
אסור לצער גם 'לשם שמים'
ֶאְׁשַמע  ָׁשמַֹע  ֵאַלי  ִיְצַעק  ָצעֹק  ִאם  ִּכי  אֹתֹו  ְתַעֶּנה  ַעֵּנה  "ִאם 

ַצֲעָקתֹו" (כב כב)
לכאורה  הלא  "כִּי",  תיבת  נוספה  מדוע  רוה':  ה'גן  תמה 

מספיק היה לומר: "ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי"?
לשם  חז"ל: "פנינה  אמרו  א)  (טו  בתרא  בבא  במסכת  וביאר: 
הייתה  חנה  את  שציערה  שהסיבה  והיינו,  נתכוונה",  שמים 
כדי שמתוך צערה תתפלל חנה לה' בעוצמה רבה יותר, וכך 
תזכה אף היא לבנים. והנה לכאורה היה מקום להקשות: אם 
אכן התכוונה לשם שמים, מדוע נענשה כל כך ומתו שמונה 
מתוך עשרת ילדיה (מדרש שמואל ה), עד שהעיד עליה הכתוב 

(שמואל א' ב ה): "ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה"?

אלא, מכאן עלינו ללמוד, שהאיסור החמור לצער את הזולת 
עומד בעינו אף אם עושים זאת 'לשם שמים'. וזו אף כוונת 
ִאם  "ִּכי  זאת:  תעשה  אם  אף  ְתַעֶּנה",  ַעֵּנה  "ִאם  כאן:  הכתוב 
ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי" - כדי לגרום לזולתך שיצעק אליי, דע לך: 

"ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו" ועתיד אני להיפרע ממך.

המלווה בשעת דוחקו - מתפלל ונענה
"ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ" (כב כד)

לעני  סלע  "המלוה  את:  חז"ל  שיבחו  א)  (סג  יבמות  במסכת 
ט)  (נח  ישעיה  הנביא  כיוון  עליו  כי  ואמרו  דחקו",  בשעת 

באומרו: "ָאז ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה".
שילווה  ייתכן  כיצד  וכי  ביאור:  טעונים  הדברים  ולכאורה 
אדם סלע לעני שלא בשעת דחקו, והלוא כל ימיו של העני 

דחוקים הם?
'בשעת  המילים  לועז':  מעם  ב'ילקוט  כולי  יעקב  רבי  פירש 
שבאמת  המלווה,  את  אלא  העני  את  מתארות  אינן  דחקו' 
אין כוונת הגמרא לשבח את המלווה לעני סתם, אלא את זה 
שהלווה לעני על אף שהוא עצמו נמצא במצב דחוק. שכן 
מעשה נאצל שכזה ראוי יותר מכול לשכר הנפלא של: "ָאז 

ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה" (שם).

רחמנא ליבא בעי
"ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ה' ֱאקֵיֶכם ּוֵבַר ֶאת ַלְחְמ ְוֶאת ֵמיֶמי ַוֲהִסרִֹתי 

ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּב" (כג כה)
מפני מה פתח הכתוב בלשון רבים: "ַוֲעַבְדֶּתם" וסיים בלשון 

?"ֶאת ַלְחְמ יחיד: "ּוֵבַר
כי  הכתוב,  לנו  רמז  הלשון  בשינוי  הקדוש:  האלשיך  ביאר 
אחיד,  שכר  עבדיו  לכל  המשלם  ודם  בשר  ממלך  להבדיל 
הקדוש ברוך הוא אינו כן: "ַוֲעַבְדֶּתם" - רוצה הוא אמנם יותר 
בתפילת הרבים, אך מאידך "ּוֵבַר ֶאת ַלְחְמ" - ממלא הוא 
את בקשתו של כל יחיד ויחיד מהם בהתאם לעבודת הלב 
שהשקיע בתפילתו, ככתוב (דה"א כח ט): "ִּכי ָכל ְלָבבֹות ּדֹוֵרׁש 

