
ִני תוַֹלַעת ְוֵאזֹב"  ִרים ַחּיוֹת ְטהֹרוֹת ְוֵעץ ֶאֶרז ּושְׁ י ִצפֳּ תֵּ ֵהר שְׁ טַּ "ְוִצוָּה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלמִּ
)ויקרא יד ד(.

לאחר שלמדנו בפרשה הקודמת את כלל דיני המצורע, אופני טומאתו והסגרתו 
בלשון  המבואר  כפי  טהרתו.  סדר  על  בפרשתנו  אנו  למדים  הכהן,  ידי  על 
הפסוקים, טהרת המצורע כוללת לא מעט פרטים, אותם דרשו חז"ל ורבותינו 
המפרשים בכמה וכמה דרכים, שמכולם נראה כי לכל אחד מהם נועד תפקיד 
מיוחד, להמחיש למצורע את גודל חטאו, ולהורות לו כיצד יוכל להישמר מכך 

בעתיד.
שתי  לקחת  עליו  המצורע,  טהרת  לצורך  הכהן  לוקח  אותם  הדברים  שאר  בין 
שָׁלח על פני השדה. עיקרן  ציפורים חיות, שאת האחת ישחטו, ואילו השנייה תִּ
שמירת  חשיבות  על  למצורע  לרמוז  כדי  נועד  רש"י,  כדברי  אלו,  ציפורים  של 
ואילך יחדל מלפטפט כאותן ציפורים המצפצפות  ולהזכיר לו שמכאן  הדיבור, 

יומם ולילה. 
עליו  מדוע  יקר':  ה'כלי  בעל  מלונטשיץ,  אפרים  שלמה  רבינו  לבאר  ומוסיף 
חטא  בהם  אסורים  דיבורים  לאותם  שבניגוד  משום  ציפורים?  שתי  לקחת 
המצורע, ישנם דיבורים שמצוה ואף חובה להוציאם מהפה - כמו דיבורי תורה 
האסורים  הדיבורים  כנגד  אחת  ציפורים,  שתי  המצורע  מביא  לכן  ותפילה, 

הראשונה  הציפור  את  המותרים.  אלו  כנגד  והשנייה 
ולהכרית  לשחוט  יש  האסורים  לדיבורים  הרומזת 
של  לדיבורים  הרומזת  השנייה  את  ואילו  העולם,  מן 
מצווה יש להותיר בחיים, כך ילמד המצורע להפנות 
נועד, לצורך דיבורי  את כח הדיבור למטרה שלשמה 

תורה ותפילה.
ומוסיף ה'כלי יקר', לציפור הנותרת יש לצרף עץ ארז 
השפלות  את  מסמלים  שיחדיו   - תולעת  ושני  ואזוב 
וההכנעה, כדי ללמדנו שאף בתורה ותפילה יש לעסוק 
אך ורק מתוך הכנעה ושפלות, שאם לא כן אין להם 

קיום.

חובת ההכנעה בתפילה
שנו  כבר  הכנעה,  מתוך  להתפלל  האדם  חובת  על 
עומדין  "אין  ב(:  ל  )ברכות  המשנה  בלשון  חכמים 
שם  רש"י  ופירש  ראש",  כובד  מתוך  אלא  להתפלל 
חכמינו  אמרו  עוד  הכנעה.  משמעו  ראש'  ש'כובד 
זיכרונם לברכה )מדרש שוחר טוב תהילים יז יט( שכך 
עולם,  של  רבונו  הקב"ה:  לפני  ע"ה  המלך  דוד  אמר 
ישנם הבאים לפניך מכח תורה ומעשים טובים שבהם, 
צדקה,  המבקש  כעני  אלא  לפניך  בא  איני  אני  אבל 

שנאמר )תהילים יז טו( "אני בצדק אחזה פניך".
במקום אחר הורונו חכמינו להלכה )י ב(: "אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל, 
אלא במקום נמוך...". ובאר המהר"ל ב'נתיבות עולם' )נתיב העבודה ו( שמקום 
גבוה משפיע על נפש האדם וגורם לו להגביה דעתו, וכיון שבתפילה יש לעמוד 

