
הוצאת שם רע בין אדם למקום
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע" (יד ב)

"אמר ריש לקיש, מאי דכתיב: 'זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע'? זאת 
תהיה תורתו של מוציא שם רע" (ערכין טו ב).

אמר הרה"ק רבי ישראל ממודז'יץ זצ"ל: כשם שיש מוציא שם 
למקום!  אדם  בין  רע  שם  מוציא  יש  כך  לחברו,  אדם  בין  רע 
אדם העומד בתפילה ומברך: 'ברוך אתה ה'', בעוד אינו מרוכז 
בתפילתו, כשרגליו עומדות בבית המדרש אך מחשבתו נודדת 
זה מתקיימת  באדם  הים:  באחת ממדינות  או  השוק  במשעולי 
הבחינה של 'מוציא שם רע', כי בהעדר מחשבה וכוונה, נמצא 

'דברי ישראל'הוא מוציא את שם ה' לרע ולבטלה חלילה .

שלא ישכח את שמו
מרן ה'חפץ חיים' (שמירת הלשון ב ח) ביאר טעם לסגולה שהובאה 
בדברי הקדמונים, להזכיר בכל בוקר בתפילת 'אלוקי נצור' את 
ומסתיים  מתחיל  שבהן  באותיות  והמסתיים  המתחיל  הפסוק 
שם המתפלל [לדוגמה: מי ששמו בנימין או בן ציון, יאמר את 
הפסוק: "ָּברּו ה' ֱאקֵי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן" 
לבוא  לעתיד  שמו  את  האדם  ישכח  שלא  כדי  יד)]  מא  (תהלים 

בבואו לפני בית דין של מעלה.

מהי הסיבה שיש לחשוש פן ישכח האדם את שמו?

שבעת  ז)  הכניעה  (שער  הלבבות'  'חובות  בעל  דברי  הם  ידועים 
שבגנותו  מי  של  עוונותיו  חברו,  על  הרע  לשון  מדבר  שאדם 
דיבר נזקפות לחובתו, וזכויותיו שלו עוברות לאדם שאותו גינה.

על פי הסבר זה ביאר ה'חפץ חיים': כאשר יגיע בעל הלשון הרע 
לפני בית דין של מעלה, יופתע לראות עבֵרות רבות הרשומות 
על שמו על אף שברור לו שלא הוא זה שעשאן, ומחמת זאת 

עלול הוא לשכוח את שמו האמתי.

לפיכך תיקנו לו לומר פסוק שיזכיר לו את שמו, דווקא בתוך 
תפילת 'אלוקי נצור לשוני מרע', כדי לרמוז לו שאם לא ינצור 

לשונו עלול הוא לשכוח את שמו בעולם העליון.

לשון הרע מונעת קבלת התפילה
בזוהר הקדוש בפרשתנו (נג א) הובא, כי מי שיש בו לשון הרע, 

אין תפילתו עולה לפני הקדוש ברוך הוא.

השלום  עליו  המלך  דוד  של  בדבריו  נרמז  זה  שעניין  נראה 
ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ה'  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  "ְּתִפָּלה  א):  (יז  בתהלים 
ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי ְּבא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה": כיוון שאין בי 'ִׂשְפֵתי ִמְרָמה' 
– אני נזהר מלשון הרע, לפיכך מבקש אני ממך, אלוקיי, שתאזין 

'מעטה תהלה' תהלים יז אלתפילתי.

העושה תשובה – צועק ונענה
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן" (יד ב)

'ואהוב', ללמדך כי  'ְוהּוָבא' – אותיות  בדרך רמז ביאר החיד"א: 
הוא  הופך  מיד  מחטאיו,  האדם  נטהר  כאשר   – ָטֳהָרתֹו'  'ְּביֹום 
הרמב"ם  שכתב  כפי  ה'.  לפני  המשרת  ככהן  'אהוב'  להיות 
זה  היה  אמש  התשובה:  מעלת  מעולה  "כמה  ח):  ז  (תשובה 
מובדל מה' אלקי ישראל... צועק ואינו נענה... והיום הוא 

כד)  סה  (ישעיהו  שנאמר:  מיד,  ונענה  צועק  בשכינה...  מדובק 
'חומת אנך''ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה'..."

