
מקור  ששימשה  תפילה  אותה  משה,  של  תפילתו  בתיאור  נפתחת  ואתחנן  פרשת 
אות  בכל  שדקדקו  המפרשים  בספרי  לראות  שנוכל  כפי  התפילה,  מהלכות  לרבות 

ותבה בתיאור תפילתו של משה ולמדו מהן תִלי תלים של הלכות.
ֶאל  ”ָוֶאְתַחַּנן  כג):  (ג  הכתוב  מלשון  המדייק  בחיי  רבנו  דברי  את  נביא  מאמרנו  בראש 
ה‘ ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר“, כי: ”הייתה התפילה בחיתוך שפתיים“. [החיד“א בספרו ’נחל 
קדומים‘ הוסיף על כך שראשי התיבות: ’ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר‘ הינם ’הבל‘ - רמז להבל 
היוצא מפי האדם בחיתוך שפתיו, ולפיכך הזהיר שלא יוציא המתפלל את התיבות 

בהנעת השפתיים בלבד, אלא יוציא הבל מפיו].
יג):  יב  (במדבר  מרים  על  משה  תפילת  את  המתאר  הפסוק  על  בחיי  רבנו  כתב  זה  כעין 
הייתה  התפילה  כי  ’לאמר‘,  ”וטעם  ָלּה“:  ָנא  ְרָפא  ָנא  ֵאל  ֵלאמֹר  ה‘  ֶאל  מֶֹׁשה  ”ַוִּיְצַעק 
צריך  המתפלל  כי  א)  לא  (ברכות  רז“ל  שאמרו  וזהו  במחשבה.  לא  מוחלטת,  באמירה 
של  פיו  ברוח  האותיות  שיצטיירו  כדי  החיתוך,  ”וטעם  והוסיף:  בשפתיו“.  שיחתוך 

אדם בקול ורוח ודבור, ותעלה התפלה מצויירת ברוח לפניו יתעלה“.
ופסקו להלכה הרמב“ם (תפילה ה ט) והשו“ע (או“ח קא ב) על תפילת שמונה עשרה: ”ולא 
יתפלל בלבו אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאזניו בלחש“. [ה‘משנה ברורה‘ 
ישמע,  לצדו  העומד  שחברו  באופן  קולו  להגביה  שלא  שראוי  הסביר  עי“ש)  ו  ס“ק  (שם 
שומע  הוא  ברוך  שהקדוש  מאמין  אינו  שכביכול  אמנה,  מקטני  נראה  הוא  כך  שכן 

תפילת לחש].
מדוע עלינו להוציא המילים מפינו?

את יסוד ההלכה שיש להוציא את מילות התפילה מהפה למדה 
הגמרא (ברכות לא א) מן הפסוק בתפילתה של חנה [שאף ממנה 
ִהיא  ”ְוַחָּנה  יג):  א  א‘  (שמואל  תפילה]  מהלכות  כמה  חז“ל  למדו 
אמנם  ִיָּׁשֵמַע“ –  א  ְוקֹוָלּה  ָּנעֹות  ְׂשָפֶתיָה  ַרק  ִלָּבּה  ַעל  ְמַדֶּבֶרת 
להוציא  הקפידה  המילים  את  אך  נשמע,  לא  חנה  של  קולה 
ומכאן  ָּנעֹות“,  ְׂשָפֶתיָה  ”ַרק  ככתוב:  שפתיים,  בחיתוך  מפיה 

שהמתפלל צריך לחתוך את מילות התפילה בשפתיו.
התפילה  הלוא  המפרשים:  גדולי  של  שאלתם  נודעה  וכבר 
נקראת ’עבודה שבלב‘, והקדוש ברוך הוא יודע מחשבות בני 
אדם; אם כך מדוע עלינו לומר בפינו את מילות התפילה ולא 

די שנהרהר אותן בלבנו? 
על שאלה זאת נתנו רבותינו תשובות רבות, ונביא כאן מקצתן:
רבי חיים מוולוז‘ין (’נפש החיים‘ פרקים, פ“ה) ביאר זאת על פי הכלל 
שקבע בכמה מקומות בספרו הגדול (ראה ש“ב פי“א ועוד) כי עיקרה 

