
תפילת שמונה עשרה מגנה מקללות
"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאקֵיֶכם" (כט ט) 

ששמעו  לפי  לקללות?  נצבים'  'אתם  פרשת  נסמכה  "למה 
כהנים,  שבתורת  ממ"ט  חוץ  שתים  חסר  קללות  מאה  ישראל 
משה  התחיל  באלו?!  לעמוד  יוכל  מי  ואמרו  פניהם  הוריקו 
לפייסם: 'ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום' – הרבה הכעסתם למקום, ולא עשה 
אִתכם כלייה והרי אתם קיימים לפניו" (רש"י להלן פס' יב בשם 

מדרש אגדה).

על דברי רש"י אלו הוסיף ודרש רבי שמואל פייבוש הכהן, נכד 
הסמ"ע:

בתוכחה  שהוזכר  ה'  משם  יראים  ישראל  שבני  משה  כשראה 
בפרשת כי תבוא עשרים ושש פעמים, אמר להם: "ַאֶּתם ִנָּצִבים 
בתפילת  ה'  לפני  הנכם  נצבים  יום  בכל  ה'" –  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום 
פעמים;  ושש  עשרים  ה'  שם  מוזכר  בה  שאף  עשרה  שמונה 
יבואו עשרים ושש אזכרות אלו ויגנו עליכם מפני עשרים ושש 

אזכרות שבתוכחה.
'דרוש שמואל' 

עבודת ה' ביציבות ובקביעות
כלל גדול בעבודת ה' למד המשגיח רבי שרגא גרוסברד מפסוק 

זה: 

בני אדם רבים מקבלים על עצמם להתחזק בתפילה ובעבודת 
ה', ובתחילה אכן מצליחים לקיים את קבלתם, אך לאחר זמן מה 
שבים לדרגתם כבתחילה. כגון בקריאת שמע ובתפילת שמונה 
עשרה, שבתחילה משתדלים להתרכז ולכוון היטב, ולאחר זמן 

שוכחים מקבלתם ומסיחים את דעתם ממילות התפילה.

ה'  עבודת  ה'",  ִלְפֵני  ִנָּצִבים...  "ַאֶּתם  התורה:  מזהירה  כן  על 
ניתן  זה  באופן  רק  כי  רציפה ומתמשכת,  יציבה,  להיות  צריכה 

לעלות מדרגה לדרגה במעלות העבודה.

באותו עניין רגיל היה גאון המוסר רבי ישראל סלנטר להמליץ 
לכל החפץ להתחזק בעבודת ה', לקבל על עצמו קבלה קטנה 
ההצלחה  סוד  הן  והקביעות  היציבות  כי  בה,  להחזיק  לו  שקל 

בעבודת ה'.
'דעת שרגא'

אמן.  עניית  מצוות  את  לדבריו  כדוגמה  ולהביא  להוסיף  ניתן 
לתועלת  ערוך  אין  אך  מאוד,  עד  וזמינה  קלה  הינה  זו  מצווה 
שניתן להפיק כתוצאה מההתחזקות בה, הן בתפילה והן בשאר 

ענייני עבודת ה'.

 שמירת ההלכה – אף לבקיאים בסתרי תורה
ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְוַהִּנְגת...  ֱאקֵינּו  ַלה'  "ַהִּנְסָּתרֹת 

ַהּזֹאת" (כט כח)

מוסר נוקב למדנו מפסוק זה:

מעשיו  כל  את  ולכוון  גבוהה  למדרגה  להתעלות  שזכה  מי  אף 
את  מלשמור  פוטרו  הדבר  כי  יחשוב  בל  הנסתר,  תורת  פי  על 
ותפילה,  שמע  קריאת  זמן  את  לאחר  כגון  הצרופה,  ההלכה 
אלא בכל ההלכות "ַהִּנְגת" עליו להקפיד "ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי 
ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת" – לשמור את כל ההלכות כפסקי ה'שולחן ערוך' 

וכיוצא בזה. 
'חיי צבי' 

מאה ברכות נעשות עטרה למלך
"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאקֶי" (ל ב)

דרש רבנו אפרים:

מאה  יום  בכל  שהמברך  מכאן  מאה.  בגימטרייה   – הוי"ה"  "עַד 
ברכות בכוונה, מגיעות ברכותיו עד כיסא הכבוד ונעשות עטרה 

לראש השכינה.
'כסא דוד' דרוש כ לשבת תשובה

הדרך הנכונה לתשובה
"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאקֶי... ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום" (ל ב)

בעניין סדר התשובה כתב ה'כלבו' (סי' סז): "ביום ההוא ישליך 
האדם מעליו כל פשעיו אשר עשה, ויעשה עצמו כאילו היום 
לשוב  תביאנו  זו  ומדה  חובה...  ולא  זכות  לא  בידו  ואין  נולד 

בתשובה שלימה".

