
שומע תפילה ברחמים

"ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ו ה)
בכל מקום בתורה נכתבה המילה ’גם‘ – כדי לרבות. מה באה 

היא לרבות בפסוק זה?
ביאר הצדיק רבי חיים אבולעפיה מטבריה: במסכת תענית 
(כה ב) מסופר שבשנותיו של האמורא שמואל הקטן שררה 
בצורת קשה. כאשר הגיעו מים עד נפש גזר שמואל הקטן 
בתענית,  להתחיל  הקהל  הספיקו  שבטרם  אלא  תענית, 

החלו לרדת גשמים עזים.
שמחו אנשי דורו וסברו כי זכויותיהם גרמו לכך, אלא שאז 
הוכיח אותם שמואל: ”הרי דומים אתם לאותו עבד שביקש 
מתנה מרבו, וברגע שהחלה הבקשה לצאת מפיו אמר רבו 
את  לשמוע  חפץ  אינני  כי  מבוקשו,  את  לו  ’תנו  למשרתיו: 

קולו...‘“
ֲאִני  ”ְוַגם  התורה:  ריבתה  מה  מפני  להבין  נוכל  זאת  לאור 
שמלבד  ישראל  בני  את  לשבח  התורה  רצתה  ָׁשַמְעִּתי“, 
הוא  חפץ  גם  ישועתם,  את  הוא  ברוך  הקדוש  שהחיש 

’עץ החיים‘לשמוע את קול תפילתם.

שירתה של הצפרדע

 "ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתי ְוָׁשַרץ ַהְיאֹר ְצַפְרְּדִעים ְוָעלּו ּוָבאּו... ּוְבַתּנּוֶרי"
(ז כח)

’ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד‘“ (פרק  ”צפרדע אומרת: 
שירה סוף פ“ד)

שהוא  זה,  שיר  לשורר  הצפרדע  דווקא  זכתה  מה  מפני 
שירתם של המלאכים (ראה דב“ר ב כה)?

בגמרא (פסחים נג ב) מבואר כי במכת צפרדע מסרו הצפרדעים 
הייתה  גדולה  וכה  הבוערים,  לתנורים  להיכנס  נפשן  את 
מסירות נפשן, עד שממנה נשאו חנניה, מישאל ועזריה קל 

וחומר לנהוג כך בעצמם בעת שבאו לידי ניסיון.
אם כן, בזכות הצפרדעים התרבה כבוד שמים בעולם, ואם 
גרמו  במעשיהן  כי  מאוד,  בעבורן  מתאימה  זו  שירה  כך 

שיתברך שמו של הקדוש ברוך הוא לעולם ועד.
’פרק שירה‘ השלם עמ‘ עה בשם ספר ’שם משמעון‘

נקודה נוספת האיר הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט“א:
שירתה של הצפרדע: ’ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד‘, 
רומזת על טבעה המיוחד שאינה מפסיקה לקרקר בכל עת, 
לו  אין   - ”‘וָעֶד‘  א):  נד  (עירובין  הגמרא  כדברי  ובלילה,  ביום 

הפסק עולמית“.
והוסיף הגר“ח: רמז יש בדבר לכל אדם, כי יומם ולילה צריך 
כל  על  הוא  ברוך  לקדוש  והודאה  בשבח  מלא  פיו  שיהיה 

’פרק בשיר‘ על פרק שירה סוף פ“דהטובות שגמל עמו. 

לימוד חי ומוחשי 

"ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע ַוְּתַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים" (ח ב)
סיפר הגאון רבי חיים יצחק חייקין, תלמידו של ה‘חפץ חיים‘ 
שחסיתי  ”בתקופה  בצרפת:  אֶקְסלֶבֶּן  ישיבת  ראש  ולימים 
בצִלו של האילן הגדול מרן ה‘חפץ חיים‘, חלפתי מתחת 
את  משנן  ושמעתיו  וארא  פרשת  שבת  בליל  לביתו 

