
תפילה בלא כוונה כמוה כמנחה
"ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהִּמְנָחה ַהְקֵרב אָֹתּה; ֵריַח ִניחֹחַ ַאְזָּכָרָתּה ַלה'" (ו ז-ח)

בלא  כגוף  כוונה  בלא  "תפילה  היא:  כל  בפי  השגורה  אמרה 
נשמה" (ראה 'חובות הלבבות' ש"ח פ"ג). ויש לעמוד על משמעותה 
של  ערכה  את  וכול  מכול  לכאורה  שמבטלת  זאת,  אמרה  של 
כמה  נפשו,  מרת  יודע  לב  והלוא  כוונה.  בלא  הנאמרת  תפילה 
פעמים מתפללים אנו מבלי להתכוון בפירוש המילים, ואם כן, 

תפילות אלו – מה יהא עליהן?!
הקרבת  כנגד  תוקנו  שהתפילות  הקובעים  חז"ל  דברי  פי  על 
הקרבנות (ברכות כו ב), פוסק רבנו הגר"א: אף לתפילה שנאמרה 
כך  קרבנות  סוגי  כמה  שקיימים  כפי  כי  ערך.  יש  כוונה  בלא 
עולה  בכוונה,  מתפלל  אדם  כאשר  תפילות;  סוגי  כמה  קיימים 
אולם  נפש,  בה  שיש  הבהמה  מן  הבא  כקרבן  לרצון  תפילתו 
מנחה  לקרבן  תפילתו  דומה  בכוונה  שלא  מתפלל  הוא  כאשר 
הבא מן הדומם, שדרגתו פחותה מקרבן הבא מן החי כיוון שאין 
היא  [וזו  ניחוח  לריח  עולה  הוא  הרי  זאת  למרות  אך  נפש,  לו 

משמעות האמרה 'תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה']. 
'כתר ראש' אות כב

שיעור מפי משה רבנו עליו השלום
"ַהּכֵֹהן ַהְמַחֵּטא אָֹתּה יֹאֲכֶלָּנה ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ֵּתָאֵכל ַּבֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד" (ו יט)

פרק  את  לומר  אנו  נוהגים  שחרית,  תפילת  טרם  בוקר  בכל 
'איזהו מקומן' מתוך מסכת זבחים, וכתב על כך הריטב"א (ע"ז יח 
ב): "וזה שבררו להם פרק 'איזהו מקומן' יותר משאר הפרקים 

אומר מורי נר"י: 'מפני שכולו שנוי בלי שום מחלוקת כלל'".

הסיבה לכך שבפרק זה לא הוזכרה כל מחלוקת ביאר הגר"א, שהיא 
משום שהוא נשנה במהלך הדורות באותה לשון שמסר משה רבנו 

עליו השלום וללא שינוי כלל ('פנינים משולחן הגר"א' עמ' קמד).

כסיוע לקביעה זו הביא ה'תפארת ישראל' (זבחים פ"ה אות כד) את 
העובדה שלשון המשנה בפרק זה, כלפי כמה מהקרבנות היא: 
בית  המשנה  כתיבת  שבזמן  אף  הְקָלִעים",  מן  לפנים  "ונאכלין 
משום  אלא  זאת  אין  'קלעים';  היו  ולא  ִתלו  על  עמד  המקדש 
שפרק זה נשמר כלשון שאמרָּה משה במדבר, בתקופת המשכן 

שהיו בו 'קלעים'.