ה'".
בתהלים  הכתוב  לשון  את  משה'  פני  ה'אור  ביאר  זה  פי  על 
(סב יג): "ּוְל ה' ָחֶסד ִּכי ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו", שהנה 
לכאורה אף פסוק זה זקוק לביאור: וכי בכך מתבטא חסדו 
שכרו  את  איש  כל  שיטול  הוא  בדין  הלוא  הבורא,  של 
הוא  החסד  כי  לפרש,  יש  האמור  ולאור  מעשיו?  פי  על 
מידת  לפי   - "ְּכַמֲעֵׂשהּו"  משלם:  הוא  ברוך  שהקדוש  בכך 
אנשים  ששני  ייתכן  כך  במעשו.  אדם  שהשקיע  ההשקעה 
כלל  שווה  אינו  שכרם  אך  בדיוק,  המעשה  אותו  את  יעשו 

ועיקר.

תשובה להסתת היצר
הגאון רבי שמעון אגסי, מגדולי רבני בגדד דרש בכתוב זה:

דרכו של היצר היא לנסות להסית את האדם ולהניאו מדבר 
משכנעו  הכנסת,  לבית  ללכת  האדם  מבקש  כאשר  מצווה: 
כי הדבר יגרום לו לאבד לקוחות ולהפסיד עסקאות גדולות, 
וכאשר מבקש להשכים קום לתפילה, טוען כלפיו כי עלול 

הוא לחלות מחמת הקור או מפני חוסר השינה.
ֱאֵקיֶכם",  ה'  ֵאת  "ַוֲעַבְדֶּתם  התורה:  שאמרה  אחר  לפיכך, 
הוסיפה היא ואמרה, כי אם יסיתכם היצר ויאמר שהמצווה 
דעו  חולי,  לידי  להביאכם  או  בפרנסתכם  לפגוע  עלולה 
לכם כי כבר הובטחתם: "ּוֵבַר ֶאת ַלְחְמ... ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה 

."ִמִּקְרֶּב
'אמרי שמעון'

המבקש על פרנסה יינתנו לו חיים
תמה הגאון רבי חיים קנייבסקי:

ל"ַוֲהִסרִֹתי   ,"ַלְחְמ ֶאת   ּוֵבַר" התורה:  הקדימה  מה  מפני 
ַמֲחָלה", הלוא לכאורה מתאים יותר היה להקדים את רפואת 

הגוף לפרנסה, שהרי ללא בריאות מה תועיל פרנסה?
של  שבימיו  הגמרא  מספרת  ב)  (ח  תענית  במסכת  וביאר: 
כאחד,  ומגֵפה  רעב  בעולם  שררו  נחמני  בר  שמואל  רבי 
להתפלל,  יקדימו  צרה  איזו  על  הדור  אנשי  וכשהתלבטו 
כי  הרעב,  על  התפללו  נחמני:  בר  שמואל  רבי  להם  הורה 
הוא  משפיע  ממילא  פרנסה,  הוא  ברוך  הקדוש  כשמשפיע 
גם חיים, כי אין הקדוש ברוך הוא משפיע פרנסה אלא על 

החיים, ככתוב (תהלים קמה טז): "ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי".
 ֶאת ַלְחְמ לפי זה יתבאר סדר הכתוב כך: אם תזכה ל: "ּוֵבַר

."ממילא יקוים בך: "ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּב "ְוֶאת ֵמיֶמי
'טעמא דקרא'

הקדוש ברוך הוא שומע גם צעקה שאינה כדין
"ִּכי ִהוא ְכסּותהֹ ְלַבָּדּה ִהוא ִׂשְמָלתֹו ְלעֹרוֹ ַּבֶּמה ִיְׁשָּכב ְוָהָיה ִּכי 

ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני" (כב כו)
שחרית  תפילת  קודם  מה  זמן  תשובה,  ימי  מעשרת  באחד 
פתח הצדיק רבי יחיאל מאיר מגוסטינין את חדרו בהפתעה, 
את  יהודי  כל  שידע  גדולה  "מצווה  הנוכחים:  באוזני  וקרא 
דברי התוספות (ר"ה יז ב ד"ה י"ג בהגה"ה) בנוגע לפסוק זה: על 
אף שהעני צועק שלא כדין, שהרי כשלָוָה התחייב במפורש 

לתת את העבוט כמשכון, בכל זאת הקדוש ברוך הוא שומע 
את צעקתו: 'ִּכי ַחּנּון ָאִני'. מדבריהם הקדושים נוכל להבין, 
כי לעולם אין הקדוש ברוך הוא יכול להתעלם מצעקתו של 
יהודי, שכן אף אם אינו צודק, תמיד עומד ה' יתברך לצִדו 
כאב רחום, וידיעה זו יכולה לחזק כל נפש נשברת בעבודת 

ה'".
'מגדולי התורה והחסידות' חלק יא עמ' פא

תפילה בדמעות לעולם מתקבלת
"ְמֵלָאְתָך ְוִדְמֲע א ְתַאֵחר" (כב כח)

כתב רבי מנחם הבבלי בספרו 'טעמי מצוות' (ל"ת מא):
סדר  את  לשנות  שלא  לנו  להורות  הכתוב  רצה  בפשטות 

המעשרות, כגון להקדים מעשר שני לראשון וכיוצא בזה.
"ְמֵלָאְתָך  התפילה:  עבודת  על  בפסוק  יש  גדול  רמז  אולם 
שהוא  תוך  בבוראו  ומפציר  מבקש  האדם  כאשר   -  "ְוִדְמֲע
שופך דמעות כמים בתפילתו, "א ְתַאֵחר" - מובטח הוא שלא 
יאחר הקדוש ברוך הוא מלהפיק רצונו ולמלא משאלות לבו, 

כי ברית כרותה לפניו יתברך ששערי דמעה לא ננעלו.
יום  שבמוצאי  מלובלין',  ה'חוזה  על  המעשה  סופר  וכבר 
מפשיסחא  בונים  ר'  הרבי  הגדול  לתלמידו  גילה  הכיפורים 

כי בשנה זו עתיד הוא להפסיד את כל כספו.
ביתו  מבני  כמה  ֶנֱחלּו  שנה  באותה  היה:  כך  הרבי  וכדברי 
רפואתם.  על  רב  סכום  להוציא  נאלץ  והוא  בונים,  רבי  של 
ואם לא די בכך, הפסיד הוא את רוב כספו בעסקה כושלת 

שעשה ונותר בעירום ובחוסר כול.
לבורא  והתפלל  מר  בבכי  בונם  רבי  פרץ  הגדול  בצערו 
אחת  של  שליחה  דלתו  על  נקש  לפתע  והנה,  שיושיעו. 
שאין  עסקית  הצעה  ובידו  בפולין,  המפורסמות  הגבירות 

לסרב לה. מעסקה זו שב רבי בונים לגדולתו כבראשונה.
נסע ר' בונים לרבו ותיאר בפניו את הקורות עמו, ותמיהתו 
כל  את  שאפסיד  עליי  שנגזר  לי  אמר  הרבי  "הלוא  בפיו: 
רכושי?!" אך 'החוזה' השיבו על אתר: "אמת היא שכך נגזר 

עליך, אך על דמעות לא דיברנו..."
'נפלאות הרבי' עמ' דש

* * *
בספר 'דברי ירמיהו' פירש פסוק זה:

שקנה  הזרעים  את  באדמתו  וטומן  החקלאי  שעומד  בעת 
דמע,  ושטופת  נרגשת  תפילה  בלבו  הוא  נושא  רב,  בהון 
ַהָּזַרע",   ֶמֶׁש נֵֹׂשא  ּוָבכֹה   ֵיֵל  ו): "ָהלֹו (קכו  בתהלים  ככתוב 
ומתוך כך נודר כי אם יישא עמלו פרי, יפריש מהונו צדקה 
לעניים. אלא שטבע בני אדם שכאשר מגיעה ההצלחה אל 
מעונם, מיד הם שוכחים מכל הבטחותיהם, ועל כך מזהיר 
תאחר  אל   - ְתַאֵחר!"  א   -  ְוִדְמֲע "ְמֵלָאְתָך  ואומר:  הכתוב 
למלא את חובותיך ולשלם את הנדרים שנדרת בעת צערך.