תפילה בטהרה מעלה את תפילת המצורע
כך דרש על לשון הפסוק הרה"ק רבי ישעיה מושקט מפראגא:

אך  מתקבלת,  תפילתו  אין  בכוונה  שלא  האדם  מתפלל  אם 
מאידך גם אינה שבה ריקם והיא ממתינה עם תפילות נוספות 
פעם  האדם  שיתפלל  עד  מיוחד,  ברקיע  כוונה  ללא  שנאמרו 
אחת תפילה כדבעי, ותפילתו זו תעלה עמה את כל התפילות 

שהתפלל שלא בכוונה.

ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  "זֹאת  הכתוב:  בלשון  למצוא  נוכל  לדבר  רמז 
ַהְּמצָֹרע" – זה יהיה גורל התפילה שנאמרה מבלי כוונה ראויה: 
כראוי,  בטהרה  אחת  פעם  האדם  כשמתפלל   – ָטֳהָרתֹו"  "ְּביֹום 
מלך  אל  תעלה  הפגומה  התפילה  גם   – ַהּכֵֹהן"  ֶאל  "ְוהּוָבא  אזי 

'ראשי בשמים'מלכי המלכים.

ריפוי הצרעת בזכותה של הצרעת
"ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע" (יד ג)

ביאר רבי שמואל די אוזידא: "ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת" – כיצד? 
לא  שאם  בתשובה.  ושב  נכנע  שהצרוע  מפני   – ַהָּצרּוַע"  "ִמן 
כן לא הייתה הצרעת נרפאת, כי אין לצרעת כל רפואה בדרך 

'מדרש שמואל' עמ"ס אבות בהקדמההטבע.

מעלת קניית מידת השפלות בתפילה
"ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ַחּיֹות ְטהֹרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת 

ְוֵאזֹב" (יד ד)
"מה תקנתו ויתרפא? ישפיל עצמו מגאוותו, כתולעת וכאזוב" 

(רש"י).

כנפסק  התפילה,  בעבודת  מוכרח  תנאי  היא  השפלות  מידת 
בשו"ע (או"ח צח ג): "יתפלל דרך תחנונים כרש המבקש בפתח".

ויש להוסיף ולבאר: כאשר עומד האדם במלוא קומתו בתפילה 
לפני הבורא יתברך, כביכול משדר הוא שאינו חסר כלום. ואם 
כן, מה תהיה הסיבה שבגינה יתעוררו עליו רחמי שמים?! הרי 
על  ורק  בעזרה,  צורך  לו  שאין  מוכיחים  לבו  וגבהות  מעשיו 
עצמו,  ומכופף  מכניע  הוא  כאשר  אך  מבקש?!  הוא  'מותרות' 
לתמיכה  זקוק  והוא  משלו,  כלום  לו  שאין  בהתנהגותו  מוכיח 
ה',  לפני  לרצון  מתקבלות  בקשותיו  אז  או  ושעל.  צעד  כל  על 
כפי שלהבדיל בשר ודם היה מרחם עליו אילו היה רואהו במצב 

שכזה.
כדי שנוכל להגיע לדרגת שפלות שכזו, תיקנו לנו חז"ל בתפילה 
כריעות והשתחוויות אשר מעיקר הדין תוקנו באופן שכפי גובה 
חז"ל  שאמרו  כפי  עצמו,  להשפיל  עליו  יהיה  כך  האדם  דרגת 
(ברכות לד ב): הדיוט כורע בברכת 'אבות' וב'מודים' תחילה וסוף, 
שכרע  כיוון  והמלך  וברכה,  ברכה  כל  בתחילת  כורע  גדול  כהן 

