
טעם הקדמת תפילת הכהן גדול  
יום  עבודת  בסדר  הגדול  בחלקה  עוסקת  שלפנינו  השבוע  פרשת 
זה,  קדוש  ביום  הגדול  הכהן  עבודת  במסגרת  המקדש.  בבית  הכיפורים 
היה עליו להיכנס לקודש הקודשים ארבע פעמים: אחת לצורך הקטרת 
הקטורת, אחת להזאת דם הפר, אחת להזאת דם השעיר ואחת להוצאת 

הכף והמחתה.

במשנה )יומא פ"ה מ"א( נאמר, שאחר הקטרת הקטורת, יצא הכהן הגדול 
הן  זצ"ל:  מוולוז'ין  הנצי"ב  כך  על  ותמה  בהיכל.  קצרה  תפילה  והתפלל 
אמנם, הבחירה בהיכל כמקום לתפילה מובנת, הן מבחינת מעלת היום והן 
מבחינת מעלת המקום, בפרט שזה עתה כיפר הכהן על ישראל בהקטרת 
הקטורת. אך יש להבין, מדוע 'נחפז' הכהן להתפלל כבר עתה, וכי לא היה 
טוב יותר אילו היה ממתין עוד מעט ודוחה את תפילתו עד לאחר שיכפר 
על בני ישראל גם בדם הפר והשעיר, הלא אז בוודאי תפילתו תשמע יותר?

מבאר הנצי"ב: לאור ההלכה הידועה שאסור למתפלל להחזיק דבר בידו 
הפעם  זו  שכן  כלל,  קושיא  זו  אין  בשעת התפילה, 

בהיכל  הגדול  הכהן  חולף  בה  זה,  ביום  היחידה 
כלי  איזה  שיש  בלא  הקדשים,  מקודש  ביציאתו 
הגדול  הכהן  שעבר  הפעמים  שאר  בכל  בידו! 
בידו  בהיכל ביציאתו מבית קדש הקדשים, אחז 
ואם  הקטורת,  ומחתת  בכף  אם  שונים,  בכלים 
ביציאה  אך  היום,  קרבנות  של  הדם  במזרקי 
כן  ועל  בפנים,  והמחתה  הכף  את  הותיר  זו 
דבר,  מכל  ריקות  היו  שידיו  זו  בהזדמנות  ראה 

כמתאימה ביותר לתפילה.

היה  מוטב  ביד,  חפץ  עם  להתפלל  שאסור  כיון 
לו לכהן להקדים את התפילה ולא להמתין לזמן 
אוחז  שהוא  תוך  להתפלל  מאשר  מסוגל,  היותר 

חפץ בידו! )'העמק דבר' ויקרא טז כג(.

ישוב הדעת בתפילה
לתפילה  כתנאי  זו  הלכה  של  חשיבותה  על 
הקדיש  המחבר  שרבנו  העובדה  תעיד  כהלכתה, 
לה סימן שלם ב'שולחן ערוך' )צו( סימן שכותרתו 

היא: 'שימנע כל הטרדות כדי שיכוון'.

מקור הדברים נמצא בדברי הגמרא )ברכות כג ב(: לא יאחז אדם תפילין 
ומעות  סכין  שאף  מוסיף  ושמואל  ויתפלל,  בזרועו  תורה  וספר  בראשו 

וקערה וכיכר אין להחזיק בעת התפילה.

בטעם הדבר מבאר שם רש"י, שכאשר האדם עומד לפני ה' בתפילה, עליו 
לעשות זאת מתוך דעה מיושבת וכוונה מושלמת, וכאשר הוא אוחז בידיו 
תפילין או ספר תורה, דעתו אינה מיושבת עליו, כיון שהוא דואג וחושש 
כל הזמן שמא יפלו מידו. כמו כן, כשהוא אוחז סכין וקערה, החשש שמא 
הכיכר,  ותתלכלך  הקערה  תישבר  שמא  או  ותזיקנו,  מידו  הסכין  תיפול 

מונע ממנו להתרכז כדבעי.

