
אסור להתרגל בעבודת ה'
 "ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש"

 "כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני, ולפי שגלוי שכינתי שם יזהר
 שלא ירגיל לבא"

 מדברי רש"י אלו נוכל ללמוד על גנותו של כח ההרגל, שאף אהרן
הקודש, אל  עת  בכל  לבוא  שלא  מיוחדת  לאזהרה  הוצרך   הכהן 
קדושת על  בשמירה  חלילה  להתרשל  לו  יגרום  לא  שההרגל   כדי 

המקום כראוי.
של ביאורו  את  זה  בעניין  הביא  זצ"ל   שמואלביץ  חיים  רבי   הגאון 
ה' ִלְפֵני  ָהָאֶרץ  ַעם  "ּוְבבֹוא   : ביחזקאל  הפסוק  על  יעב"ץ    החסיד 
 ַּבּמֹוֲעִדים ַהָּבא ֶּדֶר ַׁשַער ָצפֹון ְלִהְׁשַּתֲחוֹת ֵיֵצא ֶּדֶר ַׁשַער ֶנֶגב ְוַהָּבא
 ֶּדֶר ַׁשַער ֶנֶגב ֵיֵצא ֶּדֶר ַׁשַער ָצפֹוָנה א ָיׁשּוב ֶּדֶר ַהַּׁשַער ֲאֶׁשר ָּבא
 בֹו ִּכי ִנְכחֹו ֵיֵצא"  - "כי הקפיד השם יתברך שלא יראה השער ב'
 פעמים, פן ישווה בעיניו לשער ביתו וקירות בתיו לקירותיו ...והנה
 זה היה עוון מעשה העגל, שהיה אוהל מועד בתוכם עד שמאסו בו
 ...ומשה רבינו ע"ה הרגיש בזה ולכן נטה אחר כך את האוהל מחוץ

למחנה הרחק מן המחנה"
 ואמר על כך הגר"ח: "ההרגל הוא האויב הגדול של כל רגש קדושה
 והתרוממות. בשעה שניצב האדם אל מול הנעלה והנשגב, ובנפשו
 מתנוצצים זיקים של אש קודש, בא ההרגל ומכבה אותם בזו אחר

זו, עד כי תדעך האש כליל".
 כמה נאים הדברים למי שאמרם, שכן כידוע החשיב הגר"ח זצ"ל
בא שהיה  עת  בכל  ואף  המערבי,  בכותל  התפילה  את  מאוד   עד 
הנרגשת בתפילתו  לחזות  כדי  רבים  סביבו  מתקבצים  היו   לשם 
 לישועת הכלל והפרט, אולם למרות זאת היה רגיל תמיד להזהיר
לפניהם בהזכירו  תכופות,  לעיתים  לשם  יבואו  שלא  תלמידיו   את 
ההליכה ריבוי  כי  ללמוד  ניתן  מהם  הנ"ל,  יעבץ  החסיד  דברי   את 
בהם לקוץ  לאדם  לגרום  דווקא  עלול  שכאלו,  קדושים   למקומות 

ולזלזל חלילה בכבודם .
*

 על הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זצ"ל סיפרו, כי בשהותו בשמחת
למען הציבור  בפני  לחקותו  רשות  ה'בדחן'  ממנו  בקש   נישואין 
בחר בחיוב,  בענוותנותו  השיב  כאשר  וכלה.  חתן  שמחת   הרבות 
עליו, הטובה  כשרונו  כידו  הרבי  של  תפילתו  את  לחקות   האיש 
 אולם לפתע הבחין לחרדתו כי הרבי החל למרר בבכי. לתומו סבר
 כי הרחיק לכת ופגע בקודש, על כן ירד מיד מן הבמה ופנה לחלות
 פני הרבי ולבקש את סליחתו, תוך שהוא ממלמל "והלא קיבלתי

רשות...".
 אולם הרבי הרגיעו: "אל לך לחשוש, לא בכיתי משום שפגעת בי,
 אלא שבראותי כיצד מחקה אתה את תנועותיי בתפילה ועבודת ה'
 באופן כה מדויק, עלתה בלבי התמיהה - ואולי אף אני מחקה את
 עצמי... אולי מתוך שהתרגלתי בתפילה זו כבר אינני עובד את ה'
השפה מן  זאת  העושה  כחקיין  אלא  יומיומית,  התחדשות   מתוך 

'לקח טוב' חיים של תורה ח"ב מאמר נדולחוץ - ועל כך בכיתי".

