
מנהג ההשתטחות במקורות  חז"ל 
חיבה יתירה נודעה בישראל למנהג ההשתטחות על קברות הצדיקים. עוד מימי 
ארץ  מצוקי  של  קברותיהם  על  ולהשתטח  לעלות  וטובים  גדולים  נהגו  קדם 
בבקשת ברכה וישועה. בספרי מסעות קדומים, כמו בדברי קורות הימים, תמיד 
נוספים  ובמקורות  בפרשתנו  מעיון  אשר  זה,  וותיק  למנהג  אזכור  למצוא  נוכל 

שיובאו בהמשך הדברים, נוכל אף להיווכח עד כמה עמוקים ואיתנים יסודותיו.

נודעים לכך טמון בפסוק שנאמר בפרשתנו,  כאמור, אחד מן המקורות היותר 
במהלך תיאור מסע המרגלים בארץ כנען )יג כב(: "ַויֲַּעלּו ַבנֶֶּגב ַויָּבֹא ַעד ֶחְברוֹן", 
ותירצו:  ליה!"  'ויבאו' מבעי   - חברון'  עד  "'ויבא  ב(:  לד  )סוטה  חז"ל  עליו תמהו 
"אמר רבא: מלמד, שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות, 

ׁשּו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים". קְּ אמר להן: אבותי, בַּ

כך גם אמרו חכמים אודות קבורת רחל )בראשית רבה וישלח פב(: "מה ראה אבינו 
יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת? אלא צפה יעקב אבינו שהגלויות עתידות 

לעבור שם, לפיכך קברה שם כדי שתהא מבקשת עליהם 
רחמים". ב'ספר הישר' )פרשת וישב( מובא עוד, שכאשר 
שהובילוהו  מהמדיינים  ביקש  למצרים,  יוסף  הובל 
קבורת  מקום  לחם,  בבית  ולעבור  הדרך  את  להטות 
בבכי  מצבתה  על  והשתטח  עמד  שם  אמו,  רחל 
ותחנונים, ובקש ממנה שתעתיר עליו שיזכה לסייעתא 

דשמיא בדרך הקשה העומדת לפניו.

העלמת  סיבת  אודות  חז"ל  אמרו  פלאיים  דברים 
קברו של משה )'עין יעקב' סוטה יד א, ובש"ס שלפנינו אינו(: 
ודם?  בשר  מעיני  משה  של  קברו  נסתתר  מה  "מפני 
שעתיד  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  וידוע  שגלוי  מפני 
מארצם.  ישראל  את  ולהגלות  להיחרב  המקדש  בית 
שמא יבואו לקבורתו של משה באותה שעה, ויעמדו 
בבכייה ויתחננו למשה ויאמרו לו: "משה רבינו עמוד 
הגזירה,  את  ומבטל  משה  ועומד  בעדינו".  בתפילה 

מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם...".

סגולת קברי הצדיקים
העושר  מלוא  את  להקיף  נוכל  לא  זו,  קצרה  ביריעה 
של  סגולתם  אודות  הקדושים  בספרים  שנכתב  הרב 
בהם,  הנאמרת  התפילה  לקבלת  הצדיקים  קברות 
פנינים  מעט  ולשלות  האדרת  בקצה  לגעת  אך  ננסה 

מכבשונם של מאורי הדורות.

כתב המהרי"ל )הל' תענית אות יח(: "מה שרגילים ללכת 
לבית הקברות בתעניות ...הוא משום שבבית הקברות 

הוא מקום מנוחת הצדיקים, ומתוך כך הוא מקום קדוש 
וטהור, והתפילה מתקבלת ביותר על אדמת קודש".

הצדיקים  בהיות  שכבר  שכיון  לבאר,  הוסיף  השמיני(  )הדרוש  הר"ן'  ב'דרשות 
ראוי  מותם  אחרי  גם  כך  משום  דרכם,  ממרומים  השפע  ירד  חיותם,  בחיים 
השפע להימצא במקום קבורתם; כי בעצמותיהם אשר היו כלים לשפע האלוקי 
בחייהם, נשאר עדיין מן המעלה שתספיק לקבלת שפע זה גם אחר פטירתם. 
כעין דברי הר"ן כתב גם המבי"ט )שער התפילה פ"ה( והוסיף, שלכן המתפלל בקברי 
צדיקים ראויה תפילתו שתתקבל - אפילו אם נעשתה ביחידות או שחלילה לא 

התפלל בכוונה שלימה.