השתדלות כתנאי להצלחה
"ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו" (כג ה)

דרש מרן ה'חפץ חיים':
נוהגת  וטעינה  פריקה  שחובת  מבואר,  א)  לב  (ב"מ  במשנה 
דווקא אם בעל החמור משתדל לסייע ביד הפורק, אך אם: 
"הלך [בעל החמור] וישב לו, ואמר: 'הואיל ועליך מצוה, אם 

רצונך לפרוק – פרוק'", אין חובה לסייע לו.
אם  הלשון:  שמירת  לעניין  לקח  ללמוד  עלינו  זאת  לאור 
זה  כיצד  לשונו,  על  לשמור  בעצמו  משתדל  אינו  האדם 

יוכל לבקש מבוראו שלוש פעמים בכל יום: "אלוקי, נצור 
לשוני מרע"?!

פרשת משפטים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ם'

ׁש

פני ם

זכות עניית אמן
"ִאם ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא" (כא ג)

(אגדת  חז"ל  לדברי  רמז  'אמן'.  בגימטרייה  "ְּבַגּפֹו" 
בראשית עט) שאותם בני אדם המקפידים לענות אמן 
שכר  אלא  לבוא  לעתיד  בידם  אין  אפילו  באמונה, 

אמן זה – דיים.
אמן  עניית  בזכות   – ְּבַגּפֹו"  "ִאם  הכתוב:  שרמז  זהו 
לבדה, "ָיבֹא" לדין, "בגפו" – בזכות אותה אמן, "ֵיֵצא" 

זכאי מן הדין.
'ליקוטים מפרדס' עמ' שלא

אמן יתומה
"ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א ְתַעּנּון" (כב כא)

"ְוָיתֹום א ְתַעּנּון" - סופי תיבות 'אמן', רמז לאיסור 
ויתומה  ('ַאְלָמָנה')  קטופה  אמן  ְתַעּנּון')  ('א  עניית 

('ְוָיתֹום').
'פרפראות לתורה' (מכת"י,  קובץ 'פעמי יעקב' נב)

ןןכולנו מצהירים על אמונתנו מדי בוקר בעניית אמן על 'ברכות השחר'. קקקקקק

חיסרון באמן - חיסרון באמונה
ביום ב' כ"ט בשבט יחול יומא דהילולא של מרן 'הסבא מסלבודקא' זיע"א. 

בשיחותיו הקדושות הרבה הסבא לעורר את העם על חשיבותה של מצוות עניית אמן, ובין הדברים אמר:

ה'  בישועת  אמונתנו  כי  ורגע  רגע  בכל  להראות  אנו  יכולים  ידו  על  כי  במינו,  מיוחד  אמונה  ביטוי  הוא  "אמן 
אינה תלויה במאורע כזה או אחר, אלא אנו מאמינים כי תמיד מזומנת הישועה בעבורנו. ולפיכך מובן מפני 
מה החמירו חז"ל בעונשו של מי שאינו עונה אמן כדין, כי 'ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה' (חבקוק ב ד)– אמונה 

נשגבת זו היא הנותנת חיים לאדם, ופגם בה - כמוהו כפגם בחיים עצמם".
'שיחות הסבא מסלבודקה' ח"א עמ' רמה-רמז
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הבחורים  היו  מעטים  סיפורנו  התרחש  שבה  בשבת  גם  שבוע,  כבכל 
שהשתתפו בשיחה המיוחדת שנהג מרן ה'חפץ חיים' זיע"א לשאת בביתו 

בליל שבת קודש, בין קבלת שבת לערבית. 