הפרשה ’שנים מקרא ואחד תרגום‘ בקול נעים ומלא רגש, 
כשהוא מקפיד לתרגם כל פסוק בהטעמה ללשון המדוברת.
ִמְצָרִים‘  ֶאֶרץ  ֶאת  ַוְּתַכס  ַהְּצַפְרֵּדַע  ’ַוַּתַעל  לפסוק:  כשהגיע 
תיאר אותו על פי דברי חז“ל שהובאו ברש“י: בתחילה יצאה 
להורגה  כדי  זעם  בחמת  אותה  הכו  וכאשר  אחת,  צפרדע 
כך  להכותה  שהוסיפו  ככל  נוספות.  צפרדעים  ממנה  יצאו 
ארץ  כל  את  הצפרדעים  שכיסו  עד  נוספים  נחילים  יצאו 

מצרים.
התמוגג  כיצד  לשמוע  היה  ”מפעים  חייקין:  הרב  הוסיף 
המצרים  של  טיפשותם  על  המלבב  בתיאורו  חיים‘  ה‘חפץ 
עד  התיאור,  היה  חי  כה  בכעסם.  לשלוט  יכולתם  וחוסר 
בעיצומה  הם  נתונים  כביכול  עצמם  את  השומעים  שדימו 
של מכת צפרדע, כשהמאורעות מתרחשים אל מול עיניהם.
היה זה שיעור מאלף בעבורי, כיצד צריך ללמוד וללמד את 
התורה, באופן חי ומוחשי, כזה שישריש היטב את יסודות 

’לתתך עליון‘ ח“ב עמ‘ קלדהאמונה בעומק הלב“.

כוח התפילה מלמד כי אין כה‘ אלוקינו

ַוּיֹאֶמר   ;ְל ַאְעִּתיר  ְלָמַתי  ָעַלי  ִהְתָּפֵאר  ְלַפְרעֹה  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 
ְלָמָחר" (ח ה-ו)

את  פרעה  עיכב  מה  מפני  מהמפרשים:  רבים  שאלו  כבר 
הסרת המכה עד למחר?

ביאר רבי עובדיה מברטנורא, מפרש המשנה:

והמזלות,  הכוכבים  של  בכוחם  לִבו  בכל  שהאמין  לפרעה 
כלל  אין  מזל  ולכל  משלו,  מזל  יש  יום  שלכל  היה  ברור 
שליטה על היום הבא אחריו. לעומתו האמין משה רבנו כי 
מעל לכול שולט הקדוש ברוך הוא שהוא אדון כל העולמים 

ומלכותו בכל משלה.
כדי  עליו  שיתפלל  לפרעה  רבנו  משה  הציע  כאשר  לפיכך 
שתסור ממנו המכה, ביקש ממנו פרעה שיתפלל היום כדי 
לא  המוטעית  אמונתו  שלפי  משום  (רש“י),  למחר  שיסורו 
משתנים  המזלות  שכן  למחר,  תועיל  היום  שתפילת  ייתכן 
ַּכה‘  ֵאין  ִּכי  ֵּתַדע  ְלַמַען   משה: ”ִּכְדָבְר לו  השיב  ליום.  מיום 
למחר,  שיסורו  כדי  היום  אתפלל  אכן  כלומר:  ֱאקֵינּו“, 
וכאשר תראה כי תפילתי התקיימה, תדע כי אין כה‘ אלוקינו 
אשר בידיו השליטה על כל מערכות הטבע, וישועתו אינה 

’ֲעַמר ְנֵקא‘מוגבלת ליום כזה או אחר.

טעם הצעקה במכת צפרדע

"ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה' ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים" (ח ח)
בצפרדעים:  הכתוב  שינה  מדוע  שואל  חכמים‘  ’שפתי  בעל 
’ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘‘, משאר המכות שבהן כתוב: ’ַוֶּיְעַּתר ֶאל 
כי  ג)  סב  (או“ח  ערוך‘  ה‘שולחן  פסק  פי  על  זאת  וביאר  ה‘‘? 
חובה מוטלת על המתפלל לומר את מילות התפילה בקול 
שיישמע לאוזניו. לפיכך, במכת צפרדע הוצרך משה לצעוק 
תפילתו  את  ולהשמיע  הצפרדעים  צווחות  על  לגבור  כדי 

לאוזניו. 
רבנו  שהתקשה  את  צבי‘  ’נחלת  בספר  יישב  דבריו  פי  על 
בחיי בפסוק זה: מדוע דווקא כאן פירשה התורה את מטרת 
תפילתו של משה ופירטה: ”ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים“? ויש לומר 
שהוצרך  חכמים‘:  ה‘שפתי  לדברי  לרמוז  התורה  כוונת  כי 
משה לצעוק בתפילתו, ”ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים“ - כדי להתגבר 

על צווחות הצפרדעים. 

