
מדורי דורות ידוע ידע כל יהודי באשר הוא, כי גם כאשר כלו כל הקיצין ונראה כי 
כל השערים ננעלו בפניו, עדיין נותרה בידו תקוה - להתפלל בדמעות. לתפילה 
מתוך דמעה נודע מאז ומתמיד כוח סגולי שאין דוגמתו, שבידו לפעול ישועות 

גדולות גם שלא כדרך הטבע.

בית  שנחרב  מיום  אלעזר,  רבי  א): "אמר  נט  מציעא  (בבא  בגמרא  חז"ל  הביאו  וכך 
המקדש ננעלו שערי תפילה ...ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא 
ננעלו! שנאמר (תהלים לט יג): "שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל 

תחרש" (בבא מציעא נט א).

אינו  תחרש"  אל  דמעתי  הכתוב "אל  שלשון  רש"י,  שם  ביאר  הגמרא  דברי  את 
בדמעות,  לפניו  נתפלל  שכאשר   - ובטחון  כקביעה  אלא  בקשה,  בגדר  מתפרש 

בוודאי לא יתעלם הקב"ה מדמעותינו.

בפני  העומד  למחסום  ביטוי  הוא  נעול'  'שער  כי  בזה,  וביארו  הוסיפו  בספרים 
אדם שאין בידו כל אמצעים לפתחו. אולם כפי שלגבי מי שיש בידו את מפתח 

בעניין  גם  כך  כלל,  נעול  נחשב  השער  אין  המנעול 
את  לפתוח  המסוגל  כמפתח  הן  הדמעות  הדמעות, 
דמעות  ששערי  חז"ל  דברי  ומשמעות  השערים,  כל 
מפתח  נמצא  אדם  כל  שביד  שמתוך  היא,  ננעלו  לא 
ממילא  השערים,  כל  את  לבקוע  המסוגל  הדמעות 
כל השערים אינם נחשבים נעולים בפניו (יסוד האמונה 

[קוסוב] עמ' קמא).

בכיו של יעקב
בסיפור  למצוא  נוכל  דמעות  של  לכוחן  מיוחד  ביטוי 
אברהם  רבי  שכותב  כפי  שבפרשתנו.  יוסף  מכירת 
המור',  'צרור  בספרו  ספרד,  גולת  מראשי  זי"ע  סבע 
ביוסף  שנאמר  הפסוק  סיום  בין  הסמיכות  בביאור 
(לז לה): "ויבך אותו אביו" לפסוק שאחריו: "והמדנים 

מכרו אותו אל מצרים", שהדמעות ששפך יעקב אבינו 
על בנו הועילו מיד, ובמקום שייקחו הישמעאלים את 
יוסף לארץ רחוקה, מכרוהו לארץ מצרים אשר הייתה 
אביו  על  הוקל  רבות  שנים  לאחר  כך  לכנען,  קרובה 

להתאחד עמו מחדש.

זמן  בכל  אלא  מעמד,  באותו  רק  לא  כי  ומסתבר 
בתפילתו,  דמעות  לשפוך  רגיל  ע"ה  אבינו  יעקב  היה 
כפי  הזה.  היום  עצם  עד  בעדנו  מגינות  אלו  ודמעות 
יא)  (אות  העבודה'  'שערי  בספרו  יונה  רבינו  שמביא 
את דברי חז"ל (בראשית רבה עה טז) על הכתוב המתאר 
את תפילתו של יעקב אבינו בבית אל  (בראשית לה יד): 

הכתוב  שכוונת  נסך",  עליה  ...ויסך  מצבה  יעקב  "ויצב 
ועוד  המים.  ניסוך  כנגד  שקולות  שהיו  בתפילתו,  יעקב  שם  ששפך  לדמעות 
כך  טבריה,  מי  כמות  את  לחשב  אפשר  שאי  שכשם  והפליגו,  (שם)  חז"ל  הוסיפו 
אין מי שיוכל לחשב את הדמעות ששפך יעקב אבינו בתפילותיו, מלבד הקב"ה 

שהיה סופרן ומניחן בבית גנזיו לדורי דורות.

על  רש"י  שפירש  כפי  היה כוח דמעותיה,  ע"ה מצינו שגדול  לאה אימנו  על  גם 
הפסוק (בראשית כט יז): "ועיני לאה רכות", שעיני לאה נעשו רכות מתוך שהרבתה 
לבכות ולהתחנן לפני הקב"ה שלא תינשא חלילה לעשיו הרשע, ואכן הקב"ה 
שעה לדמעותיה והביא לכך שתינשא ליעקב, וכך זכתה ליטול חלק מכריע 

בהעמדתם של שבטי קה.