מצטרפת  רק  והמחשבה  בפועל,  המעשה  הוא  מצווה  כל  של 
למעשה. ולענייננו, כלל זה אינו נוגע רק למצוות מעשיות, אלא גם לתפילה הנקראת 
’עבודה שבלב‘, וכך מובנת חובת המתפלל לחתוך בשפתיו את תיבות התפילה. חובה 
זאת אינה רק בגדר ’לכתחילה‘ אלא היא מעכבת אף בדיעבד, ומי שהתפלל בהרהור 

חייב לחזור ולהתפלל בחיתוך שפתיים.
עוד הביא ה‘נפש החיים‘ מכתבי האר“י [על פי דברי הזוהר (פקודי רסב ב)] שאמנם כוונת 
באמצעות  נעשה  בוודאי  התיקון  עיקר  אולם  שבדיבור,  הנשמה  בבחינת  היא  הלב 
יתוקנו  יחדיו  שניהם  ובשילוב  הדיבור,  גוף  בבחינת  שהן  השפתיים  ותנועת  עקימת 

העולמות.
כדי שגם המון העם יעסקו בתפילה

ביאור נוסף הביא החיד“א (’חומת אנך‘ תהלים סה) בשם רבנו האר“י ז“ל, שדרש בעניין זה 
את הכתובים בתהלים (סה ב-ג): ”ְל ֻדִמָּיה ְתִהָּלה ֱאקִים... ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה ָעֶדי ָּכל ָּבָׂשר 
ָיבֹאּו“; ”ְל ֻדִמָּיה ְתִהָּלה“ - משום שיודע מחשבות אתה, ואינך זקוק שיוציא האדם 

 - ָיבֹאּו“  ָּבָׂשר  ָּכל   ָעֶדי ְּתִפָּלה  ”ׁשֵֹמַע  אולם  תפילתו,  לשמוע  כדי  מפיו  המילים  את 
הסיבה שאנו מתפללים בקול הנשמע לאוזן, היא כדי שיבואו אחרים ויתפללו אחרינו.
וביאר החיד“א, שאילו היה מסתפק כל אדם בתפילה שבלב לפי דרגתו, היו פשוטי 
בתואנה  כדרכם  ומשתמטים  התפילה  מחובת  עצמם  פוטרים  וההדיוטות  העם 
שהתפללו כבר בלבם. וכך במקום שבתי הכנסיות יהיו מלאים בהמון אדם המהללים 
את ה‘, יתרוצצו רבים בשווקים וברחובות, יתרגלו לחטוא ולבסוף אף יפטרו עצמם 

מווידוי על חטאיהם בתואנה כי התוודו בלבם... 
לפיכך כה חשוב שנקפיד לומר את מילות התפילה בפה.
לדיבור האדם ישנה ממשות

מילות  את  להוציא  מקפידים  שאנו  שהסיבה  וירא)  (פר‘  רקאנטי  מנחם  רבי  כתב  עוד 
צריכים   – הזה  העולם  ענייני  שכל  ההשגחה  שגזרה  מכיוון  היא  מהפה  התפילה 
בזוהר  שאמרו  וכפי  בלבד.  במחשבה  די  ולא  בדיבור  או  במעשה  בפועל:  להוציאם 
שכל  ַהּקֹול“,  ֶאת   יֹוִלי ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ”ִּכי  כ):  י  (קהלת  הפסוק  על  א)  רצד  האזינו  זוטא‘  (’אדרא 
מחשבה שחושב האדם אינה פועלת כלום עד שמוציאה בשפתיו, ומשיוצאת המילה 
וממנה  העליונים  בעולמות  וטסה  עולה  העולם,  לאוויר  בוקעת  היא  הרי  משפתיו 
קֹול  ֶאת  ה‘  כד): ”ַוִּיְׁשַמע  ה  (דברים  ככתוב  עולם,  של  מלכו  באוזני  הנכנס  ה‘קול‘  נעשה 
זוכה  התפילה,  תיבות  את  בשפתיו  להוציא  האדם  נזהר  אם  ֵאָלי“.  ְּבַדֶּבְרֶכם  ִּדְבֵריֶכם 

