
התפילה כדרך לאהבת ד'
בלתי  חלק  בהיותה  לכל,  מוכרת  פרשתנו  את  הפותחת  הדשן  תרומת  פרשת 
הקורא  כל  והנה,  בוקר.  מדי  לומר  אנו  נוהגים  אותן  הקרבנות  מפרשיות  נפרד 
פרשה זו בוודאי ישים לב לעובדה המעניינת,  אליה כבר רמזו חכמים )יומא מה 
א(, שבששת פסוקיה הזכירה התורה לא פחות משלוש פעמים את עניין יקידת 
האש על המזבח, וכדלהלן: א. "ואש המזבח תוקד בו" )ויקרא ו ב(; ב. "והאש על 
המזבח תוקד בו לא תכבה" )שם ה(; ג. "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" 

)שם ו(.
בגמרא ביומא )מה א( למדו מכך חכמינו זכרונם לברכה כמה וכמה הלכות, אולם 
במאמר זה נתמקד דווקא בהסברו הייחודי של רבינו יצחק אברבנאל שלמד מכך 
ואומר,  האברבנאל  מקדים  תחילה,  ביומו.  יום  דבר  לכולנו  הנוגע  השכל  מוסר 
שלושת הפסוקים הללו מתייחסים לשלושת התפילות הנאמרות על ידינו מדי 
יום, שחרית מנחה וערבית. הפסוק הראשון בו נאמר "כל הלילה עד הבוקר", 
מתייחס לתפילת ערבית שזהו זמן חיובה; הפסוק השני בו נאמר "ובער עליה 
הכהן עצים בבוקר בבוקר" מתייחס לתפילת שחרית שזמנה הוא מיד בבוקר; 

תורת  "וזאת  נאמר  לו  שבסמוך  השלישי  הפסוק  ואילו 
המנחה", מתייחס לתפילת המנחה.

רמזה  לחנם  שלא  נראה  האברבנאל,  וממשיך 
יקידה  בלשון  הללו  התפילות  שלושת  את  התורה 
ולהחדיר  ללמדנו  כדי  אלא  ֵעָרה[,  ְבּ ]שמשמעותה 
בתודעתנו שאסור לנו בשום פנים ואופן 'להעביר' את 
התפילה כמצוות אנשים מלומדה. משום שכפי שכבר 
האריך הכוזרי )מ"ג( התפילה היא המזון הרוחני לנפש 
האדם ודרכה מדביק האדם את לבו באהבת ה', אם 
כך בוודאי חייבת היא להיאמר על ידו באופן שיבעיר 

בקרבו את אותה אהבה לאורך זמן.
מלשון  נופך  יקר'  ה'כלי  מוסיף  האברבנאל  לדברי 
בהגיגי  בקרבי  לבי  "חם  ד(:  )לט  בתהלים  הפסוק 
התפילה  הגיית  שאת  ללמוד  ניתן  ממנו  אש",  תבער 

יש לעשות בהתלהבות, מתוך חום ובערה פנימית.
שלום'  ה'אהבת  כתב  זה  בעניין  נפלאים  דברים 
בפרשתנו: עיקר ושורש כל התורה, התפילה ועבודת 
הבוערים  וההתלהבות  האש  היא  הוא,  ברוך  הבורא 
בלב האדם, מתוך אהבת ה' אמתית, כפי שרמז לשון 

זו מסייעת  בו". התלהבות  "ואש המזבח תוקד  הכתוב 
חכמים  לכך  שרמזו  ואפשר  ממרום,  אליו  שנשלחה  לאש  להתחבר  לאדם 
במאמרם )עירובין סג א(: "אף על פי שהאש יורדת מן השמים, מצוה להביאה 

מן ההדיוט".

תפילה בחום ובהתלהבות
כאמור, אחת הדרכים בהן ניתן להגיע לאהבת ה' בתפילה, היא על ידי אמירתה 
בחום ובהתלהבות. אצל רבים מהמתפללים מתבטאת התלהבות זו, בין השאר, 
באמצעות תנועות חיצוניות, אולם לא כך סבר הרבי מקאצק זי"ע, לדבריו האות 
מ"ם הזעירה שכתבה התורה במילה 'מוקדה', נועדה כדי לרמוז לנו שעל האדם 
מוטל דווקא להחביא ולהסתיר את התלהבותו בממעמקי הלב ולא להראותה 

כלפי חוץ )ראש גולת אריאל ח"א עמ' כח(.
מהי אפוא הדרך בה ניתן להגיע להתלהבות בשעת התפילה?!