שוב אינו זוקף.
ככל  נפשו:  חשבון  ולערוך  להתבונן  אדם  כל  צריך  זאת  לאור 
שהוא חש גבוה יותר בדרגתו, כן יהיה עליו להמעיט ולהשפיל 

עצמו טרם בואו להתפלל, כדי שתפילתו תתקבל.
כמה חשוב אפוא שלא ניכנע להרגל בנושא חשוב זה, ונקיים 
מלומדה'.  אנשים  כ'מצות  וההשתחוויות  הכריעות  תקנת  את 
הבה ונכרע מתוך הרגשה והכרה בסיבה האמתית של התקנה, 

נזכה להכניע עצמנו כראוי, ושתתקבלנה תפילותינו לרצון.
'תפארת שמשון'

עשיר שהתפלל תפילת עני
"ְוִאם ַּדל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמֶּׂשֶגת" (יד כא)

אינה  שתפילתם  אנשים  קיימים  זצ"ל:  חיים'  ה'חפץ  מרן  אמר 
נאמרת כראוי, אך מתנחמים הם בלִבם בראותם שגם חבריהם 

אינם עובדים את ה' כראוי, ולעתים הם במדרגה פחותה מהם.
להסתפק  יכולים  חבריהם  מעיניהם:  נעלם  חשוב  שפרט  אלא 
בדרגה זו, כיוון שעניים הם בדעת ואין ידם משגת להגיע לדרגה 
ועליהם  בדעת,  עשירים  והינם  זכו  לעומתם,  והם  יותר.  גבוהה 
לא  עני  קרבן  שהביא  "עשיר  יא):  יד  (נגעים  במשנה  שנינו  כבר 

'חפץ חיים'יצא ידי חובתו".

הכהן מתפלל על הנגע
"ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהַּבִית ְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהֶּנַגע" (יד לו)

כתב הספורנו: "ציוותה התורה לטרוח ולפנות את הבית קודם 
לבעל  פנאי  יהיה  הפינוי  שבזמן  כדי  הנגע,  את  הכהן  שיראה 
הבית לעסוק בתשובה ובתפילה לפני ה' כדי שיסיר מעליו את 
הנגע עוד בטרם יפסוק הכהן את דינו, ואף הכהן היה מתפלל 

על אותו הדבר".

מזרע  הוא  הכהן  זצ"ל:  וואזנר  הלוי  הגר"ש  מרן  וביאר  הוסיף 
אהרן שהיה איש חסד, ומצד מידת החסד הטבועה בנפשו קשה 
חידש  כן  על  פיו.  במאמר  הבית  את  לטמא  מאוד  עד  לו  היה 

הספורנו שאף הוא הצטרף לבעל הבית בתפילתו.

גדולה  מה  טהור,  נמצא  והבית  תפילתו  התקבלה  כאשר  ואכן 
ֶנַגע  ִנְרָּפא  "ְוִהֵּנה  הכתוב:  לשון  שמעיד  כפי  שמחתו!  הייתה 

ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע", והנה – לשון שמחה (במ"ר ג ד).

'אוצר אפרים' וראה בהקדמה לשו"ת 'שבט הלוי' ח"ג

פרשת מצורע

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
קום

פני ם

פתיחת שערי השפע
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע" (יד ב)

הוא  מצורע  המילה  שתרגום  מבואר  הקדוש  בזוהר 
גורם  הרע  לשון  שעוון  ללמוד  יש  ומכך  'סגירא', 

לסגירת שערי השפע.

