
תפילה מתוך הסידור – תיקון הראייה
"ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלם ֵואֵהי ַמֵּסָכה א ַתֲעׂשּו ָלֶכם" (יט ד)

שח הרה"ק רבי מנחם מנדל מסטריקוב:

ראייה  כל  שבה  האדם,  של  מציאותו  על  רבותינו  עמדו  כבר 
המזדמנת לפניו יוצרת רושם עמוק בלִבו ומשפיעה על מעשיו, 
ככתוב (במדבר טו לט): "ְוא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם", 
את  עושה  והגוף  חומד  והלב  רואה  "העין  (שם):  רש"י  ופירש 
ָהֱאִליִלם",  ֶאל  ִּתְפנּו  "ַאל  התורה:  מזהירה  לפיכך  העברות", 
חלילה  אתם  עלולים  האלילים,  על  להביט  תפנו  רק  אם  כי 
להידרדר ולהגיע למצב שבו תזדקקו לציווי: "ֵואֵהי ַמֵּסָכה א 

ַתֲעׂשּו ָלֶכם".

שראיות  כיון  זצ"ל:  מסטריקוב  הרבי  מכך  למד  נוקב  מוסר 
כה  עליו  והשפעתן  יום  בכל  לאדם  מזדמנות  רבות  שליליות 
בדברים  תמיד  להביט  עצמו  להרגיל  עליו  שומה  לכן  גדולה, 
טובים כדי לבטל את הרושם השלילי שיצרו הללו בִלבו, ולכל 
הפחות בשעת התפילה ייתן עיניו באותיות הקדושות שבסידור, 

כדי שראיית צורת האותיות תשפיע על נפשו לטובה.
'בישישים חכמה' עמ' פה

להקדים קרבן לצרה
"ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה' ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבֻחהוּ" (יט ה)

מפני מה מדגישה התורה: "ִלְרֹצְנֶכם"?
שלאחר  שבעולם  בנוהג  זצ"ל:  קלוגר  שלמה  רבי  הגאון  ביאר 
תיקנו  קרבן [ובזמננו  להביא  הוא  נודר  האדם,  על  צרה  שבאה 
לו  תעמוד  זו  שזכות  כדי  ב)],  כו  (תענית  קרבנות  כנגד  תפילות 
להינצל מן הצרה, ונמצא שכביכול 'אנוס' הוא לנדור את קרבנו 

זה.
לכן מלמדת אותנו התורה: "ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה' ִלְרֹצְנֶכם 
ִּתְזָּבֻחהוּ", אל תמתינו לבוא הצרה כדי להביא קרבן, כי הקרבן 
מחמת  ולא  מרצון  שבאו  אלו  הם  ביותר,  המעולים  והתפילה 
אדם  יקדים  "לעולם  ב):  מד  (סנהדרין  חז"ל  שאמרו  כפי  אונס, 

'אמרי שפר'תפלה לצרה".

למען נחדל מעושק ידינו
"א ַתֲעׁשֹק ֶאת ֵרֲע ְוא ִתְגזֹל" (יט יג)

והנעלה  המרוממת  בשעה  דווקא  כי  העובדה  על  תמהו  רבים 
ביותר בשנה – בעת תפילת הנעילה, אנו מבקשים: "למען נחדל 
שעלינו  מספור  רבים  חטאים  קיימים  הלוא  ידינו",  מעושק 

לעוזבם, ומדוע מבקשים אנו דווקא על חטא זה?
דברי  את  ב"ק)  מסכת  (סוף  שיף  המהר"ם  הביא  הדברים  לביאור 
דור  אנשי  של  דינם  גזר  נחתם  שלא  א)  קח  (סנהדרין  הגמרא 
שדווקא  להבין  נוכל  אלו  דברים  לפי  הגזל.  על  אלא  המבול, 
בשעת הנעילה, עת החיתום, זהו הזמן הראוי להתפלל על הגזל, 

