
מתאווה לתפילתם של צדיקים
בשלהי חלקה הראשון של פרשתנו, החלק העוסק בהלכות שמיטה ויובל 
)ויקרא כה  על כלליהן ופרטיהן, מביאה התורה קושיה - ופתרונה בצדה  
ָלֶכם  ְרָכִתי  בִּ ֶאת  יִתי  ...ְוִצוִּ ִביִעת  ַהשְּׁ ָנה  שָּׁ בַּ ּנֹאַכל  ַמה  תֹאְמרּו  "ְוִכי  כ-כב(: 

ית...". שִּׁ ָנה ַהשִּׁ שָּׁ בַּ

לפי פשוטו של מקרא, שאלה הגיונית זו עשויה להישאל על ידי  כל יהודי 
בטרם תבוא שנת השבע: אם לא אעבוד בשדה בשנת השמיטה - היאך 
יהיה לי מה לאכול? ועל כך משיבה לו התורה בהבטחה איתנה מפיו של 

הקב"ה בכבודו ובעצמו: "וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית...!".

של  דרכה  אין  הלא  זה:  בהסבר  התקשו  המפרשים  מן  מעט  שלא  אלא 
תורה לכתוב דבריה בלשון 'שקלא וטריא', מדוע אין די, אפוא, בכתיבת 

ההבטחה גרידא - "וצויתי את ברכתי", ובכך תתבטל השאלה מאליה?

אולם  המפרשים,  בספרי  נאמרו  מקרא  של  ליישובו  דרכים  וכמה  כמה 
מקוז'ניץ  משה'  ה'דעת  בעל  של  הנפלא  בהסברו  נתמקד  זה  במאמר 
סד  )יבמות  לברכה  זיכרונם  חכמינו  דברי  את  מביא  דבריו  שבפתח  זצ"ל, 
שייאלצו  כדי  הייתה  כעקרים,  נולדו  הקדושים  שאבותינו  שהסיבה  א( 
להתפלל ולהתחנן שיזכו לזרע של קיימא, וזאת מפני שהקב"ה מתאווה 

לתפילתם של צדיקים.

משה',  ה'דעת  כותב  למדנו,  אלו  מדברים 
רק  צרה  הצדיקים  על  הקב"ה  מביא  שלעתים 
כדי לעוררם להתפלל עליה, ובכך להתקרב יותר 
לבורא יתברך. לפי זה אפשר לומר שלשון הכתוב 
"וכי תאמרו מה נאכל" לא בא כאן בלשון שאלה, 
אלא כקביעה, שבכל עת בה תזדקקו לפרנסה - 
משאך תתקרבו להקב"ה ותעמדו לפניו בתפילה, 
לכם  ברכתו  ויצווה  שוועתכם  את  ישמע  מיד 
משפע טובו וחסדו, שהרי למטרה זו הביא עליכם 

את הצער והקושי.

התורה,  )על  שיק  המהר"ם  מבאר  זה  יסוד  פי  על 
גדול  גוי  מי  "כי  ז(:  ד  )דברים  הפסוק  את  ואתחנן( 
אלוקינו  כה'  אליו,  קרובים  אלוקים  לו  אשר 
בכל קראנו אליו". ואף כאן, לכאורה, היה מקום 
לתמוה, הלא אם הקב"ה כל כך קרוב אלינו, היה 
עליו לספק צרכינו אף בטרם נקרא אליו, ומדוע 

משתבח הכתוב בכך שהקב"ה עונה לנו רק 'בכל קראנו אליו'? אמנם על 
פי האמור נוכל להבין, כי דווקא משום שהקב"ה קרוב אלינו מתאווה הוא 
כן מביא עלינו את הצרה וממתין שנקרא אליו,  עד מאד לתפילתנו, על 

ומשאך נעשה זאת - מיד ניענה! 

חז"ל  מאמר  את  לבאר  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  הגה"ק  אמר  זו  בדרך 
במסכת סנהדרין )מד ב(: "לעולם יקדים אדם תפילה לצרה" וכו', שמאחר 
שהתפילה היא התכלית והצרה היא רק אמצעי בעבורנו כדי שנגיע אליה, 
עוד  מהקב"ה,  ולבקש  להתחנן  תמיד  עצמו  ירגיל  האדם  אם  כי  נמצא 
בטרם תבוא עליו צרה ח"ו, לא יהיה הוא זקוק לצרה שתעוררנו על כך... 

