
בפתע  והנה,  מאוד.  עד  קרובים  נפשם,  נכספה  אליה  לארץ  ישראל  בני  היו  קרובים 
סירב  אדום  שמלך  לאחר  זה  היה  לאחור!  לשוב  לחזור,  ההוראה:  התקבלה  פתאום 
לבקשתם של בני ישראל לעבור בגבולו בדרכם לארץ, סירוב שאילץ את בני ישראל 

לשוב לאחוריהם ולהגיע לארץ בדרך הארוכה הסובבת את ארץ אדום.
הניסיון היה גדול מנשוא, וכאשר לדאבון לב, רבים מהעם לא עמדו בו ודיברו דברים 
קשים בה‘ ובמשה עבדו, נענשו בחומרה כששילח בהם ה‘ את הנחשים ַהְּׂשָרִפים אשר 

נשכו והמיתו עם רב מישראל.
לתזכורת גדולה מזו לא היו בני דור דעה צריכים. מיד כשהתוודו אמרו למשה: ”ָחָטאנּו 
ִּכי ִדַּבְרנּו ַבה‘ ָוָב“ (כא ז), ואף משה לא המתין. הוא נשא תפילה בעדם, ואחר נצטווה 

מפי הגבורה: ”ֲעֵׂשה ְל ָׂשָרף ְוִׂשים אֹתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּו ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי“ (שם ח).
במשנה (ר“ה פ“ג מ“ח) ציטטו חכמים את הפסוק הנזכר ותמהו: ”וכי נחש ממית או נחש 
מחיה“? ”אלא“, משיבים חז“ל, ”לומר לך: כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה 

ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמים היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים“.
את עומק משמעות דברי המשנה ביאר ה‘תפארת ישראל‘ 
להינצל  רק  כשמתפלל  אפילו  לן,  משמע  ”קא  לח):  (יכין 
אם  כי  נשמעת  התפלה  אין  השרפים,  כבנחשים  מצרה 

כשמתכוון שיחזקהו ה‘ לעבודתו יתברך“.
כלומר, הרוצה שתפילתו תישמע צריך להקפיד לכוון בה 
יזכה  שלה  הישועה  שבאמצעות  אחת –  למטרה  ורק  אך 
יוכל להתחזק ולהתעלות בעבודת הבורא, וכך יתגדל שמו 

יתברך בעולם.
דברי  הסבר  על  א)  כא  (ברכות  יונה  רבנו  כתב  לזה  בדומה 
אחת  שעה  שוהין  היו  הראשונים  ”חסידים  המשנה: 
שיכוונו  ”כדי   - למקום“  לבם  את  שיכוונו  כדי  ומתפללין 
שיהיה לבם שלם בעבודת המקום; ויבטלו מליבם תענוגי 
העולם הזה והנאותיהם, כי כשיטהרו ליבם מהבלי העולם 
הזה ויהיה כוונתם ברוממות השם, תהיה תפילתם רצויה 

ומקובלת לפני המקום“.

עיניו למטה ולבו למעלה
רפו  דף  (ח“ב  בדרשותיו  סופר‘  ה‘חתם  מרן  אמר  גדול  יסוד 
הצלחת  על  להתפלל  האדם  שמחובת  מאליו  מובן  ע“א): 

ונפשו  גופו  על  לשמור  מחובתו  כחלק  הזה,  העולם  חיי 
וביזיון  גנאי  כי  יבינו  הדעת  אניני  אמנם  רע.  מקרה  מכל 
מעל  גבוה  למקום  נפשם  ולקשר  בתפילה  לעמוד  הוא 

גבוה כדי לבקש על כיכר לחם אחת...
גשמיים  עניינים  על  התפילה  כוונת  שעיקר  נראה  לפיכך 

צריכה להיות שבמחיה שייתן לנו ה‘ נשתמש כדי להתחזק 
בגופנו לעבודתו יתברך. כי חיי העולם הזה נמשלים לשער הכניסה לחצר שבה שוכן 
כדי  השער  את  לפתוח  האדם  יטרח  לא  ובוודאי  הבא.  העולם  חיי  הוא  הלא  ארמון, 

