
מנהג נפוץ בישראל לומר בכל יום לאחר התפילה ’שש זכירות‘, ואלו הן: א. זכירת 
מעשה  זכירת  ד.  עמלק  מחיית  זכירת  ג.  סיני  הר  מעמד  זכירת  ב.  מצרים  יציאת 

מרים ה. זכירת יום השבת ו. זכירת מעשה העגל.
על שתיים משש הזכירות הצטווינו בפרשתנו: זכירת מעשה מרים, ככתוב (כד ט): 
”ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה‘ ֱאקֶי ְלִמְרָים“; וזכירת מחיית עמלק, ככתוב (כה יז): ”ָזכֹור 

ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְל ֲעָמֵלק“. 
מדאורייתא  עשה  מצוות  הן  אלו  מזכירות  חלק  כי  הסוברים  הראשונים  מן  יש 
ְלִמְרָים“:  ֱאֶהיךָ  ה‘  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאת  ”ָזכֹור  הציווי:  על  הרמב“ן  שכותב  כפי  ממש, 
”ולפי דעתי שהיא מצות עשה של ממש, כמו ’ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו‘ (שמות כ ז), 
’ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים‘ (שם יג ג), ’ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְל ֲעָמֵלק‘ 
’הלכות  בעל  ושכחה  מצוות,  תרי“ג  מכלל  מצוה  וזו  מצוה...  כולם   - יז)  כה  (להלן 

גדולות‘ וכל המונים מצוות אחריו“.
אף השל“ה הקדוש בפרשתנו כותב לגבי זכירת מעשה 
מרים: ”ומצוה גדולה היא לומר פרשה זו לקיים מצוות 

’זכור‘“.

תכלית אמירת ה‘זכירות‘ - לעורר את הלב
בספרים הקדושים מבואר כי תכלית אמירת זכירות אלו 
ובמצוות,  בתורה  עת  בכל  להתחזק  לעוררנו  כדי  היא 
בחיי  ונזכה  נבראנו  שלמענה  התכלית  את  נשלים  וכך 
המוּנעת  למכונית  נמשלים  הדברים  והרי  הבא.  עולם 
המכונית,  למנוע  נמשלות  המצוות  דלק:  באמצעות 
הבא,  העולם  לחיי  לזכות  אותנו  המובילות  שהן 
המנוע,  את  המזין  ה‘דלק‘  כדוגמת  הן  הזכירות  ושש 
שכשהאדם מקפיד לזכור את שש הזכירות הללו, מביא 
(ראה  ובמצוות  בתורה  להתחזק  זה  תמידי  זיכרון  אותו 

בהרחבה בספר ’פרקי מחשבה‘ - י“ג עיקרים מאמר מג).

עניין זה נרמז גם בהמשך דבריו של הרמב“ן, כשביאר 
מרים:  מעשה  זכירת  מצוות  של  ומטרתה  מהותה  את 
עשה  במצות  יצווה  הרע.  לשון  מלדבר  אזהרה  ”והיא 

שלא  הנביאה,  לצדקת  ה‘  שעשה  הגדול  העונש  שנזכור 
דברה אלא באחיה גמול חסדה אשר אהבתו כנפשה, ולא דברה בפניו שיבוש, ולא 
בפני רבים, רק בינה לבין אחיה הקדוש בצנעה, וכל מעשיה הטובים לא הועילוה, 

גם אתה אם תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי - לא תינצל“.
כעין זה כתב בעל ’חרדים‘ (עשה ד כג) בנוגע לזכירת ’מעשה העגל‘: ”ואם אנו מצווין 
לזכור מה שהקציפו אבותינו במדבר לפניו יתברך, קל וחומר שחובה לכל איש 
לזכור  אנו  חייבים  וכן  היותו.  מיום  הקציף  בעצמו  שהוא  מה  לזכור  ממנו  ואיש 
עונות אבותינו הקרובים לנו שנאמר (ויקרא כו מ): ’ְוִהְתַוּדוּ ֶאת ֲעֹוָנם ְוֶאת ֲעוֹן ֲאבָֹתם‘ 

ונבוש מלפניו ואז יכנע לבבנו הערל, ומצות זכירה זו בכל יום“.

