
בכל יום ויום אנו זוכים לעמוד פעמים מספר ולדבר עם אבינו שבשמים, מלך מלכי 
המלכים, הקדוש ברוך הוא. נדמה כי אין מילים לתאר את גודל הזכות שנפלה בחלקנו 
- בני אדם שיסודם מעפר וסופם לעפר - לזכות למה שאף המלאכים הקדושים לא 

זכו: לשבח ולהלל מידי יום ביומו לאבינו שבשמים!
אלא שכפי שכבר דרשו חז“ל על נושא התפילה (ברכות ו ב וברש“י שם) מהפסוק (תהלים יב 
ט): ”ְּכֻרם ֻזּלּות ִלְבֵני ָאָדם“ - ”אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים 
לתפילה  אנו  ניגשים  רבות  ופעמים  בעבורנו,  לטבע  הפך  ההרגל  לב  לדאבון  בהם“; 

בחטף ובלא שימת לב לגודל השעה והמעמד.
אי לכך הקדיש ה‘שולחן ערוך‘ כמה סימנים בהלכות תפילה (או“ח צ-צב), שבהם הביא 
הלכות המבוססות על הנהגות חז“ל ומאמריהם, דברים שיש בהם כדי לעורר כל לב 

להתכונן לתפילה כדבעי.
יסודן של הלכות אלו מתבסס על העובדה הפשוטה שכשאנו מתפללים לפני ה‘, אף 
כפי  לגשת  לנו  לגרום  להרגל  לתת  לנו  אל  יום,  בכל  פעמים  כמה  זאת  עושים  שאנו 
שאנו ניגשים לשיחה עם חבר, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אלא עלינו לדעת ולחשוב 
כך  ובשל  הוא,  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  לפני  לדבר,  עומדים  אנו  מי  לפני 

להתכונן למעמד כראוי.
”חסידים  א):  ה  (ברכות  המשנה  בדברי  מופיע  זה  בעניין  הידועים  חז“ל  ממאמרי  אחד 

הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם למקום“.
מקור למנהגם של ה‘חסידים הראשונים‘

ֲעֵלה  ”קּום  א):  (לה  בפרשתנו  הפסוק  על  הרמב“ן  כתב  כך 
ֵבית ֵאל ְוֶׁשב ָׁשם ַוֲעֵׂשה ָׁשם ִמְזֵּבַח“: ”לא ידעתי מהו ’ושב 
בא- לדבקה  מחשבתו  לפנות  שם‘  ’ושב  צוה  ואולי  שם‘... 
ל“. וכך כתב גם ה‘ספורנו‘: ”‘ושב שם‘ - לכוין דעתך קודם 
’חסידים  ב):  ל  (ברכות  ז“ל  אמרם  כעניין  המזבח,  שתבנה 
הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו 

את ליבם למקום‘“.
השלום,  עליו  אבינו,  יעקב  אם  מבהילים:  הדברים  והרי 
שהיה מרכבה לשכינה, ודבקותו בה‘ לא פסקה אף לרגע - 
כשרצה לבנות מזבח ולהודות לה‘ הוצרך להכנה מיוחדת, 
על אחת כמה וכמה אנו הטרודים ושקועים בצורכי העולם 
הזה, ודאי שצריכים אנו להכין עצמנו בטרם ניגש לתפילה, 
אנו  כי  ולהפנים  הזה  העולם  מענייני  מחשבותינו  לפנות 
עומדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא (’שערי 

תפילה‘).
הכנת הגוף והמלבושים לתפילה

לקראת  להתכונן  האדם  חיוב  את  מאוד  הדגישו  חז“ל 
תפילתו לפני מלכו של עולם: במציאת מקום מכובד, בניקיון גופו ובלבישת מלבושים 
נקיים ומכובדים. ומקור הביאו לכך בגמרא (שבת י א) מן הכתוב: ”ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֶהיךָ 

