
בלק התבונן במלחמת יעקב ובני שכם
"ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי" (כב ב)

הכתוב  נקט  לא  מדוע  שלפנינו:  הכתוב  בלשון  לדקדק  יש 
'וישמע בלק'? ומדוע לא נאמר בלשון רבים: 'את כל אשר עשו 

ישראל לאמורי'?

ביאר ה'כלי יקר': ידוע ומפורסם הוא מנהגם של מלכי ימי קדם, 
שתדיר היה מונח על שולחנם 'ספר דברי הימים' שבו נכתבו כל 
"ַוַּיְרא  כאן:  שנאמר  וזהו  אבותיהם.  אבות  מימי  העתים  קורות 
ָּבָלק" – בלק התבונן בספר דברי הימים שהיה מונח לפניו, "ֵאת 
יעקב  של  מלחמתו  אופן  את   – ָלֱאמִֹרי"  ִיְׂשָרֵאל  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל 
היו  ביתו  ובני  שהוא  אף  שעל  שכם,  בני  כנגד  'ישראל')  (המכונה 
מתי מעט וניהלו מערכה כנגד אומה שלֵמה, בכל זאת ניצחו בה.

ובניו  יעקב  של  הצלחתם  כי  בלק  הבין  זה  במעשה  בהתבוננו 
לא באה מכוח זרועם, אלא בכוח התפילה, כפי שדרשה הגמרא 
(ב"ב קכג א) על הפסוק (בראשית מח כב): "ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי 
כיוון  בקשה".  זו  קשתי  תפילה,  זו  "חרבי   – ּוְבַקְׁשִּתי"  ְּבַחְרִּבי 
שראה כן החליט להתחכם ולהשתמש אף הוא בנשק זה כנגדם, 
ולמטרה זו קרא לבלעם הרשע שכוחו היה בפיו כדי שבכוח פיו 

יכריע את המלחמה לטובת בני עמון.

כוח התפילה תלוי בהכנה שקדמה לה
"ַוַּיְרא ָּבָלק... ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי; ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני 
ָהָעם ְמאֹד ִּכי ַרב הּוא... ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹר... ִלְקרֹא 

לֹו ֵלאמֹר" (כב ב-ג; ה)
הרה"ק  דרש  לתפילה  כראוי  ההתכוננות  מעלת  על  נאה  מוסר 

בעל 'תפארת שלמה' מראדומסק מפסוקים אלו: 
ונענים,  כנגדו  מתפללים  ישראל  שבני  בעובדה  בלק  כשהבחין 
ואילו הוא אינו נענה ורחוק ה' מישועתו, עמד וחקר את פשר 
הדברים, עד שהבין כי ההבדל בינו לבין בני ישראל נעוץ ב: "ָּכל 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי" – בהכנה הראויה שעושים הם קודם 
ומתכוננים  לפניה,  ומיטהרים  כשמתקדשים  התפילה,  אמירת 

לקראתה בתשובה ובמעשים טובים.
כאשר התבונן בדבר והבין "ִּכי ַרב הּוא" – רב כוחה של עבודה 
זו כדי לרומם ולנשא את תפילתם עד שמי שמים ואין ביכולתו 
להתמודד כנגדם, אולץ לשלוח שליחים לבלעם בן בעור "ִלְקרֹא 
לֹו ֵלאמֹר" – שיתפלל הוא כנגד בני ישראל. זאת משום שבלעם 
בתפילתם,  לחבל  יוכל  כי  היה  סבור  ומשכך  בעיניו,  גדול  היה 

ולהושיעו באמרי פיו. 

כוח הפה שייך לישראל בלבד
"ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַא ה' ִנָּצב ַּבֶּדֶר ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו" (כב כג)

קֹול  'ַהּקֹל  שנאמר:  ליעקב,  ניתן  הפה  (המלאך):  לו  אמר  "כך 
ואתה  חייהם.  ַבֶּחֶרב   – כולם  והאומות  כב),  כז  (בראשית  ַיֲעקֹב'... 
עליך  אבוא  אני  אף  בשלהם,  עליהם  ותבוא  אמונתך  תחליף 

בשלך! לכך כתיב: 'ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו'" (במ"ר כ יג).