צום, קול וממון
 "ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש"

 ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים ְיכֹוִלים ְלַסֵּיַע ְלִבּטּול ַהְּגֵזָרה - ָּכ ָקְבעּו ָלנּו ֲחָכִמים
ֶאָחד ָּכל  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ִּכי  ִיְרֶאה  ַהִּמְתּבֹוֵנן   . ּוָממֹון  צֹום    , קֹול   : 
ְלִגיַמְטִרָּיה 308 עֹוִלים  ֵהם  ְוַיְחָּדיו  הּוא 136  ֵאּלּו  ְּדָבִרים   ִמְּׁשלֹוָׁשה 

ְּכִמְנַין 'זֹאת'.
 ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָפֵרׁש ֶאת ַהָּכתּוב ְּבֶדֶר ֶרֶמז: "ְּב'זֹאת' ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל
יּוַכל 'זֹאת'  ַּבִּמָּלה  ַהִּנְרָמִזים  ַהְּדָבִרים  ְׁשלֹוֶׁשת  ְּבכַֹח   ַהּקֶֹדׁש" - 

ַאֲהרֹן ָלבֹא ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּוְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים.
'ַנַחל ְקדּוִמים'; 'חֹוַמת ֲאָנ' ַלִחיָד"א

חטאי הלשון מעכבים התפילה
ַיְחּגֹר ַּבד  ּוְבַאְבֵנט  ְּבָׂשרֹו  ַעל  ִיְהיּו  ַבד  ּוִמְכְנֵסי  ִיְלָּבׁש  קֶֹדׁש  ַּבד   "ְּכתֶֹנת 

 ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצנֹף ִּבְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם"
בעבודות משמש  הכהן  שאין  למדנו  זה  מפסוק  כי  רש"י,   ביאר 
בהם שמשמש  הבגדים  בשמונת  בפנים,  הנעשות  הכיפורים   יום 
את המזכיר  זהב  מכילים  אלו  בגדים  כי  בחוץ,  הנעשות   בעבודות 

חטא העגל, וכלל הוא בידינו ש"אין קטגור נעשה סנגור" .
חובת היא  גדולה  כמה  עד  ללמוד  נוכל  מכאן  הלוי':  ה'בית   וכתב 
נחשבת התפילה  שהרי  אסורים,  מדיבורים  פיו  לשמור   האדם 
 כעבודה הנעשית בפנים, כפי שאמרו חז"ל שהמתפלל צריך לכוון
 את לבו כנגד קודש הקדשיםה, ואם פיו מגואל בדיבורים אסורים,
כיצד ישתמש בו לעבודת התפילה, הרי "אין קטגור נעשה סנגור"?!
שו"ת 'בית הלוי' ח"ב דרוש טו

על מי מתפלל הכהן בקודש הקדשים?
 "ְוָכל ָאָדם א ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו"

 אמרו חז"ל  שבצאתו מקודש הקדשים היה מתפלל הכהן הגדול
זו שנה  שתהא  אלוקינו  ה'  מלפניך  רצון  "יהי  קצרה:   תפילה 
זה [=להתפרנס]  לפרנס  צריכים  ישראל  עמך  יהיו  ולא   גשומה... 
 מזה, ולא תכנס לפניך תפלת עוברי דרכים [המתפללים שייפסק

 הגשם]"
 במהלך ביקורו של הרה"ק רבי יואל מסאטמאר בארץ ישראל בשנת
 תרצ"ב, נכנס לביקור בחדרו של זקן המקובלים בירושלים, הגאון

