
הכנת דירה לה'
"ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה'" (ל ג)

דרש בעל ה'באר משה' מאוז'רוב: 
"ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר" – כאשר בונה האדם לעצמו בית דירה לדור בו; 
"ֶנֶדר ַלה'" – עליו לדאוג לבנות גם דירה לה', אם בהרמת תרומה 
בדירתו  שיְיַחד  בכך  ואם  מדרש,  לבית  או  כנסת  לבית  הגונה 
כעין  ולתפילה,  ללימוד  לה'  קודש  שיהיה  מיוחד  חדר  עצמה 
צריך  בית  שהבונה  א)  נ  דף  תזריע  (פר'  הקדוש  בזוהר  המבואר 
ביתו  על  תשרה  ואז  ה',  עבודת  לצורך  שעושהו  בפיו  להזכיר 

סייעתא דשמיא.

על האדם לנהוג כראוי למעלת תפילתו
"א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה" (ל ג)

אמר הרה"ק רבי זאב וואלף מז'יטומיר:
הבורא  רוממות  גודל  את  אנו  מזכירים  עת  התפילה,  בשעת 
גדלות  לעומת  גודל שפלותנו  את  מיד  אנו  חשים  שמו,  יתברך 
לאחר  זו  ממדרגה  לרדת  שלא  להיזהר  האדם  על  הבורא. 
לבל  לתפילתו,  בהתאם  היום  במשך  להתנהג  אלא  התפילה, 

תזוח עליו דעתו אחר כך.
בל   – ְּדָברֹו"  ַיֵחל  "א  זה:  מפסוק  ללמוד  נוכל  זו  להנהגה  רמז 
יחלל האדם את שדיבר פיו בעת תפילתו ויתנהג אחר כך כפי 
עליו   – ַיֲעֶׂשה"  ִמִּפיו  ַהֹּיֵצא  "ְּכָכל  אלא  הרע,  ויצרו  לבו  נטיית 
שיצאה  בשעה  מדרגתו  את  התואמת  בענווה  תמיד  להתנהג 

התפילה מפיו.
 'אור המאיר'

התרת נדרים בימים הנוראים
"א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה" (ל ג)

מקור למנהג התרת נדרים בערב ראש השנה, דרש מפסוק זה 
רבי מרדכי הכהן מצפת בעל ה'שפתי כהן' על התורה:

להתיר  שיש  מכאן  'אלול',  תיבות  סופי   – ְּכָכל"  ְּדָברֹו  ַיֵחל  "א 
נדרים בחודש אלול קודם ראש השנה.

נדרי'  'כל  תפילת  הוא  הנדרים  את  בו  להתיר  שנהגו  נוסף  זמן 
זה  למנהג  אף  כי  ציין  החמה'  'אור  ובספר  הכיפורים.  יום  בליל 
נוכל למצוא רמז מלשון הכתוב בפרשתנו (להלן ל יד): "ָּכל ֵנֶדר 
ְוָכל ְׁשֻבַעת ִאָּסר ְלַעּנֹת ָנֶפׁש ִאיָׁשּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיָׁשּה ְיֵפֶרנּו" – בזמן 

שמצווה היא "לענות נפש", יש להתיר כל נדר וכל שבועה.

אימתי מחליפים ישראל את אומנותם
"ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב" (לא ח)

נושעים  שאין  באומנותם:  אומנתו  והחליף  ישראל,  על  בא  "הוא 
אומנותם  ותפש  הוא  ובא  ובקשה,  תפלה  ידי  על  בפיהם  אלא 
באומנות  אומנותם  והחליפו  עליו  באו  הם  אף  בפיו.  לקללם 
האומות שבאין בחרב, שנאמר (בראשית כז מ): 'ְוַעל ַחְרְּב ִתְחֶיה'" 

(רש"י).