מקאמרנא  סנדר  אלכסנדר  רבי  האדמו"ר  דרש  זו  להלכה  רמז 
מלשון הכתוב:

עליך  שלֵמה,  בתשובה  לשוב  בבואך   –  "קֶיֱא ה'  ַעד  "ְוַׁשְבָּת 
לבבך  יפול  אל   – ַהּיֹום"   ְמַצְּו ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  "ְּככֹל  זאת  לעשות 
כתינוק  עצמך  ראה  אלא  בעבר,  שעשית  הרעים  מהמעשים 

שנולד. כביכול היום הצטווית לקיים את דברי התורה.
'זכרון דברים' מאמר התשובה 

מעלתו של השב מהאהבה
 ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְב ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתי קֶיה' ֱא ֶוֱהִביֲא"

ְוִהְרְּב ֵמֲאבֶֹתי" (ל ה)

וכי   ,"ֵמֲאבֶֹתי  ְוִהְרְּב  ְוֵהיִטְב" לברכת  ישראל  יזכו  מה  מפני 
טובים אנחנו מאבותינו?

ביאר ה'חתם סופר': כיוון שפרשתנו מדברת על עניין התשובה 
שעתידים ישראל לשוב באחרית הימים, ככתוב לעיל (פס' ב): 
לשבים  והרי   ,"ַנְפֶׁש ּוְבָכל   ְלָבְב ְּבָכל   ...קֶיֱא ה'  ַעד  "ְוַׁשְבָּת 
מאהבה הובטח שזדונותיהם יהפכו לזכויות (יומא פו ב), ועוד 
נאמר (ברכות לד ב): "מקום שבעלי תשובה עומדין – צדיקים 

ישראל  יתעלו  העת  שבאותה  נמצא  עומדין",  אינם  גמורים 
שכרם  יגדל  מה  מפני  מובן  ולפיכך  מהאבות,  יותר  בדרגתם 

משל האבות.
'עטרות סופרים' עמ' עט 

תחל שנה וברכותיה
"ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה' ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצוָֹתיו" (ל ח)

"ָתׁשּוב" - ר"ת 'תחל שנה וברכותיה', ללמדנו שהשב בתשובה 
שלֵמה זוכה שתתחדש עליו שנה טובה ומתוקה.

'פני מנחם' (תשנ"ג)

שלוש דרגות בתשובה
"ִּכי ָתׁשּוב ֶאל ה' ֱאקֶי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש" (ל י)

המדקדק בפסוקי פרשתנו יבחין כי שלוש פעמים הוזכרה בה 
מצוות התשובה. בטעם הדבר ביאר רבי יחזקאל אברמסקי, כי 

בכך רומזת התורה לשלוש דרגות בתשובה:

לאחר  האדם  שעושה  התשובה  היא  ביותר  הנמוכה  הדרגה 
ַהְּבָרָכה   ...ָעֶלי ָיבֹאּו  ִכי  "וָהָיה  א-ב):  (פס'  ככתוב  שנענש, 

."קֶיְוַהְּקָלָלה... ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱא

האמצעית היא תשובה הבאה מתוך שרואה האדם בעונשם של 
העוברים על רצון ה', ככתוב (פס' ז-ח): "ְוָנַתן ה' ֱאקֶי ֵאת ָּכל 

ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל אְֹיֶבי... ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה'".

