
כנתינתה מסיני
רבים, בפרט מבין חכמי אומות העולם, תמהו ולא הצליחו להבין את מהות התכונה 
הלימוד  בשעת  התפילה,  בשעת  'התנועעות',   – ישראל  עם  את  מסמלת  שכה 
את  מעט  להבין  ננסה  שלפנינו  במאמר  שבקדושה.  דבר  כל  שמיעת  בשעת  ואף 
עלינו  וכיצד  ישראל,  בני  דווקא  בה  התייחדו  מדוע  זו,  התנועעות  של  משמעותה 

לנהוג בכך הלכה למעשה.
מגילוי  לאחוריהם  נרתעים  ישראל  בני  היו  תורה  מתן  בשעת  כי  נקרא  בפרשתנו 
השכינה הנורא שנראה על ההר, וכלשון הכתוב )שמות כ יד(: "וכל העם רואים את 

הקולות ...וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק".
'בעל הטורים' לקח והנהגה מעשית הנוגעת למעשה,  'וינועו' לומד  מלשון הכתוב 
ונביא כאן את לשונו: "וירא העם וינועו" – "על כן מתנענעים בשעת לימוד התורה, 
יש  התורה  לימוד  בשעת  כלומר,  ובזיע".  ברתת  באימה  ניתנה  שהתורה  לפי 

-להתנועע, כדי שהלימוד יהיה 'כנתינתו מסיני' – באימה ברתת ובזיע.

התנועעות בשעת התפילה
מלשון  המור'  'צרור  בספרו  סבע  אברהם  רבינו  לומד  הטורים  בעל  דברי  כעין 
'מנחה  הקדמון  בספר  כתב  לכך  בדומה  התפילה.  בשעת  להתנועע  שיש  הפסוק, 
בלולה' לרבינו אברהם הכהן רפפורט: "וינועו" – "מזה נשאר לאומה להתנועע בעת 

תפילתם, וכמאמר המשורר )תהלים לה י(: "כל עצמותי תאמרנה". 
בשעת  אף  אלא  להתנועע,  יש  הלימוד  בשעת  רק  שלא  מדבריהם  אפוא,  למדנו, 

יונה  )רבנו  הראשונים  מן  כמה  מדברי  אולם  התפילה. 
דיני ביהכנ"ס כט(  ו'ארחות חיים' מלוניל  בספר היראה 
הנאמרים  התפילה  לחלקי  זו  הנהגה  שהגבילו  נראה 
במיושב כפסוקי דזמרה. לעומת זאת ב'הנהגות מהרי"ל' 
)תחילת הל' תפילה( מובא שבעת תפילת שמונה עשרה 
היה נוהג לנענע גופו קדימה ואחורה. וכן משמע מדברי 

עוד כמה ראשונים.

טעם ההתנועעות 
התפילה  בשעת  להתנועע  אנו  רגילים  באמת  מדוע 
והלימוד? תשובה מעניינת על שאלה קדומה זו מובאת 
בספר הזוהר בפרשת פנחס )ריח ב( שם כותב הזוהר כי 
בדבר זה ניכר ההבדל בין קדושת נשמת ישראל לנשמות 
הגויים, שנשמות ישראל נחצבו מן הנר העליון, כדכתיב 
)משלי כ כז( "נר ד' נשמת אדם", ובשעה שנדלק נר זה 

על ידי לימוד התורה, אין האור נח עליו אפילו לרגע, ממש 
נשמות  אך  ולכאן.  לכאן  מתנועעת  אלא  שוקטת  אינה  ששלהבתו  גשמי  נר  כמו 
הגויים הינן כעצים הנמצאים בתוך האש, שאין להם אור כלל, לכן הם שקטים ואינם 

מתנועעים בעת תיפלתם.
זאת על  ובאר  גם ב'ספר קושיות' לאחד מחכמי אשכנז הראשונים התקשה בכך, 
)שמואל  התורה  על  שנאמר  הכתוב  מן  שלמדה  א(  )נד  בעירובין  הגמרא  דברי  פי 
ב' כג ה(: "ערוכה בכל ושמורה", שרק אם ערוכה התורה ברמ"ח איברים של אדם 
להיות  התורה  הופכת  הלימוד  בשעת  הגוף  התנועעות  ידי  על  כן  ואם  משתמרת, 