על פי דברי רש"י ביאר בספר 'נחלת עזריאל' (בפרשת וזאת הברכה) 
ַעם   ָכמֹו ִמי  ִיְׂשָרֵאל   ַאְׁשֶרי" כט):  לג  (דברים  הכתוב  לשון  את 
נֹוַׁשע ַּבה' ָמֵגן ֶעְזֶר ַוֲאֶׁשר ֶחֶרב ַּגֲאָוֶת ְוִיָּכֲחׁשּו אְֹיֶביךָ ָל": בנוהג 
הם  מתפללים  שבו  בפה  אלא  אינו  ישראל  של  כוחם  שבעולם 
את  הגויים  מכחישים  שלעתים  אלא  ַּבה'"),  נֹוַׁשע  ("ַעם  ה'  לפני 
 ,("ְוִיָּכֲחׁשּו אְֹיֶביךָ ָל") כוחם בכך שמשתמשים אף הם בכוח זה
לכן מבטיחם הכתוב: "ַוֲאֶׁשר ֶחֶרב ַּגֲאָוֶת" – במקרה שכזה 

יכולים אתם להשתמש כנגדם בחרב, ומובטח לכם כי תנצחום.
בספר 'נעים זמירות' (תהלים כ ח) הוסיף והמליץ על כך את לשון 
ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  "ֵאֶּלה  ח-ט):  (כ  בתהלים  הפסוקים 
ְּבֵׁשם ה' ֱאקֵינּו ַנְזִּכיר; ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעֹוָדד" 
– כאשר אומות העולם נלחמים בנו ברכב ובסוסים, אזי עלינו 
כאשר  אולם  בהם,  להילחם  כדי  בתפילה  ה'  שם  את  להזכיר 
הם משתמשים בכוחנו וכורעים ונופלים בתפילה לקדוש ברוך 

הוא, אזי אנחנו נקום ונתעודד כנגדם בחרב ובחנית.

לשמור על כלי האומנות
דרש ה'חפץ חיים': מלשון רש"י נראה כי דיבורו של היהודי הוא 
בגדר 'כלי אומנותו'. אם כן, כפי שהאמן שומר מכל משמר על 
מלאכתו  את  בהם  לעשות  להמשיך  שיוכל  כדי  אומנותו,  כלי 
כראוי, כך צריך כל יהודי לשמור על נקיות דיבורו, כדי שייצאו 
לפני  לרצון  יתקבלו  וכך  ומושלמות,  מתוקנות  מפיו  תפילותיו 

'חפץ חיים' על התורהאדון כול.

תיקון על ידי תשובה 
"ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר... ְוכֹל ֲאֶׁשר א ָיבֹא 

ָּבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים" (לא כג)
דרש בעל ה'בן איש חי':

לחטאים   – ְוָטֵהר"  ָבֵאׁש  ַּתֲעִבירּו  ָבֵאׁש  ָיבֹא  ֲאֶׁשר  ָּדָבר  "ָּכל 
באש,  הנשרף  בקרבן  לכפרם  היה  ניתן  המקדש  בית  שבזמן 
התורה  פסוקי  קריאת  באמצעות  הזה  בזמן  גם  תקנה  קיימת 
שנמשלה לאש, כדברי הגמרא (מנחות קי א): "כל העוסק בתורת 

ָּבֵאׁש"  ָיבֹא  א  ֲאֶׁשר  "ְוכֹל  אולם  חטאת".  הקריב  כאילו  חטאת 
– לחטאים שאינם ניתנים לכפרה בקרבן, כליצנות, כעס, שקר 
וכדומה, "ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים" – אין תקנה בזמן הזה אלא באמצעות 

חרטה ותשובה הנעשית בשפיכת הלב כמים ובדמעות שליש.
'אדרת אליהו'

תפילה בהתלהבות 
בדברי התעוררות שנשא בפני תלמידיו ביום הדין, אמר ה'חפץ 

חיים':

בתורתנו נאמר: "ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר", 
כן  על  האסורים,  לדברים  התלהבותנו  באש  חטאנו  הלוא  ואנו 
צריכים אנו לטהר את עצמנו על ידי אש התפילה בהתלהבות 

'התורה והעולם' עמ' קמט וברגש קודש. 