ִלבנו,  אל  להשיב  עלינו  שליט"א:  שטיינמן  הגראי"ל  מכך  דרש 
לחזור  בחלקנו  שנפלה  הגדולה  הזכות  על  להודות  עלינו  כמה 
ככתבו  ישראל  לבני  רבנו  משה  שאמר  ה'שיעור'  על  יום  בכל 
וכלשונו! כפי שאמר רבנו ה'חפץ חיים' זיע"א, כי אילו היה נקלע 
לידינו הפרי הראשון שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, אין לתאר 
כך,  אם  בידינו.  לאוחזו  שזכינו  הרגע  את  מייקרים  היינו  כמה 
על  יום  בכל  לחזור  לנו  שניתנה  הזכות  את  לייקר  עלינו  כמה 

דבריו של משה רבנו, בדיוק כלשון נתינתם.
'מזקנים אתבונן' ח"ג עמ' 741

ברכת 'הגומל'
"ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו" (ז יב)

"אם על תודה – אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו, כגון יורדי 
שנתרפא"  וחולה  האסורים  בית  וחבושי  מדבריות  והולכי  הים 

(רש"י על פי ברכות נד ב).

בזמן הזה שאין לנו בית מקדש, כתבו הראשונים (רא"ש ברכות ט ג 
ועוד) שנתקנה 'ברכת הגומל' במקום קרבן תודה, וב'טור' (או"ח 
החיי"ם  "וכל  'מודים':  תפילת  ממילות  לדבר  סימן  נתן  ריט) 

יודוך סלה" - ראשי תיבות: חבוש יסורים ים מדבר.

דרש בעל 'שבט הלוי' זצ"ל: לשון 'אם' שנקט כאן הכתוב, על אף 
שכאמור מדובר בחובה, באה ללמדנו, כי אמנם מפרטת התורה 
לאדם את סדר ה'תודה' שמחויב הוא בה, אך אינה 'כופה' עליו 

לעשות זאת, משום שתודה הנאמרת בכפייה אינה נחשבת.
כפילות  טעם  את  וביאר  הלוי'  'שבט  בעל  הוסיף  עניין  באותו 
רבים  נִסים  טוב":  כל  שגמלני  טובות  לחייבים  "הגומל  הלשון: 
מתרחשים בכל יום עם האדם, אך בקוצר דעתו אין הוא מרגיש 
בהם די, עד כדי שיברך עליהם בפרטות. אכן, כאשר הוא נתקל 
בנס שיש לו להודות עליו, דין הוא שיוסיף בהודאתו: 'שגמלני 

'עזרי מעם ה'' כל טוב' – אף אם אינו מרגיש בכך.

ומכל טוב לעולם אל יחסרנו
בברכת הגומל יש עניין נוסף שעלינו להבינו: מפני מה אין די 
בעניית 'אמן' על ברכת 'הגומל', ומדוע מוסיפים אנו ואומרים: 

'מי שגמלך...'?
כמה וכמה יישובים ניתנו לשאלה זו, להלן נביא שניים מהם:

א. בהקדמתו לספרו 'שלמי נדרים' יישב המחבר רבי אלכסנדר 
קפלן: ידוע כי כאשר נעשה לאדם נס, מנכים לו מזכויותיו (שבת 
לב א), ועל כך אנו מאחלים לו: "מי שגמלך כל טוב, הוא יגמלך 
כל טוב סלה" – שיגמול עמך טובה נוספת ונצחית ולא ינכו לך 

מזכויותיך. 
ב. הרה"ק בעל 'שפע חיים' מצאנז ('דברי יציב' ליקוטים סי' כה) ביאר 
לב)  כט  בראשית  הארוך,  הטור  (פירוש  הראשונים  דברי  פי  על  זאת 
שבשעה שאדם נותן הודאה על טובה שזכה לה, אם אינו מוסיף 

ומבקש על העתיד, עלולה הטובה להיפסק ממנו.
כיוון שבברכת 'הגומל' לא יכול המברך לחתום בבקשה על העתיד, 
שהרי בכך תיחשב כברכה ארוכה שדינה להסתיים ב'ברוך', לפיכך 

מבקשים העונים במקומו: 'מי שגמלך... הוא יגמלך'.

