
מקור לתפילת נפילת אפים
אפים',  'נפילת  תפילת  היא  התפילה  בעבודת  בולטים  היותר  החלקים  מן 
מימות  עוד  קודש,  בהררי  יסודו  אשר  זה  מיוחד  למנהג  'תחנון'.  גם  המכונה 
אבותינו הקדושים, והמשכו נוהג מדור לדור עד לימינו אנו, ישנם טעמים רבים 
ומנהגים שונים הן על דרך הסוד והן על דרך הפשט. בדברי חז"ל כמו בספרי 
התחנון,  למנהג  התייחסויות  אינספור  למצוא  נוכל  והאחרונים  הראשונים 
סגולותיו והלכותיו, אולם במאמר קצר זה נוכל אך לגעת בקצה המטה ולטעום 
מעט מצוף אמרותיהם של רבותינו, למען נשכיל להעריך מעט יותר את יקרתה 

של תפילה נשגבה זו. 

את  המתאר  בפסוק  ביניהם  פעמים,  מספר  אפים  נפילת  נזכרה  בפרשתנו 
תפילתם של משה ואהרן אחר הקטרוג הגדול שהיה על ישראל בגין מחלוקת 
ר ָהִאיׁש  שָׂ ֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵא-ל ֱאלֵֹקי ָהרּוחֹת ְלָכל בָּ לּו ַעל פְּ פְּ קרח ועדתו )טז כב(: "ַויִּ

ְקצֹף". ל ָהֵעָדה תִּ ֶאָחד ֶיֱחָטא ְוַעל כָּ

לפסוק זה מציין רבינו בחיי בפרשתינו כמקור למנהג 
ישנם  זה  למנהג  כי  ומבאר  בתפילה,  אפים  נפילת 
שלוש מטרות עיקריות: א. כדי להשרות עלינו מורא 
ג.  הקב"ה;  לפני  והכנעה  צער  להראות  ב.  שכינה; 
וביטול הרגשתנו מול  לבטא את השתעבדות חושנו 

יקר תפארת הבורא יתברך.

יסודותיה של תפילת נפילת אפים
לשלושה  בחיי  רבינו  מתייחס  הדברים  בהמשך 
את  הוא  מבאר  ותחילה  ביאור,  ביתר  אלו  יסודות 
מנהג הסתרת הפנים בנפילת אפים, כי כיון שבשעת 
התפילה עלינו להרגיש כאילו השכינה עומדת לנגדנו, 
לכן  תמיד",  לנגדי  ה'  "שויתי  ח(:  טז  )תהלים  ככתוב 
מיוחדת,  שמים  יראת  שעה  באותה  מאיתנו  נדרשת 
אותה נוכל להשיג על ידי הסתרת הפנים המסמלת 
צניעות ובושה.  וכעין זה מצאנו שנהג גם משה רבנו 
כפי  הסנה,  מתוך  האלוקים  אליו  שנגלה  בעת  ע"ה 
ירא מהביט  כי  פניו  "ויסתר משה  ו(  ג  )שמות  שנאמר 

אל האלקים". 

גם  מסמלת  אפים  נפילת  כי  בחיי,  רבינו  כותב  עוד 
צער והכנעה, הנחוצים אף הם לעבודת התפילה, שכן 
כאשר מצטער האדם ונכנע קרובה תפילתו להתקבל.

כסמך לכך מביא רבנו בחיי את המעשה המובא בגמרא 
נידוהו  נט ב( אודות רבי אליעזר הגדול, שבכל השנים שעברו מאז  )בבא מציעא 
קיבל דעת חבריו  הנשיא, אחר שלא  גמליאל  רבן  ובראשם  ישראל,  גדולי  כל 
'אימא שלום',   - 'תנורו של עכנאי', מנעה ממנו אשתו  במחלוקת הידועה על 
שחששה  כיון  בתפילה,  פניו  על  מליפול  גמליאל,  רבן  של  אחותו  גם  שהיתה 

שהדבר יגרום לו להתרעם ולהצטער על הנידוי שנידוהו. 

