
אחת מן המצוות היותר יסודיות בחיי היהודי היא מצות "ונקדשתי בתוך בני 
כמצווה  זו  מצוה  של  מהותה  את  בפרשתינו.  נצטווינו  עליה  לב)  (כב  ישראל" 
רבה  בכוונה  מבטאים  אנו  באהבה,  שמו  למען  מוחלטת  מסירות  המחייבת 
לבבך  בכל  אלוקיך  ה'  את  "ואהבת   : שמע'  ב'קריאת  יום  בכל  פעמים  מספר 

ובכל נפשך ובכל מאודך".
מצות 'ונקדשתי' זכתה להתקיים על ידי רבבי רבבות ישראל במהלך הדורות 
ב'מעשה' - על ידי שקידשו את ה' ומסרו עצמם למיתה בכדי לא לעבור על 
רצונו יתברך, אולם באמת, אמר הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל ('תפארת שמשון'), 

ניתן לקיימה בכל דור גם במחשבה.
כיצד ניתן למסור את הנפש במחשבה? והאם הדבר שייך לכל אחד מאיתנו, 

או שמא דווקא ליחידי סגולה? ממשיך הגר"ש ומאיר את עינינו:
אם ניקח לדוגמא את עבודת התפילה; התפילה מכונה 

'עבודה' - וכפי שמצינו שלמד הרמב"ם (תפילה א א)  את 
חובת קיומה בכל יום מן הפסוק (שמות כג כה) "ועבדתם 
היא  זו  עבדות  של  ומשמעותה  אלקיכם",  ה'  את 
באהבה,  שמו  למען  מוחלטת  ומסירות  התבטלות 

כעבד המתבטל כלפי אדונו.
התפילה נתקנה לנו במקום הקרבת הקרבנות, ואם 
אחד  כל  היה  יכול  קיים,  היה  המקדש  שבית  בזמן 
באמצעות  פשוטה  נפש  במסירות  ה'  את  לעבוד 
שבהקרבת  חז"ל  שאמרו  וכפי  הקרבנות,  עבודת 
הקרבן צריך האדם לחשוב כאילו הוא עצמו הוקרב 
בזמן  גם  כך  וכרעיו,  קרבו  על  ראשו  המזבח,  על 
הזה, ניתן למסור את הנפש על ידי עבודת התפילה, 
מסירות  של  רבים  לשונות  כוללת  שהיא  שמלבד 
שמך',  את  'נקדש  באהבה',  שמו  כ'למען  נפש, 
'ישראל מקדשי שמך' ועוד, מהווה היא עצמה ביטוי 
לעובדת היותו של הקב"ה 'מלך העולם', תקיף ובעל 

היכולת ובעל הכוחות כולם.
מצות 'ונקדשתי' בכל עת שהוא בטל

אלימלך  רבי  הרה"ק  פתח  זה  רעיון  בסיס  על 
מסדר  הוא  בו  הידוע,  קטן'  ה'צעטיל  את  מליז'ענסק 

הוא,  באשר  יהודי  כל  של  בחייו  הנדרשות  המרכזיות  ההנהגות  את  ומפרט 
מצות  לקיום  הדרך  את  הוא  מתאר  הראשונים  סעיפיו  בשלושת  כאשר 

'ונקדשתי' בכח המחשבה, ונצטט כאן מתוך לשון קדשו (הנהגות א-ג):
לבדו  בטל  יושב  כשהוא  ובפרט  התורה,  מן  פנוי  שהוא  ורגע  עת  "בכל 

בחדר, או שוכב על מיטתו ואינו יכול לישון, יהיה מהרהר במצות עשה זו של 
'ונקדשתי בתוך בני ישראל', וידמה בנפשו ויצייר במחשבתו כאילו אש גדול 
ונורא בוער לפניו עד לב השמים, והוא בשביל קדושת השם שובר את טבעו 