סיבת בקשת פרעה: ”ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי“?

"ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי" (ח כד)
עד  במאוד,  לישראל  שהצר  קדם  ממלכי  באחד  מעשה 
שכאשר  אלא  למותו.  והתפללו  ממלכתו  יהודי  שעמדו 
התקבלה תפילתם ומת, התברר כי בנו שמלך תחתיו גרוע 

עשרת מונים מאביו.
הנכבדים  מן  אחד  את  האכזר  המלך  בן  פגש  הימים  באחד 
שביהודי העיר וציווה עליו: ”אמור את האמת! ספר לי מה 
מאחל לי אתה בלבך!“ השיב לו היהודי בכנות: ”מתפלל אני 

שתאריך ימים על ממלכתך!“
כאשר התפלא המלך ותמה: ”והלוא אני מרע לכם כפליים 
אביך  בחיי  כי  ממך  אכחד  ”לא  היהודי:  לו  השיב  מאבי?!“ 
אחריו  שהבא  לבנו  בכל  שקיווינו  משום  שימות,  התפללנו 
בפועל   - הנך  יודע  שבוודאי  כפי  אולם  ממנו.  טוב  יהיה 
שתאריך  אנו  מתפללים  בימיך  לפיכך  תקוותנו.  התבדתה 
ימים, כי מי יודע אם הבא אחריך לא יהיה גרוע אף ממך“...

וכך ביאר בספר ’משכנות יעקב‘ (פר‘ בשלח) את בקשתו של 
פרעה ממשה ואהרן: ”ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי“ - כי מי יודע אם המלך 

'ילקוט מעם לועז'שימלוך תחתיי לא יהיה גרוע ממני.

תפילת הצדיק משנה את הטבע

"ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה'" (ח כו)
יש לתמוה: מדוע התפלל משה שוב ושוב שיסורו המכות 
מהמצרים, וכי לא העדיף שיגדל סבלם עד שיוכרחו לשלח 

את ישראל?
ביאר הרבי ר‘ בוני ם מפשיסחא:

מטרה נעלמת הייתה למשה בתפילתו זו: בכוח תפילתו גרם 
שכמוהו  לדורות  והטביע  לאיתנם  הטבע  מערכות  שישובו 
יוכל כל צדיק לשוב ולשנות את מערכות הטבע כדי להיטיב 

עם ישראל. וזהו עומק כוונת הכתוב בתהלים (קיא ד): ”ֵזֶכר 
’קול שמחה‘ָעָׂשה ְלִנְפְלֹאָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ה‘“.

פרשת וארא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

 ביסוס האמונה
"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְד ַעל ַהָּׁשַמִים ִויִהי ָבָרד 

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים" (ט כב)
לנו רמזה  אמן.  תיבות  ראשי   – ְנֵטה"  ֹמֶׁשה   ”ֶאל 
לבסס הייתה  מצרים  מכות  של  שתכליתן   התורה 
 האמונה בלב ישראל, כפי שכתוב בחתימת הניסים

(שמות יד לא): ”ַוַּיֲאִמינּו ַּבה‘ ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו“.

’נפלאות מתורתך‘ ערך אמן

ערב שבת מברכין שנשמע ונברך ברכות טובות.

חיים של ברכה… אמן!
”כתבו בספרים שי“א הפעמים שמבקשים ’חיים של...‘ בברכת החודש, 

הן כנגד י“א החודשים שמברכים את החודש... 
ולפי חשבון זה יוצא כי ’חיים של ברכה‘ מכוון כנגד חודש שבט“ 

(ספר המועדים לרצ“ה פרבר עמ‘ לט).

