
האם הייתה אפשרות לביטול הגזירה?

אהרן  ועל  משה  על  שניחתה  הקשה  הגזירה  על  קוראים  אנו  בפרשתנו 
במדבר לאחר פרשת 'מי מריבה'. גזירה זו אשר יצאה מפי הגבורה, כלשון 
ָרֵאל  ֵני ִישְׂ ִני ְלֵעיֵני בְּ ישֵׁ י ְלַהְקדִּ ם בִּ הכתוב )כ יב(: "ַוּיֹאֶמר ה'... ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ
י ָלֶהם". גזירה זו הייתה  ר ָנַתתִּ ָהל ַהזֶּה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת ַהקָּ

קשה ואיומה עבור קדושי עליון אלו, אך לא פחות מכך עבורנו.

כי  ח(  דרוש  דרכים'  ב'פרשת  )הובא  במדרש  לנו  גילו  לברכה  זיכרונם  חכמינו 
אילו היה משה מכניס את ישראל לארץ, הרי שלעולם לא היה נחרב בית 

המקדש ולא הייתה כל אומה ולשון שולטת בישראל.

אף  ואתחנן  בפרשת  שלא.  נראה  לשינוי,  ניתנת  הייתה  זו  גזירה  האם 
אך  הגזירה  את  לשנות  כדי  רבות  תפילות  התפלל  רבנו  שמשה  מבואר 
י( נראה שייתכן  יא  )דברים רבה  נעיין בדברי המדרש  ללא הועיל. אולם אם 

המדרש:  כותב  שכך  הגזירה.  לשינוי  פתח  שהיה 
עשרה פעמים בתורה מצינו שנגזרה הגזירה על 
משה שלא ייכנס לארץ ישראל, ועדיין לא נחתמה 
הגזירה עד שנגלה עליו בית דין הגדול, ואמר לו 
שנאמר  תעבור,  שלא  מלפני  היא  גזרה  הקב"ה: 

)דברים ג כז( "כי לא תעבור את הירדן הזה".

קל  זה  ודבר  נוראים:  בדברים  המדרש  וממשיך 
בעצמו  וחומר  קל  שנשא  משה,  של  בעיניו  היה 
כמה  גדולות  חטאות  שחטאו  ישראל  אם  ואמר: 
פעמים - כיון שביקשתי עליהם רחמים מיד שמע 
ה' לתפילתי; אני שלא חטאתי לפניו מנעוריי, על 
עצמי  על  לפניו  אתפלל  שאם  וכמה  כמה  אחת 
הדבר  ל  שְׁקַּ הקב"ה  שראה  וכיון  תפילתי!  יקבל 
קפץ  מיד  בתפילה,  עומד  ואינו  משה  של  בעיניו 
ישראל,  לארץ  ייכנס  שלא  הגדול  בשמו  ונשבע 
הקהל  את  תביאו  לא  "לכן  יב(:  כ  )במדבר  שנאמר 
שנאמר  שבועה,  לשון  אלא  'לכן'  ואין  הזה...", 

)שמואל א' ג יד(: "ולכן נשבעתי לבית עלי".

על דברי המדרש הללו כותב רבי אליהו הצרפתי, 
של  המובהקים  ומתלמידיו  פאס  חכמי  מגדולי 
כי  ואתחנן(,  אליהו',  )'קול  החיים' הקדוש  ה'אור  רבנו 
הפותח  הפסוק  מלשון  סיוע  להם  למצוא  ניתן 

את פרשת 'ואתחנן': "ואתחנן אל ה' בעת ההיא". 
כלומר, משום שהתחננתי לפני ה' רק 'בעת ההיא', ולא קודם לכן - מיד 

שנגזרה הגזירה, לכן "ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי".

הקדמת התפילה מסייעת לקבלתה

הגאון  חסידים,  מכפר  המשגיח  מכאן  למד  תפילה  בענייני  גדול  יסוד 
לדחות  לאדם  לו  אל  לעולם  עמ' קעה(:  לב'  )'שביבי  זצ"ל  לופיאן  אליהו  רבי 
את תפילתו, אלא מיד כשמתעוררת עליו הצרה יש לו להתפלל לפני ה' 
הייתה  בודאי  מיד,  משה מתפלל  היה  אילו  שהרי  ביטולה.  על  ולבקש 
מתבטלת הגזירה והוא היה זוכה להיכנס לארץ, ורק משום שסמך 
על מעלתו וסבר שתפילותיו בוודאי יתקבלו גם במועד מאוחר 

יותר, איחר להתפלל ונגזרה הגזירה.