ִיְׂשָרֵאל“ (עמוס ד יב).
גם להלכות אלו מצאנו מקור בפרשתנו (לה ב-ג): ”ְוִהַּטֲהרוּ ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמֵתיֶכם; ְוָנקּוָמה 
ְוַנֲעֶלה ֵּבית ֵא-ל“, שעליו כתב ה‘אבן עזרא‘: ”מהמקום הזה נלמוד שחייב כל ישראל 

כאשר ילך להתפלל למקום קבוע להיות גופו נקי ומלבושיו נקיים“.
ובספר ’כף החיים‘ (צא כו) הביא בשם ספר חסידים: אדם המופיע לפני מלך בשר ודם, 
ובכבוד;  וביראה  באימה  לפניו  להיות  יתעטף  אלא  השוק,  אל  היוצא  כאדם  יבוא  לא 
אם כן, אנו העומדים בתפילה לפני אדון כל הארץ יתברך שמו - על אחת כמה וכמה 
שיש לנו להתעטף כראוי ולהיות לפניו באימה וביראה, ועל כך נאמר (שמואל א‘ ב ל): 

”ִּכי  ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד“.
ביתר פירוט כתב הרמב“ם (תפילה ה ה): ”תקון המלבושים כיצד; מתקן מלבושיו תחלה 
’ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה‘ ְּבַהְדַרת קֶֹדׁש‘. ולא יעמוד בתפלה  ומציין עצמו ומהדר, שנאמר (כט ב): 
באפונדתו ולא בראש מגולה ולא ברגלים מגולות - אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו 

בפני הגדולים אלא בבתי הרגלים“ (רמב“ם תפילה ה ה).
וב‘מאירי‘ (ברכות ל ב) העיד: ”מגדולי החכמים היו מעטרים עצמם בבגדים נאים שלהם 
שלא  לאדם  לו  ראוי  מקום  מכל  לכל,  מסורה  זו  שאין  פי  על  ואף  תפילה...  בשעת 

לעמוד דרך הדיוטות וראוי לו להדר עצמו במה שמצוי לו“.
טבילה במקווה

הלכות נוספות נפסקו בעניין חובת הכנת הגוף לתפילה, וכבר פשט המנהג בישראל 
להקפיד בכל יום על טבילה במקווה קודם התפילה, כלשון ציוויו של יעקב: ”ְוִהַּטֲהרוּ... 

ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה ֵּבית ֵא-ל“.
וכך ביאר המהרש“א (ח“א, ע“ז כ ב) על לשון הברייתא (שם): ”‘זריזות מביאה לידי נקיות‘ - 
באמצעות הזריזות לקום מוקדם בבוקר, יספיק לו הזמן כדי לנקות גופו ולרחוץ ידיו 
קודם התפילה, ’ונקיות [זו] מביאה לידי פרישות‘ - ’פרישות‘ היא לשון פרישת כפיים, 

דהיינו תפילה שבה אדם פורש כפיו השמיימה“.
אבות  אבי  של  האב  שהיא  רוחנית  טומאה  ”יש  טהרה):  אות  (אותיות,  השל“ה  כתב  עוד 
הטומאה, והיא טומאת עבירות, שכמו שמצינו להדיא בעניין עריות ומאכלות אסורות 
לשון טומאה, כך הוא הדין בכל העבירות. ומה גדול עניין 
טהרת המקווה, הן לטומאת הגוף והן לטומאת העבירות. 
הטומאות  לכל  ויועיל  תמיד,  זו  בטהרה  שרגיל  מי  אשרי 
טהרת  היינו   - טהרה  לידי  ויבוא  העבירות,  לטומאת  וגם 
הלב. ורמז לכך מן הכתוב (תהלים נא יב): ”ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי 
ֱאקִים“, ’ֵלב ָטהֹור ְּבָרא‘ הוא ראשי תיבות ’טבל‘. ומטהרת 
הלב תימשך טהרת המחשבה, ותהיה לו מחשבה טהורה“.
וב‘יסוד ושורש העבודה‘ (ש“ח פ“א) כתב: ”בכל טבילה שאדם 
טובל את עצמו יותר, ממשיך עליו קדושה ביותר... ואדם 
המקדש את עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה יותר 

