
אדם אינו יודע מה טוב עבורו
ֲעָרָבה מוֹל  ר בָּ ְדבָּ מִּ ן בַּ ֵעֶבר ַהיְַּרדֵּ ָרֵאל בְּ ל  ִישְׂ ה ֶאל כָּ ר מֹשֶׁ בֶּ ר דִּ ָבִרים ֲאשֶׁ ה ַהדְּ "ֵאלֶּ
אָרן ּוֵבין ּתֶֹפל ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב" (א א). פסוק זה בו פותחת פרשתנו,  ין פָּ סּוף בֵּ
את  ישראל  כל  אל  משה  דיבר  שבו  המקום  את  ללמדנו  אלא  בא  לא  לכאורה 
הדברים האלה. אולם מדברי חז"ל אותם הביא רש"י בפירושו, נראה כי כל כולו 
אינו אלא תוכחת מוסר שנאמרה לישראל בדרך רמיזה. בהזכרתם של מקומות 
אלו רמז משה לבני ישראל על החטאים בהם הכעיסו הם את הקב"ה בשהותם 

במדבר.

בין המקומות שנמנו שם הזכירה התורה את "ודי זהב", ועל כך הביא רש"י את 
דברי חז"ל, שבמילים אלו הזכיר להם משה את העגל שעשו מחמת ריבוי הזהב 

שהיה להם.

ריבוי זהב, זהו דבר שכמעט כל אדם שואף לו, אולם כפי 
ישראל  לבני  שגרם  הוא  זה  ריבוי  דווקא  כאן,  שנראה 
לחטוא בחטא הנורא שאת פירות באושיו אנו אוכלים 
עד עצם היום הזה, הלא הוא הנודע בשם 'חטא העגל'.

אין בכח אדם מן השורה להכיר בדבר שבאמת יהיה 
טוב עבורו. ידיעה זו אינה נוגעת אך ורק לדור המדבר, 
לבחור  שבידיו  הסבור  מאתנו  ואחד  אחד  לכל  אלא 
את גורלו ולהחליט מה יקדם את חייו. פעמים רבות 
מתגלה לבסוף כי לא כל מה שנראה טוב בעינינו, הוא 
טוב באמת, וכי היחיד שיודע באמת מה טוב בעבורנו, 

הוא רק הקדוש ברוך הוא.

כיצד ראוי לנו לבקש בתפילה
(ד  העיקרים'  ב'ספר  אלבו  יוסף  רבי  למד  זו  דרך  על 
רצונותיו  כל  את  בתפילתו  לפרט  לאדם  לו  שאל  כד) 

הדרך  את  הקב"ה  בפני  'להתוות'  וכביכול  ומאוויו, 
הראויה למילוי משאלותיו, שכן באופן זה נראה כאילו 
הוא מגביל את יכולת ה' לספק את הדרוש לו דווקא 

ממנו  לבקש  הוא  ביותר  הראוי  אלא  מסוימת.  בדרך 
בקשה כללית, כאותה תפילה קצרה שתיקנו חז"ל (ברכות כט ב) להולכים במקום 
סכנה: "עשה רצונך בשמים ממעל, ותן נחת רוח ליראיך מתחת, והטוב בעיניך 

עשה".

באופן זה, מסביר ר"י אלבו, יכול האדם להיות סמוך ובטוח שבקשתו תתמלא 
אם  אף  לו,  טוב  מה  באמת  יודע  הקב"ה  שרק  בכך  מכיר  שהוא  שכיון  לטובה, 
משאלת לבו לא תתמלא כרצונו, יידע הוא אל נכון כי אין זה אלא משום שהקב"ה 

יודע שהתגשמות משאלה זו לא הייתה טובה בעבורו.

הנסתרות לה' אלוקינו
של  בקשתו  אודות  ט)  תרומה  (תנחומא,  במדרש  חז"ל  בדברי  הדברים  ומפורשים 
המקדש.  בבית  לפניו  שיתפללו  התפילות  לכל  שישמע  מהקב"ה  המלך  שלמה 
אליך  יקרא  אשר  ככל  "ועשית  מג):  ח  א'  (מלכים  ביקש  הגוים  תפילות  שלגבי 
הנכרי", ואילו לגבי תפילות היהודים ביקש (שם פס' לט): "ונתת לאיש ככל דרכיו 

אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם".