סגולה לשמירה מן החטא
בעובדה  להתבונן  חיים‘  ה‘חפץ  מעוררנו  יב)  התבונה‘  (’שער  הלשון‘  ’שמירת  בספרו 
את  ובכללן  הזכירות  שש  את  יום  בכל  לומר  המקפידים  רבים  אנשים  שרואים 

הרע,  לשון  של  החמור  באיסור  נכשלים  זאת  למרות  אולם  מרים,  מעשה  זכירת 
ומבאר: הסיבה שהזכירה אינה משפיעה עליהם היא משום שהיא נאמרת בפיהם 
בלא שימת לב, ואילו היו הם מעלים על לבם לקיים את מצוות הזכירה כפי שציוונו 
ה‘ יתברך, בוודאי הייתה המצווה לתועלת גדולה בעבורם ולכלי להינצל מעוון זה. 
ולהעמיק  להתבונן  שטרחו  רבים  על  הוא  מעיד  (פ“א)  למרים‘  ’זכור  בספרו  ואכן, 
החטא  מן  להינצל  ההתבוננות  להם  הועילה  כיצד  הרגישו  ואכן,  מרים  במעשה 

החמור של לשון הרע.
לאומרן  האדם  יתעורר  שאם  הזכירות,  לשאר  גם  וללמוד  להקיש  נוכל  מדבריו 
בשימת הלב, תוך התבוננות מעמיקה בסיבה שבגינה ציוותה אותנו התורה לזכור 
כל אחת מהן, בוודאי יועיל לו הדבר להתחזק בעבודת ה‘ ולהישמר מכמה וכמה 

עוונות חמורים.
’זכרונות‘)  (ערך  יועץ‘  ’פלא  בספר  מפורשים  הדברים  והרי 
היא  הזכירה  על  שציוונו  בכך  הבורא  שכוונת  שביאר 
את  האדם  יזכור  אם  ולפיכך  תועלת.  ממנה  שנפיק 
הזכירות בלי שימת לב - מה פעל ועשה?! לכן אל לו 
לתת  עליו  אלא  ולחוץ,  השפה  מן  בהוצאתן  להסתפק 

אל לבו ולהשתדל לשמור ולקיים את הדברים.

יש לאומרן בפה דווקא
בדבריו שהובאו לעיל מביא הרמב“ן שדרשו חז“ל (ספרא) 
מלשון הכתוב שיש עניין להזכיר זכירות אלו בפה ממש 
ואין די לקיימן במחשבה. וב‘יסוד ושורש העבודה‘ (שער 
בפה  הזכירות  לומר  לאדם  ”וראוי  כתב:  י)  פרק  הקרבן 

וכל  בסידורים...  שנדפס  כפי  התפילה,  אחר  תיכף 
אומר פסוקים אלו ערב ובוקר קודם התפילה, מובטח 
שהוא בן העולם הבא... והזמן גרמא יותר לאמרם אחר 

התפילה, כי אחר התפילה יש לאדם שהות יותר...“

כוונתן בקריאת שמע וברכותיה
בנוסף להזכרתן בפה, הובא בשם האר“י הקדוש (סידור בית 
יעקב; מגן אברהם או“ח ס ב) שיש לכוון על שש הזכירות בתפילת ’אהבה רבה‘ וב‘קריאת 