בחודש שבט הבא עלינו לטובה, חודש המסוגל לברכה, הבה 
נקבל על עצמנו לחיות ”חיים של ברכה“: לברך ולהודות לבורא 

עולם בשלמות ולוודא שעונים ’אמן‘ על ברכותינו. כך נזכה 
שיתחדש עלינו החודש הזה לטובה ולברכה, ונאמר אמן.
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תחילת זמן קיץ תרפ"ט. הרָּכב הערבי הביט בקוצר רוח מופגן בקבוצת הבחורים 
שהתקשתה להיפרד מחברם. השעה דחקה, הרכבת התעתדה לצאת בקרוב ואילו 

זו שלאחריה יצאה רק בערב - לשם מה הם מתעכבים שם?!
גוי שכמותו... הוא לא היה מסוגל להבין את עומק הקשר והאהבה השוררים בין 
יושבי בית המדרש. הם לא ידעו זאת, אך לבם הרגיש כי לחלקם תהיה זו הפגישה 
האחרונה. מי האמין כי תוך חודשים מספר יתקדרו השמים השלווים ויעלה הכורת 

על קהילת חברון המפוארת ובכללה על הישיבה הקדושה שאיוותה בה למשכן.
*

שבועות ספורים קודם לכן קיבל דֵייוִי, הלוא הוא הבחור החשוב נחום דוד הרמן, 
מברק בהול מאביו, הצדיק הנודע רבי יעקב יוסף הרמן, שבו הוא נדרש לשוב מיד 

לביתו.
תוכן המכתב הפתיעו לחלוטין. היטב זכר הוא את פרדתו הנרגשת מהוריו ארבע 
שביקר  אפשטיין  מרדכי  משה  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  כאשר  לכן,  קודם  שנים 
החדשה  בישיבה  תורה  למקום  לגלות  האהוב  בנם  את  לשלוח  שכנעם  בביתם 
עדיין  הליטאית.  סלבודקה  לישיבת  כסניף  בחברון,  לכן  קודם  שנה  רק  שנוסדה 
התורה  למען  ביתם,  את  עזיבתו  על  ושמחתם  נפשם  מסירות  בו  הייתה  צרובה 

הקדושה על אף געגועיהם העזים. 
כשבידיו המכתב ניגש דייוי לראש הישיבה שהיה מופתע כמוהו, אך בהכירו את רבי 
יעקב יוסף הצדיק הניח כי אם הוא שולח מברק כה בהול, אות הוא כי סיבה חשובה 

גרמה לו לכך. הנחה שהתבררה לימים כנכונה וצודקת עד מאוד.
*

ממנו,  להינתק  שמיאנו  האהובים  מחבריו  נפרד  דייוי  לעזוב.  העת  הגיעה  כעת 
והפליג בעגלה שדהרה בדרכה לתחנת הרכבת. אלא שכשנכנס דייוי בשערי התחנה 
שמע באכזבה את צפירתה המתרחקת של הרכבת. בצר לו נאלץ להמתין עוד כמה 

שעות עד לבואה של הרכבת הבאה.
בשעת לילה מאוחרת, לאחר איחור מטריד, נכנסה הרכבת המיוחלת לרציף. נחום 
ומרובה  הארוך  המסע  את  במעט  עליו  שינעים  כזה  נוח,  מקום  לתפוס  מיהר  דוד 
התחנות מירושלים עד לנמל פורט סעיד אשר במצרים, שם עגנה הספינה שנועדה 

להובילו הביתה לארצות הברית.
כאשר סוף סוף עצרה הרכבת במחוז חפצה בשעות הצהרים שלמחרת, שוב הלמה 
האנייה  כי  הנמל  פקיד  הודיעו  יבש  בקול  הנדהמות.  בפניו  הקודרת  המציאות 

המבוקשת כבר עזבה את הנמל בדרכה לארצות הברית.
בודד ונעזב נעמד דייוי בנמל הזר והמנוכר לתפילת מנחה נרגשת. לא היה לו כל 
מושג כיצד ייחלץ ממצוקתו ולהיכן ישים עתה פניו, אולם הוא נשא תפילה מעומק 

לִבו כי ימציא לו ה‘ מוצא מן הסבך.
משסיים תפילתו הבחין בזווית עיניו בקבוצת סבלים סינים שעסקה במרץ בהעמסת 
מטען על ספינה עצומה. בהחלטה של רגע הוא ניגש לרב החובל והתעניין ביעדה 

הסופי של ספינתו.
להצטרף,  אוכל  ”האם  מיד:  התעניין  ודייוי  רצוצה,  באנגלית  הלה  השיב  ”לפריז!“ 