יסוד זה מבואר גם בדברי חז"ל ב'ילקוט שמעוני' )תהלים רמז תתפג( אודות 
גלות בבל, שכאשר הגיע ירמיה הנביא יחד עם הגולים מירושלים אל גדות 
נהר פרת, הציע בפניו נבוזראדן שר הטבחים שתי אפשרויות: הראשונה, 

לגלות יחד עם בני עמו לארץ בבל, והשנייה, לשוב לארץ ישראל?

שארית  את  וינחם  יעמוד  מי  לבבל,  עמהם  אלך  אם  בלבו:  ירמיה  חשב 
הפליטה אשר בארץ, ועל כן פנה לשוב לארץ ישראל. באותה שעה נשאו 
גולי בבל את עיניהם אל ירמיה, וכאשר ראו שפורש הוא מהם, מיד געו 
כולם בבכייה וצווחו: רבינו ירמיה, כיצד אתה מניחנו בשעתנו הקשה?! וזו 
היא הבכייה עליה נאמר בתהילים )קלז א(: "על נהרות בבל שם ישבנו גם 

בכינו".

לבם:  את  שנקבו  בדברים  להם  ואמר  ענה  בכייתם,  את  ירמיה  כששמע 
אחיי, מעיד אני עלי שמים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת כל זמן שהייתם 

עדיין בציון - לא גליתם!

לשון  פשר  את  להבין  נוכל  אלו  דברים  לאור 
ציון",  את  בזכרנו  בכינו  גם  ישבנו  "שם  הכתוב 
על   - לנו שרק שם  אוי  הגולים:  שכביכול אמרו 
ולא  ולבכות,  לשבת  בדעתנו  עלה   - בבל  נהרות 
בעודנו בציון, שאילו היינו בוכים אז, היו נחסכות 
)'הסכת  מכן.  לאחר  רבות  ובכיות  דמעות  מעמנו 

ושמע' - תפילה, עמ' קנו(

מפני מה ביטל מרדכי את הפסח?

של  הגדול  כוחה  סוד  מהו  להבין,  נרצה  מעתה 
שנעשתה  מזו  שהות,  ללא  הנעשית  תפילה 
לכל  ולשמוע  להקשיב  ה'  ביד  הלא  באיחור, 
תפילה בכל זמן? הסבר נפלא לכך אמר המשגיח 
רבי מתתיהו סלומון שליט"א:  מלייקווד, הגאון 
כאשר חלילה מביא הקב"ה גזירה קשה על בניו, 
בוודאי אין הוא עושה זאת ללא סיבה, אלא כדי 
 - אחרות  ובמילים  ותפילה.  לתשובה  לעוררם 
בקול  אלינו  וקורא  הקב"ה  עומד  הצרה  בשעת 
גדול: בניי, התפללו אלי ואסיר מכם את הגזירה! 
לו שימתין  להשיב  נוכל  לא  בודאי  הרי  כך,  ואם 
המתאים  הזמן  את  נמצא  אשר  עד  ימים  מספר 
לכך. שאם רצונו היה שנתפלל רק עוד כמה ימים, 

לא היה הוא ממהר להביא את הגזירה כבר היום!

יסוד זה יוכל גם להסביר לנו את המסופר במגילת אסתר, שאחר גזירת 
המן שנחתמה ביום י"ג בניסן, כאשר שלחה אסתר המלכה למרדכי ואמרה 
לו: "לך כנוס כל היהודים" )אסתר ד טז(, לא המתין מרדכי אף לרגע, אלא 
יז(, ומבארת  )שם  ויעש ככל אשר צותה עליו אסתר"  "ויעבור מרדכי  מיד 
הגמרא )מגילה טו א( את לשון הכתוב 'ויעבור מרדכי', שמרדכי העביר את 
יומו הראשון של חג הפסח בתענית ובתפילה, במקום לקיים בו את מצות 

היום באכילת מצה.