החודש,  עיבור  בחשבון  שלום  אימא  טעתה  הימים  ובאחד  הדבר  איתרע 
אל  מלהשגיח  נמנעה  ראש-חודש,  יחול  לחודש  השלושים  שביום  ומשסברה 
]יש  זה.  ביום  ייפול על פניו  ידיעה ברורה שבודאי לא  יום, תוך  בעלה באותו 
ושאל  דלתם  על  חודש, אלא שעני שנקש  ראש  אז  חל  אומרים שידעה שלא 
ממנה פת לחם, הסיח דעתה מתפקידה[. למעשה באותו יום נפל רבי אליעזר 
על פניו, ומשראתה זאת אשתו לא נותר לה אלא לומר לו: 'קום, כי כבר קטלת 
את אחי הגדול', דבר שהוכח כנכון תוך זמן קצר כאשר יצא הכרוז מבית רבן 
גמליאל שנפטר לבית עולמו. ]מעשה זה הובא גם ב'ערוך השלחן' )או"ח קלא 

ב( כמקור שממנו נוכל ללמוד על כוחה הרב של תפילת תחנון[.

וממשיך רבינו בחיי: המטרה השלישית בנפילת אפים היא להראות 
יתברך.  הבורא  של  האינסופית  גדולתו  מול  התבטלותנו  את 

כביכול אסורים  וידיו  ורגליו  פיו,  וסותם  עיניו  ובכך מכסה  פניו  על  הנופל  כי 
באזיקים, מגלה דעתו בכך כי הוא מסכים במחשבתו שאין הוא מסוגל לראות 
בנזקו כמו בתועלתו, וגם אינו יודע דרכו וענייניו, ואין בידו להפיק רצונו אם אין 
הקב"ה מסכים על ידו. לפיכך גם אמר רבינו האי גאון, כי ראוי לאדם שיפול על 
פניו בידו השמאלית, שכיון שנפילה זו היא דוגמת השתעבדות, ראוי לשעבד 

בה את אותה יד הרומזת לחירות, כיון שעליה אנו מסבים בליל זמן חרותנו. 

מסירות נפש גמורה
הזוהר הקדוש )במדבר קכ  )או"ח קלא( הוסיף והביא את דברי  מרן ה'בית יוסף' 
ב( שעניינה של נפילת אפים הוא תפילה בדרך של מסירות נפש גמורה, כאדם 
הנופל תחתיו אין אונים, על כן צריך שיכוון האדם בכוונה גמורה בשעה שנופל 

על פניו - למסור נפשו למען כבוד שמו יתברך.

חסידים מספרים על הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זצ"ל, כי לא היה נוהג 
לומר תחנון בעש"ק וביום ראשון. והטעים ואמר, שלגודל קדושת עניין נפילת 
אפים זקוק הוא להכין נפשו לכך יום אחד קודם לכן, 
הוא מסוגל  אין  וכיון שיודע בעצמו שבשבת קודש 
ראשון.  ביום  תחנון  מלומר  נמנע  לכן  עצמו,  להכין 
ובעש"ק נמנע מכך, שמתוך שהכיר במנהגו לומר את 
התחנון בכוונה גדולה ובמסירות נפש גמורה כדברי 
הזוהר, חשש שמא תצא נפשו הטהורה מתוך אמירת 
תחנון ומשום כך יצטרכו אנשי שלומו לטרוח בצרכי 
יחזקאל  )דברי  שבת.  מעונג  וימנעו  בעש"ק,  קבורתו 

החדש, הליכות, תחנון(.

לסמוך נפילה לתפילה
על המעשה שהובא לעיל אודות אימא שלום, תמהו 
הריטב"א )ב"מ נט ב( ועוד ראשונים: הלא בוודאי לא 
ייתכן שאשתו של רבי אליעזר לא זזה ממנו כל היום 
כולו, ומניין לה שלא נפל על פניו בזמן שלא שהתה 

לצדו?

