
מקור לחובת התפילה בכל יום
ואת  לחמך  את  וברך  אלקיכם  ה'  את  "ועבדתם  כה(:  כג  )שמות  נאמר  בפרשתנו 
וראה  א,  א  )תפילה  הרמב"ם  לומד  זה  מפסוק  מקרבך".   מחלה  והסירותי  מימך 
כדברי  ]שלא  יום  בכל  להתפלל  האדם  חייב  התורה  שמן  ה(  עשה  המצוות  ספר 
הרמב"ן שמדאורייתא חייב האדם להתפלל רק בעת צרה[. לדברי הרמב"ם המילים 

"ועבדתם את ה' אלקיכם" מתייחסות ל'עבודה שבלב' שהיא התפילה.
וב'קרית ספר' )שם( הוסיף לבאר שמקור דברי הרמב"ם שחיוב התפילה מן התורה 
הוא בכל יום ויום, הוא מהמילים "וברך את לחמך ואת מימך", שכפי שללחם ולמים 

זקוק האדם דבר יום ביומו, כך גם התפילה היא חובה בכל יום ויום.

תפילה בציבור - סגולה לפרנסה 
בו  'ועבדתם' נאמרה  זה: מדוע המילה  'בעל הטורים' מתקשה בפסוק  יעקב  רבינו 
בלשון רבים, שלא כפסוקים שלפניה ולאחריה שנאמרו בלשון יחיד? ומבאר זאת 
כתבתו  התפילה,  חובת  את  למדנו  זה  שמפסוק  שכיון  הרמב"ם,  של  דרכו  פי  על 
התורה בלשון רבים, ללמדך שהדרך הטובה ביותר לקיים את מצות התפילה היא 

בציבור, וכדברי הגמרא )ברכות ח א( שתפילה בציבור לעולם אינה נמאסת.
שלמקפיד  ללמוד  נוכל  זה  שמפסוק  בפרשתנו,  ושמש'  ה'מאור  בעל  כותב  עוד 
ניתן  שכן  שלימה.  ובריאות  ורחבה  טובה  פרנסה  מובטחת  הציבור  עם  להתפלל 
מובטח  בציבור,   – אלוקיכם"  ה'  את  "ועבדתם  שבזכות  ולומר,  הכתוב  את  לפרש 

לכם: "וברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך".
כך  אם  ומים,  כלחם  גם  חז"ל  בפי  מכונה  התורה  כידוע  ושמש':  ה'מאור  ומוסיף 

אפשר לומר שבברכה האמורה כלולה גם ברכה מיוחדת 
יזכה  בציבור,  תפילה   - "ועבדתם"  שבזכות  התורה,  על 

האדם ל"וברך את לחמך ואת מימך" ויצליח בלימודו.
'כתב סופר' בפרשת עקב,  בדומה לזה כתב הגאון בעל 
על הפסוק )דברים יא יג(: "והיה אם שמוע תשמעו אל 
ה'  את  לאהבה  היום,  אתכם  מצוה  אנכי  אשר  מצוותי 
אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר 

ארצכם בעתו...".
גם בפסוק זה נוכל לראות שהתורה כתבה "ולעבדו בכל 
בציבור  תפילה  שבזכות  ללמדנו  רבים,  בלשון  לבבכם" 
הכתוב  כהמשך  ברווח,  לפרנסה  לזכות  האדם  יוכל 
"ונתתי מטר ארצכם בעתו". ומוסיף ה'כתב סופר': דווקא 
על  נזקק האדם לברכה מיוחדת  בנוגע לתפילה בציבור 
ביחידות  שתפילה  החושבים  שישנם  משום  הפרנסה, 

תסייע להם לנווט את היום באופן שלא ימנע מהם לצאת 
בזמן לעסקיהם וכדומה, אך פסוק זה מלמדנו כי אדרבה, דווקא בזכות הקפדה על 

תפילה בציבור יזכה האדם לפרנסה טובה.