ומפיל עצמו לאש על קידוש ה'...
יהרהר  עשרה  שמונה  של  ראשונה  וברכה  שמע  קריאת  של  ראשון  בפסוק 
ולא  ...יסבול הייסורים  קשים  בכל עינויים  אם יענו אותו  כי  כנ"ל, ועוד יכוין 
שירגיש  עת  ובכל  כנ"ל,  יכוין  אכילה  בשעת  ...גם  זרה  בעבודה  חלילה  יודה 
לו  היה  שיותר  ובלבבו  בפיו  יאמר  ואף  כנ"ל,  במחשבתו  יצייר  גשמי  תענוג 

תענוג ושמחה בקיום מצות 'ונקדשתי' מכל תענוג גשמי".
קידוש ה' בקריאת 'שמע ישראל'

וכעין זה גם בעל 'יסוד ושורש העבודה' (שער א' פי"א), אחר שתיאר את התיקונים 
הגדולים והנפלאים הנעשים בעולמות העליונים בזכות 
קיום מצות 'ונקדשתי', אף אם נעשית היא על ידי כח 
מספרי  הבאים)  (בפרקים  והביא  הוסיף  והמחשבה,  הציור 
התפילה  במהלך  מקומות  כמה  ספרים,  ועוד  קבלה 

בהם יכול המתפלל לקדש את ה' במחשבה.
מלשון  להביא  ה)  פרק  ד  (בשער  הוא  מאריך  לדוגמא  כך 
ראשונה  פרשה  לגבי  ב)  קכד  שרה  חיי  הנעלם  (מדרש  הזוהר 
פריו"  את  לנוטרים  "ומאתים   " שמע:  קריאת  של 
עצמן  שמוסרים  על  [עולמות]  ומאתים   - יב):  ח  (שה"ש 

בכל יום כאילו נהרגו על קדושת שמו, שכל המכוין 
בפסוק זה למסור נפשו על קדושת שמו, מעלה עליו 
הכתוב כאילו נהרג בכל יום עליו, כדכתיב (תהלים מד כג): 
"כי עליך הורגנו כל היום". ועוד אמר רב נחמן שכל 
עולמות  מאות  ארבע  נוחל  זה,  בפסוק  נפשו  המוסר 

לעולם הבא".
תפילה על המחשבה

על  פינקוס  הגר"ש  עומד  דלעיל  לדבריו  וכהמשך 
שכח  כשם  כי  זה:  לעניין  הנוגעת  נוספת  נקודה 
כך  התפילה,  מהות  כל  על  להשפיע  יכול  המחשבה 
יכולה התפילה להשפיע על המחשבה, הנה כי כן יוכל 
הוא  כי  לו  נדמה  מעשיו  על  בעוד  כי  להעיד,  אדם  כל 
מסוגל לשלוט, על מחשבתו כמעט ואין לו שליטה, וזאת למרות שמחשבה 

רעה עלולה לגרום לפגם חמור בנשמת האדם לא פחות מהמעשה עצמו.
הנשק היחיד שיכול לפעול כנגד מחשבות רעות, הוא נשק התפילה. כל אדם 
מחשבתו  את  לקדש  בידו  שיסייע  מהקב"ה  ולבקש  לעמוד  יכול  דרגתו  לפי 

פרשת אמור

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  בנבנתיבות אמונים

ה

מע ם
ונקדשתי בתוך בני ישראל

תשעים אמנים כנגד תשעים מומים 
ִאיׁש ...ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום א ִיְקַרב ְלַהְקִריב (כא 

יז) 

מונה  א)  (ח  מקדש  ביאת  בהלכות  הרמב"ם 
את כלל תשעים המומים הפוסלים את הכהן 
רבי  הגאון  ע"כ  ואמר  מעבודה.  בהם  הלוקה 
יצחק זילברשטיין שליט"א: כידוע תקנת מאה 
ממאת  ישראל  את  להציל  כדי  נוסדה  ברכות 
באותה  כן,  אם  בתורה,  המוזכרות  הקל לות 
תשעים  עניית  שתקנת  לומר  גם  אפשר  מדה 
להצילנו  כדי  נועדה  היא  אף  ביום,  אמנים 

