
שלמדו  וכפי  התורה,  מן  מקור  להן  שיש  היחידות  הברכות  מן  הינה  המזון  ברכת 
חז“ל במסכת ברכות (מח ב) את חיוב ברכת המזון מן הפסוק בפרשתנו (ח י): ”ְוָאַכְלָּת 

ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘ ֱאֶהיךָ ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלך“.
חשיבות  משנה  הפוסקים  נתנו  התורה,  מן  הוא  המזון  ברכת  של  שחיובה  כיוון 
עשרה  שמונה  לתפילת  אותה  שהשוו  עד  הראוי,  ובכבוד  בכוונה  לאמירתה 
לא  ואף  ל),  ס“ק  שם  משנ“ב  ח;  קפג  או“ח  (שו“ע  שלום  לשאלת  להפסיק  אסור  שבמהלכה 

לאמירת דברים שבקדושה (’בן איש חי‘ פר‘ חקת אות ג).
וכך כתב ה‘בן איש חי‘ (שם אות ה): ”ברכת המזון ותפילת העמידה דינם שוה בעניינים 
אלו [של איסור ההפסקה], ואין הפרש ביניהם כי אם בדבר זה - שהתפילה מעומד, 

וברכת המזון מיושב“.
זו:  מהלכה  ללמוד  שעלינו  הנהגה  חשובה  חי‘  איש  ה‘בן  מסיק  דבריו  בהמשך 
במהירות  אותה  לברך  המזון  בברכת  מזלזלים  הארץ  מעמי  רבים  בעוונותינו  ”והן 
מאד. ויש עוסק באיזה עסק בעת הברכה גם – רומז בעיניו, קורץ בשפתיו, מולל 
באצבעותיו וכיוצא בזה. וצריך להוכיחם על זאת במוסר השכל. ולשומעים ינעם, 

ועליהם תבוא ברכת טוב“.
ברכה מתוך הספר 

במטרה לעורר את העם לאמירת ברכת המזון בכוונה, חיבר 
הגאון רבי ישראל נג‘ארה זי“ע קונטרס מיוחד ושמו ’כלי 
מחזיק ברכה‘, שבו האריך רבות לפרט את מעלתה של 

ברכת המזון ואת גודל הזהירות הנדרשת באמירתה.
אינם  העם  שהמון  כך  על  ישראל  רבי  קובל  בדבריו 
מכירים בעובדה שברכה זו דינה כתפילת שמונה עשרה 
הם  שכך  וכיוון  יותר,  חמורה  אף  מסוימת  ומבחינה 
ובחוסר  בזלזול  אף  ולעתים  כוונה,  בלא  אותה  אומרים 

כבוד.
ב):  צא  (חולין  הגמרא  דברי  את  (פ“ג)  הביא  לדבריו  כסמך 
ממלאכי  יותר  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  ישראל  ”חביבין 
ומלאכי  שעה,  בכל  שירה  אומרים  שישראל  השרת, 
ואמרי  ביום,  אחת  פעם  אלא  שירה  אומרים  אין  השרת 
לה - פעם אחת בשבת, ואמרי לה - פעם אחת בחודש, 
אחת  פעם   - לה  ואמרי  בשנה,  אחת  פעם   - לה  ואמרי 

פעם   - לה  ואמרי  ביובל,  אחת  פעם   - לה  ואמרי  בשבוע, 
אחת בעולם“.