יש לציין כי לדעת ה'ב"ח', מי שהתפלל תוך שהחזיק דבר מה בידו 
– אין תפילתו תפילה, ועליו לשוב ולהתפלל! אמנם, להלכה לא 
נפסק כן, ובדיעבד יצא ידי חובה. )משנ"ב צו ב ושעה"צ שם א( 

]אך בשער הציון שם )ב'( כתב שמכל מקום אם מסיבה זו לא כיון בברכה 
ראשונה, עליו לחזור ולהתפלל[.

כעמידה לפני המלך
בלשון הגמרא הובאו כמה דוגמאות של חפצים שאסור להחזיקם בתפילה 
מחשש שמא יפלו, אך רבינו יונה )ברכות יד ב ד"ה סכין( מוסיף וכותב, 
למתפלל  אסור  ולהלכה  בעלמא,  כדוגמא  אלו  חפצים  נקטה  שהגמרא 
להחזיק שום חפץ בידו. ובאר ה'פרי מגדים' )או"ח צו משב"ז ב( שלדעת 
רבינו יונה איסור זה אינו נובע רק מחשש שמא יפול החפץ, אלא הוא חלק 
ממכלול דברים בהם צריך האדם לנהוג בתפילה, כפי שהיה נוהג בעודו 

עומד לפני המלך.

כדוגמא לדבר מביא ה'פרי מגדים' את האיסור להתפלל ברגליים מגולות 
היא  זה  איסור  של  שסיבתו  שכפי  ה(,  צא  או"ח  ערוך  בשולחן  )כמובא 
משום שאין דרך לעמוד כך בפני המלך, כך גם לעניין אחיזת חפץ בעת 
התפילה - הלא פשוט שהעומד לפני המלך ומתחנן לפניו, ובה בעת הינו 
וחוצפה!  כזלזול  לו הדבר  ייחשב  בידו,  אוחז חפץ 
לפני  וכמה בעת עמידה בתפילה  על אחת כמה 

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

אחיזת לולב וסידור בשעת התפילה
בגמרא )סוכה מא ב( מובא שמנהג חכמי ישראל 
בחג הסוכות, היה להחזיק את הלולב בידיהם אף 
מדברי  הגמרא  כך  על  ותמהה  התפילה.  בשעת 
לאחוז  שאסור  לעיל  שהובאו  בברכות  הגמרא 
ותירצה,  התפילה,  בשעת  תורה  וספר  תפילין 
שיש לחלק בין לולב לשאר דברים, שבלולב, כיון 
חביבות  מתוך  הסוכות,  בחג  ליטלו  מצוה  שיש 

המצווה לא תיטרד דעתו.

וביאר הריטב"א שם שאף שכשאוחז הלולב בידו 
אפשר  מקום  מכל  עליו,  קצת  ליבו  את  מפנה 
יתעורר  לולב  מצות  חביבות  מתוך  שאדרבה, 
לכוין בלבו יותר גם בתפילה, שלא כמו בתפילין 
מיוחד  עניין  אין  מצוה,  שהם  שאף  תורה,  וספר 

דווקא באחיזתם ביד.

כעין זה נפסק ב'שולחן ערוך' )או"ח צו ב( על פי דברי הראשונים )ראה 
שכיון  תפילה,  סידור  בידו  לאחוז  למתפלל  שמותר  יז(  הדשן  תרומת 

שאחיזתו היא לצורך התפילה עצמה, אין היא מונעת את הכוונה. 

שיסמן  שראוי  ח(  שם  ומשנ"ב  ג  שם  )ט"ז  הפוסקים  כתבו  זאת,  עם 
להתפלל  אמור  הוא  בהם  המקומות  כל  את  התפילה  קודם  המתפלל 
בסידורו, זאת כדי שלא יצטרך לדפדף בסידור אנה ואנה בעת התפילה 

עצמה, ועל ידי כל תיטרד כוונתו.