לנו זאת היטב: ביום  המגיד מקעלם ימחיש  משל נפלא המובא בשם 
בהיר נפתחו להן בשוק, זו לצד זו, שתי חנויות לממכר בדים. שתי 

החנויות הציעו שפע של סחורה לקונים, ובתחילה נראה היה שלשתיהן נכנסים 
ובאים אנשים במידה שווה. אך ברבות הימים החל להתפתח ביניהן פער שהלך 
וגדל עם הזמן, ובעוד החנות האחת החלה לאבד קונים ולצמצם מכירות, בשנייה 

החל מחזור המכירות לנסוק.
לכאורה לא הייתה לכך סיבה הנראית לעין, הן כאמור, שתיהן מכרו בדים ומה 
יתרון לזו מלחברתה, אך חכם אחד שנדרש לעניין מצא חיש מהר את ההסבר 
בעוד  אולם  בדים,  נמכרו  בשתי החנויות  אמר החכם,  אכן,  לתופעה התמוהה: 
אחר  העת  כל  חיפשו  אלא  מעמדם,  על  שקטו  לא  הראשונה  החנות  בעלי 
העדיפו  השנייה  החנות  בעלי  לחנותם.  קונים  שיימשכו  ועדכונים  חידושים 
לפני  שמכרו  בדים  אותם  את  ולמכור  והמוכר',  'הישן  עם  בדביקות  להמשיך 

שנתיים ושלוש...
במילים אחרות, סיכם החכם, את האחת ניתן להגדיר כ'עסק חי' ואת השנייה 

כ'עסק מת'...
לענייננו, הנמשל ברור: שני בני אדם עומדים זה לצד זה בתפילה, שניהם אומרים 
'עסק  מנהל  חברו  חי',  'עסק  מתנהל  האחד  אצל  בעוד  אולם  מילים,  אותן  את 
מת'. ומדוע?! משום שהאחד רק 'מתרגם' את התפילה 
במחשבתו, אולם השני מנסה כל הזמן להתחבר יותר 
למילים, למצוא בהם נקודות חדשות שיאירו את חייו 

ולהתקרב דרכן יותר לבורא יתברך.
בהתחדשות  שנאמרת  תפילה  בין  ההבדל  הוא  כזה 
הנאמרת  תפילה  לבין  יומיומית,  ובהתלהבות 
כאן  מדובר  היה  כביכול  הכתב,  מן  דברים  כהקראת 
פעמים  שלוש  עצמם  על  החוזרות  מילים  במקבץ 
ביום, ח"ו. )'חכמה ומוסר' ח"ה כה; 'הארת התפילה' 

עמ' ה(

חם ליבי בקרבי
מאפטא,  מאיר  רבי  הרה"ק  על  חסידים  שחו  וכבר 
שכאשר ארע פעם ובעקבות הלשנה נלוזה נשלח נציג 
נרעש  תפילתו,  אחר  לעקוב  פולין  ממשלת  מטעם 
שעמד  מאיר   רבי  כיצד  לראות  מאד  עד  גוי  אותו 
ותחת  לנוכחותו,  כלל  לבו  שם  לא  תפילתו  באמצע 
שיתייחס אליו כראוי למעמדו הרם, המשיך בשגרת 

עבודתו, בהתלהבות של קדושה כדרכו.
לאחר התפילה ניגש הגוי אל הרבי ודרש להבין את 
המחזה הבלתי נתפס מבחינתו. בעיניו הגסות נדמה היה כי הרבי עוסק בכישוף 
ח"ו, בדיוק כפי שאמרו המלשינים... אך מה רבה היתה הפתעתו כאשר אמר לו 
הרבי בלהט: וכי איך אוכל שלא להתפלל כך, הלא נאמנו עלי דברי דוד המלך 
עשו  טהור  מלב  שיצאו  הדברים  אש...".  תבער  בהגיגי  בקרבי  לבי  "חם  ע"ה: 

רושם בלב הגוי והוא פטרו לחיים ולשלום. )'החסידות' ]מרכוס[ עמוד 125(.