בסיום דבריו תמה רבי ישראל נג‘ארה, כיצד ייתכן שאדם יהיה מסוגל לומר ברכה 
נשגבה זו במרוצה מזכרונו ולא מן הכתב, ”ובמעט רגע יכחידנה תחת לשונו“, הלוא 

אין ספק כי בכך גדול עוונו מנשוא.
המזון  ברכת  המברך  לכל  ”ראוי  טו):  פרק  הקדושה  (שער  חכמה‘  ’ראשית  בעל  כתב  וכך 
שיחשוב באותה שעה כי הוא מקיים מצות עשה, ולכן צריך שלא יברך בקלות ראש 

או בנמנום שלא בכוונה, אלא יכין עצמו לקראת אלוקים ויברך כראוי“.
וכן ב‘באר היטב‘ (סי‘ קפה ס“ק א) הביא בשם ’עטרת זקנים‘, שלפיכך לא נמצאת האות 
לא  לעולם  כי  לו  מובטח  בכוונה,  ְלָבְרָכּה  המדקדק  שכל  כיוון  המזון,  בברכת  ף‘ 
ישלטו בו אף, שצף וקצף, אלא מזונותיו יהיו מצויים לו בשפע ובכבוד עד סוף ימיו. 
לפיכך הביא שם בשם ה‘בית חדש‘ כי המדקדק ייזהר לברך דווקא מתוך הספר ולא 

בעל פה, כי בכך יוכל לכוון יותר.
לא הרגיש בבואם

מעשה נפלא הביא ה‘כלי מחזיק ברכה‘ (פרק ב) על אחד מחסידי דורו, צדיק שזכה 
לתורה ולגדולה במקום אחד ושמו רבי מרדכי מסנות; פעם נכנסו לביתו שלושה 

נג‘ארה,  ישראל  רבי  של  אביו  ובכללם  מצווה,  לדבר  להתרימו  כדי  גדולים  חכמים 
פרושות  ידיו  מעלה,  כלפי  פניו  שולחנו,  ליד  יושב  שהוא  מרדכי  לרבי  ומצאוהו 

למרום והוא מברך ברכת המזון בכוונה עילאית.
מגודל כוונתו העצומה לא שם רבי מרדכי לבו שנכנסו החכמים לביתו, ורק לאחר 
שסיים לומר את הברכה עד תומה הבחין בחכמים שנכחו בחדרו. קם ר‘ מרדכי על 
שלא  על  לי  סלחו  חטאת.  עלי  תשיתו  נא  אל  לשלום!  ”בואכם  להם:  ואמר  רגליו 
הבחנתי בהיכנסכם כי הייתי שקוע בשיחה עם קוני פה אל פה“. עד כדי כך גדולה 

הייתה דבקותו ועמוקה הייתה כוונתו בברכת המזון. 
גם בעל ’יסוד ושורש העבודה‘ העיד על עצמו בצוואתו לבניו, שבכל יום, לפני ברכת 
אדם  שום  ייכנס  שלא  יצילנו  הוא  ברוך  שהקדוש  מיוחדת  תפילה  התפלל  המזון 
לביתו בשעת הברכה, שמא יבטל אותו מכוונתו. ובסיום הברכה הודה לקדוש ברוך 

הוא על שזיכה אותו לברך את הברכה בשלמות (מתוך צוואתו שנדפסה בסוף ספרו).
אין בה אות או מילה מיותרת!

מגלה  שהוא  תוך  המזון,  ברכת  של  בחשיבותה  היעב“ץ  הפליג  נוקבים  בדברים 
(הקדמה  בסידורו  כתב  וכה  ומסודותיה,  ממעלתה  מעומקה,  טפחיים  ומכסה  טפח 
לברכת המזון): ”ראיתי דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהם, הלא 
שחוברה  ברכה  התורה.  פי  על  הראשונים  אבותינו  ייסדו  אשר  המזון  ברכת  היא 
על ידי קדושים שכאלו בחכמה גדולה עד אין קץ, ומשכך 
ברור כי בכל מילה שבה כלולות כוונות עמוקות מני ים 

ומשמעויות נסתרות שקצר שכלנו מהבינם“.
הן  רבים,  פרטים  שקיימים  היעב“ץ,  כתב  זאת,  מלבד 
בדרך הפשט והן בדרך הסוד שבהם דומה ברכת המזון 
יבינו  בה  להתבונן  והמעמיקים  עשרה.  שמונה  לתפילת 
כי אין בה אף אות אחת יתרה, ולא מילה כפולה ולא עניין 
אחד שאין בו כוונה מיוחדת. לכן כל בר דעת יבין עד כמה 