בדרך אגב נוכל ללמוד מדברי הפוסקים עד כמה דורשת התפילה ריכוז 
כבר  אכן  להפריעו!  יכול  בסידור  קל  עלעול  שאף  כזה  מוחלט,  חושים 

במשך  להתרגל  האדם  על  כי  נא(  פרק  )מו"נ  הרמב"ם  בדברי  מצאנו 
שנים רבות עד שיגיע למצב בו תהיה מחשבתו פנויה מכל דבר לכל 

הפחות בברכה הראשונה בשמונה עשרה...
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איסור החזקת חפץ בעת התפילה
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

אמן משלימה למאה ברכות
הכיפורים  יום  על  התורה  כותבת  בפרשתנו 
)ויקרא טז לא( "שבת שבתון היא לכם". סופי 
הם  לכם"  היא  "שבתון  התיבות של המילים 
אמן. ומבאר בספר 'פרי יצחק' )מערכה א( כי 
כד(  ט  )ברכות  הרא"ש  לשיטת  רמז  בכך  יש 
שבשבתות ובימים טובים ]המכונים 'שבתון'[ 
להשלמת  ברכות  וכמה  כמה  חסרות  בהם 
]ובפרט  ביום,  ברכות  מאה  אמירת  חובת 
ביום הכיפורים - אליו מתייחס פסוק זה - בו 
)ראה מגן אברהם מז ח([  47 ברכות  חסרות 
ניתן להשלימן על ידי עניית אמן לברכותיהם 

של העולים לתורה ולברכות ההפטרה.

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



שאך  זו,  קטנה  מילה  של  כוחה  גדול  מה  ֶקעְלם. 
באשר  תורה  בן  כל  של  בלבו  רטט  עובר  לשמעה 
רבים  גדלו  קעלם  של  בכבשונה  בכדי.  ולא  הוא, 
מגדולי המוסר בעולם הישיבות של הדור האחרון, 
בהיכל קדוש זה עוצבה קומתם הרוחנית, ובו ספגו 
את יראת השמים שאפפה את אורחותיהם משך כל 

חייהם.

כמגדלור מאיר עמדה לפניהם דמותו של רבי שמחה 
'הסבא  ובהערכה  בחיבה  שכונה  מי  זצ"ל,  זיו  זיסל 
מקעלם'. הסבא גילם בכל אורחותיו את דמותו של 
דבר  מעולם  דרש מתלמידיו  לא  הוא  האדם השלם, 
שלא דרש מעצמו, אין זה מפתיע, אפוא, שהשפעתו 

על תלמידיו היתה כה עצומה.

שכונה  מי  זצ"ל,  זיו  זיסל  שמחה  רבי  היה  ימיו  כל 
בישראל 'הסבא מקעלם', חלוש עד מאד, אך בערוב 
ימיו נחלש גופו עוד יותר. כל כך נחלש, עד שלא היה 
יכול לשאת אפילו משא קל ביותר, מה שהביא לכך 
שתלמידיו נאלצו לקנות לו לחג הסוכות אתרוג קטן 
ההלכה,  דרישות  כפי  בדיוק  מצומצם  שיעור  בעל 
זאת משום שאף כמה גרמים נוספים אלו, יכולים היו 

לגרום לו לתשישות ולאפיסת כוחות.

חולשתו  שלמרות  הדבר,  היה  מפתיע  לא  כמה 
הגדולה לא נמנע הסבא מלהמשיך בסדר יומו הרוחני 
כמימים ימימה. כסמל ודוגמא לבית קעלם הוא לא 
על  שקבל  הרבות  הקבלות  מן  אחת  על  אף  ויתר 
עצמו בימי חייו, בשום מחיר שבעולם! את תפילותיו 
הזכות המשיך הסבא לשאת באריכות כהרגלו, מתוך 
ממנהגו  ואף  דולקות.  ובשפתיים  הנפש  התרוממות 
מתוך  ורק  אך  להתפלל  עצמו  על  שקיבל  המיוחד 
הסידור, לא חדל, למרות שאחיזת הסידור עלתה לו 

בקושי רב.