מדוד  הגלעדי  ברזילי  של  בקשתו  על  )תנ(  חסידים'  ב'ספר  כתב  נוסף  הסבר 
המלך 'אמות בעירי' )שמואל ב' יט לח(, שברזילי בקש זאת כיון שרצה שאוהביו 
מיוחדת למתים בעת  הנאה  וזאת משום שישנה  יוכלו לפקוד את קברו, 
כן  שעל  חסידים'  ב'ספר  והוסיף  קבריהם.  על  הולכים  שאוהביהם 
באותה עת, כאשר מבקשים מהם החיים שיתפללו עליהם, נעתרים 

לישועה  זקוק  היה  שכאשר  יפונה,  בן  כלב  לגבי  שמצינו  כפי  ומתפללים,  הם 
השתטח על קברי אבות. 

איזו תפילה מותר לשאת על קברי הצדיקים?
למדנו, אפוא, כי לתפילה בציונו של הצדיק ישנה מעלה גדולה במיוחד, ומכאן 
עלינו לברר באיזה אופן ראויה היא שתיעשה. בעניין זה מצינו כמה שיטות בדברי 

הפוסקים:

תחילה נציין לדברי המהר"ם שיק )שו"ת, או"ח רצג(, שאיסור מוחלט הוא לפנות 
בתפילה לנפטר ולבקש ממנו בקשות, שכן יש בכך משום הלאו של "לא יהיה לך 
אלהים אחרים על פני" )שמות כ ג(, שמהותו הוא איסור גמור להאמין בקיומו של 

בעל כח נוסף מלבד השי"ת.

אך ממשמעות דברי חז"ל שהובאו לעיל ]ובמקומות רבים נוספים - ראה בשו"ת 
'מנחת אלעזר' ח"א סי' סח[ נראה, וכך הסיק להלכה ב'פרי מגדים' )או"ח תקפא, 
לפנות  אסור  שאמנם  לשון',  'מענה  הקדמון  התפילות  ספר  מלשון  טז(  בא"א 
בבקשה ישירה לנפטר, אולם מותר וראוי לבקש ממנו 
שיהיה שליח ומליץ יושר להתפלל בעבורנו לפני שוכן 

מרומים.

אולם המהר"ם שיק )שם( פסק, וכך נראה גם מדברי 
המהרי"ל שהובאו לעיל, שאסור אף לבקש מהמתים 
רק  נוכל  שיתפללו בעבורנו, אלא בעמדנו על קברם 
לשוח בפניהם את צערנו, והם מאליהם יבקשו עלינו 
יפונה,  בן  כלב  אודות  חז"ל  דברי  וליישוב  רחמים. 
ֵלב לא פנה לקברי  כתב המהר"ם שיק שאפשר שאף כָּ
אבות כדי לבקש רחמים, אלא רק כדי להשיח בפניהם 

את צערו.

ויש שסברו שאף בעצם הדיבור אל המתים יש משום 
שאין  כתבו  ולכן  המתים",  אל  "ודורש  איסור  חשש 
לבקש ולומר לנפטר כלום, אלא שכיון שמקום קבורת 
לקבלת  ביותר  ומסוגל  קדוש  מקום  הוא  הצדיקים 
התפילה, על כן ראוי וכדאי לפקוד את קברם ולבקש 
שם רחמים לפני השם יתברך שיושיענו. )ראה ב"ח יור"ד 

ריז בשם תשובות ר"ח פלטיאל(.

להלכה כתב ה'משנה ברורה' )תקפא כז(: "בית הקברות 
הוא מקום מנוחת הצדיקים, והתפילה מתקבלת שם 
יבקש  רק  המתים,  כנגד  מגמתו  ישים  אל  אך  יותר, 
הצדיקים  בזכות  רחמים  עליו  שייתן  יתברך  מהשם 

שוכני עפר".

