגימטרייה 'מלאך' ללמדך 
שמכל אמן נברא מלאך. ואפשר להוסיף עוד שהמשך הפסוק "זה הדבר אשר 

צוה ה' לאמר", רומז לכך שחובה על כל השומע ברכה לענות אמן.

ניתן לשמוע שיעור זה מפי הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן במוקד 'קול אמונים'03-9139191
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לרגל יומא דהילולא רבה 
של בעל ה"נועם אלימלך" זי"ע 

דבריהם הם 
זכרונם

כל ברכה היא עולם בפני עצמו, ואולם 
'אמן' הוא שבח על כל העולמות יחד'

ועל ידי שחבירו עונה אמן על ברכתו הוא 
מעלה את הברכה יותר למעלה. 

 נועם אלימלך פרשת בלק    


