
אימתי תפילת הצדיקים נשמעת?
"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו... ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" (כו ג-ד)

שהלך  דוסא  בן  חנינא  רבי  על  מסופר  ב)  (כד  תענית  במסכת 
לבוצית  הפכה  האדמה  כבד,  גשם  לרדת  החל  ופתאום  בדרך, 
והדרך נהייתה קשה ביותר להליכה. נשא רבי חנינא את עיניו 
בנחת,  כולו  העולם  'כל  כי  "הייתכן  ואמר:  בתפילה  למרום 

וחנינא בצער?!'", ומיד פסק הגשם מלרדת.
הכתוב  מלשון  ממעזריטש  המגיד  דרש  זה  למעשה  רמז 
שלפנינו: "ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו... ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" – כאשר 
כלל ישראל מתנהגים כיאות ושומרים את מצוות ה', אזי ירדו 
הגשמים בעִתם ואף תפילת הצדיקים המצטערים מחמתם לא 
תועיל, אך אם לא ילכו ישראל בחוקות ה', ישמע הקדוש ברוך 

הוא לתפילת הצדיקים ויפסיק את הגשמים לבקשתם.
'אור תורה' עמ' מג

לאחר שתשבעו תאכלו מ'לחמכם'
"ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע" (כו ה)

מפסוק זה הביא הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר רמז להנהגה 
הלחם  מפרוסת  להשאיר  תתפח)  חסידים (סי'  בספר  המובאת 
וכדלהלן:  הסעודה,  בסוף  ולאוכלה  המוציא  עליה  שבירך 
הגמרא בברכות (לה ב) מקשה על סתירה בין הפסוקים; כתוב 
אחר  וכתוב  ּוְמלֹוָאּה",  ָהָאֶרץ  "ַלה'  א):  כד  (תהלים  אומר  אחד 
"כאן  ותירצה:  ָאָדם"?  ִלְבֵני  ָנַתן  "ְוָהָאֶרץ  טז):  קטו  (שם  אומר 
הופך  הברכה  שלאחר  והיינו  ברכה",  לאחר  וכאן  ברכה,  לפני 

המאכל להיות של האדם.
אם כן יש לומר שכאן רמז הכתוב: "ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע", 
בסוף הסעודה, לאחר שתשבעו, תוסיפו לאכול מאותה פרוסה 

'תורת יחיאל' שבעת ברכתכם עליה הפכה להיות 'לחמכם'.

השלום מועיל לנשמת הנפטר
"ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד" (כו ו)

באחד הימים ניטש ויכוח מר בקהילת שאמלוי בין כמה אנשים 
שהיו בתוך שנת אבלם על הוריהם, וביקשו כולם להתפלל לפני 

העמוד לעילוי נשמת יקיריהם.
ניגש אחד מהם לרבם הנערץ, הגאון רבי שלמה זלמן ארנרייך, 
בתגובה  הצדדים.  מן  אחד  לטובת  שיפסוק  ממנו  וביקש 
תפילה  כי  בעובדה  אני  ומכיר  "יודע  בפקחותו:  הרב  לו  השיב 
לעולם  אולם  הנפטר,  לנשמת  מאוד  עד  מועילה  התיבה  לפני 
גרוע  דבר  לך  אין  כי  למריבה,  בגינה  להיכנס  לך  אמליץ  לא 
ממחלוקת, ומניעת המריבה מועילה עד מאוד לנשמת הנפטר. 
ורמז לדבר מן הכתוב שלפנינו: 'ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ' – כאשר יש 
שלום בין הצאצאים אשר בארץ, 'ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד' – ינוחו 

'אגרות לחם שלמה' קלוהמתים בכבוד על משכבם".

מאה ברכות כנגד המזיקים
"ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו" (כו ח)

מאה  אמירת  תיקן  המלך  שדוד  כא)  יח  (במדב"ר  חז"ל  אמרו 
שמות  שחוללה  המגֵפה  את  להסיר  כדי  יום,  בכל  ברכות 

בקרב בחורי ישראל.