דווקא בהכנעה, על כן ראוי לעמוד בה במקום נמוך.
כוונתנו  כי  שתדע,  "ראוי  כתב:  פ"ג(  הנפש  חשבון  )שער  הלבבות'  וב'חובת 
רוממותה  וכניעתה לפניו עם  כי אם כלות הנפש אל האלוקים,  אינה  בתפילה 
לבוראה". עוד הביא 'הכתב והקבלה' )שמות ט כט( שמשום כך מכונה התפילה 
'עבודה', ]כפי שדרשו בגמרא )ב"מ קז ב( מלשון הכתוב )שם כג כה( "ועבדתם 
את ה' אלקיכם" - איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה[ כיון שעיקרה של תפילה 
הוא להיות כעבד נכנע לפני אדון כל ברוך הוא, כדברי הרמב"ם בתחילת הלכות 

תפילה.

ההכנעה כתנאי לקבלת התפילה
ּוִבְבֶהְמתך",  ַוֲעָקָרה  ָעָקר  ְבָך  ִיְהֶיה  "לֹא  יד(  ז  )דברים  הברכה  את  אף 
לפני  עקורה  תפילתך  תהא  "שלא  ב(:  מד  )בכורות  חכמים  פירשו 

המקום", אימתי? בזמן שאתה משים עצמך כבהמה". ופירשו התוספות שם )ד"ה 
שלא( שכדי שהתפילה תעשה פירות ותתקבל, על המתפלל להיות שפל בעיני 
"יתפלל דרך  ג(:  )או"ח צח  וכך גם נפסק להלכה בשולחן ערוך  עצמו כבהמה. 
תחנונים, כרש המבקש בפתח". ועוד שם )צה ג(: "ועומד כעבד לפני רבו באימה 

ביראה ובפחד". 
כך,  התנ"ך,  מפסוקי  מעט  בלא  נרמזה  ושפלות,  תפילה  בין  ההכרחית  הזיקה 
ִנְקָרא  ר  ֲאשֶׁ י  ַעמִּ ְנעּו  "ְוִיכָּ יד(:  ז  ב'  הימים  )דברי  לדוגמא מפורש בלשון הכתוב 
ַמִים". עוד דרש ה'בית אהרן' מקרלין  ַמע ִמן ַהשָּׁ ְללּו ...ַוֲאִני ֶאשְׁ ִמי ֲעֵליֶהם ְוִיְתפַּ שְׁ
מלשון הכתוב )תהלים קכא א(: "מאין יבוא עזרי", שכאשר מרגיש האדם בעמדו 
לפני ה' כעני וחסר כל – בבחינת 'אין', אזי מובטח הוא כי עזרת ה' בוא תבוא! 

)'בית אהרן' סוכות ד"ה כתיב(
על דברי ה'בית אהרן' הוסיף ה'בן איש חי' שניתן לדרוש כעין זה גם מתחילת 
הפסוק "אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי" - אם יביט האדם אל מדרש חז"ל 
הידוע אודות ריב ההרים שקדם לקבלת התורה, ויראה כי בחר הקב"ה להשרות 
שכינתו דווקא על הר סיני הנמוך מכולם, אז יבין כי רק אם יעשה עצמו בבחינת 

'אין', אזי ישמע ה' את שוועתו ויקבל תפילתו. )בן יהוידע סוטה ה א(
ה'פחד יצחק' מבויאן הביא על כך את לשון הכתוב )שמות יד טו(: "מה תצעק 
כאשר חש האדם שהוא  רמז, שרק  בדרך  ובאר  אלי", 
אל  לצעוק  הוא  יכול  אזי  מה'[  ]'ונחנו  'מה'  בבחינת 