כדי שחלילה לא ייחתם גזר דיננו לרעה מחמתו.
*

ה'חפץ  מרן  שנשא  דברים  פי  על  להבין  נוכל  לכך  נוסף  ביאור 
חיים' בדרשתו, ביום הכיפורים תרע"ז, קודם תפילת נעילה, וכה 

היו דבריו:
"עומדים אנו ברגעים האחרונים של חיתום הדין. על עברות 
בתשובה  מאתנו  אחד  כל  שב  וודאי  למקום  אדם  שבין 

וקיבל על עצמו שלא ישוב לאיוולתו. אף על עברות שבין אדם 
לחברו התוודינו כולנו ב'תפילה זכה' ומחלנו זה לזה.

לא נותר בידינו כי אם עוון הגזל, אותם חובות קטנים הנשכחים 
הכיפורים  יום  אין  כאלו  עברות  על  מזלזול.  או  ידיעה  מחוסר 
באומרכם:  כך  על  תתוודו  כאשר  כי  לכם  עצתי  כן  ועל  מכפר, 
זמן  לקבוע  עצמכם  על  תקבלו  ידינו",  מעושק  נחדל  "למען 
בימים הקרובים, לפשפש בזיכרונכם אחר אותם חובות במטרה 

להחזירם, וכן תמחלו לחבריכם בלב שלם על חובותיהם".
'שיחות החפץ חיים' ח"ב עמ' כט

תפילה – החסד המובחר ביותר
"א ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶע" (יט טז)

"לראות במיתתו ואתה יכול להצילו, כגון טובע בנהר" (רש"י).

"א  הציווי:  בפשטות  ב):  סי'  (ח"ג  באיגרותיו  איש'  ה'חזון  כתב 
שחייב  הגשמית  להשתדלות  מתייחס   "ֵרֶע ַּדם  ַעל  ַתֲעמֹד 
כי  לדעת  עלינו  אולם  בצרה.  חברו  את  בראותו  לעשות  האדם 
השתדלות זו אינה אלא כ'פריעת חוב' המוטלת עלינו, וחלילה 
לנו מלחשוב שבכוחנו להצילו בבחינת: "ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי 
חברו  על  ומתחנן  המתפלל  כן  על  ז).  ח  (דברים  ַהֶּזה"  ַהַחִיל  ֶאת 

הנמצא בצרה, גדולה דרגתו מזה המשתדל להצילו בפועל.

בנהר,  טובע  חברו  את  אדם  רואה  שאם  מאליו  ברור  אמנם 
הלא  להתפלל,  ועומד  מכך  להימנע  בוחר  והוא  להצילו  ויכול 
להציל  ידו  לאל  אין  כי  יודע  אם  מאידך,  אולם  כרוצח!  כמוהו 
את הטובע, במקום להתאמץ בניסיונות סרק כדי להשקיט את 
מצפונו, עליו לעמוד ולהעתיר בעדו בתפילה, כי התפילה היא 

העיקר.
*

בעניין זה אמר מרן הגרי"ז מבריסק: דרך העולם היא שכאשר 
שומעים על חולה הנתון בסכנה, מיד מתכנסים הכול להעתיר 
השמועה  שמתפשטת  ברגע  אולם  למענו.  נמרצת  בתפילה 
הדבר  והרי  התפילה.  מן  מתרפים  מיד  במצבו,  הטבה  שחלה 
חייו,  את  להציל  שעתידה  תרופה  ליטול  שהחל  לחולה  דומה 
ונמצא  הימנו.  אותה  נוטלים  לפעול  התרופה  שהחלה  וברגע 

'פניני רבנו הגרי"ז' עמ' מבשהעושה כן הרי הוא בגדר 'רודף'!

"נחפשה דרכנו, ונח – קורה"
"הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶת ְוא ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא" (יט יז)

שמקבל  הזה  בדור  יש  אם  אני  'תמה  טרפון:  רבי  אמר  "תניא, 
קורה  טול  לו  אמר  שיניך,  מבין  קיסם  טול  לו  אמר  אם  תוכחה; 

מבין עיניך'" (ערכין טז ב).