כוחה של תפילה בציבור
דעתנו  שניתן  ראוי  זאת,  להבין  נבקש  אם  הציבור?  תפילת  של  כוחה  סוד  מהו 
למאמרו של רבי שמעון בר יוחאי )ברכות ח א(: "מאי דכתיב )תהילים סט יא(: "ואני 
תפלתי לך ה' עת רצון", אימתי עת רצון? בשעה שהצבור מתפללים". ומבאר רבי 
יוסף חיים מבגדד בספרו 'בניהו' )שם( שניתן לחלק את המילה 'תפלתי' לשני מילים 

- תפלת י', ואם כן פירוש הכתוב הוא שבעת תפילת עשרה הוא 'עת רצון'.
התפילה  של  בחשיבותה  רשב"י  מפליג  ב(  )רלד  ויחי  בפרשת  הקדוש  בזוהר  אף 
'הסולם'  בציבור ומלמד על ההבדל בינה לבין תפילה ביחיד; וזה לשון תרגום בעל 

לדברי הזוהר שם:
בטרם  כי  חזק.  בכח  אלא  הקדוש,  המלך  לפני  נכנסת  אינה  יחיד  "תפילת 
בה,  ומסתכל  הקב"ה,  בה  משגיח  במקומה,  להתעטר  נכנסת  שהתפילה 
ומסתכל בעוונותיו ובזכותו של אותו אדם. מה שאינו עושה כן בתפילת 
לפני  כולם  ונכנסות  צדיקים,  מן  שאינן  התפילות  הן  שכמה  רבים, 

הקב"ה ואינו משגיח בעוונותיהם".
שאג'  'אריה  בספרו  זצ"ל  מז'מיגרד  האדמו"ר  הביא  הללו  הזוהר  לדברי  נפלא  רמז 
)ח"ב עמ' תכט( מן הפסוק )בראשית כח טז(: "וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש 
ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי", "וייקץ יעקב משנתו ויאמר" סופי תיבות 'ציבור', 
לאמור, כשמתפללים בציבור אזי "יש ה' במקום הזה" – התפילה מתקבלת לרצון 
לפני ד'. אך אם "ואנכי" – התפילה נאמרת ביחידות, אזי "לא ידעתי" – אין בטחון 

שתתקבל, וכדברי הזהר שתפילת היחיד נבדקת. 
ואחד מגדולי הראשונים, רבנו יחיאל ב"ר יקותיאל ב"ר בנימין הרופא כותב בספרו 
המקום,  לפני  רבים  של  תפילתן  היא  "גדולה  התפילה(:  )מעלת  המדות'  'מעלות 
שהוא עושה צרכיהם קודם שיתפללו עליהם, כענין שנאמר )ישעיה סה כד(: "והיה 
טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע", לפי שזכותם של רבים גדול 
לפני המקום, וכן הוא אומר )תהילים נהי ט(: "פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים 

היו עמדי".
בכלל:  הציבור  מעלת  אודות  כג(  )סימן  הקודש  באגרת  התניא  בעל  דברי  וידועים 
"שמעתי מרבותיי כי אילו נמצא מלאך אחד עומד במעמד עשרה מישראל ביחד, 
ותכלית  גבול  בלי  ופחד  אימתה  עליו  תיפול  תורה,  בדברי  מדברים  שאינם  אף 

משכינתא דשריא עלייהו עד שהיה מתבטל ממציאותו לגמרי".
מעלה מיוחדת נוספת שיש לתפילה בציבור כותב ה'מאור ושמש' בפרשתנו על פי 
לשון הפסוק במשלי )יד כח(: "ברוב עם הדרת מלך", אשר ניתן לפרשו בדרך רמז: 
בו  - הקב"ה כביכול חוזר  "ברוב עם", אזי "הדרת מלך"   - שכשמתפללים בציבור 

מהגזירות שנגזרו על ישראל, שכן המילה 'הדרת' משמעותה חזרה בארמית. 