גם הפעם עסקה שיחתו של מרן הסבא קדישא בעניינים מוסריים גבוהים 
וטמירים מכבשונו של עולם, בתוספת לקח מפרשת השבוע וענייני דיומא. 
את  חיים'  ה'חפץ  הפתיע  זו  שיחה  של  בסיומה  פעם,  כבכל  שלא  אלא 
השומעים והודיעם: "חפץ אני לגלות לכם סוד גדול הכמוס בי זה זמן רב".

האוזניים נכרו בדריכות, וה'חפץ חיים' המשיך מיד: "סוד נשגב שכזה אינני 
ולסור  לשוב  ברשותכם,  תועילו,  כי  אני  מבקש  אגב.  כבדרך  לגלות  יכול 

לכאן לפנות בוקר, ואז אוכל לגלות לכם את סודי".

הידיעה על סודו הטמיר והנעלם של ה'חפץ חיים' הכתה גלים בקרב בני 
הישיבה, ועוד בטרם החלו בתפילת ערבית כבר היה לשיחת הכול. בליל 
שבת קודש, עת סעדו הבחורים את סעודת השבת בבתי מארחיהם, שיתפו 
הללו בחדשה המרעישה את בעלי הבתים, ועד מהרה לבשה העיירה ראדין 

ארשת של דריכות וציפייה.

כדי  ונשגב,  גדול  סוד  הלילה  לגלות  עומד  חיים'  שה'חפץ  בידיעה  היה  די 
לעורר ציפיות עמוקות בלב השומעים הנרגשים – מי יודע מה עתיד הסוד 

לצפון בחובו...

אדם  בני  ממאות  ראדין  סמטאות  המו  כבר  בוקר  לפנות  שלוש  בשעה 
שגיששו את דרכם באפלולית הסמיכה וצעדו אל עבר הבית הצנוע ששכן 
בירכתי העיירה. עד מהרה התמלא ביתו הדל של מרן ה'חפץ חיים' עד אפס 

מקום, וככל שחלפו הדקות התמלאה אף החצר ורחבת הכניסה.

איש לא רצה להיעדר ממעמד היסטורי שכזה.

של  טבורו  אל  איטיים  בצעדים  חיים'  ה'חפץ  צעד  היעודה  השעה  בהגיע 
החדר ההומה, ובן רגע הפכה הסערה לדממה. האוזניים התחדדו והסבא 

החל בדבריו:

מוכר  בציטוט  חיים'  ה'חפץ  פתח  היא'",  טהורה  בי  שנתת  נשמה  "'אלוקי 
מתוך ברכות השחר, ומיד נעצר כדי לתרגם את הדברים לשפת האידיש, 
כפי שרגיל היה בכל שיחותיו. "'אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה 
בי ואתה משמרה בקרבי'", שוב נעצר ה'חפץ חיים' להסביר את הדברים, 
ולהחזיָרּה  ממני  ליטלה  עתיד  "'ואתה  ובאיטיות:  בהטעמה  המשיך  ומיד 

בי לעתיד לבוא'".

בי!'", כפל ושילש את הציטוט, כשהציבור  ולהחזיָרּה  בי...' ' ולהחזיָרּה  '"
בוקר  כל  נאמרת  זאת  תפילה  הרי  וגוברת:  הולכת  בהשתוממות  בו  מביט 
בפי כל יהודי, האם כדי להשמיעה באוזנינו קרא לנו ה'חפץ חיים'?! להיכן 

חותר הוא בדבריו?

