
רבותינו  בזה  נתנו  וכבר  השנה,  לראש  נצבים  פרשת  של  סמיכותה  על  עמדו  רבים 
הראשונים סימן: ’קומו ותקעו‘ - ’קומו‘ – פרשת נצבים, נקראת תמיד לפני ’תקעו‘ - ראש 

השנה (ראה אבודרהם - סימני פרשיות).
’היום‘ – הכוונה בפסוק היא ליום  עוד הביאו בשם הזוהר הקדוש שבכל מקום שכתוב 
ראש השנה. ואף כאן רמזה התורה בפסוק הראשון שבפרשה: ”ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם“ 
ברוך  המקום  לפני  ובתפילה  בתשובה  יחדיו  ישראל  כל  עומדים  שבו  השנה  ראש  ליום 
הוא, וכל אחד מהם, הקטן והגדול, מתאמץ להוסיף ולעשות נחת רוח רבה יותר לפניו 

יתברך (’פרדס יוסף החדש‘).
ויתנו לך כתר מלוכה

כי  כותב  השנה)  (לראש  מראדומסק  שלמה‘  ה‘תפארת  בעל 
שבה  הישרה  הדרך  את  התורה  אותנו  מלמדת  זה  בפסוק 
בראש  עולמים  כל  אדון  לפני  לתפילה  בגשתו  האדם  ידבק 
השנה: יתפלל הוא ”ִלְפֵני ה‘ ֱאֵקיֶכם“ – ירכז את כל כוחותיו 

לתפילה על צער השכינה.
והוסיף ה‘תפארת שלמה‘ שרמזו חז“ל לכך באומרם (ר“ה ח ב): 
”מלך וציבור - מלך נכנס תחילה“ - כאשר קיימת בחירה לפני 
עליו  תחילה“!  נכנס  ”מלך   - בתפילתו  לכוון  מה  על  האדם 
לכוון על כבוד מלכות שמים, לפני שיכוון על צרכיו שלו ועל 
צורכי הכלל. והסביר שהסיבה לדבר היא שכל אדם הרוצה 
לזכות ברחמים וחסדים מידו יתברך, אין לו אלא לתלות בו 
בטחונו ולהשפיל דעתו לפניו, וממילא יתמלאו כל משאלות 
לבו לטובה. אך השכינה הקדושה - אין עוזר לה בלתי אם 
נתעורר אנו תחילה בהתערותא דלתתא, ולפיכך עלינו לבכר 

להקדימה בבקשתנו מלהקדים צרת נפשנו.
כעין זה כתב גם בעל ’יסוד ושורש העבודה‘ (שער האיתון פ“א) 
כי עיקר התפילות בימים הנוראים הן שיתקדש שמו הגדול 
בכל העולם, לכן בראש השנה צריך האדם להצטער בקרבו 
יותר  הגלות,  בסערת  הגדול  שמו  חילול  על  מאוד  ולבכות 

מבכייתו על צרת עצמו.
הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ“ל הביא בדרשותיו (’יערות דבש‘ 
בראש  המבקשים  על  הקדוש  הזוהר  דברי  את  א‘)  דרוש  ח“ב 

ויום  השנה  בראש  ”המתפללים  הזה:  עולם  צורכי  את  השנה 
הכיפורים ובשאר ימי הרחמים רק בעבור חיי הזמן, פרנסה וצרכי העולם הזה, הרי הם 

כאותם הכלבים שבכל יום צועקים ואומרים ’הב הב‘“.
יותר מכך, אפילו בבקשות האדם על חיי העולם הזה צריך לכוון שיוכל לקיים את התורה 
ולשוב בתשובה, שהרי כבר אמרו חז“ל (ירושלמי ע“ז ג א): ”יפה שעה אחת בתשובה ומעשים 
טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא“. וגם בתפילתו על הפרנסה יכוון שיספק לו ה‘ 

מזונותיו ברווח כדי שיוכל לעבוד את ה‘ בלי טרדה ומניעה.