חסרונות התפילה ביחידות
בבית  להתפלל  מקרלין:  אהרן  רבי  הרה"ק  אמר  פעם 
ובדרך צחות הוסיף:  גם חוצפה.  זו לא רק עבירה אלא 
משל למה הדבר דומה? לעני הזקוק להלוואה, ובמקום 
שילך בעצמו לבית העשיר כדי לקחתה, מזמין הוא את 

העשיר אליו לביתו. היש חוצפה גדולה מזו?!
עוד הוסיף ואמר: כשרוצים להשיג דבר מה ממלך בשר 
ודם, או אפילו מאדם שיש לו שליטה על עניין מסוים. 
הלא אין הולכים לבד, אלא מרכיבים משלחת מכובדת 
הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  ובפני  בפניו,  מופיעים  וכך 
ברוך הוא נופיע לבד, ביחידות?! )עולמו של אבא עמוד 

שצ(.
תל(  עמ'  )שם  שאג'  'אריה  בספר  מובא  זאת  מלבד 
שהמתבונן יראה כי מי שאינו מתפלל בציבור לא עבר על 
הלכה בשולחן ערוך, אלא עקר חלק גדול מהלכות תפילה, שכן חלק ניכר מהלכות 
תפילה בשולחן ערוך עוסקות במצוות התפילה הנוהגות רק בציבור, כעניית אמן, 

ברכת כהנים, חזרת הש"ץ ועוד.
והגאון האדר"ת העיד על עצמו )''נפש דוד' אות יג(: "בתפילה בציבור נזהרתי הרבה 
ב"ה, וכל פעם היו לי יגיעות רבות ועמל רב עד שקבצתי עשרה, ומעודי נדמה לי כי 

באם אתפלל לעצמי הרי זה כאילו לא התפללתי כלל".

הפסד עניית אמן
מפסיד  ביחידות  המתפלל  אדם  במניין,  תפילה  של  הגדולה  מעלתה  עצם  מלבד 

'ָאֵמנים' רבים מדי יום, וכך כותב ה"חפץ חיים" בספרו 'נצח ישראל' )פרק ה(:
אם יתפלל בציבור יתרבו לו עשרות מצוות מידי יום מ'אמנים' שעונה בכל על כל 

ברכה וברכה ששומע והם ט"ז של ברכות השחר, ועוד ד' אמנים עד שמונה עשרה 
]ברוך שאמר, ישתבח, יוצר אור ואהבה רבה[ וי"ט של חזרת הש"ץ...".

ואף המבי"ט בספרו 'בית אלהים' )פרק יא( מונה סיבה זו כסיבה הראשונה 
לחשיבות התפילה בציבור.

הפסוק  על  ציון':  ה'קדושת  בעל  מבאבוב  האדמו"ר  דרש  וכך 
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גודל מעלתה של תפילה בציבור 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

 "אם בגפו יבא בגפו יצא")שמות כא ג(. 
של  כגימטרייה   91 בגימטרייה  "בגפו" 
אמן, ללמדך שגם אדם שיש בידו רק זכות 
זוכה להינצל בשכר זאת  עניית אמן לבדה 
זיכרונם  חכמינו  שאמרו  כפי  שמים,  מדין 
עמי  שגם  עט(  פרק  בראשית  )אגדת  לברכה 
 - הארץ שאין בידם אלא שכר עניית אמן 
דיים. והדבר נרמז בלשון הכתוב, שגם אם 
לבדה,  אמן  עניית  בזכות  יבא"–  "בגפו  רק 