ה'  אהבת  מתוך  הנעשית  תשובה  היא  ביותר  הגבוהה  הדרגה 
 קֶייתברך, שאליה רומז הפסוק שלפנינו: "ִּכי ָתׁשּוב ֶאל ה' ֱא

."ּוְבָכל ַנְפֶׁש ְּבָכל ְלָבְב
'חזון יחזקאל'

במה זכינו יותר מהמלאכים?
"א ַבָּׁשַמִים ִהוא ֵלאמֹר" (ל יב)

דרש רבי יעקב צבי יאליש, בעל 'מלא הרועים':

להכיר  וזוכים  השמים  בשמי  השוכנים  הקדושים  המלאכים 
בוראם.  את  ולרומם  לשבח  יראים  יתברך  הבורא  גדלות  בשגב 
ומשכננו  הננו  חומר  שקרוצי  מתוך  דווקא  אנו,  לעומתם  אך 
בעולם הגשמי, אין אנו חוששים לומר שירה כמה פעמים בכל 
יום ויום. עובדה זאת נרמזה בפסוק שלפנינו: "א ַבָּׁשַמִים ִהוא" 
לשבח  אנו  יכולים   – "ֵלאמֹר"  בשמים,  שוכנים  שאיננו  מתוך   –

ולשורר לפני הקדוש ברוך הוא.
'קול יעקב'

הבא ליטהר מסייעים בידו
"ִּכי ָקרֹוב ֵאֶלי ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבִפי ּוִבְלָבְב ַלֲעׂשֹתֹו" (ל יד)

יש להבין מפני מה הקדים הכתוב את הפה ללב, הרי כלל הוא 
בידינו כי: "מחשבה קודמת למעשה"?

שגם  ללמדנו,  בא  הכתוב  מבעלז:  דב  ישכר  רבי  הרה"ק  ביאר 
אל  בתפילתו,  לכוון  מסוגל  שאינו  במצב  האדם  נמצא  כאשר 
תועלת  אין  כי  ייאוש  מחשבת  מתוך  מלהתפלל  עצמו  ימנע 
ככל  ויתאמץ  בידו  יש  אשר  את  יעשה  אלא  שכזו,  בתפילה 
האפשר להוציא את מילות התפילה "ְּבִפי", ומתוך כך מובטח 
אשר  עד  לִבו  את  ויטהר  בידו  הוא  ברוך  הקדוש  כי יסייע  הוא 

יגיע לדרגת: "ּוִבְלָבְב ַלֲעׂשֹתֹו".
'מהרי"ד'

פרשת נצבים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
קללות

פני ם

באמצעות 'אמן' מגיעים לאהבת ה'
ֶאת  ְלַאֲהָבה   ַזְרֶע ְלַבב  ְוֶאת   ְלָבְב ֶאת   קֶיֱא ה'  "ּוָמל 

ה'" (ל ו)

ְלַבב  ְוֶאת   ְלָבְב ֶאת   קֶיֱא יי  "ּוָמל  התיבות:  ראשי 
ַזְרֶע" הם בגימטרייה 'אמן'. רמז לגודל כוחה של עניית 
אמן להחדיר בלב האדם אמונה זכה בחי העולמים, עד 
ּוְבָכל   ְלָבְב ְּבָכל  ה'...  ֶאת  "ְלַאֲהָבה  לדרגת:  יגיע  אשר 

."ַנְפְׁש

כאן המקום להוסיף את הידוע כי ראשי התיבות: "ֶאת 
ְלָבְב ְוֶאת ְלַבב" הם 'אלול', וייתכן שבא הדבר ללמדנו 
ראוי  הדין,  ליום  מתכוננים  אנו  שבו  אלול  שבחודש 
גזר  לקרוע  סגולתה  שגדולה  'אמן'  בעניית  שנתחזק 

דינו של אדם.
'בצל יהודה' ר"ה

כל  על  ה'  בהמלכת  אנו  עוסקים  שבהם  הבעל"ט  השנה  ראש  בימי 
הוא  ותכליתה  עיקרה  אשר  אמן  בעניית  שנתחזק  ראוי  מה  הנבראים, 

הצהרה קבל עם ועדה כי הבורא יתברך הוא:

א-ל מלך נאמן.
ויהי רצון שבזכות זו נזכה להיכתב ולהיחתם 

לחיים טובים וארוכים ביום הדין 
ותתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. אמן!
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עשרים ושבע שנים של ציפייה, היש מי שיוכל לעמוד בכך?! 
אצל משפחת מ. הייתה זו מציאות חיים. עשרים ושבע שנים קשות מנשוא שבהן ציפו לישועת 
ואין  ימים  אלפים  מתשעת  למעלה  חודשים,  וארבעה  עשרים  מאות  משלוש  היו  מורכבות  ה' 
סגולות  ובירורים,  התרוצצויות  ואכזבות,  תקוות  חוו  שבהם  מנשוא,  קשים  ורגעים  שעות  ספור 