ויותר“.
הנהגה זו הייתה נר לרגליהם של גדולי הדורות שהקפידו 
על טבילה במקווה בכל יום קודם התפילה, דוגמת ה‘חתם 
סופר‘ שהיה טורח בכל בוקר לטבול במים קרים במקווה 

של רבי משולם טיסמניץ (’מנהגי חתם סופר‘, בני ברק תשל“ו) .
הכנה לתפילת מנחה ולתפילת ערבית

בנוגע למנהגם של ’חסידים הראשונים‘, רבים הם הסבורים 
כי הנהגה זו שייכת דווקא לתפילת שחרית, אך מדברי בעל 
’סדר היום‘ נראה שאדרבה, מעלתה גדולה יותר בתפילת מנחה ובתפילת ערבית, שכך 
המשכים  מן  בערב  המקדים  שכר  שגדול  לי  ”נראה  המנחה:  תפילת  בהנהגות  כתב 
דרך  לו  ואין  לעשות  ומלאכה  ומתן  משא  עסק  שום  לו  אין  שבבוקר  מפני  בבוקר. 
אחר אלא לבוא לבית הכנסת ולהתחנן לפני אלוקיו יתברך, אבל בערב שהוא עסוק 
במלאכתו וצריך לגמור ענייניו וכל חפציו, ומניח הכל ובא לבית הכנסת לבקש חפצי 

שמים, שכרו גדול כפול ומכופל.
העם  שיבואו  ומקווה  מצפה  יחידי  הכנסת  בבית  והוא  לבוא...  הקדים  אם  בפרט 
להתפלל, שהוא חשוב בעיני המלך הרבה מאוד וגיבור יקרא לו, אחר שכבש את יצרו 
לבטל עצמו מכל עסק ורץ כצבי לעשות רצון אביו שבשמים. והוא יתברך ישלם לו 

שכרו בעולם הזה ובעולם הבא, ובזה יאריך ימיו ושנותיו“.

פרשת וישלח

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
”ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֶקי ִיְׂשָרֵאל“ (עמוס ד יב)

ניצולים מהמקטרגים
”ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו“ (לב יב)

כי  ללמדך  ’אמן‘,  תיבות  ראשי   - ָאִחי“  ִמיַּד  ”ָנא 
שבתחילה  מהשטן,  ניצולים  אמן  עניית  בזכות 
לפתות  מצליח  כך  ובשל  כאוהב  לאדם  נדמה 
אותו לחטוא, ולאחר מכן משטין עליו ומטה את 

גזר דינו לחובה.

ויש בזה רמז למאמר הזוהר הקדוש (תיקוני זוהר מ 
א): ”העונה אמן בכל כוחו קורעין לו גזר דינו של 

שבעים שנה“. 
’דברי שמואל‘ [סלונים]; ’עולת שלמה‘

יהודי יקר!
בכל בוקר ניתנת בידך ההזדמנות לשגר 
מתנות נפלאות למלך העולם, לזכות 
שייפתחו שערים לקבלת תפילותיך לרצון 
ולהינצל מהאורבים להציק ולהצר לך.
הקפד על אמירת 
ברכות השחר בשלמות
ועל עניית אמן אחריהן 
כראוי, ובכך תזכה להתברך 
מפי עליון בכל מילי דמיטב. אמן.

כשעולות אותן ברכות שנענו
ב‘אמן‘ למעלה, מיד נפתחים כל 

השערים בפניהן, ומכריזים 
ואומרים בכל הרקיעים: 

זהו הדורון ששלח פלוני למלך, 
וזו הברכה שנעשתה בשלמות כראוי. 

