
אויר  אחריו  מותיר  שהוא  תוך  ועבר,  חלף  האיתנים  ירח 
הבוקעות  ובתפילות  מצוה  של  בשמחה  ברוחניות,  מבושם 
ארוך  חורף  חורף',  'זמן  של  בפתחו  אנו  עומדים  כעת  רקיעים. 
משהו  לדרך,  ראויה  לצידה  אנו  זקוקים  בודאי  כזו  בעת  במיוחד. 

שיישאר אתנו וייתן לנו כוח לתקופה ארוכה.

בפרשת נח אנו קוראים על נח, הצדיק התמים אשר קרא תגר על כלל בני 
לקחת  שבקשו  וחטאים  רעים  אנשים  מול  איתן  כצוק  עמד  כאשר  דורו, 
את נפשו אך ורק ב'עוון' אמונתו בבורא יתברך שהבטיח להביא מבול על 

הארץ.

כך עברו להם עשרות שנים, עד שהגיע דבר ד' להיעשות, בעוד השמים 
צחיחים מענן נכנסו נח ובני ביתו אל התיבה המגוננת, אשר עד מהרה היתה 
הפך  מהרה  שעד  גשם  לרדת,  פתאום  שהחל  הגשם  מפני  למחסה  להם 

לאשד שוטף ולמבול שמחה את כל היקום מעל פני האדמה.

רק נח ואשר אתו בתיבה נותרו מכל אותו דור, התיבה עליה עמל שנים כה 
רבות בדבר השם היתה לו למחסה ונתנה לו את נפשו לשלל.

בן  יעשה  לנח הצדיק המציא הקב"ה תיבה שגוננה עליו, אך מה 
ועוין  כפרני  עולם  בפני  הוא  עומד  בדורותיו  כנח  אשר  דורנו 

לכל דבר שריח קדושה נודף ממנו, האם גם לו ישנה תיבה 
אליה יוכל למלט את נפשו ולמצוא מחסה מגונן מפני 

מבול הכפירה השוטף את העולם?

* * *

מביאים  א(  לב  רבה  )בראשית  במדרש 
ז-ח(:  )ה  בתהלים  הפסוק  את  חז"ל 

יתעב  ומרמה  דמים  איש  כזב  דברי  "תאבד 
ד', ואני ברב חסדך אבא ביתך" ומבארים: 'תאבד 

 – ומרמה'  דמים  'איש  המבול,  דור  זהו   – כזב'  דברי 
 – ביתך'  אבוא  חסדך  ברב  'ואני  וגזלנים,  רוצחים  שהיו 

ביני לבינם?! אך ברוב  ומה  נח: אני עשיתי כמעשיהם,  אמר 
חסדך אמרת לי: 'בא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי 

צדיק לפני בדור הזה'.

נח  של  הצלתו  בין  המקשר  זה  מדרש  הביא  שליט"א  מטאלנא  האדמו"ר 
'ואני ברוב חסדך אבוא  לפסוק שבו פותחים אנו את התפילה בכל בוקר 
"בוא  הפסוק  על  החסידות  בכתבי  רבות  המובא  למאמר  בהקשר  ביתך', 
ניצל נח, כך יש כח לכל  אתה וכל ביתך אל התיבה", שכמו התיבה שבה 
וכל  'בא אתה  נח  על  ותיבה שבתפילה, אלא שכפי הנאמר בפסוק  תיבה 
האדם  על  כראוי  פעולתה  את  תפעל  שהתפילה  כדי  התיבה',  אל  ביתך 
ביתך  וכל  אתה  'בא  בבחינת  שבה,  ותיבה  תיבה  לכל  לגמרי  עצמו  לבטל 

אל התיבה'.

והוסיף על כך ה'שפת אמת' )פר' נח(, עיקר תקנת התפילה היתה שכל אדם 
מטבע  לנו  תקנו  הגדולה  כנסת  אנשי  אולם  לו,  הנצרך  את  מעצמו  יבקש 
של תפילה, כשהם שוקלים ברוח קדשם כל תיבה ותיבה בטרם קבעוה 
בתפילה, ומכאן כוחן הגדול של תיבות התפילה. אולם כפי שכתב 
בעל התניא בסדורו )סידור בעה"ת שער תפילה עמ' כג(, תיבות 

התפילה הקדושות הן כחץ שנון, אך כדי שהחץ יפגע צריך 
שמכוין  ככל  אשר  בעצמו  האדם  היא  זו  וקשת  ראויה,  קשת 

יותר בתפילה  כך יכול הוא להעלות את תפילותיו גבוה יותר.