רבי  הגאון  אמר  הזה?  בדור  גם  להוכיח  יהיה  ניתן  אופן  באיזה 
חיים מוולוז'ין: "אם כולל האדם את עצמו בחטא שעליו מבקש 

קורה  'טול  לו  לומר  השומעים  יוכלו  לא  אזי  אחרים,  להוכיח 
מבין עיניך'".

מ)  (ג  באיכה  הפסוק  מלשון  זאת  לרמוז  ניתן  מליצה  בדרך 
שאומרים אנו בתפילת תחנון: "ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה ְוָנׁשּוָבה 
מוכיחים  שאנו  בשעה  עצמנו  את  לכלול  נקפיד  אם   – ה'"  ַעד 
אחרים 'ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו', אזי "ְוַנְח-קָֹרה"; טענת 'טול קורה' תנוח 

שו"ת 'מנחת יצחק' ח"ד סי' פותשקוט מעלינו.

עניית 'אמן' אחר 'מי שברך'
"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו" (יט יח)

'מי  שעושין  "כששומע  א):  רטו  (או"ח  השולחן'  ה'ערוך  כתב 
'ואהבת  מצות  מקיים  ובזה  אמן,  לענות  נכון  לאחד,  שבירך' 

לרעך כמוך'".
בגאון  מעשה  ָּבאִניָהאד:  אב"ד  מושקוביץ  דוד  רבי  הגאון  סיפר 
הנודע רבי שמואל ענגיל מרַאדוֹמִישְׁלָא, ששבת בחצר רבו, מרן 
ה'דברי חיים'. והנה, הבחין רבו כי בעת קריאת התורה בין גברא 

לגברא, עיין בתלמודו.
לי  נא  "הרשה  לו:  ואמר  חיים'  ה'דברי  קראו  התפילה  לאחר 
פי  על  מעשיו  כל  שעושה  כמי  אתה  מוחזק  אמנם  להוכיחך: 
ההלכה, ועל כן מקפיד אתה ללמוד דווקא בין גברא לגברא, אך 
הלוא בשעה זו אומר הגבאי 'מי שבירך', ואם יארע שיאמר: 'מי 
דעתך  תסיח  בלימוד  דבקותך  בשל  ואתה,  החולה,  על  שברך' 
מעניית אמן – אולי דווקא האמן שלך היא שתחסר להשלמת 

הברכה ולישועתו של אותו חולה".
'גשמי ברכה' עמ' תצד

איסור הדיבור – בפרט בתפילה!
"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (יט ל)

מעשה בגאון רבי יהודא צדקה זצ"ל, ראש ישיבת 'פורת יוסף', 
שבהגיעו לפתח היכל הישיבה הבחין בפתק שעליו כתוב: "נא 

לא לדבר בבית הכנסת בשעת התפילה וקריאת התורה".

'בבית הכנסת', ולאחר  הוציא הגאון את עטו, סימן פסיק אחר 
לסובביו:  מסביר  שהוא  תוך  'ובפרט',  המילה  את  הוסיף  מכן 
התפילה  בשעת  רק  שכביכול  להטעות  יכול  המודעה  "נוסח 
'מורא  חובת  מצד  באמת  אולם  הכנסת,  בבית  לדבר  אסור 

'ומתוק האור'מקדש', אסור לדבר בו כלל".

קדש עצמך במותר ותתקבל תפילתך 
"ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ֲאִני ה' ֱאקֵיֶכם" (כ ז)

כדי  בגופכם,  קדושים  והיו  התקדשו  ביאר:  יונתן'  ב'תרגום 
שאקבל ברצון את תפילותיכם.