)'רסיסי לילה' אות יא(. 

מטרה או אמצעי?!
ישראל  בני  שבצאת  ה(  כא  רבה  )שמות  במדרש  מצינו  זה  כעין 
שהגיעו  עד  אחריהם  רודפים  המצרים  היו  כאשר  ממצרים, 

עבירות,  בלתי  בחומות  צדיהם  מכל  מוקפים  ישראל  ונמצאו  סוף  לים 
ענה  ברגע  ובו  לבם,  מקירות  בתפילה  ה'  אל  זעקו  ביותר.  נואש  במצב 

הקב"ה לשוועתם וקרע להם את הים.

משום  ומבאר:  המדרש,  מקשה  שכזו,  צרה  הקב"ה  עליהם  הביא  ומדוע 
הדובר  למה  משל  המדרש:  וממשיך  לתפילתם!  מתאווה  הקב"ה  שהיה 
לאשה,  לשאתה  ובקש  הליסטים  משבי  מלכים  בת  שפדה  למלך  דומה, 
אולם זו לא אבתה לדבר עמו. מה עשה? עמד ומסרה שוב ליד הליסטים, 
וכאשר הייתה במיצר וזעקה בפחד: אדוני המלך, אנא הושיעני! מיד שב 
המלך ופדאה מן השבי באומרו: "לכך הייתי מתאווה - לשמוע את קולך!

הנה כי כן, הסיק מכך הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, אם סבורים היינו עד עתה 
התפילה  כי  להבין  נוכל  עתה  הגזירה,  לביטול  אמצעי  הינה  התפילה  כי 
מהווה מטרה בפני עצמה, שדווקא הגזירה היא זו שנועדה להביא אליה. 
לפניו  לעמוד  נצטרך  שמחמתם  כדי  צרכים,  לנו  יצר  הקב"ה  כלומר: 
ולומר,  להוסיף  נוכל  הדברים  ולאור  למלאותם.  ממנו  ולבקש  בתפילה 
שהישועה אינה מגיעה מכח התפילה דווקא, אלא כיון שמטרת הצרה היא 
לעוררנו לקרבת ה', בו ברגע שהתעוררנו לכך, בטלה סיבת הצרה ונמצאת 

היא מסתלקת מאליה )שיחות מוסר תשל"ג מאמר כח(. 

הוסיף ואמר המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל: 
אם הקב"ה כל כך מתאווה לתפילתנו, יכולים אנו 
להסיק מכך, שאל לה לתפילה להיעשות חלילה 
עלינו  אלא  בעלמא,  חוב  ופריעת  מצוה  כקיום 
ומדברים  עומדים  אנו  כביכול  בתפילה  להרגיש 
'שכינה  בבחינת  ובעצמו,  בכבודו  הקב"ה  עם 
כנגדו', ועל ידי כך להתקרב ולהתדבק אליו בכל 
נפשנו ומאודנו, שהרי ממש לכך התאווה הקב"ה 
כאשר הביא עלינו את הצרה. )'אור יחזקאל', אמונה 

עמ' קעז(

בטחון מדומה מול קרבת ה'
הגיע  פעם  מסופר:  זצ"ל  מבריסק  הגרי"ז  על 
בפיו:  ובשורה  העסקנים  מחשובי  אחד  לביתו 
בהיקפה  נדירה  תרומה  הרב  עבור  להשיג  בידו 
זה  בסכום  לירות!  אלפים  חמשת  ימים,  באותם 
יוכל הרב להחזיק את כולל האברכים שברשותו 
שיצטרך  בלי  הקרובה,  השנה  מחצית  למשך 
לפנות מזמנו היקר לדאגות והתרוצצויות מיותרות.

מה רבה הייתה הפתעתו של אותו עסקן נכבד, כאשר הרב מבריסק דחה 
את ההצעה הנדיבה על אתר, וטעמו ונימוקו עמו: מבחינת חובתי כלפי 
לי  ואין  חודש  מדי  למשכורתם  לדאוג  מחובתי  הרב,  הקדים  האברכים, 
כל חיוב להשתדל מעבר לכך. מבחינת טרחתי, בטוח אני כי אם כסף זה 
מיועד להגיע אלי, הוא יגיע בדיוק בזמן הנצרך, ומה לי אפוא לאגור אותו 

בידי עכשיו.