בתשלום כמובן, לנסיעתכם?“
”כמובן!“, השיב רב החובל, ”אך קח בחשבון כי זו אניית משא והתנאים בה אינם 

דומים ולו במעט לאלו של אניית נוסעים“.
ברירות רבות לא היו לו לדייוי. הוא עלה לספינה מתוך הנחה כי בנמל פריז ייקל 

עליו למצוא ספינה שבה יוכל לחצות את האוקיינוס האטלנטי בדרכו לביתו.
כלבן יחיד בין מאות סינים צהובי פנים, משך דייוי את תשומת לב הנוסעים. בעיניים 
השחורות  קופסאותיו  את  הקטיפה  מתיק  שהוציא  בעת  בו  הביטו  הם  משתאות 
שמהן השתלשלו רצועות מוזרות למראה, הניחן על ידיו ועל מצחו ונעמד בירכתי 

הסיפון לתפילה נרגשת.
בכלים  מדובר  כי  להבין  הצליחו  הם  אולם  ביניהם,  מצאו  לא  הם  משותפת  שפה 

ייחודיים שדרכם ניתן להתקשר עם הבורא שבשמים ולבקש ממנו כל חפץ.
פקדה  כשלפתע  לשבת,  אחרונות  בהכנות  עסק  דייוי  הצהריים.  אחר  שבת  ערב 
סערה קשה את הספינה, והוא הוטח בחוזקה על רצפת העץ. טרם הספיק לקום 
גברתנים.  מלחים  חבר  כשלצדו  החובל  רב  עמד  ובפתח  תאו,  דלת  נפרצה  וכבר 
ועלה  השחורות  קופסאותיך  את  קח  ”מהר,  לדייוי:  קרא  הוא  מבוהלות  בפנים 

לסיפון. אנו עומדים לטבוע!“
בידיו  אחזוהו  הם  המתינו.  לא  הגברתנים  המלחים  אך  להתייצב,  התקשה  דייוי 

וברגליו ורצו עמו אל הסיפון מוצף הגלים שהתנועע והיטלטל כאחוז תזזית.
בירכתי הסיפון העמידוהו והתרחקו מיד בחרדת קודש. הכול הביטו ביראת כבוד 
בדייוי המבוהל שבקושי הצליח לקשור את התפילין על זרועו ומצחו, ומיד החל 
הממשמשת  השבת  את  לנו  ציווית  הנה  עולם,  של  לבבו: ”ריבונו  ממעמקי  לזעוק 

ובאה כיום מנוחה, צווה נא ברחמיך גם לים הסוער שינוח ושישקוט מזעפו“.
הוא לא ידע מהיכן אזר עוז והוציא מפיו תפילה שכזו, אך כשבפתע פתאום נרגע 
הים מרוגזו, התנפלו עליו רב החובל והמלחים בחיבוקים עזים, מלאי הכרת הטוב.

הוא  אפשרי.  כבוד  לכל  דייוי  זכה  המסע  של  המוצלח  לסיומו  עד  שנותרו  בימים 
הועבר מתאו הדל לשכון כבוד לצד רב החובל וכונה בפי כל ’הקדוש‘.

’הכל לאדון הכל‘ עמ‘ 90

מדי בוקר, עם כניסתנו לבית הכנסת אנו פותחים את תפילתנו באמירת: 'מה טובו'. ראשיתה 
של תפילה זו היא פסוק מברכתו של בלעם הרשע (במדבר כד ה): "ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיךָ 
ִיְׂשָרֵאל“, והמשכה בפסוקים מתוך ספר תהילים, המבטאים את כיסופנו לבקר בהיכלו של מלך 

ולהשתחוות בפניו ואת שאיפתנו שהתפילות שאנו נושאים תתקבלנה לרצון לפני אדון כול.
סדר תפילת ’מה טובו‘ הנמצא בידינו כיום תוקן על ידי רבותינו הראשונים (ראה סידור ר“ע גאון - 
ברכות ובקשות, מחזור ויטרי צט, סידור רש“י תיז) אולם המקור מופיע כבר בדברי הזוהר (ויקרא ח ב) שם 

הוזכר שיש לומר בכניסה לבית הכנסת את הפסוק: ”ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּד“ וגו‘, כדי להזכיר קודם 
התפילה את זכות אברהם, יצחק ויעקב ששמם נרמז בפסוק זה.