עלינו להיזהר בכבודה ולאומרה בכוונה מיוחדת.
לעיני  שנראה  אף  כי  לדעת  המברך  על  לזאת  בנוסף 
בשר כי תכלית ברכה זו היא רק הודאה על המזון, הרי 
אין  עד  וגדולה  עמוקה  פעולה  טמונה  כוונתה  שבעומק 

חקר בשמי מרומים לישועת הכלל והפרט.
הפעמים  שבאחת  שליט“א  קנייבסקי  הגר“ח  סיפר 
ששהה בילדותו בבית מרן ה‘חזון איש‘ זצ“ל, היה אחד מבני 
ביתו של ה‘חזון איש‘ בעיצומה של ברכת המזון, ותוך כדי הברכה הביט לעבר אדם 

מסוים וסימן לו בידיו, כרוצה לרמוז לו דבר מה.
מבין:  לו: ”איני  ואמר  איש‘  ה‘חזון  אליו  ניגש  המזון,  ברכת  את  הלה  שסיים  לאחר 
בתפילת שמונה עשרה נוהגים הכול לעצום עיניים כדי לא להביט סביבם חלילה, 
ועל אחת כמה וכמה לא לסמן ולרמוז מאום, ובברכת המזון – אין מקפידים על כך. 
ותמוה הדבר, כי הלוא ברכות שמונה עשרה אינן אלא מדרבנן, ואילו ברכת המזון 
בתפילת  שמקפידים  כפי  לפחות  בה  להקפיד  יש  ומשכך,  התורה;  מן  חובה  היא 

שמונה עשרה?!“ (’נוטרי אמן‘ ח“א עמ‘ קעד).

אמן על ברכת המזון - מן התורה
לסיום מאמרנו נביא את דברי בעל ’פרי מגדים‘ (’תיבת גמא‘ פר‘ האזינו), כי לדעת הרמב“ן 
(ספר המצוות שכחת העשין טו) כשם שאמירת ברכת המזון היא מצוות עשה מן התורה, כך 

עניית אמן אחריה היא מצוות עשה מן התורה. וכל השומע את זולתו מברך ברכת 
המזון ואינו עונה אחריו אמן, הרי הוא מבטל מצוות עשה. וכתב בעל ’סדר היום‘ (סדר 
ברכת המזון): ”אחר אכילתו יברך ברכת המזון וראוי להזהר בה ולכוין בה לומר אותה 

מילה במילה בנחת ובקול רם שישמעו הכל ויענו אחריו אמן“.

פרשת עקב

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
ברכת המזון כשמונה עשרה

ונהר יצא מעדן
”ִּכי ה‘ ֱאֶקיךָ ְמִביֲא ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי 

ָמִים“ (ח ז)
רמז  אמן.  תיבות  ראשי   - ָמִים‘  ַנֲחֵלי  ’ֶאֶרץ 
לדברי חז“ל שהעונה אמן נוחל גן עדן הנקרא: 
’ארץ נחלי מים‘, ע“פ הכתוב (בראשית ב י): ”ְוָנָהר 
יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד ְוָהָיה 

ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים“.
’יושיע ציון‘

”ואכלת ושבעת וברכת“...
יהודי יקר! - הידעת?!