אפיים  שנפילת  הריטב"א  הסיק  זו  קושיה  מכח 
עשרה,  שמונה  לתפילת  בסמיכות  להיעשות  חייבת 
תירץ,  זה  ולפי  בדיבור,  אף  ביניהן  להפסיק  ואסור 
שאימא שלום ידעה מתי רגיל בעלה לסיים תפילתו, 
ממנו  ולמנוע  לצדו  להיות  הקפידה  שעה  ובאותה 
א( שאין  )קלא  הלבוש  פסק  גם  כך  פניו.  על  מליפול 
כתפילה  הדבר  נחשב  שאז  לתפילה  בסמיכות  אלא  כך,  כל  מתקבל  התחנון 

אריכתא.

יש שכתבו שמי שעבר ושח בין תפילה לנפילת אפים, לא ייפול באותו יום על 
פניו, אלא יאמר תחנון בלא נפילת אפים )שלחן הטהור להרה"ק מקאמרנא, קלא ב(. 
לשוח  לכתחילה  זו, אלא אף שאסור  כדעה  כתבו הפוסקים שלא  כבר  אמנם 
מ"ב ס"ק  )ראה  פניו  על  ליפול  צריך  ודיבר  מי שעבר  לנפילת אפים,  בין תפילה 
לנפילת אפים את  זו פסקו המקובלים שלא להקדים  ובאמת מכח הלכה  ב(. 
)ראה כה"ח קלא לד(. ומכל מקום לצורך עניית אמן,  גד'  'ויאמר דוד אל  הפסוק 
אפילו אמן על ברכות, כתב ה'פרי מגדים' )במשב"ז ס"ק א( שמותר להפסיק בין 

תפילה לנפילת אפים.

'גבעת  לשו"ת  )הקדמה  בומבאך  נפתלי  רבי  הגאון  הוסיף  זו  להלכה  מיוחד  נופך 
הלבונה'(: הנה, קודם התפילה נדרשים אנו להיות בשמחה, כמאמר חז"ל )ברכות 

לא א( "אין עומדים להתפלל מתוך עצבות", על כן קודם תפילת שמונה עשרה 
שחים אנו רק אודות גדלות הבורא יתברך, אולם מיד אחר התפילה חובה 

עלינו לשוב ולחשוב על שפלותנו מול גדלותו האינסופית של הקדוש 
ברוך הוא, ועל כן מיד אנו נופלים על אפינו בתפילת התחנון, שכל 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

איש אמונות רב ברכות
בפסוק )משלי כח כ( נאמר: "ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב 
יר לֹא ִינֶָּקה", ודרשו זאת  ָרכֹות ְוָאץ ְלַהֲעשִׁ בְּ
חכמינו זיכרונם לברכה )שמו"ר נא א(: 'איש 

אמונות רב ברכות' - זה משה, שעליו נאמר 
"בכל ביתי נאמן הוא", וזכה שתשרה הברכה 
בכל מעשי ידיו; 'ואץ להעשיר לא ינקה' - זה 

קרח שהיה לוי ובקש כהונה גדולה, וסופו 
היה שנבלע באדמה, הוא וכל אשר לו.

זיע"א:  מקוז'מיר  יחזקאל  רבי  זאת  באר 
משה רבנו הוגדר בכתוב כ'איש אמונות', כיון 
הכהנים  מן  להיות  בקש  לא  שבענוותנותו 
המברכים, אלא מן הלויים העונים אמן, וכיון 
זכה  המברך'  מן  יותר  אמן  העונה  ש'גדול 
ליטול  בקש  קרח  אולם  ברכות'.  'רב  להיות 
לעצמו כהונה גדולה, ובכך להיות 'מברך', וכיון 

שכך ירש גיהנם. )'נחמד מזהב' פקודי(

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



סיפור נורא הוד המגלה לנו את מקורה הקדום של 
תפילת 'והוא רחום' שב'תחנון', מובא בספרי רבותינו 