שמע‘, וכדלהלן: כשאומר ’ובנו בחרת‘ יזכור את מעמד מתן תורה שבו בחר בנו ה‘ 
מכל העמים ונתן לנו את תורתו; כשאומר ’לשמך הגדול‘ יזכור את מחיית עמלק, 
וכפי שאמרו (פסיקתא רבתי יג) שאין שמו יתברך שלם ואין כיסאו שלם עד שיימחה 
שמו של עמלק מן העולם; כשאומר ’להודות לך‘ יזכור שהפה נועד להודות לה‘, 
ולא לדבר לשון הרע ודברים אסורים [כמעשה מרים]; וכשאומר ’וליחדך באהבה‘ 
יזכור את חטאם של בני ישראל במדבר, שכיוון שלא הייתה נטועה בקרבם אהבת 

ה‘ , הגיעו לכך שהקציפו את ה‘ במסה.
ה‘  ”ֲאִני   - מצרים  יציאת  שמע:  בקריאת  זוכרים  אנו  הנוספות  הזכירות  שתי  את 
ֱאֵקיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים“, ויום השבת - ”ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם 
ֶאת ָּכל ִמְצוֹת ה‘“, על פי דברי חז“ל (ירושלמי נדרים ב ט) ששמירת שבת שקולה כנגד 

כל המצוות (’מגן אברהם‘ שם; סידור ’דרך החיים‘).

פרשת  כי תצא

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
מצוות אמירת ’שש זכירות‘ בכל יום

שתצילני מיצר הרע...אמן 
 קֶיֱא ה‘  ּוְנָתנֹו  אְֹיֶביךָ  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  ”ִּכי 

ְּבָיֶד ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו“ (כא י)

אמירת  למעלת  רמז  ללמוד  נוכל  זה  מפסוק 
צ‘ אמנים בכל יום, כפי שהובא בספרים שאין 
האדם נקרא צדיק אלא אם מקפיד על עניית 

צ‘ אמנים בכל יום:

’ִּכי ֵתֵצא‘ - ראשי תיבות: ’כל יום תאמר צדי“ק 
לעשות  תצטרך  שכאשר  תזכה  וכך  אמנים‘, 
לך  תעמוד  הרע,  היצר   - ֹאְיֶבָך‘  ַעל  ’ִּמְלָחָמה 
ִׁשְביֹו‘ -  ְוָׁשִביָת   ְּבָיֶד ֱאֶקיךָ  ה‘  ’ּוְנָתנֹו  זו  זכות 
תנצחו ותכניעו תחתיך, וכיוון ששוב לא יוכל 

להכשילך בחטא, ממילא תיקרא ’צדיק‘.

ראה ’סולת מנחה‘ - מדרש אלול עמ‘ תעד

היום תאמצנו - בעניית אמן!
בפרוס הימים הנוראים הננו מביאים את דבריו הנוקבים של בעל הספר הקדוש
 ’חמדת ימים‘ (ח“ג יוה“כ פ“ג עה) המעורר על חוסר זהירות ההמון בעניית אמן:

”ומאנה הינחם נפשי על כמה בוערים בעם אשר תבקע הארץ לקולם לענות אמן כשהשליח ציבור אומר 
בימים האלה... ’היום תאמצנו‘... ומזרזים עצמם ומזרזים את בניהם הקטנים עם הגדולים לענות אמן בקול 

רם ובכל כוחם - לא ייעפו ולא ייגעו, ואילו בשומעם קדיש וברכות - אין קול ואין עונה...
ועשו את הטפל עיקר ואת העיקר טפל!“

בימים הנוראים שבהם כולנו נוכחים בעוצמת המצווה החשובה 
וזועקים ’אמן‘ אחר הברכות הנשגבות היוצאות מפי החזן - אף שאין הדבר חובה; 
הבה ונקבל על עצמנו להתחזק בעניית אמן אחר הברכות, שהיא הלכה מפורשת 

בשולחן ערוך, ולעתים יש בה אף משום מצוות עשה מדאורייתא.
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סיפור מדהים על אמונתה התמימה ותפילתה של אם יהודייה סיפר מרן הגאון 
צעיר  חכם  תלמיד  לבקרו  נכנס  כאשר  זה  היה  זצ“ל.  אברמסקי  יחזקאל  רבי 
עתה  זה  כי  האברך  לו  סיפר  השיחה  ובמהלך  בלימוד,  שוחחו  הם  ממקורביו. 