דקה קצרה חלפה עד שהמשיך ה'חפץ חיים' בדבריו, כשעיניו הקדושות 
נשטפות בדמעות: "רבותיי! לא נאמר כאן: 'ואתה עתיד להחזיר בי נשמה', 
אותה  את  אותה.  להחזיר  להחזיָרּה-  במפיק  ה"א.   – בי'  'ולהחזיָרּה  אלא 
הנשמה בדיוק! דעו לכם, כי אותה נשמה שתינטל מאתנו באחרית ימינו, 
נלקחה  שבו  במצב  המתים  בתחיית  לבוא  לעתיד  לנו  שתוחזר  זאת  היא 
השלימה  לא  חלילה  אם  אולם  בטהרה,  תחזור  הייתה  טהורה  אם  מאתנו; 

כאן את תיקונה, היא תחזור אלינו פגומה, קרועה ושסועה".

"אוי! נורא ואיום!", זעק ה'חפץ חיים', ומיד המשיך: "האם אתם מבינים מה 
מצפים  אנו  לבוא.  לעתיד  חזרה  נקבל  נשמה  אותה  את  כאן?  אומרים  אנו 
נקום  שכאשר  לזכור  עלינו  אבל  המתים,  ולתחיית  המשיח  לביאת  כך  כל 

לתחייה ילבישו אותנו באותן הנשמות, כמה גדול עלול הביזיון להיות!

הקדושים,  האבות  הכהן,  אהרן  רבנו,  משה  המתים:  לתחיית  יקומו  הכול 
התנאים והאמוראים – כולם יקומו לתחייה כשנשמותיהם זוהרות ומאירות, 
בושה  הלוא  הפגומות,  נשמותינו  עם  בפניהם  להביט  נוכל  כיצד  ואנו... 

תכסה את פנינו!"

את  עזב  הרב  והקהל  סודו,  את  להרצות  חיים'  ה'חפץ  סיים  אלו  בדברים 
מעונו, אפוף הלם וחדור לקח שאותו לא ישכח לעולם.

'ולהחזיָרּה בי!' בשתי מילים אלו הסתכם סודו הגדול של ה'חפץ חיים', סוד 
לצמוח  בדרכו  רבות  לו  סייע  ובוודאי  זקנתו,  לימי  עד  בקרבו  נצור  שהיה 

לגאון הדורות.

ומה נענה אנו אחריו?!

'שאל אביך ויגדך' ח"ב עמ' רמה

על יצירת הנשמה קוראים אנו בתחילת פרשת בראשית (ב ז): בתחילה נברא גוף האדם ככתוב: 
"ַוִּייֶצר ה' ֱאקִים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה", ואז, כשהיה הגוף מושלם באיבריו וגידיו, עדיין 
לא נחשב לכלום עד שנפח בו הקדוש ברוך הוא מרוחו, כפי שנאמר: "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים 

- ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה" (שם).
המופלא  הגוף  על  יצר'  'אשר  בברכת  לבוראנו  שהודינו  לאחר  השחר,  ברכות  בסדר  לפיכך, 
שחנן אותנו, חובתנו להודות על העיקר – על הנשמה הטהורה שנתן בנו, זו המחיה את גופנו, 

מקדשת את מעשינו ובזכותה אנו זוכים לדבוק בשכינה.
הודאה זו חשובה במיוחד בטרם נעמוד לפניו יתברך בתפילה, כי יש בה מעין הצהרה ותזכורת 
שחלק  עבודה  יתברך,  בעבודתו  להתחזק  שנוכל  כדי  ורק  אך  בנו  ניתנה  שהנשמה  בעבורנו 

מרכזי בה הוא התפילה ('שפתי כהן' עה"ת, דברים ד ו).
את  לנו  משיב  הוא  ברוך  שהקדוש  על  כהודאה  היא  נשמה'  'אלוקי  ברכת  של  תקנתה  עיקר 
בלילה  שעלתה  אחר  ה',  עבודת  של  נוסף  ליום  ומוכנה  טהורה  כשהיא  בוקר  מדי  הנשמה 

למרומים לתת דין וחשבון לפני קונה (לבוש או"ח מו ב).
אולם בפועל אנו מודים בברכה זו גם על עצם מציאות הנשמה, שהיא הכוח הרוחני המנהיג 
אותנו ומטה את דרכנו לעבודתו יתברך, והרי היא דומה לחבל ארוך המשתלשל משמי מרומים 
לעולם הזה, שורשו נתון בידיו יתברך וקצהו בגוף האדם, ובאמצעותו יכול האדם לקשר את 

נפשו לקדושה תמיד ('ראשית חכמה' אהבה ג).