את מקור דברי המדרש ביאר ב'עץ יוסף' (שם): שלא כפי שלהלן 
היא  זה  בפסוק  חסר,  בכתיב  "ְׁשֻלָפה"  המילה  נכתבה  לא)  (פס' 
נכתבה בכתיב מלא: "ְׁשלּוָפה". מכאן למד המדרש כי המלאך 
התכוון לומר בזה לבלעם 'ֶׁשּלֹו-פֶּה' – כלומר, כוח הפה שייך 

ליעקב, ואין לך רשות להשתמש בו כנגדו.

להתעלות בתפילה כבריה חדשה
"ַוִּיְפַּתח ה' ֶאת ִּפי ָהָאתֹון" (כב כח)

"נתן בה כח לדבר כענין 'ה' ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח' (תהלים נא יז), וכל זה 
היה כדי שיתעורר בלעם לשוב בתשובה" (ספורנו).

תמה המשגיח ממיר רבי ירוחם הלוי ליבוביץ זצ"ל ('דעת תורה' 
מלפני  דוד  של  בקשתו  בין  להשוות  יש  מקום  איזה  ואתחנן): 
ה' שישלח לו סייעתא דשמיא כדי שיוכל לעמוד לפניו כראוי 
בין  שנמנה  האתון  פי  פתיחת  של  העצום  הנס  לבין  בתפילה, 

אותם נִסים שנבראו בערב שבת בין השמשות?
ביאר הגאון רבי חיים קמיל ראש ישיבת אופקים: אכן כן! מדברי 
הספורנו התחדש לנו כי באמצעות הכנה נכונה לתפילה, יכול 
פי  פתיחת  בבחינת  שהוא  נס  יום  בכל  בקרבו  לחולל  אדם  כל 
האתון – להתרומם ממצב של אדם שאינו ראוי להוציא תפילה 
מפיו, לאדם שניתן בו כוח לדבר עם מלך מלכי המלכים בכבודו 
שמבקשים  לבקשה  האתון  פי  פתיחת  את  השוו  לכן  ובעצמו. 

'עבודת חיים' עמ' קנדאנו קודם התפילה: 'ה' ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח'.

קדיש יתום מן התורה – מנין?
"ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים" (כג י)

ַנְפִׁשי  "ָּתמֹת  מפראג:  המהר"ל  אחי  מפרידבורג  חיים  רבי  דרש 
ישראל,  של  כמיתתם  למות  התאווה  בלעם   – ְיָׁשִרים"  מֹות 
שבניהם מעלים את נשמתם אחר הפטירה באמירת קדיש יתום 
שאחריו עונים עשרה מתפללים את השבח הנשגב: 'יהא שמיה 

רבא מברך".

יהא  (עשרה)  'י'  תיבות  ראשי   – 'ְיָׁשִרים'  במילה  נרמז  זה  עניין 
שמיה רבא מברך'.

'אגרת הטיול' ע"פ 'טיול בפרדס'

תשובה מבטלת את הגזרות 
"א ִאיׁש ֵא-ל ִויַכֵּזב ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְוא ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר 

ְוא ְיִקיֶמָּנה" (כג יט)

מישרים  מגיד  הֶערצל  אבא  אברהם  רבי  פירש  רמז  בדרך 
דפרשבורג: "א ִאיׁש ֵא-ל ִויַכֵּזב" – בהנהגת העולם הטבעית אין 
הקדוש ברוך הוא חוזר בו מגזֵרותיו, אך אם "ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם" 
– מתנחם האדם על רעתו ושב בתשובה, אזי ירחם עליו הבורא 
ָאַמר  הכתוב: "ַההּוא  מאמר  בו  ויקוים  דינו,  גזר  רוע  את  ויקרע 

'אלף כתב' ח"ב סי' תתסְוא ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְוא ְיִקיֶמָּנה".