הקב"ה  אולם  בבנים,  שיזכהו  מהקב"ה  מבקש  יהודי  שאם  שם  חז"ל  וביארו 
תתמלא  שלא  ראוי  הרי  שמים,  במלכות  למרוד  עתידים  אלו  שבנים  יודע 
בו  לבעט  הוא  שעתיד  יודע  הקב"ה  אך  נכסים,  מבקש  אם  וכן  בקשתו. 
אלא  אמורים  אינם  אלו  דברים  תידחה.  שבקשתו  מוטב  מחמתם, 

לגבי היהודים אשר הקב"ה חפץ בטובתם הנצחית, אולם לגבי הנכרים האוכלים 
את פרי מעשיהם בעולם הזה, אין כל מניעה לקיים את הבקשה שמבקשים, אף 

אם תכליתה אינה טובה עבורם.

משל נפלא שיש בו כדי להמחיש יסוד זה, סיפר מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל: בעיר 
אחת דרו שני שכנים, לאחד מהם היה חנות למיני מתיקה ולשני ילד קטן ומפונק. 
פעם ניגש אבי הילד לבעל החנות, וביקשו שבכל פעם שייכנס אליו הילד לבקש 
ממתק ייתן לו ממתק קטן, והוא ישלם על כך. אך המוכר לא נהג בחכמה וביושר, 
כיסיו בסוכריות,  עצמו למלאות  על דעת  בו רבות, החליט  וכאשר הילד הפציר 

מה שגרם עד מהרה להידרדרות בבריאותו, ולבסוף לנפילתו למשכב.

מספר ימים חלפו וכשארשת תמימה על פניו התדפק המוכר על דלת שכנו, אבי 
ואמר  הילד  אבי  כנגדו  התפרץ  בתגובה  חובו...  את  לו  לשלם  ממנו  ודרש  הילד, 
לו: וכי לא די בכך שגרמת לבני לחלות, עוד אתה מעז לתבוע ממני תשלום על 
כך?! בגבור הוויכוח הלכו השניים לרב, שאחר שמיעת 
בתור  כי  והטעים,  הילד,  אבי  את  זיכה  טענותיהם 
העלולה  הסכנה  את  להבין  המוכר  על  היה  דעת  בן 

להיגרם לילד מאכילה כה מרובה של מיני מתיקה.

חיים',  ה'חפץ  אמר  העולם,  בזה  גם  הדברים  הם  כך 
אי  של  בקיומן  תלוי  שאושרו  חושב  בדמיונו  האדם 
ואם  לבקרים,  חדשים  בלבו  העולות  משאלות  אלו 
מתלונן  הוא  הרי  מיד,  חפצו  את  להשיג  מצליח  אינו 
אולם  הטובה.  את  ממנו  שמונע  הקב"ה  על  ומתרעם 
כאשר הוא יבוא לעולם האמת, ויראה כי דווקא מכח 
אותם דברים שביקש נגרם לו נזק חלילה, הרי אז יבוא 
לטעון: רבש"ע מדוע מלאת את חפצי, הלא ידעת כין 
אין זה טוב עבורי... ('החפץ חיים בנתיבות התפילה' עמ' קכ).

מעין זה מסופר על ה'חפץ חיים' עצמו שפעם שמע 
והלה  אצלכם?'  נשמע  'מה  חברו:  את  השואל  אדם 
ענה כדרך העולם: 'ברוך ה', ברוך ה' טוב, אך לא היה 
החפץ  התערב  יותר...'.  טוב  היה  אם  מזיק  היה  לא 
חיים ופנה אל הדובר בשאלה: 'וכי מנין לך שטוב יותר 
לך  שמגיע  חושב  היה  ואילו  וחנון,  רחום  הוא  הקב"ה  הלא  לך?!  מזיק  היה  לא 
יותר, בודאי היה נותן לך! ואם בכל זאת בחר שלא לתת לך, אין זה אלא משום 

שהוא יודע שזהו הטוב ביותר עבורך' ('חפץ חיים עה"ת' האזינו).