מאה   – ִמֶּכם"  "ּוֵמָאה  זה:  מפסוק  ללמוד  נוכל  לכך  נפלא  רמז 
ירדפו   – ִיְרּדֹפּו"  "ְרָבָבה  יום,  בכל  מברכים  שאתם  הברכות 
ויכריעו את רבבת המזיקים המקיפים את האדם תמיד, ככתוב 

(תהלים צא ז): "ִיּפֹל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי א יִגָּשׁ".
אור החיים הק'; 'עיון יעקב' מנחות מג ב

שבירת העול – סמל הגאולה השֵלמה
"ָוֶאְׁשּבֹר מֹטֹת ֻעְּלֶכם ָואֹוֵל ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות" (כו יג)

עלנו  ישבר  הוא  "הרחמן  מבקשים:  אנו  המזון  ברכת  בסיום 
מעל צוארנו והוא יוליכנו קוממיות לארצנו". ויש להבין: כיוון 
שתפילה זו מבוססת על הפסוק שלפנינו, מדוע איננו מבקשים 

כלשון הכתוב: "הרחמן הוא ישבור מוטות עולנו"?
תירץ הגאון רבי שלמה זלמן אולמן רבה של ביסטריץ:

את  החרישה  עונת  בסיום  שנה  מדי  לשבור  האיכרים  מנהג 
החרישה  עונת  ולפני  בהמותיהם,  צווארי  שעל  העול  מוטות 
איכרים  קיימים  אולם  חדשים.  מוטות  להתקין  הבאה  בשנה 
המבקשים  האיכרים  הם  אלו  עצמו,  העול  את  גם  השוברים 

לחדול לחלוטין ממלאכת החרישה.
"ָוֶאְׁשּבֹר  היא:  כותבת  הראשונה  לגלות  התורה  כשמתייחסת 
אולם  הבאה.  לגלות  יישאר  עצמו  העול  אך  ֻעְּלֶכם",  מֹטֹת 
הוא  ברוך  מהקדוש  מבקשים  האחרונה,  בגלות  העומדים  אנו, 
שישבור את העול עצמו, כי חפצים אנו להיגאל בגאולה שֵלמה 

ולא לשוב לגלֹות עוד לעולם.
'צל העדה'

אסור לעשות את התפילה ארעי
"ְוִאם ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי" (כו כא)

שלא  להקפיד  זה  בפסוק  הוזהרנו  א):  קצא  (או"ח  הט"ז  כתב 
התפילה  במילות  להתרכז  אלא  התפילה,  בשעת  דעת  להסיח 

עסוק  מוחו  שעה  כשבאותה  המברך  או  המתפלל  שכן  בלבד. 
ומקרה,  ארעי  בדרך  נעשית  שתפילתו  נמצא  אחרים,  בעניינים 
 – ִעִּמי'  כש'ֵּתְלכוּ  אף  כלומר  ֶקִרי",  ִעִּמי  ֵּתְלכּו  "ְוִאם  על:  ועובר 

בתפילות ובברכות, תעשו זאת בדרך ארעי ומקרה.

רק  שלא  דבריו,  בהמשך  הט"ז  שכתב  את  כאן  לציין  וראוי 
איסור  על  עובר  התפילה  בשעת  בטלים  בדברים  המהרהר 
ב'ספר  כך  על  כתב  וכבר  תורה.  בדברי  המהרהר  אף  אלא  זה, 
שאתה  בעוד  מלבך  תורה  דברי  תסיר  "ואם  (תקמו):  חסידים' 
ששכחת,  אחד  תחת  לך;  ישלם  הוא  ברוך  הקדוש  מתפלל... 

תזכור כמה וכמה".

אין מקרה בעולם כלל
"ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ְּבֶקִרי; ְוָהַלְכִּתי ִעָּמֶכם ַּבֲחַמת ֶקִרי" (כו כז-כח)

בתחילת הלכות תעניות פסק הרמב"ם כי בכל עת שמתרגשת 
צרה על הציבור או על היחיד, יש להתעורר ולחזור בתשובה, 
מטרת  שכן  במקרה,  התרחשה  שהצרה  לחשוב  לנו  וחלילה 
הצרה היא לעורר את העם לתשובה. בדבריו מציין הרמב"ם את 
שהצרה  תאמרו  אם   – ְּבֶקִרי"  ִעִּמי  "ַוֲהַלְכֶּתם  שלפנינו:  הפסוק 
באה עליכם באקראי, אזי: "ְוָהַלְכִּתי ִעָּמֶכם ַּבֲחַמת ֶקִרי" – לא די 

שהצרה לא תחלוף, אלא היא אף תחריף יותר.