צדיקים במיתתם קרואים...
מנהג נוסף שנהגו בו ישראל הוא להניח פתקאות בקשה על הקברים, חסידים 
אחד  אצל  זי"ע  מנדל מאמשינוב  מנחם  רבי  הרה"ק  של  בשהותו  כי  מספרים, 
מקברי הצדיקים, ראה שהרבה מניחים פתקי בקשה על הקבר, ואמר פעם בדרך 
כותבים  אשר  את  קוראים  שהם  היינו  חיים,  קרואים  במיתתם  צדיקים  צחות: 

החיים ונותנים על קבריהם... )שיח שרפי קודש החדש ח"ג עמ' קס(

תפילתו של רבי חיים

הגאון  אודות  קח(  )עמ'  ולב'  'מח  בספר  כתב  לאשר  כאן  לציין  עניין  בנותן  יש 
מנהגו  היה  בחייו  מיוחד  פרק  מיר:  ישיבת  ראש  זצ"ל,  שמואלביץ  חיים  רבי 

לו תפילות מיוחדות לכל  היו  גדולי הדורות.  ציונם של  לפקוד בקביעות את 
קבר וקבר, ובהשתטחותו היה מדבר אל שוכני-העפר בשפתו, כדבר איש 

אל רעהו. רגיל היה לומר, כי ככל שהנפטר יותר קרוב לדורנו, תחושת 
הקשר גדולה יותר והתפילה טובה יותר, וככל שהדורות מתרחקים, 

מעמיקה תחושת הפער וקשה להתפלל...

 פרשת שלח
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תפילה על קברות הצדיקים
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

אמן לסליחה ולמחילה
)שבת  לקיש'  'ריש  של  הידועים  דבריו  על 
קיט ב(: "כל העונה אמן בכל כוחו פותחים 

לו שערי גן עדן", אמר רבי אהרן מקרלין 
זיע"א )'בית אהרן' על הגש"פ, 'הא לחמא עניא'( כי 
לא לחנם נקטו חז"ל בלשון 'פותחין' שהוא 
לשון הווה, אלא ללמדנו שכבר כאן בעולם 
הזה פותחין לעונה אמן דלתי תשובה, כדי 

שבעולם הבא יזכה לגן עדן.

רמז לכך נוכל למצוא בפרשתנו, בתפילתו 
של משה אחר חטא המרגלים )במדבר יד יט(: 
חסדך";  כגודל  הזה  העם  לעון  נא  "סלח 
סופי התיבות של המילים 'נא לעוון העם' 
הם - אמן, רמז לסגולתה של עניית אמן 
ולתשובה  עוון  וסליחת  חטא  למחילת 

שלימה.. )'ברכת אברהם' עמוד עה(

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



הייתה  השעה  נכמרו.  ורחמיו  נכחו  הביט  יוסף  ר' 
מעטים  א',  סדר  של  תחילתו  תחילת  בבוקר,  תשע 
היו הבחורים שכבר ישבו במקומותיהם, רובם עדיין 
ובמבואותיו,  הבניין  בחצר  נעורים  בצהלת  התהלכו 
גמרתו  במקומו,  ישוב  היה  כבר  אלטר  חיים  אולם 

פתוחה לפניו ומבטו בוהה בנקודה בלתי נראית.

לשכוח  היה  יותר  עוד  קשה  כך.  לראותו  היה  עצוב 
של  מקומו  היוה  בהם  הלא-רחוקים  הימים  את 
אלו  הישיבה,  בני  לכלל  משיכה  מוקד  אלטר  חיים 
על  מתענגים  האור,  אל  כפרפר  אליו  נמשכים  היו 

סברותיו ונהנים מנועם פיו.

אלטר,  לחיים  לו,  ארע  מה  להסביר  ידע  לא  איש 
בחודשים האחרונים. לכאורה הכל היה נראה רגיל, 
כחייל נאמן המשיך הוא להיות מעשרת הראשונים 
בתפילה ובבית המדרש, אולם בלימודו חדל לראות 
ברכה. שעות על גבי שעות היה יושב במקומו, מנסה 
פעם אחר פעם לנגן את ניגון הגמרא מלא הכיסופין, 
לעיין אך מעט באותיות הקדושות, אולם ללא הועיל. 
לבו נמשך בעבותות בלתי נראים אל מחוזות אחרים, 
למקומות שגם הוא עצמו לא ידע להגדיר. מסך כבד 

חצץ בינו לבין הגמרא שלפניו, והוא חשב להיכנע...

לבו של ר' יוסף, המשגיח, לא יכול היה לשאת זאת. 
הוא חש שעליו לפעול משהו לטובת תלמידו האהוב, 
הוא  מספר  דקות  וכיצד.  מה  מושג  לו  היה  לא  אך 
שקע בהרהורים, ולפתע ננער ממקומו, הניח ידו על 
שבחוץ.  הגועש  החולין  אל  עמו  ויצא  הבחור  כתף 
האוטובוס  תחנת  אל  רגליו  הוליכוהו  משים  מבלי 
הסמוכה, דקות ארוכות חלפו והשניים מצאו עצמם 
מול  אל  המנוחות,  שבהר  הרבנים  בחלקת  ניצבים 

מצבתו של הרבי הקדוש ר' אהרן מבעלזא זיע"א. 