רבי חיים שאול דוויק הכהן, ובין השיחים אמר לו בהתפעלות:
הכהן היה  הקדשים  לקודש  שבכניסתו  מבואר  המדרש    מדברי 
 הגדול מופשט לחלוטין מן הגשמיות, אולם עם כל זאת - על מה

היה מתפלל שם? דווקא על צרכיהם הגשמיים של ישראל!
דרגתו למרות  הצדיק,  חובת  היא  גדולה  כמה  עד  מכאן   למדנו 
הנאלצים הנדכאים  אחיו  את  בתפילתו  לשכוח  לא   הגבוהה, 

'אמירה יפה' עמ' רמטלהתמודד עם בעיות 'פשוטות' בחייהם.

קרוב ה'... לכל אשר יקראוהו באמת
 רבים תמהו: מדוע הוצרך הכהן הגדול להתפלל בקודש הקדשים
 שלא תתקבל תפילתם של עוברי דרכים להפסקת הגשמים? וכי
בני רוב  של  מצרתם  הוא  ברוך  הקדוש  שיתעלם  הדעת  על   יעלה 

 האדם ויפסיק את ברכת הגשמים מפני רצונם של מתי מעט עוברי
דרכים?

נובעת הדרכים  עוברי  של  שתפילתם  כיון  מבריסק:  הגרי"ז   ביאר 
כי ערוך,  לאין  גדולה  חשיבותה  לפיכך  השבור,  ליבם   מקירות 
ְלכֹל קְֹרָאיו  ְלָכל  ה'  "ָקרֹוב   : בתהלים  הוא  מפורש  מקרא   הלוא 
 ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת". לפיכך, כדי להתגבר על כוחה - למען טובת
 הכלל, הוצרך הכהן הגדול להתפלל על כך ביום הכיפורים בקודש

 הקודשים.
'שי לתורה' ח"א עמ' רעג

אסור למתפלל להחזיק דבר בידיו
 במשנה  נאמר, שתפילה זו של הכהן הגדול נאמרת לאחר הקטרת
הנצי"ב תמה  והשעיר.  הפר  דם  להזאת  יציאתו  טרם   הקטורת, 
הן מובנת,  לתפילה  כמקום  בהיכל  הבחירה  אמנם,   מוולוז'ין: 
 מבחינת מעלת היום והן מבחינת מעלת המקום, ובפרט שזה עתה
 כיפר הכהן על ישראל בהקטרת הקטורת. אך יש להבין, מדוע לא
על שיכפר  לאחר  עד  תפילתו  את  ודוחה  מעט  עוד  הכהן   ממתין 
תישמע תפילתו  לכאורה  הלא  והשעיר,  הפר  בדם  גם  ישראל   בני 

אז יותר?
בידו דבר  להחזיק  למתפלל  שאסור  הידועה  ההלכה  לאור   אך 
זו אין  כי  הנצי"ב  מבאר  דעתו,  תוסח  שלא  כדי  התפילה   בשעת 
 קושיא כלל, שכן זו הפעם היחידה ביום הכיפורים, בה יוצא הכהן

הגדול מקודש הקודשים מבלי שאוחז הוא דבר מה בידו.
מבית ביציאתו  בהיכל  הגדול  הכהן  שעבר  הפעמים  יתר  בכל   כי 
הקטורת, ומחתת  בכף  שונים;  בכלים  בידו  אחז  הקדשים,   קדשי 
 או במזרקי הדם של קרבנות היום, אך ביציאה זו הותיר את הכף
הזדמנות זו  הייתה  לפיכך  ריקות,  בידיים  ויצא  בפנים   והמחתה 

מתאימה ביותר לתפילה.
עד מלהתפלל  להמתין  שלא  מוטב  מכאן;  למדנו  גדול   ומוסר 
 לשעה הנראית יותר מסוגלת, כי אם להתפלל בשעה שניתן לכוון

'העמק דבר' ויקרא טז כגבה יותר.