בא לידי כאב לב
הגאון הנודע רבי יעקב מליסא זצ"ל באר על פי יסוד זה את דברי הגמרא בברכות 
(לב ב): "כל המאריך בתפילתו ומעיין בה סופו שבא לידי כאב לב", שכוונת הגמרא 

בלשון 'מעיין בה' היינו שמעיין ומתעמק על איזה צורך לבקש ומה טוב לו. אדם 
שכזה באמת עשוי בקרוב לבוא לידי כאב לב, שכיון שרק הקב"ה יודע מה טוב 
עבורו, הרי שזאת בלבד הוא יעשה, ואם אין זה תואם לתפילת המבקש, בודאי 

יגרום לו הדבר לכאב לב.

על כן, ממשיך רבי יעקב מליסא, ראוי לאדם שיתפלל כל בקשותיו מתוך הסידור, 
על פי הנוסח שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, ואם נצרך לבקשה פרטית יבקש 
לבסוף,  אליו  שיגיע  מה  כל  את  באהבה  יקבל  בודאי  כך  עשה',  בעיניך  'והטוב 
מתוך ידיעה והכרה שזהו מה שהיה טוב עבורו, ובדרך זו גם לא יבוא לידי כאב 

לב... ('אמת ליעקב' ברכות פרק אין עומדין)

גולדרס  אב"ד  שליט"א,  היילפרין  אלחנן  רבי  הגאון  באר  נפלא  באופן 
גרין, את נוסח תפילת 'אנא בכח': "שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע 

מתוך  ה',  לישועת  ומשוועים  צועקים  כשאנו  שאף  תעלומות", 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

ותשחק ליום אחרון
אמן  העונה  "כל  הזוהר:  לדברי  נאה  רמז 
נוכל  עדן"  גן  שערי  לו  פותחים  כוחו  בכל 
ישראל:  לבני  משה  של  בדבריו  למצוא 
ִתיְראּון  ְולֹא  ַתַעְרצּון  לֹא  ֲאֵלֶכם  "ָואַֹמר 

ֵמֶהם" (א כט).

הם  מהם"  תיראון  "ולא  התיבות  סופי 
'ָמֶות',  הם  הללו  התיבות  וראשי  'אמן', 
ללמדנו שהמקפיד על אמירת אמן כיאות, 
מובטח  שכבר  המות,  מיום  לפחד  לו  אל 
הוא שייפתחו לו שערי גן עדן והוא עתיד 

לשהות במחיצת הצדיקים 

('יושיע ציון' דברים אות כד).

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



שהיו פזורות  ארע באחת מהעיירות הקטנות  זה  מעשה 
אותה  בתי  מרבית  כמו  גליציה.  חבל  פני  על  למאות 
בכיסם  ודל.  קטן  היה  בה  ששכן  הכנסת  בית  גם  עיירה, 
של יהודי העיירה אשר עמלו בכל יום על פת לחמם, לא 
נמצאה אף פעם ולו מטבע שחוקה מיותרת, כזו שתוכל 
בית  כשמש  זה.  לבית-מקדש-מעט  כבוד  מעט  להוסיף 
הכנסת נבחר אחד מדלי הדלים שבעיירה, בחור מבוגר, 
חודש,  בכל  מעטות  פרוטות  לכדי  שהגיעה  שמשכורתו 
לו  הספיקה  המתפללים,  ידי  על  רב  בקושי  אך  ושולמה 

כדי לכסות בצמצום את הוצאותיו המעטות.

המלך  דרך  בעיירה.  מהפך  לפתע  החל  הימים  מן  ביום 
שנסללה לא הרחק ממנה, הפכה אותה חיש מהר כיעד 
רצוי ונחשק למגורים עבור סוחרים אמידים, הללו רכשו 
למכביר,  בה  שהיו  הפנויות  הקרקעות  מן  כספם  במיטב 
שניכרה  כלכלית  לפריחה  והביאו  פאר,  בתי  בנו  עליהן 

חיש מהר אף בקרב העניים.

