
הניצחון תלוי בתפילה
"ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶביךָ ּוְנָתנֹו ה' ֱאֶקיךָ ְּבָיֶד" (כא י)

בדרך רמז כתב רבי שלמה אב"ד לובלין:

של  הצלחתם  שעיקר  מכאן  'הְַתִּפָלּה',  בגימטרייה  ֵתֵצא'  'ִּכי 
ישראל במלחמה תלוי בהתחזקותם בתפילה. כפי שאמרו חז"ל 
למלחמת  יוצא  שהיה  צבא  חלוץ  כל  שכנגד  ג)  כב  במ"ר  (ראה 

המצווה, היו שולחים איש שיעמוד בתפילה.
'ספר הגימטריאות'

באותו עניין הוסיף ודרש רבי שלמה זלמן ארנרייך משאמלוי:

של  המכריע  חלקה  על  ללמוד  נוכל  הפסוק  מהמשך  אף 
הוא  התפילה  מחלקי  אחד  שהרי  המלחמה,  בניצחון  התפילה 
'פרישת כפיים' כפי שאמר משה לפרעה (שמות ט כט): "ְּכֵצאִתי 
ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ה'", ולעובדה זאת רמז כאן הכתוב 
בפרישת   –  "ְּבָיֶד" בזכות  וכיצד?  ֱאֶקיךָ",  ה'  "ּוְנָתנֹו  באומרו: 

כפיים שבתפילתך.
'אבני המקום' – אבן הרחיים נט

'ונתנו' בזכות 'ושבית שביו'
"ּוְנָתנֹו ה' ֱאֶקיךָ ְּבָיֶד ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו" (כא י)

ְוִנַּגׁש  ַהִּמְלָחָמה  ֶאל  ְּכָקָרְבֶכם  ב-ג): "ְוָהָיה  כ  (לעיל  הכתוב  מלשון 
ַהּכֵֹהן ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם; ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל", דרשו חכמים 
אמר  יוחי,  בן  שמעון  רבי  משום  יוחנן  רבי  "אמר  ב):  מב  (סוטה 
להן הקדוש ברוך הוא לישראל: אפילו לא קיימתם אלא קריאת 

שמע שחרית וערבית – אי אתם נמסרין בידם".
רמז לדברי חז"ל האמורים דרש רבי אברהם צבי וייס זצ"ל אב"ד 
להילחם  אויבים  יקומו  אם  בפרשתנו:  הכתוב  מן  אחיעזר'  'נוה 
מובטח  מידם,  להינצל  כדי  זכויות  די  בידכם  כשאין  אף  בכם, 
על:  אתם  שמקפידים  ובתנאי   ,"ְּבָיֶד ֱאֶקיךָ  ה'  "ּוְנָתנֹו  לכם: 
"ְוָׁשִבי"ָת ִׁשְבי"ֹו" – ראשי תיבות: "ומייחדים שמך בכל יום תמיד 

ואומרים באהבה שמע ישראל" (מתוך תפלת שחרית).
'ברכת אברהם'

ציפורניים כרמז לחומרת החטא
"ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניהָ" (כא יב)

על פי דברי חז"ל (ב"ר כ יב) שלפני החטא היה מלבושו של אדם 
הראשון חלק כציפורן ונאה כמרגליות, ואחר החטא נותר לבוש 
זה רק על ציפורני ידיו ורגליו, פירש המקובל רבי מרדכי הכהן 

מצפת בדרך דרש:  
טרם   – ִצָּפְרֶניהָ"  ֶאת  "ְוָעְׂשָתה  התואר  ליפת  מורה  התורה 
מה  נפשך;  חשבון  ועשי  דעתך  תני  ישראל,  לכלל  הצטרפותך 
ומה  והיחיד,  האחד  חטאו  בגין  הראשון  אדם  של  בגורלו  עלה 
עלול להיות גורלך אם תמשיכי בדרכך הנלוזה, לכן היטיבי את 

