
עשה למענך - אם לא למעננו
ם ֵאׁש ה'  ְבַער בָּ ַחר ַאּפוֹ ַותִּ ַמע ה' ַויִּ שְׁ ָאְזֵני ה' ַויִּ ִמְתאְֹנִנים ַרע בְּ "ַוְיִהי ָהָעם כְּ
ַקע  שְׁ ה ֶאל ה' ַותִּ ל מֹשֶׁ לֵּ ְתפַּ ה ַויִּ ְצַעק ָהָעם ֶאל מֹשֶׁ ֲחֶנה. ַויִּ ְקֵצה ַהמַּ ַוּתֹאַכל בִּ

ָהֵאׁש". )יא א-ב(
לאחר שחטאו בני ישראל, ותחת שיעבדו את ה' בשמחה בחרו להתאונן 
לאכול  והחלה  ה'  מלפני  יצאה  אש  נורא,  בעונש  הם  נענשו  מצבם,  על 
בקצה המחנה - בפחותים שבין בני ישראל. באותם רגעים ריחפה סכנה 
של ממש מעל ראשי עם קודש, אשר צעקו בפחד אל משה רבנו, הרועה 
הנאמן, שלאחר שזעק בתפילה לפני ה' נענה לו ה' והאש שקעה במקומה.
ל  לֵּ ְתפַּ ה ַויִּ ְצַעק ָהָעם ֶאל מֹשֶׁ על לשון הפסוק בעניין תפילתו של משה: "ַויִּ
ַקע ָהֵאׁש", דרשו חז"ל )ברכות לב א(: "אמר רבי אלעזר: משה  שְׁ ה ֶאל ה' ַותִּ מֹשֶׁ
הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר "ויתפלל משה אל ה'", אל תקרי 'אל ה'', 

אלא 'על ה''".
לכאורה תמוהים הדברים עד מאד, וכי מה הכריחו לרבי אלעזר להוציא 

שמשתמע  באופן  ולפרשו  מפשוטו  הפסוק  את 
ממנו גנות למשה?

בשאלה זו התקשו רבים מגדולי ישראל, ביניהם 
פי"ב(  ש"ב  החיים  )נפש  זצוק"ל  מוולוז'ין  חיים  רבי 
נפלא  יסוד  לבאר  הקדים  הדברים  ליישוב  אשר 

בעולמה של תפילה:
ה'נפש  כותב  ביותר,  הפשוטה  ההבנה  בדרגת 
החיים', עניינה של תפילה הוא - בקשת רחמים 
מלפני ה' שיסיר מאתנו את הצרה. אולם מי שרוח 
אלוקים בלבבו ישכיל להעמיק ולהבין כי העניין 
המרכזי עליו אמורה להישען תפילת האדם, ואליו 
הוא עצם  עיניו בתפילתו,  הוא אמור לשאת את 
בצרה,  נתונים  שבניו  מכך  להקב"ה  שיש  הצער 
שאדם  "בשעה  א(:  מו  )סנהדרין  חז"ל  שאמרו  כפי 
מראשי,  קלני  אומרת?  היא  מה  שכינה  מצטער, 

קלני מזרועי".
אין  צרה,  עצמו  על  ומביא  חוטא,  יהודי  כאשר 
משל  כך.  על  הקב"ה  של  צערו  גודל  את  לשער 

למה הדבר דומה, לילד שנפל ונחבל קשות, עד שכל גופו היה נתון בסכנה 
חמורה. משראה זאת אביו, מיהר אביו עמו אל הרופא שהורה לו להשקותו 
בסמי רפואה חריפים ביותר. האב שנכמרו רחמיו על בנו, מיהר לעשות 
היה  אילו  מרה.  כנגדו  ולזעוק  לכעוס  לילד  שגרם  מה  הרופא,  דבר  את 
הילד מעט יותר חכם, היה מבין כי כאבו של אביו גדול מכאבו שלו, באשר 
נאלץ הוא  רצונו לחלצו ממיצר,  ובאך של  רק הוא מודע למצבו הקשה, 