ערוכה ברמ"ח האיברים.
וכך  מובא בספר 'נשמת חיים' )סוף פרק ראשון(: "האדם הוא אילן ישר, והמוח 
יתפרד ההשפעה  ]=יינק[ ומשם  יצטבע  ...הוא השורש אשר מטל השמים ממעל 
כך  באילן,  הראשי  החלק  הוא  שהשורש  וכמו  הכוחות.  שאר  אל  הרוחני  והמזון 
שהארץ  וכשם  השורש.  הוא   – כבודה  משכן  שם  אשר  הנפש  מצד   – הראש 
ניצב  אדם  כל  זה  ובעבור  הראש.  את  השמים  כך  השורש,  את  מחזקת 
הקריאה  בעת  השכלית  ההשפעה  לזה  יתחבר  וכאשר  זקופה,  בקומה 
בתורה והתפילה, אז יתנועע הגוף, כי כאשר ...כל הגוף מקבל כעת 

חיות פתע, מתנועע כולו לקבל ההשפעה ההיא. ולזה ...בני ישראל עם קדשו, ולא 
שאר עמים יש להם התנועה הזאת"

הוא  שאף   - ל'כוזרי'  'החבר'  עונה  עט(  סי'  ב  )מאמר  'הכוזרי'  זאת, בספר  לעומת 
התקשה בכך - בדרך שונה לגמרי: סיבת התנועעותנו בשעת הלימוד, אמר הכוזרי, 
היא בסך הכל תוצאה של המחסור בספרים ששרר בימים עברו, אז נזקקו לעתים 
עשרה אנשים לעיין בספר אחד, כאשר זה מעיין בשורה זו ומשנהו בחברתה, ועל כן 
התרגלו ללמוד בנענוע. אמנם כבר כתב היעב"ץ בהקדמת סידורו שטעם זה רחוק 

מאד מן השכל.

התנועעות - תכונה יהודית
ביתו  אל  להכניס  שבת  בכל  נוהג  שהיה  זצ"ל  אייבשיץ  יהונתן  רבינו  על  ומסופר 
תינוקות של בית רבן ולערוך להם מבחנים על אשר למדו במהלך השבוע, כאשר 
בסיום היה מחלק להם מגדנות כדי לחבב בעיניהם את התורה. פעם אחת בקשו 
נוצרי שהכיר את  ילד  כמה ריקים ופוחזים ממתנגדיו לחמוד לו לצון, על כן לקחו 
שפת היהודים, הלבישוהו כיהודי, לימדוהו מעט מפרשת השבוע והכניסוהו עם כל 

הילדים לרבי יהונתן.
והנה, ראה זה פלא, אך נכנסו הילדים והחלו בלימודם, מיד הכיר רבי יהונתן בילד 
הערל ושלחו מביתו. כשתמהו הילדים מי גילה לו שנכרי הוא, אמר להם: אין כאן 
כל נבואה או כיוצא בזה, אלא שכשהתחלתם ללמוד הבחנתי שילד זה אינו מתנועע 

בשעת הלימוד אלא נשאר זקוף, על כן הסקתי מיד שנכרי הוא.
הורגלה  שמינקותו  יהודי  לילד  לקרות  יכול  לא  יהונתן,  רבי  סיים  כזה,  דבר  שכן 
נשמתו להתנועע בעת אמירת כל דבר שבקדושה, תכונה 
יוכל  ונכרי לעולם לא  ייחודית לבני העם הנבחר  זו היא 

לנהוג בה )בנאות דשא פרשת ויחי(.