יש לפרש שכוונת דברי הזוהר היא לשערים שנפתחו 
ורמז  ב),  רפח  וילך  בזוהר  (כמובא  אמן  עניית  באמצעות 
שלושת  של  התיבות  שראשי  מכך  ללמוד  נוכל  לכך 
השותפים בעוון לשון הרע: אומר, ֶנֱאָמר (נְשׂוּא הסיפור), 
שכשחוזר  להוסיף,  נוכל  ועוד  'אמן'.  הם  מקבל 
תשובתו  ובזכות  מצרעתו,  ונטהר  בתשובה  המצורע 
שבים השערים ונפתחים בפניו, עליו להביא לטהרתו 
צ"א  הם  שלהם  התיבות  שראשי  ואזוב,  ציפורים 

כגימטרייה של 'אמן'.
'מגן אברהם' (למגיד מטריסק) פר' מצורע

 גם בחודש ניסן  גם בחודש ניסן 
הבעל"ט כולנו הבעל"ט כולנו 
מרבים באמונה מרבים באמונה 
ואומריםואומרים
ברכות השחרברכות השחר
בחברותא.בחברותא.

מרבין  אדר  שמשנכנס  "כשם 
מרבין  ניסן  משנכנס  כך  בשמחה, 
ישראל  נגאלו  בניסן  כי  באמונה. 
האמונה,  בזכות   – ממצרים 
לעתיד  להיגאל  עתידים  ובניסן 

לבוא – בזכות האמונה".
('תפארת מנחם' לרמ"נ מבאיאן פסח תרצ"ה)

תלויה  האמונה  עיקר  "כי 
בעניית אמן".

('מגלה עמוקות' האזינו)
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שעת בוקר שגרתית בביתו של הצדיק רבי צבי הירש מליסקא. הרבי ישב ליד שולחנו, 
דפיקות  נשמעו  והנה  סוגיה,  של  בעומקה  מונח  וראשו  ותפיליו  בטליתו  עטור  כשהוא 

חלושות בדלת.
אנשים  הרבי  של  מעונו  את  פוקדים  היו  תדיר  הדלת.  את  לפתוח  הגבאי  קם  כהרגלו 
לִבם  על  לאשר  להקשיב  סירב  לא  מעולם  והרבי  למכאובם,  מזור  שחיפשו  לב  שבורי 

ולהרעיף עליהם טללי נוחם.
בפתח הבית עמדה אישה כפופה, שבגדיה הדלים ופניה המקומטות העידו על עניותה.

הגבאי הזמין את האישה להיכנס, אך היא לא מיהרה לעשות זאת. "איני מבקשת להיכנס 
אל הקודש פנימה", כך הסבירה, "לצערי אין בידי די מצוות ומעשים טובים כדי להיראות 

לפני המלך. מבקשת אני לדבר אל הרבי מאחורי הדלת, אולי יישא פניי".
פתחה  והאישה  הסכמתו,  את  נתן  הרבי  הרבי.  של  רשותו  את  וביקש  הגבאי  נכנס 

בסיפורה:
"רבי קדוש, אישה דלה ואומללה הנני. יחד עם בעלי היקר דרים אנו בבית דל בפאתי 
הקשה;  לעבודתו  הבית  מן  יוצא  בוקר  ומידי  בעלי,  הוא  פשוט  סבל  הסמוכה.  העיירה 
עבודה  חלילה.  וחוזר  העיר  אל  הרכבת  מתחנת  כבדים  משאות  נושא  השחוח  גבו  על 
קשה ומפרכת שתמורתה משתכר הוא בפרוטות שחוקות בודדות שגם בימים כתיקונם 

מספיקות אך בקושי לכלכלת משפחתנו הברוכה.
הורע  קדוש,  רבי  כעת,  אולם  ולהבליג,  דלות  בדלי  לחיות  ימימה  מימים  הורגלנו  כבר 
מצבנו עד להחריד; הימים והשנים שחלפו לא היטיבו עם בעלי. כוחותיו הולכים ודלים 
בסבל  עוד  לראות  יכולה  אינני  עבודתו.  משעות  לקצץ  הוא  נאלץ  העז  רצונו  ולמרות 