למצוא את שערי הארמון נעולים בפניו.
ולבו  למטה  עיניו  שיתן  צריך  ”המתפלל  ב):  קה  (יבמות  באמרם  חז“ל  כוונת  שזו  ונראה 
למעלה“ - עיניו צריכות להיות למטה, על חיי העולם הזה, אך כוונת לבו צריכה להיות 
בעבודת  ועלייה  התקדמות  לצורך  יקדיש  המבוקש  השפע  שאת   – למעלה  מכוונת 

השם.

פתחו לי פתח
לימוד  על  כגון  לבוראו,  שבח  שהוא  דבר  אדם  ישאל  ”אם  (קלא):  חסידים  בספר  כתב 
שומע  הוא  ברוך  הקדוש  עליו,  נפשו  את  ושופך  שמים,  מחפצי  אחר  דבר  או  תורה 

תפילתו אף על פי שאין בידו מעשים טובים“.
וכך היה מפרש הרה“ק מקאצק זצ“ל את מאמר חז“ל (ברכות לג ב): ”הכל בידי שמים חוץ 
מיראת שמים“ - ”כל דבר שיבקש אדם מן השמים – אפשר שתתמלא בקשתו ואפשר 
שלא. אך אם יבקש יראת שמים - מובטח הוא שייענה. כי אי אפשר למנוע זאת ממנו“ 

(’להבות קודש‘ עמ‘ קצג, וראה מהרש“א ח“א שבת קנו ב).

אמר על כך המשגיח הגה“צ רבי חיים פרידלנדר זצ“ל: אף שיראת שמים אינה דבר 
של מה בכך אלא מעלה נשגבה שיש לעמול רבות כדי להשיגה, מכל מקום הלא כבר 
הובטחנו (שהש“ר ה ג) כי בכל הנוגע למילי דשמיא אין האדם צריך אלא לפתוח פתח 

כחודו של מחט, והקדוש ברוך הוא יסייע בידו ויפתח לו פתח כפתחו של אולם.
והוסיף המשגיח, שעצם הדבר שאנו מבקשים מלפני ה‘ שיסייע בידינו לעשות רצונו 
מחט,  של  כחודו  הקטן,  הפתח  זהו  בלבנו,  יראתו  וייטע 
של  כפתחו  פתח  הוא  ברוך  הקדוש  לנו  יפתח  שבזכותו 
עמ‘  א  מועדים  חיים‘  (’שפתי  אמתית  שמים  ליראת  ונזכה  אולם, 

עה).
חיים שהמלך חפץ בהם

הזהב:  בלשונו  כתב  המהר“ל,  אחי  מפרידבורג,  חיים  רבי 
חפץ  מלך  לחיים  ’זכרנו  השנה:  בראש  מתפללים  ”אנו 
הקדוש  שהמלך  חיים  אם  כי   – נבקש  לא  כלומר,  בחיים‘. 
השם  יראת  עמם  שיש  חיים  דהיינו  בו!  חפץ  הוא  ברוך 
הללו  החיים  כלומר,  חיים‘,  אלוקים  ’למענך  וזהו:  יתברך. 
 - החיים‘  (’ספר  עבודתך“  ולמען  למענך  הם   - מבקשים  שאנו 

חיים טובים פ“ז).

דברי  את  פרידלנדר  חיים  רבי  המשגיח  ביאר  זאת  לאור 
’זכרנו  שבבקשת  החיים)  ספר  עניין  החכמה,  (מאמר  הרמח“ל 
לחיים‘ מבקשים אנו מהקדוש ברוך הוא שימנה אותנו בין 
הצדיקים הנכתבים בספר החיים. והנה לכאורה תמוה, אם 
הוא  ברוך  מהקדוש  לבקש  יוכל  כיצד  רשע,  הינו  המבקש 
שישים חלקו בין הצדיקים, הלא זהו ממש הפך המציאות?
אנו  זו  שבבקשתנו  להבין,  נוכל  האמור  היסוד  שלפי  אלא 
לחיים  לזכות  שאיפתנו  את  העולם  מלך  לפני  מבטאים 
בלב  עולו  וקבלת  ה‘  רצון  עשיית  של  תוכן  מלאי  אמתיים 
מעשה  שכל   - חיים‘  אלוקים  ’למענך  של  חיים  שלם. 
יתברך.  כבודו  האדרת  למטרת  ורק  אך  ְיֻכַּון  בהם  ומעשה 
ואם כך נחיה, הרי ממילא יותן חלקנו בין הצדיקים, שזוהי 