הראשונים:
אספסיינוס  עלה  מכבר  זה  הנוראים.  החורבן  ימי 
היסוד  עד  הרס  ירושלים,  על  חילותיו  עם  הרשע 
והכה  ירושלים  את  החריב  השני,  המקדש  בית  את 
זרה  יושביה, ואת שארית הפליטה הגלה לארץ  את 
שהגליית  הרי  בכך,  די  לא  אם  כל.  ובחוסר  בעירום 

חלקם נעשתה בדרך אכזרית מאין כמותה:
שורת ספינות חסרות תואר וצורה עגנה במי הנמל, 
ירושלים  בני  מטובי  יהודים  אלפי  הובלו  אליהן 
בזה  ידוע.  בלתי  למקום  לגלות  בדרכם  החרבה, 
אחר זה הוכנסו היהודים לספינות, שפופים ודוויים, 
למלחים  המתינו  והם  אחריהם  נסגרו  השערים 
ולרב החובל שינווטו את הספינה להיכן שרק יהיה, 
בתקווה שבסופו של מסע תדרוך רגלם בחלקת ארץ 

רוגעת.
שעות מספר לאחר מכן התבררה להם האמת המרה. 
או  לנפשם  להם  להניח  כלל  חשב  לא  אספסיינוס 
הייתה  המרושעת  תכניתו  מבטחים,  לארץ  לשלחם 
אכזרית  מוות  למלכודת  הללו  הספינות  את  להפוך 
או  רב-חובל  ללא  וכך,  שבתוכם,  האלפים  עבור 
לנפשן,  נעזבו  שם  ים,  ללב  הספינות  נגררו  מלחים 

נתונות לחסדי הגלים הסוערים.
להתם,  מהכא  הספינות  היטלטלו  ארוכים  ימים 
אך  הדלים,  בכוחותיהם  אותן  לנווט  ניסו  יושביהן 
בצר  לייאוש.  עד  המצב  והורע  הלך  ליום  מיום 
אלוקים  וישמע  בחזקה,  ה'  אל  היהודים  זעקו  להם 
ותשלך  ותנשוב בחזקה,  ויורה אל הרוח,  לשוועתם, 
'ליידון',  מדינות  אל  מבטחים,  לחוף  הספינות  את 

'ארלדו', ו'בורדיל'.
הספינה,  מן  ירדו  בבורדיל  שנחה  הספינה  נוסעי 
והחלו להתיישב ברחבי העיר. באותה תקופה שלט 
בבורדיל שר טוב-לב, שקיבלם בסבר פנים יפות, 
דאג להם למקום ראוי למגורים ואף נתן להם 

שדות וכרמים לפרנסתם.
בבורדיל  היהודים  ישבו  רבים  ימים 
שר  אותו  שמת  עד  ונחת,  בשלוה 

כמותו.  מאין  ואכזר  רשע  אחר,  שר  תחתיו  וקם 
שתיקן  תקנה  כל  להפוך  דאג  רבה  כי  ברשעותו 
כלפי  בפרט  ניכרה  אכזריותו  לרעה.  מטובה  קודמו, 
היהודים, בכל יום חידש עליהם גזירות רעות וקשות, 
אשר עד מהרה הביאום למצב נואש ביותר, עד כדי 

משונה  במיתה  מוות  סכנת 
רח"ל.