שגור  כל  בפי  הן  להאריך,  צורך  אין  אימנו  רחל  של  דמעותיה  על 

הפסוק (ירמיה לא יד) "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה". 
אמר  החורבן  שבשעת  כד)  פתיחה  רבה  (איכה  במדרש  מובא  האבות  יתר  על  ואף 
הקב"ה לירמיה הנביא: 'אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה, 
שהם  מקבריהם,  ומשה  וליעקב  ליצחק  לאברהם  קרא  ...לך  חופתו  בתוך  ומת 

יודעים לבכות'.

דמעות ותפילה
על מקומן של הדמעות ביחס לעבודת התפילה כותב בעל 'ספר חסידים' (קל): 
"יש אדם שאינו זכאי שיקבל המקום תפילתו אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת 
טובים,  ומעשים  זכות  בידו  שאין  פי  על  אף  ומתחנן,  בוכה  תמיד  עיניו.  ואשר 

מקבל הקב"ה תפילתו ועושה חפצו". 

שיסוד  לנו  נתבאר  אמנם  "אם  מאוז'רוב:  משה'  ה'באר  כתב  זה  בעניין  עוד 
כשתפילתו  היא  זו  דרגה  שלימות  הרי  בקרבו,  נשבר  ליבו  היות  הוא  התפילה 
תהיה בדמעות הנובעות מקירות ליבו" ('באר משה' דברים 

עמ' שמ).

והיה אומר המגיד רבי שבתי יודלביץ זצ"ל בשם רבו 
כוחן  הוא  גדול  מה  וראה  צא  זצ"ל:  מלצר  הגרא"ז 
כאמו  עלובה  גויה  של  לדמעותיה  שאם  דמעות!  של 
של סיסרא נתנו חשיבות כה גדולה, עד שכנגד מאה 
יבבות שייבבה תיקנו לנו לדורות לתקוע מאה קולות 
בשופר בכל שנה, קל וחומר בן בנו של קל וחומר עד 
כמה חשיבות יש לדמעה אחת של יהודי קדוש וטהור 

(דרשות המגיד, מועדים א' עמ' צז).

וואכטפויגל  מאיר  נתן  רבי  המשגיח  דרש  זה  כעין 
נטל  שיעקב  שאחר  תולדות,  בפרשת  מהנאמר  זצ"ל, 
לו  אמר  אביו  ליצחק  עשיו  הגיע  כאשר  הברכות,  את 
(כז לז): "ולכה אפוא מה עשה בני", אולם לאחר שנשא 

ברכה,  יצחק  לו  מצא  פתאום  בבכי,  קולו  את  עשיו 
גלותנו  שנות  באלפיים  אנו  סובלים  שמכוחה  ברכה 
צרות קשות ורעות. הרי לנו מה גדול כוחן של דמעות, 
('לקט  כעשיו  רשע  של  מעיניו  היוצאות  כאלו  ואפילו 

רשימות' - בית המקדש, עמ' עה).

דורשי רשומות סמכו לכך את את לשון הכתוב "וכל 
ברית  מלח  תשבית  ולא  תמלח  במלח  מנחתך  קרבן 
מלח",  תקריב  קרבנך  כל  על  מנחתך  מעל  אלוקיך 
כרמז לכך שעל האדם להוריד דמעות כמים בתפילתו, 
וזהו שאמר הכתוב "וכל קרבן מנחתך" - היא התפילה 
בדמעות   - תמלח"  "במלח  הקרבנות,  כנגד  שתוקנה 
שהם כמים מלוחים, "ולא תשבית מלח ברית אלוקיך" 

- כי תפילה המלווה בדמעות מעולם אינה שבה ריקם ('פתוחי חותם' פר' ויקרא).

בניין של דמעות
בעיצומם של ימי השואה האיומה, עת שטפו את הארץ כמים הזידונים שמועות 
צנוע  מעמד  ברק  בבני  נערך  אירופה,  יהדות  בקרב  המתרחש  על  ורעות  קשות 
כל  כלל  ולא  קצר  היה  הטקס  המעטירה.  פוניבז'  לישיבת  הפינה  אבן  הונחה  בו 
נאומים או חגיגות, הוא נפתח והסתיים בבכי מר ונסער שבקע ממעמקי לבבו 

הטהור של מייסד הישיבה וראשה הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל בעת 
יציקת אבן הפינה.