כל מטרתם ושאיפתם בעולם (’שפתי חיים‘ שם).
אחר כל זאת נוכל להבין מפני מה הקדיש מרן ב‘שולחן ערוך‘ 
סימן מיוחד (או“ח סי‘ רלא) שבו טרח לפרט עד כמה חשוב יסוד זה בכל חיי היהודי, הן 
בחייו הרוחניים והן הגשמיים, ובנותן טעם להעתיק מתוך לשונו: ”וכן בכל מה שיהנה 
בעולם הזה, לא יכוין להנאתו, אלא לעבודת הבורא יתברך, כדכתיב: ’ְּבָכל ְּדָרֶכי ָדֵעהּו‘ 
(משלי ג ו) ואמרו חכמים: ’כל מעשיך יהיו לשם שמים‘, שאפילו דברים של רשות... יהיו 

כולם לעבודת בוראך או לדבר הגורם עבודתו“.
ומסיים ה‘שולחן ערוך‘: ”...כללו של דבר, חייב אדם לשום עיניו ולבו על דרכיו ולשקול 
כל מעשיו במאזני שכלו, וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך יעשהו, ואם 

לאו לא יעשהו; ומי שנוהג כן, עובד את בוראו תמיד“.

פרשת חוקת

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
מטרת התפילה – עבודת הבורא    

להורות על עניית אמן
”ִׁשְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים“ (כ י)

רמז   - ’אמן‘  הם  המן‘  המרים  ’נא  התיבות  סופי 
שהוא  מקום  בכל  ההוראה  מורי  של  לחובתם 
כמובא  אמן,  עניית  על  ולהזהיר  העם  את  להורות 

’חלק יעקב‘ חוקתבספר ’דרך משה‘ (ליום יא).

אמן באמונה 
”ַיַען א ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (כ יב)

משה  כלפי  הטענה  שעיקר  משמע  הכתוב  מלשון 
ואהרן הייתה על שלא דיברו אל הסלע אלא היכוהו, 

ונחשב להם הדבר לחיסרון באמונה.
כי  עמוקות‘,  ה‘מגלה  כותב  ואתחנן  בפרשת  והנה, 
עיקר האמונה תלויה בעניית אמן. מתוך כך מעניין 
לגלות כי דווקא בפרשת ’מי מריבה‘ נרמזת המילה 
ַהּמִֹרים  ָנא  ”ִׁשְמעּו  קרובים:  פסוקים  בשני  ’אמן‘ 
א  ”ַיַען  י);  (כ  ָמִים“  ָלֶכם  נֹוִציא  ַהֶּזה  ַהֶּסַלע  ֲהִמן 
יב)  (שם  ִיְׂשָרֵאל“  ְּבֵני  ְלֵעיֵני  ְלַהְקִּדיֵׁשִני  ִּבי  ֶהֱאַמְנֶּתם 
מן  דק  חיסרון  בכך  היה  השגתנו  שלמיעוט  [וכיוון 
הדק באמונה, רמזה זאת התורה רק בסופי התבות 

’נפלאות מתורתך‘ ערך אמןולא בראשיתן]. 