לעמוד לפני המלך בכל יום
עמו  לדבר  הזכות  את  חסדו  ברוב  לנו  שנתן  הוא  ברוך  לקדוש  מודים  אנו  טובו'  'מה  באמירת 
בכל שעה ולבקש ממנו על כל חפצנו. זכות זו אינה דבר של מה בכך, שהרי אם נתאר לעצמנו 
שמיליארדי  ישועות  פועל  של  לחדרו  אחת  לשעה  להיכנס  פעמית  חד  הזדמנות  לנו  שניתנה 
בני אדם מרחבי העולם משוועים להיכנס אליו אף למחצית הדקה, ולבקש ממנו בקשה אחת 

שאותה הוא ימלא בעבורנו - האם היינו יכולים לבטא את אושרנו במילים?!
והנה אנו רשאים לבוא בכל שעה שנרצה ולעמוד לפני הבורא יתברך, מלך העולם שיכול למלא 

בעבורנו כל בקשה שנחפוץ. כמה גדול אפוא אושרנו וכמה צריכים אנו להודות על כך!
הכנסת  בית  בפתח  בעומדנו  כבר  לבנו  את  לעורר  נוספת:  מטרה  זו  בתפילה  יש  זאת  מלבד 
לדעת לפני מי אנו עומדים, וכך ניכנס לבית הכנסת מתוך רצינות וכובד ראש. שהרי אילו היינו 
עומדים עתה לדבר לפני מלך בשר ודם, הלוא בוודאי הייתה אוחזת אותנו אימה ויראה שמא 
ניכשל ונתנהג לפניו חלילה בצורה שאינה ראויה. ואם כך הם פני הדברים לפני מלך בשר ודם, 
על אחת כמה וכמה לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא (ראה ’מלמד התלמידים‘ שמיני; משנה 

ברורה ריש סי‘ מו; ’תוצאות חיים‘ נב).

המרחק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא הוא עצום, ואם בכל אופן זכינו לעמוד לפניו ולדבר אתו 
בתפילה, באיזו אימה ויראה אנו צריכים לעשות זאת! (’נפש שמשון‘ על סידור התפילה עמ‘ לד).

ברכת ’מה טובו‘ נותרה בעינה
ישראל.  את  לברך  בלעם  שאולץ  מהברכה  לקוח  טובו'  'מה  בפסוקי  הראשון  הפסוק  כאמור, 
כנסיות  ובתי  מדרש  בתי  ברחמיו  לנו  שהעמיד  על  הוא  ברוך  לקדוש  אנו  מודים  באמצעותו 
ספורנו  (ראה  ישראל  ולכל  לנו  ברכות  שפע  משפיע  הוא  ודרכם  ולהתפלל,  ללמוד  נוכל  שבהם 

במדבר שם).

מלבד  לקללה,  הפכו  הרשע  בלעם  של  ברכותיו  כל  כי  מבואר  שם)  ורש“י  ב  קה  (סנהדרין  בגמרא 
ברכה זו שנותרה קיימת לעולם, כי קיומם של בתי כנסיות ובתי מדרשות יימשך לנצח נצחים 
בישראל. וביאר ה‘תורת חיים‘ (שם) כי הסיבה שדווקא ברכה זו נותרה בקיומה הוא משום שכך 
ַיֲעקֹב  קֹול  כב): ”ַהּקֹל  כז  (בראשית  אמר  כאשר  ע“ה,  אבינו  יצחק  של  מפיו  כבר  ישראל  התברכו 
ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו“, ואמרו חז“ל (ב“ר סה כ) שבמילים אלו רמז יצחק לבניו שכל זמן שקולם יהיה 
נשמע בבתי כנסיות ובתי מדרשות, לא יהיו ידיו של עשיו שולטות בהם. וכיוון שאכן הקפידו 