והשתדלויות... והישועה בוששה מלהגיע.
אם היו כאלו שלאחר תקופה כה ארוכה תיארו לראות אצל בני הזוג מ. ייאוש, הרי שתקוותם 
התבדתה. משפחת מ. לא חדלה לרגע מלקוות אל ה', לחזק ולאמץ את לִבם באמונה כי ישועתם 

בוא תבוא.
היה זה בשלהי בין-הזמנים של חודש מנחם אב תש"ס. במרבית בתי ישראל היו ההורים עסוקים 
במילוי צורכי ילדיהם המשוועים לפעילות כזו או אחרת שבה יעבירו את הימים האחרונים של 
לא  מ.  משפחת  של  בביתם  האחרונות  השנים  בעשרות  שביתה  שקנה  השקט  אולם  החופשה, 

הופרע לרגע.
לקראת הצהריים יצא הרב מ. מהבית לכיוון תחנת האוטובוס, בדרכו לשפוך שיח לפני קונו סמוך 
לכותל המערבי שבירושלים. דרך לא קצרה עמדה לפניו; היה עליו לנסוע באוטובוס מהצומת 
הקרוב למושב מגוריו אל עבר עיר המחוז, משם לעלות על אוטובוס נוסף שיובילו אל התחנה 

המרכזית בירושלים, ומשם לנסוע באוטובוס שלישי אל הכותל המערבי.
בידיו נשא הרב מ. תיק כבד, ששכנו בו כבוד כמה עשרות ברכונים קשיחים שעליהם הודפסה 
להזכיר  צנועה  בקשה  הופיעה  ובתחתיתם  עיניים,  ומאירות  גדולות  באותיות  יצר'  'אשר  ברכת 
אותו ואת משפחתו לישועת ה'. את הברכונים תכנן לחלק למתפללים הבאים אל הכותל המערבי, 

שם אמור היה להתחיל היום בסדרה נוספת של ארבעים ימי תפילה רצופים.
הדרך המפרכת הסתיימה. הרב מ. ירד מהאוטובוס ופנה מיד למשרדי הרב הממונה על ענייני 
פנים,  במאור  פניו  את  קיבל  המזכיר  במקום.  הברכונים  את  לחלק  לו  יאשר  שהלה  כדי  הכותל 
האזין לבקשתו בתשומת לב, ומששמע כי מזה עשרים ושבע שנים לא זכה לפרי בטן, אמר לפתע 

בקול שקט:
"לצערי גם בתי הגדולה מצפה זה שנים ארוכות לילדים. גם חתני מגיע לכאן מדי יום להתפלל, 

אולם לשמחתו אין הוא נאלץ להיטלטל ממרחקים משום שהוא מתגורר בקרבת מקום".
"אשמח להתעדכן לכשיהיו בשורות טובות", הוסיף המזכיר.

"גם אני אשמח להתעדכן בבשורות טובות אצלכם", השיב הרב מ. ומיד מיהר לפינתו הקבועה 
ב'קשת וילסון', שם רגיל היה לקבוע מקום לתפילתו בפעמים הרבות שבא לשפוך שיח בכותל 

המערבי.
מזווית עינו הבחין הרב מ. בדמות שפופה העומדת בקצה החדר. אף אדם זה היה שקוע ראשו 

ורובו בספר התהלים שלפניו כשעיניו זולגות דמעות בתפילה.
בשעות הבאות שקועים היו השניים בשפיכת שיח לפני האב הרחמן שמעולם לא זזה שכינתו 
ממקום קדוש זה. משחלפו השעות והרב מ. סיים את תפילתו, החליט להמתין קמעא עד שיגמור 
היהודי השפוף להתפלל. מבלי להבין מדוע הוא חש כי נימים עלומים קושרים בינו לבין האיש 

שלצדו, והוא ביקש להחליף עמו כמה מילים.
דקות מספר לאחר מכן סיים האיש את תפילתו. הוא נשק בחום לספר התהלים, וכשפנה לצאת 

נפגשו עיניהם.
בן  כי  המפתיעה  הידיעה  מ.  לרב  התגלתה  לאוטובוס  בדרך  לקשור  שהספיקו  הקצרה  בשיחה 
שיחו אינו אחר מחתנו של המזכיר שעמו שוחח. המחשבה על הגורל המשותף הקושר ביניהם 

הביאה אותם לידי סערת רוחות, והם נפרדו זה מזה בעיניים דומעות ומלאות תקווה.
עם שובו לביתו חשו הרב וזוגתו כי התקווה מתעוררת ומתחדשת בלבם ביתר שאת, וכך חלפו 

עליהם ימי חודש אלול בסבב של תפילות מרטיטות בכותל המערבי.
.