מעשייך לפני ה'.
להביט  נוהגים  אנו  ה)  בא"א  ג  רחצ  מגדים'  'פרי  (ראה  זה  מטעם 
במוצאי  שהרי  השבת,  במוצאי  ההבדלה  בשעת  בציפורניים 
מלכנו  "אבינו  חוננתנו':  'אתה  בתפילת  אנו  מבקשים  השבת 
החל עלינו הימים הבאים לקראתנו לשלום חשוכים מכל חטא 
ומנקים מכל עון". וההבטה בציפורניים יש בה כדי ללמדנו 'קל 
וחומר': אם אדם הראשון נענש בעונש כה חמור על חטא בודד 

שהיה בו, מה נענה אנו המלאים בחטאים ובעוונות?!
'שפתי כהן' על התורה

תפילה וברכות בקול – סגולה להצלחה בחינוך
"ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ְּבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו" 

(כא יח)

ידועים הם דברי האר"י הקדוש, כי אף שהקדוש ברוך הוא יודע 
מפינו  התפילה  מילות  את  להוציא  מקפידים  אנו  מחשבות, 
את  השומעים  שיתעוררו  כדי  הלב,  בהרהור  מסתפקים  ואיננו 
מן  האר"י  דרש  זאת  להקפדה  רמז  הם.  אף  ויתפללו  תפילתנו 
את  אוציא   – ִּפי"  ְיַדֶּבר  ה'  "ְּתִהַּלת  כא):  (קמה  בתהלים  הפסוק 
מילות התפילה מפי, "ִויָבֵר ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד" – 

כדי שילמדו ממני השומעים, ואף הם יהללו את ה'.
באותו עניין דרש רבי צבי הירש ממונקאטש בפסוק שלפנינו: 
עובדה  כי  לדעת  הוריו  על   – ּומֹוֶרה"  סֹוֵרר  ֵּבן  ְלִאיׁש  ִיְהֶיה  "ִּכי 
זאת נגרמה משום שבנם גדל בבית שבו "ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ְּבקֹול ָאִביו 
בו  נאמרות  אינן  ההורים  של  והברכות  התפילה  ִאּמֹו" –  ּוְבקֹול 

'תפארת בנים'בקול ובכוונה.

יעקב  רבי  הרה"צ  עורר  אשר  את  כאן  להביא  טעם  בנותן  יש 
במכתב  השמים',  'שער  ישיבת  ראש  שליט"א,  שכטר  מאיר 

חיזוק לשומעי לקחו:
"ראוי להניח ברכה בבתי ישראל ולחנך את הבנים והבנות לברך 
ברכות הנהנין בקול ובכוונה, וכל בני הבית יענו אחריהם אמן. 
וכן יהיה נהוג בכל בוקר שאחד מבני הבית יברך את כל ברכות 
השחר בקול ובמתינות, ויענו כולם אחריו אמן. ועל ידי זה תנוח 

הברכה בבית זה, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו".
'המברך יתברך' עמ' סו

המתפלל על חברו נענה תחילה
"ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו" (כב ד)

כך היה הצדיק רבי יצחק מוורקא דורש פסוק זה:
"ָהֵקם" – אם תרגיל עצמך להתפלל תמיד על טובת חברך, אזי 

מובטח לך כי "ָּתִקים" –
לברכה  זיכרונם  חכמינו  שאמרו  כפי  "ִעּמֹו",  אתה  אף  תיוושע 
לאותו  צריך  והוא  חבירו  על  רחמים  המבקש  "כל  א):  צב  (ב"ק 

'בית יצחק'דבר – הוא נענה תחילה".

ברכת 'מה טובו' נותרה על כנה
ֶאת   ְּל ֱאֶקיךָ  ה'  ַוַּיֲהפֹךְ  ִּבְלָעם  ֶאל  ִלְׁשמַֹע  ֱאֶקיךָ  ה'  ָאָבה  "ְוא 

ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה" (כג ו)
"ַהְּקָלָלה  שנאמר:  מכך  חז"ל  דייקו  ב)  (קה  סנהדרין  במסכת 
ִלְבָרָכה" – בלשון יחיד, כי כל ברכותיו של בלעם חזרו ברבות 
ּטֹבּו  "ַמה  ברכת:  מלבד  הנסתרת,  כשאיפתו  לקללה  הימים 
אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיךָ ִיְׂשָרֵאל" (במדבר כד ה), המתייחסת לבתי 

כנסיות ולבתי מדרשות (ילק"ש בלק רמז תשע) שנותרה על כנה.
מנין למדו חז"ל שדווקא ברכה זו נותרה על כנה?