עוסק הוא בלימוד בפרק ’בן סורר ומורה‘ שבמסכת סנהדרין.
מופלא  מעשה  לך  ואספר  ”הבה  לו:  אמר  יחזקאל‘  ’חזון  בעל  זאת  שמע  כאשר 

שאירע עמי בעת שכיהנתי כרב בעיירה סמאליאן שבמדינת רוסיה“:
הלכה  בדבר  שאלות  לשאול  כדי  רק  לרב  באים  היו  לא  רחוקים  ימים  באותם 
או לשוחח בדברי תורה; אל פתחו של הרב היו משרכים רגליהם בכל יום ויום 
זקנים עם נערים, עקרות בית וישישות ולא פעם גם גויים מהסביבה. חלקם כדי 
לשמוע דבר הלכה, אולם רבים מהם הגיעו כדי לבקש מהרב שיברכם ושיתפלל 
לישועתם - אם לרפואתו של חולה אנוש, אם לאישה עקרה או מקשה ללדת 
היו  וכהנה  כהנה  עליו.  מאיימת  המלכות  שגזרת  או  בסכנה  שנכסיו  למי  ואם 
של  מפיהם  שיצאו  בקשות  הרב,  של  שולחנו  על  יום  בכל  שנערמו  הבקשות 

יהודים שתלו את יהבם ברבם והמתינו בדריכות למוצא פיו.
”היה זה בוקר שגרתי ככל הבקרים“, סיפר הרב, ”כשעל דלתי התדפקה אישה 
שסבר פניה הסגיר את סערת נפשה“. ’רבנו!‘ פנתה אליי ישירות בקול בוכים, 

’אנא, התפלל על בני שימות!‘
הזדעזעתי עד עמקי נשמתי, מעולם לא שמעתי בקשה מוזרה שכזו, ועוד מפי 

אם בישראל. להתפלל על בנה שימות?! על מה ולמה?
הייתי המום עוד יותר כאשר המשיכה האישה וסיפרה כי בן זה יחיד הוא לה, 
אחרים  ילדים  לה  יהיו  לא  הטבע  בדרך  ציפייה.  של  רבות  שנים  לאחר  ונולד 

מלבדו, אולם היא מבקשת שימות!
’בני  הסבירה:  והאישה  שאלתי,  שכזו?‘,  קשה  בקשה  ממני  לבקש  מביאך  ’מה 
יקירי זה קיבל עתה צו גיוס לצבא האדום הנודע לשמצה. ימים ולילות ניסיתי 
לפעול אצל כל השתדלנים והעסקנים לביטול הצו הנורא, אולם לא עלה הדבר 

בידי.
כעת לא נותרה בידי כל בררה, ומתוך שיודעת ומכירה אני היטב את המכשולים 
הרוחניים הקשים העתידים לעמוד בפניו, ניסיונות שכמעט אין בכוח בן תמותה 
לעמוד בהם, קל וחומר לא נער צעיר ומפונק שעד עתה דאגה אמו במסירות 
לכל מחסורו, חוששת אני מאוד פן יאבד את אמונתו בכור ההיתוך הנורא של 

הצבא.
לפיכך חשבתי והחלטתי שהעצה היחידה היא לבקש מהרב להתפלל שבורא 
בטרם  וטהור,  כשר  כיהודי  בתומו,  בעודו  כעת,  בני  נפש  את  ייטול  העולם 