אמירת 'מזמור לתודה'
פסק הרמ"א (או"ח נא ט) שאמירת 'מזמור לתודה' היא כהקרבת 
שאין  פסח  בערב  וכן  טוב  ויום  בשבת  ולפיכך  תודה,  קרבן 
וב'קיצור  זה.  מזמור  אומרים  אין  תודה,  קרבן  בהם  מקריבים 
שלחן ערוך' (יד ד) הוסיף שהטעם שיש לאומרו בעמידה, הוא 

כקרבן המוקרב בעמידה.

הכנסת.  לבית  'תיקון'  הביא  בהיר  שבבוקר  אדם  על  מסופר 
שאלוהו: "לשמחה מה זו עושה?" והשיב: "אמש, כאשר חציתי 
זו,  מתאונה  בשלום  יצאתי  ה',  ברוך  רכב.  בי  פגע  הכביש  את 

בריא ושלם, ועל כך מבקש אני להודות".

למחרת, לאחר תפילת שחרית שוב הופתעו המתפללים למצוא 
'תיקון'. הפעם הביא אותו מתפלל אחר. "נו", שאלוהו, "האם גם 
בך פגע רכב?" "לא ולא!", השיב, "מבקש אני להודות על כך כי 

אמש חציתי את הכביש ולא פגע בי רכב...!"

בזאת יישב הגר"ח קנייבסקי שליט"א את לשונו של דוד המלך 
ָּכל  ַלה'  ָהִריעּו  ְלתֹוָדה  "ִמְזמֹור  א):  (ק  בתהלים  השלום  עליו 
ָהָאֶרץ". שהנה לכאורה יש לתמוה, מפני מה 'כל הארץ' צריכים 
להביא  הצריכים  הם  ארבעה  רק  הרי  ה'תודה',  את  לשאת 
על  בפועל  להודות  צריכים  אלו  ארבעה  וביאר:  תודה?  קרבן 
שחייהם  על  להודות  צריכים  הארץ'  'כל  אך  להם,  שאירע  נס 

'ומתוק האור'מתנהלים על מי מנוחות בלא שיזדקקו כלל לנס.

מפני מה נאכלת התודה ליום אחד בלבד?
"ּוְבַׂשר ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו ְּביֹום ָקְרָּבנֹו ֵיָאֵכל א ַיִּניַח ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר" (ז טו)

אמר האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור: על אף שקרבן התודה נחשב 
התורה  ציוותה  זאת  בכל  ימים,  לשני  הנאכל  'שלמים'  כקרבן 
מוקרב  התודה  שקרבן  כיוון  ולילה,  ליום  רק  תיאכל  שהתודה 
שאנו  כפי  חדשים.  ניסים  עמנו  מתרחשים  יום  ומידי  נס,  על 
אין  לפיכך  עמנו'.  יום  שבכל  נסיך  'על  מודים:  בברכת  אומרים 

לאוכלו למחרת יום הקרבתו, כי עד אז יתחדשו נִסים חדשים.
'אמרי שמאי'

העוסק בתורה פטור מעולה
ּוְלֶזַבח  ְוַלִּמּלּוִאים  ְוָלָאָׁשם  ְוַלַחָּטאת  ַלִּמְנָחה  ָלֹעָלה  ַהּתֹוָרה  "זֹאת 

ַהְּׁשָלִמים" (ז לז)
ְוָלָאָׁשם'?...  ְוַלַחָּטאת  ַלִּמְנָחה  ָלֹעָלה  ַהּתֹוָרה  'זֹאת  דכתיב:  "מאי 
אמר רבא: כל העוסק בתורה, אינו צריך לא עולה ולא חטאת 

ולא מנחה ולא אשם" (מנחות קי א).
על פי מה דרש רבא את חידושו?