"בגפו יצא" – מדין שמים. 
)ליקוטים מפרד"ס עמוד שלא(



באשמורת  המבורג  של  רבה  את  שהפתיע  הזר  מיהו 
רבי  קיבל  והאם  להציע,  באמתחתו  היה  מה  הבוקר? 
זלמן את ההצעה המפתה? על כל זאת תוכלו לקרוא 
ה'חפץ  רבנו  סיפר  אותו  שלפנינו,  המיוחד  בסיפור 
בדורות הקודמים,  ישראל  אודות אחד מגדולי  חיים' 
וחמיו של  העיר המבורג  רבה של  זלמן מירל'ש,  רבי 

הגאון הנודע בעל 'חכם צבי'.
מאד.  גדולה  בשמחה  שרוי  זלמן  רבי  היה  יום  באותו 
בשמחה  להבחין  שלא  יכלו  לא  לביתו  שנכנסו  אלו 
 – עתק  הון  הרוויח  בוודאי  פניו.  על  השורה  המיוחדת 

סברו לעצמם...
שכפי  משום  מיסודה,  טעות  היתה  זו  הנחה  למעשה, 
הרוויח, אדרבה,  לא  זלמן  ר'  יום  באותו  נראה,  שתיכף 
את  העצים  אף  ואולי  העיב,  שלא  מה  הפסיד,  הוא 

שמחתו הגדולה...
תשאלו;  בודאי  הגדולה?  השמחה  היתה  מה  על 
ברשותכם, הבה נחזור שעות מספר אחורה. באשמורת 
הבוקר של אותו יום צועד היה רבי זלמן לבית הכנסת 
כך  ובתפילין.  בטלית  עטור  כשהוא  שחרית,  לתפילת 
היה מנהגו מדי יום: משכים קום, מתעטף בטלית ומניח 
תפילין בביתו, ויוצא לתפילה בכובד ראש וביראה רבה. 
הכנסת,  לבית  מביתו  הדרך  את  עושה  היה  כלל  בדרך 
המעטים  האורח  עוברי  גם  הפרעות.  כל  ללא  כמעט 
הדרת  למראה  הדרך  את  מפנים  היו  בדרכו  שנקלעו 
הוסיפו  עטור  היה  בהם  והתפילין  הטלית  אשר  פניו, 
להם הילת קדושה מיוחדת, אפילו הגויים שביניהם היו 
פוסעים לאחור בדרך ארץ, בבחינת "וראו כל עמי הארץ 

כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". 
הרב  את  להפריע  העז  מישהו  דבר,  נפל  יום  באותו 
משרעפיו. לטעמו של אותו אדם הייתה לכך גם הצדקה, 
שכן זאת תדעו, שלצד העיסוק בלימוד התורה שהקיף 
את כל יומו, עסק רבי זלמן במסחר זעיר של יהלומים 
הוא  היה אף  זה שנקלע לדרכו  ביתו. איש  כדי פרנסת 
על  מזומן,  לכסף  בדחיפות  נזקק  כעת  יהלומים,  סוחר 
כן השכים קום והגיע לר' זלמן כשבידיו שקיק קטן ובו 

מספר יהלומים יקרים.
"מוכן אני למכור לך את היהלומים הללו במחיר נמוך 
ביותר" פנה האיש לר' זלמן, "אך תן לי תמורתם כסף 
מזומן". מבט חטוף בשקיק שבידי האיש הספיק לר' 
המחיר  נדירה,  עסקה  שלפניו  להבין  בכדי  זלמן 
נמוך  היה  היהלומים  עבור  האיש  שבקש 
בסכום  האמתי.  משויים  מונים  עשרות 
יכול  העסקה  ע"י  להרוויח  יכול  שהיה 
נפשות  את  להחיות  זלמן  ר'  היה 

ביתו למשך תקופה ארוכה, מה שיימנע ממנו כל אותה 
בטורח  קדשו  עבודת  את  להפריע  הצורך  את  תקופה 