מן הצד עמד לו גאון ישראל מרן ה'חזון איש' זצ"ל, שכאשר הבחין 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

משתיקים את המקטריגים
על לשון הכתוב (לז ג): "וישראל אהב את יוסף 
ה'מגלה  דרש  לו",  הוא  זקונים  בן  כי  בניו  מכל 
"בן  המילים  של  התיבות  סופי  עמוקות': 
זקונים הוא" הן "אמן", רמז ליוסף הצדיק 
אשר הוא בסוד אמן. והנה, לגבי חלומו של יוסף 
וגם  אלמתי  קמה  ז): "והנה  (פס'  בהמשך  נאמר 
נצבה", ויש לומר כי 'אלמתי' הוא מלשון 'אלם', 
כוחו  סוד  שהיא  אמן  עניית  שזכות  ללמדך 
והופכתם  המקטרגים  את  משתיקה  יוסף  של 
לאלמים. וראה זה פלא כי בשעה שנולד יוסף, 
של  כגימטרייה  שנים  צ"א  בן  אביו  יעקב  היה 

אמן (מגלה עמוקות בראשית לז ז אופן לה).

הדורות' (ערך  ב'סדר  כי  נופך,  בזה  להוסיף  ויש 
אחר  מאוד  חיזר  יוחנן  שרבי  מובא  יוחנן)  רבי 

מצות עניית אמן. ויש לומר כי לא לחינם חיזר 
רבי יוחנן אחר מצות עניית אמן, שהרי היה הוא 
מצאצאיו של יוסף, כפי שהעיד על עצמו (ברכות 

כ א): "אנא מזרעא דיוסף קאתינא". 

('ארצות השלום' ברכות כ א)

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



מגדולי  אחד  של  לחדרו  בשנים.  עשרות  לפני  זה  היה 
בפנים  נכנס  היהודי  בעולם  הנודעות  הישיבות  ראשי 
לילות  שעשה  חשוב  בחור  התלמידים,  אחד  נפולות 
כימים בתורה. מראהו החולני הדאיג את ראש הישיבה, 
הוא  שחש  מה  זמן  זה  כי  מפיו  לשמוע  הופתע  והוא 

מיחושים בכל גופו.

לבדיקות  לשלחו  הישיבה  ראש  החליט  אתר  על 
התלמיד  המרה,  האמת  התבררה  שבסיומן  מקיפות, 

חולה במחלה קשה בדמו.

כאב מסור לקח ראש הישיבה את הבשורה הקשה עמוק 
לליבו, ולמן אותו הרגע החל להתרוצץ ללא לאות בין 
רופאים ויועצים בניסיון להביא מזור למחלתו האנושה.

ראש  בחר  בחו"ל  שהתגוררו  הבחור  להורי  ביחס 
לשמור על שתיקה, ואף הורה לבחור לעשות  הישיבה 
כן, ידוע ידע הוא כי מצבם הכלכלי הקשה לא יאפשר 
להם לעמוד בהוצאות הנסיעה ובהוצאות הרפואה, על 
כן בחר שלא לעדכנם במצב עד לשיפור משמעותי כדי 

שלא להדאיגם.

שיועיל  מאמץ  בכל  הישיבה  ראש  חסך  לא  זאת  תחת 
עתק  הון  מכיסו  הוזיל  הוא  היקר,  תלמידו  לרפואת 
למען יקבל הבחור את הטיפול הטוב ביותר מהרופאים 
בעבורו  התאמץ  שלימה  שנה  ובמשך  ביותר,  הטובים 
הגזירה  נגזרה  משמים  אך  לכוחותיו.  מעבר  הרבה 
והתלמיד השיב את נשמתו המזוככת לבוראה כשהוא 

רך בשנים ואב בחכמה.

ביגון רב שיגר ראש הישיבה מברק להורים השכולים, 
בו בישר להם על הילקח בנם בטרם עת, לחסות תחת 
להאמין,  אבו  לא  ההמומים  ההורים  השכינה.  כנפי  צל 
בפתע  כך  נפטר  נפשם  מחמל  שבנם  ייתכן  הכיצד 

פתאום לבית עולמו, בלא שהכינו עצמם לכך מראש.

ביום  והנה  והשלושים,  השבעה  ימי  להם  עברו  חלפו 
בהיר מגלה ראש הישיבה מכתב רשמי בתיבת הדואר 
ובו הזמנה מבית הדין הרבני להשתתף בדיון בתביעה 
שהוגשה כנגדו על ידי האם השכולה. ראש הישיבה לא 
האמין למראה עיניו, במה חטאתי כנגדה, חשב הוא 

לעצמו ולא הצליח למצוא תשובה ראויה.