אני  רגיל  החודש  מהלך  בכל  מבריסק,  הרב  הוסיף  מכל,  החשוב  אולם 
להחזקת  לי  הדרוש  הסכום  את  לידי  ימציא  כי  ה'  לפני  בתפילה  לבקש 
ה'. אם אקח  בפניי הזדמנות מופלאה לקרבת  זו מהווה  הכולל, תפילה 

של  שלימה  שנה  חצי  להפסיד  אני  עתיד  התרומה,  את  עתה  מידך 
תפילה, הייתכן שבשביל להרוויח רוגע מדומה אפסיד במשך חצי 

)'קריאה  בה'?!  ודביקות  לקרבה  מפז  יקרות  הזדמנויות  שנה 
בקריה' ח"ג עמ' סה(.
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

רמז נפלא על חובת עניית אמן על 
כל ברכה וברכה טמון בלשון הפסוק 
"וצויתי  מאמרנו:  את  פתחנו  בו 
הכולל(  )עם  'לכם'   - לכם"  ברכתי  את 

בגימטרייה 'אמן'. 

לפי זה ניתן לדרוש את הפסוק כך: 
בטרם   - נאכל"  מה  תאמרו  "וכי 
אזי  מזונכם,  את  לאכול  תבואו 
"וצויתי: את ברכתי - לכם" - הקב"ה 
על  תחילה  שתברכו  עליכם  מצווה 
המזון, ואחר הברכה יענו השומעים 

אמן. )ראה 'ציצים ופרחים', בהר(

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



שעת צהריים. דפיקות בהולות נשמעו על דלת ביתו 
של המגיד הקדוש מקוז'ניץ. לא הייתה זו שעת קבלת 
כגון  לדפיקות  רגיל  שהיה  והגבאי  הרשמית,  הקהל 
אלו בחר להתעלם. כמה דקות של שקט חלפו והיד 
האלמונית שבה להלום בדלת, הפעם ביתר תקיפות. 
אולי  הגבאי המסור,  בלב  יודע, סערו המחשבות  מי 

מדובר כאן בעניין של פיקוח נפש.

להמשיך  הגבאי  בחר  הרגיש,  תפקידו  על  אמון 
הדפיקות  הפעם  אולם  הזאת,  בפעם  גם  ולהתעלם 
מה  בחשש  רציני.  בעניין  מדובר  כנראה  פסקו.  לא 
צר, מבט  כדי סדק  פתח הגבאי את דלתו של הרבי 
קל בעיניו הקדושות של הרבי הספיק לו בכדי להבין, 

הרבי מאשר לחרוג מהנהלים.

פניה  מבוגרת,  אישה  עמדה  בפתח  נפתחה.  הדלת 
עטויות ברדיד שחור והיא מבקשת בדחיפות להיכנס 
של  בעניין  מדובר  כי  מסבירה  שהיא  תוך  הרבי,  אל 

פיקוח נפש. כמה צפוי.

בפתח חדרו של הרבי החלה האשה למרר בבכי: רבי, 
הרופאים  מוות.  שערי  על  עומד  יקירי  בני  הושיעני, 
אומרים כי נותרו לו ימים ספורים לחיות וכי אין כל 
תרופה שתוכל להביא מזור למחלתו הקשה. רק הרבי 

יוכל לעזור לו - זעקה האשה בכאב.

בפניו,  זע  לא  קמט  רציניות,  בפנים  האזין  הרבי 
בסערה  להבחין  הצליח  הניסיון  למוד  הגבאי  אולם 
ללבו  נגעה  יהודי  כל  של  צרתו  בקרבו.  המתחוללת 

של הרבי עד כדי כאב, הוא ידע.

מה רבה הייתה הפליאה כאשר פנה הרבי אל האשה 
ואמר לה: מוכן אני להעניק לך את ברכתי, אולם אין 
דרכי לחלק מתנות חינם. גבאי צדקה אנוכי, אם רק 
זהובים שאחלקם לעניים, מיד תזכי  לי מאה  תביאי 

לברכתי.