הקב"ה ותפילתו מתקבלת )'תפלה למשה' ר"ה(.
חסידים מספרים על רבי וולף קיציס זצ"ל, ששימש 
טוב  שם  הבעל  של  מדרשו  בבית  תוקע'  כ'בעל 
גיליון  ר"ה  בערב  לעצמו  הכין  כך  לצורך  הקדוש, 
לפרטי  התקיעות  כוונות  את  לתוכו  העתיק  נייר, 
פרטים, כהוראת רבו הקדוש, והניחו בנרתיק השופר. 
בסדר  להתחיל  כשבקש  עצמו,  השנה  שבראש  אלא 
נעלם  הכוונות  דף  כי  לתדהמתו  גילה  התקיעות, 
השנה  כי  וולף  רבי  כשהבין  האדמה.  בלעתו  כאילו 
יאלץ לוותר על כוונות התקיעות שכה עמל עליהם, 
נעמד לסדר  ונדכה  ובלב נשבר  פרץ בבכי תמרורים, 

את התקיעות, בלי שום כוונה.
לו:  ואמר  ניגש הבעש"ט הק' לנחמו  לאחר התפילה 
דע לך כי כשם שבהיכל המלך, לכל חדר והיכל ישנו 
מפתח ייחודי, אולם ע"י מכת גרזן אפשר לפתוח את 
לכל  עולם,  של  מלכו  בהיכל  גם  כך  כולם.  השערים 
אולם  מיוחדת,  כוונה  ישנה  התפילה  משערי  אחד 
לב-נשבר יכול לפתוח את כל השערים כולם... )'אור 

ישרים' - 'תורת משה' הערה קכה(

סוד כוחה של ההכנעה
אם נרצה לעמוד על סוד כוחה של תפילה בהכנעה, נוכל בוודאי להסתייע בדברי 
רבינו בחיי על הכתוב )ויקרא כה יז(: "ולא תונו איש את עמיתו", וביאר רבינו 
בחיי שחומרתו של איסור זה נובעת מכך, שכיון שהמתאנה מצטער ביותר ודעתו 
חכמים  העידו  כבר  שהלא  מהרה,  נשמעת  ותפילתו  מצרתו  נכנע  לבו  נחלשת, 

)ב"מ נט א(: "כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה". 
אף במסכת יומא )נג ב( נאמר, שביום הכיפורים היה הכהן הגדול מתפלל בצאתו 
מקודש הקדשים, שלא תתקבל תפילתם של עוברי דרכים המבקשים שלא ירד 
גשם בעודם בדרך. ותמה הסבא מקעלם זצ"ל, במה גדול כל כך כוחם של עוברי 
הדרכים, עד שהוצרך הכהן הגדול, ביום המקודש בשנה להתפלל שתפילתם לא 

תתקבל?
אלא, ביאר הסבא, כיון שעוברי הדרכים נמצאים במצב כה כנוע ומושפל, 

למנעה  וכדי  בשמים,  ביותר  מקובלת  שבור  מלב  הבוקעת  תפילתם 
הכהן  של  כזו  במיוחד,  גדול  כח  בעלת  תפילה  נצרכת  מלהתקבל 

הגדול ביום הכיפורים.

 פרשת מצורע
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

בגימטריה 'אמן'
חכמינו זיכרונם לברכה למדונו שהצרעת באה 
על האדם בעוון דיבור לשון הרע. והנה פעמים 
בבורא  אמונה  בחסרון  מקורו  זה  עוון  רבות 
יתברך, שהאדם סבור שרעהו ֵהרע עמו, בעוד 
והרעה  שליח  אלא  אינו  כי  יודע  שהמאמין 
נהיה  שהכל  עליון  מפי  נגזרה  עליו  שבאה 
בדברו )ראה שמירת הלשון שער התבונה פרק 
ט(. על כן המתחזק בעניית 'אמן' ובכך מבסס 

את האמונה בלבו נמנע מעוון לשון הרע. 

שבפרשת  בעובדה  למצוא  נוכל  לכך  רמז 
הכולל  ועם  פסוקים  תשעים  ישנם  מצורע 
כולה[ מגיעים אנו למניין תשעים  ]-הפרשה 
ואחד כגימטריה של 'אמן' )ראה 'שערי צדק' 
פרשת  השמן'(  'אסוך  ספר  בתוך  )נדפס 

מצורע(.