להשקותו מאותם סמים מרים.
סאת  גדלה  חלילה  כאשר  החיים',  ה'נפש  מבאר  ילד,  כאותו  אנו  אף 
עוונותינו ונופלים אנו ממעלתנו הרוחנית, נאלץ הקב"ה להשקותנו בסמים 
חריפים ולעוררנו לתשובה על ידי צרות קשות רחמנא ליצלן. אולם כיון 
שסמים אלו חריפים עד מאד וצורבים את גופנו, מיד תופסים אנו אומנות 

אבותינו בידינו וזועקים אל ה' שיושיענו מן הצרה. 
של  שכאבו  בכך  ומכירים  עצמנו,  מצרת  מבטנו  מסיטים  היינו  רק  אילו 
הקב"ה על עוונותינו גדול מכאבנו, ורק כדי שיתכפר לנו החטא נאלץ 
צער  על  תפילתנו  מכוונים  שהיינו  הרי  ייסורים,  עלינו  להביא  הוא 
חז"ל  כעין מה שאמרו  כוחה שבעתיים.  גדל  היה  ובכך  השכינה, 
)ברכות סג א(: "כל המשתף שם שמים בצערו, כופלין לו פרנסתו".

רב  צער  גורמת  שבוודאי  הכלל  לצרת  בנוגע  הן  אמורים,  אלו  דברים 
להקב"ה, באשר שמו מתחלל בגוים האומרים 'איה אלוקיהם', והן בנוגע 

לצרת הפרט אשר כאמור, אף היא גורמת צער למעלה.
לענייננו, ממשיך ומבאר ה'נפש החיים', משה רבנו בודאי לא נחשד חלילה 
בדיבור בלתי ראוי כלפי הקב"ה, וכאשר אמרו חז"ל שהטיח דברים כלפי 
מעלה, התכוונו לדבר במעלתו, ולשבחו על שהטה את תפילתו מבקשה 
צער  על   - ה''  'על  לבקשה  ישראל,  כלל  של  האישי  צערם  על  פרטית 

השכינה, ולפיכך אף זכה שתפילתו נענתה מיד.

רחמים ותחנונים לפני המקום
אף במסכת אבות )ב יג( אמרו חז"ל: "וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך 
אמת'  ה'שפת  זאת  ופירש  המקום",  לפני  ותחנונים  רחמים  אלא  קבע, 
)שם( על פי הדרך האמורה, כי כוונת התנא להורות לנו את הדרך הנאותה 

בתפילה - לכוון בבקשת הרחמים והתחנונים על צער המקום.
את  תרע"ז(  )שמות  אמת'  ה'אמרי  בנו  פירש  גם  וכך 
הפסוק שנאמר בפרשת שמות )ב כג(: "ויאנחו בני 
אל  שוועתם  ותעל  ויזעקו,  העבודה  מן  ישראל 
האלוקים מן העבודה", שהסיבה שפסוק זה נכתב  
ישראל  בני  "ויזעקו  הפשוטה  במשמעותו  שלא  
היא  האלוקים",  אל  שוועתם  ותעל  העבודה  מן 
נענתה  ישראל  בני  של  שתפילתם  ללמדנו  כדי 
האלוקים'.  'אל  הופנתה  שהיא  משום  דווקא 
כלומר, בני ישראל הכירו בכך שצרתו של הקב"ה 
נגע  זה  שצער  וכיון  משלהם,  גדול  שעבודם  על 
ללבם יותר מצרתם, הביא אותם הדבר להתפלל 

ביתר שאת על צער השכינה וכך נושעו.
המגיד  בן  מחעלם  להרה"ק  מ"י'  'אמרי  ובספר 
הפסוק  את  זו  בדרך  לפרש  אמר  מטריסק, 
רצון",  עת  ה'  לך  תפלתי  "ואני  יד(:  )סט  בתהלים 
שאם אכוון תפילתי 'לך ה'' - למען כבוד ה' וצער 
השכינה, מובטח אני שתהיה זו 'עת רצון', וברוב 

חסדיו ה' יענני.
רעיון דומה מצאנו גם בספרו של הרבי  הקדוש 
כז(,  ו  )במדבר  נשא  בפרשת  הפסוק  לשון  אודות  נשא(  אמת'  )'דברי  מלובלין' 
"ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם", שאם בני ישראל ישימו את 

שמי בראש תפילתם, מבטיח אני שאברכם ואשמע תפילותיהם.