תקיעת שופר – תפילה מיוחדת לישראל
"ה' ֱאקָיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (כג כא)

שלשון  מבואר  א)  (לב  השנה  ראש  במסכת  הגמרא  מדברי 
הכתוב: "ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" מתייחסת למצוות שופר. ויש להבין 

מדוע בחר בלעם לשבחם דווקא על מצווה זו?
ביאר הגרי"ז מבריסק:

בנוסח תפילת מוסף של ראש השנה אנו אומרים: "מבין ומאזין 
מביט ומקשיב לקול תקיעתנו", כלומר, שבח מיוחד הוא לבורא 
כי  מכאן  למדנו  תקיעתנו.  לקול  הוא  ומאזין  שמקשיב  יתברך 
עיקר מהותה של מצוות תקיעת שופר היא תפילה ובקשה, אלא 
שבניגוד לתפילה רגילה שאנו מבטאים בה את מילות התפילה 

בשפתותינו, תפילה זו נאמרת באמצעות תקיעה בשופר. 
בניגוד  ישראל:  את  בלעם  ששיבח  את  להבין  נוכל  זאת  לאור 
ישראל  לעם  בפיהם,  רק  להתפלל  שביכולתם  העולם  לאומות 
באמצעות  מתפללים  הם  כאשר  אף  הוא  ברוך  הקדוש  מאזין 

'ברכת אברהם' מגילה יח אתרועת השופר.

כבוד בית הכנסת – לכל הפחות ככבוד הבית
"ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיךָ ִיְׂשָרֵאל" (כד ה)

בדרך צחות פירש רבי משה פולק רבה של באניהאד:
'אהל' הוא כינוי לבית מדרש, ככתוב (בראשית כה כז): "ְוַיֲעקֹב ִאיׁש 
כמה   – ּטֹבּו'  'ַמה  כך:  הכתוב  את  לפרש  ויש  אָֹהִלים",  יֵֹׁשב  ָּתם 
טוב היה אילו 'אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב' – בתי הכנסיות ובתי המדרשות, היו 
מטופחים ומפוארים כ'ִמְׁשְּכנֶֹתיךָ ִיְׂשָרֵאל' – כבתיהם ומשכניהם 

'וידבר משה'הפרטיים של ישראל. 

קריאת שמע בפתח אוהל מועד
"ְוֵהָּמה בִֹכים ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד" (כה ו)

בפתח  שמע  את  וקראו  בכו  ישראל  שבני  פירש  יונתן  בתרגום 
שמע  קריאת  עניין  מה  המפרשים  תמהו  וכבר  מועד.  אוהל 

לעניין מעשה פנחס?
ביאר ה'חתם סופר': פנחס המתין לבני ישראל עד שיקראו את 
(ברכות  חכמים  אמרו  שהרי  לתפילה,  גאולה  בה  ויסמכו  שמע 
היום.  אותו  כל  ניזוק  אינו  לתפילה  גאולה  הסומך  שכל  ב)  ט 
ויש לכך רמז בפסוק הבא: "ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו" – 'רַֹמח' הוא רמז 

לרמ"ח תיבות שבפרשת קריאת שמע.
*

באופן נוסף ביאר ה'שפתי צדיק': ברש"י על הפס' הנ"ל מבואר 
שבשעה קשה זו נעלמה ממשה רבנו ההלכה ש"הבועל ארמית 

קנאים פוגעים בו", עד שהזכיר לו פנחס את הדבר.
שמע  קריאת  את  שעה  באותה  ישראל  בני  קראו  לפיכך 

כדי  בתורתך",  עינינו  "והאר  מבקשים:  אנו  שבברכותיה 
שמכוח תפילה זו ידעו כיצד לנהוג.

פרשת בלק

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
שכם י

(

פני ם

אמן הופכת קללה לברכה
"ה' ֱאקָיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (כג כא)

"וכשמברך...  יא):  (ליום  משה'  ודרך  'הגן  בספר  כתב 
ואם  אמן.  יענה  שחברו  כדי  רם  בקול  לברך  מחויב 
אזי  קללה,  עליו  נגזרה  ושלום  חס  אם  אזי  כך  יעשה 

מהפך הקללה לברכה".

ביקש  כידוע  זה:  בפסוק  למצוא  נוכל  לדברים  רמז 
שבו  הקצר  הזמן  בחלקיק  ישראל  את  לקלל  בלעם 
הקדוש ברוך הוא כועס בכל יום. כיוון שבזמן זה ניתן 
להספיק לומר רק מילה אחת, רצה בלעם לומר: 'ַּכֵלּם', 
שנאמר:  ל'מלך'  זאת  הפך  הוא  ברוך  שהקדוש  אלא 

"ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (ע"ז ד ב, ובתוס' ד"ה רגע).