כפרה בזכות דמעות ותורה
 "ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם"

בתורה ַהֶּזה"  "ַּבּיֹום  המילים  מופיעות  נוספים  מקומות   בשני 
ְּתהֹום ַמְעְינֹת  ָּכל   ִנְבְקעּו  ַהֶּזה  "ַּבּיֹום   : המבול  בפרשת   הקדושה: 

ַרָּבה", ובמתן תורה : "ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני".
הפסוקים שלשת  בין  הגרשוני'  'ילקוט  בעל  קישר  רמז   בדרך 
 האמורים: איזו זכות עמדה להם לישראל לזכות במתנת "ִכּי ַבּיֹום
 ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם"? בזכות "ַּבּיֹום ַהֶּזה ִנְבְקעּו ָּכל  ַמְעְינֹת ְּתהֹום ַרָּבה"
נשבר, בלב  רחמים  ומבקשים  דמעותיהם  מעיינות  שבוקעים   - 
המגנה בתורה  הם  שהוגים   - ִסיָני"  ִמְדַּבר  ָּבאּו  ַהֶּזה  "ַּבּיֹום   ובזכות 

'ילקוט הגרשוני' כללים ח"ב  דף יג בומכפרת בעדם .

עמידה 'לפני ה'' מביאה לטהרה
 "ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו"

 הרה"ק בעל 'אהבת ישראל' מויז'ניץ היה דורש בפסוק זה כך: אם
 היה האיש היהודי יודע ומכיר בכך שכל ימיו נמצא הוא לפני "ִלְפֵני

ה'", יכולה הייתה הכרה זו לשמרו ולטהרו מכל חטא ועוון.
הראשון בסעיף  הרמ"א  כתב  בעניין  מפורשים  דברים   והלוא 
הקדוש הגדול  שהמלך  לבו  אל  האדם  "כשישים  ערוך:   בשולחן 
 ברוך הוא, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו,
 ככתוב : "ִאם ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני א ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה'?!", מיד

יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד".
'גדול בישראל' עמ' שלז 

פרשת אחרי מות

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

אמן מכפרת עוון
 "ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל  ֲעוֹנָֹתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה"

"ָּכל של  וכן  ֲעוֹנָֹתם"  ָּכל   "ֶאת  של  התיבות    ראשי 
של כגימטרייה  צ"א  בגימטרייה  עולים  ֶאל"   ֲעוֹנָֹתם 
לסליחה האדם  זוכה  אמן  עניית  שבזכות  מכאן   אמן, 

ומחילה.

 ואפשר שלפיכך אף בתפילת שמונה עשרה - הברכה
במילים מתחילה  וכפרה  לסליחה  מתחננים  אנו   שבה 
עולות שלהם  התיבות  ראשי  שאף  אבינו"  לנו   "סלח 

לגימטרייה צ"א.
'שערי נסים'  עמ' פב

כתב גאון הדורות רבי יעקב עמדין היעב"ץ זצ"ל
(נפטר ל' בניסן ה"א תל"ו):

"ענית אמן היא חותם וקיום הברכה,
והיא כחותם המלך, מלכו של עולם,

המקים את כל דברי התפלה והבקשה".
                                                     סדור 'עמודי שמים' בהקדמה אות ג'

"כי כתב אשר נכתב בשם המלך 
ונחתום בטבעת המלך – אין להשיב!" (אסתר ח ח)
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השעה 3:20 לפנות בוקר. ר' דוד, אברך כולל מן השורה, אב למשפחה ברוכה פוקח את 
עיניו ותחושה חריפה של צימאון עז חורכת את גרונו ומציפה את כל ישותו.

