
שלא ביקש רחמים 
בפרשתנו אנו קוראים אודות צוויו של הקב"ה לבני ישראל להקצות 'ערי מקלט' 
מפני  ולהסתתר  בשגגה  נפש  רוצחי  כל  לנוס  יוכלו  אליהן  הארץ,  גבולות  בכל 
'גואל הדם' המבקש ליטול את נפשם כנקמה על מות קרובו. בעיר המקלט יושב 

היה הרוצח עד מות הכהן הגדול, או אז מורשה היה לשוב לחיק משפחתו.

הכהן  של  שאמו  חז"ל,  לנו  ומספרים  מוסיפים  א)  (יא  מכות'  ב'מסכת  במשנה 
מזון  מתנות  ליושביה  ולחלק  המקלט,  עיר  בפתח  לעמוד  רגילה  הייתה  הגדול 
וכסות, כדי שלמרות רצונם להשתחרר מעיר המקלט, לא יתפללו על בנה שימות. 
הייתה  שתפילתם  ייתכן  כך,  על  מתפללים  הם  היו  שאילו  שם  בגמרא  ומבואר 
ביקש  שלא  כך  על  הגדול,  הכהן  על  מסוימת  תביעה  לרוצח  שיש  כיון  נענית, 
הדבר  התגלגל  כך  שמשום  שאפשר  חלילה,  ימותו  שלא  דורו  בני  על  רחמים 

בשוגג והרצח בוצע על ידו.

רבי  עם  היה  גם  שכך  ומספרת,  הגמרא  ומוסיפה 
פרסאות  שלש  ובמרחק  ארע  שכאשר  לוי,  בן  יהושע 
ממנו  פרש  אריה,  ידי  על  אדם  נטרף  מגוריו  ממקום 
לו  להראות  כדי  ימים,  שלושה  למשך  הנביא  אליהו 
שאותו מקרה היה קשור אליו בעקיפין, כיון שהיה לו 

להתפלל שלא יארע אסון שכזה בסביבתו.

שורש חיוב התפילה על הזולת
על  א)  טז  (במדבר  בחיי  רבנו  למד  אלו  חז"ל  מדברי 
החשובים  על  ובפרט  אדם,  כל  על  המוטלת  החובה 
בעם ישראל, להתפלל ולבקש בעד טובת זולתם. ננסה 
היא  וכיצד  זו  תפילה  של  שורשיה  מהם  להבין  אפוא 

אמורה להיעשות.

המושג  את  שחידש  הראשון  כי  נראה  חז"ל  מדברי 
שישנה אפשרות להתפלל גם על הזולת היה אברהם 
אבינו ע"ה, כפי שאמרו במדרש רבה (נב יג) על הפסוק 
אבימלך"  את  אלוקים  ...וירפא  אברהם  "ויתפלל 
לא  זה  לפסוק  ועד  התורה  שמתחילת  יז),  כ  (בראשית 
היה תקדים לכך שאדם התפלל על זולתו [ע"פ רש"י 

שם].

אכן, מאז ואילך נוכל למצוא בתנ"ך לא מעט מקרים של תפילה על הזולת. כך 
לדוגמא נהג משה הרועה הנאמן שהתפלל תדיר על עם ישראל, וכן על אחותו 
ביקש "א-ל נא רפא נא לה". בדומה לכך מביאה הגמרא במסכת בבא בתרא (צא 
ב) על אלימלך ובני ביתו, שסיבת עונשם היתה משום שהיה להם לבקש רחמים 

על דורם ולא ביקשו.

כח הצדיקים בתפילה על דורם
מלבד התביעה המוטלת לפתחו של אותו אדם שנמנע מלהתפלל על אנשי דורו, 
כפי שראינו לגבי הכהן הגדול, נראה שישנה גם סגולה מיוחדת לתפילת החכם 
על אנשי דורו. כך מצאנו בגמרא (בבא בתרא קטז א): "דרש רב פנחס בר חמא: כל 
טז  (משלי  שנאמר  רחמים,  עליו  ויבקש  חכם  אצל  ילך  ביתו,  בתוך  חולה  לו  שיש 
ֶרנָּה". וב'נימוקי יוסף' שם (נג א מדה"ר)  יד): "ֲחַמת ֶמֶלְך ַמְלֲאֵכי ָמֶות ְוִאיׁש ָחָכם ְיַכפְּ
כתב שכן נהגו בצרפת, שכל מי שיש לו חולה, מבקש לפני הרב התופס ישיבה 

שיברך אותו.