החלו  בתחילה  לעדנה,  זכה  והדל  הישן  הכנסת  בית  אף 
השיפוצים, אחר כך הוחלט להרוס את הבניין מן היסוד 
שיתאים  כזה  ומפואר,  חדש  מבנה  תחתיו  ולהקים 

למעמד הרם של המתפללים בו.

ששרת  השמש  כי  העיירה  בני  חשו  מה  תקופת  כעבור 
אותם נאמנה בשנים האחרונות, אינו ראוי עוד לתפקידו. 
מי  על  הכנסת  בית  את  לנהל  איכשהו  הצליח  עתה  עד 
הביא  הרם  ומעמדם  המתפללים  ריבוי  אולם  מנוחות. 
החלה  ילדותו,  טל  משחר  אותו  שליוותה  שהבעיה  לכך 
וכתוב,  קרוא  ידע  לא  המסכן  השמש  בעוכריו.  להיות 
ומיום ליום החלו להתרבות התלונות על שכחה, קיפוח 
וכיוצא באלו מן ה'בעיות' הרבות העולות בכל בוקר על 

שולחנם של גבאי בתי הכנסת באשר הם.

נדברו  האומלל,  השמש  על  רחמיהם  שנכמרו  מתוך 
בהם  חודשים  ששה  של  ארכה  לו  לתת  העיירה  טובי 
לא  לשמש  בסיסיים.  וכתיבה  קריאה  כללי  ללמוד  ינסה 
וכחלוף  המתקדם,  גילו  לאור  בפרט  רבים,  סיכויים  היו 
סיום  על  בעצב  לשמוע  הלה  נאלץ  לו,  שהוקצב  הזמן 
תפקידו, תוך הסבר מפורט על כך שבית הכנסת במצבו 
את  לרשום  מוכרחים  אחרת,  ניהול  שיטת  דורש  הנוכחי 
הכיבודים, לנהל ספר הוצאות והכנסות ולהנפיק קבלות 

במידת הצורך. בקיצור, התפקיד גדול ממידותיו.

השמש הקשיב והבין. לא היו לו ברירות רבות והוא עזב 
נכבד  כסף  סכום  כשבכיסו  נפש,  בפחי  העיירה  את 
בחודשים  המסור.  שירותו  על  כפיצוי  לו  שהוענק 
אולם  למחייתו,  הכסף  לו  הספיק  הראשונים 
אחר  לתור  הוא  נאלץ  הכסף  תם  כאשר 
כדי  בהם  שהיה  מזדמנות  עבודות 

לכלכלו בלחם צר ומים לחץ.

הוא  הזקן.  העצים  בסוחר  השמש  פגש  הימים  מן  ביום 
והסוחר  שיחפוץ,  מלאכה  לכל  לפניו  עצמו  את  הציע 
העצים  לסוחר  התברר  אט  אט  ניסיון.  לתקופת  קיבלו 
אך  ידע,  לא  הוא  ולכתוב  לקרוא  אוצר.  נפל  בידיו  כי 
אפיקים  לפתח  שהשכיל  ונבון  חרוץ  כאיש  התגלה  הוא 
להתחיל  לעסק  שגרם  מה  העצים,  במסחר  חדשים 

לעלות ולשגשג.

לאחר מספר שנים מת הסוחר 
לסוחר  נעשה  ומיודענו  הזקן, 
מן  יערות  קנה  הוא  עצמאי. 
הפריצים שהיו זקוקים למזומן, 
מגוחך  מחיר  עליהם  שילם 
ומכופל  כפול  במחיר  ושווקם 
דווקא  שבקשו  לסוחרים 
לדחות את התשלום. העסקים 
הוא  מהרה  ועד  ועלו,  פרחו 
העשירים  מן  להיות  הפך 
הגדולים ביותר באירופה כולה.