לעשותן ככתר וכעטרה למלך עולמים.
היוצאות  שבאותיות  גאון,  סעדיה  רבי  בשם  הרקאנטי  והביא  הוסיף  דבריו  בהמשך 
ופועלת  וסודות  כוונות  המחדשת  ממשות  יש  הפה  מן 
תורה  במתן  שמצינו  למה  כדומה  העולם.  בטבע 
ממשות  לו  והייתה  גדולה  באש  בלול  היה  ה‘  שקוֹל 
גמורה וגלויה, שנאמר (שמות כ יד): ”ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת 
כל  יוכל  הדבר  את  במעט  המזכירה  דוגמה  ַהּקֹות“. 
אדם לראות בעצמו, שכשמדבר הוא ביום קר, נחתך 
האותיות.  כדמות  צורות  ויוצר  באוויר  דיבורו  הבל 
כיצד  להבין  נוכל  זה  סוד  שבהבנת  הרס“ג  והוסיף 

פועלים שמות הקודש לשנות את הטבע, ואכמ“ל.
זצ“ל  פינקל  צבי  נתן  ר‘  הגאון  מיר  ישיבת  ראש  על 
לומר  התפילה  בעניין  מאוד  זהיר  שהיה  מסופר 
שפתיים,  בחיתוך  הסידור  מתוך  ומילה  מילה  כל 
במתיקות ובהתעוררות נפלאה על אף שהדיבור היה 

קשה לו ביותר (’לבוקר רינה‘ עמ‘ כז).
הגאון רבי משה שטרנבוך כתב (’תשובות והנהגות‘ ח“ה סי‘ מד) 
בעמדו  דווקא  האדם  את  שוטפים  רבים  הרהורים  כיצד  נפשו  מרת  יודע  לב  כל  כי 
לתפילה, ואם האדם רק מהרהר בליבו עלולה תפילתו להתבטל ברוב ההרהורים, חס 
ושלום. ולפיכך חשוב שנוציא הדיבורים מפינו ובכך נבטל את אותם הרהורים, כי כלל 

הוא בידינו ש: ”אין מחשבה מוציאה מידי דיבור“ (קידושין נט ב).
אמן בחיתוך שפתיים

להשלמת הדברים נביא כאן מדברי המהר“ל על מאמר חז“ל (שבת קיט ב): ”כל העונה 
אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן“: אין כוונת המילים: ”בכל כוחו“ - בקול רם, 
שאם כן היו אומרים חז“ל ”בקול רם“. גם אין כוונתם לומר בכל כוונתו, שאם כן היו 
אומרים זאת במפורש. אלא כוונתם להורות לנו שנאמר את ה‘אמן‘ בחיתוך שפתיים 
כי  עדן“,  גן  שערי  לו  ”פותחים  הוא:  כך  על  השכר  ולפיכך  רפה.  בשפה  ולא  גמור 
לפתיחת דבר שהיה סגור ונעול צריך כוח רב, וזה שעונה אמן בכל כוחו ראוי שיפתחו 

לו השערים הנעולים (’נתיבות עולם‘ נתיב העבודה פי“א).

פרשת ואתחנן

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
החובה להתפלל בחיתוך שפתיים

נהלל בעניית אמן 
”ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו 

ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינוּ“ (ו כג)

’אמן‘,  הם  ְלַמַען‘  ִמָּׁשם  ’הֹוִציא  התיבות  סופי 
הם  ָלֶתת‘  ֹאָתנּו  ָהִביא  ’ְלַמַען  התבות  וראשי 
’אהלל‘, רמז לכך שהקדוש ברוך הוא הוציאנו 
ממצרים למען נהיה לו לעם סגולה, נאמין בו 

ונהללו בעניית אמן. 
 ראה הגש“פ ’לב שמח‘ עמ‘ לג

אמר הגה“צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ“ל
 בשם הסבא מקלם:

     ”כדאי לו לאדם לבוא לעולם הזה ולסבול 
   בו ייסורי איוב במשך שבעים שנה

  ולו בשביל שיענה פעם אחת
              בכל ימי חייו אמן“.

                                                 הקדמה לספר 'תפילת חנה' 
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’יודקה החייט‘. מאחורי כינוי פשוט זה הסתתרה לה דמות פלאים. דמות מופת שחיה 
לפני כמה דורות וזכתה להביא מזור ומרפא לאלפים ולרבבות.