ביאר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי: בכל ברכותיו התייחס בלעם 
לישראל בלשון נסתר, כגון: "ִּכי ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנוּ" (במדבר כג 
ט), וכן: "ה' ֱאָקיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (שם כא), מלבד ברכה 
אחת ויחידה שהשתמש בה בלעם בלשון נוכח: "ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ 
ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיךָ ִיְׂשָרֵאל", לפיכך כאשר נקטה כאן התורה בלשון 
נוכח: "ַוַּיֲהפֹךְ ה' ֱאֶקיךָ ְּל ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה", הבינה הגמרא 

שהכוונה לברכת "ַמה ּטֹבּו" המתייחדת בלשון הנוכח שבה.
'חזון יחזקאל'

עניית 'יהא שמיה רבא' – הדרך לניצחון היצר 
"ִּכי ֵתֵצא ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביךָ" (כג י)

שח האדמו"ר רבי יוסף צבי מגרוכוב:
של  וסגולתה  במעלתה  רבות  הפליגו  לברכה  זיכרונם  חכמינו 
למעלה  שמים  רחמי  המעוררת  רבא'  שמיה  יהא  'אמן  עניית 
(שבת  חכמים  שהבטיחו  מה  וכעין  אדם,  של  עוונותיו  ומכפרת 
קיט ב, וכן דרשו בתיקו"ז חדש קלב א על עניית 'אמן'): "כל העונה אמן 

יהא שמיה רבה מברך בכל כוחו קורעים לו גזר דינו".
ַעל  ַמֲחֶנה  ֵתֵצא  "ִּכי  שלפנינו:  בפסוק  למצוא  נוכל  לכך  רמז 
מכאן  'משריתא',  אונקלוס:  תרגם  'מחנה'  המילה  את   – אְֹיֶביךָ" 
ולנצחו,  הרע  היצר  מול  למלחמה  לצאת  האדם  מבקש  שאם 
 – תמיד'  מברך  רבא  שמיה  יהא  'אמן  עניית  על  להקפיד  עליו 

'אהל יוסף'ראשי תיבות 'משריתא'. 

מדוע לא התפללת?!
"ְוִנְׁשַמְרָּת ִמּכֹל ָּדָבר ָרע" (כג י)

דרש רבי שמשון פינקוס:
ותחנונים  תפילה  הוא  ָרע"  ָּדָבר  "ִמּכֹל  השמירה  מחובת  חלק 
האדם  התרשל  אם  מהניסיון.  להינצל  בידינו  שיסייע  הבורא  לפני 
מלהתפלל על כך ונכשל – ייענש גם על עצם העובדה שלא התפלל.

כדרכו ביאר זאת רבי שמשון במשל נפלא:
בבית  מיון  בחדר  משמרת  כאחראי  שמונה  ברופא  מעשה 
החולים. איתרע מזלו ובאחד הלילות הגיעו לחדר המיון חולים 
שהתאמץ  אף  על  ביותר.  קשה  במצב  חלקם  אחת,  בבת  רבים 
את  מצאו  מהם  וכמה  בכולם  לטפל  הצליח  לא  כוחותיו,  בכל 
טען  רפואית,  רשלנות  על  נתבע  כאשר  ליצלן.  רחמנא  מותם, 
ומעבר  מעל  השתדלתי  לעשות?!  עליי  היה  מה  "וכי  להגנתו: 
לכוחותיי...", אך אז הטיח בו השופט: "אין לי טענות כלפיך על 
שלא הצלחת לטפל בכל החולים. טענתי אליך היא מדוע לא 