מתשעים המומים הקשים הפוסלים בכהנים.
ויש שהוסיפו בדרך רמז, כי 'המום' בגימטרייה 

'אמן' - 91
 'עלינו לשבח' ח"ג, שו"ת תשובה ע"ח 
'מאורות הדף היומי' בכורות מג א

בספר הזוהר ה˜„ו˘ מ‚לה לנו רבי ˘מעון בר יוח‡י מעט מסו„ו˙יה 
ופעולו˙יה הנ˘‚בו˙ ˘ל מˆו˙ עניי˙ ‡מן, ‡˘ר הי‡ ˘בח ‚„ול ונפל‡ ע„ מ‡ו„ לבור‡ כל עולמים

מפי ˜„˘ו ˘ל רבי ˘מעון הובטחנו כי בזכו˙ עניי˙ ‡מן :
 ˘ערי ˘מים נפ˙חים 
ו˙פילו˙ י˘ר‡ל ˙˜בלו˙

(וילך רפה ב)

 ˘מחה עˆומה 
˘ורה בכל העולמו˙

 (˘ם) 

זוכים ל‡ריכו˙
 ימים

 (˘לח ˜סב ‡) 

ן

˘̆̆̆

זוכים ל˘מירה מיוח„˙ 
ככ˙וב  "‡מונים נוˆר ה'"

 (וילך רפו ‡) 

˜ורעים לו ‚זר „ין 
˘ל ˘בעים ˘נה 

(˙˜ו"ז מ ‡)

(((( )))

ביום ל"‚ בעומר – הילול‡ ˜„י˘‡ „ר˘ב"י,  נ˜בל על עˆמנו לע˘ו˙ רˆון ˆ„י˜  
לה˜פי„ לרומם ולפ‡ר למלכ‡ עיל‡ה  בעניי˙ ‡מן בכוונה ‡חר ברכו˙ ה˘חר ו‡חר כל בעניי˙ ‡מן בכוונה ‡חר ברכו˙ ה˘חר ו‡חר כל 

˙פילה וברכה ובכך בו„‡י נזכה לכל הי˘ועו˙ והברכו˙.˙פילה וברכה ובכך בו„‡י נזכה לכל הי˘ועו˙ והברכו˙.
ה‡ט'ס ‚עפויעל'ט ‡לעס ‚וט 

ךךךךך

רררמרמרמרמרמר בבבבבעעועועעעעועועו ‚"‚"‚"‚‚""‚"‚"‚‚ ללללללללללללללל ייבבביבייביביוםוםוםוםוםוםום

המשך בעמוד הבא
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גטו באראנוביץ, ימי השואה הנוראה. שם, בלב החושך והאופל, כאשר מחוץ תשכל 
חרב ומחדרים אימה, איש אינו יודע מה ילד יום, וחיי המחר תלויים תמיד על חוט 

השערה.

החבוי  הניצוץ  בקע  אלו  קשות  בשעות  דווקא  שכחנו...",  לא  שמך  זאת  "ובכל 
בנשמת כל איש ישראל את חדרי הלב והפיץ מניצוצי זוהרו למרחב.

איש לא יבין כיצד ייתכן הדבר, אולם גם בימים אלו הייתה כמיהתם ושאיפתם של 
יהודי הגטו אחת ויחידה - להמשיך ולנהל אורח חיים יהודי במסירות נפש, גם בתוך 

הקושי והייסורים הבלתי נתפסים.

גם על עבודת התפילה לא חשבו הללו לוותר, הגם שמיום ליום הפכה היא להיות 
בינם  הקשר  אולם  מסתרים,  ובסתרי  חדרים  בחדרי  הנעשית  כזו  שבלב",  "עבודה 

לבין קונם הפך להיות פנימי ואיתן מתמיד.

ונמרץ,  פעלתן  ישיבה  בן   - קריידיץ  ניסן  פתאום  הופיע  מושיע  כמלאך  וכאשר 
מתלמידיו של מרן החפץ חיים זי"ע - הרקיעה השמחה שחקים.