(עם  'אמן'  בגימטרייה  הינן  ו'מלך'  'כלם'  המילים  והנה, 
הכולל), מכאן שעניית אמן הופכת את הקללה לברכה, 

כדברי בעל 'ספר הגן'.

'אראנו נפלאות' עמ' נד

"וכ˘מברך... מחויב לברך ב˜ול רם כ„י ˘חברו יענה ‡מן. ו‡ם יע˘ה 
כך ‡זי ‡ם חס ו˘לום נ‚זרה עליו ˜ללה, ‡זי מהפך ה˜ללה לברכה".

(ספר 'ה‚ן ו„רך מ˘ה' ליום י‡)

ברכו˙ ה˘חר בחברו˙‡ – ס‚ולה ב„ו˜ה ל˘מירה ולברכה.
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כרבבות מיהודי הונגריה, הובל זליג לייב, בחור מתמיד וירא שמים מבני העיר סאטמאר, למחנות 
ה'מונקא טאבור' הידועים לשמצה, שם עתיד היה לעשות את החודשים הבאים בעבודת כפייה 

תת אנושית, תחת שמירתם ההדוקה של קציני הצבא ההונגרי.
על המחנה שבו שהה זליג לייב הופקד קצין אנטישמי במיוחד, קצין זה לא החמיץ כל הזדמנות 
להתעלל ולהשפיל את נתיניו. כך, בכל בוקר לאחר שנת לילה טרופה בצפיפות בלתי נסבלת, 
יוצא היה הכרוז מלפני הקצין: 'לקום בבת אחת!', והכול היו חייבים להישמע לו ולזנק ממיטתם 

יחד באותה השנייה בדיוק.
אם הקדים אחד האסירים את משנהו, אפילו ברגע קטון, הוכרחו כולם לשכב כבתחילה ולמלא 
היה  יכול  מציאותית,  בלתי  כמעט  הייתה  זו  פקודה  שביצוע  שכיוון  אלא  בשנית.  הפקודה  את 
הדבר לחזור על עצמו לעתים אף עשרים פעם, עד שהשביע הקצין את תאוותו האכזרית והניח 

לאסירים לנפשם.
מיד לאחר התעללות הבוקר, הובלו האסירים לבית המרחץ שלא היה אלא בור מים רחב החפור 
מובן  השני.  מצדו  ולצאת  האחד  מצדו  לבור  להיכנס  עליהם  היה  זה  אחר  בזה  היער.  באדמת 
מאליו שבימות החורף היה הדבר כרוך בייסורים מרים, מה שגרם לרבים מהאסירים להתחמק 

מ'תענוג' זה באמתלאות שונות ומשונות.
והממונה  ארוכה,  בשורה  הועמדו  שבמסגרתו  'ַאֶּפל',  המכונה  למסדר  האסירים  נאספו  לסיום 

היה עובר עם רשימותיו לבדוק שחלילה לא נפקד מהם אחד.
*

בשביל זליג לייב מיודענו הייתה שעה זו בגדר הצלה של ממש. בדקות הקצרות שבהן התארגנו 
לובשן  תפיליו,  את  נסתר  מכיס  שולף  צדדית,  לפינה  היה  ממהר  הבוקר,  למסדר  הרוחצים 
לצד  להתייצב  וממהר  חולצן  שמע,  קריאת  של  הראשונה  הפרשה  את  קורא  הבזק,  במהירות 

חבריו.
היה זה ביום חורף קפוא. כרבים אחרים חמק זליג לייב מהרחיצה בבור המצחין, וכשהבחין בכך 
שהקדים הפעם, התעורר בו להט קודש להתעכב עוד מעט עם התפילין, כדי לקרוא מהן את גם 

את הפרשה השנייה של קריאת שמע.
בו  הביט  האכזר  והקצין  מקומם,  על  העומדים  רוב  התייצבו  כבר  למסדר  הגיע  שכאשר  אלא 

כארי שוחר לטרף. 
"הושט את ידך!", פקד הקצין, וזליג לייב מיהר להישמע לו.