הזעקת עזרה!"
כך גם בענייננו; לעתיד לבוא ינסה האדם לטעון בנוגע לתורה 
ולמצוות שביטל כי קשיים וניסיונות שעמדו בפניו הם שגרמו 
זעקת  לא  "למה  כנגדו:  יטענו  אז  כי  לדעת  עליו  לחטוא.  לו 
לעזרה? מדוע לא התפללת לפני הבורא שיסייע בידך לעמוד 

בניסיון...?!"
'תפארת שמשון'

פרשת כי תצא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

תשעים אמנים כנגד המזיקים
"ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶביךָ ּוְנָתנֹו ה' אֶקיךָ ְּבָיֶד" (כא י)

בשם  לג)  א  קדמות'  ('מדבר  החיד"א  דברי  הם  ידועים 
תשעים  עניית  כי  פואה  נחמן  אלעזר  רבי  המקובל 
'אמנים' ביום מצילה את האדם מן המזיקים. ויש לומר 
ראשי   – ֵתֵצא"  "ִּכי  שלפנינו:  בפסוק  נרמז  זה  עניין  כי 
כך  על  תקפיד  ואם  אמנים',  צ'  תענה  יום  'כל  תיבות 
מובטח לך: "ּוְנָתנֹו ה' ֱאֶקיךָ ְּבָיֶד" – תינצל מהמזיקים 

הבאים להזיקך.
'נפלאות מתורתך'

עניית אמן מרבה שלום בעולם
ביום ו' י"ג באלול יחול יומא דהילולא של הגאון הנודע 

רבי יוסף חיים מבגדד בעל 'בן איש חי'. 
כך כתב הגאון על מאמר חז"ל (נזיר סו א): "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם":

גגגגגגגגגגגםםםםםםםםםם אאאאאאאאאנננננננננננניייייייייי  אאאאאאאאאאאאאאווווווווווווווממממממממממממממממממררררררררררררר   בבבבבבבבבבבבבררררררררררררררככככככככככככככככככוווווווווווותתתתתתתתתתתת  הההההההההההההשששששששששששששששששששששששששששששחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחרררררררררררררררררררררררררררררררר   בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבברררררררררררררררווווווווווווווותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא..............

ב'אמן' יש חיבור של שמות הוי"ה ואדנו"ת, ולכן עניית אמן כוחה רב להרבות 
ותלמידיהם  אמן  ולענות  לברך  שתיקנו  ורבנן  מרנן  ולפיכך  בעולם.  שלום 
אחריהם שמעוררים להקפיד על עניית אמן כראוי, מרבים הם שלום בעולם. 

('בן יהוידע' נזיר סו א)
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הסיפור שלפנינו נשמע מפי קדמונים, וסופר מפי הדרשן רבי מכלוף חדאד מחכמי ג'רבא בספרו 
'כרחם אב'. בסיפור זה יש כדי להנחיל מוסר לכל אדם על חובת הביטחון בה' ושלא ישים מבטחו 

בבשר ודם כי רק לה' הישועה.

צדקותיו.  גודל  כן  עושרו  וכגודל  האיש  היה  גדול  עשיר  אלקנה.  ושמו  ישראל  בארץ  היה  איש 
ביתו היה פתוח לרווחה בפני כל עני ומר נפש, ובטוב לבו חילק בכל יום מזון ומשקה למשפחות 

עניים ואביונים.

ברוב הימים התהפך עליו הגלגל והוא הועמד בניסיון העוני. מכל רכושו הרב שאבד בעניין רע, 
נותרה לו עז אחת, מחליבתה מצא הוא כדי מחייתו בדוחק רב.

העיר  אל  פעמיו  לשים  החליט  כן  על  האחרון,  פרנסתו  מקור  העז,  מתה  מה  זמן  שכעבור  אלא 
לימיו  לשוב  אף  ואולי  פרנסתו  את  להגדיל  בידו  שתסייע  עבודה  למצוא  קיווה  שם  הגדולה, 

הטובים כמקדם.