ביאר רבי גרשון שטערן זצ"ל, בעל 'ילקוט הגרשוני':
מקפיד  היה  מרוטנבורג  שהמהר"ם  הביא,  תקפב)  (או"ח  בטור 
מילת  כי  בפתח,  "ַלחיים"  ולא  בשווא,  ְלחיים"  "זכרנו  לומר: 

'ַלחיים' עלולה להשתמע כ'א חיים'.
מכך  דבריו  את  רבא  דרש  כאן  אף  כי  לבאר,  נוכל  זה  לפי 
שבפסוק נאמר 'ָל-עֹלָה' ולא 'ְלעולה', ומשמע כך: זאת התורה, 

לא – עולה, שהעוסק בתורה אינו צריך עולה ושאר קרבנות. 
'ילקוט הגרשוני' קהלת דף סא ב

מדוע הוזכרה העולה לפני החטאת?
להלכה נפסק שכאשר קרבן חטאת מוקרב יחד עם קרבן עולה, 
זאת  הלכה  על  ב).  ז  (זבחים  לעולה  קודמת  החטאת  הקרבת 
תמהו המפרשים: מדוע בפסוק הוקדמה העולה והוזכרה לפני 
החטאת? כעין זה אף הקשה ה'מגן אברהם' על לשון ה'שולחן 
ושלמים  ומנחה  עולה  פרשת  לומר...  ה): "טוב  א  ערוך' (או"ח 

וחטאת ואשם", מדוע הקדים המחבר את העולה לחטאת?

תירץ החיד"א בספרו 'פני דוד' בשם בעל 'מחנה ראובן': הטעם 
שיש  משום  רק  הוא  לעולה  החטאת  שחיטת  את  שמקדימים 
בה חלק לכוהנים (האוכלים מבשרה). לפיכך בפסוק זה הנוגע 
הכוהנים,  של  בחלקם  במיוחד  עוסק  ואינו  בתורה  לקריאה 

בוודאי יש להעדיף את העולה שכולה לגבוה, על פני החטאת 
שאין כולה לגבוה. לפיכך הקדימו את העולה לחטאת.

פרשת צו

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
חה

ז

פני ם

עניית 'אמן' עולה כליל
"ְוָכל ִמְנַחת ֹּכֵהן ָּכִליל ִּתְהֶיה א ֵתָאכֵל" (ו טז)

'כליל' בגימטריה צ"א [עם הכולל], רמז לכך שהייחוד 
כליל  לשמיים  עולה  'אמן'  עניית  באמצעות  הנעשה 
כמנחה ומהפך את גזר דינו של האדם לטובה. כמובא 
בתיקוני זוהר (מ א) שהעונה אמן בכל כוחו קורעין לו 

גזר דין של שבעים שנה.
'תולדות יצחק' עמ' קסח

‡מר רבי יהו„ה בר ‚„י‡:
"כל מי ˘עונה בעולם הזה זוכה לענו˙ ‡מן לעולם הב‡! 

מנין? ˘נ‡מר (˙הלים מ‡ י„):
ן', ָ‡מ≈ ן ו¿ ַע„ ָהעֹוָלם ָ‡מ≈ ָהעֹוָלם ו¿ ל מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ≈̃ לֹ רּוך¿ ה' ‡¡ 'ּבָ

מהו ‡מן ו‡מן? ‡מן בעולם הזה ו‡מן בעולם הב‡!"
(מ„ר˘ ˙נחומ‡ בפר˘˙נו סי' ט)

   ‡מן    ‡מן 
בעולםבעולם
הב‡ !הב‡ !

עניי˙ ‡מן - המפ˙ח לחיי העולם הב‡!
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"המיוחד מגדולי דורנו, תנא ירושלמאה, שר התורה ונהורא עימיה שריא, סבא קדישא, 
הגאון המופלא משיירי כנסת הגדולה..." – בתארים מופלאים אלו בחר בעל ה'שדי חמד' 
להכתיר את הגאון החריף הנודע רבי מרדכי גימפל יפה זצ"ל, מי שבנערותו כונה 'העילוי 
מאוטיאן', ולימים נודע כ'הגאון מראז'ינאי', ובאופן דומה העריכוהו כל גדולי דורו, אשר 

הפליגו לשבחו על גאונותו הנדירה וכוח זיכרונו המופלא.