והנה לכאורה היה מקום לתמוה, הלא עד זמן ביצוע הגזירה היה 
למרדכי זמן רב להתפלל, ומדוע כל כך היה חשוב לו להתפלל 

מיד, עד שראה לנכון לבטל את חג הפסח?
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זריזות בתפילה כתנאי לקבלתה
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

אמן באמונה 
ם  ֶהֱאַמְנתֶּ לֹא  "ַיַען  יב(:  )כ  הכתוב  מלשון 
משמע  ָרֵאל",  ִישְׂ ֵני  בְּ ְלֵעיֵני  ִני  ישֵׁ ְלַהְקדִּ י  בִּ
הייתה  ואהרן  משה  כלפי  הטענה  שעיקר 
אלא  הסלע  אל  דיברו  שלא  שמתוך  על 

היכוהו, היה בכך משום חסרון באמונה.

ה'מגלה  כותב  ואתחנן  בפרשת  והנה, 
עמוקות', כי עיקר האמונה תלויה בעניית 

אמן. 

מתוך כך מעניין לגלות כי דווקא בפרשת 
בשני  'אמן'  המילה  נרמזה  מריבה'  'מי 
ְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן  פסוקים סמוכים: "שִׁ
ַלע ַהזֶּה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים" )כ י(; "ַיַען לֹא  ַהסֶּ
ָרֵאל"  ֵני ִישְׂ ִני ְלֵעיֵני בְּ ישֵׁ י ְלַהְקדִּ ם בִּ ֶהֱאַמְנתֶּ

)שם יב(.

)'נפלאות מתורתך' ערך אמן(

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



המלחמה  רוחות  הראשונה.  העולם  מלחמת  שלהי 
החלו לדעוך, הצדדים המנצחים החלו בסדרת פגישות 
ומפותלים  שונים  הסכמים  של  לחתימתם  שהביאו 
שהתחשבו  כאלו  חדשים,  גבול  קווי  של  ולשרטוטם 
בהכרח  ולא  השליטים,  של  ובכבודם  בטובתם  בעיקר 
שלא  לכך  הביא  החדש  המצב  הארץ.  יושבי  ברצון 
פתאום  בפתע  אחת  ארץ  נתיני  הפכו  אחד  במקרה 
עיירה  הגבול  קו  לעתים אף חצה  לנתיני ארץ אחרת. 

אחת לשני חלקים נפרדים.

סיפורנו.  נשואת  בעיירה  ההתרחשות  אף  הייתה  כזו 
נותקו  בו  מצב,  אצלם  יצרו  המלחמה  של  השלכותיה 
המתים מן החיים. כן, כך ממש. בעוד העיירה על בתיה 
ורחובותיה נותרה תחת ריבונותה של מדינה אחת, בית 
הקברות ששכן בשיפוליה החליף ידיים ועבר לשלטון 

זר.

מידי.  יצר אצלם שאלה שדרשה פתרון  זה  מוזר  מצב 
בפתע פתאום,  להם מת  ימות  חלילה  אילו  יהיה  ומה 
זו הופנתה אל  יובילוהו? שאלה  היכן יקברוהו? להיכן 
פרנסי העיירה, משם לשלטונות המחוז, ומשם למשרד 
השכנות.  המדינות  בין  התיאום  על  היה  שאחראי 
צעקו,  הסבירו,  להתם,  מהכא  אצו  נמרצים  שתדלנים 

נאמו, וגם שיחדו במקום שהדבר היה נדרש...

בסופו של יום נפלה ההכרעה. בית העלמין יישאר תחת 
ריבונות המדינה הכובשת, בעוד העיירה תישאר תחת 
הריבונות הקיימת. אולם מתוך התחשבות באוכלוסייה 
יותר  חלילה,  הלוויה  של  במקרה  ובצרכיה,  היהודית 
המעבר בין המדינות באופן חופשי, ללא צורך בדרכונים 
ובבידוק ביטחוני, למת ולעשרה ממלוויו בלבד. ההיתר 
הועברה  מתאימה  הוראה  מוגבל.  שעות  למספר  ניתן 
לכל הגדודים האחראים על אבטחת הגבולות. עד כאן 

דבר ההכרעה.