של  ראשו  אל  עיניו  את  הקצין  העביר  היד  מן  השדופה.  היד  על  היטב  ניכרו  הרצועות  סימני 
הבחור שהיה יבש לחלוטין וקרא:

"יהודים מלוכלכים שכמוכם! אם לא די בכך שאינכם רוחצים עצמכם כבני אדם, מוסיפים הנכם 
חסרי  מלמולים  ולמלמל  בהמה  של  מעור  ברצועות  עצמכם  לחגור  במנהגכם  פשע  על  חטא 

פשר מבוקר עד ערב".
מחר  כי  עליכם  אני  גוזר  "לפיכך  בשאגותיו,  הקצין  המשיך  הזה",  לדבר  קץ  לשים  "החלטתי 
בבוקר תביאו כולכם את התפילין שלכם אליי, אשרוף אותן לפני כולם, וכך אחנך אתכם להיות 

בני אדם".
"ואתה", פנה הקצין לזליג לייב הרועד מפחד, "דע לך כי כבר היום אחר הצהריים נקבעה לך 

שעה למשפט בפני שופט המחנה שישפוט אותך על מעשיך המחפירים!"
*

נקל לשער עד כמה פחד זליג לייב באותם רגעים. לא רק מחמת העונש הצפוי לו, או מחמת 
התפילין שיאבד, כי אם גם על חילול השם הגדול הצפוי להיגרם ממעמד שכזה. בפרט שהיו 
בין האסירים יהודים הרחוקים מתורה ומצוות, שמראה התפילין הנשרפות עשוי היה לדרדר 

את אמונתם לשפל חדש.
בצר לו החל לשפוך תחינה לפני בורא העולם שיצילנו משִני הרשעים ויגדיל את שמו יתברך 
בעולם, למען ידעו וייראו כי לא תצא רעה מכך שסיכן עצמו למען מצוות תפילין וקריאת שמע.

*
אותו  ומלווים  לגורלו  חרדים  כשחבריו  למשפט,  לייב  זליג  הובל  מכן  לאחר  ספורות  שעות 
במבטים רווי רחמים. בדרך הטבע לא היו סיכוייו גדולים. הן ידעו הכול כי אכזריותו התהומית 

של אותו השופט רבה אף על זו של הקצין. 
בכל זאת לא רפתה אמונתו של זליג לייב. תוך כדי הליכתו הוא מלמל פסוקי אמונה וביטחון 

ונשא בלבו תפילה חרישית, אולי יחוס אולי ירחם.
*

נכנס הבחור לאולם המשפט ועיניו חשכו. בניגוד למקובל לא הוקצה לו כל עורך דין שיגן עליו, 
ונדמה היה כי אין לו כל סיכויים למול השופט והקצין שעמדו לפניו.

המשפט נפתח בנקישת פטיש, והשופט התעניין תוך שהוא מביט בבוז בבחור הצנום שלפניו: 
"לשם מה נקרא יהודי זה למשפט?"

"משום שאיחר בחוצפתו להגיע למסדר הבוקר", השיב הקצין כשעיניו רושפות שנאה וכעס.
"מדוע התאחרת?", צווח השופט על הבחור. 

של  בעיצומה  הייתי  "כי  ומגומגם:  שפל  בטון  השיב  והוא  הצעקה,  מעוצמת  רעד  זליג  של  גוו 
התפילה".

דממת מוות עמדה באוויר. לאחר כמה שניות שבהן ציפה זליג לגרוע מכול, פתח השופט את 
פיו ואמר לקצין בתרעומת: "וכי מה חשבת, שלא לאפשר ליהודים להתפלל? הלוא תפילה היא 

צורך הומאני ממדרגה ראשונה, ואף מעוגנת בחוקי המדינה".
"היש לך האשמות נוספות כלפי הבחור?", המשיך השופט ושאל, והקצין שהתבלבל לחלוטין 
מההתרחשות הבלתי צפויה בעליל, הגיב: "יהודי מלוכלך זה אינו מתרחץ כמנהג בני אדם, ואף 
עמו.  בני  כמנהג  מטונף  להישאר  ומעדיף  מכך  הוא  מתחמק  למרחץ,  מסודרת  שעה  שקבענו 

והראיה לכך היא ששערותיו היו יבשות לגמרי בשעת מסדר הבוקר".
"מה תטען להגנתך?", שאל השופט את הבחור.