במה היה גדול כוחו של יודקה זה מיתר חייטי דורו? על כך יסופר בסיפור שלפנינו.
בראשית ימיו נודע יודקה כבור ועם הארץ‘, מן הסוג שהיה מצוי רק בימי קדם, כזה 
שאף צורת אות לא ידע, אולם במלאכת החייטות היה מומחה עד למאוד, ואף הפך 

ברבות הימים לחייטו האישי של ה‘פריץ‘ המחוזי ומשפחתו.
ביום מן הימים התבשר יודקה מפי הפריץ כי בתכניתו לערוך חגיגה גדולה בחצרו לכל 

רעיו וידידיו, והוא מבקש לתפור לאירוע מדים אחידים לכל משרתיו.
”סומך אני על מומחיותך“, החמיא לו הפריץ, ”ועל כן הפעם יהיה עליך לנסוע בעצמך 

ליריד בלייפציג ולרכוש את הבדים המתאימים!“
בטרם כילה לדבר, הושיט הפריץ ליודקה המופתע חריט עור גדוש במטבעות שעלו 
יחדיו למניין שלוש מאות רובל כסף, סכום עתק באותם הימים, הצביע על עגלת צב 
לו  והורה  מומחה  עגלון  בידי  ומונהגת  אבירים  סוסים  לצמד  רתומה  בחצרו  שעמדה 

לצאת לדרך ללא שהיות.
כעבור ימים אחדים מאז צאתו לדרך הביט יודקה מחלון העגלה ולפניו נגלה מראה 
הסביבה,  מפריצי  לאחד  שייכת  שנראתה  מפוארת  עגלה  נסעה  הנגדי  בכיוון  מזעזע: 

כשמאחוריה נשרך יהודי צנום הכבול אליה בעבותות.
לנוכח המראה לא יכול היה יודקה לחשות. הוא קפץ ממקומו כנשוך נחש ומשך מידי 

העגלון את רתמות הסוסים תוך שהוא גורם לעגלה לנטות לצִדה ולחסום את הדרך.
לא חלפה שנייה והעגלה שמנגד הוכרחה לבלום. יודקה שהיה חסון וגיבור חיל, ניגש 
להתעלל  אתה  מהין  כיצד  שכמוך!  ואכזר  ”רשע  בפניו:  והטיח  בעגלה  שישב  לפריץ 
בחסר ישע זה?“ - אמר, תוך שהוא מצביע על היהודי האומלל שקרס תחתיו מתעלף.

הפריץ ההמום נרתע מתקיפותו של יודקה והשיב בהכנעה: ”ומה אעשה? הלוא יהודי 
זה חייב לי דמי חכירה של שנים מספר וגזר על עצמו במו ידיו את מיתתו המשונה“.

”מהו סכום החוב?“ שאל יודקה.
”שלוש מאות רובל!“ השיב הפריץ בלי למצמץ.

מבלי לחשוב פעמיים נטל יודקה את חריט העור שנתן לו אדונו, והעביר לידי הפריץ 
ההמום שלוש מאות רובל טבין ותקילין.

לביתו  להבהילו  מיהר  ויודקה  מכבליו,  המסכן  היהודי  את  שחרר  האכזר  הפריץ 
ולמשפחתו הדאוגה שהעניקה לו טיפול מסור.

להמשיך ללייפציג בלי הארנק לא היה טעם, ויודקה נע ונד בדרכים שבועות אחדים 
משרתי  גילוהו  וכבר  מסתור,  מקום  לעצמו  למצוא  הספיק  טרם  לכפרו.  שהגיע  עד 

הפריץ והובילוהו לפני אדונם הזועם.
חרב הפריץ המצוחצחת כבר נשלפה מנדנה, כשפתאום קפץ יודקה והשתטח לרגליו 
בהכנעה. ”אדוני הפריץ“, אמר בקול בוכים, ”הלוא אם תהרגני לעולם לא תקבל את 
כספך! אנא תן לי את נפשי לשלל ומבטיח אני כי אעשה כל מאמץ להשיב את חובי“.

מכות  ועבדיו  הפריץ  בידי  שהוכה  לפני  לא  לדרכו,  יודקה  שוחרר  כל הסיכויים  כנגד 
בדרכים,  לנדוד  שוב  והחל  מכפרו  נמלט  ובנפשו  בגופו  ורצוץ  שבור  וכך,  נאמנות. 