אשר  ירושלים  לגולי  בינות 
אחים  שני  היו  בבורדיל, 
יוסף  היה  ששמם  יהודים 
ובנימין, ועימם היה בן דודם 
היו  גדולים  שמואל.  ושמו 
ובחסידות,  בתורה  השלושה 
אל  צעקו  כאחיהם  הם  ואף 
בצומות  ישבו  ממיצר,  ה' 
על  שקים  ולבשו  ובתעניות 

בשרם וישחרו לתשועת ה'.
כוננו  אף  צדקותם  לגודל 
מיוחדת  תפילה  יחדיו 
היא  הלא  מאד,  עד  ונשגבה 
כתפילת  בישראל  נודעת 
כתב  יוסף  רחום'.  'והוא 
א-ל  'כי  עד  רחום'  מ'והוא 
אתה';  ורחום  חנון  מלך 
מלך  'אנא  מן  אחיו  בנימין 
כמוך',  'אין  עד  וחנון'  רחום 
'אין  מן  דודם  בן  ושמואל 
ה'  ישראל  'שמע  עד  כמוך' 

אלקינו ה' אחד'.
נשאה  המיוחדת  תפילתם 
ימים  עברו  לא  פירות, 
פלאית  ובדרך  מועטים 
לרווחה  מצרה  ה'  פדאם 
ממוות  לאורה,  ומאפילה 
טובים  לחיים  וקשה  מר 
החליטו  אז  ומאושרים. 
סדר  את  לכתוב  השלושה 
בכתב,  רחום'  'והוא  תפילת 
ולשלחו לכל קהילות ישראל 

שקיבלו על עצמם לאמרה תדיר, בכל שני וחמישי. 
כן  וקדושו,  ישראל  צור  שהושיעם  שכפי  רצון  ויהי 

יושיענו מכל צרותינו. אמן.
)כלבו סימן יח; פירוש התפילה לרוקח סז(
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

תפילתם של קדושי 'בורדיל'

אסור  זה  ומטעם  עצמו.  בשפלות  האדם  הכרת  היא  מהותה 
אף  לעמוד  לאדם  אסור  כי  אפים,  לנפילת  תפילה  בין  להפסיק 

לרגע מרוממות התפילה, בלי שידע ויפנים את מיעוט ערכו. 

ואנחנו לא נדע מה נעשה
בהמשך דבריו שם באר ה'לבוש' טעם לכך שאחר נפילת אפים אנו אומרים את 
הפסוק )דה"י ב' כ יב(: "ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו", כיון שמדבריו 
של משה אודות תפילתו בהר: "ואשב בהר" )דברים ט ט(; "ואנכי עמדתי בהר" )שם 
י י(; "ואתנפל לפני ה'" )שם ט כה(, למדנו שמשה התפלל בדרך של ישיבה, עמידה 
ונפילת אפים. וכדי לזכות להתקרב לדרגת תפילה זו אף אנו מתפללים באופן 
זה: קודם שמו"ע אנו מתפללים בישיבה, בשמו"ע - בעמידה, ומיד אחר כך אנו 
נופלים על פנינו. מעבר לשלשה אופני תפילה אלו אין בידינו לעשות, ועל כן 

אומרים אנו אחר התחנון "ואנחנו לא נדע מה נעשה".

ובספר 'תולדות יצחק' להרה"ק מנעשכיז )פרשת שופטים( העיר מדוע אומרים 
אנו בתפילה זו כי 'עליך עינינו' ולא 'כי אליך עינינו', וביאר בדרך דרש, שכוונתנו 
כי  למעננו,  תפילתנו  מגמת  אין  הנה  רבש"ע,  הקב"ה:  לפני  לומר  זו  בתפילה 
אם עליך עינינו, שכל זמן שאנו בגלות גם השכינה עמנו בגלות, ועל ידי שאנו 

ניוושע תצא גם השכינה מגלותה.

צדיק במקום ספר תורה
הלכה ידועה היא כי אין נופלים אפים אלא במקום שיש ספר תורה ]ראה רמ"א 
יבק', עתר,  )'מעבר  רבי אהרן ברכיה ממודינא  ב[. בטעם הדבר כתב  או"ח קלא 
ענן הקטורת א(, שכיון שבשעת נפילת אפים צריך כוונה גדולה פן יתעורר הדין 
ויסתתרו הרחמים, ראוי שלא לעשות כן, אלא בפני ספר תורה שזכותו תגן על 

המתפלל מן הדינים.