לנוסח  המחבר  הפנה   (443 עמ'  (ח"א  מועד'  'פעמי  בספר 
ה'סליחות' לעשרה בטבת, אשר התייסד על פי היסוד האמור: 
"ֲאבֹוַתי ִּכי ָבְטחּו ְּבֵׁשם ֱאקֵי צּוִרי – ָּגְדלּו ְוִהְצִליחּו ְוַגם ָעׂשּו ֶפִרי; 
ּוֵמֵעת ֻהָּדחוּ ְוָהְלכּו ִעּמֹו ֶקִרי – ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור ַעד ַהחֶֹדׁש ָהֲע־

ִׂשיִרי".

בשם  המחבר  הביא  כט)  (עמ'  הגדולים'  שם  'מזכרת  ובספר 
המקובל רבי עמנואל חי ריקי הסבר לפסוק בשמואל (שמואל 
א' כ כו): "ִּכי ָאַמר ִמְקֶרה הּוא ִּבְלתִּי ָטהֹור הּוא ִּכי א ָטהֹור" – אם 
ראית אדם המגדיר כל מאורע הבא עליו כ'מקרה', דע בוודאות 

כי לא טהור הוא.

שלא בירכו בתורה תחילה
"ְוָנַתִּתי ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרָּבה" (כו לא)

ִנְּצָתה  ָהָאֶרץ  ָאְבָדה  ָמה  "ַעל  יא-יב):  (ט  ירמיהו  הנביא  קונן 
ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ּתֹוָרִתי  ֶאת  ָעְזָבם  ַעל  ה'  ַוּיֹאֶמר  עֵֹבר;  ִמְּבִלי  ַכִּמְדָּבר 
בתורה  ברכו  "שלא  א):  פא  (נדרים  חז"ל  ודרשו  ִלְפֵניֶהם", 
תחילה", כלומר שבעוון שזלזלו ישראל בברכות התורה, נחרב 
בין  הקשר  על  רבים  תמהו  וכבר  מארצנו.  וגלינו  מקדשנו  בית 

הדברים.

אדם  משל:  בדרך  לפידות  משה  אלכסנדר  רבי  הגאון  ביאר 
הרוצה לומר שצם במשך כל היום ולא טעם מאומה, לא יאמר: 
"לא אכלתי היום", כי התנסחות זו משמעותה שאמנם לא סעד 
יאמר:  אם  אך  שתה.  או  מעט  אכל  אולי  אך  כהלכתה,  סעודה 
"לא בירכתי ברכת הנהנין היום", הרי זו עדות גמורה שלא טעם 

כלום.

לפי רעיון זה אפשר לבאר שחז"ל רצו להדגיש שסיבת החורבן 
אמרו:  כן  ועל  בכלל,  בתורה  ישראל  עסקו  שלא  משום  הייתה 
באותם  כלל  למדו  שלא  כלומר  תחילה",  בתורה  ברכו  "שלא 

הימים, ולכן שלטה בהם הפורענות.

'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה' עמ' רעט

פרשת בחקותי

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
עת?

פני ם

אמן ואמן לקירוב הגאולה
"ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב" (כו מב)

טו):  ב  ח"ד  מאמרות  (עשרה  מפאנו  הרמ"ע  כתב 
הוא  שיעקב  וכיוון  ואמן',  'אמן  בגימטרייה   – "ַיֲעקֹוב" 
שני  אדם  כל  אצל  שיהיו  טוב  מה  "לכן  הברכה,  מקור 
רֵעים חברים מקשיבים ועונים אמן אחר ברכותיו", כדי 
שבאמצעות שתי ה'אמנים' שענו תחול הברכה באופן 

מושלם.