ויש להבין היכן נרמזה התפילה בפסוק זה?
פירש הרה"ק מהרי"ד מבעלזא:

כשמתפלל האדם על צרכיו, פעמים מתקבלת תפילתו ופעמים 
אינה מתקבלת, ואילו תפילה על צורכי שמיים מתקבלת תמיד. 
על כן העצה היא שגם כשמתפלל על צרכיו יכוון לשם שמים, 

כגון כדי שיהיה לו כוח לעבוד את בוראו.
והנה, בתחילת הפרשה פירש הרמב"ן שבגדר 'קדוש' נכלל כל 
כן  אם  נמצא  לו.  המותר  מן  אף  עצמו  ומונע  המתקדש  אדם 
שלאדם שכזה לעולם אין רצון הנחשב כצורך גשמי, כי את כל 

רצונותיו הגשמיים מקדיש הוא לשם שמים, ואם כן בוודאי 
'מהרי"ד מבעלזא'שמתקבלת תפילתו ברחמים.

פרשת קדושים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
הראייה

פני ם

"ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ֲאִני ה' ֱאקֵיֶכם" (כ ז)

חכמים'  'סמיכת  בעל  כ"ץ  נפתלי  רבי  הגה"ק  כתב 
ב'ספר הצוואה' (אות כא):

"כִּי  לדבר:  ורמז  'קדוש',  נקרא  בכוונה  אמן  העונה 
ֲאִני" בגימטרייה 'אמן'. 

מֹוָך" ֲעָך ּכָ ר≈ ָּ̇ ל¿ ָ‡ַהב¿ "ו¿

העונה ‡מן על 'מי ˘ברך' הנ‡מר לחברו
מ˜יים בכך מˆוו˙ ע˘ה ˘ל "ו‡הב˙ לרעך כמוך".

'ערוך ה˘ולחן' ‡ו"ח רטו ‡

הלים בˆיבור  מרן ה‚ר˘"ז ‡ויערבך זˆ"ל היה מ˜פי„ ל‡חר ‡מיר˙̇ 
החזן  סיים  בטרם  הכנס˙  מבי˙  המ˙פללים  י≈ˆ‡ו  ˘ל‡  חולה,  על 
לומר 'מי ˘ברך', כ„י ˘יענו ‡חריו '‡מן'. 'הליכו˙ ˘למה' - ˙פילה פ"ח הערה 61
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היה זה בשלהי חודש אלול ה"א תש"ע.
בסביבות השעה אחת עשרה בלילה עשו ר' משה מ. ורעייתו את דרכם בכביש החשוך 
מתגוררת  שם  הירדן,  בקעת  שבאזור  אפרים'  'מעלה  היישוב  בואכה  כנחש,  המתפתל 

משפחתם.
רכב פלסטיני שנסע מאחוריהם במהירות גבוהה אותת להם ארוכות לסטות לצד הדרך 
כבקי  הדרך,  שולי  אל  משה  ר'  סטה  שיכל  הראשונה  בהזדמנות  לעוקפם.  שיוכל  כדי 
ורגיל, תוך שהוא מודה בלבו על שלא עשהו ה' כאותם פראי אדם המזלזלים בחייהם 

ובחיי אחרים רק כדי להרוויח עוד כמה דקות.
את  וחסם  עצר  לדרכו  להפליג  שבמקום  אלא  אותם,  ועקף  מהירותו  את  הגביר  הרכב 

דרכם, ומאותו רגע התרחש הכול במהירות עצומה:
על  לירות  החל  ספורים  מטרים  של  ומטווח  החוסם,  מהרכב  ירד  ברובה  חמוש  מחבל 
לירות  המחבל  הספיק  קליעים  עשר  משבעה  פחות  לא  ורעייתו.  משה  ר'  של  רכבם 
לעברם, כאשר בנס עצום ובלתי נתפס, קליע אחד בלבד פגע בירכו של הנהג, וכל שאר 

הכדורים החטיאו את מטרתם.
להחליף  כדי  לרכבו  מיד  רץ  הצלחתו,  מחוסר  מאוכזב  היה  הנראה  שככל  המחבל, 
עצום,  רוח  בקור  משה.  ר'  ניצל  הפוגה  של  בודדות  שניות  אותן  את  מחסנית. 
ובאינטואיציה המלווה בסייעתא דשמייא, האיץ ברעייתו לצאת מהרכב המנוקב ולברוח 