בדרכו אל העיר התיישב אלקנה לנוח תחת עץ שעמד בצד הדרך, והנה הופיע לפניו איש לבוש 
יגונו,  את  בפניו  אלקנה  תינה  לו  בצר  במעשיו.  ולהתעניין  עמו  לשוחח  והחל  פשוטים  בבגדים 
כיצד ירד מדחי אל דחי, עד שמעשיר מופלג הפך לעני ואביון שתר אחר כל עבודה שיהיה בה 

כדי להביא טרף לביתו.

אשר  השלום  עליו  המלך  שלמה  אלא  אינו  בפניו  העומד  האיש  כי  בדעתו  שיער  לא  אלקנה 
בענוותנותו רגיל היה מפעם לפעם לסובב בין ערי מלכותו בבגדי אזרח פשוטים שאינם מסגירים 

את מעמדו הרם.

עליו  רשם  מחיקו,  גיליון  הוציא  הוא  רחמיו.  נכמרו  אלקנה  של  סיפורו  את  שלמה  כששמע 
בקולמסו כמה מילים, חתמו בשעווה ונתנו לאלקנה באומרו: "לשם מה עליך להתאמץ כל כך 
כדי לתור אחר פרנסה? מסור נא מכתב זה אל שלמה המלך היושב בירושלים והוא בוודאי יעניק 

בידך נדבה הגונה שיהיה בה כדי להושיעך!"

נטל אלקנה את המכתב מידי ההלך וטמנו בין חפציו תוך שהוא מגחך בלבו על אותו איש פשוט 
החושב כי מכתבו ישפיע לטובה על שלמה המלך הגדול והחכם מכל אדם. חודש ימים חלף מאז 
אותו מאורע. במהלכו ניסה אלקנה את מזלו בכל מלאכה שיכול היה לעסוק בה, וכבר עמד לשוב 
לביתו באכזבה ובייאוש. לפתע נזכר במכתב שנתן בידו אותו אדם, ועלה הרהור בלבו: מי יודע, 

אולי יש ממש בדברי ההלך. ומה אפסיד אם אנסה?!

מקום  לירושלים,  לעלות  פנה  לביתו  לשוב  במקום  חפציו.  את  אלקנה  צרר  זו  מחשבה  מתוך 
מושבו של שלמה המלך. הדרך הייתה ארוכה וכלל לא קלה, אך כעבור ימים מספר מצא עצמו 

עומד אל מול ארמונו המפואר של שלמה.

את  בפניהם  אלקנה  הציג  שכאשר  אלא  להיכנס.  זר  מכל  שמנעו  שומרים  ניצבו  הארמון  בפתח 
המכתב שבידו, מיד נרתעו לאחוריהם ביראת כבוד ואמרו לו: "שמחים היינו לפתוח בפניך את 
השערים, אלא שבשעה זו המלך אינו נמצא בביתו אלא עומד בתפילה בבית המקדש, ואם מבקש 

הנך לפוגשו עליך לשים פעמיך לשם".

פנה אלקנה לבית המקדש, ובפתח העזרה הבחין בשלמה המלך העומד בתפילתו, ידיו פרושות 
אל השמים ותפילתו מהדהדת בקול משתפך: "ברך עלינו ה' אלוקינו את השנה הזאת ואת כל 

מיני תבואתה לטובה, ותן ברכה על פני האדמה"...

כאשר שמע אלקנה את תפילת המלך, חלפה בו מחשבה: אם המלך שלמה בכבודו ובעצמו נזקק 
שאפנה  עדיף  לא  וכי  עזרה,  בבקשת  אליו  לפנות  עליי  מדוע  הוא,  ברוך  מהקדוש  עזרה  לבקש 

ישירות לקדוש ברוך הוא?!

ממחשבה למעשה נעמד אלקנה באחת מפינות העזרה, נפל על פניו והחל לזעוק בתפילה לפני 
לשוב  פנה  תפילתו  משסיים  השפל.  וממצבו  מעוניו  ויושיעו  עליו  וירחם  יחוס  כי  בציון  השוכן 

לביתו מבלי לגשת אל המלך, תוך שלבו סמוך ובטוח בישועת ה' שתבוא אליו כהרף עין.