הקרובים  תלמידיו  חששו  ביום  פעמים  שלוש 
תפילות  בשלושת  זה  היה  ביותר,  לשלומו 
להתרומם  היה  רגיל  בהן  העמידה, 
ביותר,  גבוהות  רוחניות  לפסגות 

האש  את  במאומה  הסגירה  לא  החיצונית  שלוותו 
רוח  כוחות  ממנו  ושאבה  בקרבו  שבערה  הפנימית 
פן  תלמידיו  חששו  הסבא,  כשנחלש  כעת,  ונפש. 
יתעלף מעוצמת המאמץ, על כן דאגו להעמיד לפניו 
דרך קבע צלחת ובה מספר עוגות קטנות, בהן יוכל 

להשיב את רוחו באם חלילה 
יתעלף.

והנה, באחד הימים, באמצע 
תפילת השחרית נגלה לפתע 
הסבא,  ייאמן,  שלא  מחזה 
גופו  את  הניע  בקושי  שאך 
ממקומו  לפתע  קם  החלוש, 
באיטיות  התהלך  במאמץ, 
לקצהו  עד  הספסלים  בין 
השני של בית המדרש, פתח 
אחד  על  שם  שעמד  סידור 
לרגע  בו  הביט  ה'סטנדרים', 
כשאותות  למקומו  שב  ומיד 
בו  ניכרים  הקשה  המאמץ 

בכל פסיעה.

התבררה  התפילה  בסיום 
במלוא  המפעימה  האמת 
הבלה  בסידור  יפעתה. 
מספר  נקרעו  הסבא  שלפני 
הדף,  בקצה  בודדות  מילים 
לשנות  רצה  שלא  והוא 
כל  להתפלל  הטוב  ממנהגו 
ואפילו  הסידור,  מתוך  מילה 
כלות  עד  מאמץ  של  במחיר 
עד  והלך  התאמץ  הנפש, 
פנוי,  סידור  ראה  בו  למקום 
אותם  את  מתוכו  התפלל 
ושב  בסידורו  מילים שחסרו 
בעבודתו  להמשיך  למקומו 

הזכה.

לתלמידיו הגדולים לא נותר אלא לשוב ולהשתאות 
מתעצומות רוחו של מורם ורבם הנערץ, שעד ליומו 
האחרון גילם בכל נפשו ומאודו את שלטון הרוח על 

החומר.
 )שבילי התורה בראשית עמ' 351(
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מדוע קם הסבא ממקומו

חשיבותה של תפילה מתוך הסידור
הסידור,  מתוך  לתפילה  באשר  ענין,  באותו  לעניין  מעניין 
מכוון  מסידור  המתפלל  כי  זצ"ל  מוילנא  הגאון  דברי  ידועים 
פה  על  שבתפילה  משום  פה,  בעל  המתפלל  מאשר  יותר  בתפילתו 
הביא  לדבר  רמז  הדעת.  את  הטורדות  הזרות  מחשבות  יותר  מצויות 
הגר"א מן הנאמר במגילת אסתר )אסתר ט כה(: "ובבאה לפני המלך אמר 
לכנסת  רמז   - "אסתר"  חשב...".  אשר  הרעה  מחשבתו  ישוב  הספר  עם 
אזי  הספר",  "עם  לפניו  נתפלל  שכאשר  לקב"ה,  רמז   - "המלך"  ישראל, 
את  הטורדות  המחשבות  יסורו   - חשב"  אשר  הרעה  מחשבתו  "ישוב 

התפילה. )אבן שלמה פ"ט הערה ד(

גם ב'משנה ברורה' )צג ב( מביא שהאר"י ז"ל היה מקפיד להתפלל מתוך 
הסידור כדי שכך יוכל להתפלל ביתר כוונה. עוד הביא )צו ט( בשם השל"ה 

הקדוש שאף בחזרת הש"ץ ראוי לשומעים שיסתכלו בסידור.