עודו אחוז בקורי שינה הוא מתיישב, נוטל ידיו בדחילו ורחימו ועושה את מה שכל יהודי 
אחר היה עושה במקרה דומה: צועד למטבח, פותח את המקרר, מוזג לעצמו כוס מים 

קרים, ולפני שמתחיל לברך, נזכר...
כמה ימים קודם לכן קיבל על עצמו ר' דוד קבלה מיוחדת: לא לברך ברכה אם אין מי 
שיענה אחריה אמן. כרגע לא היה בסביבתו מישהו שיעשה זאת בשבילו, והוא לא חשב 

לרגע לזוז מקבלתו.
הצימאון העז מדגדג בגרון, הוא ח י י ב לשתות, אך מה עושים? כל בני הבית ישנים, ומי 

יענה אחריו אמן?!
כאשר גרונו של ר' דוד כבר ניחר מצימאון, הבליח במוחו רעיון גאוני:

שלא  מדוע  ביממה,  שעות   24 פועל  פלונית  חברה  של  הלקוחות  שירות  מוקד  הרי 
אתקשר לשם ואבקש מאחד המוקדנים שיענה אחריי אמן?!

אומר ועושה, מחייג ר' דוד ומיד נענה על ידי נציג אדיב: "סליחה על ההפרעה", פונה ר' 
דוד למוקדן, לוקח נשימה עמוקה ומנסה להסביר במילים הפשוטות ביותר את בקשתו 
המוזרה בהחלט: "קיבלתי על עצמי שלא לברך לאלוקים אם אין מישהו שיענה 'אמן' 
זאת  לעשות  תוכל  אולי  אמן,  אחרי  שיענה  מי  אין  מאוד,  צמא  אני  כעת  ברכתי,  אחר 

בעבורי?!"
קולו של ר' דוד הסגיר את המבוכה בה היה מצוי, אולם הבקשה הובנה. נראה שמשהו 
המוקדן  של  ליבו  את  שבה  לקו  שמעבר  האיש  של  מקולו  שנשמעה  ובישרות  בכנות 

והוא הסכים.
נהיה  שהכל  העולם,  מלך  אלוקינו  ה',  אתה  'ברוך  ובכוונה:  בקול  לברך  מיהר  דוד  ר' 
בדברו', ומעבר לקו, במיקום בלתי ידוע, אי-שם בצפון או אולי בדרום הארץ, ענה אחריו 

המוקדן החילוני - 'אמן'!
הייתה זו הפעם הראשונה בחייו שמילה זו נהגית על ידו. 

לאחר שלגם מעט מן הכוס הודה ר' דוד למוקדן בחום, אך המוקדן לא מיהר לתק את 
השיחה. הוא ביקש לברר בעדינות מה משמעותה של המילה הקצרה הזו ומה בוער לר' 

דוד להתקשר בשבילה בשעות הקטנות של הלילה?
ר' דוד שמח להסביר לו בסבלנות ובקיצור - עד כמה שהדבר ניתן, והשיחה הסתיימה, 
נפשות',  'בורא  ברכת  אחר  נוספת  ב'אמן'  החביב  המוקדן  את  מזכה  דוד  שר'  לפני  לא 

ומברך אותו שבכוח האמן יזכה לכל הישועות.
**

מסתבר של'אמן', יש כוח... 
המוקדן  נזכר  הטלפוני,  במוקד  הלילה  משמרת  סיומה  ולקראת  חלפו,  שעות  מספר 
בשיחה המוזרה שהייתה לו הלילה, ומשהו בתוכו התעורר; הוא ניגש אל מתקן המים, 
מוזג לעצמו כוס מים צוננים ומחליט לברך עליה ולבקש מאחד החברים שיענה אחריו 

אמן.
אך פתאום הוא נעצר על מקומו נבוך: לברך? כיצד? הרי הוא לא יודע כיצד מברכים!