בעל ’פרי מגדים‘ כתב כי לדעת הרמב“ן ועוד ראשונים, כשם שברכת המזון הינה 
מצוות עשה מדאורייתא, כך עניית אמן שאחריה הינה מצוות עשה מדאורייתא 

 (א“א רטו ו; ’תיבת גמא‘ האזינו)

הקפד לברך את ברכת המזון כשלצדך אדם שיענה אחריך אמן 
ובכך תזכה שברכתך תהיה מושלמת 

ואף חברך יזכה במצוות עשה מדאורייתא.
בברכה שלמה ונאמר אמן!
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שמעון היה ילד בן אחת עשרה, תלמיד מן המניין באחד מתלמודי התורה בעיירות 
פולין, בעת שהגיע הגאון רבי מאיר שפירא זצ“ל, ראש ישיבת חכמי לובלין, לבחון את 
תלמידי כיתתו. התלמידים נחלו הצלחה רבה בבחינתם, ורבי מאיר החליט להעניק 

להם מתנת הוקרה מפתיעה במיוחד.
”נהניתי כל כך מידיעותיכם“, אמר רבי מאיר לתלמידים, ”לכן החלטתי לתת לכם דבר 
יקר בהרבה מכל המתנות שקיבלתם עד היום, דבר שילווה אתכם לאורך כל חייכם“.
התלמידים הביטו בו בציפייה דרוכה, ואז ציטט להם רבי מאיר את דבריו של ה‘באר 

היטב‘ בהלכות ברכת המזון בשם ’ספר החינוך“:
”למה אין אות ף‘ בברכת המזון? לפי שכל מי שמברך ברכת המזון בכוונה, אין שולט בו 

לא אף ולא קצף וכו‘ ומזונותיו מצויין לו ברוח ובכבוד כל ימיו“.
וכאן הגביה רבי מאיר את קולו וציטט את המשך דברי ה‘באר היטב‘:

”והמדקדק יזהר לברך דוקא מתוך הספר ולא בעל פה“.
כה  תלמים  חרשו  מלובלין  הרב  של  ”ודבריו  לימים,  שמעון  ר‘  יספר  הייתי“,  ”ילד 
עמוקים בלבי, עד שקיבלתי על עצמי מאותו יום ואילך להקפיד לברך ברכת המזון 

בכוונה במסירות נפש וללא שום ויתורים.
כיתר  בסערה.  פולין  את  הנאצים  כשכבשו  ילדותי  שמי  את  העיבו  שחורים  ”עננים 
הימים  עלינו  עברו  שם  הגטאות,  לאחד  משפחתי  עם  יחד  הוכנסתי  המחוז  תושבי 
הקשים בצלן של הסלקציות האיומות שבכל אחת מהן אָבדו מאות רבות של נפשות.

כצפוי, לבסוף גם תורנו הגיע. בבוקר מן הבקרים הובלתי עם משפחתי למגרש רחב 
למיתה,  נדונו  שמאל,  לצד  שהופנו  והילדים,  הזקנים  למיון:  בשורה  הועמדנו  שבו 

והצעירים שהופנו לימין, זכו לחיים.
כיוון שהייתי גבוה מבני גילי, ניצלתי ונשלחתי ימינה, משם הובלתי למחנה העבודה. 
במסגרת תהליך המיון נשאלתי להתמחותי. נבהלתי כהוגן כי לא התכוננתי לשאלה 
שכזאת, אך ידידי שעמד מאחוריי לחש לי: ’אמור כי הנך טבח ואני הוא העוזר שלך‘. 

עשיתי כדבריו וכך סווגנו שנינו לעבודת המטבח.
עבודתי  ברווח‘;  לו  מצויין  ’מזונותיו  ברכת:  את  בשרי  על  חשתי  השעה  באותה  כבר 
בריאה  הייתה  החיצונית  חזותי  ואף  יחסית,  רבה  כמות  לאכול  לי  אפשרה  במטבח 

וחסונה מחבריי.
מעודד מכך המשכתי לדבוק בהנהגתי, ולא ויתרתי על אמירת ברכת המזון במתינות 

כהלכתה וכשחששתי שמא לא אצליח לברך כראוי- נמנעתי מלאכול פת.
לו  שחרה  כיוון  מרושע.  גרמני  קצין  במטבח  ביקר  עבודה  חודשי  כמה  לאחר  והנה, 
יעבוד  יהודי  ”שילד  גרונו:  במלוא  צווח  הוא  כחש,  טרם  שבשרו  יהודי  נער  לראות 