הנשמה והגוף
כיוון שתכלית ירידת האדם לעולם הזה היא לעשות רצון קונו, לפיכך חשוב שנזכור עד כמה 
תפקידה של הנשמה בדרך לתכלית זו מכריע, שכן בלעדיה היה הגוף הגשמי נוהה אחר תאוות 
ההבל, ולעולם לא היינו מגיעים לתכלית בריאתנו. כפי שביאר זאת מרן ה'חפץ חיים' במשלו 

הנפלא:
שוטטו  יחדיו  בשנים.  עשרות  במלאכתו  שליווהו  חסון  סוס  ברשותו  שהחזיק  בעגלון  מעשה 
העגלון וסוסו במסילה העולה לעיר הגדולה וחזור ממנה, לעתים אף כמה פעמים ביום, כשהם 

מובילים בעגלתם נוסעים וסחורות.
פעמים רבות מספור עשה הסוס את הדרך, עד שהפך ל'מלומד' בה. מבלי להזדקק להנחיות 
לפנות  שצריך  היכן  פנה  לעצור,  שצריך  היכן  עצר  רבה,  במהירות  הדרך  את  עשה  מיוחדות 

והוביל את הנוסעים בבטחה אל מחוז חפצם.
כיצד  העגלון  חש  שינה,  ללא  ארוך  לילה  אחר  שגרתית.  בוקר  נסיעת  של  בעיצומה  זה  היה 
נעצמות שמורות עיניו. בימים כתיקונם מבקש היה מן הנוסעים בעדינות כי יואילו להרשות 
לו לחטוף תנומה של מחצית השעה בצד הדרך, אך ביום זה הוא מיהר. במוחו עלה הרהור של 
שטות: הלוא סוסי הנאמן מכיר את הדרך בעל פה, ומה בכך אם אירדם מעט על מושבי ואתן 

לו להוביל את העגלה אל מחוז חפצנו?!
בנסיעתה.  המשיכה  והעגלה  המושב,  על  ראשו  נשמט  והנה  דקה,  לה  עברה  לא  ועשה.  אמר 
להתנודד  העגלה  החלה  מספר  דקות  לאחר  אולם  מנוחות,  מי  על  הנסיעה  התנהלה  בתחילה 
בפראות, ובטרם הספיק העגלון להבין מה מתרחש סביבו כבר נטתה על צִדה והתהפכה על 

נוסעיה וסחורותיה.
בדרך הקשה למד העגלון כי על אף שהיה הסוס נבון ופיקח, במהותו הוא נותר 'סוס', וכשהבחין 

בירק הצומח לצד הדרך, דבר לא מנע ממנו מלהגיע אליו, בכל מחיר.
אף גופנו הגשמי הוא כאותו סוס 'פיקח': מבקש בכל רגע לסטות מן הדרך ולרדוף אחר תענוגים 
שקוע  היה  ממעל,  אלו-ה  חלק  שהיא  הנשמה  לעוצרו,  שיכול  היחיד  הכלי  ולולא  הבל,  של 

בתאוות העולם כליל. כמה עלינו להודות אפוא על שזיכנו ה' במתנה יקרה זו ('טללי אורות').