*

להשתולל  החלה  'מגיפה'  כמו  ואילך,  היום  אותו  למן 
קצף  בשצף  ובהמשך  דקיק,  בזרם  בתחילה  בעיירה. 
זהות  חסרי  מתים  מהעיירה.  לוויות  לצאת  החלו 
תחת  יום  בכל  עברו  צחורה  בטלית  למשעי  עטופים 
אפם של חיילי המשמר, ללא פוצה פה ומצפצף. הוראה 

זו הוראה!

העיירה  בין  בעבר  שהיו  הסחר-מכר  קשרי  בבד,  בד 
לשכנותיה - שכעת שכנו מעבר לגבול - התחדשו עתה 
וביתר שאת. כאשר  לפרוח,  שוב  והחלו  ביתר שאת 
נוצר הצורך, נקראו מספר אנשים חסונים ויודעי 
כבוד  אחר  הועמסה  היקרה  הסחורה  דמע, 
לא  הספדים  החברא-קדישא.  מיטת  על 
את  עשתה  הדומעת  וההלוויה  נישאו. 
הבוטחות  ידיהם  אל  בבטחה  דרכה 

של הסוחרים שכבר המתינו מבעוד יום בבית הקברות.

*

בבוקר  השכם  דומה.  הלוויה  תוכננה  יום  באותו  גם 
הועמסה הסחורה הכבדה על המיטה, וההלוויה יצאה 
לדרך. אלא שהפעם משהו השתבש. ייתכן שהגורם היה 
ההרגל  זה  שהיה  ייתכן  השלטונות,  של  הגובר  חשדם 
שעשה את שלו, מכל מקום משהו בפניהם השלוות של 
המלווים עורר את חשד השומרים, ובהגיע המיטה אל 

מעבר הגבול חסם מפקד המשמר את הדרך.

ההוראה  נשמעה  המת!  מפני  הכיסוי  את  להוריד  נא 
התקיפה.

המלווים הופתעו.

מה פתאום?!

- זו ההוראה!

כך  על  נתלונן  המת!  ביזוי   -
בחלונות הגבוהים! ניסו הללו 

לטעון נואשות.

בעינה,  עמדה  ההוראה  אך 
הפעם בתוספת איום תקיף.

- אם לא תעשו זאת בעצמכם, 
בעצמי!  זאת  לעשות  אאלץ 

הכריז המפקד.

ברירה.  כל  להם  הייתה  לא 
בידיים רועדות הם הסירו את 
כיסוי  התגלה  תחתיו  הכיסוי, 
הוא,  אף  ומשהוסר  נוסף, 
במלוא  התרמית  התגלתה 
שורות  שורות  תפארתה. 
זה,  לצד  זה  להם  היו  סדורים 
צנצנות  משובח,  יין  בקבוקי 
עיגולי  עסיס,  נוטפות  ריבה 
אי  ועוד  שמנמנים,  גבינה 
בשוק  שמחירם  מוצרים  אלו 

השחור האמיר לגבהים.

הפחד שניכר בעיני 'המלווים' 
לדמעות  מהר  חיש  תורגם 
לבכי  ובהמשך  רותחות, 
את  הם  ידעו  היטב  סוער. 
העונש הצפוי להם על חטאם 
הכבד. הפעם הבכי היה אמתי 

לחלוטין.

להסביר  להתחנן,  ניסו  הם 
נתקלו  אך  נפשם,  על  ולבקש 
בחומה אטומה. אחר כבוד הם 

הובלו אל הכלא, שם צפויים היו לעונש מאסר ממושך.

המפקד  צחק   - הנכון'  בזמן  בוכים  הייתם  רק  'אילו 
היינו  שעתה  'הרי  נלאים,  הבלתי  תחנוניהם  לשמע 

צוחקים יחדיו'.

עודם נתונים תחת רושמו של מסר מהדהד זה נכנסו 
הסוחרים לבית הכלא. אולם סיפורם יכול להוות משל 
עבורנו. לו רק נשכיל להקדים לבכות ולהתפלל בזמן 

הנכון, הרי שנחסוך מאתנו בכיות רבות בעתיד.