ישראל ונשמע קולם בבואם אל הקודש, לפיכך משתמרים בתי הכנסיות בידיהם לעולם.
’מה  כי  בלעם  היה  סבור  אמנם  לך):  לך  (פר‘  מרדומסק  שלמה‘  ’תפארת  בעל  הרה“ק  אמר  עוד 
טובו‘ הוא קללה בעבור בני ישראל, כי כשיֵשבו כל ימיהם בבתי כנסיות ובתי מדרשות לא יוכלו 
להשיג את תאוות העולם השפל וחמדותיו. אך הוא לא ידע כי מצד בני ישראל זוהי תמצית 
שאיפתם, כפי שהיטיב להגדיר זאת דוד המלך ע“ה בתהלים (כז ד): ”ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת ה‘ אֹוָתּה 

ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה‘ ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה‘ ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו“.
לכן אמרו חז“ל שכל ברכותיו של בלעם הרשע הפכו לקללה, חוץ מברכה זו, כי בברכה זו הפך 
הם  שואפים  הזה,  העולם  לתאוות  לשאוף  ובמקום  ישראל  של  טבעם  את  הוא  ברוך  הקדוש 

לשבת בבית ה‘ כל ימיהם (ממעיינות הנצח, ’בית יעקב‘ 88).
מסופר כי כשעלה הגאון רבי שמעון סופר על כס רבנות קראקא, הופתע למצוא בה לא פחות 

ממאה בתי כנסת ומנייני תפילה, אשר בחלקם התפללו עשרה יהודים לכל היותר.
כאשר התחקה רבי שמעון אחר סיבת העניין, דאב לשמוע כי המחלוקת הפכה להיות דיירת 
הציבור  מן  לפרוש  נוספת  יהודים  קבוצת  הוצרכה  לפעם  שמפעם  לכך  וגרמה  בעיר,  קבע 

ולהקים בית מדרש לעצמם.
הציבור  את  לעורר  חשיבות  שמעון  רבי  ראה  קודש  בשבת  שנשא  הראשונה  בדרשה  כבר 
וליידעם על חומרת העניין, ובדבריו הבליע תוכחת במליצה: ”רבותיי, כשהגעתי לעירכם הבנתי 

מפני מה אמרו חז“ל שברכתו של בלעם: ’ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ‘ היא היחידה שהתקיימה לעולם: 
טובתם של הרשעים לעולם אינה שלמה, ולפיכך גם כשבירך בלעם את ישראל בברכת: ’ַמה 
בתי  שיתרבו  שככל  הבין  רשעותו  ברוב  כי  קללה,  בחובה  לטמון  התכוון  ַיֲעקֹב‘,  אָֹהֶליךָ  ּטֹבּו 
כנסיות בישראל, כך תגדל סכנת הפירוד והמחלוקת ביניהם, ודבריו אלו קיימים לעולם - כפי 

שקרה בעירכם“ (’אמרות חכמה‘ בלק).

אימתי עת רצון
תפילת 'מה טובו' מסתיימת בפסוק: "ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ד' ֵעת ָרצֹון ֱאִקים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת 
ִיְׁשֶע" (תהלים סט יד). בפסוק זה אנו מבקשים ששעה זו שבה אנו עומדים בתפילה תהיה ’ֵעת 
ָרצֹון‘ המסוגלת לקבלתה, ככתוב (ישעיה מט ח): ”ְּבֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיךָ“, וכפי שאמרו חז“ל במסכת 

ברכות (ח א): ”אימתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים“ (ע“פ רש“י לתהלים שם).
[ֱאִקים]  הדין  מידת  אם  אף   –  “ַחְסֶּד ְּבָרב  ”ֱאִקים,  כאן:  מבקשים  אנו  מזאת,  יתרה  אולם 

שולטת בשעה זו, אנא – ’ְּבָרב ַחְסֶּד‘ עשה עמי טובה וקבל את תפילתי.
ראוי לסיים כאן בדברי בעל ’מנורת המאור‘ (נר ג כלל ג ח“א פי“ב): ”בזמן שתפילתו של אדם בכוונה, 
היא עת רצון ותפילתו נשמעת“. כלומר, כשמתפלל האדם בכוונה הופכת שעת תפילתו ל‘עת 

רצון‘ שבה עונה הקדוש ברוך הוא לקוראיו.

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 
 "ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶלי"

(דברים כח י)

מעתע האר ססיפפפום  ם
ׁש ִּכי ארץ

לא המדרש עיקר אלא המעשה 

מה טובו