במטבח ויתפטם? היה לא תהיה! וכי זהו בית הבראה?“
הוא סימן לי בידו לבוא אחריו, וכך עשיתי. הגענו אל החצר שסביב המטבח, שם נתן 
בידי מכוש קטן ואמר לי: ”בשעתיים הקרובות עליך לחפור כאן בונקר בגודל של שני 
מטרים על שני מטרים, שבו יוכלו חיילינו להתחבא מפני ההפצצות. דע לך כי חזרתך 

למטבח תלויה בהצלחת המשימה!“
כששמעתי את פקודתו נפלה רוחי וחלשה דעתי: הקרקע הסלעית והקפואה הפכה 
את המשימה לחסרת כל סיכוי. הבנתי מיד שהמפקד חפץ להדיחני מתפקידי במטבח 

ולגרום למותי, לכן עשיתי את הדבר היחיד שיכולתי לעשות - להתפלל.
נשאתי תפילה נרגשת והתחלתי לנסות לחצוב בסלע הקשה, ופתאום נזכרתי בחרדה 
כי רגע לפני שהמפקד נכנס למטבח סיימתי את ארוחתי ולא הספקתי לברך ברכת 

המזון.
לברך  הקרקע והתחלתי  על  מיד  קודשי: התיישבתי  ממנהג  זזתי  לא  זאת  בפעם  גם 
והבחנתי  בבהלה  ננערתי  ראשי.  על  הניתך  כבד  בברד  חשתי  ופתאום  בדבקות, 
גרמנים  חיילים  שני  עומדים  שעליה  לידי  החונה  בירקות  טעונה  פתוחה  במשאית 
בי,  לפגוע  שיוכל  דבר  מצאו  שלא  כיוון  בי.  להתעלל  והחליטו  בדבקותי  שראוני 

החליטו להשליך עליי את תכולת המשאית, בתוספת המטרת חירופים וגידופים.
נחבלתי מעט, אך מזונותיי היו מצויים לי ברווח - הייתי מוקף מכל צדדיי במלפפונים, 
תפוחי אדמה, גזרים ושאר ירקות. וכל זאת בשעת מלחמה ובתוך מחנה עבודה נאצי, 

שבו מדי יום נפחו את נשמתם מרעב עשרות יהודים.
הביטחון  אך  כברזל,  קשה  באדמה  ענק  בור  שבידי  במכוש  לחפור  עליי  היה  עדיין 

בה‘ לא מש ממני. המשכתי וביקשתי מה‘ כי כשם שעזרני עד כה, כן יעזרני הלאה.
זמן מה לאחר מכן חלפה במקום קבוצת אסירים פולניים. כשהבחינו בכמות הגדולה 
של הירקות שסביבי ובחזותי החסונה, טעו וחשבו כי אני מופקד על שמירת הסחורה 

וביקשו ממני שאתן להם ממנה.
החלטתי להעמיד פנים כמפקד. אמרתי להם כי אם יחפרו תכף ומיד בור בקוטר של 

שני מטרים, אחלק להם מן הירקות ככל שיחפצו. 
הפולנים לא היססו לרגע; הם שבו למשאית, נטלו כלי עבודה ובמאמץ משותף חפרו 

את הבור. שילמתי את שכרם בירקות, והם פנו לדרכם.
למפקד שנדהם לראות זאת לא נותרה כל בררה אלא להשיבני חזרה לעבודתי. כך 

שרדתי את כל מוראות המלחמה בבריאות יחסית“.
”כפי שעיניכם רואות“, סיים ר‘ שמעון את סיפורו המרטיט, ”ניצלתי והגעתי לארצות 
החיים. מיני אז ועד עצם היום הזה שומר אני את הבטחתי, וגם ה‘ לא עזבני; עד הנה 