סגולה לבטל מחשבות זרות
למלים "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" נודעה גם סגולה מיוחדת הנוגעת 
ל( בשם הרמ"ק ששמע מאליהו  )אותיות, אות  השל"ה  לתפילה, כפי שמביא 
הנביא זכור לטוב, שאמירת פסוק זה מספר פעמים בהתעוררות, מועילה לבטל 

מן הלב כל מחשבה רעה.
האדם  לב  כידוע  הפשט:  דרך  על  הסבר  משפולי  הסבא  מציע  זו  לסגולה 

'בן איש חי' בפרשתנו שרמז זאת גם מכך שרוחב  נמשל למזבח ]ראה 
אש  בערה  שבמזבח  שכשם  אמות[  ל"ב  היה  בתחתיתו  המזבח 

תמיד, כך גם בלב בוערת האש, הן זו הגשמית – המפעילה את 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

שבת זכור
שקושר  חבל  נוצר  בכוונה  אמן  עניית  ידי  על 
את עמלק וחילותיו ומונעם מלהזיק לנו, ולזאת 
חבל  "יעקב  ח(  קמט  )תהילים  הכתוב  מרמז 
'אמן'(.  פעמים  ב'  בגימטריה  )יעקב  נחלתו" 
מוסרותימו"  את  לכן מבקש עמלק "ננתקה 
חבל  אותו  לנתק  הוא  ורוצה  אמן,  ר"ת   –
אותנו  מכשיל  שהוא  בכך  חבל[   = ]מוסרה 

בדיבורים אסורים המבטלים את עניית אמן.

אם נתגבר על כך ונקפיד שלא להפסיד ולו אמן 
אחת, הרי שמהרה יבטל כוחו של עמלק, ויפיל 
הקב"ה אימה ופחד על כל הקמים עלינו, אמן 

כי"ר. ' 
)'שומר אמונים' מאמר פתחו שערים פרק טו(.



רוחות  כאשר  במיוחד,  מושלג  חורף  בליל 
עם  הגיע  הוא  בפניו,  חובטות  וסופה  סער 
וקפוא-איברים,  רועד מקור  ותרמילו,  מקלו 
לעיר הורודנא. רגיל היה האיש ללכת מעיר 
לעיר ולסובב על הפתחים כדי לאסוף פרוטה 
ובחורף,  בקיץ  ביתו.  חיי  לצורך  לפרוטה 
כל  מהלך  הוא  היה  היוקדת,  ובחמה  בגשם 
היום בהרים וגאיות, מדלג בין יערות ונחלים 
מפכים, ובהגיע הליל היה תר אחר קורת גג 
עצמותיו  את  להניח  יוכל  בו  מקום  יהודית, 
כדי  שעות,  מספר  של  למנוחה  הדואבות 

לאגור כח להמשך הדרך.
משהו  הפעם  אך  שנים,  מזה  כך  נהג  הוא 
השתבש. השעה כבר היתה קרובה לחצות, 
ששרר  הסוער  האויר  למזג  ובהצטרף 
בחוץ, עמד העני בפני מציאות כמעט בלתי 
לא  ברחוב  לישון  האפשרות  אפשרית. 
מהיר  וסיבוב  שכזה,  בלילה  קיימת  הייתה 
בין כל בתי היהודים גילה לו כי כל הדלתות 

והחלונות מוגפים וחשוכים. 
בקצה  לפתע  שגילה  עד  שהתייאש,  כמעט 
השבורים  שמחלונותיה  דלה  בקתה  העיר 
יותר  להיות  יכול  כבר  מה  עמום.  אור  בקע 
לעצמו  האיש  חשב  בחוץ,  מלישון  גרוע 

כאשר נקש בחוזקה על הדלת הרעועה...
עינים  בעל  זקן  איש  מיד.  נפתחה  הדלת 
זקן  העטויות  פניו  בפתח,  נראה  מאירות 
קורן  ובחיוך  קדומים,  הוד  לו  שיוו  שיבה 
הוא הזמין את ההלך פנימה, אל הבית הדל. 
עודו יושב על כיסא מט לנפול התבונן האיש 
סביבו. ריהוט בסיסי ופשוט, מעט כלים על 
משהו  אולם  פינה,  בכל  ניקיון  השולחן, 
רחבי  בכל  חסר...  היה  חשוב  אחד 
זכר  הורגש  או  נראה  לא  החדר 

לתנור חימום...
כיצד  מוסק.  היה  לא  הבית 

נורא?! מבט חטוף  ניתן לחיות כך בקור כה 
נוסף בפניו של הזקן הבהיר מעל לכל ספק כי 
הוא אינו סובל כלל מהקור, נהפוך הוא, נראה 
היה דווקא שחם לו. כנראה מדובר במלאך, 
מנסה  שהוא  תוך  לעצמו,  ההלך  מלמל 
במטרה  הדואבות  עצמותיו  את  לשפשף 