זהובים,  מאה  בפליאה.  התעגלו  האשה  של  עיניה 
לאשה קשת יום כמוני?! הלא איני מסוגלת לעמוד 
אף בעשירית מזה! אך הרבי מתעקש, והאשה 
שבה  שעות  מספר  כעבור  לדרך.  יוצאת 
בידה.  בד  כששקיק  בתשישות  האשה 
תכולתו נשפכה על השולחן, והרבי 

עשרים,  ...עשר,  שלוש,  שניים,  אחד,   - לספור  החל 
...שבעים, שמונים, שמונים ואחד. זהו.

לשקיק.  התכולה  את  הרבי  השיב  חתומות  בפנים 
סיכמנו על מאה זהובים, אמר בנחישות, חסרים כאן 
אברכך!   - החסר  את  שתמלאי  ברגע  עשר,  תשעה 
ניסתה  והיא  בתדהמה  התעגלו  האשה  של  עיניה 
כל  בין  סובבתי  מכך,  ליותר  מסוגלת  איני  לטעון, 
מה  כל  זה  חסכונותיי,  כל  את  פדיתי  העיירה,  בתי 
את  הבהרתי  מתעקש,  הרבי  אך  לאסוף.  שהצלחתי 

חבל  פעמיים,  כבר  עמדתי 
על כל רגע.

של  סבלנותה  פקעה  כאן 
הייתה  לא  היא  האומללה, 
כה  אדם  להבין,  מסוגלת 
צדקותיו  אשר  וחשוב,  גדול 
כל  פני  על  מפורסמות 
הארץ, ופתאום הוא מתעקש 
ללא  וזוטות,  קטנות  על 
במצוקתי  התחשבות  שום 
מחשבות  ומתוך  הנוראה... 
אל  גב  הפנתה  היא  אלו 
וקראה:  הרבי  של  שולחנו 
לברכני,  חפצים  אינכם  רבי, 
לי  יש  בלעדיכם!  אסתדר 
אתפלל  בשמיים,  גדול  אב 
אליו והוא בוודאי לא יאטום 

אוזניו לזעקתי!

הדברים,  את  שמע  הרבי 
בסבר  שינוי  חל  ולפתע 
קרא  הוא  רך  בחיוך  פניו. 
לאשה לשוב אל החדר ואמר 
כעת  ציפיתי!  לזאת  לה: 
פשר  את  לך  להסביר  אוכל 
אלי  הגעת  כאשר  הנהגתי. 
שמת  כי  חשתי  לראשונה, 
לזאת  עליי.  יהבך  כל  את 
משום  להסכים,  יכולתי  לא 
שיהודי חייב לדעת בכל מצב 

באה  וכאשר  הברכות האמתי,  הוא מקור  כי הקב"ה 
עליו צרה, עליו לתלות בטחונו אך ורק בו, להתפלל 

לפניו ולבקש על נפשו.

מעולם לא רציתי בכספך, סיים הרבי, בכוונה דרשתי 
ממך דרישה בלתי אפשרית שתאלץ אותך לשנות את 
עלייך  מי  על  לדעת  שנוכחת  כעת  מחשבתך.  אורח 

להשליך יהבך, הנני להעניק לך את ברכתי... 

)אוצרות התורה שמות עמ' סט(
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

מה בקש הרבי מקוז'ניץ...

סיבת שלוות הרשעים
מביא  כן  ועל  לתפילתם  מתאווה  שהקב"ה  הצדיקים  לעומת 
עליהם את הצרה, בתפילתם של הרשעים אין הוא חפץ, ועל כן 
ממלא את מבוקשם בטרם יצטרכו להתפלל על כך. כפי שאמרו בשמו 
בקללת  שהתקלל  שהסיבה  הנחש,  לגבי  מפשיסחא  בונם  ר'  הרבי  של 
"ועפר תאכל כל ימי חייך" היא, כיון שבאופן שכזה יהיו מזונותיו מצויים 
לו בכל מקום אליו ישאוהו רגליו, וכך לא יצטרך להתפלל עליהם. ובניגוד 
לכלל הברואים הנושאים עיניהם בכל יום כלפי מעלה כדי לבקש מזונם, 
כפי שנאמר "הכפירים שואגים לטרף ולבקש מא-ל אכלם )תהלים קד כא(, 
את קולו של הנחש אין הקב"ה רוצה לשמוע, ועל כן אומר לו בכל מקום 

שהוא "הנה שלך לפניך - קח ולך" )שם משמואל פרשת ויקרא(.