כדי שתפילתנו תפעל כדבעי עלינו לעשותה בבחינת 'בא אתה וכל ביתך 
אל התיבה', להכניס במילות התפילה את כל כוחות הגוף והנפש, להתפלל 

בכוונה ולא לעסוק בשום דבר צדדי בשעת התפילה.

ומעשה במרן החזון איש זצ"ל: ארע פעם וילדה קטנה בת ארבע, בתו של 
אחד ממקורביו, בלעה מחט והגיעה למצב של סכנת חיים, ההורים זעקו 
לעזרה ומיד רץ אחיינו הגר"ש גריינימן לביתו לשאול עצה, להיכן לפנות 
תפילת  של  בתחילתה  איש  החזון  היה  הדוד  לבית  כנכנס  לעשות.  ומה 
שמו"ע של לחש, אולם היות ומדובר היה במצב של פיקוח נפש, הרשה 

לעצמו הגר"ש להפריע את החזון איש מעבודתו.

אלא שהמשימה התברר כלא פשוטה בכלל... בנסיון לעורר את תשומת 
לבו של החזו"א, נעמד הגר"ש לצדו ואמר בקול: פעטער – דֹוד, פיקוח 
נפש! המתפללים כולם הופרעו מיד מתפילתם והשתתקו בבהלה, 
אך החזון איש נשאר עומד על מקומו ללא נוע וממשיך בתפילתו 
יותר, אך החזון איש  כאילו כלום. הגר"ש מגביה את קולו 
במשך  הדבר  נמשך  כך  דבר.  ארע  לא  כאילו  ממשיך 
ממשיך  והחזו"א  מנסה  כשהגר"ש  ארוכה,  דקה 

בשלו.
הגר"ש  אחז  ברירה  כל  בידו  נותרה  כשלא 
בה  ומשך  דודו  של  הקדושה  בידו 
בחוזקה, אז ננער החזון איש ובלא אומר 
לו  הסביר  שמיד  אחיינו  של  בפניו  הביט 
השיב  דבור  כדי  תוך  במהירות.  הענין  את 
ברמיזה את תשובתו והמשיך בתפילתו כאילו לא 

ארע דבר.

כפי  התפתלות,  מלשון  'תפילה',  התפילה  את  כינו  חז"ל 
שכשאדם  משום  נפתלתי",  אלוקים  "נפתולי  לאה:  שאמרה 
מתפלל עליו להיות מחובר לתפילתו בכל נפשו ומאודו, תוך ניתוק 
מוחלט מהסביבה, וככל שייטיב לעשות זאת כך יזכה שתפילתו תפעל 

במרומים.

* * *
בשולי הדברים נביא את אשר כתב בספר הישן – 'שמנה לחמו' בפרשתנו, 
ואף  התפילה,  מן  נפרד  בלתי  חלק  היא  אשר  אמן,  עניית  מצות  אודות 
עליה אמרו חז"ל שיש לענותה בכל הכח. וכך כותב ה'שמנה לחמו': סופי 
ע"פ  זאת  לבאר  וניתן  'אמן',  הם  מן"  הגשם  "ויכלא  הפסוק  של  התיבות 
דברי חז"ל )תענית ח ב(: א"ר אמי, אין גשמים יורדים לעולם אלא בשביל 
בעלי אמונה, שנאמר: 'אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף' . לפי זה יש 
לומר שבפסוק זה נרמז שבזכות עניית אמן שהיא המשרישה אמונה בלב 
האדם יורדים הגשמים לעולם, ואם חלילה אין עונים אמן, אזי יכול הגשם 

להיכלא חלילה מן השמים, ע"כ – מסיים בעל 'שמנה לחמו - בודאי יש 
להיזהר ביותר בעניית אמן.

אמן ותפילה בפרשה 
שיעורו השבועי של הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן שליט"א 

ב'קול אמונים' המוקד הטלפוני של 'בני אמונים'

גשמים
 בזכות אמן

"ויסכרו מעינת תהום וארבת 
השמים ויכלא הגשם מן השמים" 

)בראשית ח ב(. 

"ויכלא הגשם מן" סופי תיבות 'אמן'. 
רמז שהגשמים יורדים בזכות עניית אמן ואם אין 

עונים אמן כהלכה הגשמים נעצרים, וכמאמר 
חכמינו זכרונם לברכה )תענית ח א(: 

"אין גשמים יורדים אלא 
בשביל בעלי אמנה". 

שמנה לחמה בראשית ח ב ; 
אסיפת גרשון א יג

פרשת נח
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