משפחתנו...", סיימה האישה וקולה נשנק.
"ומה תבקשי שאעשה?", קטע הרבי את דבריה, "הן יהודי פשוט אני, ואין בכוחי לעשות 

מופתים", הוסיף בענווה.
רק  אני  "מבקשת  האישה,  השיבה  לעשותו",  מכדי  גדול  שהוא  דבר  מבקשת  "איני 
שיתפלל הרבי לבורא יתברך שיושיענו מצרתנו. ֲאמּוָנה אני משחר טל ילדותי על כוח 

התפילה של הצדיקים, ואין לי ספק שאם יבקש הרבי, הקדוש ברוך הוא יענה!"
הרהר הרבי קצרות ואמר: "דעי לך בתי שאין דרכו של הקדוש ברוך הוא להרבות בנִסים, 
יימנע  לא  שבשמים  אבינו  גם  כך  בטובתם,  וחפץ  בניו  את  אוהב  אב  שכל  כשם  אבל 

מלשלוח ישועתו לבניו ההולכים בדרכיו באמת ובתמים.
וזאת אשר אוכל לייעץ לך; השתדלי את ללכת בדרכי אבותיך ולנהל בית יהודי אמתי, 
ובעלך יקפיד מעתה ללכת להתפלל במניין בבית הכנסת בשחרית ובערבית, ובטוחני כי 

בזכות זו תיוושעו".
*

הצדיק  לה  שאמר  את  לבעלה  סיפרה  שם  לביתה.  היישר  האישה  מיהרה  הרבי  מבית 
מליסקא. בדעה אחת החליטו הסבל ואשתו לציית לדברי הרבי, ומיום זה ואילך הפכו 

השניים לבעלי תשובה גמורים.
וערב.  בוקר  במניין  להתפלל  החל  הוא  אף  והבעל  במצוות,  להתחזק  החלה  האישה 
סבלים,  של  בעולמם  הוא  כתוב  בלתי  חוק  שכן  הדבר,  לו  עלה  ובמאמצים  בהתגברות 
שכל הקודם להגיע לתחנת הרכבת זוכה לקבל את העבודה ראשון, וכל המאחר נעמד 

בסוף התור.
יום  בכל  כמעט  עצמו  מצא  הכנסת,  בבית  עליו  עברו  המוקדמות  הבוקר  ששעות  כיוון 

מפסיד את עבודת הבוקר, ונאלץ להמתין ללא תעסוקה עד לשעות הצהריים.
בין כך ובין כך גברה העניות בביתם. הפרוטות האחרונות כלו מכיסיהם, ומצבם הידרדר 
והמשיכו  ובאמונה  בגבורה  בניסיון  עמדו  הם  התייאשו.  לא  זאת  ובכל  דחי,  אל  מדחי 

לדבוק בעצתו של הרבי.
*

עומד  חשוב  שאורח  המניין,  מתפללי  בין  עברה  שמועה  הבקרים.  ככל  בוקר  זה  היה 
עשיר  יהודי  במחוז,  הגדול  הסוכר  מפעל  ממנהל  אחר  לא  זה  היה  היום.  אותם  לפקוד 
ונכבד שהתרחק מן התורה והמצוות, אך לרגל ה'יארצייט' של אביו הגיע לבית הכנסת 
הברכות  שיעלו  כדי  ישן  ויין  מזונות  מעט  למתפללים  להגיש  מכן  ולאחר  קדיש  לומר 

לעילוי נשמת האב המנוח.
את מיודענו הסבל ריגשה הידיעה באופן מיוחד, וזאת בשל העובדה שאותו מנהל נכבד 
היה ידיד נעוריו. אמנם ברבות השנים נפרדו דרכיהם ושוב לא נפגשו, אך מי יודע, שמא 