תלמידו  מספר  מדובנא,  המגיד  שחיבר  המדות'  ל'ספר  בהקדמה 
השנה,  מימות  ויום  יום  שבכל  היה  מנהגו  פלאם:  בער  אברהם  רבי 

באמצע הלימוד היה קם ממקומו אל העמוד, אומר כמה פרקי תהלים בבכייה 
רבה ומיד אחר כך שב למקומו. בחייו לא הבין איש את פשר מנהגו, אולם לאחר 
כמוס,  בסוד  עליו  ציוה  זצ"ל  המגיד  כי  המדרש,  בית  של  השמש  גילה  פטירתו 
שבכל פעם שישמע על איזו צרה המתרגשת על אי מי מבני העיר, יודיענו כדי 

שיוכל לבקש עליו רחמים.

כיון שהעיר זאמושטש בה שכן המגיד באותה עת הייתה עיר גדולה לאלוקים, 
מטבע הדברים בכל יום הודיע לו השמש על כמה וכמה מקרים שהצריכו תפילה; 
פלוני היה זקוק לישועה, אלמוני - אשתו מקשה לילד ואחר עומד בפני גזר דין 
קשה. ברבות הימים עשה לו המגיד זמן קבוע לתפילה זו, וכשהגיע זמן זה היה 

מיד עומד ממקומו ומתפלל על כך בדמעות שליש.

נושא בעול עם חברו
על  רק  מוטלת  אינה  זו  מצוה  כי  לדעת  מחובתנו  אכן, 
גדולי וחסידי הדור, אלא כל אחד מאתנו באשר הוא 
שלומו.  על  ולהתפלל  רעהו  בטובת  לראות  מחויב 
חז"ל  בזמן  שנהגו  במנהג  לראות  נוכל  לכך  דוגמא 
(ראה שבת סז א) שכסגולה לריפוי אילן המשיר פירותיו 
בטרם זמנם, היו צובעים אותו בצבע אדום, שעל ידי 
כך יראו העוברים ושבים בצרתו ויבקשו עליו רחמים. 

ירוחם  רבי  ממיר,  הנודע  המשגיח  כך  על  ואמר 
דרגתם  את  לראות  נוכל  מכאן  זצ"ל:  ליוואוויץ 
הגמרא  שמדברי  הקודמים,  הדורות  בני  של  הגבוהה 
נראה שאף צרה 'קטנה' כמו אילן אחד שהחל להתליע 
ולהשיר פירותיו, הייתה מעוררת את העוברים ושבים 
- שמסתמא לא היו דווקא מגדולי הדור - להשתתף 
שירפא  האילן  על  ולהתפלל  חברם,  של  בצערו 

ממחלתו ('לקט רשימות' תפילה עמ' מח).

ובנו  פעם  ארע  שכאשר  מקעלם,  הסבא  על  ומסופר 
כאשר  צער  יש  אבא  לכל  אמר:  רגלו,  את  שבר  יחידו 
באמת  שהוא  אומר  זה  אין  אך  הרגל,  את  שובר  בנו 
הסבא  ישב  לפיכך  בנו!  על  העובר  בצער  מרגיש 
איזה   - רגעים  כמה  במשך  עצמו  לבין  בינו  והתבונן 
צער עובר על בנו, לשבור רגל זה לא דבר קל, הנה כאן 
כואב לו כשעומד וכאן כשיושב, איזה ייסורים... רק כאשר ראה המשגיח שהוא 

באמת מרגיש בצרתו של בנו, נעמד להתפלל (שם עמ' קצב).

היהודית  האומה  כבני  בדמנו  טבוע  הזולת  בצער  השתתפות  של  זה  רגש 
זה  ערבים  ישראל  "כל  נאמר  ועליה  בקרבה,  פועם  אחד  ֵלב  שְׁ בכך  שהתייחדה 
לזה". אלא שלעתים נדמה שרגש זה הולך וקהה במרוצת הדורות, והדרך לשוב 
ולהתחזק בכך הוא דווקא על ידי התעוררות לתפילה על חברו, כפי שכתב מרן 
השתתפות  של  הרגש  לך  "חסר  קכג):  ח"א  (קוב"א  לתלמידו  באגרת  איש  החזון 
בצער זולתך ...והעצה לזה: ההשתדלות להיטיבו ולהצילו מצער, והמעשה פועלת 
על הלב. וכן להתפלל על צרת זולתו, אף שאין הדברים יוצאים מן הלב, ואף אם 

המצטער המוני, הדיוט ובזוי".