בערום ובחוסר כול.
באחד הימים נשאוהו רגליו לליז‘ענסק, מקום מושבו של הקדוש רבי אלימלך זי“ע. 
יודקה שמצא פינה חמה על יד התנור בבית המדרש וזכה למזון ומשקה מידי חסידים 

רחומים, החליט לעשות את החורף בליז‘ענסק.
היה יודקה מצטנף בפינתו משך ימים ושבועות, משתדל שנוכחותו לא תפריע לאיש, 
בעוד שיגם ושיחם של הצדיקים שלמדו בסביבתו לא חדרו לאוזניו המגושמות, ואף 

לא דבריו של הרבי הקדוש שנישאו בבית המדרש.
ביום מן הימים, מבלי שהיה לכך הסבר מניח את הדעת, קלטו אוזניו לראשונה משפט 
להקפיד  עליו  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  להתפלל  הזוכה  ”יהודי  הרבי:  מדברי  אחד 

להוציא את מילות התפילה מפיו במתינות, כאדם המונה יהלומים...“
עד כאן הצליחו אוזניו של יודקה לקלוט. ’כנראה כיוון הרבי אליי‘, הניח משום מה. 
כמונה  במתינות  להתפלל  ואילך  מכאן  עצמו  על  לקבל  החליט  מדוע,  להבין  מבלי 

מעות, ממש כפי שציווה הרבי.
אלא שכאמור, בור ועם הארץ היה, וכשהחל להתפלל בקול ובמתינות גרמו שגיאותיו 
ועבר להתפלל  לא ויתר יודקה  זאת  רבים מהמתפללים. למרות  הרבות לגיחוך אצל 
בחדר צדדי. הוא היה יושב בו בכל בוקר משך שעות ארוכות עד שהצליח לסיים את 
תפילת השחרית. מיד לאחריה פנה להתפלל מנחה, ולאחריה ערבית. רק בשעת לילה 

מאוחרת מצא זמן להכניס דבר מה לפיו.
היה זה במוצאי יום כיפור. השמש, שלא הבחין באיש שעמד באמצע תפילת מוסף, 
נעל את דלת הברזל הכבדה והותיר את יודקה בבית המדרש. לפנות בוקר סיים יודקה 
כלשהו  משקה  או  מאכל  דבר  אחר  פינה  בכל  לחפש  החל  וצמא  רעב  תפילתו.  את 
שישביעו את רעבונו אך לא מצא דבר. הוא המשיך לחפש עוד מעט, אלא שאז אפסו 

כוחותיו והוא צנח תחתיו.
נרדם יודקה, והנה בחלומו מופיע יהודי הדור צורה ולבוש לבנים וכה היו דבריו: ”אני 
הוא היהודי שהצלת ברחמיך מידי הפריץ הרשע! צר לי לספר לך, אך גופי לא עמד 

בייסורים הקשים וימים מספר לאחר שפדיתני נפחתי את נשמתי“.
ועתה  ממעשך  מאוד  עד  התפעלו  בשמים  ”כי  נעלם,  בטרם  האיש  הוסיף  לך“,  ”דע 
זה  מיום  לסבלותיך!  הקץ  הקיץ  כי  והכריעו  עליך  חסו  כדבעי,  להתפלל  כשהתחלת 

ואילך קרנך תתחיל לעלות מעלה מעלה, בגשמיות וברוחניות“.
ימי הסוכות חלפו על יודקה בהתעוררות ושמחה שלא מעלמא הדין. הוא חש כיצד 
קומתו הרוחנית גובהת מיום ליום, וכאשר במוצאי שמחת תורה עמד להיפרד מרבי 

אלימלך, הוא הופתע כשהרבי הניח ידיו על ראשו, בירכו בחמימות והורה לו:
”בשובך לביתך מלא שקים אחדים מן העשבים הגדלים בחצרך. עשבים אלו תחלק 

לכל הזקוק לישועה ותראה נפלאות“.
כדברי הרבי כן היה: כבר באותו יום ששב לביתו, שמע יודקה על פלוני משכניו שחלה 