היום יוכל הוא לאחד את הקשרים מחדש.
ב'עילוי  כנהוג  לברכו  כדי  האורח  של  למקומו  הכול  פנו  ומיד  התפילה  הסתיימה  אך 
ונזכר  עיניו  את  המנהל  בו  נתן  תורו  ומשהגיע  עִמם,  המתין  הסבל  גם  לאביו.  נשמה' 
במשהו. בעיניים מרחמות הוא סקר אותו מכף רגל עד ראש, ולבסוף אמר לו: "אשמח 

אם תועיל להגיע למשרדי הבוקר בשעה שמונה בדיוק, כי דבר מה יש לי אליך".
*

בשעה שמונה בדיוק התייצב הסבל בפתח משרדו של הגביר. סבור היה כי הלה מבקש 
שיוכלו  חזקים  בחבלים  עצמו  חימש  כן  ועל  מה,  דבר  להובלת  בשירותיו  להשתמש 
לסייע לו במלאכתו. מה רבה הייתה הפתעתו כאשר הגביר פתח בפניו את הדלת, הזמינו 

בחיוך רחב להיכנס וקרא לו:
"ידידי, השלך את החבלים מעליך כי מהיום והלאה אין לך צורך בהם! לא תצטרך יותר 
לשאת משאות מהכא להתם, כי ברגע זה התקבלת למשרת שומר הסף במפעל. תכף 
ומיד תקבל את מדי עבודתך החדשים, ובראשית החודש הבא כבר תקבל את משכורתך 

המכובדת כשאר הפועלים העובדים כאן".
שמח וטוב לב שב האיש לביתו, כשפיו מלא שירות ותשבחות לאביו שבשמים. אותו 
והחל  מליסקא  הרבי  של  לעצתו  שמע  מאז  האחרונים,  בשבועות  היטב  להכיר  למד 

להתפלל במניין בכל בוקר.
בעונג רב הוא יישר את גבו הכפוף מעמל של שנים, ובלִבו התנגן בחדווה הפסוק: "ָקרֹוב 

ה' ְלָכל קְֹרָאיו – ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת" (תהלים קמה יח) .
'ספר הזכרונות לבית ליסקא' עמ' סג

שתרגילנו בתורתך
"בן עזאי אומר: הוי רץ למצוה קלה כבחמורה ובורח מן העבירה, שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת 

עבירה ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה" (אבות ד ב).
התורה והמצוות מגנות על האדם מן החטא (ראה סוטה כא א), לפיכך לאחר שביקשנו מהקדוש ברוך 
הוא שירגילנו בתורתו וידבקנו במצוותיו, מוסיפים אנו עתה ומבקשים שימשיך וישמרנו מן החטא 

('שירת דוד').

וכתב ה'נפש החיים' (ש"ד פ"ו) שבעת עשיית המצווה מושך האדם על עצמו אור וקדושה עליונה. אור 
זה מסייע בעדו לסיים את המצווה וגורר אותו להמשיך ולעשות מצוות נוספות, לעומת העובר עברה 

המביא על עצמו לידי עבֵרות נוספות.
כאן ממשיכים ומבקשים אנו מהקדוש ברוך הוא: "ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עברה ועון", 
בידי  "הכל  שהרי:  עברות,  לעשות  מאתנו  שימנע  ממנו  לבקש  יכולים  איננו  אמנם  קשה:  ולכאורה 
הוא  ברוך  הקדוש  שמא  הדעת  על  להעלות  ניתן  האם  אך  ב),  לג  (ברכות  שמים"  מיראת  חוץ  שמים 

בכבודו ובעצמו יביאנו לידי עברה ועוון?
ביאר השל"ה הקדוש: אכן כוונתנו היא לבקש שיסיר מאתנו את המפריעים העומדים בדרכנו ואת 
לו"  פותחין  ליטמא  שנאמר: "בא  אף  על  וכך  ושעל.  צעד  כל  על  להכשילנו  המבקשים  המקטרגים 
(שבת קד א), גם אם נתרשל חלילה, יגרום הקדוש ברוך הוא שלא נמצא פתח פתוח לעברה, ואדרבה 
יסייע בידינו למצוא את הדרכים לעובדו בלבב שלם ובתמימות, וכך לא ניכשל יותר בחטא (סידור 

השל"ה).