עוון הנמנע מלהתפלל על חברו
שהנמנע  נראה  הגמרא  מדברי  חברו,  על  להתפלל  האדם  חובת  עצם  מלבד 

מכך אף נקרא חוטא, שכך למדה הגמרא (ברכות יב ב) מדברי שמואל לעם 
ל  לֵּ י ֵמֲחטֹא ַלה' ֵמֲחדֹל ְלִהְתפַּ ישראל (שמואל א' יב כג): "גַּם ָאנִֹכי ָחִליָלה לִּ

שם:  הגמרא  דברי  על  המאירי  כתב  וכך  שיכול  מי  שכל  ַעְדֶכם",  בַּ
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

'מקור תוקפם של ישראל'
רמז נאה לכוחה ומעלתה של עניית אמן, 
למד הרה"צ רבי יצחק הכהן הוברמן זצ"ל 
את  הפותח  מהפסוק  מרעננה',  'הצדיק   -
ר  ֲאשֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ְבֵני  ַמְסֵעי  ה  "ֵאלֶּ פרשתנו: 

ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים":

יצאו  'אשר  המילים  של  התיבות  ראשי 
 91 בגימטרייה  הם  מצרים'  מארץ 
התיבות  וסופי  'אמן',  של  כגימטרייה 
למילה  יחדיו  מצטרפים  אלו  מילים  של 
שמצות  לכך  רמז  חוזק].  [מלשון  'צּוָרם' 
עניית אמן מעוררת עלינו רחמים וחסדים 
ב)],  רפה  (וילך  הקדוש  בזוהר  [כמבואר 
והיא מקור כוחם וחוזקם של עם ישראל 

('בן לאשרי' מסעי).

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



קול  הבהירים.  השמים  את  ליחכו  אדומות  אש  להבות 
לעיירה  עד  נשמע  במהירות  הנשרפים  העצים  פצפוץ 

הסמוכה, וגיצי אש לוהטים החלו להתעופף למרחב.

לעיר  הסמוכה  בעיירה  הסוכות.  חג  באיסרו  זה  היה 
גדול  של  לנכדו  הבן  פדיון  מעמד  התקיים  'ווישניצא' 
לשמחה  האיש  הזמין  למעמדו  וכיאה  הסביבה,  עשירי 
את כל רעיו וידידיו מהעיירות הסמוכות. גם מ'ווישניצא' 
בראש  ופרנסיה.  העיר  מנכבדי  נכבדה  משלחת  יצאה 
הוא  הלא  ימים,  באותם  העיירה  רב  עמד  המשלחת 
מרן  של  נכדיו  בחיר  זיע"א,  מבאבוב  שלמה  רבי  הגה"ק 
שושלת  להקים  בעצמו  שזכה  ומי  מצאנז,  חיים'  ה'דברי 

מפוארת בישראל.

הסעודה.  מהלך  את  לפתע  הפריע  קרוא  בלתי  אורח 
לבוש ברישול, בריצה מבוהלת הוא ניגש לשולחן הכבוד 
ופנה ישירות למקומו של הרבי: רבינו, הצילו נא, שריפה 
הכל  מעט  עוד  היהודים,  בשכונת  בעירנו,  פרצה  גדולה 

הופך למאכולת אש!

בטרקלין ההדור קמה בהלה, האורחים המכובדים עמדו 
נשקפה  ממנה  המרפסת,  אל  ופנו  אחת  בבת  ממקומם 
עירם במלוא הדרה. העיניים התמקדו כמאליהן בבתים 
במאמץ  צורך  היה  לא  היהודים,  שכונת  של  הצפופים 
מיוחד בכדי להבחין בלהבות הענק שליחכו את השמים.

ריח חריף של שריפה מילא את חלל האוויר, כמעט לא 
ווישניצא  בני  הביטו  באין-אונים  לנשום.  מקום  מותיר 
נשכחה  הגדולה  הסעודה  באש.  העולים  ידיהם  במעשי 
בדאגה  התחלפה  החגיגית  והאווירה  הייתה,  כלא 
בני  את  לשכוח  אחד  כל  העדיף  אלו  ברגעים  עמוקה. 
אילו  לקרות  עלול  מה  לחשוב  רצה  לא  אחד  אף  ביתו, 
תפילה  נשא  אחד  כל  להתפשט.  האש  תמשיך  חלילה 

בלבו, שרק לא יהיה זה הבית שלי...

בכבודו  הרבי  זה  היה  מאחור.  קל  רחש  נשמע  פתע 
ובעצמו אשר פנה אל הצופים ואמר בקול רגוע: יקיריי, 
יאבד  לא  מכם  אחד  אף  רגועים,  להיות  אתם  יכולים 
ויודע  רואה  אני  הרי  השריפה,  בעקבות  ביתו  את 

באופן ברור ביתו של מי נשרף. אמר ולא יסף.