החשיבות המיוחדת לתפילות הימים הנוראים
ב‘מדרש תהילים‘ (קב) הביאו חז“ל את הכתוב (תהילים קב יח): ”ָּפָנה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְוא 
האחרונים,  הדורות  לבני  ע“ה  המלך  דוד  רמז  זה  במזמור  כי  וביארו  ְּתִפָּלָתם“,  ֶאת  ָבָזה 
את  להם  יש  אך  בעדם,  שיכפרו  נביא  ולא  כוהן  לא  להם  ואין  בערבה  כערער  שהינם 
התפילה המיוחדת שהם אומרים בראש השנה וביום הכיפורים - תפילה שאותה לא יבזה 

הקדוש ברוך הוא ועתידה היא לעמוד לזכותם ולכפר עוונותיהם.

קודם  בוכים  בקול  להקריא  זצ“ל  ווכטפויגל  נתן  רבי  הגה“צ  היה  רגיל  זה  נפלא  מדרש 
התקיעות בהיכלה של ישיבת לייקווד המעטירה, תוך שהוא מדגיש כי בדברי המדרש 

רואים בפירוש שבתפילות הימים הנוראים טמונה בחינה של קדושת בית המקדש.
העבר  על  לחשוב  לנו  אל  לא!  ותו  התפילה  היא  היום  להדגיש: ”עבודת  הקפיד  בדבריו 
או על העתיד, רק על ההווה - על סדר התפילה הכתוב לפנינו ברגע זה במחזור“ (’קדוש 

אלול‘ פרק יח).

מה  ימיו,  בערוב  האיומה  במחלה  חלה  כאשר  כי  זצ“ל  פרידלנדר  חיים  רבי  על  מסופר 
ייתכן  יודע,  אחד: ”מי  במשפט  הקשה  לבשורה  הגיב  אקראי,  שיניים  בצילום  שהתגלה 
כי בתפילה נרגשת יותר בראש השנה יכול הייתי למנוע זאת 

מעצמי“ - אמר ולא יסף (’מעין המועד‘ ר“ה עמוד קעג).
פסוקי דזמרה

חסידיו  קהל  את  מעורר  היה  זיע“א  ממעזריטש  המגיד 
השנה  בראש  להתפלל  הוא  ההמון  שמנהג  לכך  לב  לשים 
וביום הכיפורים את תפילות העמידה מילה במילה, בכוונה 
מיוחדת יותר מימות השנה, לבם נתון למילות תפילות אלו 
ויראים הם שלא להיכשל חלילה במחשבה זרה וכיוצא בזה, 
הנוראים  לימים  המיוחדת  התפילה  שלשון  משום  זאת  וכל 

מעוררת מאוד את כוונתם.
מאמץ  מקדישים  אינם  העולם  רוב  דזמרה  לפסוקי  ואילו 
מיוחד, כי הרי הם לפניהם כדבר ישן שכבר דשו בו משך כל 

השנה, וממילא אין הם מגיעים דרכם להתפעלות.
הדגיש המגיד שיש להיזהר מאוד גם בחלק זה של התפילה, 
האדם  מדבר  ובה  העיקרית,  היא  העמידה  תפילת  אמנם  כי 
ממש לפני המלך, אבל כבר תמהו חז“ל כיצד יוכל אדם שאין 

ברשותו מפתחות החצר להיכנס אל הבית?
להכניע  מאוד  עד  הוא  גדול  דזמרה‘  ’פסוקי  של  כוחם 
התפילה,  את  והמעכבים  המקטרגים  כל  את  ולהכרית 
ובייחוד ביום ראש השנה שבו אנו זקוקים להם ביותר. לכן 
יש להקפיד לאומרם בכוונת הלב, באימה וביראה, וכך נזכה 

שיתקבלו כל תפילותינו באהבה (’ליקוטים יקרים‘ אות קלד).
עניית אמן

בדברים חוצבי להבות הפליג בעל ’חמדת ימים‘ (ח“ג יוה“כ פ“ג) בחשיבותה של עניית אמן 
בכלל ועניית אמן בימים הנוראים בפרט, ונעתיק מקצת דבריו: ”ומאנה הנחם 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 
ואין  קול  אין   - וברכות  קדיש  ובשומעם  יגעו.  ולא  ייעפו  לא  כוחם,  ובכל  רם  בקול  אמן 