רשימת  על  ועובר  הלילה  את  העביר  בה  לעמדה  ניגש  הוא  מוסברת  בלתי  בעקשנות 
הארוכה  השיחה  הייתה  זאת  המבוקשת,  השיחה  את  לזהות  קשה  היה  לא  השיחות, 

ביותר שהייתה לו הלילה, ואולי הארוכה ביותר שחוה מאז החל לעבוד כאן.
המוקדן מחייג ממכשירו האישי וקול המום עונה מעבר לקו. ברקע המולת ילדים. הוא 
מביט על השעון, עשרה לשמונה - השעה הכי לחוצה בבתי ישראל... חושב לנתק ולגנוז 

את הרעיון, אבל הקול שמעבר לקו כבר מספיק להתעניין: בוקר טוב! מה רצית?
הפעם תורו להיות נבוך: "שלום!" - הוא אומר בהססנות, "אני המוקדן ההוא מהלילה..."
מתעניין  ומיד  הלילה  על  שוב  מודה  הוא  מתעשת:  דוד  ור'  הלם  של  קצרה  שתיקה 

באדיבות: "במה אוכל לעזור?"
לחברו,  המים  כוס  עם  מתקרב  המוקדן  לקו;  מעבר  רחשים  נשמעים  תשובה  במקום 
מסביר לו במילים קצרות את מבוקשו ומיד פונה לר' דוד: "אני רוצה לברך על כוס מים, 

איך אני עושה זאת?"
כבר  ניסיון  למודי  ילדיו,  מים,  כוס  לעצמו  גם  מוזג  הוא  מהסס:  לא  אך  נדהם,  דוד  ר' 
מתקבצים סביבו והוא מברך בקול רם ובאיטיות כשבן שיחו חוזר עחר כל מילה: "ברוך 

אתה ה', אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו!'"
עניית ה'אמן' הקולנית של ילדיו לא מנעה ממנו לשמוע גם את האמן המרוסקת שמעבר 

לקו.
"תודה רבה ולהשתמע".

השיחה הסתיימה.
**

אלא שהסיפור לא חשב להסתיים, ככדור שלג המשיך הוא והפך במהרה לסיפור של 
ממש. סיפור מדהים ומרגש, מעל ומעבר לכל דמיון:

חברו של המוקדן שהיה טיפוס חוקר ומתעניין ביקש להבין מה ארע כאן?! הוא מתעניין 
את  שוב  השנים  חייגו  שאלותיו,  כל  על  להשיב  ידע  לא  שהלה  כיון  אולם  חברו  אצל 

המספר של ר' דוד, אך ורק כדי להתעניין.
ר' דוד לא מיהר לענות. בתגובה חכמה הוא אומר: "זה לא לטלפון", ובד בבד מזמינם 
ראשונה  שיחה  החלה  בית  מאפה  עוגיות  וצלחת  מהבילה  קפה  כוס  על  שם,  לביתו, 
הפכו  מהרה  שעד  דומות  שיחות  של  בסדרה  ראשונה  ופורייה,  נעימה  שיחה  ביניהם, 

לשיעור קבוע ומשותף.
והתעצמה  הלכה  והגחלת  לגחלת,  מהרה  עד  הפך  בקרבם  שניצת  היהודי  הניצוץ 
והבעירה את לבם של שני המוקדנים לאביהם שבשמים. התהליך לא היה קל או קצר, 

לאט אבל בטוח התקדמו השניים, צעד אחר צעד במסילה העולה בית א-ל.
שנים ספורות לאחר מכן הקימו בתים נאמנים לה' ולתורתו, בתים של אמונה - בתים של 

אמן. והכל מכוחה של אמן אחת שנאמרה באישון לילה.
'תוכו רצוף אהבה' עמ' 430

טעם אמירתו בפתיחת היום 
פנים  מעזי  שתצילנו  אבותינו  ואלקי  אלקינו  ה'  מלפניך  רצון  יהי  הכי:  אמר  צלותיה  בתר  "רבי 
ומעזות פנים, מאדם רע ומפגע רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, ומשטן המשחית, ומדין קשה 

ומבעל דין קשה, בין שהוא בן ברית בין שאינו בן ברית" 

תפילה מיוחדת זו, אותה נהג רבי הקדוש לומר בסיום תפילת שמונה עשרה, נקבעה על ידי 
רבותינו הראשונים לאומרה בסיום ברכות השחר .