כיצד מכבים שריפה
בהקדמה לתפילות ראש השנה מביא בסידור 'אשי ישראל - שיח יצחק' 
מתוך דרשתו של רבי חיים מוולוז'ין, אשר בפתח דבריו הביא את דרשת 
חז"ל )שה"ש רבה ה ב( על הפסוק בשיר השירים )שם( "אחת היא יונתי תמתי", 
ישנו  תאומים  זוג  שבין  שכשם  ללמדנו  'תאומתי',  מלשון  הוא  ש'תמתי' 
חברו  גם  בראשו  חושש  האחד  שאם  בכך  המתבטא  מופלא,  דם  קשר 
מרגיש זאת עמו, כן הוא גם ביחס לקשר בינינו לבין הקב"ה, אשר בכל 

צרתנו - לו צר, ועמנו הוא בצרה.
ואמר על כך רבי חיים מוולוז'ין, ע"פ הדרך שהתווה בספרו 'נפש החיים', 

שאילו היה בידינו לשער ולהעריך את גודל צער השכינה בצרתנו, הרי 
אבל  השכינה.  צער  כנגד  אלא  בתפילה  מכוונים  היינו  לא  שבודאי 

השכינה,  צער  את  ליבנו  על  שמים  אנו  שאין  על  אנחנו,  אשמים 
ותחת שנבקש על דבר גדול זה, אין אנו מבקשים אלא קטנות 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

אותו אתן לכם 
י כט(  ) במדבר  על הפסוק בפרשתינו 
"ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני 
המקום  אל  אנחנו  נוסעים  משה  חותן 
אמר  לכם",  אתן  אותו  ה'  אמר  אשר 

בעל ה"פרי יצחק" )מערכת א(:

אנחנו"  נוסעים  "משה  התיבות  ראשי 
שבת   ( חז"ל   למאמר  רמז  'אמן',  הם 
כוחו  בכל  אמן  העונה  שכל  ב(  קיט 
"המקום   – עדן  גן  שערי  לו  פותחים 

אשר אמר ה' אותו אתן לכם".

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



'מתפילה במנין אין מפסידים!' למסקנה פשוטה 
זו תוכלו גם אתם להגיע בנקל, אם רק תטו אוזן 

לסיפורו המיוחד של ר' י. ב. מפתח תקווה:

שימשתי  זמן  באותו  שנה.  כשלושים  לפני  זה  היה 
בשיקאגו  היהודיים  הספר  מבתי  באחד  כמורה 
ולמדתי,  התפללתי  בו  הכנסת  בית  רב  ארה"ב.   -
שהוקם  ארגון  'היא"ס',  לארגון  לפנות  לי  המליץ 
אירופה,  יוצאי  היהודים  למהגרים  לסייע  במטרה 
הברית  ארצות  את  גדשו  השואה  שלאחר 
מהממשל  לקבל  נכספו  שנים  ובמשך  בהמוניהם, 
שיאפשר  ירוק  כרטיס   - קארד'  'גרין  הפדראלי 
להם שהייה ממושכת וחוקית בארצות הברית, עד 

לקבלת אזרחות רשמית.

שמעתי לעצתו של הרב, וקבעתי פגישה עם עורך 
דין שהתמחה בטיפול בעניינים אלו. כעבור מספר 
חודשים התקשר אלי עורך הדין ובישר לי בשמחה, 
עם  פגישה  עבורי  לקבוע  בידו  עלה  סוף  סוף  כי 
מוכרח  'אתה  ההגירה.  ממחלקת  פדראלי  סוכן 
'עליך  לבוא בזמן לפגישה' - הזכיר לי עורך הדין, 
גם להתלבש כראוי למפגש עם סוכן פדראלי רשמי 
לי,  והבהיר  הוסיף  הברית'  ארצות  ממשלת  של 
'בפגישה זו יחרץ גורל הכרטיס הירוק שלך - לטוב 

או למוטב!'.