אך  בתדהמה,  עיניהם  שפשפו  הנוכחים 

להשלים  הם  מיהרו  ורבם,  מורם  של  כוחו  על  אמונים 
מהמארח  טוב  ולמזל  לשלום  נפרדו  סעודתם,  חוק  את 

ומיהרו אל העגלה שתיקח אותם לעירם.

השיב  והדבר  ופחת,  הריח  הלך  לעיירה  שהתקרבו  ככל 
רק  נותר  כבר.  כבתה  הנראה,  כפי  השריפה,  רוחם,  את 

לברר מי הוא זה ששילם הפעם 
העיר  אל  בהגיעם  המחיר.  את 
כל  המרה.  האמת  התבררה 
מכונם  על  נותרו  העיירה  בתי 
ללא פגע, רק בבית אחד הכתה 
האש ללא רחמים, היה זה ביתו 

של הרבי שנשרף כליל.

חפציו  הרבים,  ספריו  מכל 
של  תשמישו  וכלי  היקרים 
הבית  מאום.  נותר  לא  הרבי 
היה  כביכול  בלהבות,  עלה 
קרבן ציבור לעיר כולה, והדבר 
כל  בפי  היום  לשיחת  היה 
ויהודים  גויים  העיר,  תושבי 

כאחד.

הרבי  קרא  הרוחות  משנרגעו 
להם:  ואמר  הקהילה  לראשי 
דעו לכם, כי בטרם באתי לשבת 
בעירכם,  הרבנות  כיסא  על 
ל'בריגיל',  פעמי  שמתי 
להשתטח על קברו של הגה"ק 
זצ"ל,  עילאי'  דבי  ה'אריה  בעל 
כאב"ד  מכהן  בעודו  אשר 
בווישניצא סבל מרורות מנחת 
רבים  של  לשונם  ושבט  זרועם 
מבני העיר, עד שהוכרח לעזוב 
את משרתו בעגמת נפש. והנה, 
בצאתו מן העיר, לרוב קפידתו 

ומרירות לבו קיללה שתישרף.

לקברו  הלכתי  אני  והנה 
נפשכם  על  ולהתחנן  לבקש 
הצער  על  לכם  ויסלח  שימחול 
עצמי  על  אך  אותו.  שציערתם 

בה  שכיהן  בעת  בעירכם  דרתי  לא  כי  להתפלל,  שכחתי 
כאשר  לכן  אותו.  המצערים  מן  הייתי  לא  ובודאי  כרב, 
היא  שהשריפה  מיד  הבנתי  פרצה,  שדליקה  לי  אמרו 
את  ורק  בתפילתי,  מילטתי  העיר  כל  את  שכן  בביתי, 

נפשי לא הצלתי.  
('ארי שבחבורה' עמ' נד)  
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

מדוע נשרף ביתו של הרבי

עול  פורק  אחד  יהא  שלא  ומטכסיסיהם,  החכמים  "ממדות 
מי  שכל  ז"ל,  אמרו  כך  ועל  לחברו,  הצריכים  מעניינים  ומתייאש 

שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש נקרא חוטא...".

בפסוק  כונה  שהמבול  שהסיבה  א)  טו  (ויקרא  הקדוש  בזוהר  מצאנו  עוד 
(ישעיה נד ט) "ֵמי נַֹח", משום שבמידה כלשהי היה לנח חלק בכך שירד המבול, 

שאילו היה מתפלל על בני דורו, ייתכן והייתה פורענות זו נמנעת מהם.

חובת האדם להתפלל על הרוחניות של זולתו
דרו  מאיר  רבי  הקדוש  לתנא  בשכנות  כי  הגמרא  מספרת  א)  (י  ברכות  במסכת 
ימותו.  אלו  שרשעים  מהקב"ה  שבקש  עד  מאד,  עד  לו  מציקים  שהיו  בריונים 
מפני   - להרגם  אתה  חפץ  מה  מפני  לו:  אמרה  אשתו,  ברוריה  זאת  כששמעה 
שנאמר "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם"? הלא בפסוק זה לא נאמר 
לבקש  לאדם  להורות  הכתוב  כוונת  שאין  ומכאן  חטאים;  אלא  חוטאים',  'יתמו 
על החוטאים שימותו, אלא עליו לבקש עליהם שישובו בתשובה וע"י כך ממילא 
לא יהיו יותר חוטאים בעולם. ואכן, ביקש רבי מאיר מהקב"ה רחמים על אותם 

בריונים, והם חזרו בתשובה.