ב'לקוטי מהרי"ח'  ביאר את תקנת הראשונים על פי דברי השל"ה ב'עמק ברכה' ששמונה עשר 
ברכות השחר תוקנו כנגד תפילת שמונה עשרה, ונמצא שכאשר אנו אומרים תפילה זו אחר 

סיום ברכות השחר, הרי זה כאילו אמרנוה אחר שמונה עשרה כרבי.

ויש שביארו שסידרו 'יהי רצון' זה אחר ה'יהי רצון' של ברכת 'המעביר שינה', כי קודם ביקשנו 
מהקדוש ברוך הוא שיצילנו מנזקים רוחניים - שלא ניגרר אחר חטאים וחוטאים וכיוצא בזה, 

וכאן מבקשים אנו שיצילנו גם מנזקי הגוף והממון .

את הצורך בתפילה זו ביאר הר"ש מגרמייזא בסידורו: כיון שאדם מתהלך במשך היום בין בני 
האדם ונושא ונותן עמהם, ובין אנשים אלו ישנם בודאי רבים שאינם מהוגנים, לפיכך צריך הוא 
לבקש רחמים מלפני הבורא יתברך, שישמרהו מהם לבל יכשילוהו ויחטיאוהו חלילה, וקבעו 
תפילה זו כהמשך לברכת 'המעביר שינה', שבה ביקשנו "ותתננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך 

ובעיני כל רואנו".

פחיתותה של מדת ה'עזות'
בתחילת ה'יהי רצון' מבקשים אנו מהקדוש ברוך הוא שיצילנו "ֵמַעֵּזי ָפִנים ּוֵמַעּזּות ָּפִנים". וביארו 
המפרשים: מידת ה'עזות' גרועה היא ביותר, עד שאמרו חז"ל : "עז פנים לגיהנם", כלומר: מי 
שנגוע בגאוה ובעזות פנים יכול עד מהרה להידרדר לעברות חמורות ביותר שמחמתם נוחל 
והופכתן  שבאדם  הטובות  המידות  את  אף  היא  שמשחיתה  עד  זו,  מדה  גרועה  כה  כי  גהינום, 

לרעות .

וכך כתב ה'ארחות צדיקים' : "המעיז פנים עם בני אדם, לא יימלט מן המחלוקת ושנאה וקנאה. 
ומי שהוא מעזי פנים הוא מכחיש ייחודו, והוא לא ישא פני גדול ופני זקן לא יחון, וכל עבירות 

שבתורה הן קלות בעיניו לעבור עליהן – הכל מפני רוב העזות שבו"

לפיכך בתחילת היום מבקשים אנו מהבורא יתברך שיצילנו הן מ'עזי הפנים' - שלא יקלקלו את 
דרכינו, והן מ'עזות פנים' - שמידה זו לא תדבק בנו חלילה.

שמירה מ'חבר רע'
תחילה  הדברים:  סדר  הוא  וכך  ָרע".  ּוֵמָחֵבר  ָרע  ֵמָאָדם  "ְוַהְרִחיֵקנּו  אנו:  מבקשים  בהמשך 
מבקשים אנו מהקדוש ברוך הוא שירחיק מאתנו "אדם רע" - בני אדם שטבעם רע ובמעשיהם 
שמצד  אדם   - רע"  מ"חבר  גם  שירחיקנו  לבקש  אנו  ממשיכים  כך  ואחר  לבריות,  נזק  גורמים 
מידותיו שבין אדם לחבירו ניתן לכנותו כ'חבר', אך בעניינים שבין אדם למקום הוא גרוע. איש 
כזה לעתים הוא גרוע מ'אדם רע', שדווקא משום שנראה כחבר - השפעתו היא שלילית ביותר. 
כפי שהביא הגר"א בפירושו למשלי , שרוב המינים והחוטאים בין אדם למקום נראים טובים 
בטבעם, וזו אחת מתחבולות היצר לפרוש רשת לפני התועים, שיתחברו לאנשים אלו מחמת 

תכונותיהם הטובות, ואחר כך ימשכו אחריהם לפרוש מן התורה .