עזרוני רחמיו, והלוואי וימשיך לנהוג עמי לנצח בחן, בחסד וברחמים“.
על פי ”אין עוד מלבדו“ עמוד 263

יסירם ממך ויתנם בשונאיך
”ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת א ְיִׂשיָמם ָּב ּוְנָתָנם ְּבָכל ׂשְֹנֶאיךָ“ (ז טו)

?‘א ְיִׂשיָמם ָּב‘מדוע יש צורך בנתינת מדווי מצרים ’ְּבָכל ׂשְֹנֶאיךָ‘, וכי לא די בכך ש
באדם  פוגעת  הדין  כשמידת  מפרימישלאן:  מאיר‘ל  רבי  הרה“ק  ענה  זו  קושיה  על 
ממנו,  סרה  המחלה  אמנם  בחינם;  ממנו  סרה  היא  אין  ממחלה,  סובל  והוא  מישראל 
אך עוברת היא ליהודי אחר. על כן ברכת: ”ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים... א ְיִׂשיָמם ָּב“, מוכרחה 

להיות כרוכה ב“ּוְנָתָנם ְּבָכל ׂשְֹנֶאיךָ“.
וכך ביאר רבי מאיר את הנוסח שאנו אומרים במוסף של ימים נוראים: ”ותשובה ותפילה 

וצדקה מעבירין את רוע הגזרה“ - לא ’מבטלין‘ אלא ’מעבירין‘.
’מרגניתא דרבי מאיר‘

ומעשה היה בסנדלר הקדוש רבי משה יעקב רביקוב זצ“ל, שכאשר תינה בפניו הגאון 
רבי יעקב אדלשטיין שליט“א כי קרובת משפחתו חלתה אנושות ונלאו הרופאים למצוא 
מזור למחלתה, אמר לו הסנדלר: ”אמור לה שתצא לרחוב ותתור אחר גוי כלשהו. כאשר 

ייקלע בדרכה גוי תיגש אליו ותאמר לו: ’קח את מחלתי במתנה...‘“
כפי  לגמרי.  שנרפאה  עד  להשתפר  מצבה  החל  ומיד  הסנדלר  כדברי  האישה  עשתה 

הנראה עברה המחלה לאותו גוי שפגשה בו.
’לקוטי רבי משה יעקב‘ ח“א בראש הספר

’ושבעת‘ בזכות ’וברכת‘
”ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת“ (ח י)

אכל  אם  אלא  המזון  בברכת  חייב  אדם  אין  התורה  שמן  כיוון  צינץ:  המהרא“ל  פירש 
”ּוֵבַרְכָּת“;  לקיים  שתוכל  כדי  ְוָׂשָבְעָּת“  ”ְוָאַכְלָּת  התורה:  לנו  מורה  לפיכך  שביעה,  כדי 
שאלמלא ציווי זה, לא היה מן הדין שיאכל האדם אלא מעט כדי לא למלא את תאוותו.
’מלא העומר‘

סגולה לעשירות
ידוע כי ברכת המזון בשמחה ובקול רם היא סגולה לעשירות. החיד“א הביא לכך מקור 
מן הכתוב (משלי י כב): ”ִּבְרַּכת ה‘ ִהיא ַתֲעִׁשיר“, כלומר: המברך ברכת המזון בשמחה כראוי 

למצווה שניתנה לנו מפי ה‘, יזכה ל: ”ִהיא ַתֲעִׁשיר“.
הגהות ’ניצוצי אורות‘ על הזוה“ק ויקהל ריח א

ברכת האורח
”ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה‘ ֱאקֶי“ (שם)

”נחמיה העמסוני היה דורש כל ’אתין‘ שבתורה“ (פסחים כב ב); ומה דרש ב‘את‘ זה? למי 
עוד עלינו להודות מלבד לקדוש ברוך הוא?

כתב הסמ“ג (עשין כז) בשם הירושלמי, כי ’את‘ זה בא לרבות את בעל הבית. ואכן, בגמרא 
(ברכות מו א) מופיע נוסח של ברכה מיוחדת שמברך האורח את בעל הבית שנתן לו את 

סעודתו.