יוסף את תלמידו.  ר'  ננעלו, עודד  שערי תפילה לא 
נוכל  בודאי  והטהור   הקדוש  הרבי  של  קברו  אצל 
הרב  נעמדו  וכך  בביטחון,  אמר  ישועות,  לפעול 

ותלמידו משני צדי הציון ושקעו בתפילה זכה.

מספר  עיניו  את  הרים  יוסף  ר'  חלף,  מה  זמן 
של  השני  צידה  אל  הביט  התהילים, 
בתפילה  'גם  איננו.  והילד  המצבה, 
חשב   - טעם'  כבר  מוצא  אינו  הוא 

המצבות  בין  צועד  והחל  במרירות,  לעצמו  יוסף  ר' 
חיים  של  השברירית  דמותו  אחר  תר  המאובקות, 
אלטר. פתע חלף רטט בגוו, אוזניו קלטו יפחות בכי 
קלושות, הוא הלך אחר הקול המוכר וגילה את הנער 

משתטח על מצבת קבר זרה, כתפיו רועדות.

אלטר  לחיים  לו  גרם  הקרבות  הפסיעות  קול 
בעיניו  נפגשו  הטרוטות  עיניו  בבהלה.  להתרומם 
לחייו.  את  לשטוף  שבו  והדמעות  המשגיח  של 

 - פעם!'  אלפים  'ארבעת 
יוסף.  לר'  בהתרגשות  אמר 
חזר  פעם  אלפים  'ארבעת 
מסכתות  על  הזה  האיש 
ביצה וראש השנה ולא איבד 
אני  ואילו  בלימודו,  טעם 

עומד כבר לוותר?!'.

שב חיים אלטר והשתטח על 
המשגיח  של  ועיניו  הציון, 

נחו על הרשום על המצבה:

אליעזר  ר'  הרה"ח  "פ"נ 
הלוי  יצחק  בהר"ר  יוסף 
זצ"ל לדרברג. הרביץ תורה 
בע"פ  וחזר  למד  ברבים, 
יותר מארבעת אלפים פעם 
וראש- ביצה  מסכתות 
כ"ג  ה'  ביום  נלב"ע  השנה. 
סיון תשי"ד". בשולי המצבה 
מילים:  מספר  עוד  נוספו 
כדאי  אולי  כתב:  בצואתו 
המצבה,  על  זאת  לחרות 
כדי שאולי גם הקורא יקבל 

עליו לעשות ככה".

ואילך  היום  מאותו  אמרו, 
להילחם  אלטר  חיים  החל 
כאריה, ימים ושבועות חלפו, 
התחולל  שמיים  ובחסדי 
מאבקו  המיוחל.  השינוי  בו 
והוא  פירות,  הניב  העיקש 
כבראשונה,  לגדולתו  שב 

לשמחת לבו של המשגיח המסור.

אי אפשר היה שלא להתפעל מן הנס שנגלה למול 
העיניים - יספר ר' יוסף לימים - התפילה על קברו 
זו שהובילה  היא  בביטחון,  יאמר  הרבי הקדוש,  של 
את  לבסוף  זה שגרם  המיוחד,  למציאתו של הקבר 

השינוי המיוחל.

)היא שיחתי ח"א עמ' תקכג(
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

ארבעת אלפים פעם

אמנם חיבה מיוחדת נודעה אצלו לקברה של רחל אמנו ע"ה, 
תדיר היה נוהג הוא לפקוד את קברה, ובכל פעם היה מבקש ממנה 
בלשונו המיוחדת, כשעיניו זולגות דמעות: "אמא רחל, הקב"ה מבקש 
ממך: 'מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה', האבא מבקש שתפסיקי לבכות, 
אבל בנך - חיים - מבקש ממך, אמא, אל תפסיקי לבכות! עלי לפני כסא 

הכבוד ובקשי רחמים על בנייך הנמצאים במצור ובמצוק. 