לראש  התקרב  שם  הנודעת,  וולוז'ין  בישיבת  גימפל  מרדכי  רבי  הגאון  למד  בבחרותו 
הישיבה הגאון רבי איצל'ה מוולוז'ין זצ"ל, וממנו רכש את דרכו בתורה ובהנהגת הציבור.

דוגמה לחריפותו ניתן ללמוד מהמעשה דלהלן: מנהג ותיק היה בישיבת וולוז'ין למנות 
ה'פורים  על  היה  תפקידו  מתוקף  רב'.  כ'פורים  וחריפיהם  התלמידים  מבכירי  אחד  את 
'פלפול' חריף בענייני דיומא, ובו לשזור דברי הלכה, אגדה ובדיחות הדעת,  רב' להכין 

לשמחת לב השומעים.

באחת השנים נתמנה העילוי רבי מרדכי גימפל לתפקיד הרם; בני הישיבה ציפו, ובצדק, 
בדרשה  לבנו  את  לשמח  גימפל  מרדכי  רבי  ייטיב  'בוודאי  במינה.  מיוחדת  לדרשה 

פורימית ראויה לשמה', הרהרו לעצמם בחדווה.

פלפול  באמירת  החל  הוא  הכול:  התאכזבו  בדרשתו  העילוי  הבחור  שכשפתח  אלא 
מופלא ומבריק על הלכה מדברי הרמב"ם, במטרה ליישבה עם דברי הירושלמי שנראים 

היו כסותרים.

משך שעה ארוכה עמד הבחור על הבמה המאולתרת, תוך שהוא מפליא לשזור בדבריו 
הלכות ואגדות מכל רחבי הש"ס, הרמב"ם וה'שולחן ערוך', כאשר לקראת סיום הפלפול 
שזר את כל המימרות למארג מופלא שהיה בו כדי ליישב את דברי הרמב"ם עם דברי 

הירושלמי, דבר דבור על אופניו.

יום למחרת הפורים תבעוהו חבריו לדין תורה בפני ראש הישיבה, בטענה כי רבי מרדכי 
גימפל לא קיים את התנאי הבסיסי למינויו; "דרשתו הייתה רצינית וכבדה מדי", טענו 
לנו  למסור  עליו  היה  כללי'?!  'שיעור  לנו  שימסור  ממנו  ביקשנו  "וכי  באכזבה,  הללו 

שיעור פורימי!"

נתחייך רבי איצל'ה והשיב: "אמת, הפלפול בדברי הרמב"ם היה עמוק מאוד, אך איש 
מכם לא שם אל לִבו כי דברי הירושלמי שמהם הקשה תלמידי הגאון על הרמב"ם לא היו 
ולא נבראו מעולם, ואף דברי הרמב"ם שעליהם הקשה מדברי הירושלמי אינם כתובים 

בכל מרחבי ה'יד החזקה'..."

*

הייתה  קודמת  גימפל  מרדכי  רבי  של  המופלגת  יראתו  המופלאה,  לחכמתו  בנוסף 
לחכמתו וגדולה ממנה. ועל זאת יעיד המעשה שאירע עמו באחד מימי הפורים:

מצוות  את  לקיים  כדי  הפורים,  ביום  יין  בשתיית  להרבות  גימפל  מרדכי  רבי  היה  נוהג 
היום כשיעור שאמרו חז"ל: "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי".

היה זה באחת השנים, כששתה רבי מרדכי גימפל מעט יותר מהרגלו, ראשו היה סחרחר 
את  המפיגה  שינה  של  קלה  לשעה  לפרוש  הוא  מבקש  כי  למקורביו  הודיע  והוא  עליו 

היין, כדברי חז"ל.