)'עשרה  מפאנו  הרמ"ע  בדברי  מצאנו  זה  בעניין  ייחודי  חידוש 
השו"ע(  על  סופר  חתם  בהג'  בקיצור  הוב"ד  פכ"ג;  ח"א  דין,  חיקור  מאמרות', 

ובכך הם ממלאים  שישנם צדיקים היודעים לכוין מחשבתם כראוי, 
זו למדנו מיוסף הצדיק שכיון  את מקום הספר תורה לעניין זה. הלכה 

אך  שראהו.  בעת  פניו  על  אביו  יעקב  נפל  לכן  תורה,  ספר  בבחינת  שהיה 
הוסיף הרמ"ע מפאנו, שבוודאי לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, אלא 

רק יחידי סגולה שבאמת ראויים לכך יכולים להיות תחליף לספר התורה.

רבי  אודות האדמו"ר  לד(  עמ'  )ח"ד  ישראל'  'נר  בספר  מובאת  עובדה מעניינת 
ואחר  ביער,  מלוויו  עם  התפלל  בדרך  בהיותו  שפעם  זיע"א,  מרוז'ין  ישראל 
חזרת הש"ץ הסתפקו אם לומר תחנון אם לאו, אמר להם רבנו: נו, איך בין דאך 

דא... ]=הרי אני כאן[, כלומר, הריני כספר תורה.

אמן בפרשה

ִינֶָּקה",  לֹא  יר  ְלַהֲעשִׁ ְוָאץ  ָרכֹות  בְּ ַרב  ֱאמּונֹות  "ִאיׁש  נאמר:  כ(  כח  )משלי  בפסוק 
ודרשו זאת חכמינו זיכרונם לברכה )שמו"ר נא א(: 'איש אמונות רב ברכות' - זה 
משה, שעליו נאמר "בכל ביתי נאמן הוא", וזכה שתשרה הברכה בכל מעשי ידיו; 
וסופו היה  גדולה,  ובקש כהונה  לוי  זה קרח שהיה   - ינקה'  'ואץ להעשיר לא 

שנבלע באדמה, הוא וכל אשר לו.

כ'איש  בכתוב  הוגדר  רבנו  משה  זיע"א:  מקוז'מיר  יחזקאל  רבי  זאת  באר 
מן  אלא  המברכים,  הכהנים  מן  להיות  בקש  לא  שבענוותנותו  כיון  אמונות', 
הלויים העונים אמן, וכיון ש'גדול העונה אמן יותר מן המברך' זכה להיות 'רב 
ברכות'. אולם קרח בקש ליטול לעצמו כהונה גדולה, ובכך להיות 'מברך', וכיון 

שכך ירש גיהנם. )'נחמד מזהב' פקודי(
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כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  

בעש"ק פרשת בהעלותך התקיים 

בבית מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א 
רב ואב"ד רמת אלחנן, 

מעמד ההגרלה החודשי למשתתפי מיזם 'שחר אקדמך' 
לעידוד אמירת ברכות השחר בחברותא בקרב בני הישיבות.

במהלך המעמד המרגש ביקש הגאון שליט"א להעביר מסר אישי 
בחברותא  השחר  ברכות  באמירת  להתחזק  שזכו  הישיבות  לבני 

בחודש האחרון:

להצטרפות למיזם 
'שחר אקדמך' לבני השיבות 

התקשר עוד היום לטלפון:

אחד מלאך נברא

עניית אמן - משמעותה קבלת עול מלכות שמים והצהרת אמונה 
בבורא יתברך ובברכה שנשמעה. בספה"ק מובא עוד שמכל 

עניית אמן נברא מלאך, שכן 'אמן' היא בגימטרייה מלאך, והיא גם 
ראשי התיבות אחד מלאך נברא.

אשריכם בני התורה שאתם זוכים לקדש שמו יתברך על ידי 
התחזקות  בעניית אמן על ברכות השחר בכל בוקר. 

ובודאי שזכות זו תעמוד לכם לנצח נצחים.

03-917-91-91