 )ע"פ 'שאל אביך ויגדך' ח"ב עמ' רמז(
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

הדמעות שלא הועילו

נפלא:  באופן  הדברים  יתבארו  האמור  היסוד  לפי  אמנם 
מרדכי הצדיק עשה חשבון בנפשו, שאילו רצון ה' היה שלא 
יבטל את חג הפסח, בודאי היה ממתין מלהביא את הגזירה עד 
הרי  בניסן,  בי"ג  הגזירה  את  הביא  אופן  בכל  ואם  הפסח.  למחרת 
שרצונו היה שנזעק אליו מיד, אף במחיר של ביטול הפסח. משכך מיהר 
מרדכי לכנס את כל היהודים לצום ותפילה, וכיון שהזדרזו להתפלל שמע 

ה' לתפילותיהם והושיעם. )'מתנת חיים' עמ' קסה(

הקדמת תפילה להשתדלות

ב'דרשות מהר"ם בנעט' )פסח דרוש ג( מביא על כך את לשון הרמב"ם )תעניות 
א ב(: "שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ...ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים 

הורע להם, וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם". מלשון הרמב"ם 
נראה שישנו עניין מיוחד להתפלל מיד עם בוא הצרה, ומבאר זאת מהר"ם 
בנעט, שהרמב"ם דקדק בלשונו כנגד אותם אנשים שבשעה שבאה אליהם 
צרה, מבקשים תחילה להינצל ממנה על ידי עשיית תחבולות בדרך הטבע, 
ורק כאשר רואים שתחבולות אלו אינן מועילות להם, ניגשים הם לתפילה.

במדבר  "תעו  ד-ו(:  )קז  בתהלים  המלך  דוד  כיון  גם  אנשים  אותם  כנגד 
בישימון דרך עיר מושב לא מצאו. רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. 

כלומר,  יושיעם".  ממצוקותיהם  להם  בצר  ה'  אל  ויצעקו 
דוד המלך קובל על אותם אנשים שלא התפללו מיד עם בוא 

הצרה, כאשר 'תעו במדבר' וכו', אלא בתחילה השתהו מלהתפלל, 
את  שימצאו  עד  להם  שיספיק  שברשותם  המזון  על  שסמכו  כיון 

דרכם, ורק אחר שאזל המזון מכליהם נזכרו לזעוק אל ה'.

אמן בפרשת השבוע

ָרֵאל",  ִישְׂ ֵני  בְּ ְלֵעיֵני  ִני  ישֵׁ ְלַהְקדִּ י  בִּ ם  ֶהֱאַמְנתֶּ "ַיַען לֹא  )כ יב(:  מלשון הכתוב 
משמע שעיקר הטענה כלפי משה ואהרן הייתה על שמתוך שלא דיברו 

אל הסלע אלא היכוהו, היה בכך משום חסרון באמונה.

עיקר האמונה תלויה  כי  ה'מגלה עמוקות',  כותב  ואתחנן  והנה, בפרשת 
בעניית אמן. מתוך כך מעניין לגלות כי דווקא בפרשת 'מי מריבה' נרמזה 
היה  השגתנו  שלמיעוט  כיון  ]אכן,  סמוכים  פסוקים  בשני  'אמן'  המילה 
בכך חיסרון דק מן הדק באמונה, רמזה זאת התורה בסופי התיבות ולא 
ַלע ַהזֶּה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים" )כ י(; "ַיַען  ְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהסֶּ בראשיתן[: "שִׁ
)'נפלאות מתורתך' ערך  יב(  )שם  ָרֵאל"  ִישְׂ ֵני  בְּ ְלֵעיֵני  ִני  ישֵׁ ְלַהְקדִּ י  בִּ ם  ֶהֱאַמְנתֶּ לֹא 

אמן(.

על הפסוק "בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו ה'" )שופטים ה ב(,
דרשו חז"ל ב'תנא דבי אליהו' )רבא פי"א(: 

"במי נפרע הקב"ה לישראל מאומות העולם?
בבני 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".
יהודי יקר!

קבל נא על עצמך להתחזק באמירת ברכות 
השחר בחברותא מדי בוקר בבית הכנסת! 
אולי ה'אמן' שלך היא זו שתכריע את הכף, 

למען פדיון נפשם ושחרורם המיידי
 של אחינו היקרים הנאנקים בצרה ובשביה:

אייל בן איריס תשורה
גיל–עד מיכאל בן בת גלים

נפתלי בן רחל דבורה
ויה"ר שנזכה בקרוב לברך יחד עמם - ברוך מתיר אסורים ...אמ"ן!

פדה בשלום נפשי  בס"ד
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כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  