השעה הקלה חלפה ועברה זה מכבר. בני הבית שציפו לפתוח בתפילת המנחה ולאחריה 
לגשת לסעודת הפורים, הופתעו כאשר אביהם הגאון טרם התעורר משנתו. בחשש מה 

הם ניגשו אל החדר, נקשו על גבי הדלת הסגורה, אך נותרו ללא מענה.

ניסו בני הבית להגביר את קצב נקישותיהם ועוצמתן, אך דבר לא הועיל. חרדתם הלכה 
וגברה והם החליטו לפתוח בעצמם את הדלת. הציצו אל תוך החדר וגילו את אביהם 

שרוע על מיטתו ללא ניע, פניו חיוורות והוא נראה כשקוע בעילפון עמוק.

קריאותיהם הרמות של צאצאיו, כמו חריקות הרהיטים שהונעו אחורה וקדימה על פני 
והחליטו  לחייו  הללו  חששו  משנתו-עלפונו.  אביהם  את  להעיר  כדי  הועילו  לא  החדר 

להזמין בדחיפות רופא.

השמש כבר נטתה לערוב, כשסוף סוף נכנס הרופא אל הבית. בארשת חשיבות הרכיב 
הלה את משקפיו המוזהבות על אפו, הוציא מכשירים שונים מתיקו ההדור והחל לבדוק 

את הרב ביסודיות.

"נשימתו סדירה!", הרגיע הרופא את בני הבית המודאגים, ופנה להקשיב לריאותיו של 
הרב; גם הריאות פעלו באופן תקין.

לפתע נכנס אל החדר אחד התלמידים שכלל לא היה מודע לתכונה שהורגשה בבית; 
הוא המתין בבית המדרש לכניסתו של הרב לתפילת המנחה, ומשבושש להגיע הבין כי 

הרב נרדם וכי יש להעירו.

"רבי!" זעק התלמיד לאוזנו של הגאון, "הגיע זמן תפילת המנחה, עוד מעט ונאחרנה!"

והנה, ראו זה פלא, אך שמע הגאון את המילה 'תפילה' ומיד התעורר מעלפונו בבהלה. 
המאוחרת  בשעה  ומשהבחין  הקיר,  על  תלוי  שהיה  בשעון  והביט  עיניו  את  פקח  הוא 

קפץ ונעמד על רגליו באחת.

תוך כדי דיבור עטה הוא את אדרתו, תוך שהוא מתעלם מן הנוכחים שגדשו את החדר, 
ופנה במהירות לכיוון בית המדרש.

בבית המדרש כבר התכוננו לתפילת המנחה. הרב נעמד על מקומו בהדרת קודש, יינו 
סר מעליו כלא היה, וכשסיים החזן את אמירת הקדיש, מיד החל הרב בתפילת שמונה 

עשרה מלאת רגש כהרגלו, כאילו לא אירע עמו דבר.

מול עיניהם של הנוכחים צפה ועלתה מימרת חז"ל (ב"ב י א): "פחד קשה – יין מפיגו, 
יין קשה – שינה מפכחתו"; כנראה שאצל רבנו, הרהרו לעצמם בהתפעלות, הפחד שלא 

להפסיד את תפילת המנחה הפיג את היין והשינה כאחת.

('הרב מיהוד' עמ' 72; 'מוסף שב"ק' תצוה תשנ"ח)

ברכות על יראת שמים
"איזהו גיבור? הכובש את יצרו! שנאמר (משלי טז לב): 'טֹוב ֶאֶר ַאַּפִים ִמִּגּבֹור ּומֵֹׁשל ְּברּוחֹו ִמֹּלֵכד 

ִעיר'" (אבות ד א).