ובשכר שגרמו ישראל נחת רוח 
למעלה, פותחים שערים 

לקבל תפילתם 
וניצלים מכל ַהְמֵּצִרים להם.
 (זוהר פר‘ וילך רפה א; רעיא מהימנא עקב רעא א)
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מיקירי קרתא קדישא דשופריא היה הצדיק רבי אברהם [אברום] אהרונוביץ 
כגדולים,  קטנים  ירושלים  יהודי  בפי  בהערצה  נישא  ששמו  קדוש  איש  זצ“ל, 

ורבים נושעו מברכותיו.
טבילה  על  מאוד  עד  הקפיד  קדושתו,  בגודל  בשערים  נודע  אשר  אברום,  רבי 
במקווה בכל בוקר קודם התפילה. דבר לא מנע ממנו לקיים את מנהגו; בימים 
הייתה  בהם,  התברכה  הקודש  שעיר  קפואים  ימים  מעט  בלא  כמו  כתיקונם 

הטבילה בעבורו כחוק בל יעבור.
’אנשי  שכונו  מי  פעלו  עת  לירושלים,  קשים  ימים  הגיעו  שכאשר  אלא, 
המחתרות‘ בחסות חשכת הליל ופגעו במטרות בריטיות מתוך מחשבה שהדבר 

יגרום לשלטון המנדט לפנות את מקומו, הפכה הטבילה לקשה עד למאוד.
הצעד המרכזי שבו נקטו הבריטים כנגד אותן מחתרות היה הטלת ’עוצר‘ לילי 
על רחובות ירושלים. היציאה לרחובות בשעות הלילה נאסרה על כל תושבי 
ירושלים מקטון ועד גדול, ומי שהפר הוראה זו הסתכן במעצר ממושך במחנה 
במקרה   - החיילים  של  רוביהם  מכדורי  ובהיפגעות  הטוב,  במקרה   - ’שנלר‘ 

הגרוע.
היה  שלא  כיוון  אולם  לרחוב,  ליוצא  האורבת  לסכנה  אברום  רבי  היה  מודע 
את  להפר  נאלץ  במקווה,  גופו  את  לכן  קודם  לטהר  מבלי  להתפלל  מסוגל 

ה‘עוצר‘ לא מעט פעמים.
מקורביו ניסו למונעו מכך, אך ר‘ אברום לא שעה לדבריהם. וכך, גם בלילות של 
עוצר, היה משכים טרם עלות השחר ויוצא מביתו ששכן בפאתי ’מאה שערים‘ 

לעבר המקווה שבשכונת ’בית ישראל‘ הסמוכה.
ואל יהי הדבר קל בעיניכם. אמנם הייתה זו דרך קצרה, אך במהלכה היה עליו 
להמשיך  אז  ורק  משטרתי,  למחסום  סמוך  לעבור  דוקרנית,  תיל  גדר  לחצות 
אל המקווה, אולם אף מכשול לא הרתיעו והוא דבק במנהגו הקדוש חרף כל 

סיכון ומהמורה.
אברום  רבי  ההדק.  על  ידם  הייתה  קלה  שכאמור  החיילים,  גילוהו  ופעם  קרה 
הסביר להם באנגלית רצוצה בליווי תנועות ידיים נמרצות, כי בסך הכול מבקש 
הוא להגיע ל‘מקווה‘, והחיילים, שלא הבינו את דבריו חשבוהו למשוגע והניחו 

לו להמשיך בדרכו.
התקלויות  אלו  אי  ומלבד  החיילים,  הכירוהו  כבר  התקרית  שלאחר  בלילות 

בודדות נראה היה כי ר‘ אברום הסתגל למצב.
כך חלפו עברו כמה חודשים קשים עד ללילה שעליו נסוב סיפורנו: פיצוץ אדיר 
החריד את שמי ירושלים, ואגף שלם ממלון ’המלך דוד‘ קרס באחת. באגף זה 
שכנה מפקדת הצבא הבריטי מה שהוביל להרוגים בריטיים רבים, ועצביהם של 