יחד עמו ברגלו הפצועה אל התהום הפעורה לימין הדרך.
סלעית  הייתה  התהום  אימה.  עד  ומסוכן  אווילי  הנועז  הרעיון  היה  כתיקונה  בשעה 
להתגונן  בידם  שיסייע  כלי  כל  היה  לא  שברשותם  גם  מה  מטרים,  כשלושים  ועומקה 

מול רודפיהם.
טעון  כשרובה  לשוב  המחבל  עמד  שנייה  ובכל  ועומדים,  תלויים  היו  כשחייהם  אולם 
בירידה  במהירות  לרדת  החלו  הם  להפסיד.  מה  להם  היה  לא  בוודאות,  ולחסלם  בידו 
עיניהם  בזווית  להבחין  שהספיקו  לפני  לא  המכשולים,  ורצופת  החשוכה  התלולה, 

במחבל, שהתקרב עם שניים מחבריו אל רכבם, כדי לבצע 'וידוא הריגה'.
בשלב מסוים של הדרך החלו הרב ורעייתו להתדרדר במורד הסלעי, בעוד רגלו הפצועה 

מאבדת דם רב, ורעייתו מוכת ההלם נפצעת מן הסלעים ומן הקוצים שבדרך.
*

כשסוף סוף נחו רגליהם על קרקע יציבה בתחתית המדרון, שלף ר' משה את המכשיר 
הסלולרי שלמרבה הנס נותר שלם בכיסו והזעיק את כוחות הביטחון.

אותם  גילו  חיפושים  של  זמן  פרק  ולאחר  למקום,  הכוחות  הגיעו  ספורות  דקות  תוך 
במעמקי התהום ועמלו לחלצם ולחבוש את פצעיהם, כאשר במקביל החל מצוד אחר 

המחבלים.
זמן  במשך  כי  בחקירתם  הודו  המחבלים,  לבסוף  כשנתפסו  כי  לשמוע,  היה  מרגש  כה 
רב התאמנו על הפיגוע וערכו מעקבים ואימוני נשק. בטוחים היו בהצלחתם, עד שכבר 
מרה  אכזבה  נחלו  כן,  על  קרבנותיהם.  את  לטמון  התעתדו  שבו  קבר  לכרות  הספיקו 

כשמזימתם לא עלתה בידם.
*

חידה אחת נותרה בלתי פתורה בסיום האירוע. אנשי כוחות הביטחון לא הצליחו להבין, 
הרב  הצליחו  מטרים,  כשלושים  של  בעומק  התהום,  שבמעמקי  הדבר  ייתכן  הכיצד 

ורעייתו להזעיק את כוחות ההצלה.
מאוד,  עד  בעייתית  הסלולרית  הקליטה  עצמו  בכביש  גם  הפיגוע  התרחש  שבו  באזור 
ועל אחת כמה וכמה במעמקי הוואדי. מה גם שלאחר אותה שיחה לא הצליחו הניצולים 
להוציא ולו שיחה אחת נוספת, וגם לאנשי ההצלה שהגיעו לאזור לא הראה הסלולרי 

אותות קליטה.
*

שבו  ורעייתו  והוא  להחלים,  מ.  ר'  של  רגלו  הספיקה  האירוע,  לאחר  השנה  כמחצית 
לשגרת חייהם הרגילה. הם ערכו סעודת הודיה רבתית, כשבשיאה נשא בעל הנס דרשה 
שבה תיאר בהתרגשות רבה את שרשרת הנִסים הגלויים שהובילה להצלתם, ולא שכח 
לציין את נִסו הגדול שהצליח להתקשר מהסלולרי שברשותו, במקום שבו לא הייתה 