עונה! ועשו את הטפל עיקר ואת העיקר טפל“.
את דבריו הטעים הוא במשל: ”והמה דומים לקהל גדול שהיו מברכים למלך בשר ודם 
לפניו  העומדים  מהעבדים  ואחד  ’אמן‘.  גדול  בקול  העם  כל  ועונים  לקראתו,  בצאתם 
עמד ולא ענה אמן, ואילו כשהמשיכו לבקש ולומר [כדרכם]: ’ייתן בלבו ובלב כל יועציו 
לעשות טובה עמנו!‘, התחיל שמח ועונה אמן בקול רם... היש מבזה כבוד המלך גדול 

מזה?!
...ואם למלך בשר ודם כך, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, מה יעשו הבוערים בעם ליום 

פקודה... ועליהם נאמר: ’ְוא אִֹתי ָקָראָת ַיֲעקֹב ִּכי ָיַגְעָּת ִּבי ִיְׂשָרֵאל‘ - ’בי‘ דווקא“.

פרשת  נצבים

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
”אתם נצבים“ - לתפילה בראש השנה 

עניית אמן מצילה מהמקטרגים
ְוַעל  ה‘  ַעל  ָיַחד  נֹוְסדּו  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ  ַמְלֵכי  ”ִיְתַיְּצבּו 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  מֹוְסרֹוֵתימֹו  ֶאת  ְנַנְּתָקה  ְמִׁשיחֹו; 
נכתב  זה  מזמור  כי  נראה  ב-ג).  ב  (תהלים  ֲעבֵֹתימֹו“ 
המקטרגים  מתחזקים  שבו  השנה,  ראש  יום  על 
לאביהם  ישראל  כנסת  בין  לנתק  המבקשים 
שבשמים, קשר המתבטא בייחוד הנפלא הנעשה 
ו‘אדנ-י‘,  ’הוי“ה‘  בגימטרייה  שהיא  אמן  בעניית 
 - מֹוְסרֹוֵתימֹו‘  ֶאת  ’ְנַנְּתָקה  בתיבות:  רמוז   והדבר 

ראשי תיבות: ’אמן‘.

אמן,  עניית  על  מקפידים  ישראל  כאשר  אולם 
”ַיֲעקֹב  ט):  לב  (דברים  ככתוב  חזק,  חבל  הם  יוצרים 
שבו  ַנֲחָלתֹו“,  ֶחֶבל  אמן]  פעמים  ב‘  [-בגימטרייה 
אותם  ומונעים  המקטרגים  את  ’קושרים‘  הם 
ח):  קמט  (תהילים  הכתוב  כמאמר  עליהם,  מלקטרג 

”ֶלְאסֹר ַמְלֵכיֶהם ְּבִזִּקים“ . 

’עבודת ישראל‘ ראש השנה; ’שומר אמונים‘ 
מאמר פתחו שערים פרק טו 

יהודי יקר!
בראש השנה הבא עלינו לטובה

כאשר תעמוד להתברך מפי חבריך
בברכת 'לשנה טובה תכתב ותחתם'בברכת 'לשנה טובה תכתב ותחתם'
הקפד לענות אחריהם אמן

ורק אחר כך להשיב להם 
באותה מטבע שברכוך

ביום הדין הגדול 
בו כל ברכה היוצאת 

מפי יהודי היא כפרקליט עבורנו
זכור נא כי עניית 'אמן' 

מהווה אות לקיום 
וקבלת הברכה 

ובלעדיה אין הברכה
 מושלמת

ונאמר אמן בברכה שלימה 
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כקליפת אגוז התנודדה לה האונייה במים הסוערים. הגלים היכו בה ללא רחם והיא 
חישבה להישבר. לוחות העץ שחרקו בעוז, יחד עם נהמתה העזה של הרוח וקול גלי 
על  שנדחקו  הנוסעים  של  זעקותיהם  את  להחניק  והצליחו  כמעט  המתנפצים,  הים 