למנהל  האיש  נקרא  לימים 
חשבונו,  התנהל  בו  הבנק 
מסמך  על  חתימה  לצורך 
לפניו,  הוגש  המסמך  כלשהו. 
ממנו  לשמוע  הופתע  והמנהל 
כי הוא מבקש כרית דיו לצורך 
חתימת טביעת אצבעו במקום 

הנצרך... 

חכם  שאדם  ייתכן  'כיצד 
ומוצלח כמוך אינו יודע לחתום 
והסוחר  המנהל,  נרעש  בעט?' 
במנוד  וענה  במבוכה  חייך 
ראש: 'הוֹ, זה כל המזל שלי, כי 
אילו ידעתי לכתוב, כי אז הייתי 

נשאר שמש עד היום הזה...'.

מוסר  לקחת  נוכל  זה  מסיפור 
יוכל  לא  לעולם  כי  השכל, 
טוב  מה  באמת  לדעת  האדם 
ספק,  כל  ללא  ברור  הן  עבורו. 
שבאותם רגעים ששמע השמש 
הקרבים,  פיטוריו  על  הלזה 
של  מחשבות  במוחו  חלפו 
מה  יודע  מי   - ותהייה  ייאוש 
בודאי  הוא  פרנסתו...  עם  יהיה 
בלבו,  חרישית  תפילה  נשא 

שיפתח ה' את מוחו והוא יצליח ללמוד קרוא וכתוב וכך 
יוכל להמשיך לכן במשרתו.

וכשלא עלה בידו הדבר, בוו דאי היה הוא שבור ברוחו, הן 
מתוך  דווקא  לו  תצמח  גדולה  ישועה  איזו  ידע  לא  הוא 
צרה זו. בעצם לא היה לו כל סיכוי לחשוב על כך, משום 
שרק בורא העולם הוא זה שיודע מה טוב לאדם באמת, 

ואיזו היא הדרך הרצויה לפניו בחייו.

('הסכת ושמע' – תפילה עמ' מו) 
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

החיסרון שהוביל למעלה...

שאנו מכירים שרק הוא 'יודע תעלומות' - אף אם בקשתנו לא 
תתמלא, נדע שמתוך שהוא יודע תעלומות ומכיר במה שטוב לנו 

באמת, בחר שלא למלאותה - לטובתנו ('יפה שיחתן' עמ' קעו).

שנזכה לכוון בקשתנו לטובה
הסבר ייחודי למנהג ישראל לברך איש את רעהו בעתות רצון מיוחדים בברכת: 
"זאלסט האבן גיפעלט אלעס גוט", כלומר שתפעל הכל לטובה, אמר הרבי בעל 
'ישמח ישראל' מאלכסנדר זצ"ל: איננו מבקשים שיתמלאו כל בקשותינו לטובה, 
אלא שנפעל הכל לטובה, שכיון שאיננו יודעים מה טוב לנו באמת, לא בהכרח 
בפעולותינו  לכוון  שנזכה  היא  הראויה  הברכה  אך  יתמלאו;  שבקשותינו  כדאי 

לתכלית הטובה ביותר עבורנו ('חיים שיש בהם' - מועדי השנה, עמ' קכו).

ומסופר כי בתקופת השואה הנוראה, נוצרה תחושה בקרב רבים מבית ישראל, כי 
יש להתפלל להצלחת הצבא האדום הרוסי, שהם יביסו את הגרמנים הארורים. 
להתפלל  אפשר  כיצד  ואמר:  התרעם  מבריסק  הגרי"ז  מרן  כך  על  שמע  כאשר 
וכיצד  התורה,  עקירת  את  דגלם  על  שחרתו  הם  הלא  אלו,  רשעים  להצלחת 
באיזו  ה',  מאת  הישועה  אלינו  שתבוא  להתפלל  לנו  אין  אלא  עליהם?!  נתפלל 

דרך שימצא לנכון להביאה! ('טללי אורות' - באורי תפילה, ח"ג עמ' שפט)