קליטה כלל, דבר שאיש לא נותר אדיש לו.
הנואם הבא היה אחד מרבני הישיבה שבה מלמד ר' משה. בדרשתו הצליח להפתיע את 
כל הנוכחים כשאמר כי יש באמתחתו הסבר מתקבל על הדעת שיוכל לשפוך אור על 

תעלומת נס הקליטה הסלולרית:
הוא הזכיר לר' משה כי כעשר שנים טרם האירוע, בעת רכש לראשונה מכשיר סלולרי, 
הוא  כן  ועל  שבכיסו,  כלשונו,  הרע',  ה'יצר  מן  מאוד  הוא  חושש  כי  חבריו  באוזני  שח 
סלולרי  כשטלפון  המדרש  ולבית  הכנסת  לבית  ייכנס  לא  ואופן  פנים  שבשום  החליט 

בכיסו, אף כאשר הוא כבוי.
דולק  סלולרי  טלפון  כי  מסכימים  הכול  והגיוני;  פשוט  באופן  הטעים  הוא  דבריו  את 
מפריע עד מאוד להתנהלות תקינה וראויה בבית הכנסת, ומונע אפשרות לקיים כיאות 

את חובת: "ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (ויקרא יט ל).
ל'קרעים  להופכו  יכול  בכיס  דולק  שפלאפון  התורה,  לימוד  על  הן  אמורים,  הדברים 
קרעים', והן על עבודת התפילה; בלתי מתקבל על הדעת שאדם יבקש: "שמע קולנו... 
וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו", כשהטלפון מצלצל בכיסו ואף מזמזם ברטט, והיד 
ולהימנע  להדר  החליט  והוא,  הכיבוי.  כפתור  על  ללחוץ  כדי  אוטומטי  באופן  נשלחת 
מהאפשרות המצויה שישכח לכבות את מכשירו, ועל כן קבע לעצמו שלא להיכנס עם 

המכשיר לבית הכנסת, ויהי מה! 
ורבים  המדרש,  בבית  עצום  חיזוק  "חל  הדרשן,  סיפר  משה",  ר'  של  קבלתו  "בעקבות 
בעת  סלולריים  ממכשירים  ל'נקי'  הכנסת  בית  הפך  בזכותו  אליו.  להצטרף  החליטו 

הלימוד והתפילות.
לא ייפלא אפוא, כי לאדם שכזה שהחליט למנוע מהמכשיר שבכיסו מלהפריעו בתפילה 
ובעבודת ה', לעת מצוא גמל הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, ודווקא בזמן שבו היה 

אמור להיות כבוי, התעורר הסלולרי לחיים והצילו מגזר דין מוות".
'להתעדן באהבתך'

"הפרשה הזאת היא כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמים, ולכן היא שגורה בפינו בתפילתנו 
כל היום, ומפני זה ראוי להפליג בה העיון והחקירה יותר מבשאר הפרשיות". (אברבנאל, בהקדמה לפרשת 

העקדה)

אמירת פרשת העקדה הינה מנהג קדמון שהובא להלכה בלשון הטור (או"ח א ה): "טוב לומר פרשת 
יצרו  להכניע  וגם  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  האבות  זכות  לזכור  "כדי  יוסף':  ה'בית  ביאר  העקדה". 

לעבודת השם יתברך, כמו שמסר יצחק נפשו".

יש  אלא  בלבד,  באמירתה  די  אין  זו,  חשובה  מפרשה  התועלת  את  להפיק  שכדי  הפוסקים,  כתבו 
חשיבות  את  ילמד  וממנה  ונפלאותיו,  ה'  גדולת  את  יכיר  שמתוכה  כדי  ובפירושיה,  בה  להעמיק 
בכל  הצורך  די  להעמיק  נוכל  לא  זה  קצר  במאמר  ח).  א  או"ח  (מג"א  יתברך  למענו  נפשנו  מסירות 

פירושיה, אך ננסה לברר את מהותה וטעם אמירתה.