אותם ימים, ימי חורף היו, השמש התעתדה לשקוע 
בשעה חמש אחר הצהרים, בעוד הפגישה נקבעה 
בידי,  הייתה  נחרצת  קבלה  בדיוק.  ארבע  לשעה 
כי  הברית,  ארצות  אדמת  על  רגלי  שדרכו  מיום 
לעולם לא אוותר על תפילה במניין, שלש פעמים 
ביום! משכך ביררתי אצל עורך הדין האם הפגישה 
עשויה להתקיים במועדה המדויק, ונעניתי בחיוב. 
עשויים  הלא-ארוכה  הפגישה  לאחר  החשבון  לפי 
זמן  דקות,  משלושים  למעלה  בידי  להיוותר  היו 
מנחה  ולתפילת  הכנסת  לבית  להליכה  מספיק 

במנין.

ארבע  בשעה  דין  העורך  של  למשרדו  הגעתי 
בדיוק, לבוש כראוי, כאשר הוזהרתי. אלא שתיכף 
בכניסתי למשרד אמר לי עורך הדין ביבושת, 
כי הפגישה עשויה להידחות במספר דקות 

לא ידוע. המתנתי במתח.

ממקומי  קמתי  דקות  ושלושים  ארבע  בשעה 
הדין  לעורך  המגבעת.  ואת  המעיל  את  ולבשתי 
הולך  שאני  הסברתי  מופתעות,  בפנים  בי  שהביט 
המנחה.  תפילת  את  להתפלל  כדי  הכנסת  לבית 
הוא מצדו ניסה להסביר לי עד כמה טיפשי הדבר, 
תהיה  לא  אם  וכעת  חודשים,  זו  לפגישה  המתנת 
נוכח בה, הרי שהסיכוי שלך לקבל 'גרין קארד' אף 
הכרטיס  כי  לו,  עניתי  ביותר.  קלוש  יהיה  בעתיד 
הירוק חשוב לי, אבל תפילת מנחה במניין חשובה 
לי יותר. הוא ניסה להתווכח, אך משנוכח באיתנות 

גם  שאתפלל  ביקש  דעתי, 
עבורו...

כבר  המנחה  תפילת 
החלטתי  הסתיימה. 
לתפילת  גם  להישאר 
שאין  הבנה  מתוך  ערבית, 
עתה  לחזור  טעם  כל 
הלכתי  בלילה  למשרד. 
ובהשלמה  בשלווה  לישון 
אזכה  שלא  ה'  רצון  אם  כי 
דרך  לי  שאין  הרי  בכרטיס, 

לשנות זאת.

למחרת  בבוקר  השכם 
על  בביתי.  הטלפון  מצלצל 
לי  הקו עורך הדין שמבשר 
בגרין  'זכית  בהתרגשות, 
האמנתי  לא  קארד!'. 
למשמע אזני עד ששמעתי 
הגיע  כאשר  סיפורו:  את 
והבחין  למשרד  הסוכן 
מאד,  עד  כעס  בהעדרי, 
את  שמע  כאשר  אולם 
עד  לדעת  ונוכח  הסיפור 
לי  הייתה  חשובה  כמה 
מיהר  במניין,  התפילה 
תוך  הבקשה,  את  לאשר 
כי  ברצינות  מסביר  שהוא 
בארצות הברית זקוקים עד 

מאד למורים מסוג זה...

להתקשר  רגיל  'איני 

'אך  בחשיבות,  הדין  עורך  לי  אמר   - ללקוחותיי' 
הפדראליים,  הסוכנים  של  קשיחותם  את  בהכירי 
לא יכולתי שלא להתפעל מהנס שאירע מול עיני, 
ועל כן מיהרתי להתקשר אליך בשעה כה מוקדמת'.

לאותו  מצדי  אמרתי   - הופתעתי'  לא  דווקא  'אני 
השנים  שבכל  הפשוטה  מהסיבה  'זאת  דין,  עורך 
ההחלטה  את  עצמי  על  קיבלתי  מאז  שעברו 

האמורה, מעולם לא הפסדתי מכך דבר !'