ונטה למות.  הוא הגיש לו מעשבי הסגולה והשכן נרפא!
 - מהותי  שינוי  חל  חייו  באורחות  ואף  פלאי,  מופת  כבעל  שמו  התפרסם  מהרה  עד 
הוא  הפך  וכך  מצוותיה,  ולקיום  התורה  ללימוד  לבו  נפתח  הרבי  של  ברכתו  מכוח 

להיות תלמיד חכם ו‘בעל מופת‘ כאחת.
’אמוני עם סגולה‘ ח“א פרק ה

בכוונת הלב
”ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה‘“ (ד כג)

על דברי חז“ל (דב“ר יא י) שמשה רבנו התפלל תקט“ו תפילות כגימטרייה של ’ואתחנן‘, הוסיף 
וכתב האבודרהם (דיני תפילת שמונה עשרה) שגם המילה ’תפלה‘ יוצאת בגימטרייה חמש מאות 
הנאמרת  כזו  אלא  ’תפילה‘  נקראת  שאין  ללמדנו  ’ואתחנן‘,  של  כגימטרייה  עשרה  וחמש 
מתוך תחינה. עוד הוסיף האבודרהם שם כי המילים ’עבודת לב‘ ו‘בכונת הלב‘ הן בגימטרייה 

חמש מאות וחמש עשרה כמניין ’תפלה‘ - רמז כי התפילה צריכה להיאמר בכוונת הלב.

תפילה על הזיכרון
”ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר“  (ג כג)

בדרך דרש אמר הגאון רבי שמאי גינזבורג זצ“ל:
חובת האדם להתפלל על כך ש: ’ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר‘ - בכל עת שיידרש ממנו לומר דבר תורה 
ב‘שם  החיד“א  והביא  ביותר.  והמתאימה  הקולעת  האמרה  בדעתו  תעלה  מיד  הוראה,  או 
הגדולים‘ (’מערכת ספרים‘ ש‘ קלד) שבעל הש“ך היה בקיא בשם הקדוש, ובכל עת שהיה צריך 

היה מכוון בו ומוצא כל מאמר שחיפש בן רגע. 
בידו,  ושמורים  תורה  דברי  בידו  שיש  אדם  אמרו: ”אשרי  פ“ו)  (רבה  רבא‘  אליהו  דבי  ו‘בתנא 

ויודע להשיב בהן תשובה שלמה במקומה“.

בריאות בזכות קריאת שמע
”ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה‘ ֱאקֵיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום“ (ד ד)

כתב ה‘שלחן ערוך‘ (או“ח סא ג) שבקריאת שמע יש רמ“ה תבות, וכדי להשלימן למניין רמ“ח - 
כנגד רמ“ח איברים שבאדם, חוזר שליח הציבור על ג‘ המילים ”ה‘ אלוקיכם אמת“.

מדברי ה‘שלחן ערוך‘ הסיק בעל ’דגל מחנה אפרים‘ כי כל תבה בקריאת שמע נותנת חיות 
בבריאות  האדם  את  שמזכה  זו  היא  אמת“  אלוקיכם  ”ה‘  ואמירת  האדם,  מאיברי  לאחד 

מושלמת לכל רמ“ח איבריו.
רמז לכך נוכל למצוא בפסוק שלפנינו: ”ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה‘ ֱאֵקיֶכם“ - ’אתם‘ אותיות ’אמת‘, 
והיינו כש‘תדביקו‘ את המילה ’אמת‘ למילים ’ה‘ אלוקיכם‘, אזי מובטח לכם ש‘חיים כולכם 

היום‘.
’דגל מחנה אפרים‘

מסופר על הגאון בעל ’עמודי אש‘, כי פעם אחת הגיע לתפילת שחרית כשלחיו נפוחה עד 
הדבר.  לפשר  ושאלו  ביותר  נחרד  מסטאוויסק  לייב  חיים  רבי  הגאון  בכך  כשהבחין  מאוד. 
השיב ה‘עמודי אש‘ לשאלתו ואמר: ”לצערי, אמש לא זכיתי לדקדק די הצורך בקריאת שמע 

של ערבית, מה שגרם לכך ששִנַּי כאבו במשך כל הלילה עד שלחיי התנפחה“.
והנה, ראו זה פלא, לאחר שבתפילת שחרית הקפיד ה‘עמודי אש‘ לכוון בקריאת שמע באופן 