ביטול ה'אני' כתנאי לקבלת התפילה
ביום האחרון לחייו סיפר מרן ה'חזון איש' זיע"א לגאב"ד קוממיות רבי בנימין 
באחד  נכבדות  שדברו  זצ"ל  מוולוז'ין  חיים  רבי  בגאון  מעשה  זצ"ל:  מנדלזון 

עוד  השידוך  התעכב  מובנות  שאינן  שמסיבות  אלא  מצאצאיו, 
ועוד ולא הצליח לבוא לידי גמר. עד שבאחד הימים פנה רבי חיים 

לבני ביתו ואמר להם: כעת הגיע הזמן לגמור את השידוך! ואכן, תיכף 
באותו היום הסתלקו כל המניעות והשידוך נגמר לשמחת כל הצדדים.

הכל התפלאו ושאלו את רבי חיים, וכי ברוח הקודש דיבר מר? אך רבי חיים 
נענע ראשו בשלילה ואמר: ההסבר הוא פשוט, בכל יום ויום התפללתי על שידוך 
זה, אך בד בבד הרגשתי שתפילתי נובעת מרגש אישי ומנטיית נפשי. היום בבוקר 
חשתי שתפילתי משוחררת מכל אלו, והיא נובעת אך ורק מהתבטלות מוחלטת 
אז  כרצונך".  רצונו  "עשה  חז"ל  וכמאמר  בעיניו,  הטוב  יעשה  שבודאי  ד'  בפני 
רצון  שיעשה  אלו - "כדי  חז"ל  דברי  של  סופם  גם  בי  שיתקיימו  בבירור  ידעתי 
שיח  ('מסוד  ולשלום  לחיים  ביניהם  לסגור  מיהרו  אכן  והצדדים  כרצונך",  אחרים 

חסידים' שער שישי).

אמן בפרשה
רמז נאה לדברי הזוהר: "כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן" נוכל 
ִתיְראּון  ְולֹא  ַתַעְרצּון  לֹא  ֲאֵלֶכם  "ָואַֹמר  ישראל:  לבני  משה  של  בדבריו  למצוא 

ֵמֶהם" (א כט).

סופי התיבות "ולא תיראון מהם" הם 'אמן', וראשי התיבות הללו הם 'ָמֶות', 
שכבר  המות,  מיום  לפחד  לו  אל  כיאות,  אמן  אמירת  על  שהמקפיד  ללמדנו 
הצדיקים  במחיצת  לשהות  עתיד  והוא  עדן  גן  שערי  לו  שייפתחו  הוא  מובטח 

('יושיע ציון' דברים אות כד).
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כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  

התגבר כארי 
יום  בכל  לשמוע  היה  נוהג  ז"ל  האר"י  רבנו 
אפילו  לעתים   - רבים  מפי  השחר  ברכות  את 
ברכותיהם  אחר  אמן  לענות  מנת  על  מאה, 
('שערי תשובה' או"ח ו ד)

וכתב על כך הרה"ק בעל 'בית אהרן' מקרלין:
העולמות  כל  את  לייחד  יכול  הקדוש  האר"י  שהיה  פי  על  "אף 
את  פעמים  מאה  אפילו  מלשמוע  הוא  מתעצל  היה  לא  ברגע, 
(סדר היום ואזהרות קודש) ברכת 'הנותן לשכוי בינה' ואת כל הברכות..."  

לרגל יומא דהילולא קדישא של רבנו האר"י הקדוש, החל בעש"ק, 
ה' מנ"א, הבה נקבל על עצמנו לצעוד בנתיבותיו, ותהי הנהגתו זו נר לרגלנו:

נקפיד לברך מדי בוקר את ברכות השחר איש נקפיד לברך מדי בוקר את ברכות השחר איש 
באזני רעהו, כך נזכה את זולתנו בעניית אמן אחר באזני רעהו, כך נזכה את זולתנו בעניית אמן אחר 

ברכותנו, ואף אנו נענה אמן אחר ברכותיו, ועל ידי ברכותנו, ואף אנו נענה אמן אחר ברכותיו, ועל ידי 
כך נזכה להרבות כבוד שמים בעולם.כך נזכה להרבות כבוד שמים בעולם.