כדי  לו  סיפקה  אשר  ומפרכת  קשה  מלאכה  עצים.  בחטיבת  לעסוק  אלקנה  החל  לביתו  בחוזרו 
צורכו בצמצום רב, אך יותר לא הרהר בקשיי הפרנסה כי לבו היה סמוך ובטוח בה' שכשתגיע 

השעה הנכונה יחלצהו מדלותו.

ביום מן הימים עסוק היה אלקנה במלאכתו הקשה. השמש יקדה על ראשו והזעה קלחה ממנו 
פלגים פלגים. לפניו עמד עץ רחב וחסון אשר כל ניסיונותיו לעוקרו מן הקרקע עלו בתוהו. הזמן 
והוא  את אותותיהם  בו  נתנו  הקופחת,  השמש  תחת  אלקנה במלאכתו  שהשקיע  הרב  והמאמץ 

חישב להישבר.

במר לבו ובייאושו נשא אלקנה את עיניו אל השמים וביקש בדמעות את ישועת ה'. פתאום נעקר 
העץ ממקומו באחת תוך שהוא חושף תחתיו מחילה החצובה במעמקי האדמה. הביט אלקנה אל 

תוך המחילה ועיניו כמעט והוכו בסנוורים.

אוצר של ממש התגלה אל מול עיניו הנדהמות. מטבעות הזהב הרבים שמילאו את חלל המחילה 
בישרו לאלקנה כי שמע ה' לתפילתו והושיעו מאפלה לאורה.

מאותו יום ואילך החלה קרנו של אלקנה לעלות מעלה מעלה. מסחרו הלך ופרץ עד ששב הוא 
למעמדו הראשון ואף יותר מכך.

באחד הימים הזדמן שלמה המלך לעירו של אלקנה בדמות הלך פשוט כמאז, וכאשר שמע מפי 
בני העיר על העשיר בעל הצדקה המתגורר בעירם ביקש לפוגשו. משנפגשו לא הכיר שלמה את 

האיש בהיותו לבוש בבגדים חשובים ויקרים שלא תאמו כלל את הופעתו בפגישתם הקודמת.

לו  סיפר  לו,  שהעניק  במכתב  נזכר  וכאשר  היטב,  שלפניו  ההלך  את  הכיר  אלקנה  זאת  לעומת 
לפי תומו את הקורות עמו, למן אותו היום שבו מסר לו את המכתב, עד שהבחין בתפילתו של 
שלמה בבית המקדש, שבגינה גמלה ההחלטה בלבו שלא לפנות לבשר ודם, וכך זכה לישועת 

ה' בצורה מופלאה ביותר.

כאשר שמע זאת שלמה הזדהה מיד בפניו ואמר לו:

"אשריך ואשרי חלקך שבטחת בה'! ברוך ה' אשר לא עזב חסדו ממך והנחך בדרך הנכונה עד 
השלום,  עליו  המלך  דוד  ואבי,  אדוני  של  דבריו  את  בנפשך  קיימת  הטובים  במעשיך  לישועה! 
ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו  ַיֲעקֹב  ֶׁשֵא-ל  ַאְׁשֵרי  ְתׁשּוָעה…  לֹו  ֶׁשֵאין  ָאָדם  ְּבֶבן  ִבְנִדיִבים  ִּתְבְטחּו  'ַאל  אמר:  אשר 

ַעל ה' ֱאָקיו'".

'למען אספרה' עמ' נה

'לא  נאמר:  והלא  לכשימות?!  מקלס,  הוא  מתי  חי,  כשהוא  מהלל  אינו  אם   – בחיי'  ה'  "'אהללה 
המתים יהללו י-ה', לכך נאמר 'אהללה ה' בחיי', כל זמן שהוא חי הרי הוא מהלל את ה'" (מדרש 

תהלים קמו).