הבטחתו של מהר"ם בנעט
על הגאון רבי מרדכי בנעט זצ"ל, רבה של ניקלשבורג מסופר, כי כאשר נפטר 
יהודי  בקשו  ליכטנשטט,  לעיר  הסמוכה  מרפא  בעיירת  בהיותו  עולמו  לבית 
ליכטנשטט לקברו במקומם. אולם אנשי ניקלשבורג מחו כנגדם בתוקף וטענו 
והכי,  אדהכי  בניקלשבורג.  דווקא  להיקבר  ברצונו  כי  הגאון  כתב  בצוואתו  כי 
הגיע הדין ודברים לערכאות השלטון, והתגלגלו הדברים לידי כך שלבסוף נקבר 

הצדיק בליכטנשטט.

חשוב  היה  הגאון  של  צוואתו  קיום  לוותר,  חשבו  לא  ניקלשבורג  אנשי  אולם 
בעיניהם מאד, והם פנו אל פוסק הדור - רבינו ה'חתם סופר' זצ"ל - בבקשה כי 
יתיר להם להוציא את גופו הקדוש של מהר"ם בנעט מקברו, ולהעבירו למנוחת 

עולמים בעירם, כרצונו הטהור.

ובה העלו  ניקלשבורג אל ה'חתם סופר',  שאלה ארוכה עד מאד שיגרו למדני 
צדדים רבים להתיר את העברת הקבר לעירם. בתגובה זכו הם לתשובה ארוכה 
עוד יותר, בה הוסיף ה'חתם סופר' לדון בעניין מכמה וכמה פנים. בין השאר כתב 

להם את הדברים הבאים: אילו היה ברור לנו שהגאון זצ"ל ציוה 
להוליכו לניקלשבורג, אפילו לא גילה דעתו שיפנוהו מקברו, בודאי 

ניקלשבורג  אנשי  הלא  זה?  רצונו  על  לנו  יעיד  מי  אך  לפנותו.  מותר 
איש  קבר  על  להשתטח  להם  נוח  שבודאי  הם,  בעדותם  נוגעים  כולם 

האלוקים, אביהם ורבם, ובפרט שראיתי בכתב אחד שאמר בפה מלא קודם 
הסתלקותו, שאם יצטרכו הם איזה דבר ישתטחו על קברו.

וכתום  ניקלשבורג,  אנשי  של  טענתם  התקבלה  דבר  של  שבסופו  אך  נציין 
מחצית השנה בה נח מהר"ם בנעט בליכטנשטט, הועבר קברו למנוחת עולמים 
כלל  ועבור  קהילתו  בני  עבור  תלפיות  לתל  מהרה  עד  הפך  שם  בניקלשבורג, 

תושבי המדינה. )'פאר מרדכי' פי"ט; תשובות חתם סופר ח"ו לז(

אמן בפרשת השבוע

כוחו  בכל  אמן  העונה  "כל  ב(:  קיט  )שבת  לקיש'  'ריש  של  הידועים  דבריו  על 
הגש"פ,  על  אהרן'  )'בית  זיע"א  אהרן מקרלין  רבי  אמר  עדן",  גן  שערי  לו  פותחים 
'הא לחמא עניא'( כי לא לחנם נקטו חז"ל בלשון 'פותחין' שהוא לשון הווה, אלא 
ללמדנו שכבר כאן בעולם הזה פותחין לעונה אמן דלתי תשובה, כדי שבעולם 

הבא יזכה לגן עדן.

רמז לכך נוכל למצוא בפרשתנו, בתפילתו של משה אחר חטא המרגלים )במדבר 
'נא  המילים  של  התיבות  סופי  חסדך";  כגודל  הזה  העם  לעון  נא  "סלח  יט(:  יד 
לעוון העם' הם - אמן, רמז לסגולתה של עניית אמן למחילת חטא וסליחת עוון 

ולתשובה שלימה. 'ברכת אברהם' עמוד עה
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בס"ד

על מרן רבי חיים 
מוולוז'ין זיע"א העידו, 
כי הקפיד עד מאד 
שלא לומר ברכה אם 
אין מי שיענה אמן 
אחריה. ומסופר אף 
כי באחד הלילות צמא 
עד מאד למים, אך כיון 
שלא נמצא מי שיענה 
אמן אחר ברכתו 
נמנע מלשתות, עד 
שמשמים ראו בצערו 
ושלחו אליו מלאך 
בדמות אחד מתלמידיו 
שהקשיב לברכתו 
וענה אמן אחריה...

)'שאל אביך ויגדך' 

ח"א עמ' פז(

כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  

עניית אמן היא 
מכלל הברכה 

)משנה ברורה קסז כ(

בברכה 
שלימה

 ונאמר אמן 