שבמשך  משה')  ('תורת  סופר'  ה'חתם  ביאר  והנה 
הגלות שמו של 'יעקב' נכתב חסר, ולעתיד לבוא, שוב 
ה'אגרא  כתב  האמור  ולפי  'יעקוב'.   - מלא  שמו  יהיה 
דצבי' (על אגרא דפרקא רמז נט) שכאשר שניים עונים 
'יעקוב'  של  שמו  את  משלימים  הם  הרי  אמן,  יחדיו 
את  הוא  ברוך  הקדוש  שיחיש  מתפללים  וכביכול 

הגאולה השלֵמה, ויהיה שמו מלא לנצח.

˘ערי ˘מים נפ˙חים, ו˙פילו˙ 
י˘ר‡ל מ˙˜בלו˙ (וילך רפה ב)

˘מחה עˆומה ˘ורה 
בכל העולמו˙  (˘ם) 

זוכים ל‡ריכו˙
ימים  (˘לח ˜סב ‡) 

זזזזזזזזזזז̇̇̇̇˙
ייייייייי

זוכים ל˘מירה מיוח„˙ ככ˙וב 
ר ה'"(וילך רפו ‡)  ≈̂ ים נֹ ƒמּונ (˙הילים ל‡ כ„): "‡¡

˜ורעים ל‡„ם ‚זר „ין 
˘ל ˘בעים ˘נה (˙˜ו"ז מ ‡)

ההההה לללללל ˜̃̃̃

בספר הזוהר ה˜„ו˘ רבי ˘מעון בר יוח‡י מ‚לה לנו מעט מסו„ו˙יה ופעולו˙יה הנ˘‚בו˙ 
˘ל מˆוו˙ עניי˙ ‡מן, ˘הי‡ ˘בח ‚„ול ונפל‡ ע„ מ‡ו„ לבור‡ כל עולמים.
מפי ˜ו„˘ו ˘ל רבי ˘מעון הובטחנו, כי בזכו˙ עניי˙ ‡מן -

ביום ל"‚ בעומר, הילול‡ ˜„י˘‡ „ר˘ב"י, הבה ונ˜בל על עˆמנו לה˜פי„ לרומם ולפ‡ר ˘ם ˘מים בעניי˙ ‡מן בכוונה,
 ‡חר ברכו˙ ה˘חר ו‡חר כל ˙פילה וברכה, וכך נזכה בוו„‡י לכל הי˘ועו˙ והברכו˙.
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ערב שבת קודש. כמדי חודש המתין יענק'ל העגלון ללקוחותיו הנאמנים.
'אח, לקוחות שכאלו... הלוואי כולם היו כמוהם', הרהר לעצמו. כמה היה שמח להימנות 
עליהם. אט אט התאספו כולם. הראשון כבר התיישב במקומו ובירך את יענק'ל ב'בוקר 

טוב' לבבי. עד מהרה התיישבו כולם במקומותיהם, והנסיעה החלה.
שבת-מברכים.  ערב  בכל  והחסידים,  העגלון  יחדיו,  הם  שנוסעים  ארוכה  תקופה  מזה 
נופי הבראשית המרהיבים שהתחלפו מולם בקצב מסחרר, בדרך הארוכה העולה מכפר 
מגוריהם בואכה טשרנוביל, לא משכו את תשומת לִבם. עסוקים היו ללא הרף בדברי 

תורה וחסידות, כשמפעם לפעם היטיבו את לִבם בניגון חסידי משיב רוח ונפש.
מיד עם הגיעם אל המקום היה יענק'ל ממהר להפוך פניו ולשוב במהרה לביתו לשבות 
בקרב בני משפחתו. לפנות בוקר של יום ראשון נסע שוב את אותה הדרך כדי להשיב 

את החסידים לביתם.
חסידים אלו דבוקים היו בכל ישותם ונפשם ברבם הגדול רבי מרדכי מטשרנוביל זיע"א, 
אולם כיוון שהתגוררו במרחק של כמה שעות נסיעה מטשרנוביל, התקשו לפקוד את 