ראש  נכנס  שפוף  בגו  הדיון,  יום  הגיע 
הופתע  שם  הדיונים,  לאולם  הישיבה 
לשמוע כי הוא נתבע על ידי האם על 

שלא דיווח לה במשך שנה שלימה על מחלת בנה ובכך 
גרם למותו, לא פחות ולא יותר.

הישיבה.  ראש  את  האב"ד  שאל  בדבריה?  אמת  היש 
האישי  תיקו  את  הישיבה  ראש  פתח  תשובה  במקום 
והוציא ממנו חבילה עבה ניירות קמוטים. 'קבלות אלו 
מעידות על כך שהוצאתי על רפואת הבחור ז"ל למעלה 

דולר,  אלף  וחמישים  ממאה 
בגרימת  להאשימני  הייתכן 

מותו חלילה?'

הדיינים התרשמו מדבריו ופנו 
כי  תראי  'הלא  בשאלה:  לאם 
יותר  לבנך  דאג  הישיבה  ראש 
תליני  כי  לך  ומה  ומאם,  מאב 

עליו?!'

האם  יכלה  לא  זה  בשלב 
היא  לה  לא  ובקול  להתאפק, 
הדייינים!  'רבותיי  זעקה: 
היה  לא  הישיבה  ראש  אילו 
על  הידיעה  את  ממני  מסתיר 
מחלתו של בני זכרונו לברכה, 
הייתי  בו  יום  שמאותו  הרי 
הייתי  לא  לכך,  מתוודעת 
הייתי  מלבכות,  לרגע  פוסקת 
של  מעיינות  מעיני  מזילה 
בוקעות  היו  שבודאי  דמעות 
הנעולים  השערים  את 
הבורא  רחמי  את  ומעוררות 

יתברך!'.

שנבעו  הקשים  הדברים 
האם  של  נפשה  ממעמקי 
כל  את  הממו  השבורה, 
בשתיקה  שהתעטפו  הנוכחים 
זה  הביטו  הדיינים  קודרת. 
להגיב,  והתקשו  זה  בפני 
מעולם הם לא נתקלו באמונה 

כנה שכזו.

קצרה  התייעצות  בתום  והנה 
ואמר,  הדין  בית  אב  יצא 
האם  טענת  הדיינים,  רבותיי 

נמצאה צודקת לחלוטין, היה על ראש הישיבה להודיע 
תורמת  הייתה  שבדמעותיה  ייתכן  כי  הבחור,  לאם 
דולרים  אלפי  אלפי  מאותם  יותר  הרבה  לרפואתו 
חז"ל  לנו  קבעו  כבר  שכן  רפואתו,  בהוצאות  שהשקיע 

כי כל השערים ננעלו חוץ משער הדמעות 

('בנאות דשא' בראשית עמ' קפו).
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

דמעות של אמא

ושמחים  צוהלים  כאשר  הנה,  הפטיר:  כהנמן  הרב  של  בבכיו 
במעמד אבן הפינה, אין בכך כל ערובה להצלחה, אך כאשר מזילים 
דמעות ומתפללים, הלא כבר הובטח לנו ע"י נעים זמירות ישראל כי 

"הזורעים בדמעה – ברינה יקצורו..." ('פאר הדור' ח"ב עמ' רכה).

מחסידיו   - גארדיה  אהרן  ד"ר  הנודע  הצדיק  הרופא  על  מסופר  עוד 
וקראה  קטנה  ילדה  לביתו  התפרצה  פעם  ממעזריטש:  המגיד  של  המובהקים 
לעברו בזעקות שבר: 'אדוני הרופא, אבי חולה ומוטל במיטתו במצב אנוש, אנא, 
חוש מהר למיטתו והצל את חייו!' והנה, בניגוד להרגלו, ד"ר גארדיה לא מיהר 
הרשמית  חליפתו  את  ממנו  הוציא  מדודות,  בפסיעות  לארון  ניגש  הוא  כלל, 
לצחצח  והחל  המברשת  את  שלף  למגירה,  ניגש  מכן  לאחר  בקפידה.  ולבשה 

ממושכות את מגבעתו בטרם יחבשה לראשו.

תבוא  ממנו  לא  כי  הבינה  מקום,  לשום  ממהר  אינו  הרופא  כי  שראתה  הילדה 
התשועה, ועל כן נשאה עיניה למרום וקראה: 'ריבונו של עולם, אם הרופא אינו 
יכול לעזור לאבא, חייב אתה לעזור לו בעצמך!' כאשר שמע זאת הרופא, הפנה 
אליה את מבטו הרך ואמר לה: בתי, יכולה את לשוב לביתך בשמחה, כי בעזרת 
תפנית  חלה  כי  התבשרה  הביתה  כששבה  מיד  ואכן,  ממחלתו.  אביך  נרפא  ד' 

מפתיעה במצבו, ותוך מספר ימים שב לאיתנו.