להפיג מהם מעט את הקור.
זה לא עזר לו. כל גופו רעד מהקור העז, והוא 
פנה אל הזקן בעדינות: שמא יש בידך משהו 
הוא  ענה  בוודאי!  גופי?  את  לחמם  שיוכל 
סידור  השולחן  מן  הרים  ומיד  בהתלהבות, 
פתחו  שימוש,  מרוב  בלה  שכבר  תפילה 
בתפילת 'נשמת כל חי' והושיטו לעני שפקח 
בוודאי  הוא  כזה  למענה  תמהות,  עיניים  זוג 

לא ציפה...
מה לך משתהה, היה זה שוב קולו של הזקן, 
התחל באמירת התפילה בכוונה! אהה, הוא 
הבין, ככל הנראה יש בתפילה זו איזו סגולה 
עד  לו  הציק  הקור  הגוף.  לחימום  המועילה 
והוא אמר את התפילה בחטף, מצפה  מאד 

לגל החום שיציף את גופו.
אך  בשנית,  מזלו  את  ניסה  ארע.  לא  מאום 
עינים מתפלאות אל עבר  הוא הרים  לשוא. 
בו בהשתוממות. אינני  בעל הבית שהתבונן 
מבין, הוא אמר, הלא סגולה זו בדוקה אצלי 
זה כמה מאות פעמים, בכל פעם שאני אומר 
את התפילה כל גופי מתחמם ומתמלא זיעה; 
כיצד יתכן, אפוא, שאינך מתחמם ממנה...?!

אחד  פרט  רק  נותר  אך  זה,  הוא  נאה  סיפור 
היה  מופלא  זקן  אותו  להשלימו.  כדי  קטן 
מי  זצ"ל,  זיסקינד  אלכסנדר  מרבי  אחר  לא 
ומי  העבודה'.  ושורש  כ'יסוד  נודע  שלימים 
נקל  אל  להבין  יוכל  בספרו  עיין  פעם  שאי 
כיצד אמירת 'נשמת' יכולה לחמם, גם ביום 

הקפוא ביותר. 
)'כרם הצבי', הגדה של פסח עמ' פא(
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

'סגולה' להתחמם

מערכת הדם שבגוף, והן הרוחנית – המשפיעה על תאוות האדם 
ומחשבותיו.

באמירת פסוק זה מזכיר האדם לעצמו, כי מחד עליו להשתדל שהאש 
ידי  על  התפילה,  זמן  כל  משך  לבו  מזבח  על  תוקד  שבלבבו  הרוחנית 
שיתפלל בהתלהבות ובאש קודש, ומאידך להיזהר שחלילה היא 'לא תכבה' 
בודאי מובטח הוא  עיניו,  לנגד  יעמדו הדברים  זרות. אם אכן  ידי מחשבות  על 

שלא יבלבלוהו מחשבות זרות. )איש הפלא עמ' קפג(
'לא  שמהמילים  סה(  )אות  עולם'  'חיי  בספרו  וכותב  מוסיף  הקטנה'  'יד  בעל 
צריכה  התפילה,  במהלך  האדם  בלב  שהובערה  שהאש  ללמוד  עלינו  תכבה' 
להמשיך ולבעור בו גם אחר התפילה, ולהאיר את דרכו למשך כל היום, אף בעת 

עיסוקיו בעניינים החומריים.

לפעול עשרת מונים
ומדי עסקינו בנושא נשגב זה, שומה עלינו לדעת שאין הדברים אמורים בתפילה 
ישיבת  ראש  זצ"ל,  סגל  יהודה  רבי  הגאון  למקורביו  פעם  שאמר  וכפי  גרידא, 
מנצ'סטר: הבה ונשאל את עצמנו, וכי נדירות הפעמים בהם מצאנו את עצמנו 
פתאום לאחר ברכת התורה, בעיניים אחוזות קורי שינה ובהעדר כל מחשבה?! 
על  להודות  לנו  יאה  כך  וכי  בנפשנו,  שנחשב  ראוי  הלא  כך,  לנו  ארע  אכן  ואם 
קבלת התורה?! הלא חובה עלינו לעצור לרגע לפני הברכה, לחשוב מעט כיצד 