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



סיפר הרבי הקדוש מקופישניץ זיע"א:

חסיד אחד מחסידיו של הצדיק רבי ישראל מרוזין זיע"א, 
נחשד על ידי המלוכה בהריגת גוי שנמצא מוטל מת סמוך 
לביתו. מובן מאליו שידו לא היתה במעל, ולא היתה זו אלא 
עלילה. הלה נהרג במהלך תגרה בין גויים, שכדי לפטור את 
עצמם מן העונש, השליכוהו ליד ביתו של היהודי. כצפוי, 
כי  להעיד  כסף,  בצע  בעד  הסכימו,  שפלים  גויים  כמה 
'ראו' את היהודי הורג את הגוי, ותיכף ומיד נתפס היהודי 

והושלך לבית הסוהר.

באותם ימים היו החוקים כולם לרעת היהודים, ועל כן עד 
מהרה נשפט היהודי לעונש מוות בתליה.

התרועע  לעונשו,  מצפה  כשהוא  התליה,  שקודם  בימים 
היהודי עם הקצין הממונה על בית הסוהר בו שהה. הלה 
ודרכי חייו של היהודי, שמע הימנו את  ראה את הנהגתו 
פרטי המעשה, והשתכנע בחפותו. ברם, לא היה ביכולתו 
שפטו  ששופט  אחר  דינו,  גזר  את  ולהמתיק  עמו  להיטיב 
למיתה. עם זאת, הבטח הבטיחו נאמנה, כי קודם שיבוצע 
גזר דינו יוכל לבקש כל אשר יחפוץ, והוא ישתדל בכל עוז 

למלא את בקשתו.

ביקש  התליה  לפני  וכשעמדו  ההבטחה,  את  ניצל  היהודי 
מהקצין לאפשר לו לבקר אצל רבו, הרבי מרוז'ין. למשמע 
רחוקה  היתה  רוז'ין  הקצין:  את  חלחלה  אחזה  הבקשה, 
ורב  אדיר  מבצע  זה  הרי  לשם,  עד  אסיר  לקחת  מאוד; 
היו  תלייתם,  לפני  רוצחים  על  השמירה  פקודות  היקף! 
לא  מכלאם,  להוציאם  ניתן  אין  כמעט   – ביותר  קשות 
אחר  אולם,  שכאלה!  רחוקות  למטרות  לניידם  שכן  כל 
שהבטיח, הודיע ליהודי כי יעמוד בהבטחתו, וכי כך יעשה.

אחר התארגנות, יצאה משלחת חיילים עם היהודי, בדרך 
 – מיהר  היהודי  למקום.  הגיעו  אחד  יום  וכעבור  לרוז'ין, 
כאן  אולם  הצדיק,  של  לביתו   – כמובן  החיילים  בלווית 
התבררה לו האמת הנוראה מכל: זמן קצר קודם לכן סגר 
הצדיק את עצמו בחדרו על מסגר ובריח, והודיע כי בשום 

אופן שבעולם לא יפריעוהו, יהיה אשר יהיה!

התחיל האיש לבכות ולהתחנן לפני גבאיו של הצדיק, 
כי עקב מצבו החמור – מחר הוא נתלה... – יואילו 
ידם  קצרה  אבל,  פנימה.  בקודש  להכניסו 
כי  לו,  הסבירו  בעיניהם  בדמעות  מהושיע. 
הרבי לא התבטא מעולם כפי שהתבטא 

עתה אודות סגירת חדרו, ואם אמר זאת, ועוד בתקיפות 
כפי שאמר, אסור להם לעבור על דבריו, ואין להם כל דרך 

לעזור לו...

בראות החיילים כי כן, תפסו את האיש, החזירוהו לעגלתם, 
והחלו לדהור בחזרה לבית הסוהר, בדרך לתליה... 

הוא  ורצוץ.  שבור  היה  האיש 
הרבי  גם  אם  לעצמו:  חשב 
כח  שום  לראותני,  רוצה  אינו 
שבעולם אינו יכול להציל אותי 
הוא  ברוך  הקדוש  רק  אלא 
בכבודו ובעצמו. הוא פרץ בבכי 
ללא  תפילה  והרבה  תמרורים, 
הפוגה, משך אותה נסיעה, וגם 
לאחריה במשך כל הלילה כולו, 

ללא הפסקה.