"הסיבה לכך פשוטה", השיב, "בזמן שהתפללתי הספיק שערי להתייבש".
פני הקצין חפו, והוא החליט לנסות את מזלו בפעם האחרונה: "אדוני השופט, הן לא ייתכן כי 

בכל שעות היום יעסקו היהודים במלמולים חסרי פשר כאנשים שדעתם התבלעה עליהם..."
"אין זאת", קטע השופט את דבריו, "אלא משום שאינכם מקצים להם זמן קבוע לתפילה . אי 
לכך אני קובע כי מעתה תקצו לכל היהודים שומרי המצוות פרק זמן קבוע לתפילה בכל בוקר, 

צהריים וערב כדי שיוכלו להמשיך במנהגם כמקדם".
*

משני צדי המתרס עמדו, הבחור והקצין, והביטו בשופט בעיניים קמות. שניהם גם יחד לא יכלו 
להבין את התנהגותו המוזרה הנוגדת את כל השקפת עולמו המושתתת על שנאה יוקדת לכל 

יהודי באשר הוא.
ניכר היה כי המבטים הסבו אי נוחות לשופט, שאף הוא לא ידע להסביר את שעבר עליו. מתוך 
דש  על  עיניו  שנחו  עד  ראש,  ועד  רגל  מכף  שלפניו,  הבחור  את  כמתנצל  סקר  הוא  מבוכתו 

חולצתו שחסרה הייתה כפתור בודד.
ברגע זה התפקעו כל מטעני השנאה שבקרבו והוא קרא בזעם: "איזו חרפה! כיצד מעיז אתה 
בשרך  על  תלמד  כך  מחר!  בוקר  לארוחת  ראוי  אינך  שכזה?  מבזה  באופן  שופט  לפני  לעמוד 

לכבד את בית המשפט!"
למשמע גזר דינו, אך בקושי הצליח זליג להחניק את אנחת רווחתו. לאחר שקד לפני השופט 

כמצווה עליו, מיהר לשאת את רגליו ולהסתלק מאולם המשפט.
הטבע.  את  להפוך  שבכוחה  תפילה,  של  כוחה  הוא  גדול  כמה  עד  עיניו  במו  ראה  כן,  כי  הנה 
כבלעם בשעתו התהפכה קללתו של השופט לברכה, ומעז יצא מתוק. שכן מאותו היום ואילך 
של  חמתו  ועל  אפו  על  בתפילין,  עטורים  גלי  בריש  להתפלל  שבמחנה  היהודים  לכל  הותר 

המפקד האכזר.
'בפקודיך אשיחה' ח"א עמ' קצב

'אנא בכח',  לאחר אמירת סדר קרבן התמיד, תיקנו לנו מסדרי התפילה לומר את הפיוט הקדוש 
שחיבר התנא הקדוש רבי נחוניה בן הקנה (שו"ת הרשב"א ח"א סי' רכ). סודות גדולים ועצומים רמוזים 
נברא  שבכוחו  אותיות  מ"ב  בן  הקדוש  המפורש  לשם  תיבותיו  במ"ב  רומז  הוא  וכידוע  זה,  בפיוט 

העולם. 
בעל 'סדר היום' (סדר קרבנות) נתן שני טעמים לסיבה שתיקנו לאומרו אחר אמירת פרשת התמיד 

וסדר המערכה:
המקדש.  בבית  בוקר  בכל  נאמרה  היא  שאף  הכוהנים  ברכת  הוזכרה  לא  הקרבנות  בפרשיות  א. 
בברכה זו ברכו הכהנים את העם בשם המפורש של מ"ב אותיות, וכזכר לדבר אנו אומרים את הפיוט 

"אנא בכוח" שכאמור רומז הוא לשם קדוש זה.
ב. פיוט זה הוא מעין תפילה לבורא יתברך שיראה בעוניינו ויפדנו מן הגלות. וכעת, לאחר שהזכרנו 
את עבודת הקרבנות הנשגבה שזכינו לה בהיות בית מקדשנו בנוי על מכונו בתפארתו, וִלבנו כמה 
הגלות  קושי  על  בכוונה  להתפלל  יותר  הראוי  זמן  לך  אין  המחודש,  לבניינו  ומתקווה  מגעגועים 

והגאולה העתידית.
תתיר צרורה

בשורתו הראשונה של הפיוט אנו מבקשים: 'אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה', כלומר: התר את 
עמך ישראל מכבלי הגלות שבהם צרורים הם.

