
'כלי' ההופך מחשבה רעה למעשה מצווה
"ַוַּנְקֵרב ֶאת ָקְרַּבן ה'...; ּכֹל ְּכִלי ַמֲעֶׂשה" (לא נ-נא) 

ְּכִלי  הצבא: "ּכֹל  חלוצי  של  קרבנם  את  התורה  מכנה  מה  מפני 
ַמֲעֶׂשה"?

שחלוצי  מבואר  א)  סד  (שבת  בגמרא  קלוגר:  שלמה  רבי  פירש 
הצבא הקריבו את קרבנם כדי לכפר על הרהורי עבירה שנכשלו 
בהם. מעתה, כיוון שהשב מאהבה – זדונותיו נעשות לו כזכויות 
ובהרהורי  מצווה,  להרהורי  אלו  הרהורים  הפכו  ב),  פו  (יומא 
הוא  ברוך  הקדוש   – טובה  שמחשבה  בידינו  הוא  כלל  מצווה 
מצרפה למעשה (קידושין מ א), ונמצא אפוא שקרבנם הפך להם 
את הרהורי העבירה למעשה מצווה. על כן מכנה אותו התורה: 

"ְּכִלי ַמֲעֶׂשה", שהפך את הרהור העבירה למעשה מצווה.
'אמרי שפר'

שני התנאים הקודמים לתפילה
"ַנְחנּו ַנֲעבֹר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ה'" (לב לב)

מופיעה  שבהם  נוספים  פסוקים  שני  הביא  הטורים'  ב'בעל 
ב.  'ַנְחנּו': א. "ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנּו" (בראשית מב יא),  המילה 

"ַנְחנּו ָפַׁשְענּו ּוָמִרינּו" (איכה ג מב).

יוסף  רבי  הגאון  ביאר  אלו  פסוקים  שלושה  בין  הקשר  את 
ליברמן שליט"א:

הפסוק שלפנינו: "ַנְחנּו ַנֲעבֹר ֲחלּוִצים" רומז לכוח התפילה, שכן 
משמעות 'ֲחלּוִצים' היא "חלוצי צבא מזויינים" (רש"י, לעיל לא ג), 
והרי התפילה היא כלי זיינם של ישראל, כפי שתרגם אונקלוס 

(בראשית מח כב): "ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי" – 'בצלותי ובבעותי'.

שני הפסוקים האחרים מלמדים אותנו על שני העניינים שיש 
להקדים לתפילה: א. "ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנּו" – כפי שהביא 
ה'מגן אברהם' (ריש סי' מו) בשם האר"י שקודם התפילה חייב כל 
יהודי לקבל על עצמו לאהוב כל אחד מישראל כגופו. ב. "ַנְחנּו 
ָפַׁשְענּו ּוָמִרינּו" – שצריך כל אדם להתוודות מעומק ליבו לפני 

התפילה, ובזכות וידויו תעלה תפילתו לרצון לפני ה'.
'רבי עקיבא ותורתו' עמ' עב

קריאת המסעות ללא הפסק
"ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי ה'" (לג ב)

ה'מגן אברהם' (תכח ח) פוסק כדברי בעל 'צרור המור' בפרשתנו, 
שמ"ב  כיון  הפסק,  וללא  ברצף  לקרוא  יש  המסעות  מ"ב  שאת 

המסעות הינם כנגד השם המפורש שיש בו מ"ב אותיות.

גייטסהד,  ישיבת  ראש  שליט"א,  גורביץ  אברהם  רבי  הגאון 
יא)  תרנא  (או"ח  ערוך'  ב'שולחן  לנפסק  זו  הלכה  בין  משווה 
שבשעת הנענועים יש להצמיד את כל ארבעת המינים כאחד, 
שאף לגבי הלכה זו ביאר הט"ז (ס"ק יד) בשם הריקנטי, שטעמה 
שם  אותיות  ארבע  כנגד  הינם  המינים  שארבעת  משום  הוא 

הוי"ה שאין להפריד ביניהן.