אימי  אותי  נטלה  בילדותי  ענגיל:  מהר"ש  הנודע  הפוסק  סיפר  וכך 
שבחנני  שאחר  זיע"א,  מצאנז  חיים'  ה'דברי  בעל  הגה"ק  אל  והביאתני 
בלימודי אמר לי כי ילמדני שלשה דברים. אחד מהם היה להתפלל תמיד 

מתוך סידור! 

ואכן, מאז הקפיד על כך מהר"ש ענגיל בכל תפילותיו ללא יוצא מן הכלל, 
ואפילו בברכות, כברכת 'אשר יצר'. בשנים מאוחרות יותר, אף הוא נימק 
)שיחתן של  זרות!  נגד מחשבות  – סגולה  הוראתו של הרבי מצאנז  את 

עבדי אבות ח"א עמ' שיב(

עוד סופר על נכדו של הדברי חיים, בעל ה'שפע חיים' מצאנז, שאף הוא 

היה מקפיד מאד בהנהגה זו, ונזהר שלא להתפלל ולו מילה 
אחת שלא מתוך הסידור. כאשר ארע פעם ואברך מבני עדות 

המזרח, שהיה מבאי בית מדרשו, התחיל לומר קדיש על אמו, 
בקש הרבי ממשמשו בקודש שיכין לו דף עם נוסח הקדיש המיוחד 

של בני עדות המזרח, ובמשך כל השנה עמד דף זה בסידורו, כדי שאף 
בשעת עניית אמן על קדיש זה יוכל להתבונן מתוך הכתב. )'לפיד האש' 

עמ' תרז(

וכבר העיד המשגיח הנודע מפוניבז' רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בשיחה 
לאמרה  מאד  קשה  ודאי  עשרה,  שמונה  של  ראשונה  "ברכה  לתלמידיו: 
בכוונה. ואל יעלה בלבבכם כי מן הקלות היא, הנה אני ברוך ד' מנוסה בזה, 
וללא התאמצות מרובה הנני יודע כי לאחר מספר משפטים כבר רחוק אני 

מכוונת הלב... והעצה לזה היא תפילה מתוך הסידור!"

אמן בפרשת השבוע
בפרשתנו כותבת התורה על יום הכיפורים )ויקרא טז לא( "שבת שבתון 
היא לכם". סופי התיבות של המילים "שבתון היא לכם" הם אמן. ומבאר 
בספר 'פרי יצחק' )מערכה א( כי יש בכך רמז לשיטת הרא"ש )ברכות ט 
כד( שבשבתות ובימים טובים ]המכונים 'שבתון'[ בהם חסרות כמה וכמה 
ברכות להשלמת חובת אמירת מאה ברכות ביום, ]ובפרט ביום הכיפורים 
- אליו מתייחס פסוק זה - בו חסרות 47 ברכות )ראה מגן אברהם מז ח([ 
ניתן להשלימן על ידי עניית אמן לברכותיהם של העולים לתורה ולברכות 

ההפטרה. 

ניתן לשמוע שיעור זה מפי הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן במוקד 'קול אמונים'03-9139191
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"על ידי מי נפרע להם הקב"ה לישראל מן הגויים? 
על ידי בני אדם שמשכימים ומעריבים לבית הכנסת 
ולבית המדרש ועונים אמן ומברכים 
את הקב"ה באמן... 
עליהם הכתוב אומר )תהלים נה יט(: 
"פדה בשלום נפשי מקרב לי 
כי ברבים היו עמדי"

תנא דבי אליהו, 
רבא פרק יג 

ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו, 
ֶׁשֹּלא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, 
ָעֵלינּו  עֹוְמִדים  ָודֹור  ּדֹור  ֶׁשְּבָכל  ֶאָּלא 
ְלַכלֹוֵתנּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם.