טעם הזכרת העקֵדה
העקדה:  פרשת  אמירת  מנהג  של  טעמו  את  העקדה)  (פרשת  היום'  'סדר  בעל  ביאר  נפלאה  בבהירות 
"אין לנו על מה לסמוך אלא על זכות אבותינו הקדמונים, שהיא מקיימת אותנו בגלותנו. מפני שעניין 
העקדה היה גדול במאוד מאוד, בין מצד העוקד ובין מצד הנעקד, עד שהקדוש ברוך הוא הבטיח 
שנזכור  רעה,  עלינו  והמבקשים  המקטרגים  מפני  בצער  עומדים  כשישראל  הדין,  שביום  לישראל 
עקדת יצחק ובכך יתמלא רחמים עלינו, ולא נפחד משום עניין, ואין שטן ופגע רע שיוכל לנו. לכן 
ראוי שנזכיר את עניין העקדה בכל יום ויום קודם שנסדר תפילתנו, כי בכך יתמלא הקדוש ברוך הוא 

רחמים עלינו ויקבל תפילתנו ותחינתנו בחמלה".

את דבריו סיים בעל 'סדר היום' במילים אלו: "ובעל נפש לא יבטל אותה בשום עניין, וגורם טובה 
גדולה לו ולכל ישראל".

אמירתה כהקדמה לפרשת הקרבנות
בבוקר  העקדה  פרשת  לומר  המנהג  שטעם  המלבי"ם  ביאר  יג)  כב  (בראשית  והמצוה'  'התורה  בספרו 
לפני אמירת הקרבנות הוא מפני שבאמת היה מן הראוי שכל אדם יקריב את עצמו לקרבן אשה לה', 

אלא שה' ברחמיו מקבל את גוף הבהמה כתמורה לגוף האדם.

עצמו  מסר  ויצחק  המזבח,  גבי  על  בנו  יצחק  את  אברהם  שהעלה  בעת  העקדה:  עניין  אף  היה  וכך 
להישחט על כבוד שמו, פעלה מחשבתו כמעשה, ומיכאל שר ישראל הקריב נשמתו על גבי מזבח 
של מעלה. לפיכך הצטווה אברהם על העקדה, אף שלא נשחט לבסוף, כדי שיהא מעשה העקדה 
הכנה לזרעו אחריו בעת שיצטוו על הקרבנות. ואכן, מאז מסירות נפשו של אברהם, בכל עת שאחד 
מזרעו מוסר נפשו במחשבה, זוכר הקדוש ברוך הוא את עקדת יצחק ומקבל את מחשבתו כמעשה 

ממש.

שקודם  א)  (כח  ביומא  הגמרא  דברי  פי  על  יעקב',  'בית  בסידורו  עמדין  יעקב  רבי  כתב  נוסף  טעם 
שחיטת קרבן תמיד של שחר היו שואלים: "האיר פני כל המזרח, עד שבחברון?", כדי להזכיר זכות 

אבות ישני חברון.

מעשה אבות סימן לבנים
בדרשתו לראש השנה ('תורת משה' וילך) תמה מרן ה'חתם סופר': מפני מה מזכירים אנו בכל יום דווקא 
את זכותו של אברהם, וכי חסרים היו מעשים כבירים של מסירות נפש, כחנה ושבעת בניה וסיפורים 

נוספים רבים ומפעימים שאירעו במהלך הדורות?

והשיב: בעקדת יצחק לא התנסה אברהם אבינו לבדו, כי אם את כל האומה העתידה לצאת ממנו ניסה 
השם יתברך. קורות חייו אפופי מסירות הנפש של אברהם אבינו עליו השלום, היו כמשל לקורות חיי 
אומתנו; בתחילה הוליכו ה' מגוי לגוי ומממלכה אל עם אחר, ובכך ניטע השורש לעמידתם בגבורה 

של רבבות אלפי ישראל בתלאות הגלות.

בהמשך חייו נוסה בניסיונות רבים ועמד בגבורה בכולם, ובכך השריש בצאצאיו את היכולת והגבורה 
לעמוד בעוז ובתוקף על משמר יהדותם, ולא להיכנע אף לגזרות של שמדות והריגות, מתוך מסירות 

נפש למען קדושת ה'.