את ימי ראש השנה עשו משפחת מ. בירושלים עיר הקודש, סמוך ונראה לכותל המערבי, כדי 
השחרית  תפילת  עצמו.  על  שקיבל  התפילה  ימי  ארבעים  את  להשלים  יוכל  המשפחה  שראש 
ביומו הראשון של ראש השנה יצאה מפיו בדמעות וברגש, ורגע השיא מבחינתו היה בעת קריאת 

תפילת חנה הכתובה בהפטרת היום.
משני צִדי המחיצה נשפכו דמעות כמים בתפילה קורעת לב. בלבבות פיעמה אמונה עמוקה כי 

הנה הנה, הישועה קרובה לבוא.
ארבעים הימים הסתיימו, אך התפילות לא פסקו כלל ועיקר. החודשים הבאים עברו על בני הזוג 
מ. כמקשה אחת של תפילה: בכותל המערבי, על קברות הצדיקים ובבתיהם של גדולי ישראל, 

הם חשו כי לִבם נפתח כפי שלא היה עד עתה. והישועה לא איחרה מלבוא.
בתוך אותה התעוררות מיוחדת, לא שכח הרב מ. את שותפיו לגורל, אותם אחים לצרה שהכיר 
אף  להזכיר  הקפיד  והוא  מהכותל.  החדש  הידיד  לאחרונה  הצטרף  שאליהם  האחרונות,  בשנים 

אותם בתפילותיו לישועה ולרחמים.
והישועה אכן הגיעה.

כמאמר חז"ל (ב"ק צב א): "המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר – הוא נענה תחילה"; לאחר 
ושלמה,  בריאה  בתינוקת  מ.  משפחת  נפקדה  תשס"א  אב  בחודש  ציפייה,  שנות  ושבע  עשרים 
אוצר נפלא ממתנת שמים. היה זה שנה בדיוק לאחר אותה תפילה בלתי נשכחת בכותל המערבי, 

ויהי לפלא.
כשבועיים לאחר הלידה צלצל הטלפון במשרדי הכותל המערבי. מעבר לקו ענה קול מוכר. היה 

זה אותו מזכיר מלפני שנה. בקול נרגש סיפר לו הרב מ. על הישועה שזכה לה.
שתיקה של הפתעה נשמעה מעבר לקו, ואז הגיב המזכיר בהתרגשות: "לא תאמין, אך גם בתי 

הפכה לפני ימים מספר לאם...!"
גדלה  תדהמתו  אך  עיניו.  מול  אל  לראות  שזכה  המופלאה  ההשגחה  מול  נדהם  עמד  מ.  הרב 
שבעתיים בחודשים הבאים, כאשר בזה אחר זה נפקדו כמה מידידיו שעליהם התפלל בחודשים 

האחרונים בדבר ישועה ורחמים. ויהי לפלא.
הנס  על  לכל מכיריהם  מ. לספר  משפחת  נלאים  לא  הזה  היום  עצם  עד  היום ואילך,  למן אותו 
הגדול שהתרחש עמם, שיכול היה ללמד פרק את כל המצפים לישועה: התפללו, בקשו בדמעות 
ולעולם אל תרפו! יש לנו אב גדול ואוהב במרומים אשר אוסף את הדמעות ומניחן בבית גנזיו עד 

לרגע הנכון שבו ייפתחו השערים לישועתכם.
'מרוה לצמא' יתרו תשע"ד

אחד הרגעים המרגשים ביותר במהלך תפילות ימי הדין הוא שעת אמירת הפיוט 'ונתנה תוקף'. 
במילותיו המרטיטות ובסגנונו המיוחד של פיוט זה יש כדי לעורר רגשות חבויים בלב כל אדם 

מישראל אף בימים כתיקונם, על אחת כמה וכמה בעיצומו של יום הדין הגדול והנורא.