מעונו לעִתים תכופות.
על נסיעה חודשית לא ויתרו החסידים בשום פנים, לכן עשו לעצמם מנהג קבע לנסוע 
בכל שבת-מברכים לעשות את השבת בצל קורתו של מורם ורבם, ולשוב בבוקרו של 

יום ראשון לביתם.
יענק'ל לעומתם היה איש תם וישר דרך, אך רחוק מדרך החסידות. בגילו המבוגר הוא 
בערב  בנסיעתם  החסידים  של  התלהבותם  ולפיכך  ה',  בעבודת  חדשה  דרך  חיפש  לא 
השבת ומאור הפנים המיוחד שעמו שבו ביום ראשון, לא נגעו בו ולא גרמו לו להתקרב 

לעולם החסידות יתר על המידה.
הדבר התמיה את החסידים שנסעו עמו. הכיצד ייתכן ששנים מספר האיש חולף בכל 
חודש סמוך למעונו של רבם הקדוש, ואף פעם לא טרח והשקיע כמה רגעים להתברך 

מפיו או לכל הפחות להביט בנועם זיו פניו הקדושות? הדבר נשגב מבינתם.
בכל חודש מחדש ניסו לשכנעו, אולם דבריהם נפלו על אוזניים אטומות. "וכי מה יועיל 
הרבי  יוכל  האם  האומלל?  מצבי  את  לשפר  הדבר  לי  היעזור  הרבי?  את  אראה  אם  לי 

לספק מזון לילדיי הרעבים? ואם יניח ידיו על ראשי – האם מכך תצמח לי ישועה?!"
בעקשנות של עגלון עמד יענק'ל בסירובו, והחסידים מצִדם לא חדלו מלהפציר בו, עד 
שלבסוף נכנע; "ביום ראשון הקרוב", הבטיח, "אקדים לבוא לטשרנוביל, ואם תכניסוני 

לביתו של הרבי – לא אתנגד!"
אתא ובא יום ראשון. העגלון עמד בדבריו, והצהלה המוכרת של סוסו נשמעה בחוצות 
ומיד  החסידים,  של  במחיצתם  עשה  השחרית  תפילת  את  מהרגיל.  מוקדם  טשרנוביל 

לאחר התפילה הוכנס אחר כבוד לחדרו של הרבי.
החסידים ציפו לראותו יוצא מהחדר תוך דקות ספורות, אולם למרבה הפתעתם השיחה 
הלכה והתארכה. ביציאתו התעטף העגלון בשתיקה בלתי אופיינית לו. ניכר היה כי הרבי 

היטיב לחדור לנבכי נשמתו. החסידים הבינו ללִבו ולא הכריחוהו לדבר.
החסידים  החלו  כאשר  בהמשך,  אולם  בשתיקתו,  התמיד  הדרך  של  הראשון  בחצייה 
לשחזר את התעלותם במחיצתו של הרבי, התערב לפתע העגלון ואמר בפנים רציניות: 

"אינני חושב שהפעם מישהו מכם התעלה יותר ממני!"
הווידוי המפתיע עורר את סקרנותם של החסידים, והעגלון שיתפם בקורותיו: "כאשר 
נכנסתי אל החדר ביקשני הרבי לתאר בפניו את סדר יומי. באתי כדי לבקש ברכה ולא 
בבוקר,  אני  קם  כיצד  באוזניו  פירטתי  הרבי,  של  כבודו  מפני  אך  סיפורים,  לספר  כדי 
נשאר  אני  מכן  לאחר  לתפילה.  וממהר  לסוסים  מספוא  נותן  העגלה,  גלגלי  את  משמן 
ומשם  בביתי  דלה  בוקר  ארוחת  לאכול  פונה  אחריו  ומיד  הקבוע,  השיעור  את  לשמוע 

ממהר אל הרחוב הראשי בציפייה לעבודה מזדמנת..."
אתה  נוהג  'וכיצד  תהה,  ומיד  תיאורי,  את  הרבי  עצר  עבודה',  לך  שאין  בימים  דרכך  'זו 

ביום שיש לך עבודה?'
כבר  שכאלו  'בימים  רפה:  בקול  סיפרתי  ולכן  בי,  דחק  הרבי  אולם  לענות,  התביישתי 
באחת  חפוזות  ולהתפלל  תפילין  להניח  נאלץ  ולכן  הדרך,  אל  אני  יוצא  בבוקר  השכם 

התחנות. ואם איני מוצא פנאי אף לזה, אזי מניח אני תפילין בסיום העבודה...'
לאחר  העבודה  את  תמיד  תתחיל  שלא  'ומדוע  לשאול:  והמשיך  לי,  הניח  לא  הרבי 

התפילה?'
'משום שאז אפסיד גם את הלקוחות המועטים שיש לי!', השבתי.