"והרחיקנו  הקודם  רצון'  ב'יהי  כבר  שהתפללנו  אף  מבעלזא:  אהרן  רבי  הרה"ק  אומר  והיה 
מאדם רע ומחבר רע", שבים ומבקשים אנו כאן: "שתצילני... מחבר רע", כעין מה שהתבאר, 
שקודם התפללנו על אלו שרעתם ניכרת לעין כל - עליהם יש לבקש רק בלשון 'והרחיקנו', 
אך כאן מבקשים אנו על אלו שאין רשעותם ניכרת כל כך, עליהם זקוקים אנו לבקשה מיוחדת 

'שתצילני' .

והרה"ק בעל 'דברי יחזקאל' משינאווע הוסיף ואמר: ישנם הרבה בני אדם שמטבעם הם אנשים 
טובים ואף יש להם הרבה מדות נעלות ברוחניות, אך כל אדם צריך לבדוק בעצמו האם מצד 
טבעו ומידותיו ראוי לו להתחבר עימם, או שמא עלול הדבר להזיק לו. דבר זה בולט במיוחד 
אצל בני הנעורים; לא כל נער מתאים להתחבר עם נער אחר, לעיתים הם בבחינת 'בשר בחלב', 

שכל אחד לעצמו הוא טוב, אבל בהתחברם יחד הופכים הם לדבר איסור .

ראשי  הינם  רע'  'מאדם  המילים  כי  עה"ת   כהן'  'שפתי  בעל  שכתב  את  כאן  לציין  עניין  בנותן 
תיבות של שש שמותיה הנרדפים של העניות: 'מך, אביון, דל, מסכן, רש, עני'. ואפשר לומר כי 

באמירתן מונחת בקשה, שיצילנו ה' שלא נגיע חלילה לידי עניות .

היצר הרע משחית את דרכו של האדם
את בקשת "ּוִמּשָטן ַהַּמְׁשִחית" ביאר הרוקח: כאשר מבקש הקדוש ברוך הוא להיטיב האדם, 
וכאשר  לנסותו?  בלא  טובה  תעשהו  לחינם  וכי  עולם,  של  רבונו  ואומר:  לפניו  השטן  מתייצב 
מקבל הוא רשות לכך, הולך השטן ונוטל את מפתחות התאוה, ומטעה את האדם כדי שישחית 
את דרכו, עד שנכשל בחטא ומפסיד את הטובה. לפיכך אנו מבקשים כאן מהקדוש ברוך הוא 

שיצילנו מאותו שטן הגורם לנו להשחית את דרכנו .

כדי  הוא  נברא  לכך  הלוא  לתמוה,  יש  לכאורה  'משחית'  השטן  שמכונה  העובדה  עצם  ועל 
של  הסברם  על  טוב'  שם  ה'בעל  של  ביאורו  הוא  ידוע  ברם,  בניסיון?  האדם  את  להעמיד 
התוספות לדברי הגמרא : שוחט חייב משום צובע - "אשוחט בעלמא קאי". ואמר הבעש"ט כי 
כוונת התוספות הוא ליצר הרע המכונה 'שוחט', שחיובו הוא משום 'צובע', כי אמנם נשלח כדי 
לפתות את האדם לעבור עבירות, אף מדעתו משנה הוא ו'צובע' את העבירות שייראו כמצוות, 

ועל כך יתחייב לעתיד לבוא.

לפי זה יש לומר שלכן מכנים אנו אותו 'משחית', כיון שהשחית את השליחות שמינהו הבורא, 
ותחת זאת מרמה הוא את בני האדם לעשות מן העבירות מצוות .

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

הרוצה בתשובה. אמן.

מעתע האר סססיפפפפם  ם

תשו

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

'יהי רצון' המסיים את ברכות השחר