כספנו וזרענו ירבה כחול
"ַוִּיְּגׁשוּ ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ִּגְדרֹת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ּפֹה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו" (לב טז)
"חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, שהקדימו מקניהם 
עיקר  העיקר  עשו  כן,  לא  כד)  פס'  (לקמן  משה  להם  אמר  לטפם. 
גדרות  כך  ואחר  לטפכם  ערים  תחלה  לכם  בנו  טפל,  והטפל 

לצאנכם" (רש"י).
'המבדיל'  לפיוט  סופר'  ה'חתם  התייחס  מתשובותיו  באחת 
שאנו אומרים במוצאי שבתות והביא שבמקורות קדומים נוסח 
הפזמון הוא: "כספנו וזרענו ירבה כחול וככוכבים בלילה", אולם 
בסידורים מן הדורות האחרונים שונה הנוסח ל: "זרענו וכספנו 

ירבה כחול".
מבאר ה'חתם סופר': נראה כי המסדרים שינו זאת לאור דברי 
ראובן  ובני  גד  בני  את  משה  שהוכיח  כך  על  בפרשתנו  רש"י 
על הקדמת ממונם לזרעם. אולם למעשה יש לדחות שינוי זה, 
'כספנו  שכן מבחינת משקל החרוז מתאים יותר להתנסח כאן 

וזרענו'. 
'ירבה  הראשון  שהדימוי  יוצא  וכספנו'  'זרענו  לגרסת  שהרי 
מתייחס  בלילה'  'ככוכבים  והשני  ל'זרענו',  מתייחס  כחול' 
ל'כספנו'. דימוי זה אינו מתאים: על כספנו ראוי שנבקש שירבה 
אלא  כחול,  שירבו  שנבקש  מתאים  אין  בנינו  על  אולם  'כחול', 
העולם ויהיו בעלי יקר וגדולה  את  'ככוכבים בלילה' – שיאירו 

ככוכבי הלילה.
וכספנו  ל'זרענו  הדימויים  סדר  את  לשנות  ניתן  לא  כן,  כמו 
'המבדיל'  ירבה ככוכבים בלילה וכחול', כי הרי כל חרוזי פיוט 
כנה:  על  הגרסה  את  להשיב  ראוי  לפיכך  ב'לילה'.  מסתיימים 

'כספנו וזרענו ירבה כחול וככוכבים בלילה'.
שו"ת 'חתם סופר' או"ח סי' ס

לה' הישועה 
"ְוִאם א ַתֲעׂשּון ֵּכן ִהֵּנה ֲחָטאֶתם ַלה' ּוְדעּו ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא 

ֶאְתֶכם" (לב כג)
לכאורה יש להבין מפני מה הוצרך משה לדבר קשות עם בני 
גד ובני ראובן, לאחר שהתחייבו בפה מלא (לב יז): "ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ 

ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"?
ביאר רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זי"ע: 

משה הקפיד על כך שבני גד ובני ראובן לא הזכירו שם שמים 
בני  לפני  חושים  להיחלץ  כוונתם  על  מצהירים  בעודם  בפיהם 
כן  ועל  ידי',  ועוצם  'כוחי  של  ניחוח  נדף  מדבריהם  ישראל. 
אלא  אינו  במלחמה  ניצחונם  כי  להם  והבהיר  משה  הוכיחם 

מאת ה'.
ִאם  מֶֹׁשה  ֲאֵליֶהם  "ַוּיֹאֶמר  כ):  (שם  הכתוב  בלשון  נרמז  זה  דבר 
ַּתֲעׂשּון ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִאם ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני ה' ַלִּמְלָחָמה" – רק אם 
יקוים  אזי  למלחמה,  צאתכם  לפני  ה'  שם  את  להזכיר  תקפידו 
ֶאת  הֹוִריׁשֹו  ַעד  ה'  ִלְפֵני  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ָחלּוץ  ָּכל  ָלֶכם  "ְוָעַבר  בכם: 

אְֹיָביו ִמָּפָניו" (שם כא).
הללו  שהקפידו  מצינו  משה  של  תוכחתו  לאחר  מיד  ואכן, 

ֲחלּוץ  ָּכל  ַיַעְברּו   כז): "ַוֲעָבֶדי (שם  ככתוב  ה',  שם  את  להזכיר 
ָצָבא ִלְפֵני ה'". 