תיטמא נפשו בעברות ובחטאים ויאבד חלילה את חלקו לעולם הבא!‘
ביקשתי להרגיע את רוחה ולנסות לפייסה, אך היא הייתה נחושה בהחלטתה; 
אוהבת היא את בנה יחידה אהבת נפש, מודעת היא שאם ימות לא ייוותרו לה 
לתרבות  הבן  יצא  פן  הנורא  החשש  הכול,  למרות  אולם  בעולם.  ושארית  שם 
רעה הביא אותה להחלטה כי העצה היחידה לכך היא לבקש מהרב להתפלל 
לפני בורא העולם שייטול את נפשו של בנה, מחמל נפשה, אף שהיא תישאר 
להפילו  שעלולים  הקשים  בניסיונות  הבן  יעמוד  שלא  ובלבד  בעולם,  ערירית 

לבאר שחת.
האם עמדה מולי והזילה דמעות כמים, ואף אני לא יכולתי לעצור בעד שטף 

דמעותיי. כיצד ניתן שלא להתפלץ מול צער נורא שכזה?!
בסופו של דבר אמרתי לה: ’אמא יקרה, הלא מאמינה את בכוח התפילה; אם 
כן, במקום להתפלל על בנך שימות, הבה נתפלל יחדיו שיחיה ושיצליח לעמוד 

בניסיונות ולהישאר תמים באמונתו!‘
ודמעות,  רגש  רוויית  תפילה  זו  הייתה  הלב,  מעומק  להתפלל  אפוא  התחלנו 

ובסיומה הרגשתי שהיא הגיעה היישר אל כיסא הכבוד.
אותו  השתחרר  כאשר  מספר,  שנים  לאחר  רק  שמעתי  המעשה  של  סופו  את 
שונים,  ועמים  ארצות  בין  ונדודים  טלטלות  של  שנים  אחר  הצבא,  מן  צעיר 
ותמים  באמונתו  שלם  כשהוא  לב,  וגסי  נוכרים  חיילים  עם  בצוותא  חיים  ושל 

ביהדותו.
כל  את  שעבר  לאחר  שגם  האדום,  בצבא  היחידים  מהיהודים  היה  זה  צעיר 
ונאמן  כשר  יהודי  נותר  קצין,  לדרגת  עלה  ואף  כלוחם  שירת  הגיוס,  מסלול 

לאביו שבשמים.
אין ספק כי אותן דמעות ששפכה אמו בתפילתה הנרגשת עמדו לזכותו וסייעו 

לו לדבוק באלוקיו וביהדותו!
בכל  ”אולם  המרטיט,  סיפורו  את  יחזקאל  רבי  סיים  מאז“,  עברו  רבות  ”שנים 
פעם שאני קורא בפרשת בן סורר ומורה, כיצד מתגברים אביו ואמו על רגשי 
רק  שיסקלוהו,  כדי  הדין  לבית  בידיהם  אותו  ומובילים  בנם,  כלפי  אהבתם 
כדי שלא יגדל וימות כגזלן ושופך דמים ויאבד חיי נצח, נזכר אני באותה אם 
צדקנית שהתגברה אף היא בלב שלם על אהבתה לבנה כדי שימות זכאי ולא 

ימות חייב“.
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לשים לילותיו כימים בחודש אלול
”ּוָבְכָתה ֶאת ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ֶיַרח ָיִמים“ (כא יג)

ימים‘  ’ירח  על  התורה  לנו  רומזת  זה  בפסוק  כי  הובא,  א)  נט  תצא  (כי  חדש  בזוהר 
ב‘אביו‘  שמרד  על  בתשובה  ולשוב  לבכות  אדם  כל  הצטווה  שבו  אלול  חודש  של 

[הקדוש ברוך הוא] וב‘אמו‘ [התורה הקדושה].
את  כך  לפרש  חדש‘  ’זוהר  בעל  את  שהכריחה  הסיבה  העני‘:  ’קרבן  בספר  כתב 
’ירח‘  ולא  ימים‘  ’ירח  התורה  כותבת  מה  מפני  לו,  שהוקשה  משום  היא  הפסוק, 
בלבד? לפיכך פירש הוא שבמילה זאת רמזה לנו התורה שבחודש זה חובת האדם 

לשים לילותיו כימים בתורה ובתפילה, ולשוב בתשובה לפני ה‘ על חטאיו.

הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים
”ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹר ַלְּׂשִניָאה“ (כא טו)

בדברי חז“ל (ספרי כי תצא ריד יד) מבואר שה‘שניאה‘ המוזכרת בפסוק היא זו המכונה 
לפיכך,  הישראלית.  האישה  היא  שה‘אהובה‘  לומר  יש  וממילא  תואר‘,  יפת  ’אשת 
ַהְּבכֹר  ַהֵּבן  ש“ְוָהָיה  התורה  קובעת  מדוע  להבין  נוכל  אייבשיץ,  יהונתן  רבי  מסביר 
משום  עקרות?  אמותינו  היו  מה  מפני  א):  סד  (יבמות  חז“ל  שאמרו  לפי  ַלְּׂשִניָאה“, 
האישה  מעוכבת  ולפיכך  צדיקים,  של  לתפילתן  מתאווה  הוא  ברוך  שהקדוש 

הכשרה מללדת, כדי שתתפלל לפני הקדוש ברוך הוא להיגאל מעקרותה.
’תפארת יהונתן‘

עומקה של אהבת ה‘
”ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוהֹוִציאּו אֹתֹו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ַׁשַער ְמקֹמֹו“ (כא יט)

להיות,  עתיד  ולא  היה  לא  זה  סורר‘  ש‘בן  הגמרא  קובעת  א)  (עא  סנהדרין  במסכת 
ומדוע כתבה התורה פרשה זו? כדי שנדרוש בה ונקבל שכר!

מה עלינו לדרוש בפרשה זו?
ביאר רבנו בחיי (להלן כא כא): מוסר השכל גדול טמון בה, כי ממנה נוכל ללמוד על 
גדולה  אהבה  לך  אין  הלוא  מאודנו:  ובכל  נפשנו  בכל  ה‘  את  לאהוב  חיובנו  גודל 
על  ה‘  אהבת  את  בלבם  להגביר  הם  חייבים  זאת  ולמרות  ואם,  אב  כאהבת  וחזקה 

אהבתם זו, עד שיצטרכו הם בעצמם להביא את בנם לבית הדין שיסקלוהו.

מסירות נפש בנפילת אפיים
”ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט ָמֶות ְוהּוָמת“ (כא כב)

פירש המגיד מקוז‘ניץ: ”ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט ָמֶות“ - אם חלילה גזרו בית דין 
של מעלה על אדם שימות בחטאו, אזי ”ְוהּוָמת“ - ימסור נפשו למיתה בשעת נפילת 
נפילת  שבשעת  ב)  קכ  (במדבר  הקדוש  בזוהר  שהובא  כפי  ממוות.  יינצל  וכך  אפיים 

קובץ ’שפתי צדיקים‘ ד‘ עמ‘ סואפים צריך כל אדם למסור נפשו לה‘. 

תפילה בלא השתדלות אינה מתקבלת
”ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו“ (כב ד)

אמרו חז“ל על פסוק זה (ספרי כי תצא א רכה, הובא ברש“י כאן): ”‘ִעּמֹו‘ - עם בעליו. אבל אם 
הלך [בעל החמור] וישב לו, ואמר לו: ’הואיל ועליך מצוה, אם רצית לטעון- טעון‘, 

פטור“.
מדברי חז“ל אלו מלמדנו ה‘חפץ חיים‘ (על התורה) לימוד חשוב בעניין התפילה: יכול 
ולהתאמץ  להשתדל  חובתו  בבד  בד  אולם  השמים,  מן  שיחפוץ  כל  לבקש  האדם 
מצד עצמו: לדוגמה בעניין לשון הרע המבקש ’נצור לשוני מרע‘ - אם לא ישתדל 
להישמר בעצמו מכך, כיצד תתקבל בקשתו?! ובעניין התפילה: אנו מבקשים ’והאר 
קמעא,  ללמוד  נשב  התפילה  אחר  ומיד  נשתדל  לא  אם  אולם  בתורתך“,  עינינו 