הסיפון וזעקו באימה לנוכח האסון שעמד להתרגש עליהם בכל רגע.
שברירית  ספינה  באותה  דרכם  את  שעשו  הנוסעים  מאות  בין  נמנו  יהודים  מעט  לא 
סוף  סוף  לזכות  הללו  ביקשו  וכיסופין  כמיהה  של  רבות  שנים  אחר  הקודש.  לארץ 
להתיישב בארץ נחלת אבותיהם, אולם ברגעים קשים אלו דומה היה כי מסעם עומד 

להסתיים בטרם עת, בצורה טרגית שאין כמוה.
בין יהודי הספינה בלטה דמותו הטמירה של הגאון הקדוש רבי ישראל משקלוב זצ“ל, 
בעל ’תקלין חדתין‘, תלמידו החביב של הגאון מוילנא זצ“ל. כרבו הגדול השתוקקה 
נקטע  הגאון  של  מסעו  בעוד  אולם  הקודש,  בארץ  להשתקע  ישראל  רבי  של  נפשו 
להסתיים  עומד  התלמיד  של  מסעו  כי  עתה  עד  היה  נראה  שמימי,  במהלך  באיבו 

בהצלחה.
אלא שדווקא כעת דבר מה השתבש: הים הרוגע שאפיין את נתיב נסיעתם בחודשים 
מדובר  כי  היה  נראה  בתחילה  וסוער.  רוגש  והפך  פניו  את  לפתע  שינה  האחרונים, 
את  להטביע  שעמד  איום  בסער  מדובר  כי  התברר  מהרה  עד  אולם  חולפת,  בסערה 

הספינה על יושביה.
הצלה  בפעולות  זמנם  את  וכילו  העליון  בסיפון  נדחקו  הגויים  הספינה  נוסעי  בעוד 
חסרות סיכוי ובקריאות ייאוש שנבלעו בים הפתוח, התכנסו נוסעי הספינה היהודים 
בירכתי הסיפון ובקעו שערי שמים בתפילה לבורא עולם שיחוס וירחם על נפשותיהם 

ונפשות עולליהם ויושיעם מצרה לרווחה.
חזקה על תפילה שאינה חוזרת ריקם, אולם הישועה נראתה רחוקה. הים הלך וסער, 
הלך וזעף. הגלים כבר הציפו את הסיפון, והמלחים יחד עם הנוסעים הנואשים, עמלו 
לרוקן עוד ועוד דליי מים אל הים. דומים היו הם באותה שעה לחסידה החפצה ליבש 

את הים במקורה...
הבהלה  הסער,  כי  נדמה  משקלוב.  ישראל  רבי  עמד  המתפללים  קבוצת  בראש 

וההמולה אינם נוגעים לו כלל, בהיותו שקוע כל כולו בהתייחדות עם קונו.
לצדו,  שעמדו  היהודים  קבוצת  את  היסה  הוא  באחת.  ממקומו  הגאון  ננער  פתאום 

והחל לומר בפניהם דברי כיבושין:
מחובתנו  כעת  אולם  במהרה,  ניוושע  כי  אנו  מקווים  אנחנו,  גדולה  בצרה  ”אחיי! 
אחד  שכל  אפוא  מציע  אני  הזה.  הגדול  הסער  מי  בשל  ולבדוק  במעשינו  לפשפש 
מאתנו יתוודה בפני כולם על עוונותיו, והבושה שיתבייש תזכה אותו שימחלו לו על 
עוונותיו, כמאמר חז“ל (ברכות יב ב): ’העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלין לו על 

כל עוונותיו‘“.
המעמד היה מרגש ומרטיט לב. בזה אחר זה נעמדו היהודים והחלו להתוודות בקול 

בוכים על חטאיהם, כאשר חבריהם מצטרפים לבכיים.
והנה הגיע תורו של אחד מן הצעירים שבחבורה, בחור כבן עשרים שנה, צנום מראה. 