במסכת בכורות (ח ב) הובאה שאלתם של זקני אתונא אל רבי יהושע בן חנניה: "מילחא כי סריא 
במאי מלחי לה", כלומר: טבעו של המלח לשמור על הבשר שלא יסריח, אך כיצד ניתן לשמור על 

המלח שלא יסריח?
כידוע, בשאלותיהם של זקני אתונא ותשובותיו של רבי יהושע בן חנניה טמונים סודות עמוקים 
עד מאוד. בשאלה זו ביאר הגר"ח מוולוז'ין (דרשות, לר"ה) כי התכוונו זקני אתונא לשאול: הרי ייסורי 
שבפועל  כיוון  אך  הבשר,  את  המנקה  כמלח  ישראל  של  עוונותיהם  את  למרק  כדי  נועדו  הגלות 
ייסורים אלו עצמם גורמים לישראל לחטוא, נמצא שאין לדבר סוף. כיצד אפוא יתכפרו העוונות 

אם הייסורים עצמם גורמים עוונות?
על פי זה נוכל לפרש כי זוהי בקשתנו מהקדוש ברוך הוא: "אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה", רק 
אתה, בכוחך הגדול תוכל להתיר אותנו מהקשרים החזקים של הגלות, שככל שהיא מתארכת, כך 

מתרבים עוונותינו ומרחיקים אותנו מהגאולה ('רנת יצחק' קבלת שבת).
ויותר  יותר  לשקוע  לנו  גורם  הגלות  קושי  כאמור,  כי  נורא',  טהרנו  'שגבנו  מבקשים:  אנו  עוד 
הוא  ברוך  מהקדוש  מיוחד  לסיוע  אנו  זקוקים  לכן  גאולתנו,  את  למנוע  העשויה  עובדה  בטומאה, 
שהוא עצמו יערה עלינו רוח טהרה, ישגבנו וירוממנו מעומק טומאת הגלות ויטהרנו מן הטומאה 

('לחם רב' תפלת מנחה לחול).

יום הכיפורים במוסקבה הקומוניסטית
סיפר הצדיק רבי יצחק זילבר זצ"ל: היה זה בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, עת הכבידו 

הקומוניסטים את עולם על שארית הפלֵטה של שומרי היהדות ברוסיה.
בחפצם לקעקע כל זכר לדת בקרב נתיניהם הכריזו הקומוניסטים כי מעתה יתקצר שבוע העבודה 

לששה ימים. אלא שליום החופשי נבחר אחד מימי השבוע, וכמובן לא הייתה זאת שבת קודש.
באותה שנה חל יום הכיפורים ביום החופשי. שמחו היהודים עד מאוד כי לא יצטרכו לעבוד ביום 
הכיפורים, אלא שהרשעים שנוכחו בשמחתם מיהרו לשלוח מברק בהול שבו ציוו כי באופן מיוחד 
יידרשו היהודים לעבוד ביום החופשי, והנמנעים יפוטרו לאלתר. משמעות הפיטורים באותם ימים 

הייתה מוות ברעב.
שביכרו  נפש  מוסרי  יהודים  כמניין  יום  באותו  התאספו  הבירה  שבמוסקבה  הגדול  הכנסת  בבית 
של  מבוטלת  בלתי  כמות  ההיכל  שרץ  מלבדם  הכיפורים.  יום  קדושת  למען  עבודתם  את  לאבד 

מלשינים ומרגלים.
באומץ רב נעמד רב בית הכנסת, הרב קלמנס kalmans זצ"ל ודרש את דרשתו שלא כללה אלא 

סיפור קצר בעל מסר חריף:
מעשה ביהודי שגידל במסירות אפרוח קטן, דאג לכל מחסורו, האכילו והשקהו. כשגדל האפרוח 
והפך לתרנגול מגודל נעלם ביום בהיר מן הלול. הבין האיש כי מאן דהוא חמד אותו כדי לאכול את 