'חכמת חיים'

פרשת מטות

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

לא נפקד ממנו איש
 "ֲעָבֶדי ָנְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְּבָיֵדנּו ְוא

ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש" (לא מט)

נפרע מי  "בזכות  מובא:  יא)  (רבא  אליהו'  דבי   ב'תנא 
בזכות העולם?  מאומות  לישראל  הוא  ברוך   הקדוש 
 בני האדם שמשכימים ומעריבים לבית הכנסת ולבית
הוא ברוך  הקדוש  את  ומברכים  אמן,  ועונים   המדרש 
 באמן. עליהם הכתוב אומר (תהלים נה יט): 'ָּפָדה ְבָׁשלֹום

ַנְפִׁשי ִמְּקָרב ִלי ִּכי ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי'".

ִנְפַקד "ְוא  התיבות:  בראשי  למצוא  נוכל  לכך   רמז 
ניצחו ישראל  שבני  ומכאן  'אמן',  שהם  ִאיׁש"   ִמֶּמּנּו 

במלחמתם בזכות עניית אמן, כדברי תנא דבי אליהו.

'אמונת יצחק' מטות

בימים אלו שבהם כולנו נושאים 
עיניים בתחינה לבוא הגאולה

נתחזק כולנו
בעניית אמן, 
ובכך נזכה שיקויים בנו:

"ותחזינה עינינו בשובך 
לציון ברחמים..." אמן.

סיבת
עיכוב
הגאולה

אריכות  על  התענה  אחד  "חסיד 
הגלות, ונתגלה לו בחלום: 'איך יבוא 
משגיחים  אינם  והעולם  הגאולה 
לענות אמן על ברכת הגאולה, וזהו: 
'המחזיר שכינתו לציון' (מפני אמירת 
ו'הפורש  שאחריה)  דרבנן'  'מודים 
(מפני  ירושלים'  ועל  שלום...  סוכת 

אמירת 'ושמרו' שאחריה)".
 (ספר 'הגן ודרך משה' ליום י"א)
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בחרדת  כול  בפי  המכונה  זיע"א,  מסטרליסק  אורי  רבי  הרה"ק  היה  קדוש  אלוקים  איש 
קודש: 'השרף מסטרליסק'. לא בכדי מכונה היה רבי אורי בתואר נשגב זה; הנהגותיו כולן 
מקשיבים  חברים  בפני  קודשו  דברי  את  מרצה  וכשהיה  ובטהרה,  בקדושה  ספוגות  היו 

נראה היה כאילו אש אוחזת בעצמותיו, וגופו בוער בלהבת אש קודש.
שעות  באותן  התפילה.  בשעת  וכמה  כמה  אחת  ועל  והנחלתה,  התורה  בלימוד  היה  כך 
הייתה  נפשו  במחיצתו.  לעמוד  היה  ניתן  לא  כמעט  התפילה,  לעבודת  מיומו  שהקדיש 
מתלהטת בתוך גופו ומשלהבת את כל סביבותיו. קולו שהלך וגבר החריד את סביבתו, 
ועד  המדרש  בית  מקצה  ואנה  אנה  שוטטו  הקרקע,  גבי  מעל  טפח  שהתרוממו  ורגליו 

קצהו.
*

מעשה היה ובאחד מערבי השבתות התארח בסטרליסק יהודי אמיד מתושבי גרמניה. את 
ביקורו פתח האיש בתפילת שחרית ממושכת בבית מדרשו של הרבי.