מפקדי הצבא הבריטי נמתחו עד קצה גבול היכולת.
באותו לילה הייתה היציאה לרחוב מסוכנת ביותר. החיילים הבריטיים קיבלו 
שיימצא  מי  בכל  היסוס  ללא  לירות  העליון  מהפיקוד  משמעית  חד  הוראה 
ברחוב. ר‘ אברום שעסק מחצות הלילה בתורה לא היה מודע לסכנה המרחפת 

ברחובות עירו. בעלות השחר סגר את הגמרא ויצא לרחוב המסוכן.
הצדיק  בעלה  להבין:  לה  ארך  קצר  רגע  זוגתו.  התעוררה  הדלת  טריקת  לקול 
שככל הנראה לא התוודע לחומרת המצב יצא מהבית. כעת, נתון הוא בסכנת 

חיים של ממש. 
קפואי  בריטים  חיילים  שני  מכול.  הנורא  את  וגילתה  בבהלה  לחלון  רצה  היא 

מבע זיהו את ר‘ אברום, דרכו את נשקם בן רגע ופתחו בירי חסר רחמים.
קדוש,  איש  הוא  אותו!  ”עזבו  אימים:  בזעקות  הרבנית  פרצה  כולה  מבועתת 

הניחו לו!“ למשמע צעקותיה פסקו היריות באחת.
הרבים  הכדורים  בעלה.  עמד  שבו  הכיוון  אל  להביט  מסוגלת  הייתה  לא  היא 
שנורו מול עיניה מטווח קצר, בידי חיילים מיומנים, יכולים היו לגרום אך ורק 
הבשורה  עם  להתמודד  הכוח  בה  שאין  חשה  והיא  למוות.  אחת...  לתוצאה 

המרה.
והנס  נפתחו,  חלונות  והמהומה.  מהרעש  שכנים  כמה  התעוררו  כך  בתוך 
המופלא הגיע לאוזניה. כדורי המוות עברו מעל ראש בעלה, ליד רגליו ולצד 

כתפיו, אך באופן בלתי הגיוני ובנס גלוי החטיאו את המטרה.
ר‘ אברום הצדיק לא נפגע לרעה, והוא המשיך לצעוד אל עבר המקווה, משל 

לא היו הדברים נוגעים לו כלל ועיקר. 
סיפור המופת המרגש הפך עד מהרה לשיחת היום בקרב הבריות. 

”כיצד לא פחדת באותה שעה?“, נשאל רבי אברום.
ואימה  פחד  מתוך  למקווה  ”מיהרתי  להתפעל:  מבלי  ברוגע  אברם  ר‘  השיב 
מכבוד השם יתברך שלפניו התכוננתי לעמוד בתפילה. וכשיש בלבו של אדם 

פחד מהשם יתברך, אין הוא מפחד מכל דבר שבעולם!“
’אברהם עבד ה‘‘ עמ‘ 172

’היטב איטיב עמך‘ - בטובה הגלויה לעין כול

”ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמ“ (לב יג)
על כפל הלשון ’היטב איטיב‘ ביאר ה‘קדושת לוי‘: הן ידוע כי כל פועל ה‘ הוא לטובה, ואף 
הצרות הבאות עלינו, חלילה, עומק עניינן הוא ממידת הרחמים, אך לעיני בשר ודם הן נראות 
כרעה. זהו שאמר יעקב: ”ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמ“ - הלוא הבטחת להיטיב עמי בטובה 

הגלויה אף לעיני בשר ודם. לפיכך מבקש אני ממך: ”ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו“!
ומעשה היה ברבי ר‘ בונים מפשיסחא שבאחת השבתות נפטר נכדו הפעוט, רחמנא ליצלן. 
שינוי  כל  פניו  על  ניבט  שלא  עד  מופלא,  באופן  ברגשותיו  הרבי  שלט  כולה  השבת  במשך 