הפרנסה המעיק כל כך...
האחת  ברירות:  שתי  לפניו  עומדות  שכעת  היה  נראה 
הסכום  את  לסוחר  לתת  לביתו,  עקבותיו  על  לשוב   –
שביקש, אך להפסיד תפילה בציבור. השנייה – להשיב 
את פני האיש ריקם, להפסיד סכום עצום של כסף, אך 

לא להחמיץ תפילה בציבור.
לא  זלמן  ר'  של  מבחינתו  אך 
צדדים.  שתי  כלל  כאן  היו 
פנה  הוא  פעמיים  לחשוב  בלי 
"העסקה  לו:  ואמר  לסוחר 
כפי  אך  בעיני,  מאד  טובה 
בדרכי  אני  רואה  שאתה 
נא  הואל  שחרית,  לתפילת 
את  שאסיים  עד  להמתין 
התפילה, אז אשמח מאד לסור 
עמך לביתי ולגמור את העסקה 

לטובת כל הצדדים".
אך האיש פנה לדרכו. הוא לא 
אבה להמתין לר' זלמן והמשיך 
נוכל  אחר.  קונה  אחר  לתור 
מצא,  אכן  שהוא  להניח  רק 
חזר  לא  הוא  זלמן  לר'  שכן 
מן  זלמן  רבי  שב  כאשר  יותר. 
לאיש  והמתין  לביתו  התפילה 
להבין  החל  מלבוא,  שבושש 
הוא  המיוחלת  העסקה  שאת 
שמחה  של  ונהרה  הפסיד 
שגדלה  נהרה  פניו,  על  ננסכה 
הדקות  שנקפו  ככל  והלכה 
יבוא  לא  שהאיש  הבין  והוא 

יותר.
רבי  היה  כאמור,  יום,  באותו 
לא  נכון,  יותר  מאושר.  זלמן 
היה מאושר ממנו. היו לו סיבות 
על  שמח  הוא  לשמוח;  רבות 
כך שלא הפסיד תפילה במניין, 
על שהכסף לא עיוור את עיניו, 
היסוס  ללא  האיש  את  שדחה 

כלל...
כך  על  שמח  הוא  הכל  ומעל 
המאזניים  כף  על  שכאשר 
שלפניו היו מונחים בצד האחד 

הכף  מתפללים,  מניין  השני  ובצד  לרוב  וכסף  יהלומים 
הנכונה הכריעה את הכף...

אירופה,  שבמערב  ראדין  בעיירה  מכן,  לאחר  שנים 
הפך סיפורו של רבי זלמן לחלק בלתי נפרד מן הספר 
של  בעיצומן  היהודי.  העולם  שמי  את  האיר  שלימים 
להביא  ברורה'  ה'משנה  טרח  כט(  )צ  תפילה  הלכות 
לדורות  השראה  כמקור  אמרים,  בקיצור  זה  סיפור 

למעלתה של תפילה בציבור.
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

מדוע שמח רבי זלמן?

מובא  ב(,  נ  )ישעיה  עונה"  ואין  קראתי  איש  ואין  באתי  "מדוע 
בגמרא )ברכות ו ב(: אמר רבי יוחנן: "בשעה שהקדוש ברוך הוא בא 
באתי  'מדוע  שנאמר  כועס  הוא  מיד  עשרה  בה  מצא  ולא  הכנסת  בבית 

ואין איש'".
עשרה,  ולכאורה יש להבין, מהיכן למד רבי יוחנן שהקב"ה כועס כשאינו מוצא 
הלוא בפסוק נאמר רק "איש"? אלא שכך דרש רבי יוחנן: "אי"ש"' ראשי תיבות י' 
שעונים אמן, ומכאן למד שכשאין הקב"ה מוצא עשרה בבית הכנסת מיד הוא כועס 

)קדושת ציון חלק ב עמוד קח. וראה מעם לועז שמות כה ח(.