התנועעות בהתאם לצורך 
אם על מעלת ההתנועעות בשעת לימוד התורה נראה 
אינה  זו  הלכה  כי  נראה  תפילה  לגבי  חולקים,  שאין 
מקובלת על הכל. השל"ה הקדוש )ח"א, ענייני תפילה( 
כותב שההתנועעות בתפילה נצרכת רק למי ש'לבו בל 
בה  ויש  הכוונה  את  מפריעה  היא  מקום  מכל  אך  עמו', 
גם משום חוסר כבוד, שהרי בוודאי לא יהין אדם לעמוד 
כאשר  בקשות  ממנו  ולבקש  ודם  בשר  מלך  לפני  אף 
גופו מתנועע לכאן ולכאן, על אחת כמה וכמה לפני מלך 
מלכי המלכים. כעין זה כתבו הרמ"ע מפאנו )שו"ת, סי' 

קיג( ועוד מגדולי הפוסקים.
להלכה  פסק  וכן  ד(  ס"ק  מח  )סי'  מגדים'  וה'פרי  אברהם'  ה'מגן  כתבו  למעשה 
כוונתו  הנענוע מפריע  בנפשו: אם  יחשב  ה( שכל אדם  )שם ס"ק  ברורה'  ב'משנה 
– לא יתנועע, ואם הוא מסייע בידו – יתנועע. והיעב"ץ בהקדמה לסידורו )פ"ג אות 
מאוד  להתנועע  נכון  אין  "בוודאי  מקום  ומכל  בתפילה,  להתנועע  שראוי  כתב  ד( 
כמשתגע, וגם לא להיות כאבן דומם עייף ויגע, אלא בנחת ולאט באופן שנוגע לנפש 

לעוררה, ואינו פוגע בכבוד המקום".
ובשם הרה"ק  מקאצק מובא )'אמת מקאצק תצמח' עמ' לא( שפירש בדרך צחות 
את הכתוב בירמיה )ד א(: "ואם תסיר שקוציך מפני ולא תנוד": ההתנועעות בתפילה 
סגולתה לבטל מחשבות זרות, אמנם מי שדואג לטהר עצמו שלא יעלו לו מחשבות 
זרות כלל, הרי שאין הוא צריך לה. על כך אומר הנביא: "אם תסיר שקוציך מפני" – 

שלא יבואו לך מחשבות צרות, "ולא תנוד" – לא תצטרך להתנועע כלל.

 לא חש ברגלו הפצועה
על הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע מובא, שבימי בחרותו היה נוסע לרבי 

נפתלי מרופשיץ כדי לבקש תורה מפיו וללמוד ממנו אורחות חיים, 
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כל עצמותי תאמרנה 
"וכל העם רואים את הקולות ... וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק" )שמות כ יד(.
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

מביא  מסלונים  אברהם'  ה'בית  בעל 
באריכות  וראה  יב,  מכתב  קודש  )מכתבי  בספרו 
מן הדברות  כל אחת  על  בגוף המאמר( כי 

ואמרו  כולם  ענו  ישראל  ששמעו 
נוכל למצוא בעובדה  'אמן'. רמז לכך 
אותן  המילים  של  התיבות  שראשי 
שבת':  'תכנת  בתפילת  אומרים  אנו 

"אז מסיני נצטוו", הם – אמן. 
]כמובא בדברי רבינו יהודה ב"ר יקר 

)'פירוש התפילה והברכות' מהד' ירושלמי עמ' קיב(



לישועה  אדם  זוכה  שבגינן  רבות  סגולות  ישנן 
מופלאה  אחת  סגולה  גם  ישנה  אך  ימים.  ולאריכות 
פיינשטיין  משה  רבי  הגאון  ופסק  המליץ  שעליה 
שכוחה עצום ונשגב. התרצו לדעת מהי סגולה זו? על 

כך תקראו בסיפור שלפניכם.
 בארצות הברית התגורר רופא יהודי מפורסם, ששמו 
הטוב והאמין הלך לפניו. רופא זה חזר בתשובה במהלך 
חייו. היו שסברו שהסיבה שבגללה חזר בתשובה היא 
שבתור רופא נתקל בנסים רפואיים כה רבים ומתוך כך 
העצומים  הבורא  שפלאי  שסברו  היו  יוצרו,  את  הכיר 
הנגלים בגופו של האדם הם שעוררהו לשוב אל ריבונו 
של עולם. אך לא היה אחד שידע להצביע על הנקודה 