של  נפש  במסירות  הצליח  דנן  ניסן  כי  השמועה  עברה  לאוזן  מפה  סודות,  בסודי 
בימים  והשלמים.  היראים  הגטו  תושבי  למען  בטוח  תפילה  מקום  לקומם  ממש, 
כתיקונם לא היה זה נחשב כ'מקום', מכל שכן לא כ'מקום תפילה', אך באותם ימים 

טרופים - מי שם לב לזוטות שכאלו.

העץ  קורת  זוטא.  כנסת  לבית  הפך  מהרה  שעד  הבור  את  ניסן  גילה  הגטו  בירכתי 
אולם  פנימה,  בתוכו  המתרחש  על  דבר  גילתה  לא  פתחו  את  שכיסתה  המרקיבה 
משהורמה זו התגלה תחתיה גרם מדרגות צר המתפתל אל מעמקי הבור, ששים או 
שבעים מדרגות נדרשו כדי להגיע אל תחתיתו, ומשם קצרה הייתה הדרך לגומחה 

מסתורית שהפכה לבית כנסת בזעיר אנפין.

מבעד לחשיכה הסמיכה הבליח אורו של 'נר התמיד' אשר זכה למנת שמן קבועה 
תפילין  טליתות,  הונחו  הקטן  השולחן  על  ניסן.  ר'  של  מידיו  תמידי  ולטיפוח 
וסידורים, ומדף קטן שנקבע על הקיר נשא על גבו כמה ספרי תהלים, ש"ס קטן 

ולקט מספרי רבו ה'חפץ חיים'.

דל וטחוב היה המקום, אולם האושר שזרח מפני באיו המעטים לא הותיר מקום 
של ספק - היה זה בית מדרש של ממש...

בימים כתיקונם הכילה הגומחה את המתפללים הקבועים בדוחק, אולם בשבתות, 
נרגשים  יהודים  בעשרות  ומטה  מחולייתו  הבור  התמלא  ישראל  בחגי  ובפרט 

שביקשו לטעום עוד פעם אחת מטעמה של תפילה יהודית.

חג הפורים של אותה שנה לא ימוש מזכרונם של מתפללי 'המערה', על המדרגות 
הרעועות הצטופפו עשרות יהודים שביקשו עוד פעם אחת למחות את המן וזרעו. 
קולו הצלול של ניסן נשמע היטב גם לעומדים במרומי המדרגות, ובעת הכאת המן 

דומה היה כי הגטו כולו רועד תחתיו...

שבועיים לאחר מכן כבר נפוצה השמועה על 'היעלמותו' של ניסן היקר. זעקותיה 
של אמו לא הותירו מקום לספק בדבר עתידו הנורא.

אט אט התרוקן הבור מאחרוני יושביו, כאשר רק האם השבורה ממשיכה מדי בוקר 
למלאות את השמן ולהיטיב את הפתילה, להעלות נר תמיד...

עדות  הזעירה,  הצלוחית  רק  נותרה  תחתיו,  ושקע  האחרון  האור  גם  דעך  וכאשר 
דוממת ואילמת למושגים שהיו ואינם עוד, מושגים של מסירות נפש שאין דוגמתה, 

מסירות נפש שכולה קודש לתפילה ועבודת ה' גם בעמק הבכא. 
'בקדושה ובגבורה' ח"ב עמ' 253

תפילה תמימה בלא מום
ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִריב ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה' ...ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָּכל מּום א ִיְהֶיה ּבֹו (כב כא)

דרש הרה"ק רבי הלל מקאלמיא זי"ע: "בו" - היינו במקריב, ו"כל מום לא יהיה", היינו 
לחובת  מכאן  ללמוד  נוכל  אנו  אף  עוון.  מום  מכל  עצמו  ינקה  ובכך  בתשובה  שישוב 

המתפלל לשוב בתשובה קודם תפילתו, שהרי במקום קרבנות היא עומדת.
'מקרי דרדקי' פר' אחרי מות