עשויה תפילתנו שלא להתקבל חלילה.
והמשיל על כך ה‘חפץ חיים‘ את משלו המפורסם: עני אחד ביקש מידידו העשיר 
בדמעות שליש שילווה לו סכום מסוים למחייתו. נענה העשיר וקבע לו זמן לבוא 
למשרדו, אולם כשהגיעה השעה הנקובה בושש העני מלהגיע. גם למחרת שב העני 
וביקש הלוואה, ושוב קבע לו העשיר זמן והוא לא הופיע בו. האם יוכל העני לשוב 
ולבקש הלוואה מידידו העשיר? הלוא אם יעשה זאת בוודאי יתרעם עליו העשיר 

ויאמר לו: ”הלוא נתתי לך הזדמנות, ומדוע לא הופעת בזמן שנקבע לכך?!“
כך גם אנו מבקשים לעתים שוב ושוב מריבונו של עולם בקשה מסוימת, והקדוש 
נדמה  מצדנו,  ונתאמץ  נשתדל  לא  אם  אולם  למלאה,  וחפץ  לנו  נענה  הוא  ברוך 

לאותו העני שהחמיץ את הזדמנותו.

מאה ברכות כנגד מאה קללות
”ַוַּיֲהפֹךְ ה‘ ֱאקֶי ְּל ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה“ (כג ו)

’הלל ק‘, כלומר: אם תהלל את הקדוש ברוך הוא במאה ברכות  ’ְקָלָלה‘ - אותיות 
הברכות  שמאה  שכ)  (סימן  הרוקח  כתב  וכבר  לברכות.  הקללות  יתהפכו  יום  בכל 

’דרך משה‘ ליום יאנתקנו כנגד מאה קללות שבתורה.

כל הברכות תלויות ב‘מה טובו‘
”ִּכי ֲאֵהְב ה‘ ֱאקֶי“ (כג ו)

בלעם  של  ברכותיו  שכל  כהנא  בר  אבא  רבי  בשם  מובא  ב)  (קה  סנהדרין  במסכת 
חזרו לבסוף לקללה, חוץ מברכת: ”ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב“ העוסקת בבתי כנסיות 
ומדרשות, שנאמר: ”ַוַּיֲהפֹךְ ה‘ ֱאֶקיךָ ְּל ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה“ - ’קללה‘ ולא ’קללות‘.
לפי דברי הגמרא קשה להבין: אם אכן כל יתר הברכות הפכו לקללה, מדוע מסיים 

הכתוב ואומר: ”ִּכי ֲאֵהְב ה‘ ֱאֶקיךָ“?
פירש גאב“ד ירושלים רבי זליג ראובן בענגיס זצ“ל:

ברכת ’מה טובו‘ הינה ברכה כללית שבכוחה לבטל את כל יתר הקללות, שכן כאשר 
’לתתך עליון‘בבתי הכנסת נשמע קול התורה והתפילה, מתבטלות הגזרות כולן.

אל תמנע ממנו מלהתפלל
”ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו... ְוא ִיְקָרא ָעֶלי ֶאל ה‘ ְוָהָיה ְב ֵחְטא“ (כד טו)

פירש זאת הגאון רבי שלמה קלוגר זצ“ל: אם לא תיתן לו שכרו לא יהיה לו במה 
להחיות את נפשו וממילא לא יהיה בכוחו להתפלל, וכיוון שדבר זה יהיה ’עליך‘ - 

’אמרי שפר‘מחמתך, חטא חסרון התפילה ייזקף לחובתך.

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
”ימות זכאי ואל ימות חייב“

מעעפני
לילותיו ם

פנינ סיפם ם
כאי וא

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