לרגל יום ההילולא של רבנו יעקב ’בעל הטורים‘ החל ביום ב‘ י“ב לחודש תמוז, 
נביא כאן מתוך פירושיו על התורה, דברים נשגבים במעלת הברכות ועניית אמן:

אמן
העונה  ’גדול  ב):  נג  (ברכות  חכמים  ”אמרו 
הוא  ’אמן‘  כי  והטעם,  המברך‘.  מן  יותר  אמן 
כי  ונמצא   ,[91] ו‘אדנ-י‘  ’הוי“ה‘  שמות  של  בגימטרייה 
המברך לא הזכיר בברכתו אלא שם אדנות בלבד, ואילו 

העונה ’אמן‘ זכה לייחד הוי“ה ואדנות כאחד.  
דברים כז ו

ברכה
ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאֵקי  ”ה‘  כתיב: 

ְּפָעִמים“ (דברים א יא). ויש לפרש כי בכך אמר משה 
במאה  יום  בכל  ה‘  את  ’ברכו  ישראל:  לבני  ע“ה  רבנו 

זהובים,  עשרה  הוא  ברכה  כל  של  ששכרה  וכיון  ברכות‘, 
נמצא ששכרכם יהיה אלף זהובים בכל יום.

דברים לג א

נננננננננננננננננ

א
ף
ה

מאה

91100



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

זיע“א,  הקדוש  החיים‘  ה‘אור  עטר,  בן  חיים  רבנו  של  מגוריו  בתקופת  זה  היה 
בעיר סאלי שבארץ מרוקו.

איש אחד היה בסאלי ושמו ישועה שפורטס. עשיר מופלג היה האיש, בבעלותו 
כמה וכמה אחוזות ברחבי המחוז, ושדותיו וכרמיו הניבו לו הון רב.

השתדל  שידע  המצוות  על  הארץ.  עם  היה  כן  עשיר,  שהיה  ככל  עקא,  דא 
לשמור, אולם אלו היו מעטות. ניתן לומר שלא היה מדקדק בקלה כבחמורה, 

ואף לא בחמורה כבחמורה...
לא  הוא  חכמים.  אמונת  בהקפדתו:  נודע  שבה  הייתה  יחידה  אחת  מצווה  אכן 
פסע צעד צעד משמעותי אחד מבלי להתייעץ עם הצדיק שבעירו, הלא הוא 
ה‘אור החיים‘ הקדוש. בכל עת שהתלבט האם לגשת לעסקה מסוימת או שהיה 
זקוק לישועה, מיד היה מחיש פעמיו לבית הדל שמוקם בקצה העיר. שם, ספון 
היה ה‘אור החיים‘ על התורה ועל העבודה יומם ולילה, ולבו הרחום היה פתוח 

כאולם לכל נצרך.
באותה העת עשה האיש את אחת מעסקות חייו, כאשר רכש פרדס מפורסם 

ונודע ששכן בעיבורה של סאלי.
האילנות הטובים שצמחו בפרדס הניבו פרות נפלאים ואיכותיים שיצאו להם 
הפרדס  של  סודו  מקור  שמו.  את  שגידלו  הם  לא  אולם  הארץ,  בכל  מוניטין 
שכן בלב לבו, בינות לעצי הפרי המלבלבים. שם פיכו בעוז שני מעיינות זכים 

וצלולים אשר מימיהם התאחדו לנחל מרשים שהלך על פני הפרדס כולו.
הפכוהו  טורח,  בלא  השנה  עונות  בכל  הפרדס  את  המעיינות  שהשקו  מלבד 
העצים  ירוקת  הצלול,  ההרים  אוויר  נדירה;  חמדה  לשכיית  הימים  ברבות 
לתושבי  מועדף  נופש  למקום  הפרדס  את  והפכו  יחדיו  חברו  המים,  והמיית 

האזור, יהודים ונוכרים כאחד. 
בתי הנופש הנאים שהיו פזורים על שפת הנחל הושכרו בסכום כסף לא מבוטל 
לכל החפץ להימלט לזמן מה משאון העיר ומהמולת היום-יום, והמקום שקק 

חיים כמעט בכל ימות השנה.
סוחר ממולח היה ישועה, אולם רכישת הפרדס מבעליו הערבי לא עלתה לו 
בנקל. את רוב הונו שיעבד לצורך כך, וזאת משום שצפה כי תוך שנים ספורות 