שחוללה בו את המהפך הגדול.
הרופא  של  מבניו  אחד  ערך  הימים  מן  ביום  והנה, 
ובעיצומה  וחמש,  השבעים  יום-הולדתו  לרגל  מסיבה 
של מסיבה זו העלה הבן את השאלה שסקרנה את אחיו 
כולם, הוא שאל את אביו מדוע חזר בתשובה ואביו ענה: 
"אספר לכם: על אף שהדבר לא קרה ביום אחד, הייתה 
נקודה בחיי שגרמה לי לתפנית הרצינית שעשיתי; לפני 
מצבו  אנוש,  חולה  לטיפול  אליי  הגיע  שנה  כשלושים 
ממני  ביקש  יתואר.  בל  סבל  סבל  והוא  רע,  בכי  היה 
החולה שאערוך לו בדיקות, ואקבע את מצבו. הבדיקות 
לא היו מרנינות כלל וכלל, והן הראו שקצו קרוב, אלא 
חייו  את  שיאריך  ומסובך  קשה  ניתוח  יערוך  כן  אם 
עגמו  הנתונים,  את  היהודי  כששמע  בלבד.  שנה  בחצי 
עינו  בזוית  עלתה  דמעה  וכואב.  אבוד  נראה  הוא  פניו, 
כשהגיב לרופא: "וכי מוסמך אני להכריע בשאלה הרת 
גורל שכזו? האם אני יכול לפסוק האם עליי לסבול סבל 
וגדולה  חיי שעה? השאלה מורכבת  יתואר בשביל  בל 
הגאון  ומורי,  לרבי  גש  ממך,  אנא  וידיעותיי.  מכוחותיי 
רבי משה פיינשטיין ושאל אותו לעצתו. ולפי פסיקתו 

אנהג!"
לשלוח  רוצה  "אתה  שלי:  במטופל  בפליאה  הבטתי 
אותי אל רבך הגדול? מעולם לא שמעתי מחולה שעבר 
תחת ידי בקשה מסוג שכזה. אתה משוכנע שאני הוא 

האדם המתאים ביותר ללכת אליו?"
הפרטים  מונחים  "בידך  נחרצות,  החולה  השיב  "כן", 
שתיטיב  זה  הוא  ואתה  ביותר,  המדויקים  הרפואיים 
נעניתי  לאשורו".  הסבוך  המצב  את  לרב  להסביר 
לבקשתו החריגה הן מתוך התחשבות במצבו והן 
מתוך רחמים. החולה הודה לי מקרב לבו, ואני 

התכוננתי לנסיעה.
ל'איסט  ונסעתי  בכיפה  הצטיידתי 
הרב  של  ביתו  אל  במנהטן,  סייד' 

יהודים שציפו לשמוע  הגדול. חיכיתי עם עוד עשרות 
מטופל  היה  הממתינים,  אחד  הרב.  של  פיו  מוצא  את 
שאוכל  הרב  של  ביתו  באי  עם  דיבר  והוא  בעבר  שלי 

לקצר את תהליך ההמתנה ולהיכנס בהקדם, וכך היה.
הוא  ללב.  נוגע  בבכי  פרץ  שאלתי,  את  הרב  כששמע 
הסביר לי שקרוב לעשרים שנה לא שמע מתלמידו זה 
וכעת הוא שומע שמצבו כה חמור והדבר מייסר אותו 
פיינשטיין,  משה  רבי  בכה  ארוכות  דקות  משך  מאוד. 