את  לפתות  שהיא  היצר  של  דרכו  מתבטאת  ועון"  עברה  לידי  ולא  חטא  לידי  בקשתנו: "לא  בנוסח 
האדם בתחילה ב'חטא' השוגג הקל, ולאחר שייכשל ותתקרר יראתו, לגרום לו להימשך לידי עברה 
ועוון במזיד החמורים (כלה רבתי ד טו). לפיכך מבקשים אנו תחילה שימנע ממנו הקדוש ברוך הוא 

להיכשל בחטא, ואף אם נכשלנו, יעשה שלא נמשיך להתדרדר לעברה ועוון החמורים ('שיח יצחק').

שלא נבוא לידי ניסיון
כיוון שאמר הכתוב (תהלים יא ה): "ה' ַצִּדיק ִיְבָחן" – ככל שאדם מגיע לדרגה גבוהה יותר, כך מתנסה 
שלא  לבקש  אנו  ממשיכים  בחטא,  ניכשל  שלא  שביקשנו  אחר  לפיכך  יותר.  קשים  בניסיונות  הוא 
לפחות   – בזיון"  לידי  "ולא  ומבקשים  אנו  מוסיפים  ניסיון,  לידי  נבוא  חלילה  ואם  ניסיון.  לידי  נבוא 

שלא נתבזה בהיכשלנו בו.
כעין זה יש לבאר אף את שמוסיפים אנו לבקש: "והרחיקנו מיצר הרע", כי כבר אמרו חכמים (סוכה נב 
א): "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו". אם כן, אחר שהגענו לדרגה של עמידה בניסיון, זקוקים אנו 

לכוח רב יותר כדי להתגבר על היצר (סידור השל"ה).

זהירות מחברים רעים
במהלך החיים נתקלים אנו בבני אדם רעים, שמהם קל לנו להישמר. אמנם זקוקים אנו לסייעתא 
דשמיא כדי להינצל מהשפעתם ועל כך אנו מבקשים: "והרחיקנו מאדם רע", אולם לסייעתא דשמיא 
וכדורשי  כחברינו  הנראים  אנשים   – רעים'  'חברים  אחר  ניגרר  שלא  כדי  אנו  זקוקים  יותר  גדולה 
טובתנו, אולם למעשה מרחיקים הם אותנו מהתורה והמצוות. על כן מוסיפים אנו ומבקשים שירחיק 

אותנו הקדוש ברוך הוא גם "מחבר רע" ('שיח יצחק').

לכוף את יצרנו
בהמשך הברכה אנו מבקשים: "ודבקנו ביצר הטוב ובמעשים טובים וכוף את יצרנו להשתעבד לך", 
"בשני   –  "ְלָבְב ְּבָכל   קֶיֱא ה'  ֵאת  "ְוָאַהְבָּת  ה):  ו  (דברים  הפסוק  על  א)  נד  (ברכות  חז"ל  שדרשו  כפי 

יצריך".
תפקידנו בעולם הזה אינו מסתכם בהידבקות ביצר הטוב ובהתגברות על היצר הרע, כי גם ליצר הרע 

יש תפקיד בעולם, שאלמלא הוא לא היה רוצה האדם לאכול, לשתות וכדומה.
עיקר תפקידנו הוא לשלוט ביצר הרע ולהשתמש בו למטרות חיוביות, ולא לאפשר לו לשלוט בנו, 
כגון שאכילתנו תיעשה לשם שמים ולא למלא תאוותנו. כך ייכנע הוא תחתנו באופן שנשתמש בו 

עצמו כדי להרבות כבוד שמים ('שיח יצחק' ע"פ 'אמרי נועם' להגר"א ברכות שם).