וגידלו  זקנתו,  לעת  יחיד  בבן  ה'  שזיכהו  אחרי  העקדה,  ניסיון  מכולם,  הקשה  האחרון,  ובניסיונו 
שלושים ושבע שנים לתורה ולעבודה, נצטווה בשיא פריחתו להקריבו לעולה ונענה לציווי בזריזות 
ְנָׂשאַתִני  "ִּכי  בבחינת:  בניסיונות  לעמוד  הכוח  את  אחריו  בזרעו  ָטבע  זה  נשגב  במעשה  ובשמחה. 
ַוַּתְׁשִליֵכִני" (תהלים קב יא). ואכן, לאחר שהגיעו לדרגה הגבוהה ביותר מכל האומות, הן ברוחניות והן 
בגשמיות, ירדו בבת אחת למדרגות קשות של סבל בל יתואר, וכבר אלפיים שנה נמסרים הם לשבי 

ול ביזה, להרג ולאבדון, רחמנא ליצלן, ועומדים בכל הנסיונות הניתנים עליהם בגבורה עילאית.

על כן אנו מזכירים דווקא את עקדת יצחק, כי היא הייתה השורש והיסוד לכל מעשי מסירות הנפש 
שעשו צאצאיו של אברהם במהלך הדורות.

למסור נפש על קידוש ה'
נסיים בסיפור מחייו של גאון המוסר, הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל, שחייו היו דוגמה חיה למסירות 

נפש למען שמו באהבה:

היה זה בערוב ימיו של המשגיח, כשהובהל בפעם האחרונה בחייו אל בית החולים, אחר התקף לב 
חריף שממנו לא קם. בימים הראשונים לאשפוזו מצבו היה קשה עד מאוד, וביתר שאת הורע המצב 
בערב שבת קודש אחר הצהריים, כאשר אחד מגדולי הפרופסורים שהוזעק לחדרו, בדָקוֹ  ביסודיות 

ולאחר מכן פכר ידיו בייאוש כאומר נואש לחייו.

סביב מיטתו עמדו באותה שעה בני משפחתו המסורים ותלמידיו הגדולים שלא עזבוהו לרגע. והנה, 
"המצב  קלה.  תקווה  עיניו  אמרו  הפעם  אך  בחדרו,  הפרופסור  ביקר  שוב  השבת  יום  של  בבוקרו 
הוטב", בישר לתלמידו הגאון, רבי הירש פלאי, "סיכוייו של רבך לחיות טובים היום מאתמול. איננו 
מבינים את סיבת ההטבה, אך מי יודע, אולי ההטבה תלויה במשפט שהוא ממלמל כל העת, ללא 

הרף", סתם הפרופסור ולא פירש.

נכדו  קם  אז  או  התלמידים.  אמרו  פשרם",  את  להבין  הצלחנו  לא  אך  במלמוליו,  הבחנו  אנו  "גם 
שהקשיב אף הוא לחילופי הדברים וסיפר: "לפני כמה ימים, כשהובל מהאמבולנס לבית החולים, 
אומר  לשומעו  והופתעתי  לדבריו,  אוזן  להטות  הצלחתי  ממלמל.  ראיתיו  שעבר,  הלב  התקף  אחר 

מילה אחר מילה את כל פרשת העקדה שוב ושוב, כמתכונן למסור נפשו למען שמו יתברך".

"זה אירע בהתקף האחרון", יוסיף נכד אחר לספר אחר פטירתו, "אך גם בהתקף הלב הקודם שמענו 
אותו ממלמל, אולם אז מלמל דווקא את תפילת: 'נשמת כל חי תברך את שמך...'" (מוסף שב"ק נצו"י 

תש"ס).

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו – ֲאִני ה'!"

מעתע האר ססיפפפפם  ם

ירא

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

פרשת העקדה