הסיבה  על  בפרשתנו  הראשונים  תמיהת  את  לישב  נוכל  בכך 
שבגינה שבה ופירטה התורה את כל המסעות, אף שעל חלקם 
למדנו כבר בפרשות קודמות; כדי שנוכל לקוראם ברצף מבלי 

להפריד ביניהם, כפי שפסק ה'מגן אברהם'. 
'אור אברהם'

תפילה בציבור מונעת קטרוגים
"ַוִּיְסעּו ֵמַהר ָׁשֶפר ַוַּיֲחנּו ַּבֲחָרָדה; ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" 

(לג כד-כה)

רמז נפלא למעלת התפילה בציבור דרש מפסוק זה רבי ישעיה 
רֹוַמִנין מרבני ונציה:

התורה  מדרך  שנטה  מי   – ַּבֲחָרָדה"  ַוַּיֲחנּו  ָׁשֶפר  ֵמַהר  "ַוִּיְסעּו 
שקיבלנו על הר סיני ּוִמֶׁשֶּפר המעשים הטובים, ובשובו לפני ה' 
חרד הוא שמא עוונותיו יעכבו את תפילתו מלהתקבל, "ַוִּיְסעּו 
העצה  מעליו,  זו  חרדה  להסיר  כדי  ְּבַמְקֵהת" –  ַוַּיֲחנּו  ֵמֲחָרָדה 
שתתקבל  לו  מובטח  ואז  הציבור  עם  שיתפלל  היא  בעבורו 
שנכנסת  "לפני  א):  רלד  (ויחי  הקדוש  הזוהר  כדברי  תפילתו. 
הוא,  ברוך  הקדוש  בה  משגיח  במקומה,  להתעטר  התפילה 
עושה  שאינו  מה  אדם,  אותו  של  וזכויותיו  בעוונותיו  ומסתכל 

כן בתפילת רבים".
'מוסר מלכים' (ונציה תק"ד) עמ' יד

במקהלות עם ברכו ה'
"ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" (לג כה)

באחת  מרופשיץ:  נפתלי  רבי  של  מדרשו  בבית  שהיה  מעשה 
ובשפתי  תתרומם  ישרים  "בפי  החזן:  ששורר  בעת  השבתות, 
קדושים  ובקרב  תתקדש  חסידים  ובלשון  תתברך  צדיקים 
בין  נמנה  איני  הן  בליבו:  החסידים  אחד  הרהר  תתהלל", 
וה'קדושים',  ה'חסידים'  ה'צדיקים',  בין  לא  ובוודאי  ה'ישרים', 
המשיך  כאשר  רק  יתברך?!  השם  את  להלל  אוכל  אפוא  כיצד 
החזן לשורר: "ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל" התיישבה 
בוודאי  הוא  ישראל'  רבבות  'מקהלות  בין  סוף  סוף  הרי  דעתו; 

נמנה...

את  לאיש  גילה  שלא  אף  כאשר  חסיד  אותו  הופתע  כמה 
שהוא  תוך  יין  בקבוק  רבו  לו  שלח  השבת  בסעודת  מחשבתו, 

מציין כי נותן הוא זאת לבעל ה'מקהלות'...

נוכל  זה  למעשה  רמז  כי  צבי',  'חיי  בספר  דרש  צחות  בדרך 

אותו  'נסע'  אימתי   – ֵמֲחָרָדה"  "ַוִּיְסעּו  שלפנינו:  בפסוק  למצוא 
חסיד מחרדתו? "ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" – בעת שהבין כי חלק בלתי 

נפרד הוא מ'מקהלות רבבות עמך בית ישראל'.

הנהגתו של רבי עקיבא
מנהגו  היה  כך  יהודה:  רבי  "אמר  הובא:  א)  (לא  ברכות  במסכת 
של רבי עקיבא, כשהיה מתפלל עם הצבור – היה מקצר ועולה, 
מפני טורח צבור, וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו – אדם מניחו 

בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת".

שח הרבי בעל 'קדושת ציון' מבאבוב:

הנהגתו זו של רבי עקיבא נרמזה בכתוב שלפנינו:

"ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה" – אף כי חרדת קודש גרמה לרבי עקיבא 'לנסוע' 
ממקום למקום בתפילתו, "ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" – בעודו מתפלל עם 

הציבור היה מקצר ועולה, ו'חונה' במקומו.
'מקח טוב'

אוהב שלום ורודף שלום
ַּבחֶֹדׁש  ָׁשם...  ַוָּיָמת  ה'  ִּפי  ַעל  ָהָהר  הֹר  ֶאל  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  "ַוַּיַעל 

ַהֲחִמיִׁשי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש" (לג לח)