תחת  שעמד  בעת  למחרת, 
החל  התליה  וחבל  הגרדום, 
הגיע  צוארו,  סביב  מתהדק 
בית  מאת  בהול  שליח  לפתע 

המשפט: שחררו את האיש!

חזר  פתאום  לפתע  כי  התברר 
מתביעתו,  במשפט  התובע  בו 
הודה בפני השופטים כי העדים 
עדי שקר, וביקש לבטל את גדר 

הדין...

לה'  הודה  ושמח,  שש  היהודי 
על ישועתו הגדולה, ושב לביתו, 

לאשתו ולילדיו המאושרים.

רבו,  אל  נסע  יותר  מאוחר 
לו:  ואמר  בשמחה  שקיבלו 
אלי,  לבוא  כשרצית  כי  לך,  דע 
מעלה  שערי  כל  כי  גיליתי 
נעולים; כל דלתות השמים היו 
מנעול  על  ומסוגרים  סגורים 
כל  עבורך  נראה  ולא  ובריח, 
פתח ישועה. ראיתי כי אין דרך 
כי אם כאשר תשפוך  להצלתך, 
במידה  בתפילה  ה'  לפני  נפשך 

גדושה; בתפילה גדולה וחזקה עוד יותר מאשר התפללת 
עד עתה. לפיכך נעלתי את דלתותי אף אני, כדי שתשבר 
עוד יותר, וכך – כאשר תפילותיך תבאנה מקירות לב נשבר 

ונדכה – יועילו לקרוע את רוע הגזירה, כפי שאכן היה...

)טיב הקהילה פרשת וישלח(
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

תפילה בלב נשבר

אם  נוקב:  השכל  במוסר  הסבא  סיים  מרובה',  טובה  'מדה 
מתקבלת  הדרכים,  עוברי  של  כתפילתם  ראויה,  שאינה  תפילה 
לרצון כשהיא נאמרת מלב שבור, על אחת כמה וכמה תפילה ראויה 

שנאמרת באופן זה, בודאי תעלה לרצון לפני ה'. )'מופת הדור' עמ' קלו(
זצ"ל:  פינקוס  שמשון  רבי  הגאון  ודעת  טעם  בטוב  באר  הדברים  יסוד  את 
לגמרי  תלויים  והנהגתו  העולם  ענייני  שכל  ההכרה  היא  התפילה  של  עיקרה 
מתוך  האדם  מתפלל  כאשר  ממילא,  יתברך.  רצונו  מבלעדי  כלום  ואין  ה',  ביד 
ה'  בחסדי  תלוי  הוא  מרגיש  באמת  כמה  עד  מכך  להבין  ניתן  ושפלות,  הכנעה 
וברחמיו. לעומת זאת העומד לפני ה' בגאווה, כאדם שלם שלא חסר לו כלום, 
הרי שמלבד שסותר הוא בכך את מהות התפילה, אף בקשתו נראית כמותרות, 

ומדוע שתיענה?!
היא  בה  הענווה  רוב  לפי  נמדדת  פינקוס,  הרב  ממשיך  תפילה,  של  עוצמתה 
נאמרת, לכן הפליגו חז"ל כל כך במעלת התפילה מתוך צרה, משום שבעת כזו 

שוכח האדם את כל גאוותו, ומרגיש את אזלת ידו מול כוח ההשגחה העליונה.
גם חובת הכריעות בתפילה נועדה למטרה זו, להמחיש לאדם את קטנותו מול 
עוצמתו של הבורא יתברך, ולפיכך חילקו חז"ל )ברכות לד ב( בין הדיוט הכורע 
רק באבות ומודים, לבין כהן גדול הכורע בתחילת כל ברכה ומלך הכורע בתחילת 
התפילה ואינו זוקף עד לסיומה. משום שככל שהאדם נראה גדול וחשוב יותר, 
כך גדלה חובתו להתבונן ולהכיר באפסותו מול גדלות הבורא, ואם לא כן, עלולה 

תפילתו שלא תתקבל חלילה. )'תפארת שמשון', מצורע(

תפילתו של רבי נפתלי...
שני ילדים למדו יחדיו בתלמוד תורה. שניהם עמלו ויגעו בתורה, ושניהם היו 
זיע"א, אשר  רבי נפתלי מרופשיץ  נודע בישראל כהגה"ק  לגדולי תורה. האחד 
את  לקבל  המונים  נהרו  כן  ועל  מתקבלות,  שתפילותיו  כמי  בדורו  התפרסם 

ברכותיו וביקשוהו כי יתפלל עליהם.