משאר השבתות.
רק לאחר שסיים להבדיל נתן הרבי דרור לרגשותיו, וכך אמר בעודו ממרר בבכי: ”אמנם אמרו 
חז“ל (ברכות ס ב): ’כל מה דעביד רחמנא לטב עביד‘, אך ישמרנו ה‘ מטובות שכאלו... מבקש 
אני ממך, ריבונו של עולם, שמכאן ואילך תנהג בי אך ורק כהבטחתך ליעקב: ’ֵהיֵטב ֵאיִטיב 

ִעָּמ‘, ותיטיב עמי באופן שאראה בפועל את הטוב“.
’חשבה לטובה‘ סוף שבת

ברכה חטופה - מנחה לעשיו

”ַוִּיַּקח ִמן  ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו“ (לב יד)
אדם  יזרוק  ’שלא  א):  מז  (ברכות  הזהירו  ”חז“ל  מקאצק:  הרה“ק  בפי  זו  אמרה  הייתה  שגורה 
ברכה מפיו‘, ורמז לדבר נמצא בפסוק: ’ַוִּיַּקח ִמן ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו‘: ’ַוִּיַּקח‘ - החוטף 
ברכותיו ’ִמן ַהָּבא ְבָידֹו‘ –‘מן הבא ליד‘ בלא מחשבה, הרי זו ’ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו‘ - מגיעה הברכה 

’פאר ישראל‘ עמ‘ שעדלסיטרא אחרא, רחמנא ליצלן.

יעקב נלחם על המצוות הקלות

”ַוִּיָּוֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר“ (לב כה)
מפורסמת היא דרשת חז“ל (חולין צא א וכן ברש“י כאן) שהסיבה שיעקב חזר ועבר את הנחל, היא 

משום שנזכר ב‘פכים קטנים‘ ששכח בעבר הנחל השני.
רמז נפלא אמר על כך ה‘מגלה עמוקות‘: הגימטרייה של יעקב היא קפ“ב, ושל פכים קטנים 

’שט“נ‘, ובצירופן יחד הן בגימטרייה: ’ישראל‘.
היינו  קטנים‘,  ’פכים  על  לאחוריו  שחזר  בכך  ה‘שטן‘  את  ניצח  השלום,  עליו  אבינו,  יעקב 
שדקדק אף במצוות הקלות שהיצר הרע גורם שהאדם ידוש אותן בעקביו, לפיכך זכה ונקרא 

שמו ’ישראל‘.
’טללי אורות‘

כאן המקום להוסיף ולרמוז על הנאמר בהמשך (פס‘ כז): ”ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוּיֹאֶמר 
א ֲאַׁשֵּלֲח ִּכי ִאם ֵּבַרְכָּתִני“, על חשיבות עניית אמן אחר ברכות השחר: שהרי אף עניית אמן 

מצווה קלה היא עד מאוד, ולמרות מעלתה הנשגבה רבים מתרשלים בה.
כארי  להתגבר  ַהָּׁשַחר“ -  ֲעלֹות  ”ַעד  אלו  כגון  מצוות  על  שנלחם  אבינו  מיעקב  ללמוד  עלינו 
וכך  אמן,  אחריהן  שיענה  מי  בפני  מושלמת  בצורה  הברכות  אמירת  על  שחר  עם  ולהקפיד 

נזכה אף אנו להכניע את שרו של עשיו - הוא השטן - תחתנו.