הבחור נעמד והחל להתוודות בקול רועד, וכה היו דבריו:
רבנו  מצוות  עליי  חזקה  אך  חטאיי,  ולפרש  לפניכם  לעמוד  ונכלם  אני  בוש  ”רבותיי! 
ולכן אחר שפשפשתי במעשיי מצאתי כי מוכתם אני בחטא נורא ואיום, אשר תקוותי 

כי יכופר לי עליו במעמד זה.
של  נורא  ”חטא  להתוודות,  הבחור  המשיך  היקרים“,  להוריי  חטאתי  יכופר  בל  חטא 

שקר וחוסר כיבוד אם:
גדלתי בבית עני ואביון. בראשית שנותיי הייתה הפרנסה אורחת כבוד בביתנו, אולם 
שנים ספורות לאחר מכן התהפך עלינו הגלגל. היה זה כאשר זכינו ואדוננו הגר“א הגיע 
לשכון כבוד בדירה הסמוכה לדירתנו כשרק קיר לבנים דק הפריד בין דירתנו לדירתו.
לימודו  קול  היה  לקיר  מבעד  בביתנו.  מלהתנגן  התורה  קול  חדל  לא  ואילך  זה  מיום 

הערב בוקע ומציף את ביתנו במנגינה קדושה שחדרה אל מעמקי הלב...
רב  בעמל  עוסק  היה  זמן  לאותו  שעד  היקר,  שאבי  כך,  כדי  עד  הדברים  התגלגלו 
בידו  כשספר  לקיר,  סמוך  ישב  שעות  משך  הערב.  לניגון  להתמכר  החל  לפרנסתו, 

והוא מתאמץ שלא להחמיץ ולו מילה אחת.
עד  המענג,  הלימוד  לצלילי  האזנה  לטובת  מעבודתו  שעות  להוריד  החל  אט  אט 

שלבסוף חדל לעבוד לחלוטין ושקע כל כולו באוהלה של תורה.
כילדים היה הדבר קשה מאוד בעבורנו, אולם הורינו האהובים השכילו להסביר לנו 

את גודל הזכות שיש לנו לגדול כבנים לתלמיד חכם היגע בתורה בכל כוחו.
אחת.  מנה  ילדים  ארבעה  חלקנו  שלעתים  עד  שאפשר,  כמה  עד  להצטמצם  נאלצנו 
לאחיי היה הדבר קשה עד מאוד, ועל כן באחד הימים החלטתי לשקר להוריי ולומר 
להם כי מיום זה ואילך המלמד ב‘חיידר‘ מספק לנו את ארוחת הצהריים, ועל כן איני 

צריך יותר להתחלק במנתם הזעומה.
כך משך תקופה ארוכה לא טעמתי טעמה של ארוחה ראויה לשמה, אולם הידיעה כי 

בזכות מעשיי זוכים אחיי למנה גדולה יותר השביעה אותי יותר מכל סעודת מלכים.
בפועל  אולם  שמים,  לשם  זאת  ”עשיתי  בוכים,  בקול  הנער  סיים  ידידיי“,  לי  האמינו 

עברתי על שקר ועל כך מבקש אני מחילה!“
פרץ רבי ישראל בבכי ונשא ידיו למרום בתפילה נרגשת: ”הבט נא, ריבונו של עולם! 
ראה אלו ילדים קדושים יש לך! וכי יש בעולם אומה ולשון שיכולים להתוודות על 

חטאים שכאלו?!
”בתפילות  בבכייה,  עמו  געו  הנוכחים  וכל  ישראל,  רבי  זעק  עולם!“  של  ריבונו  אנא, 
אנו  עתה  אולם  לחטאות‘,  ואל  התלאות  אל  נא  ’פנה  מבקשים:  אנו  הנוראים  הימים 
’חטאים‘ מתוודים בניך,  ’פנה נא אל החטאות!‘ - ראה נא והביטה על אלו  מבקשים: 