רבי אמנון ממגנצא
המרטיט  הסיפור  בשל  הוא  הפיוט,  אומר  את  האופף  הכביר  לרגש  העיקריות  הסיבות  אחת 
ממגנצא,  אמנון  רבי  הקדוש  מחברו  אודות  על  במחזורים  שנדפס  סיפור  אותו  בו;  שנקשר 
אשר אחר שנגזר דינו למוות בשל סירובו להמיר את דתו, הצדיק עליו את הדין, ובעודו שוכב 
ולך  "ובכן  באמירת:  שמים  שם  קידש  שם  הכנסת,  לבית  להוליכו  ביקש  מיטתו  על  ומתייסר 
תעלה קדושה", והמשיך בפיוט: "ונתנה תוקף" עד שנפטר מן העולם מתוך ייסוריו ואיננו כי 

לקח אותו האלוקים.

'יש אומרים', כי  'קורא הדורות' לרבי דוד קונפורטי (מהד' פיעטרקוב עמ' 38) הוסיף בשם  בספר 
אחר שגמר רבי אמנון את סדר הקדושה שתיקן: "נסתלק מבין הקהל ונעלם מעיני הכל, ולא 
ראוהו עוד כי מלאכי השרת הוליכוהו לפני כסא הכבוד והוא מזומן לחיי העולם הבא במחיצת 

הרוגי מלכות עם רבי עקיבא וחבריו".

סדר הפיוט
דרי  בקרב  הנוראים  הימים  של  במשמעותם  עוסק  היום,  קדושת  מסדר  חלק  שהוא  זה  פיוט 
תינשא  ובו  היום...  קדושת  תוקף  הפיוט: "ונתנה  של  הראשון  חלקו  כאשר  מטה,  ודרי  מעלה 
מלכותך" עד "ותכתוב את גזר דינם" מתאר את מהותו של ראש השנה, כיום המלכת ה' אשר 
את  מבאר  ירום"  ומי  ישפל  עד "מי  יכתבון"  השנה  המשכו: "בראש  עולם,  באי  כל  נידונים  בו 
משמעות הדין, ואת מציאות התשובה ההופכת את גזר הדין לטובה, כלשון הפייטן: "ותשובה 

ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה", וכן: "כי כשמך... קשה לכעוס ונוח לרצות".

וסיומו של הפיוט: "אמת כי אתה הוא יוצרם" וכו' מסביר את אפסותו של האדם אשר "יסודו 
מעפר וסופו לעפר", לעומת: "ואתה הוא מלך א-ל חי וקיים, אין קצבה לשנותיך" וכו'.

כאן המקום להביא את דברי ה'אור החיים' הקדוש (במדבר טז כב): קיימות שלוש דרגות בשבח 
השבח  היא  ממנה  למעלה  מעלה,  של  פמליא  לו  שנותנים  וההלל  השבח  היא  האחת  הבורא; 
המגיע אליו מעולם הנשמות, הן אלו שבאו לעולם הזה והשלימו את תיקונן, והן אלו שעדיין 

לא ירדו לעולם הזה.

אולם השבח הגדול מכולן הוא השבח שנותנות לפניו אותן נשמות שעדיין נמצאות בגוף באי 
העולם הזה, אשר על אף שהחלק הגשמי שבהן מושכן כלפי מטה ומונען מלהכיר את בוראן, 
משה  אמר  כך  על  ולפארו.  לשבחו  ה',  באהבת  להתרומם  כנגדו  וגבורה  בכוח  הן  מתחזקות 
הוא  ומאווייך  חפציך  כל   – כב)  טז  (במדבר  ָּבָׂשר"  ְלָכל   ָהרּוחֹת  ֱאקֵי  "ֵא-ל  הוא:  ברוך  לקדוש 

ברוחות הנשמות שעדיין הם בתוך הבשר, אך בכל זאת מתחזקים לשבחך ולפארך.

לפיכך בחלק המסיים פיוט זה, קודם שנפתח באמירת הקדושה, מקדימים אנו ומתארים את 
את  אנו  משבחים  ומיד  יעוף",  וכחלום  הנשבר...  כחרס  משול  מעפר...  יסודו  שפלותנו: "אדם 
הקדוש ברוך הוא ואומרים: "ואתה הוא מלך א-ל חי וקיים" וכו', כי זהו השבח הרצוי ביותר לפני 

הקדוש ברוך הוא, שדווקא האדם הקרוץ מחומר יתנשא כארי לשבחו ולפארו.