המזמור  של  מטרתו  השחרית,  לתפילת  ופתיחה  הקדמה  המשמשים  דזמרה  מפסוקי  כחלק 
האדם  את  לעורר  היא  ְּבעֹוִדי",  ֵלאקי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי  ה'  ֲאַהְלָלה  ה';  ֶאת  ַנְפִׁשי  "ַהְלִלי  שלפנינו: 
להלל ולשבח את הבורא יתברך ולהרבות מעשים טובים כל עוד נשמתו ורוחו בקרבו. שהרי 
אחת  שעה  "יפה  כב):  ד  (אבות  חז"ל  שאמרו  כפי  זאת,  לעשות  בידו  יהיה  לא  כבר  מותו  לאחר 

בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא" ('מעם לועז' תהילים קמז א).

אהללה ה' בחיי

בכמה וכמה אופנים ביארו המפרשים את המוסר הטמון בפסוק הפותח את המזמור: "ֲאַהְלָלה 
ה' ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאַקי ְּבעֹוִדי":

א. לפי דברי הרמב"ן משמעות הצהרת: 'אהללה ה' בחיי' היא שהאדם יקדיש את כל מהלך חייו 
לעבודת ה'. וכך כתב הוא בפירוש הציווי: "ְואֹתֹו ַתֲעבֹד" (דברים ו יג):

"שתהיה לו בכל עת כעבד הקנוי המשרת לפני אדוניו תמיד, שעושה מלאכת רבו עיקר וצרכי 
עצמו עראי, עד שיבא מזה מה שאמרו (אבות ב יז): 'וכל מעשיך יהיו לשם שמים', שאפילו צרכי 
גופו לשם עבודת הא-ל יהיו, (ואף כאשר) יאכל ויישן ויעשה צרכיו כדי קיום הגוף לעבוד ה' ... 

ויתכוין בכל צרכי הגוף למקרא שכתוב (תהלים קמו ב) 'ֲאַהְלָלה ה' ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאַקי' וגו'".

ב. המלבי"ם (תהלים קמו ב) ביאר בדרך פשט כי שני חלקי הודאה טמונים בפסוק זה: "ֲאַהְלָלה 
על התוספת  'עוד'. הודאה  מלשון  ְּבעֹוִדי" –  החיים, "ֲאַזְּמָרה ֵלאַקי  עצם קיום  על  ְּבַחָּיי" –  ה' 

והיתרון שנתן לנו הבורא יתברך מלבד הנחוץ לנו לעצם קיום החיים.

מעצמו  להתייאש  האדם  יכול  לעתים  מוסר:  בדרך  ביאר  שם)  (תהלים  לדוד'  'תהלה  בספר  ג. 
ולחשוב: כיצד תהלל נפשי את ה', הלוא מלא חטאים, חסרונות ופגמים אנוכי? על כן אמר דוד 
רצונו  כי  היא  אות  בחיים,  ה'  שהותירני  העובדה  עצם  ְּבַחָּיי",  ה'  השלום: "ֲאַהְלָלה  עליו  המלך 

שאחיה כדי שאתקן את שפגמתי ואיקשר אליו באמצעות שאהללו בכל מאודי.

בשבת הגדול של שנת תרי"ח, עת שהה הצדיק רבי משה מקוברין על ערש דווי, כשבועיים 
יודע   – ה'"  ֶאת  ַנְפִׁשי  "ַהְלִלי  ומבקש:  למרום  עיניים  נושא  מקורביו  ראוהו  הסתלקותו,  קודם 
אני כי נפשי תמשיך להלל את ה' גם בעולם הבא, עולם הנשמות, אך עם כל זאת מבקש אני 
מהבורא יתברך: "ֲאַהְלָלה ה' ְּבַחָּיי" – רצוני להלל את ה' דווקא בעודי בחיי חיותי בזה העולם 

('אמרות משה', בסדר התפילה).

חובת הביטחון ומעלתו

המשך המזמור: "ַאל ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה" עוסק בחובת האדם לבטוח 
בה' ולתלות רק בו את יהבו, כי בניגוד לביטחון בבורא יתברך שאין בידו מעצור מלהושיע ברב 

או במעט, לביטחון בבשר ודם אין כל תכלית וקיום.