'אספר לך סיפור קצר', אמר הרבי בתגובה, 'מעשה באדם שעמל קשה לפרנסתו, ולאחר 
חודשים ארוכים שנעדר מביתו, עשה את דרכו חזרה כשבאמתחתו ממון רב שהצליח 

לצבור בנסיעתו.
והשלישי  כסף  במטבעות  השני  זהב,  בדינרי  גדוש  האחד  שקיקים;  שלושה  בידיו  היו 
בפרוטות נחושת. ימים מספר צעד בדרכו, והנה קרב ובא יום השבת. הוא החיש צעדיו 
דלת  על  הידפק  השבת  כניסת  טרם  מה  וזמן  יהודים,  תושבים  בה  שיש  שידע  לעיירה 

ביתו של הרב המקומי וביקש להפקיד אצלו את צרורות כספו.
בקרבו;  מנקרים  הספקות  החלו  חשכה  עם  שמיד  אלא  האכסניה,  לבית  מיהר  משם 
עליי  נגזר  האם  בגורלי?  יעלה  ומה  בפיקדון,  ימעל  הרב  'אולי  לעצמו,  הרהר  יודע',  'מי 

להפסיד את כל כספי?!'
כך חלפה עליו השבת, כשהדאגה מציפה את כל ישותו. מן האוכל הטעים שהוגש לו 

בשפע בבית מארחיו כמעט שלא טעם, ואף שנתו נדדה מעיניו.
מיד עם צאת השבת מיהר לשוב לבית הרב, ובנשימה עצורה דרש לקבל את כספו, אלא 
שיחו  ובן  ברוגע,  אמר  והבדלה',  ערבית  תפילת  טרם  בכסף  אגע  'לא  מיהר;  לא  שהרב 

נאלץ להמתין בסבלנות.
לאחר הבדלה פנה הרב אל החדר הפנימי, ושב משם כשבידיו שלושה צרורות מוכרים. 
אלא שהאיש לא מיהר להסתלק מן הבית. בידיים רוטטות הוא שפך את תכולת השק 
הראשון והחל לספור את מטבעות הזהב, מטבע אחר מטבע. לרווחתו, כל המטבעות 

נמצאו במקומם.
כאשר  מדוקדק.  החשבון  נמצא  ושוב  הכסף,  מטבעות  את  לספור  החל  מכן  לאחר 
ואמר  להתאפק  הרב  היה  יכול  לא  השלישי,  השקיק  תכולת  את  לשפוך  האיש  עמד 
הקטנה  באצבעי  נגעתי  שלא  וראית  שבדקתני  אחר  וכי  כאן!  עד  'ריקא,  בתרעומת:  לו 

במטבעות הזהב והכסף, התחשדני לשלוח יד בפרוטות הנחושת העלובות?!''
כאן סיים הרבי את משלו ואמר לי: 'יקירי! בכל לילה הנך מפקיד את נשמתך בידי הבורא 
את  מניע  ובצבע,  בגוון  מלא  עולם  ורואה   – עיניך  את  אתה  פוקח  בבוקר  והנה  יתברך, 
איבריך – וכולם פועלים כיאות, האם תחשוד חלילה שדווקא לעניין קל יותר, לפרנסה, 

לא יוכל הוא לדאוג לך?!'
מכולכם  יותר  שהתעליתי  זה  הוא  אני  לא  "כלום  העגלון,  סיים  אתם",  לי  אמרו  "כעת 

בנסיעה זו...?!"
'ברכת דוד' בהר

במה יתגאה האדם?
סיבה  כל  לאדם  שאין  הדגשנו  אדם'  יהא  'לעולם  תפילת  על  המאמר  של  הראשון  בחלק 
להתגאות מחמת גופו, שהרי: "מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו... הלא כל הגבורים כאין לפניך, 
ואנשי השם כלא היו, וחכמים כבלי מדע" וכו', במאמר זה נבאר את הסיבה שבגינה בכל זאת 

יכולים אנו להתגאות ובה מתבטאת התעלותנו על כל הברואים.