וחוס והושיע את צאן מרעיתך“.
אך סיים רבי ישראל את דבריו, והנה נח הים מזעפו. לנוכח עיניהם המשתאות של יתר 
הנוסעים התרחש הנס הגדול, הספינה המשיכה בדרכה ללא הפרעה ותוך ימים מספר 

זכו בני החבורה הקדושה לחונן את עפר הארץ האהובה, והיה הדבר לפלא.
’אוצרות התורה‘ ימים נוראים פ“י

ארבעים יום לתפילה
”ַאֶּתם ִנָּצִבים“ (כט ט)

דרש הרה“צ רבי משה וואלפסון אב“ד קהילת אמונת ישראל: פרשה זו לעולם נקראת 
בשבת הסמוכה לראש השנה. לפיכך יש בה מ‘ פסוקים - לרמז לנו על חובתנו לעצור 
ימי  בארבעים  בכוונה  ולתפילה  לתשובה  ולהתעורר  נצבים“]  [”אתם  חיינו  שגרת  את 

הרחמים שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים.
’אמונת עתיך‘

ניצבים לסליחות
”ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום“ (כט ט)

נצבים  ”‘אתם  תשעט):  (אות  משה‘  ’מטה  בספרו  המהרש“ל  תלמיד  מֶעט  משה  רבי  כתב 
היום‘ - בגימטרייה: ’לעמוד לסליחות‘; רמז לכך שאם חל ראש השנה מיום ה‘ ואילך [’ה‘ 
יום‘] מתחילין לומר סליחות במוצאי שבת ’נצבים‘ - היא השבת הסמוכה לראש השנה“. 

[אך אם חל ראש השנה ביום ב‘ או ג‘, מקדימים הסליחות למוצאי שבת הקודמת.]

היום - ה‘ ימי הדין
”ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה‘ ֱאקֵיֶכם“ (כט ט)

פסוק זה הסביר רבנו יוסף חיים מבגדד בספרו ’אדרת אליהו‘: ’היום‘ - נוטריקון ’ה‘ יום‘, 
ראש  ימי  ב‘  הם:  ואלו  אלוקינו,  ה‘  לפני  לדין  אנו  ’נצבים‘  שבהם  הימים  לחמשת  רמז 

השנה, יום הכיפורים, הושענא רבא ושמיני עצרת.

שבח נסתר ושבח נגלה
”ַהִּנְסָּתרֹת ַלה‘ ֱאקֵינּו ְוַהִּנְגת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם“ (כט כח)

יתנה  מי  שהרי  בדיבור,  ולא  בלבד  במחשבה  בוראנו  את  תמיד  שנעבוד  היה  הדין  מן 
תוקף פעולותיו, מי ישער גודלו ומי יכיר ברוממותו; ובפרט ש“אילו פינו מלא שירה כים 
ולשוננו רינה כהמון גליו... אין אנחנו מספיקים להודות... על אחת מאלף אלפי אלפים... 

הטובות“ שעשה עמנו.
אך זאת עלינו לדעת כי מן הצורך הוא שנתפלל בפה ונצייר במוחש את שבחו של ה‘, 

וזאת כדי ללמד את בנינו וצאצאינו הבאים אחרינו להודות, להלל ולשבח לבוראנו.
זהו אפוא הרמז בכתוב זה: ”ַהִּנְסָּתרֹת ַלה‘ ֱאֵקינּו“ - שבחו האמתי של הקדוש ברוך הוא 
נסתר ונעלם מאתנו ורק לפניו יתברך הוא גלוי, אולם: ”ְוַהִּנְגת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם“ - 

השבחים הגלויים שיוצאים מפינו, מטרתם ללמד את בנינו וצאצאינו עד עולם.
’מאור ושמש‘

קוינו כל היום - כפשוטו
”ְוָׁשב ה‘ ֱאֶהי ֶאת ְׁשבּוְת ְוִרֲחֶמ ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל ָהַעִּמים“ (ל ג)