הנהגתו של רבי אורי זרה הייתה בעיניו; מנעוריו הורגל לכבוש את התלהבותו ולהתפלל 
באיפוק ובאופן מכובד, והנה עתה הוא רואה לראשונה מול עיניו תפילה השונה לגמרי 

מכל מה שהכיר.
לאחר התפילה ניגש האיש לביתו של הרבי. הוא לא היה מסוגל לכבוש את תמיהתו, והוא 
שם לו למטרה לשטוח בפני הרבי את ספקותיו ולהבין את משמעות התנהגותו המיוחדת 

בשעת התפילה.
התדפק האיש על דלת ביתו של הרבי. מה התאכזב כשנפתחה הדלת ובפתח עמד אחד 
הלה  הפטיר  סמוכה",  בעיירה  לשבות  נסע  "הרבי  מסטרליסק'.  'השרף  של  ביתו  מבאי 
ביבושת ופנה לסגור את הדלת. אלא שהעשיר לא מיהר לעזוב את המקום. סקרנותו שלא 

ידעה מנוח גרמה לו לנקוש שוב בדלת המתקלפת.
פנה  לי",  נא  "אמור  שאלתו:  את  והנחית  מיהר  והיהודי  הגבאי,  בידי  הדלת  נפתחה  שוב 
לגבאי, "ידעתי גם ידעתי כי הרבי הוא איש אלוקים קדוש וכי כל הנהגותיו מיוסדות על 
אדני קודש. ברם דבר אחד איני מסוגל להבין: מדוע הוא צועק בתפילתו? וכי אין הוא יכול 
להתפלל בנחת וברוגע, כפי שמתפללים אני, בני קהילתי ויהודים נוספים רבים וטובים?"
הפעם הוא  וגם  בן שיחו לא התרגש מהשאלה כלל וכלל. רגיל היה בשאלות כגון אלו, 
השיב את אותה תשובה שהייתה שגורה בפיו זה מכבר: "ראה נא, רבי יהודי, לבו של רבנו 
קונו,  עם  בשיחה  הוא  עוסק  עת  התפילה,  ובשעת  אלוקים,  ביראת  תמיד  בוער  הקדוש 

מתפרצת אותה יראה החוצה, ביתר שאת וביתר עוז, עד כדי צעקה".
אלא שהפעם האורח לא השתכנע מהדברים, והוא שב וטען בעקשנות: "אינני חושב כי 
לבי או לבם של שאר בני קהילתי בוער פחות מלבו של הרבי, ולמרות זאת איננו צועקים!"
"אם אינך צועק, אות הוא כי לבך אינו בוער כלבו של הרבי", הטיח בו הגבאי, אך האיש 

לא מיהר להיכנע ושב וטען כי אין הדבר נכון כלל ועיקר.
הזכירה  העיר  שברחוב  שההמולה  אלא  מספר,  שעות  עוד  להימשך  הוויכוח  היה  יכול 
רוצים  אם  הדיון  את  לעצור  ועליהם  ומתקרבת  הולכת  השבת  כי  שיחו  ולאיש  לאורח 
הם שלא יתקיים בהם מאמר חז"ל (ע"ז ג א): "מי שלא טרח בערב שבת – מהיכן יאכל 

בשבת?"
מטרה  כי  נזכר  שאז  אלא  בשנית,  להיסגר  עמדה  והדלת  הרחוב,  אל  לצאת  האורח  פנה 
לשמשו  היה  שעתיד  עצום  כסף  סכום  היה  צָרור  באמתחתו  זה:  לביקור  הייתה  נוספת 
לצורכי מסחרו, והוא ביקש להפקידו בידיו של הרבי. הרבי לא היה בבית, אך גם הגבאי 
עשה עליו רושם של בן אדם נאמן ובר אוריין, ועל כן שב בשנית למעון הקודש וביקש 

מהאיש המופקד על הבית כי יואיל בטובו לשמור על פיקדונו היקר עד מוצאי השבת.
"ירא אני להניח את כספי בחדר המלון", הסביר האורח, "ובפרט שבמהלך השבת עתיד 

אני להיעדר מחדרי למשך שעות ארוכות, וכבר אמר החכם כי 'פרצה קוראת לגנב'".
הגבאי הסכים וצרור הכסף החליף ידיים.