מיוחד, חזרה לחיו לגודלה הטבעי כמקודם. 
’נטעי איתן‘ חלק ז אות א

רק תפילה שלמה נענית
”ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת ה‘ ֱאֶהי ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש“ (ד כט)

פתח הכתוב בלשון רבים: ’ּוִבַּקְׁשֶּתם‘ וסיים בלשון יחיד ’ּוָמָצאָת‘, מדוע?
תירץ הגאון רבי דובער יפה רבה של אוטיאן ותלמידו של רבי חיים מוולוז‘ין:

במסכת ראש השנה (יח א) מקשה רבי מאיר כיצד ייתכן ששניים חלו ועלו למיטה וחוליים 
שווה ובכל זאת האחד נרפא וזולתו לא נרפא?

ועונה שהסיבה לדבר היא משום שהאחד התפלל תפילה שלמה וזולתו לא התפלל תפילה 
שלמה!

ונרמז הדבר בפסוק שלפנינו: ”ּוִבַּקְׁשֶּתם“ - אף כי רבים הם המבקשים, רק אחד מהם זוכה 
ל“ּוָמָצאתָ“ – והוא האדם שהתפלל תפילה שלמה.

’אמרי שפר‘

בחוץ לארץ - רק תפילת רבים הנאמרת בכוונה נענית
יוסף  רבי  הגאון  לדברי  רמז  זה  בפסוק  מצא  אור‘  ’עמודי  בעל  העליר  יחיאל  רבי  הגאון 
גיקאטיליה, שבארץ ישראל מתקבלת תפילת הרבים אף כשהיא נאמרת בלא כוונה, ולעומת 

זאת בחוץ לארץ אין היא מתקבלת אלא כשהיא נאמרת בכוונה:
כאשר ”ּוִבַּקְׁשֶּתם“ - לשון רבים, ”ִמָּׁשם“ - מארץ העמים, ”ֶאת ה‘ ֱאֶקיךָ“, אזי ”ּוָמָצאָת“ - רק 

.“ּוְבָכל ַנְפֶׁש ִּכי ִתְדְרֶׁשּנוּ ְּבָכל ְלָבְב”
הגש“פ ’אור ישרים‘ עמ‘ כב

בל נשכח את עצמנו...
”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘ ֱאֵהינוּ ה‘ ֶאָחד“ (ו ד)

במסכת ברכות (יג ב) אמרו חז“ל שצריך האדם לכוון בתיבת ’אחד‘ להמליך את הקדוש ברוך 
הוא למעלה ולמטה ובכל ד‘ רוחות העולם.

סלנטר  ישראל  רבי  המוסר  גדול  שהעיר  את  חיים‘  ה‘חפץ  מרן  הביא  למרים‘  ’זכור  בספרו 
זצ“ל לאחד מתלמידיו:

באמירת ’אחד‘ אתה מקפיד בכל מאודך להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם כלו 
בכל  רצונו  ולעשות  בעצמך  עליך  אף  למלך  אותו  לקבל  מקפיד  אתה  האם  רוחותיו;  בכל 

רמ“ח איבריך?!
’זכור למרים‘ כא

אין מברכים על דבר איסור
”ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר א ָנָטְעָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת“ (ו יא)

מדוע לא נאמר כאן ’וברכת‘, כפי שנאמר להלן (ח י): ”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת“?
השיב הגרמי“ל זק“ש רבה של שכונת ’זיכרון משה‘:

בפסוק שלפנינו נאמר: ”ּוָבִּתים ְמֵלִאים ָּכל טּוב“, ודרשו חז“ל (חולין יז א) שכוונת התורה לבשר 
חזיר שהותר לישראל כהוראת שעה. [והרמב“ן הוסיף שאף לכלאיים וערלה שהותרו כנ“ל]
אין  בהיתר,  נאכל  הוא  אם  אף  איסור,  דבר  כי  ’וברכת‘:  כאן  נאמר  לא  מדוע  מובן  זה  לפי 

מברכים עליו לפני האכילה ולאחריה (ראה רמב“ם ברכות א יט).
’מילי דמרדכי‘ עמ‘ תקפג

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
סודו של יודקה החייט
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לא המדרש עיקר אלא המעשה 