יכסה הרווח את ההשקעה, ומכאן ואילך יכפיל וישלש את הונו עד אין קץ.
טרם סגירת העסקה סר ישועה אל מעונו של ה‘אור החיים‘ הקדוש, שטח בפני 
הצדיק את פרטי העסקה וזכה לברכתו הנלבבת, ומיד לאחר מכן פנה לחתום 

את החוזה לחיים ולשלום.
נכנס  אחד  בבוקר  כאשר  ישועה,  לידי  הפרדס  שעבר  מאז  חלף  ימים  שבוע 
בשעריו והבחין כי דבר מה אינו מתנהל כשורה. הוא הביט סביבו ונחרד: תעלות 
המים שהשקו את הפרדס יבשות היו וצחיחות, ושום טיפת מים לא זרמה בהן.
המים  בעד  מונע  כלשהו  מכשול  שמא  לבדוק  המים,  מקור  אל  מיהר  הוא 
פשוטו  מימם,  מלתת  חדלו  המעיינות  כי  להוותו  גילה  שם  אולם  מלעבור, 
תעלות,  סביב  חפרו  הם  המומחים,  טובי  למקום  נקראו  מהר  חיש  כמשמעו. 

חישבו חשבונות והעלו השערות, אולם דבר לא הועיל.
עולמו של ישועה חשך בעדו.

ששכן  הנופש  מרכז  ועבור  הפרדס  עבור  מוות  מכת  הייתה  המעיינות  יבושת 
בטבורו, אולם בעיקר הורידה לטמיון את כל כספו והותירה אותו כמעט חסר 

כל.
לצד  התיישב  הקדוש,  החיים‘  ה‘אור  של  ביתו  אל  שוב  מיהר  נפולות  בפנים 
השולחן הדל ופרץ בבכי חסר מעצורים. דקות מספר חלפו עד שהיה מסוגל 

לדבר, לא לפני שלגם מעט מכוס המים הצוננים שהגיש לו הצדיק.
בסבלנות רבה הקשיב ה‘אור החיים‘ לסיפורו העגום, כשעיניו החומלות סקרו 
אותו בצער ובהשתתפות. משסיים ישועה לפרוק את שעל לבו אמר לו ה‘אור 

החיים‘ בקול עגום ובמילים מדודות:
בירכת  לא  כי  לגלות  ונחרדתי  המים  כוס  את  ששתית  בעת  בך  הבטתי  ”בני, 
ראשונה  ברכה  הברכות,  שתי  היעדר  מפני  כי  לך  דע  לאחריה.  לא  וגם  לפניה 

ואחרונה, יבשו המעיינות!
בטוחני בקביעתי זו, ואף רמז יש לי לכך מן הכתוב בישעיה (יב ג): ”ּוְׁשַאְבֶּתם 
ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה“ - בששו“ן ראשי תבות: ’בברכות שתיים, שהכול 
ממעייני  חיים  מים  לשתות  יזכה  אלו  בברכות  הנזהר  רק  כי  נפשות‘,  ובורא 

הישועה, ומי שאינו נזהר בכך מסתכן באיבוד הברכה.
קבל על עצמך מיום זה ואילך להקפיד על הברכות כראוי, ומבטיח אני לך כי 

המעיינות ישובו לתת מימיהם כבתחילה!“
הדברים שיצאו מלבו הטהור של הצדיק מצאו מסילות ללבבו של ישועה. הוא 
קיבל על עצמו להתחזק באמירת הברכות ואף התחייב לפעול ולחזק אחרים 

בכך. ה‘אור החיים‘ בירכו בחום, והוא עזב את הבית בלב רגוע.
יממה לאחר מכן שבו המעיינות לנבוע כבתחילה, ויהי לפלא.