*
ראשונים,  כוכבים  יצאו  ומשאך  הרוח,  ובהתרוממות  בשלווה  האורח  על  עברה  השבת 

מיהר הוא לבית הרבי לבקש מהגבאי שישיב לו את כספו.
מה רבה הייתה הפתעתו כשהגבאי עטה על פניו ארשת מיתממת ותוך שהוא פוכר את 

ידיו  אמר: "כסף? על איזה כסף אדוני מדבר? בוודאי התבלבלת ביני לבין מישהו אחר!"
"מה זאת אומרת?", אמר האורח בהלם, "וכי אינך זוכר שהפקדתי בידך את כספי סמוך 
לכניסת השבת?" אולם הגבאי עמד על שלו: "אינני זוכר סיפור שכזה, ואינני יודע על מה 

כבודו מדבר".
האורח  התפרץ  בידך?",  הכסף  את  הפקדתי  שלא  לטעון  פנים  תעיז  זה  הכיצד  "שקרן! 
כלפי הגבאי באופן שלא הלם את מוצאו ואופיו המאופק, "הלוא במקום זה ממש עמדנו 

שנינו זה מול זה כשצרור הכסף עבר מידי לידך. תן לי את כספי ומיד!"
לו,  מוכר  אינו  הסיפור  כי  רגוע  בקול  לטעון  והמשיך  הגבאי  התרגש  לא  הפעם  גם  אך 

ובוודאי התבלבל האורח בינו לבין מישהו שדומה לו.
תפס  והוא  שליטה  מכלל  יצאה  התנהגותו  להתאפק.  האורח  היה  יכול  לא  כבר  כאן 
בצווארונו של בן שיחו, נענע אותו עד כדי כאב והחל לזעוק בהיסטריה כשדמעות בעיניו: 

"חצוף מחוצף! השב לי מיד את כספי!"
לך  "למה  מאחיזתו,  מעט  להרפות  שהכריחו  רגוע  בטון  הגבאי  אליו  פנה  יהודי",  "רבי 

לצעוק ולהשתולל כחיה פצועה? דבר בנחת כבן אדם!"
"בנחת???", השיב האורח כשהזעם לא מש מפניו, "איך אדבר בנחת כשכל כספי עומד 
לרדת לטמיון? איך לא אשתולל כשכל עתידי מונח על כף המאזניים? הלוא לבי רותח 

מזעם ומחרדה!"
בשלב זה של השיחה התפשטה בת צחוק על פניו של הגבאי. הוא הניח יד חמימה על 
צועקים!',  'כשכואב  כי  בשרך  על  ונוכחת  ראית  כן  כי  והרגיעו: "הנה  שיחו  בן  של  כתפו 
וכעת קח נא את כספך ולך לדרכך בשלום. מעולם לא חשבתי ליהנות ממנו ולו בפרוטה, 

ביקשתי רק ללמדך כי כשהלב בוער – נמלטת ממנו צעקה באופן טבעי".
"אמנם", הפטיר הגבאי בקול שדמה כמעט ללחישה, "קיימים כאלו שצועקים על כספם, 
וקיימים כאלו שצועקים על יראת השמים שלהם. רבנו הקדוש שייך לקבוצה השנייה"...
מפי המגיד רבי שבתי יודלביץ, 'שיח יוסף' עמ' פט

"אמר רבי יוסי: יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום. איני? והאמר מר: הקורא הלל בכל יום  הרי זה מחרף 
ומגדף! כי קאמרינן – בפסוקי דזמרא" (שבת קיח ב).

את טעמה של תקנת אמירת 'פסוקי דזמרה' כפתיחה לתפילה, למדו הגאונים (הובא במחזור ויטרי סי' מ) 
מדבריו של רבי שמלאי (ע"ז ז ב): "לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל".

עוד ביארו התוספות (ברכות לא א ד"ה רבנן): "אין מתפללין מתוך קלות ראש ושחוק, אלא מתוך כובד 
ראש ושמחה של מצוה, כגון שעסק בדברי תורה. ולכן נהגו לומר פסוקי דזמרה ואשרי קודם תפילה".