'אדם  על  בהסתמכות  יש  מרכזיים  חסרונות  שלושה  כי  להיווכח  נוכל  המזמור  בפסוקי  מעיון 
שאין לו תשועה':

הראשון הוא הרצון – ייתכן שירצה האדם בכל מאודו לעזור לחברו, אלא שרצון זה אין לו קיום, 
כי מחר 'ֵּתֵצא רּוחֹו' – רוח הרצון תפוג ממנו ויותר לא ירצה להושיעו. השני הוא היכולת – אף 
אם נותר באדם רצונו הטוב להועיל לחברו, ייתכן שמחר 'ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו' ויותר לא תהיה בידו 
עדיין  והיכולת,  הרצון  בידו  יש  כאשר  אף   – הידיעה  הוא  השלישי  מאומה.  לעשות  היכולת 
זקוק הוא לידיעה ולהשכלה כדי שיוכל להפיק את רצונו אל הפועל, ולפעול בעבור חברו את 
הטובה הנדרשת לו, והרי ייתכן ש'ַּבּיֹום ַההּוא ָאְבדּו ֶעְׁשּתֹנָֹתיו' – יתברר שמחשבותיו היו שגויות, 

ובמקום להועיל לחברו אף הזיק לו. 

לפיכך מצהירים אנו: 'ַאְׁשֵרי ֶׁשֵא-ל ַיֲעקֹב ְּבֶעְזרֹו ִׂשְברֹו ַעל ה' ֱאָקיו' – אשרי האיש שאינו תולה 
יהבו בבשר ודם, שהרי רק לקדוש ברוך הוא 'עֶֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ' וגו' יש הרצון, היכולת והידע 
המושלמים שבאמצעותם יכול הוא להושיע את האדם. לכן אשרי מי ששם בו את מבטחו כי 
רק אדם זה יזכה לישועה אמתית ומושלמת, כזו שיש לה קיום נצחי (רבי עזריה פיגו, 'בינה לעתים' 

– 'עת האסף' דרוש יד).

מיהו העשיר האמתי?

שפעם הגיע אליו  'חידושי הרי"ם',  של בעל  משה חיים רוטנברג, אחיו  על הנדיב רבי  מסופר 
חסיד עני ואביון, ובידיו מכתב מרבו, האדמו"ר מקוצק זצ"ל. במכתבו ביקש הרבי מקוצק מר' 

משה חיים לעזור לעני המתעתד להשיא את בתו למזל טוב.

בתגובה העניק לו רבי משה חיים רובל אחד ופטרו לשלום. נדהם העני ואמר לו: "הייתכן? הרי 
רק הוצאות הדרך עלו לי יותר מרובל?!" אך רבי משה חיים לא הגיב. יצא העני שבור, ובפחי 

נפש פנה לשוב לביתו.

ניגש  חיים.  משה  רבי  של  שליחו  בעקבותיו  והנה  הרחוב,  קצה  עד  לפסוע  הלה  הספיק  לא 
השליח לחסיד והעניק לו סכום נכבד שהספיק לכל הוצאות החתונה. התפלא החסיד והחליט 

לשוב ו לברר את פשר הדבר אצל הרב.

הסביר לו הרב: "כשראיתיך לראשונה ובידך מכתבו של הרבי, הבנתי כי סמוך ובטוח אתה כי 
לבטוח!  עליך  בו  ורק  לעולם  בורא  שיש  ששכחת  עד  בי  בטחת  כה  בכיסך...  נתון  כבר  הכסף 
לפיכך דחיתיך לשעה קלה, כך קיוויתי שתזכור מיהו הריבון האמתי ובמי צריך אתה לבטוח. 

ומשאכן כך קרה, הענקתי לך מנדבת ידי" ('אוצרות האגדה' תהלים קמו).

הארות בסדר התפילה  תענה אמונים 
אשרי שא-ל יעקב בעזרו

ההאאארתע סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעמעשה אמונים
שא-ל יע

סססייפפפ ם
הללי נפשי את ה'

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