חוץ מתפילה על יראת שמים
”ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה‘ ֱאֶהיךָ ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ ִּכי ִאם ְלִיְרָאה“ (י יב)

מיראת  חוץ  שמים  בידי  ”הכל  זה:  מפסוק  חז“ל  שלמדו  הכלל  מופיע  ב)  (לג  בברכות 
שמים“.

ביאר הרבי מקוצק: ”הכל“ - כל התפילות על כל העניינים, ”בידי שמים“ - לעתים הן 
מתקבלות, ולעתים לאו. ”חוץ מיראת שמים“ - מלבד תפילה על יראת שמים, שתפילה 

זו מתקבלת תמיד.
’להבות קודש‘ עמ‘ קצג

וכך כתב ה‘ספר חסידים‘ (רלא): ”אם ישאל אדם דבר שהוא שבח לבוראו, כגון על לימוד 
תורה או דבר אחר מחפצי שמים, ושופך את נפשו עליו; הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו 

אף על פי שאין בידו מעשים טובים“.

עבודה שהלב חומד
”ֶאת ה‘ ֱאקֶי ִּתיָרא אֹתֹו ַתֲעבֹד“ (י כ)

לדברי ספר ’החינוך‘ (מצווה תלג), לשון הכתוב: ”אֹתֹו ַתֲעבֹד“ בא ללמדנו על חובת התפילה 
כמאמר חז“ל (תענית ב א): ”איזוהי עבודה שבלב? ...זו תפילה!“

פירוש מקורי לכך שהתפילה נקראת ”עבודה שבלב“ נתן המהרי“ל דיסקין בשם אביו 
הגאון רבי בנימין רבה של הורודנא:

הגע בעצמך עבד שניגש לבקש את צרכיו מאדונו. והאדון – מלבד מה שמעניק לו את 
מבוקשו, נותן לו שכר והערכה על עצם הבקשה; וכי מי לא יהיה מרוצה מעבודה שכזו?! 

אמור מעתה: תפילה נקראת ’עבודה שבלב‘, כי ’עבודה‘ שכזו הלב חומד.
’מהרי“ל דיסקין‘ על התורה 

תפילה תמימה שפתחה את השמים
”ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוא ִיְהֶיה ָמָטר“ (יא יז)

באחד החורפים, בימיו של ה‘בעל שם טוב‘ הקדוש, נעצרו השמים מתת מטר, ואף לאחר 
שגזרו תענית וזעקו בתפילה ובתחנונים לפני המקום - לא נענו.

באחד הימים עבר ה‘בעל שם טוב‘ בבית הכנסת, והבחין בכפרי אחד האומר קריאת שמע 
של שחרית. כשהגיע הכפרי לפסוק: ”ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוא ִיְהֶיה ָמָטר“ (יא יז) מירר בבכי 

וזעק זעקה גדולה עד מאוד.
לאחר התפילה התעניין ה‘בעל שם טוב‘ ושאל את הכפרי על מה כיוון בפסוק זה? השיב 
הכפרי בתמימות: ”התפללתי לקדוש ברוך הוא שיעצור - יסחוט [מלשון ’עצירת זיתים 

וענבים‘] את השמים כך שלא יישאר מטר למעלה כלל, אלא הכול ירד למטה...“
למעשה, תפילה זו נענתה והבצורת פסקה! אמר ה‘בעל שם טוב‘ שכיוון ש‘רחמנא ליבא 
בעי‘, דווקא תפילת הכפרי היא זאת שנענתה, כי הקדוש ברוך הוא אוהב ביותר תפילות 

הנאמרות בכוונת הלב ובפנימיות.
’בעל שם טוב‘ החדש

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
מזונותיו מצוין לו בכבוד כל ימיו

מעעפני
סירם ממ

פנינ סיפם ם
מצוין ל

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