קולו זימר עריצים
ונעתיק  נג)  העבודה  (עמוד  משה'  'מטה  בעל  ביאר  התפילה  קודם  דזמרה  פסוקי  לאמירת  נוסף  טעם 

מתוך לשונו:

"מן הארץ ועד לרקיע אין שום מקום פנוי, אלא הכל מלא גדודים והמונים. יש מהם טהורים ובעלי 
חסד, ויש למטה כמה בריות טמאות מזיקות ומקטרגות... תפילתו של אדם עוברת בין אלו הכתות 
ועולה לרקיע; אם יש בו זכות – לא יפגעו... ואם אין בו זכות – כמה פגעים ומשחיתים פוגעים בהם 
בדרך... בהיות אדם מסדר אותן הזמירות, אזי מסתלקים והולכים להם אותם המשחיתים והמעכבים".

ממשיך ומבאר ה'מטה משה': "ונקראו 'זמירות' מלשון 'מזמר', שנאמר (ישעיהו יח ה): 'ְוָכַרת ַהַּזְלַזִּלים 
ַּבַּמְזֵמרֹות'. ועל זה אמר דוד המלך ע"ה (תהלים קיט נד): 'ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחֶּקיךָ ְּבֵבית ְמגּוָרי', כלומר: באותן 

המקומות שאני הייתי מתיירא בדרך והיה לי פחד ומגור (מהמזיקים), אותן הזמירות כורתים אותם".

את דבריו מסיים ה'מטה משה' באזהרה: "לכן צריך להיזהר שלא לדבר בין הזמירות הללו עד אחר 
תפילת י"ח, ולכוון מחשבתו כראוי שלא תתעכב תפילתו. ואם סח בינתיים נתבטלה הכוונה, וחוזרים 

אותם גדודים לערוך מלחמה אתו לעכב תפילתו".

באופן דומה כתב בעל 'מאור ושמש' (פר' בשלח): "כשאומרים פסוקי דזמרה אנו מחברים עצמנו עם 
המלאכים להודות ולהלל למלך העולם, שאנו אומרים: 'ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ַהָּׁשַמִים' וכו', ועל ידי זה אנו 
מטהרים את עולם היצירה, לזמר עריצים ולהכרית כל הקוצים הסובבים את השושנה העליונה, ולכך 

נקראים: פסוקי דזמרה".

מפתחות להיכלו של מלך
המון  מקפידים  הכיפורים  וביום  השנה  בראש  כי  העובדה,  על  מעורר  היה  זיע"א  ממעזריטש  המגיד 
הקהל להתפלל את תפילות העמידה מילה במילה ובכוונה מיוחדת יותר מימות השנה, וזאת משום 
שתפילות אלו אינן נאמרות תדיר, ועל כן לבם נתון למילות תפילות אלו לאומרן כתִקנן, ומתוך כך 

יראים הם שלא להיכשל חלילה במחשבה זרה וכיוצא בזה.

מאותה הסיבה בפסוקי דזמרה מרבית המתפללים אינם מקדישים מאמץ מיוחד, כי הרי הם לפניהם 
להתפעלות  דרכם  מגיעים  הם  אין  וממילא  השנה,  כל  משך  פעמים  מאות  בו  דשו  שכבר  ישן  כדבר 

הנצרכת לתפילה.

לאמתו של דבר צריך להיזהר מאוד בחלק זה של התפילה, כי אמנם תפילת העמידה היא העיקרית, 
ובה מדבר האדם לפני המלך ממש, אבל כפי שכבר תמהו חז"ל במקום אחר כך גם בעניין זה: כיצד 

יוכל אדם שאין ברשותו מפתחות החצר להיכנס אל הבית?!

עלינו לדעת כי בכל ימות השנה כוחם של 'פסוקי דזמרה' גדול הוא עד מאוד להכניע ולהכרית את כל 
המקטרגים והמעכבים את התפילה. לכן יש להקפיד לאומרם בכוונת הלב, באימה וביראה, וכך נזכה 

שיתקבלו כל תפילותינו באהבה ('ליקוטים יקרים' אות קלד).

ידיעה מופלאה הביא מהר"י אלגזי בספרו 'שלמי צבור' (סוף דיני ברכת התורה): "מצאתי בתשובות מכתב 
יד הרדב"ז ז"ל שהביא בשם מדרש הנעלם: בשעה שהשכינה באה לבית הכנסת ורואה את המתפללים 

אומרים הזמירות, מקצתן מאחרין ומקצתן מקדימין, מיד היא מסתלקת".