היינו נראים חלילה ללא תורה, בחיים נעדרי כל תכלית, כבהמה ממש!
לבורא  להתקרב  למלאכים,  לדמות  האדם  יכול  התורה  בזכות  זאת,  לעומת 

יתברך ואף לזכות לחיי העולם הבא!
פנימי  רגש  מתוך  המילים,  לכוונת  מעבר  מעט  ויחשוב  האדם  יעמוד  כאשר 
והתלהבות דקדושה, יכול הוא לפעול בתפילתו עשרת מונים, להגיע להשגות 

גבוהות ביותר ולזכות סייעתא דשמיא בכל חייו. )'אוצרות התפילה' מו ג(

עניית אמן בהתלהבות
אודות עניית אמן כבר האריכו בספרים רבות עד כמה מהווה היא חלק בלתי 

נפרד מהתפילה, משכך, בודאי אף אותה יש לענות בהתלהבות 
)ש"ה  העבודה'  ושורש  'יסוד  בעל  כך  על  שמעיד  וכפי  ובחיות, 

הגיית  ולא  הכוונה  הוא  אמן  עניית  "עיקר  המיוחדת:  בלשונו  פ"ו( 
והחדווה  השמחה  היא  אמן  עניית  של  הכוונה  ועיקר  לבד.  התיבה 

במחשבתו, על גודל אלוקותו יתברך שמו, ששומע שבח והודאה אמיתית 
גם  שמו.  יתברך  ובוראנו  ליוצרנו  המברך  מפי  יוצא  אופן  בשום  כוזבת  שאינה 
מדברי חז"ל שהפליגו במעלת עניית אמן, יתלהב לב האדם להשתדל ולהתאמץ 
לשמוע הברכה מפני המברך כדי לענות אחריה אמן, ולתת בזה נחת רוח ליוצרו 

ברוך הוא וברוך שמו!"

עניית אמן מבטלת כוחו של עמלק
 בשבת זו נקרא בתורה את פרשת זכור. בכל שנה מצווים אנו לזכור את מעשה 
יראו  העולם  אומות  שכל  הרותחת  האמבטיה  את  שקירר  טמא  אותו  עמלק, 
מצרים  בנסי  שנראתה  ה'  השגחת  את  בעיניהם  שראו  לאחר  אליה,  מלהיכנס 
מלחמה,  וחילותיו  עמלק  קידשו  הזה,  היום  עצם  ועד  מאז  סוף.  ים  ובקריעת 

שמטרתה אחת – להחליש בקרב עם ישראל את אמונתם התמימה בהקב"ה.

"יעקב חבל נחלתו" )דברים לב ט(, כאשר ישראל עם קדושים מתאספים יחדיו 
לענות אמן בכוונה, נוצר מכך 'חבל' חזק בו הם 'קושרים' את עמלק וחילותיו, 
כוחות  אולם  בזיקים".  מלכיהם  "לאסור  ח(  קמט  )תהילים  הכתוב  כמאמר 
הטומאה, בבקשם למנוע את ישראל מכך, דואגים שנבטל עניית אמן, על כן הם 
זועקים "ננתקה את מוסרותימו" - ראשי תיבות אמן, כלומר מבקשים הם 

לנתק את אותו חבל ]מוסרה =חבל[, שנוצר כתוצאה מעניית אמן. 

אך אם כל יהודי דואג להתחזק ולהתגבר כנגדם, על ידי שיזהר שלא להפסיד 
כוחו  ויבטל  עלינו,  כל הקמים  על  ופחד  תיפול אימה  אזי  עניית אמן אחת,  ולו 
של עמלק במהרה בימינו אמן כן יהי רצון )'שומר אמונים' מאמר פתחו שערים 

פרק טו(.

ניתן לשמוע שיעור זה מפי הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן במוקד 'קול אמונים'03-9139191
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"ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת 
ז( - הכתוב מלמדנו  ב  )אסתר  דודו" 
הצדיק  מרדכי  מטפל  היה  כיצד 
שהיה  ילדותה,  מימי  באסתר 
מגדלה ומחנכה בדרכי ה', ומיד 
לימדה  לדבר  כשהתחילה 
מחוייבים  שזה  אמן,  לענות 
לבניהם  ללמד  והאם  האב 
מקטנותם, וכרמז לכך נכתבה 
ו',  חסרה  'אומן'  המילה 
מילדותה  שלימדה  לרמוז 

לענות אמן.
)ילקוט מעם לועז שם(

קיימו וקיבלו היהודים 