בשונה מאומות העולם, שאצלם מסמלת הגבורה יכולת גופנית מיוחדת, אצל היהודי מסמלת 
יום.  בכל  נגדו  הנלחם  הרע  היצר  את  לכבוש  כדי  שמים,  מידי  בו  הניתן  רוחני  כוח  הגבורה 
כדברי חז"ל (סוכה נב ב): "אמר רבי שמעון בן לקיש: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש 

להמיתו... ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו – אינו יכול לו".

בשתי  תבל,  יושבי  לכל  השוות  העולם  הנאות  על  מודים  אנו  שבהן  מהברכות  בשונה  לפיכך, 
הברכות: 'אוזר ישראל בגבורה' ו'עוטר ישראל בתפארה', אנו מזכירים את המילה 'ישראל', כיוון 
שבהן אנו מודים על כלים מיוחדים שנתן לנו הבורא יתברך כיהודים, שבעזרתם נוכל לקבל על 

עצמנו את עול מלכותו ולהישמר מן החטא.

מוסיפים  ה',  מידי  לנו  שניתנו  הבגדים  על  ערומים'  'מלביש  בברכת  כן  לפני  הודינו  שכבר  אף 
לנו קדושה  לנו, היהודים, כדי להוסיף  שנתן  שני מלבושים מיוחדים  על  אנו הודאה מיוחדת 
ולהבדיל בינינו לבין האומות; הלוא הם החגורה החוצצת בין הלב לערווה והכובע המוסיף לנו 

יראת שמים שאיננו הולכים ד' אמות בלעדיו (ב"ח או"ח מו ד).

אוזר ישראל בגבורה
הגוי  לעומת  החגורה:  על  מודים  אנו  בגבורה'  ישראל  'אוזר  אלו:  מברכות  הראשונה  בברכה 
המשתמש בחגורה לצרכיו הגופניים, כדי לאחוז את המכנסיים, כדי לתלות את כלי מלחמתו 
איבריו  על  לשמור  בבד  ובד  וגבורה,  בכוח  ולהתנועע  לרוץ  להזדרז,  שיוכל  וכדי  (אבודרהם) 

הפנימיים שלא יינזקו מחמת תנועותיו [כעין הכתוב על אליהו הנביא (מלכים א' יח מו): "ַוְיַׁשֵּנס 
ָמְתָניו ַוָּיָרץ"], היהודי משתמש בה כדי לחצוץ בין החלק הרוחני הגבוה שבגופו [הלב], לחלק 

הגשמי הנמוך שבו, ובכך להתקדש לצורך עבודת ה' (סידור יעב"ץ; ט"ז או"ח מו ב).

מלחמתו  כלי  את  לחגור  האדם  את  מעוררת  החגורה,  חגירת  של  הפשוטה  הפעולה  כן,  כמו 
הפנימיים, שבהם יסתייע כדי לבטל מלבו את התאוות הגשמיות ולהתגבר על היצר.

למלחמה פנימית זו זקוק הוא לסייעתא דשמיא מיוחדת. כי במלחמה מול אויב גשמי נדרש 
האדם בעיקר להתגבר על הפחד, ואם יש בידיו את כלי המלחמה הנכונים ואת העוצמה ותאוות 
אך לעומת זאת במלחמת התאוות, מנעוריו מורגל האדם  הניצוח הדרושים, ניצחונו מובטח. 
ללכת אחר תאוותו, ואין בידיו כל כלי מלחמה שיכול לסייע בידיו מלבד העזרה שישלח לו ה' 
ממרום. אמנם, כדי לזכות לעזרה זו עליו לחזק בלִבו את היראה ככל שיוכל, וכאשר יעשה את 

כל המאמצים מצִדו, אזי ישלח לו הבורא את עזרתו ויעמוד לימינו.

על עזר אלוקי זה אנו מודים לבורא יתברך, שהוא לבדו האוזר את עם ישראל בגבורה העצומה 
הנדרשת מהם כדי להכניע תחתם את היצר ('עיון תפילה' לבעל ה'כתב והקבלה').