החכם  העשיר,  אף  אדם,  כל  וסוף  הבהמה,  מן  יותר  לגופנו  להועיל  בידינו  אין  הגשמי  בעולם 
והנכבד ביותר – לשוב לעפרו. אולם ביחס לעולם הרוחני יש לנו יכולת להגיע ליתרון עצום, 
בהר המוריה"  לו  אהבך שנשבעת  אברהם  בני  בני בריתך,  עמך  וכלשון התפילה: "אבל אנחנו 
וכו'. כיוון שאנו צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, יש בידינו האפשרות להועיל לנשמתנו ולהתעלות 
הזה  בעולם  גם  ימים  לאורך  הנפלא  רישומם  את  שהותירו  הקדושים,  האבות  של  כמדרגתם 

(רמב"ן דרשה על קהלת).

מלבד זאת, כל עוד חש האדם כי יש בידיו כוח או יכולת מצד עצמו להרע או להיטיב ואינו 
תלוי, חלילה, ברצון ה', תמוה יהיה אם ימשיך ויאמר: "אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו 
ומה יפה ירשתנו". רק לאחר שהקדים והכיר באפסיותו של האדם, והצהיר כי כל כוחנו וזכותנו 
הם רק מכוח היותנו עם ה' ובני בריתו, זרע האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, אזי יכול 
הוא לשמוח בחלקו באמת ולומר בפה מלא: "אשרינו מה טוב חלקנו", כי אין לך דבר שיכול 
לגרום לאדם אושר בעולם הזה מלבד התורה והמצוות (הגרמ"ד הלוי סאלוויציק, 'אוצרות ירושלים' יא 

עמ' תשעח).

מיהו המאושר באמת?!
מעשה ב'סבא מנובהרדוק' זי"ע שצעד פעם ברחוב העיר בליווי תלמידו, והנה חלפו על פניהם 
שני צעירים פוחזים שהלכו זה לצד זה כשארשת שמחה וזחיחות נסוכה על פניהם. פנה הסבא 
לתלמידו ואמר: "הבט נא בצעירים אלו, האם שמחים הם? דע לך שאינם שמחים כלל, אלא 

הם אומללים מאוד!"

"תאר לך", המשיך הסבא והסביר, "אדם שהיה עשיר גדול ובעל מעמד, והנה, הגיע יום בהיר 
לו  הפנתה  משפחתו  ואף  אמון  בו  לתת  חדלו  הבנקים  כושל:  בעסק  הונו  כל  את  הפסיד  שבו 
עורף, ואם לא די בכך הרי שנאלץ לברוח מאימת נושיו מעיר לעיר בודד, גלמוד וחסר פרוטה.

באחד הימים הזמינוֹ אדם רחום לאכול על חשבונו במסעדה יוקרתית. נכנס האיש למסעדה, 
ולאחר שהתענג על ריחו הנפלא של האוכל התיישב לאכול ולא התאכזב... טעם האוכל היה 
מעולה וערב לחיך, וצלילי המוזיקה העדינה שהתנגנה ברקע הנעימו לו את השהות במקום עד 

מאוד. כך שסוף סוף, אחר חודשים של צער זכה למנה גדושה של אושר...

אלא שאם נביט באיש מן הצד, האם נוכל לכנותו מאושר? ייתכן אולי שהוא זכה לשעה קלה 
של מרגוע, אך הכול יודעים כי הצרות עדיין אופפות אותו מכל כיוון ופינה. 

כך גם צעירים אלו נהנים עתה מהשוטטות המענגת ברחוב העיר, אולם אם יעצרו לרגע כדי 
להיזכר בדאגות היום-יום האופפות אותם מכל כיוון, יפוג מהם האושר בן רגע".