ותגמלנו חסדים טובים
בסיום הברכה אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיגמלנו "חסדים טובים". וידועה השאלה: וכי יש 

חסדים שאינם טובים?
וביאר זאת המשגיח רבי לייב חסמן על פי משל: מעשה בעשיר שירד מנכסיו והגיע עד פת לחם, עד 
שנאלץ לחזר על הפתחים כדי להביא טרף לביתו. התבייש העשיר לפשוט ידו בבתי זרים, ולפיכך 

החליט להפוך לרוכל.
מאותו יום ואילך סובב האיש בין הבתים ומכר מוצרי סדקית. רבים רכשו מסחורתו, אך למרות זאת 

לא באה הרווחה לחייו, כי מטבע חפצים אלו שטרחתם מרובה ושכרם מועט.
לפיכך ייעץ לו חברו: "מכור את סחורתך במחיר גבוה עד פי שניים ושלושה משוויים, וכך תרוויח 
כראוי". עשה האיש כדברי חברו, וראה זה פלא: במקום שיחדלו אנשים לקנות ממנו עקב הפקעת 

המחיר, המשיכו הללו לרכוש את סחורתו בעקביות.
עמו  לגמול  ביקשו  זוהרו,  בתקופת  חסד  עשה  חלקם  ושעם  שהכירוהו  הרבים  האנשים  כי  מתברר 
חסד, אך מאידך לא רצו לביישו בנתינת צדקה. על כן כאשר נקרתה בפניהם ההזדמנות לסייע בעדו 

באמצעות רכישה מסחורתו עשו זאת.
לחסדים שכאלו ניתן לקרוא 'חסדים טובים', כי על אף שהם בגדר חסד, אין בהם בושת פנים למקבל. 
על כך מבקשים אנו: "ותגמלנו חסדים טובים", שאת החסדים שיעשה עמנו ה' נקבל כשכר רב על 

מצוותינו, ולא בגדר 'נהמא דכיסופא' ('טללי אורות' בשם הגר"א לופיאן).

לעמו ישראל
ישראל.  לעם  דווקא  'טובים'  הם  הודינו  שעליהם  שהחסדים  מלמדנו  ישראל",  הברכה "לעמו  סיום 
שנוכל  כדי  כוחנו  את  ומחדש  השינה  את  מאתנו  מעביר  הוא  ברוך  שהקדוש  ביארנו  הקודם  בעלון 
לעסוק בתורה, במצוות ובמעשים טובים. ואילו הגויים, שעליהם נאמר: "שינה... לרשעים הנאה להם 
והנאה לעולם", עובדת קימתם בבוקר אינה בגדר חסדים טובים, משום שכל זמן שהם ערים יכולים 

הם לעבור עברות רבות ('צלותא דאברהם').
בעניין זה משלו המגידים משל מפורסם על שניים שעמדו לדין לאחר מאה ועשרים: הראשון היה 
יהודי החרד לדבר ה', וכשמנה את מעשיו מקימתו בבוקר ועד סוף היום, קיבל שכר אף על מעשים 
גשמיים שעשה, כאכילה, שתייה והליכה, ואילו השני שלא שמר תורה ומצוות קיבל על אותן פעולות 

עונש.
כשחרה לו על כך, הוסבר לו: "לכל מעשי היום-יום הגשמיים שעשה זולתך הייתה מטרה אחת: כדי 
שיהיה לו כוח לעשות רצון בוראו, לכן קיבל עליהם שכר. ואילו אתה קיבלת מהפעולות הגשמיות 

כוח לעשות מעשים רעים, ולכן ראוי להענישך עליהן".

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

תפילה במניין – סגולה לישועה

מעתע האר ססיפפפפום  ם

ס

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

המשך 'יהי רצון' שאחר המעביר שינה