עוטר ישראל בתפארה
בגמרא (שבת קנו ב) מובא המעשה באמו של רב נחמן בר יצחק, שכיוון שניבאו לה החוזים בכוכבים 
שבנה הפעוט עתיד להיות גנב לכשיגדל, הקפידה תמיד להזכיר לו: "כסה ראשך כדי שתהיה עליך 
אימת שמים". רב נחמן שהיה אז ילד לא הבין את כוונת דברי אמו. באחת הפעמים ישב ולמד תחת 
הדקל, ולפתע נפל מראשו הכיסוי. מיד התגבר עליו יצרו ופיתהו להרים את עיניו למרומי הדקל, שם 
ראה אשכול תמרים עסיסי, ומתוך שלא היה בידו את היראה הנדרשת כדי להתאפק מלגעת בממון 

שאינו שלו, טיפס על העץ וחתך את האשכול בשִניו.

אז הבין רב נחמן את דברי אמו: כל עוד היה ראשו מכוסה, השרה עליו הכיסוי כובד ראש והביאו 
לידי יראת שמים, כך שהיצר לא הצליח להסיתו למעשי גנֵבה. אך ברגע שנפל הכיסוי מראשו מיד 

התגבר עליו היצר.

כיסוי ראש – כובד ראש
משיג  שבאמצעותם  והבינה  השכל  משכן  הוא  האדם.  בגוף  ביותר  הגבוה  המקום  הוא  הראש 
האדם את החכמה וזוכה להתעטר בכתרה של תורה. המוח הוא שליט על כל כוחות הגוף, ואם 

אנו שומרים על טהרתו כיאות, אזי הגוף כולו נכנע בפני הקדוש ברוך הוא.

כיסוי הראש התמידי מביא את האדם להכניע את מוחו לפני הבורא יתברך בבחינת: "דע מה 
למעלה ממך" (אבות ב א), וכך להתקרב לשלמות האמִתית ולהיות עבד ה' בכל מהותו ('עיון תפילה' 

לבעל 'הכתב והקבלה').

שני  ברוך  הקדוש  קשר  זו  מסיבה  כי  ומציין  מוסיף  המנהגות',  'ספר  בעל  מלוניל,  אשר  רבנו 
בעודם  עליהם  תשרה  שהשכינה  ייתכן  לא  כי  א),  לא  (קידושין  סיני  הר  במעמד  לישראל  כתרים 

גלויי ראש. 

המכונה  בכובע  אותנו  שעיטר  הוא  ברוך  לקדוש  מודים  אנו  בתפארה'  ישראל  'עוטר  בברכת 
'פאר' (שמות לט כח; יחזקאל כד יז) כדי שלבישתו תסייע בידינו להשרות עלינו עול מלכות שמים.

"א-ל  קמה):  תפילות,  (תקט"ו  הרמח"ל  של  הנוראה  תפילתו  מילות  זאת,  לאור  הן,  מרגשות  כמה 
וגבורה  כוח  בידך  אשר  כוח,  כביר  א-ל  בגבורה,  גיבור  א-ל  ונורא,  גדול  א-ל  אחד,  א-ל  אמת, 
ובידך לגדל ולחזק לכול. אתה כל יכול, תאזרני חיל, תגבירני בגבורתך, תחזקני בכוחך, תאזרני 
אזור גבורה שאתה עוזר  ישראל בגבורה לעמוד נגד ס"מ הרשע וכל מדרגותיו... א-ל אחד יחיד 

ומיוחד, תאזרני חיל, וכוח ועצמה תרבה עלי, אמצני באומץ עוצם... לישועתך קויתי ה'".

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

יין קשה - 'מנחה' מפיגתו

מעתע האר סססיפפפפום  ם

מנח

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

ברכות "אוזר ישראל בגבורה" ו"עוטר ישראל בתפארה" 