באי  פני  את  קיבל  היום  אותו  למן  התחייבותו.  על  מאודו  בכל  שמר  ישועה 
ו‘בורא  ’שהכל‘  ברכות  חרוטות  היו  שעליו  עיניים  ומאיר  גדול  שלט  הפרדס 
השתייה  לפני  לברך  ”חובה  בולטת:  תזכורת  בתוספת  נאות,  באותיות  נפשות‘ 

ולאחריה!“
מאז המאורע, כך אומרים, נקרא המקום ”מעיינות חיים“ על שם הצדיק, ומשך 
רבות בשנים נודעו מי המעיינות כסגולה בדוקה לרפואה ולישועה בזכות ה‘אור 

החיים‘ הקדוש זצ“ל.
(שו“ת ’עמק יהושע‘ ח“ב או“ח סוף סי‘ כח, בשם הצדיק רבי רפאל אנאקווה זצ“ל אב“ד סאלי)

בצדקו חון חשרת מים
”ַוָּיֶרם מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַוַּי ֶאת ַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים“ (כ יא)

בתפילת הגשם אנו מבקשים בזכותו של משה: ”ְזכֹור ָמׁשּוי ְּבֵתַבת ּגֶֹמא ִמן ַהַּמִים... 
הכאת  הלא  העולם,  ומקשים  ָמִים“,  ַחְׁשַרת  חֹון  ְּבִצְדקֹו   - ָמִים  ַוֵּיְצאּו   ָה ַהֶּסַלע  ַעל 
אפוא  כיצד  לארץ.  ייכנס  לבל  נענש  אף  שמחמתו  כעוון  למשה  נחשבה  הסלע 

מבקשים שדווקא בזכות זו יחוננו ה‘ במתנת המים?
ביאר זאת הרה“ק רבי יצחק מוורקא: בהכאתו על הסלע הפגין משה מסירות נפש 
נפלאה ומיוחדת, כזו שהזכרתה יכולה להוסיף לזכויותינו. כפי שמסביר רש“י להלן 
(כ יב) שהסיבה שהורה הקדוש ברוך הוא למשה להוציא את המים מן הסלע בכוח 
דיבורו הייתה כדי שבני ישראל ילמדו קל וחומר: ”מה סלע זה שאינו מדבר ואינו 

שומע... מקיים דבורו של מקום, קל וחומר אנו“.
אכן, חשש משה פן לא ילמדו בני ישראל קל וחומר זה בעצמם ובכך יתעורר עליהם 
קטרוג, ועל כן בחר להכות את הסלע על אף שדרש ממנו הדבר מסירות נפש שאין 

כדוגמתה. בעבור מסירות נפש שכזו אכן ראוי שנבקש: ”בצדקו חון חשרת מים“.
’תפארת שמואל‘ וארא

תכלית הגזרה - לעורר לתפילה
”ָלֵכן א ָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם“ (כ יב)

מובא במדרש (דב“ר יא י): ”דבר זה היה קל בעיניו של משה, שאמר: ’ישראל חטאו 
אני  ממני,  קיבל  מיד  רחמים  עליהם  שבקשתי  וכיון  פעמים  כמה  גדולות  חטאות 
שלא חטאתי מנעורי - לא כל שכן!‘... וכיון שראה הקדוש ברוך הוא שֶׁקַּל הדבר 
בעיניו של משה ואינו עומד בתפילה, מיד קפץ עליו ונשבע בשמו הגדול – שלא 

יכנס לארץ ישראל...“
ולכאורה יש להבין, על מה חרי האף, ומה בצע בכך שמשה התמהמה מלהתפלל?

ביאר המשגיח הגה“צ רבי נתן מאיר ווכטפויגל:
המטרה  היא  אלא  המיוחלת,  המטרה  להשגת  כאמצעי  רק  נועדה  לא  התפילה 
בעצמה! והיינו, שאם חלילה נגזרה גזרה, זהו סימן שעלינו להתאמץ בתפילה; אילו 
הייתה התפילה רק כאמצעי, יכול היה משה לדחותה, אך כיוון שהיא הייתה תכלית 
התפילות  כל  הועילו  לא  שוב   - ומשאיחרה  כך,  כל  לאחרה  עליו  היה  לא  הגזרה 