החפץ חיים סרב לברך
ח"א  דעת'  )'טוב  מאיר  'בית  ישיבת  ראש  זצ"ל,  רוטברג  זלמן  רבי  הגאון  סיפר 
הורי  לבית  מיר  מישיבת  פסח  לפני  פעם  שבתי  כאשר  בחרותי,  בימי  שצד(':  עמ' 
זה  'לונא', הופתעתי לראות בבית הכנסת את אחד מעשירי העיר. איש  שבעיירה 
מעולם לא היה חשוד בעיני לוותר על תפילה, אך מאידך גם לא היה מאלו הרגילים 

להתפלל בציבור, משום שלצורך מסחרו נאלץ לצאת בשעה מוקדמת.
באותו היום, כאמור, התפלל האיש בבית הכנסת, ואם סברתי שמדובר במשהו חד-

פעמי, הרי שבסיום התפילה השאיר טליתו ותפיליו בבית הכנסת, כדי שיהא מוכרח 
לבוא גם למחרת. הדבר היה תמוה בעיני עד מאד, וכשהבעתי את תמיהתי באזני 

אבי שהיה רב העיירה, סיפר לי את הסיפור הבא:
יהודי זה עמד לאחרונה בפני משפט חמור עקב הלשנה, עד שכפסע היה בינו לבין 
ישיבה בכלא לשנים ארוכות. בצר לו פנה אלי וכדרכי הפניתיו למורי ורבי ה'חפץ 

היהודי  הגיע  כאשר  והנה,  ברכתו.  את  עליו  שירעיף  כדי  חיים' 
ברכה  ובקש  חיים  החפץ  לבית  ונכנס  השבוע,  בתחילת  לראדין 

להצלחה, למרבה הפלא סרב החפץ חיים לברכו ודחהו מעל פניו. בכל 
זאת לא זז האיש מראדין, ובכל יום ויום היה שב לבית החפץ חיים ומבקש 

על נפשו בדמעות שליש.
נפשו,  על  ובקש  חיים  נכנס האיש למעונו של החפץ  בוקר  יום שישי, כמדי  הגיע 

אלא שהפעם החפץ חיים פנה אליו בשאלה: האם אתה מקפיד בדקדוק על תפילה 
בציבור? בתגובה פרץ האיש בבכי והודה שאינו מקפיד על כך, אך הוסיף שבוודאי 

לא עושה זאת בזדון לב, אלא מחמת טורח עסקיו.
כאשר שמע זאת החפץ חיים הורה לו להתחייב מכאן ואילך לשמור על כך בדייקנות 
כ'חק ולא יעבור', וכאשר התחייב האיש מיד ברכו החפץ חיים בחום ושלחו לביתו. 

כמובן שברכת החפץ חיים התקיימה והיהודי יצא נקי בדינו.

אמן בפרשת השבוע
נאמר  בפסוק  השבוע:  פרשת  מתוך  אמן  עניית  חשיבות  על  ברמז  נסיים  כדרכנו 
)שמות כא ג(: "אם בגפו יבא בגפו יצא". "בגפו" בגימטרייה 91 כגימטרייה של אמן, 
זאת  בשכר  להינצל  זוכה  לבדה  אמן  עניית  זכות  רק  בידו  שיש  אדם  שגם  ללמדך 
שגם  עט(  פרק  בראשית  )אגדת  לברכה  זיכרונם  חכמינו  שאמרו  כפי  שמים,  מדין 
עמי הארץ שאין בידם אלא שכר עניית אמן - דיים. והדבר נרמז בלשון הכתוב, שגם 
אם רק "בגפו יבא" – בזכות עניית אמן לבדה, "בגפו יצא" – מדין שמים )ליקוטים 

מפרד"ס עמוד שלא(.

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

יהודי יקר! 
רצונך לזכות בברכת שמים מושלמת?

דאג שברכותיך יהיו מושלמות 
"רק ברכה הנענית באמן הינה 
ברכה בשלימות כראוי להיות"

) זוהר עקב רעא א(
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     בברכה שלימה 
ונאמר אמן