מעלת אמירתם בכוונה ובמתינות
חשיבות מיוחדת נתנו הפוסקים לאמירת 'פסוקי דזמרה' במתינות, וכפי שפסק ה'שולחן ערוך' (או"ח 
נא ח): "אין אומרים הזמירות במרוצה כי אם בנחת", וב'באר היטב' שם הוסיף: "שלא ידלג שום תיבה 

ולא יבליעם, אלא יוציא מפיו כאילו מונה מעות".

ב'כלבו' (סי' ו) הביא בשם רבנו נתן: יש בני אדם שאומרים את פסוקי דזמרה במרוצה כדי להספיק 
הם עושים שמקצרים שבחו של מלך מלכי המלכים  עם הציבור, ולא טוב  להתפלל שמונה עשרה 

בשביל שאלת צורכיהם, וכי יש מלך שיתרצה בכך?!

אף ה'מגיד' בלימודו עם מרן ה'בית יוסף' הזהירו להשכים בכל בוקר לבוא לבית הכנסת כדי שיוכל 
התפילה  את  לומר  נאלץ  הכנסת  לבית  לבוא  המאחר  כי  כסדרן,  דזמרה  פסוקי  את  לומר  להספיק 
מיוסדים  התפילה  סדרי  והרי "כל  המאוחר.  את  ולהקדים  המוקדם  את  לאחר  טלאי,  גבי  על  כטלאי 

ומסודרים על יסוד וסדר נכון. ואילו תאחר המוקדם, הרי אתה מפריד ומקלקל הסדר".

ובספר 'עולת תמיד' (פי"ז) כתב: "יכין ויזמין האדם כל חושיו וכוחותיו לומר ולשורר, לפאר ולרומם 
לקדוש ברוך הוא. ותשעבד נפשך לומר במתון כל תיבה ולהבין פירוש המילות לכל הפחות. וכפי גודל 

העיון שיהיה לך בתפילתך, כן תגדל ותתלהט בנפשך השמחה והיראה והאהבה לקדוש ברוך הוא".

עשרים דקות אינן מספיקות
דזמרה  פסוקי  את  לומר  מאוד  מקפיד  היה  כי  מסופר  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  דפוניבז'  המשגיח  על 
במתינות ובהתבוננות, ועל כן מעולם לא נכנס לתפילה בזמן התחלת פסוקי דזמרה, אלא היה מקדים 
זמן רב קודם לכן, מלבד שתי פעמים שהיה אנוס לאחר. והיה רגיל לומר שעשרים הדקות שרגילים 

להקציב בישיבות לאמירת פסוקי דזמרה אינן מספיקות לו ('מופת הדור' פרק א יא).

עוד הובא על המשגיח, כי היה ממליץ לכל שומעי לקחו להקפיד בעניין זה, ואמר כי אמירת פסוקי 
דזמרה מילה במילה במתינות, משפיעה על האדם לא פחות משיחת מוסר עצמתית. שכן ההתבוננות 
('ברכת  הליכותיו  כל  על  ומשפיעה  האמונה  את  האדם  בקרב  מחזקת  העולם,  ובהנהגת  ה'  בגדולת 

אברהם' – תורה ותפילה, פסוקי דזמרה).

ולאדם שנהג להתפלל כוותיקין ושאלוֹ  האם בימים שמתאחר להגיע לתפילה מוטב שיקצר בפסוקי 
דזמרה כדי להספיק להתחיל שמונה עשרה כוותיקין? השיב המשגיח: "'ותיקין' היא מעלה בתפילה, 
אך ראשית הכול צריך שתהיה 'תפילה', ובלי פסוקי דזמרה כיצד תהיה זו 'תפילה'?!" ('תפלת חנה' עמ' 

מה).

הארות בסדר התפילה  תענה אמונים 
כשכואב – צועקים!

ההאארתע סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעמעשה אמונים
צוע

סססיפפפו ם
הקדמה לפסוקי דזמרה

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