הרים  לבסוף  להינחם,  ממאן 
שמדובר  שכיון  ואמר  עיניו 
וסבוכה,  מורכבת  בשאלה 
מבקש הוא שהות של יום כדי 

לעיין בדבר בכובד ראש.
משה,  לרבי  שבתי  למחרת 
הגבאי  אותי  זיהה  כבר  הפעם 
אל  ישירות  להיכנס  לי  ונתן 
בי  משהבחין  הרב.  של  חדרו 
לנתח!!  "צריך  מיד:  אמר  הרב 
ונתחנן  בעבורו  נתפלל  אנחנו 
ה'  ובעזרת  שמיים,  לרחמי 
ימים!"  להאריך  יזכה  עוד  הוא 
חייך  התמהות  פני  למראה 
אם  "גם  לי:  והסביר  הרב 
נוספת  שנה  חצי  החולה  יחיה 
חודשים  במהלך  הרי  בלבד, 
לומר  הוא  יזכה  בוודאי  אלו 
הברכות  כל  על  אמנים  אלפי 
המצוות  מלבד  וכך,  שישמע. 
הרי  לזכותו,  שיתווספו  הרבות 
אמן  שמכל  מחז"ל  מקובלנו 
ועם  יושר,  מליץ  מלאך  נברא 
שייצרו  הנפלאה  הגנה  חומת 
בטוחני  הללו,  המלאכים  אלפי 
ימים  לאריכות  החולה  שיזכה 

ולבריאות איתנה".
את  הרב  אמר  שבו  הביטחון 
וההתלהבות,  העוצמה  דבריו, 
לי  וגרמו  בתוכי  חלחלו  אלו 
לערוך את חשבון נפשי. אמנם 
אינני יהודי שומר תורה ומצוות, 
חשבתי לעצמי, אך מדוע שלא 
אתחיל לומר 'אמן'? וכי לי לא 
חסרה חומת ההגנה עליה דיבר 
הרב! כך התחלתי לומר "אמן" 

על ברכות של מטופלים שברכו סביבי. מ'אמן' עברתי 
בהדרגה  ומשם  לתפילות  מהברכות  בעצמן,  לברכות 
סיים  הרופא  כולה".  התורה  מצוות  את  לקיים  עברתי 
דבריו והתיישב, נותן לאנשים שסביבו לעכל את דבריו.
מספר שניות עברו והוא הוסיף: " את חיי חב אני למילה 
אחת, מילה בת שלוש אותיות, בוראת מלאכים ויוצרת 

שמירה והגנה מופלאה, למילה אחת ושמה - "אמן". 
נוטרי אמן ח"ב עמוד רפא
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

ההגנה הטובה בעולם

ובהיותו שם היה מתפלל בדבקות ובהתלהבות דקדושה עד כלות 
הכוחות, והיה מנענע כל גופו ורוקע ברגלו בשרעפי קודש, עד שדם 
היה שותת מרגלו החולה ]באשר מילדותו היה חולה וחיגר ברגלו האחת[.

לבעלה  בטרוניה  פנתה  בצערו,  לשאת  היתה  יכולה  שלא  מרופשיץ  הרבנית 
רבי נפתלי ואמרה לו: כיצד יכול אתה להניח לבחור יקר וקדוש זה להצטער כל 

כך? ענה לה רבי נפתלי, ומה אעשה לו, שכל כך דבוק הוא בקב"ה?! 
לכל הפחות אמור לו שלא ירקע ברגלו החולה, ניסתה הרבנית לבקש. אך רבי נפתלי 
השיב לה מיד: אילו הייתי סבור שהוא מרגיש באיזו מרגליו הוא רוקע, יכול הייתי 
לומר לו משהו, אך בטוחני שלמרות כאביו וייסוריו אין הוא מרגיש כלל באיזו רגל 

הוא רוקע... )'שלמי משה' ח"ג עמ' רפו(

למד מהקומוניסטים
לעומת זאת מסופר על ראש גולת ארה"ב הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל שבשעת 
תפילת שמונה עשרה לא היה מתנועע כלל ]כך מעיד גם תלמידו בשו"ת 'רבבות 