טהורה היא
בפתח הברכה אנו מציינים את עובדת היות הנשמה 'טהורה'. על קדושתה וטהרתה של הנשמה 
למדים אנו מדברי חז"ל (ברכות י א): "מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם –אף נשמה מלאה את 
כל הגוף; מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה – אף נשמה רואה ואינה נראית; מה הקדוש 
ברוך הוא זן את כל העולם כלו – אף נשמה זנה את כל הגוף; מה הקדוש ברוך הוא טהור – אף 
נשמה טהורה; מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים – אף נשמה יושבת בחדרי חדרים; יבא 

מי שיש בו חמשה דברים הללו וישבח למי שיש בו חמשה דברים הללו".
בנוסח הברכה אנו מדגישים 'טהורה היא' – גם במצבה העכשווי, על אף שהנשמה נתונה בתוך 
גוף גשמי כל כך, נותרת היא בטהרתה, ולפיכך תמיד יכולים אנו להתקדש על ידה ולהיטהר 

כמוה.
חיותנו,  את  לנו  שנותנת  זו  שבתוכנו,  הנשמה  אם  מחייבת:  גם  אך  מרוממת,  הינה  זו  ידיעה 
היא חלק אלו-ה ממעל והיא כה טהורה, הרי שמוטלת עלינו החובה לשומרה בטהרתה ולא 
למעול  אנו  עלולים  כך  כי  ה',  רצון  עם  אחד  בקנה  עולים  שאינם  במעשים  חלילה  לקלקלה 

חלילה בפיקדון שהופקד בידינו (סידור 'נפש שמשון').

ואתה משמרה בקרבי
אמרו חז"ל (דב"ר יא ט) על נשמתו של משה רבנו שמלכתחילה לא רצתה לצאת מגופו הטהור 
והקדוש, עד שמוטב היה לה להישאר בו מלעלות לכור מחצבתה. מכך נוכל ללמוד על נשמת 
בדרך  שהרי  ככלא,  לה  נדמה  הגשמי  הגוף  וקדושה,  טהורה  כה  היותה  שבגין  אדם,  בני  שאר 
לשוב לשורש הקדוש  העת  כל  היא  מבקשת  שני הפכים מתקיימים יחדיו. לפיכך  אין  הטבע 
שממנו הגיעה, אך הקדוש ברוך הוא שומר אותה בקרבנו ועוצרה שלא תפרח ותצא מן הגוף 

(סידור יעב"ץ).

דברים מפורשים בעניין זה אמרו במדרש תהלים (סב): "הנשמה שבאדם, כל שעה שהיא עולה 
ויורדת מבקשת היא לצאת ממנו. והיאך היא עומדת בגופו? אלא הקדוש ברוך הוא מלוא כל 

הארץ כבודו, כשהיא באה לצאת ורואה את יוצרה חוזרת לאחוריה".
מנתיניו  לאחד  מתנה  הנותן  ודם  בשר  מלך  המלכים:  מלכי  למלך  מיוחד  שבח  יש  זו  בעובדה 
לשמש  ותמשיך  כראוי  תישמר  שמתנתו  לדאוג  עצמו  מטריח  ואינו  הנתינה  בעצם  מסתפק 
שנתן  מלבד  הבדלות,  אלפי  אלף  להבדיל  הוא,  ברוך  הקדוש  ואילו  ימים,  לאורך  המקבל  את 
לנו מתנה שאין כמוה, אף מוסיף הוא לשומרה בקרבנו, שלא נקלקלה במעשינו ונאבד אותה 

חלילה ('ראש דוד' לחיד"א פר' וילך).
על טובה מיוחדת זו אנו מודים ואומרים: "ואתה משמרה בקרבי...", ומיד מוסיפים ואומרים: 
"כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך", כי אחר שהכרנו בקדושתה וטהרתה של הנשמה, 
בנבדלותה מן הגוף הגשמי ובעובדה שהקדוש ברוך הוא משמרה בקרבנו בכל רגע ורגע, אין 
לנו אלא להודות כי הקדוש ברוך הוא: "רבון כל המעשים, אדון כל הנשמות", וממילא להבין 

עד כמה גדולה חובתנו לעובדו ולא לסור מדרכיו ('עבודת התמיד').

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

סודו של מרן ה'חפץ חיים'

מעתע האר סססיפפפפום  ם

ה רן

לא המדרש עיקר אלא המעשה 

אלוקי נשמה