כך היא לשונו של הרמב“ם (מלכים יא א):
נדחי  ומקבץ  מקדש  ובונה  דוד...  בית  מלכות  ולהחזיר  לעמוד  עתיד  המשיח  ”המלך 
ישראל... וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו... הוא כופר בתורה ובמשה 
 ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ְוִרֲחֶמ ֶאת ְׁשבּוְת ֶקירבנו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר: ’ְוָׁשב ה‘ ֱא

ִמָּכל ָהַעִּמים‘...“
המשגיח הגה“צ רבי יחזקאל לוינשטיין הרחיב את דברי הרמב“ם לפי דברי מרן הגרי“ז 

מבריסק: 
חידוש גדול יש בדברי הרמב“ם הללו הנלמדים מהפסוק בפרשתנו: לא רק מי שאינו 

מאמין בגאולה נחשב ככופר אלא אף מי שאינו מחכה לה!
והגרי“ז היה מוסיף בהתפעלות, כי חובה על האדם לקיים בנפשו את אשר הוא אומר 
בכל יום בתפילה: ”כי לישועתך קוינו כל היום“ - למלא את ’כל היום‘ פשוטו כמשמעו, 

בציפייה לישועה!
קובץ ’הנאמן‘ אלול תשרי תש“כ עמ‘ 20 

זמן המסוגל לתשובה
”ּוָמל ה‘ ֱאקֶי ֶאת ְלָבְב ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע“ (ל ו)

כתב ’בעל הטורים‘: ’ֶאת ְלָבְב ְוֶאת ְלַבב‘ – ראשי תיבות אלול. ומכאן למדו על המנהג 
בתשובה  לשוב  המסוגל  זמן  הוא  זה  חודש  כי  אלול,  בחודש  סליחות  לבקש  להשכים 

שלמה כנאמר בפסוק להלן (פס‘ ח): ”ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה‘“.

לעולם לא לחדול מתפילה
”ְוָנַתן ה‘ ֱאקֶי ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל אְֹיֶבי... ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה‘“ (ל ז-ח)

את  הוא  ברוך  הקדוש  שנתן  ”כיוון  אדם:  יאמר  שאם  חז“ל  אמרו  ד)  לח  (שמו“ר  במדרש 
האלות האלה על אויבינו - שמא נוכל לחדול מן התפילה?!“ תלמוד לומר: ”ְוַאָּתה ָתׁשּוב 

ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה‘“ - לעולם עליך להמשיך ולהתפלל לפני ה‘ יתברך!
ועוד כתוב במדרש: וכן אתה מוצא במרדכי, גם לאחר שהחלה מפלת המן נאמר (אסתר ו 

יב): ”ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶל“ - חזר אל שקו ואל תעניתו.

בזכות מצוות מילה
”א ַבָּׁשַמִים ִהוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה“ (ל יב)

נשמעת תפילתו  מילה  כי בזכות מצוות  תתעג)  רמז  (’ילקוט שמעוני‘ תהילים  חז“ל  אמרו  הנה 
של אדם. ויש לומר כי בפסוק זה טמון רמז לכך: ”ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה“ - ראשי תיבות 

’מילה‘, ללמדנו כי בזכות המילה תעלה התפילה השמימה.
’מעטה תהלה‘ תהילים ח ו

חיים של ’למענך‘
”ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים... ְלַאֲהָבה ֶאת ה‘ ֱאֶקי“ (ל יט)

אמר המגיד מדובנא בדרך הרמז: הכתוב מורה לנו: ”ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים!“, אולם על אלו חיים 
מדובר? לאיזו צורת חיים עלינו לשאוף?

לכן ממשיך הכתוב ומבאר: ”ְלַאֲהָבה ֶאת ה‘ ֱאֶקי“ - עליך לבחור בחיים שהם ”למענך 
אלוקים חיים“, חיים של עשיית מצוות ולימוד תורה מתוך מטרה לעשות את רצון ה‘ 

- למענך ולא למעננו. 
’אהל יעקב‘

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
פנה נא אל החטאות

מעעפני
ארבעים

פנינ סיפם ם
נא אל ה

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