לימים הסביר הרופא: מתיאורה של הילדה הבנתי מיד כי מצבו של אביה נואש  
ובדרך הטבע אין תרופה למחלתו, לכן החלטתי לעשות מעשה שיגרום לה להסיר 
את יהבה ממני ולהשליכו לפני בורא העולם, ומרגע שעשתה זאת יכולתי לשלוח 
אותה חזרה לביתה מתוך בטחון מלא שהגיע המזור לאביה ('נחלת צבי' פר' האזינו).

דמעות על חינוך הילדים
בהביטנו על תהלוכות חייהם של גדולי ישראל, נוכל ללמוד כי עניין מיוחד נתנו 

היה  רגיל  לדוגמא  כך  הילדים,  חינוך  על  בדמעות  לתפילה  הם 
עצה  ממנו  ששאלו  לאלו  לענות  זצ"ל  מסאטמר  יואל  רבי  הרה"ק 

הבוקר  באשמורת  לקום  עליהם  בכך  להצליח  שכדי  הילדים,  לחינוך 
ואימותינו,  אבותינו  כמנהג  התהילים,  ספר  על  כמים  דמעות  ולהוריד 

שבכל עת שראו שילדיהם אינם מצליחים בלימוד, נזעקו מיד להוריד דמעות 
נחת  לראות  זכו  זו  תמימות  ומתוך  עולם'  'אהבת  ובברכת  התורה  בברכת  כנחל 

במעשי ידיהם.

לבחור  אחד  כל  שביד  האימרה  שגורה  העולם  בפי  ואמר:  הרבי  הוסיף  ופעם 
זאת  לעומת  אני  לבחור...  אפשר  אי  טובים  בנים  אולם  טובים,  חתנים  לעצמו 
סבור להיפך, כי חתנים טובים אי אפשר לבחור, שהרי בת קול כבר הכריזה על 
כך ארבעים יום קודם יצירת הולד, אולם בנים טובים אפשר בהחלט לבחור, על 
ידי שיתנהג האדם כראוי ויזיל דמעות כמים בתפילתו על חינוך ילדיו ('חיים שיש 

בהם' מועדי השנה עמ' עו).

וסיפר הג"ר רפאל הלוי בן מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל, כי באחת הפעמים שיצא 
עם אביו לטיול לצורך בריאותו, נעמד בדרכם יהודי יקר מניצולי השואה ואמר: 
הטוב  בדרך  הולכים  ילדיכם  שכל  שזכיתם  על  רב,  בריסקער  בכם,  אני  מקנא 

והישר והתורה היא נר לרגלם.

לביתו  עלה  בטרם  הטיול,  בסיום  אולם  מאומה,  הרב  הגיב  לא  מעמד  באותו 
אמר לבנו רבי רפאל: היודע אתה כמה נהרי דמעות שפכתי על יד עריסות ילדי 
העריסה  את  מנדנדים  היו  אחרים  הנה  וביראה?!  בתורה  שגדלו  כדי  בינקותם 
ושרים שירי ערש, אולם אני אמרתי אז תהילים בדמעות! והוסיף ואמר: מעיד 
אני על עצמי כי מעולם לא התפללתי שמונה-עשרה 'יבש' ללא דמעות! ('ברכת 

דוד' תולדות).
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מאי 
חנוכה?

תפילת אין כאלוקינו מתחילה לפי סדר אותיות 'אמן' 
– אין כאלוקינו, מי כאלוקינו, נודה לאלוקינו, 

ומסתיימת בלשון ברכה – ברוך אלוקינו, אתה הוא אלוקינו

ומובא במדרש קדמות שבזמן מלכות יוון הרשעה בקשו לעקור מצות 
עניית אמן מישראל כדי לאבד אמונתם ח"ו, וכדי שלא תשתכח תורת 
עניית אמן תי קנו חכמים תפילה זו שבה נרמזו לשון ברכה ואמן. ואף על 

פי שכבר התבטלה גזירה, נותרה תקנה במקומה.
('מאי חנוכה' (להגר"י רצאבי) בשם מהר"י ונה מחכמי תימן הקדמונים)

בימי החנוכה בהם זכינו לראות בניצחון האמונה על הכפירה, 
נקבל על עצמנו להתחזק ביתר שאת בעניית אמן אחר כל דבר 
שבקדושה, ובפרט באמירת ברכות השחר בחברותא ובכך נצהיר 
קבל עם ועדה על אמונתנו האיתנה במי שאמר והיה העולם.

אמן, כי גם אני מאמין