ַהֵחֶפץ ַלה' ְּבעֹלֹות ּוְזָבִחים?!
 ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה ַלה' ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבחהו (כב כט)

עבודת התפילה, כמו עבודת הקרבנות, צריכה שתיעשה 'לרצונכם', כלומר מתוך חשק 
הקרבנות  לעניין  א)  קי  (מנחות  חכמים  שדרשו  שכפי  חלילה.  כפייה  מתוך  ולא  ושמחה 
שעשייתן צריכה להיות ברצון האדם ולא רק כדי לקיים ציווי המקום, כך גם אמרו (אבות 

ב יג) לגבי התפילה: "אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום".
כללו של דבר: אין הקב"ה חפץ בזבח ומנחה וכמו כן במלמול מילות התפילה, אלא כל 
עיקר הנאתו היא בראותו את רצון האדם וחפצו לעשות נחת רוח לפניו, וזהו שנאמר 

"לרצונכם תזבחו".
'צדקת הצדיק' אות מב 

אשר קדשנו ...על קידוש ה'!
ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל (כב לב)

סיפר הגאון רבי אפרים אשרי זצ"ל, בשם הקדוש רבי אליהו מוורשה הי"ד: בטרם נעקדו 
על קידוש ה' האב והבן הקדושים, הגאון רבי אלחנן וסרמן ובנו העילוי רבי נפתלי הי"ד, 
אמר הגאון לבנו את ששמע מרבו מרן ה'חפץ חיים' זי"ע, שבעת שזוכה האדם למסור 
א): "ברוך  אות  האותיות  (שער  השל"ה  שהביא  הברכה  את  לברך  עליו  ה',  קידוש  על  נפשו 

אתה ה' ...אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקדש שמו ברבים".
ובעל 'יוסף אומץ' (אות תפג) הביא את נוסח הברכה כדלהלן: "בא"י אמ"ו אקב"ו לאהוב 
שם הנכבד והנורא - ההיה וההוה והעתיד להיות - בכל לבבנו ובכל נפשנו ולקדש שמו 

ברבים, בא"י מקדש שמך ברבים".
שו"ת 'ממעמקים' ח"ב סי' ד

וכבר נודע הסיפור המופלא על בעל 'יסוד ושורש העבודה', אשר מסר נפשו להתחפש 
כגוי ולהידחק בינות להמון צמא דם, אך ורק כדי לענות 'אמן' אחר ברכתו של הקדוש 
רבי אליעזר מורבלוב הי"ד אשר נידון למוות בעלילת שוא וזכה למסור נפשו על קידוש 
שמו יתברך, לא קודם שלמד מפי בעל 'יסוד ושורש העבודה' את סדר הוידוי והברכות 

המיוחדים למעמד נשגב זה.
פתח דבר – 'יסוד ושורש העבודה' מהדורת וילנא תרפ"ט

ברכת שהחיינו על ספירת העומר
ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת (כג טו)

שונה היא מצות 'ספירת העומר' משאר מצוות שהזמן גרמן, כשופר לולב וכו', בכך שאין 
שנאמרו  הרבים  ההסברים  מן  מקצת  נביא  להלן  'שהחיינו'.  ברכת  את  לפניה  מברכים 

בזה:
א. ברכת 'שהחיינו' נאמרת רק כאשר נהנה האדם מעצם המצוה, כגון השמחה שבנטילת 
לולב, הזיכרון שבתקיעת שופר וכדומה. לעומת זאת מצות ספירת העומר אינה גורמת 
אין  כן  ועל  ביהמ"ק,  חורבן  בזכרון  נפש  עגמת  משום  בה  יש  ואדרבה,  לאדם,  הנאה 

מברכין עליה 'שהחיינו' (בעל המאור סוף פסחים).
ב. כיון שזמן תחילת הספירה תלוי בקביעות חג הפסח כנאמר "וספרתם לכם ממחרת 
למצות  אף  מועילה  פסח  של  טוב  יום  של  שהחיינו  ברכת  לפיכך  טו),  כג  (ויקרא  השבת" 

הספירה ('שבלי הלקט' סי' רלד).
מברכים  הבן  שבפדיון  כפי  'מושלמת',  מצוה  על  אלא  נאמרת  אינה  שהחיינו  ברכת  ג. 
רק אחר שלושים יום מן הלידה שאז יצא הולד מתורת 'נפל', אך מצות ספירת העומר 
נשלמת רק אחר ספירת כל ז' השבועות, ולפיכך אין לברך עליה 'שהחיינו' (שו"ת מהרלב"ח 

סי' סב בשם הר"ן).