)'מאורות הדף היומי' חלק ו עמ' רפז(
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

כך זכיתי ב״גרין קארד״

וזוטות - על צער ופרנסת היומיום, ולפיכך לא ייפלא גם 
שאיננו נושעים אלא במעט פרנסה כדי חיותנו.

של  הנוקב  משלו  את  יצחק'  ה'שיח  מביא  הדברים  בהמשך 
באותם  יותר:  הדברים  את  להסביר  כדי  בו  שיש  מדובנא,  המגיד 
ימים רחוקים היו הבתים עשויים מעץ וקש, פרט שהפך אותם לפגיעים 
ביותר לשריפות, שלא היו נדירות כלל באזורים אלו. צורת הבנייה הצפופה, 
בתוספת העובדה שבין הבתים הפרידו שדות קוצים, גרמו לכך שכאשר 
היתה פורצת דליקה, הייתה היא מתפשטת חיש מהר לעבר שאר הבתים. 
לפיכך דאגו בכל עיירה למנות תורן שברשותו היה פעמון גדול ומרעיש, 
ובמקרה בו היתה פורצת שריפה חלילה, היה הוא מזעיק באמצעותו את 

כל בני העיירה, ובכוחות משותפים היו הללו מכבים את האש.

סדר הדברים במקרה שכזה היה בדרך כלל ברור, בהישמע האות היו הכל 
מחישים פעמיהם אל הבאר כשדליים בידיהם, ממלאים אותם במים, רצים 
אל מוקד האש כדי לכבות את הדליקה, וחוזר חלילה. בדרך מושכלת זו 
היו רוב השריפות כבות עוד בטרם יצליחו לגרום לנזק משמעותי. אלא 

שבמקרה שלפנינו הסיפור היה שונה.

השריפה  את  לכבות  שיכלו  תושבים  חסרו  לא  משלנו,  נשואת  בעיירה 
שפרצה בקצה העיירה, אך חסר היה שם מצרך אחד מאד יקר - השלום. 
מחלוקת עזה ניטשה בין תושבי העיירה מזה תקופה ארוכה, ואיבה עזה 
שררה בין המחנות הנצים. כאשר באותו ערב נשמעה הצלצול המחריד, 

הכל קמו משנתם העריבה, רצו במיומנות אל הבאר, מילאו 
את הדליים... אולם הפעם, במקום לרוץ עם הדליים אל מוקד 

האש, בחר כל אחד להגן רק על ביתו.

האש הלכה והתפשטה, והתושבים עמדו הכן בפתח בתיהם, חמושים 
בדליי מים מלאים עד גדותיהם... אך לא היה להם כל סיכוי. העיירה כולה 

הפכה למאכולת אש.

כן הדברים אמורים אף כלפי התפילה, אם יחשוב האדם רק על עצמו, 
הרי שכח תפילתו יהיה מוגבל, אולם אם ישכיל לכוון בתפילתו כנגד צער 
השכינה, הרי שבוודאי תגדל ישועתו עשרת מונים. שהרי כן הוא עיקרה 
כדי  רק  בה  ולכוון  עצמו,  צרת  את  מנגד  להשליך   - תפילה  של  הגדול 

להוסיף כח בפמליא של מעלה ולהרבות כבוד שמים בעולם.

אמן בפרשת השבוע

על הפסוק )י כט( "ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חותן משה נוסעים 
אנחנו אל המקום אשר אמר ה' אותו אתן לכם", אמר בעל ה"פרי יצחק" 

)מערכת א(:

)שבת  'אמן', רמז למאמר חז"ל  אנחנו" הם  נוסעים  "משה  ראשי התיבות 
קיט ב( שכל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן – "המקום אשר 

אמר ה' אותו אתן לכם". 
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יאמר כל בר ישראל ברכות השחר

דווקא בבית המדרש

כדי לזכות את ישראל בעניית אמן

וכך נהג מרן הבעל שם טוב זיע"א 
הנהגות צדיקים ח"ב עמ' תרנג 

האי מאן דבעי למהוי חסידא 
לקיים מילי דברכות

בס"ד