אפרים' ח"ג סימן קסח[, וכשנשאל לפשר הדבר השיב בסיפור מפעים:
בשעה שנעצרתי ברוסיה ע"י הקומוניסטים ימ"ש ב'עוון' לימוד התורה, העמידוני 
הללו לחקירה אכזרית ומתישה, שבין היתר כללה שעות רבות של עמידה ללא ניע. 
והכניעה שאחזתני באותן שעות ארוכות,  לא אוכל לשכוח את תחושת ההשפלה 
אשר בעקבותיהן גם חשבתי והחלטתי, שעמידה שכזו היא הצורה הראויה ביותר 
ומאז  וכניעה,  שפלות  מתוך  בתפילה  העולם  בורא  לפני  לעמוד  המבקש  לאדם 
דבקתי במנהגי שלא להתנועע בתפילת שמונה עשרה. )'סיביר – ניצוצות באפילה' 

עמ' רמו(

אמן במעמד הר סיני
ומכאן נעבור, כדרכנו, לקשר בין פרשתנו למצות עניית אמן:

בעל ה'בית אברהם' מסלונים מביא בספרו )מכתבי קודש מכתב יב( כי על 
כל אחת מן הדברות ששמעו ישראל ענו כולם ואמרו 'אמן'. ומבאר ה'בית 

אברהם': אמנם רש"י בפרשתנו )כ א( מביא את דברי המכילתא – שאחר דברות 
שהן מצוות 'עשה' ענו ישראל 'הן', ואחר 'לא תעשה' ענו 'לאו', אך יש להקשות, 
הלא במדרש )ילקוט שמעוני ירמיה רסו( נאמר ש"אנכי ולא יהיה לך בדבור אחד 
נאמרו", ולפשטות דברי רש"י יש להבין, מה ענו ישראל אחריהן? הלא כאן שמעו 

הם עשה ולא תעשה בבת אחת?

אלא ודאי יש לפרש שאחר כל דברה ענו 'אמן', שמשמעותה הסכמה בנאמר, ובכך 
נחשב להם כאילו ענו 'הן' על מצוות עשה, ו'לאו' על מצוות לא תעשה.

לפי זה אפשר להוסיף ולומר שלזאת כיוון רבי יהודה הלוי שיסד בפיוטו 'יונה מצאה 
ונשמע  יחד נעשה  "ובאו כולם בברית  בו מנוח' את הבית אודות עשרת הדברות: 
שבני  מצאנו  היכן  להבין,  מקום  היה  כאן  ואף  אחד",  ה'  וענו  ופתחו  כאחד  אמרו 

ישראל ענו ה' אחד?

לאור האמור נוכל לבאר, שבכך שענו ישראל 'אמן' אחר כל אחת מן הדברות, הביעו 
91 כגימטריה של שם  הם את אמונתם באחדות ה', שהרי כידוע 'אמן' בגימטריא 
ה' בכתיבתו ובקריאתו 'הוי"ה' ו'אדנות', ואם כן, משמעות אמירת אמן היא בעצם 

הכרזה על כך שה' הוא אחד.

ניתן לשמוע שיעור זה מפי הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן במוקד 'קול אמונים'03-9139191

עיקר האמונה – אמן בכוונה!!!
עיקר האמונה תלויה בעניית אמן בכוונה, 

וכפי שמעיד על כך לשון הכתוב )ישעיה כו ב(: 
יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים"  ָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצּדִ ְתחּו ׁשְ "ּפִ

שכדברי הגמרא )שבת קיט ב( נדרש על עניית אמן. 
ואם כן יש לדרוש כאן גם את ה'כתיב' - 'ֱאֻמִנים' 

וגם את ה'קרי' – 'ָאֵמִנים', ללמדך שאמן היא עיקר האמונה.

)מגלה עמוקות פרשת האזינו(.

"אז מסיני נצטוו"

ך.
תי

כו
בר

ר 
אח

מן 
א

ה 
ענ

ו י
שה

מי
ש

ג 
דא

ר 
שח

 ה
ות

רכ
 ב

רך
מב

ה 
ת

שא
 כ

ר!
יק

די 
הו

י
מן בכוונה

א
שב וענה 

ר, הק
כה עצו

מע בר
שו

שר הינך 
יהודי יקר! כא