כעין זה נאמר בזוהר הקדוש (וירא קה א), שמצוה על האדם להתפלל על הרשעים, 
ֲחלֹוָתם  שיחזרו למוטב ועל ידי כך לא יירשו גיהנום, שנאמר (תהלים לה יג): "ַוֲאִני בַּ

ִתי ַעל ֵחיִקי ָתׁשּוב". י ּוְתִפלָּ ק ִענֵּיִתי ַבּצֹום ַנְפשִׁ י שָׂ ְלבּושִׁ

ובעל 'ראשית חכמה' כותב בספרו (שער האהבה) כי האדם צריך להצטער על כל 
שישוב  שיתפלל  ראוי  שונאו  על  ואפילו  נעשה,  לא  ה'  שרצון  לכך  שגורם  דבר 
בתשובה. ומפרט ה'ראשית חכמה', שבברכות תפילת שמונה עשרה, כמו ברכת 
רק על עצמו, אלא על כל  'סלח לנו' וכו', לא יכוון האדם  'השיבנו',  'אתה חונן', 

ישראל - אוהביו ושונאיו. כי איך ייתכן שיכלול עצמו עם הציבור 
חבירו  שגם  רוצה  אינו  והוא  רבים],  בלשון  [הנאמרות  בברכות 

יוושע?! ('ראשית חכמה' שער האהבה, י מא)

אכן הקשה המהרש"א (ח"א ברכות שם), כיצד יכול אדם להתפלל על חבירו 
שלא ייכשל בחטא, הרי כלל הוא בידינו: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים", 

ואמנם על עצמו תוכל תפילתו להועיל, שכיון שמראה בתפילתו שרצונו להיות 
ירא שמים, בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו ומסייעים לו מן השמים. אולם 

כאשר הוא מתפלל על חברו, כיצד יועיל הדבר? 

למעשה כתב המהרש"א על קושיה זו שהתירוץ עליה פשוט, אך לא פירש דבריו, 
ובפירוש 'אהבת איתן' על ה'עין יעקב' שם ביאר כוונתו, שבאמת ביחס ליראה 
השכלית התלויה רק בבחירת האדם, איננו יכולים להתפלל בעבור זולתנו. אולם 

על יראת העונש של הזולת בודאי ניתן להתפלל, ועל כך יש לכוון בתפילה זו.

אמן בפרשה

רמז נאה לכוחה ומעלתה של עניית אמן, למד הרה"צ רבי יצחק הכהן הוברמן 
ָרֵאל  ה ַמְסֵעי ְבֵני ִישְׂ זצ"ל - 'הצדיק מרעננה', מהפסוק הפותח את פרשתנו: "ֵאלֶּ

ר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים": ֲאשֶׁ

 91 בגימטרייה  הם  מצרים'  מארץ  יצאו  'אשר  המילים  של  התיבות  ראשי 
למילה  יחדיו  מצטרפים  אלו  מילים  של  התיבות  וסופי  'אמן',  של  כגימטרייה 
רחמים  עלינו  מעוררת  אמן  עניית  שמצות  לכך  רמז  חוזק].  [מלשון  'צּוָרם' 
וחסדים [כמבואר בזוהר הקדוש (וילך רפה ב)], והיא מקור כוחם וחוזקם של עם 

ישראל ('בן לאשרי' מסעי).
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כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  

אמר על כך ראש ישיבת פונוביז'  
הגאון הגדול רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, 

שיום פטירתו חל בעש"ק מסעי - כ"ז תמוז:
בלשון  עדן'  גן  'שערי  לקיש  ריש  אמר  לחנם  לא  כי  נראה 
כדי  אלא  אמן,  העונה  יחיד  על  כאן  שמדבר  למרות  רבים, 
שמזכה  מלבד  כיאות,  אמן  עניית  על  שהמקפיד  ללמדנו, 
עדן. בגן  עמו  יחד  דורו  בני  זוכים  עדן,  בגן  עצמו  את 

סימוכין לדברים אלו נוכל ללמוד גם מלשון הפסוק ממנו למד 
משמעותו  'גוי'  שכן  צדיק",  גוי  "ויבוא  דבריו:  את  לקיש  ריש 
בזכות  שערים  לפתיחת  זוכה  ישראל  עם  שכל  ומכאן  'עם', 
('נוטרי אמן' ח"א עמ' נ) היחיד המקפיד על עניית אמן.  

"אמר ריש לקיש: כל העונה אמן בכל כוחו 
פותחים לו שערי גן עדן, שנאמר (ישעיה כו ב): 
יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים" ָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצּדִ ְתחּו ׁשְ "ּפִ

(שבת קיט ב)

בס"ד