לחטוף כל הזדמנות להודות ולשבח

”ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר“ (לב כז)
בגמרא (חולין צא ב) ביארו שנחפז המלאך לעלות למרום בהסבירֹו: ”מיום שנבראתי לא הגיע 

זמני לומר שירה עד עכשיו“.
מוגבלים  העליון  שבעולם  כפי  מופלא:  דבר  וגילה  חיים‘  ה‘חפץ  עמד  המלאך  דברי  על   
יכולות  אינן  מרומים  בגנזי  הנמצאות  ישראל  נשמות  גם  כך  בשירתם,  הקדושים  המלאכים 
ולשבח  להלל  הזדמנויות  ספור  אין  בידינו  יש  הזה  בעולם  זאת  לעומת  עת.  בכל  לשורר 

לבוראנו, כי כאן השירה היא בגדר ’עבודה‘, ואילו בעולם העליון היא בגדר ’קבלת שכר‘.
עלינו להיזהר שלא להחמיץ ולו הזדמנות אחת לשורר, להודות ולשבח, כי בעולם הבא - מי 

יודע מתי נזכה לכך שוב.
’חפץ חיים החדש‘ 

מעין זה אמרו חז“ל (תנחומא צו ז) על שכרו של המקפיד לשבח את הבורא בעניית אמן: ”כל 
העונה אמן בעולם הזה זוכה לענות אמן לעולם הבא“.

תפילתו של יעקב נענתה בשלמות

”ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו ֵׂשִעיָרה“ (לג טז)
ביאר ה‘בית הלוי‘: יעקב לא רצה בעשיו - לא כ‘אחי‘ ולא כ‘עשו‘, כפי שנלמד מכך שכפל את 

בקשתו (לעיל לב יב): ”ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו“.
כעת התבשר שתפילתו נענתה באופן מושלם: לבו של עשיו נתהפך מלהרע לו, ומלבד זאת 

ניצל גם מ‘אחוותו‘ בכך ששב עשיו ביום ההוא לדרכו שעירה.

י“ג מידות - האם די באמירתן?!

”ַוִּיְקָרא לֹו ֵא-ל ֱאקֵי ִיְׂשָרֵאל“ (לג כ)
סלע  יפוצץ  כפטיש  תורה  ודברי  א-ל,  ליעקב  קראו  הוא  ברוך  שהקדוש  דרשו  ”ורבותינו 

מתחלקים לכמה טעמים, ואני ליישב כפשוטו של מקרא באתי...“ (רש“י).
מדברי חז“ל אלו יישב ה‘פנים יפות‘ (שמות לד ו) את יסודו הנודע של בעל ’ראשית חכמה‘ (שער 
הענוה פ“א), כי משמעות ההבטחה שנאמרה על י“ג מידות: ”כל זמן שישראל יעשו לפני כסדר 

הזה, אני מוחל להם!“ (ר“ה יז ב), והיא שיתנהגו בהליכותיהם בי“ג מידות אלו.
וכבר תמהו רבים על דבריו: אמנם ניתן להבין זאת על כלל המידות, אך כיצד יכול אדם לנהוג 
הנרמז  וכפי  בלבד,  באמירתן  גם  מועילה  מידות  י“ג  סגולת  כי  סברו  ולפיכך  ’א-ל‘?  במידת 
בנוסח שאנו אומרים קודם י“ג מידות: ”א-ל הורית לנו לומר שלוש עשרה“, כי ממידת ’א-ל‘ 

נוכל ללמוד שסגולת י“ג מידות חלה אף באמירתן גרידא...
כי  חכמה‘,  ה‘ראשית  שיטת  את  יפות‘  ה‘פנים  מבאר  לעיל,   הנזכרים  רש“י  דברי  לאור  אך 
אם קרא הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו ’א-ל‘, הרי שהיא מידה שכל בן אנוש יכול לשאוף 

להתקדש ולהגיע אליה.
לציין  רש“י  שטרח  מכך  אדרבה,  כי  וכתב,  זאת  דחה  ד)  אות  ב  מאמר  (אלול  יששכר‘  ה‘בני  אך 
שדברי חז“ל אלו אינם כפשוטו של מקרא, מוכח שרצה ללמד זכות על ישראל, שלא יצטרכו 

הם לנהוג במידות אלו בפועל כדי לזכות למחילה, אלא תספיק להם אמירתן בלבד. 

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
כדורים שורקים בדרך למקווה

מעעפני
עמך‘ איטיב

פנינ סיפם ם
שורקים

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