גם כאשר משתבחת התורה במעלתה היתירה של ארץ ישראל על ארץ 
ּה  תָּ ה ְלִרשְׁ מָּ ה ָבא שָׁ ר ַאתָּ י ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ מצרים, אומרת היא )דברים יא י-יא(: "כִּ
ַהיָָּרק.  ַגן  כְּ ְבַרְגְלָך  ִקיָת  ְוִהשְׁ ַזְרֲעָך  ְזַרע ֶאת  ר תִּ ...ֲאשֶׁ ִהוא  ִמְצַרִים  ְכֶאֶרץ  לֹא 
ִים".  מָּ ה  תֶּ שְׁ תִּ ַמִים  ַהשָּׁ ...ִלְמַטר  ּה  תָּ ְלִרשְׁ ה  מָּ שָׁ עְֹבִרים  ם  ַאתֶּ ר  ֲאשֶׁ ְוָהָאֶרץ 
והנה, גם במקרה זה, במבט שטחי נראית התלות בגשמים כחסרון, וכי מה 
רע היה להם ליושבי ארץ מצרים, שמדי שנה בשנה, במתכונת קבועה, היה 

הנילוס עולה על גדותיו ומשקה את שדותיהם?!

אמנם לפי האמור נוכל להבין, שדווקא בכך טמון חסרונה 
של ארץ מצרים. משום שעובדה זו גרמה לכך, שליושבי ארץ 

מצרים לא הייתה כל סיבה להתפלל להקב"ה על הגשמים, ובכך 
יושבי ארץ  נמצאו הם מרוחקים ודחויים ממנו יתברך. לעומת זאת 

עיניים  לשאת  נזקקים  תמיד  השמים,  במטר  תלוי  מזונם  אשר  ישראל 
כפי שמסיים שם  לה',  ויותר  יותר  הם  ובכך מתקרבים  בתפילה,  למרום 
ר ה' ֱאלֶֹקיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה  הכתוב בשבחה של ארץ ישראל )שם יא יב( "ֶאֶרץ ֲאשֶׁ
ָנה". )ע"פ חתם סופר  ָנה ְוַעד ַאֲחִרית שָׁ ית ַהשָּׁ ּה ֵמֵרשִׁ ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך בָּ תָּ

לך לך; קריאה בקריה שם(

אמן בפרשה
רמז נפלא על חובת עניית אמן על כל ברכה וברכה טמון בלשון הפסוק 
הכולל(  )עם  'לכם'   - לכם"  ברכתי  את  "וצויתי  מאמרנו:  את  פתחנו  בו 

בגימטרייה 'אמן'. 

לפי זה ניתן לדרוש את הפסוק כך: "וכי תאמרו מה נאכל" - בטרם תבואו 
מצווה  הקב"ה   - לכם"   - ברכתי  את  "וצויתי:  אזי  מזונכם,  את  לאכול 
עליכם שתברכו תחילה על המזון, ואחר הברכה יענו השומעים אמן )ראה 

ציצים ופרחים בהר(.

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

"שחר אקדמך"
    מיזם מיוחד לבני הישיבות

ארגון 'בני אמונים', פונה עתה במיזם מיוחד 
לבני הישיבות המבקשים להצטרף ללגיונו של מלך, 

אומרי ברכות השחר בחברותא מדי בוקר. 
במסגרת המיזם  יוגרלו פרסים ייחודיים יקרי ערך, 
כעידוד והוקרה לבני הישיבות שיזכו להתמיד בכך.
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בחורים המעונינים לשמש כרכזי הארגון בישיבותיהם 
מתבקשים לפנות למוקד בני אמונים לבני הישיבות 

בטלפון שמספרו: 03-91-7-91-91 
 ולהשאיר הודעה בתא קולי.

"וכדי להשלים צ' אמנים על ברכות מידי יום ...מה טוב להנהיג 
שש"ץ יברך ברכות השחר בקול רם, והעונים יכוונו שלא לצאת 

ידי חובת ברכה, ולא זו בלבד, אלא חברים הישנים בחדר אחד 
...ישכימו לברך כל אחד לעצמו, וחבריו יענו אמן, 

ואחר כך אל בית אלקים יהלכו ברגש" 
                                                )שו"ת רמ"ע מפאנו סימן קט(. 