חברו מנוער, שכאמור צמח אף הוא לגדול בישראל, לא הסתיר 
את תמיהתו: וכי מה נשתנה רבי נפתלי ממני? מדוע תפילותי שלי 

טובים  ובמעשים  במצוות  בתורה,  מרבה  אינני  וכי  מתקבלות?  אינן 
כמותו?!

קם ונסע אל רבי נפתלי, חברו מנוער, ושאלו על כך.
השיב לו רבי נפתלי: ההבדל ביני ובינך, הוא באופן בו אנו ניגשים לתפילה. אכן, 
אתה ניגש לתפילה אחר כמה שעות בהן למדת ועשית מצוות ומעשים טובים, 
אלא שאז, בעמידתך בתפילה, הנך חש כי באמת ובצדק ראויה תפילתך להתקבל. 

תפילה הבאה מתוך תחושה שכזו, אינה מתקבלת! 
נפתלי  רבי  המשיך  ומצוות,  תורה  של  שעות  כמה  אחר  לתפילה  ניגש  אני  אף 
ואמר, אלא שקודם לתפילה עצמה, הנני מתבונן בי ובמעשי, באבותי הגדולים, 
לתחושת  מגיע  אני  כך  ומתוך  ועוד,  ועוד  אותנו,  שציוה  במצוות  ה',  בגדלות 
שפלות וענוה, והנני חש כי לא מגיע לי דבר על כך שעשיתי את המעט הנדרש 
ממני. כאשר ניגשים כך לתפילה – מובטחת היא כי תתקבל...! )כנסת יחזקאל, 

במדבר(

 אמן בפרשת השבוע
חכמינו זיכרונם לברכה למדונו שהצרעת באה על האדם בעוון דיבור לשון הרע. 
והנה פעמים רבות עוון זה מקורו בחסרון אמונה בבורא יתברך, שהאדם סבור 
שרעהו ֵהרע עמו, בעוד שהמאמין יודע כי אינו אלא שליח והרעה שבאה עליו 
נגזרה מפי עליון שהכל נהיה בדברו )ראה שמירת הלשון שער התבונה פרק ט(. 
על כן המתחזק בעניית 'אמן' ובכך מבסס את האמונה בלבו נמנע מעוון לשון 

הרע. 
ועם  פסוקים  תשעים  ישנם  מצורע  שבפרשת  בעובדה  למצוא  נוכל  לכך  רמז 
הכולל ]-הפרשה כולה[ מגיעים אנו למניין תשעים ואחד כגימטריה של 'אמן' 

)ראה 'שערי צדק' )נדפס בתוך ספר 'אסוך השמן'( פרשת מצורע(. 

ניתן לשמוע שיעור זה מפי הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן במוקד 'קול אמונים'03-9139191
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יהודי יקר!
ברכת האילנות מזדמנת לפתחך 
פעם אחת בשנה - 
מה ראוי שתברכנה בשלימות!
גם בברכך ברכת האילנות, 
דאג שיהיה מישהו לצדך, 
שיענה אחריך אמן.

וסימנך: אמ"ן )91( =
 איל"ן )91(

אילן אילן במה אברכך...

ה ה', ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ "ּבָ
ָבר,  עֹוָלמֹו ָדּ ר ּבְ ּלא ִחּסֵ ָהעֹוָלם, ׁשֶ
ִרּיֹות טֹובֹות  ְוִאיָלנֹות  ּוָבָרא בֹו ּבְ

ֵני ָאָדם'' ֶהם ּבְ טֹוִבים, ֵלָהנֹות ּבָ

              ָאֵמן