ד. עוד יש שביארו, כי נוסח 'והגיענו לזמן הזה' אינו מתאים למצות ספירת העומר, כיון 
עליה  לברך  אין  כן  ועל  שאחריו,  התורה  קבלת  בחג  אלא  הספירה,  בזמן  חשקנו  שאין 
'שהחיינו' ('בני יששכר' מאמרי ניסן יב). ויש שאכן כתבו שבברכת 'שהחיינו' של חג השבועות 

יוצאים ידי חובה אף על הספירה ('פחד יצחק' ערך 'עומר').

בכל יום כחדשים
ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה' (כג טז)

לא לחינם מכנה התורה את מנחת חג השבועות - חג מתן תורה כ'מנחה חדשה', אלא 
כדי לרמוז לנו כי התורה צריכה לדמות בעיני האדם בכל יום כאילו היום קיבלה מהר 
סיני, כפי שאמרו בספרי (ואתחנן לג): אל יהיו דברי תורה בעיניך כמגילה ישנה שאין אדם 

סובלה, אלא כמגילה חדשה שהכל רצים לקרותה.
'כלי יקר'

ורבנו החיד"א הוסיף בזה, שלפיכך חותמים אנו בלשון הווה - 'נותן התורה', משום שבכל 
יום כביכול ניתנת לנו התורה מחדש, בכך שמתגלים ללומדיה טעמים ודינים חדשים.

'פני דוד' אות ז

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
מסירות נפש לתפילה בעמק הבכא

מעעפני
תפילה ת

פנינ סיפם ם
לתפ ש

לא המדרש עיקר אלא המעשה 

וימנע ממחשבות זרות להציף את מוחו ולפגום את נשמתו.
בוקר:  בכל  לאומרה  מיוחדת  תפילה  כך  על  לנו  נתקנה  כבר  למעשה 
"אלוקי, נשמה שנתת בי טהורה היא ...ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה 
להסכים  האדם  על  אלו  שבמילים  קדמונים  כתבו  וכבר  לבוא".  לעתיד  בי 
הוא  מוכן  שקיבלה,  כפי  טהורה  נשמתו  את  להחזיר  בכדי  כי  במחשבתו, 

למסור נפשו על קידוש שמו יתברך.
עליהם  הגשמיים  ענייניו  מלבד  כי  דעתו,  את  האדם  מגלה  שכזו  בתפילה 
לעשות  מאווייו;  בראש  העומד  מהותי  רצון  ישנו  יום,  בכל  מתפלל  הוא 
את חפץ ה', ולו במחיר של מסירות נפש! היש לך מצות 'ונקדשתי' גדולה 

מזו?!
בנוגע  פי"ד)  סוף  (ש"ב  החיים'  ה'נפש  דברי  את  כאן  נזכיר  דברינו  כלות  טרם 
ותתלהט  תרבה  כך  "וכל  התפילה:  בעבודת  נפשך"  "ובכל  מצות  לקיום 
אהבתו יתברך בכח נפשו, עד שיהא חושק ומתאוה באמת שבדברו עתה 
יוצאת  נפשו  תהא  התפילה,  מנוסח  תיבה  איזה  של  הקדוש  הדיבור  אותו 
"ולעבדו  זש"כ  שמו.  יתברך  בו  כביכול  להתדבק  ותתעלה  לגמרי,  מהגוף 

...בכל נפשכם" ...היינו להעלות ולדבק בתפילתו את נפשו למעלה...".

המשך 'בנתיבות אמונים' 