הרבות שהתפלל לאחר מכן.
’לקט רשימות‘ ענייני תפילה עמ‘ מג

גם ’צעקה‘ יכולה להישמע
”ַוִּנְצַעק ֶאל ה‘ ַוִּיְׁשַמע קֵֹלנּו“ (כ טז)

פסוק זה, הסביר רבי חיים מפרידבורג אחי המהר“ל, מלמדנו היטב על כוחה של 
תפילת הרבים: על אף שהתורה מעידה שתפילתם של ישראל במצרים לא הייתה 
כי אם בגדר צעקה בעלמא, כזו שמעורבת מקולות שונים ונעשית ללא כוונת הלב, 

בכל זאת קיבל הקדוש ברוך הוא את תפילתם מתוך שרבים היו.
’ספר החיים‘ סליחה ומחילה פ“ח

מפני מה שינו הכנענים לשונם?
”ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל ֲעָרד יֵֹׁשב ַהֶּנֶגב“ (כא א)

”[’כנעני‘ זה מבני עמלק היה], ושנה את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שיהיו ישראל 
מתפללים לקדוש ברוך הוא לתת כנענים בידם, והם אינם כנענים...“ (רש“י). 

כתב ה‘משך חכמה‘:
נראה כי מקרא זה הינו המקור להלכה המובאת בגמרא (ב“מ קו א) העוסקת באדם 
ששכר אותו חברו לזרוע חיטים בשדהו. הלך השליח וזרעה שעורים, ולכן אף אם 
רוב שדות המחוז התקלקלו והתייבשו באותה שנה, חייב השליח לשלם למשלח 

את דמי החיטים שהפסיד לו.
שהשדה  שהסיבה  ייתכן  כי  לשליחו  לומר  המשלח  יכול  הגמרא:  שם  ומבארת 
של  גידולם  הצלחת  על  השנה  תפילותיו  בכל  כיון  שהוא  משום  הייתה  התקלקל 
החיטים, ואילו השליח היה זורע חיטים כבקשתו, הייתה התפילה מועילה בעבורן 

שיצליחו. וכעת, כיוון שזרע שעורים לא עמד להן כוח התפילה - והתקלקלו.
* * * * *

המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין היה אומר, כי מדברי רש“י אלו נוכל ללמוד עד כמה 
גדול כוח התפילה - עד שאף שפלים ונבזים כבני עמלק הבינו כי רק מכוחה יוכלו 

ישראל לנצחם, ועל כן עשו כל השתדלות למנעה מהם.
’לתתך עליון‘ עמ‘ שלו

רמז לברכות נר חנוכה
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ֲעֵׂשה ְל ָׂשָרף ְוִׂשים אֹתֹו ַעל ֵנס ְוָהָיה ָּכל ַהָּנׁשּו ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי“ 

(כא ח)

כתב רבי משה מאט, תלמיד המהרש“ל, בספרו ’מטה משה‘ (אות תתקפ) כי בפסוק זה 
נוכל למצוא רמז לשלוש הברכות שאותן מברכים אנו בלילה הראשון של חנוכה, 

וכדלהלן:
לברכת  רמז   - ֵנס“  ַעל  אֹתֹו  ”ְוִׂשים  נר...‘;  ’להדליק  לברכת  רמז   - ָׂשָרף“   ְל ”ֲעֵׂשה 
’שעשה ניסים‘ הנאמרת אחריה; ”ְוָרָאה אֹתֹו ָוָחי“ - רמז לברכת ’שהחיינו‘ הנאמרת 

לבסוף.
רומזת  זה  בעניין  המוזכרת  ’נחש‘  המילה  שאף  אמת‘  ה‘אמרי  בעל  ואמר  הוסיף 

לשלוש ברכות אלו: ”שעשה ניסים“, ”להדליק נר חנוכה“ ו“שהחיינו“.
’ליקוטי יהודה‘

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
מים בששון ממעייני הישועה

מעעפני
בצדקו ח

פנינ סיפם ם
ממ שון

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