ומאליו יקרע
התבטאה  אשר  שלו,  המופלאה  התפילה  בעבודת  מצאנז  חיים'  'שפע  בעל  הרה"ק  היה  ידוע 
עשרת מונים במהלך תפילות הימים הנוראים. בפרט גדלה התרגשותו בעת שהיה אומר את 
היה  יקרא',  'ומאליו  למילים  משהגיע  שליש.  ובדמעות  בבכיות  בקולות,  תוקף'  'ונתנה  פיוט: 

מרים את קולו וזועק: 'ומאליו יָקֵרַא' (=יָקֵרַע).

נפקא  כל  בדבר  אין  הרי  כפשוטו,  יקרא'  'ומאליו  הפירוש  היה  אילו  הסביר:  משיחותיו  באחת 
דברים  יש  אולם  בעצמו,  האדם  שעושה  דברים  יש  התורה  במצוות  כי  לבאר  יש  אלא  מינה. 
הנעשים מאליהם, כגון אותן מצוות שאחרים התעוררו לעשות בזכותו, לעתים אף בלא שיידע 
מכך. מצוות אלו נזקפות לזכותו של המעורר כאילו הוא בעצמו פעל ועשה אותן, ולכן כופלים 
אנו בפיוט: "ותפתח את ספר הזכרונות" – שם כתובים המצוות והמעשים הטובים שעשה האדם 
בעצמו, אולם בנוסף לכך: "ומאליו יקרא" – כל אותם דברים שאחרים עשו, אך גלוי וידוע לפני 
ריבון העולמים קורא הדורות מראש כי עשו אותם בזכותו, ובשכר מצוות אלו ייקרע גזר דינו 

של האדם ('יציב פתגם' ימים נוראים עמ' ל).

אדם יסודו מעפר... בנפשו יביא לחמו
לחמו".  יביא  "בנפשו  אומר  שהיה  בעת  לבכות  היה  רגיל  זצ"ל  אברמסקי  יחזקאל  רבי  הגאון 
מעפר  יסודו  'אדם  באמירת:  דווקא  לבכות  המתחילים  הם  "רבים  הסביר:  ההזדמנויות  באחת 
וסופו לעפר', אולם אני אינני בוכה במילים אלו. זהו דבר רגיל שאדם שיסודו מעפר ישוב לעפר, 
אולם בוכה אני דווקא כשאני מגיע ל'בנפשו יביא לחמו' – על כך שבדרך כלל כדי להשיג את 
פרנסתו נאלץ האדם להפסיד מהרוחניות שלו. על כך באמת ראוי לבכות" ('דלתיך דפקנו' עמ' ז).

לעומת זאת בשם הרה"ק רבי מאיר מדז'יקוב זי"ע הביאו שביאר על נוסח הפיוט: "בנפשו יביא 
לחמו" – כאשר מבקשים לדון את ישראל על עסק נפשם, עד כמה פגמו ברוחניותם חלילה, 
כי  ויטענו  לבקרים,  חדשים  עליהם  המשתרג  הפרנסה  קושי  את   – 'לחמם'  את  הם  יביאו  אזי 
מחמת טרדותיהם בהשגת טרף לביתם לא היה להם די פנאי לעסוק בצורכי הנפש ('אמרי נועם' 

לערב יום כיפור).

יש בנותן עניין לציין כאן את דברי הרה"ק בעל 'חידושי הרי"ם', כי הטעם שבוכים באמירת 'אדם 
יסודו מעפר וסופו לעפר', אף שאין זה בגדר חידוש שהעפר חוזר ליסודו, הוא משום שאילו 
היה מדובר כאן בעפר רגיל אכן לא היה סיבה לבכות, אולם אנו כיהודים יודעים כי מדובר בעפר 
שניתן להפיק ממנו זהב, וכמה גדול אפוא הבכי על כך שמחמת התרשלותנו ישוב הגוף אל 

העפר בלא שתיקנו את הנצרך תיקון והפכנו את העפר לזהב ('אמרי הרי"מ' בראשית).

הארות בסדר התפילה  תענה אמונים 
ישועה מפתיעה לאחר עשרים ושבע שנה

ההאאררתע סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעמעשה אמונים
תיעה ל

סססייפפפ ם
פיוט 'ונתנה תוקף'

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