וכך סיים הסבא את מוסרו הנוקב: "הכרתי אדם אחד שהיה שמח באמת ובתמים, היה זה מורי 
באפסיותו  שהכיר  כיוון  ענוותנותו.  מעומק  נבעה  שמחתו  מסלנט.  ישראל  רבי  הצדיק,  ורבי 
כלפי הבורא ובהיותו נתון בכל רגע תחת השגחתו יתברך, הרי שמאורעות העולם לא השפיעו 
על נפשו ולא הדאיגוהו, וכל מצווה או מעשה טוב שזכה לעשות הוסיפו לו יותר ויותר שמחה 

ושביעות רצון, וכך היה שרוי כל ימיו בטובה ובברכה" ('פניני חן' ראה).

חביבים ישראל שנקראו בנים למקום
את פשר שני השמות שקרא הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו: 'ישראל' ו'ישורון', ביאר הגאון בעל 
'ברוך טעם' (מרגניתא דר"ב לקוטים עמ' קצח): בדרך הטבע, מי שיש לו בן יחיד, אוהב את בנו אהבה 
יתֵרה מאדם בעל בנים רבים, שרגשות אהבת האב שלו מתחלקים  בין בניו כולם. מאידך שמחת 
תמיד  מהולה  היחיד  הבן  אהבת  כי  רבים,  בנים  לו  שיש  מי  משמחת  פחותה  יחידו  בבנו  האב 

בחשש ובדאגה למצבו בהווה ובעתיד, יותר ממי שיש לו כמה וכמה בנים.

נמצא ש'אהבה' מתאימה יותר כלפי בן יחיד, אולם 'שמחה' שייכת יותר לבנים מרובים. זו אם 
כן, משמעות השבח שאנו משבחים כאן את הבורא יתברך: מחמת "אהבתך שאהבת אותו" – כבן 
יחיד, קראת את שמו 'ישראל' – בלשון יחיד, ומחמת "שמחתך ששמחת בו" – כבנים מרובים, 
שאהבתו  המקום  של  יחידו  בנו  נחשב  שיעקב  שאף  רבים,  בלשון   – 'ישורון'  שמו  את  קראת 
אליו גדולה ביותר, מכל מקום שמח בו הקדוש ברוך הוא כאב שיש לו בנים לאלפים ולרבבות.

מה יפה יֻרשתנו
נסיים בדבריו הנפלאים של ה'משך חכמה' (פר' האזינו) בהסבר פשר הדברים הנראים ככפילות 
לשון: "מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו ומה יפה ירֻשתנו": 'חלק' – הוא דבר שמקבל האדם 
לפי מעלתו והתאמצותו, אך 'גורל' יכול לבוא לאדם באקראי, אם זכה בגורל. כך היה גם אצל 
האבות הקדושים; כלפי יצחק ניתן לומר לשון 'חלק', כי מן הדין זכה לגדולתו, שהרי היה בן 
לשון  יותר  מתאימה  יעקב  כלפי  זאת  לעומת  השפחה.  בן  היה  ישמעאל  ואילו  הצדקת,  שרה 

'גורל', כי הוא ועשו היו בני רבקה, וכביכול זכה בגדולתו רק מכוח גורל.

ועל כך אנו מודים, שכן עד להולדת השבטים היו הטוב והרע מעורבים זה בזה: "אשרינו מה 
יפה  "ומה  הטוב,  בחלק  ויעקב  יצחק  את  יתברך  ה'  שזיכה   – גורלנו"  נעים  ומה  חלקנו  טוב 
שתעיד  כפי  כ'ירושה',  בו  זכינו  אנו  הרע,  מתוך  הטוב  את  בררו  שאבותינו  שאחר   – ירשתנו" 

העובדה שמיטתו של יעקב הייתה שלֵמה ולא נמצא פגם בצאצאיו.

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

השלך על ה' יהבך – והוא יכלכלך

מעתע האר סססיפפפפום  ם

בך

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

'לעולם יהא אדם' (ג)