בשרו, על כן מיהר לבית השוחט בתקווה למצוא שם את הגנב.
כשהגיע אל השוחט הבחין בגנב העומד כשהתרנגול בידו, רגע לפני השחיטה, ומיד החל לזעוק 
חמס: "גזלן, השב לי את התרנגול!", אלא שהגנב לא שעה לבקשתו וטען כי תרנגול זה גדל בביתו. 
כך התווכחו השניים עד שייעץ להם אדם חכם: "שחררו את התרנגול סמוך לחצרו של הנגנב וראו: 

אם רגליו מוליכות אותו מאליהן לחצר, הרי ברור שהוא בעליו האמתיים של התרנגול".
את  התר  עולם,  של  ריבונו   – צרורה"  תתיר  ימינך  גדולת  בכח  "אנא  ואמר:  דרשתו  את  הרב  סיים 

הרצועה הסוגרת על בניך, וראה לאן ישימו כולם את פניהם.
מיהרו  זה  אחר  בזה  כאשר  החריף,  המסר  את  הכול  הבינו  הנעילה  זמן  בהתקרב  הצהריים  לאחר 
לבית הכנסת מאות יהודים דוויים וסחופים שזה עתה הותרה רצועת עבודתם מעליהם, כדי לחטוף 

ולטעום לכל הפחות את סופו של היום הקדוש (מוסף שב"ק תולדות תשס"א).
דורשי יחודך כבבת שמרם

בהמשך התפילה אנו מבקשים: "נא גיבור, דורשי יחודך כבבת שמרם", כלומר, הלומדים את סתרי 
התורה כדי לייחד ייחודים, שמרם מכל צער העשוי להפריע להם בלימודם הקדוש ('עץ יוסף').

על  ב)  יד  (חגיגה  חז"ל  שמספרים  כפי  התורה,  בפנימיות  העוסקים  לאלו  במיוחד  נצרכת  זו  בקשה 
ארבעת התנאים הקדושים שהגו בחכמת הנסתר ורק אחד מהם יצא בשלום. לפיכך מבקשים אנו 
על העוסקים בתורת הנסתר שלא יטו מדרך האמת ולא יינזקו כתוצאה מלימודם (הגאון רבי אליעזר 

משה הורביץ, סידור 'התהלה והתפארת').

בנוסף לכך טמונה כאן בקשה על החכמים מוסרי התורה, שיברכם ה' בממון ולא יהיה להם דוחק, 
שיטהרם מהרהורים רעים, שיעשה עִמם תמיד צדקה כרוב רחמיו ויושיעם למען שמו.

לרגע  פוסקים  אינם  שהצדיקים  כשם  מידה:  כנגד  מידה  הוא  גמלם',  תמיד  'צדקתך  של  זה  שכר 
מלהגות בדברי התורה הקדושה ומעבודת ה', כך מבקשים אנו שרחמי הקדוש ברוך הוא יהיו תמיד 

עליהם, ולרגע לא יפסוק מלהשגיח עליהם ולדאוג לכל מחסורם ('לחם רב' תפילת המנחה).
שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות

טבע האדם שאינו מסוגל לפרט בשפתיו את כל הקשיים העוברים עליו דבר יום ביומו, אולם כאשר 
הוא זועק ממעמקי לבבו, ניתן לשמוע בזעקתו ביטוי לכלל המצוקות העוברות עליו. 

וזאת אנו מבקשים מריבון העולמים: שמע את צעקתנו, כי רק אתה – יודע תעלומות –
יכול להבין מתוכה את עומק הקושי שבו שרויים אנו בגלות המרה ('לחם רב' שם).

לכאורה נראים הדברים כסותרים: אם הקדוש ברוך הוא יודע תעלומות, מדוע עלינו לצעוק אליו? 
והביאור: הטעם שאסור לאדם להרים קולו בתפילה הוא משום שעליו להאמין כי הקדוש ברוך הוא 
יודע את שבעומק לִבו. לפיכך אחר שאנו מבקשים כאן 'ושמע צעקתנו', מוסיפים אנו מיד: 'יודע 
תעלומות', כלומר: העובדה שאנו צועקים מתוך ייסורי הגלות אינה סותרת את אמונתנו שהנך 'יודע 

תעלומות', ולפיכך מבקשים אנו שתענה לצעקתנו ותושיענו (סידור 'התהלה והתפארת').

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

מתוך צרה המציאם פדות ורווחה

מעתע האר סססייפפפום  ם

ציא

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

אנא בכוח