בדרך צחות יש שביארו, כי הטעם שהסתלק אהרן דווקא בראש 
חודש, הוא משום שכידוע יש שנהגו לומר תחנון ביארצייט של 
צדיק ויש שנהגו שלא לומר; כדי למנוע מחלוקת ומריבה בעם 
ישראל, נפטר אהרן שהיה רודף שלום ביום שבכל מקרה אין 

אומרים בו תחנון.
'נמלצו לחכי'

על מה היה על הכהן להתפלל?
ַהּקֶֹדׁש"  ְּבֶׁשֶמן  אֹתֹו  ָמַׁשח  ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹל  ַהּכֵֹהן  מֹות  ַעד  ָּבּה  "ְוָיַׁשב 

(לה כה)

זו  תקלה  תארע  שלא  להתפלל  גדול  לכהן  לו  שהיה  "לפי 
לישראל בחייו" (רש"י).

הכהן  אם  שאף  זה  מפסוק  חכמים  דרשו  ב)  (יא  מכות  במסכת 
של  דינו  נחתם  אם  הרציחה,  מעשה  לאחר  התמנה  הגדול 
הרוצח לאחר מינויו, משתחרר הרוצח במות הכהן החדש, לפי 

שהיה עליו לבקש שייגמר דינו של הרוצח לזכות.

כי  שיתפלל  מהכהן  אנו  דורשים  וכי  כמאליה:  עולה  התמיהה 
יטעו הדיינים בדינם?

תירוץ נפלא לכך כתב רבי אליעזר פלֶקְלס אב"ד פראג:

בדיני  הדנה  שסנהדרין  א)  יז  (סנהדרין  הגמרא  דברי  הם  ידועים 
נפשות ועם פתיחת הדין פסקו כל הדיינים לחובת הנידון, אין 
תחילה  פתחו  מהם  מקצת  כן  אם  אלא  מיתה.  אותו  מחייבים 
הרמב"ם  פסק  וכבר  לחובתו.  הרוב  פסקו  מכן  ולאחר  בזכותו, 

(סנהדרין יא ג) שאף ברוצח בשוגג שדינו לגלות נאמר דין זה.

מעתה נוכל להבין: כל שהיה צריך הכהן הגדול להתפלל הוא 
שהדיינים כולם ידונו דין אמת ויחייבו את הרוצח בגלות, שאם 
כך יהיה – ייפטר הוא ממילא, וכיוון שלא התפלל הכהן על כך 

יוצא הרוצח לחופשי במיתתו.
שו"ת 'תשובה מאהבה' ח"א סימן קצד

פרשת מטות מסעי

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
מצווה ה

פני ם

ולא נפקד ממנו 'אמן'
"ְוא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש" (לא מט)

גדיא:  בן  יהודה  רבי  הובא: "אמר  ז)  צו  (תנחומא  במדרש 
לעולם  אמן  לענות  זוכה  הזה  בעולם  אמן  העונה  כל 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאקֵי  ה'   ָּברּו' יד):  מא  (תהילים  שנאמר  הבא. 
ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' – אמן בעולם הזה ואמן 

לעולם הבא".

רמז לדברי המדרש דרש רבי שלמה זלמן ארנרייך רבה 
"ְוא  התיבות  ראשי  שלפנינו:  מהפסוק  שאמלוי  של 
על  המקפיד  כי  ללמדנו  "ְוָאֵמן",  הם  ִאיׁש"  ִמֶּמּנּו  ִנְפַקד 
עניית אמן בעולם הזה יזכה שלא ייפקד מקומו מעניית 
אמן בעולם הבא, שעליה מרמזת המילה "ְוָאֵמן" בפסוק: 

"ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן".
'אבן שלמה'

כך ‰נ‰י‚ ‰רמ"ע מפ‡נו
נפ' „' במנ"‡ ˘"פ

ול‡   ֈרם ב˜ול  ‰˘חר  ברכו˙  יברך   ı"˘˘ ל‰נ‰י‚  טוב  "מ‰ 

לברך  י˘כימו   ֈ„ח‡ בח„ר  ‰י˘נים  חברים  ‡ל‡  בלב„,  זו 

‡ל˜ים  בי˙  ‡ל  כך  ו‡חר  ‡מן,  יענו  וחבריו  לעˆמו,  ‡ח„  כל 

י‰לכו בר‚˘. ומי ˘מברך לעˆמו, ו‡ח"כ ‡˘˙ו ובניו ‚„ולים 

יו˙ר  ‡‰ובים  רעים  לך  ‡ין  ‚ונ‡,  כ‰‡י  לו  מברכים  ו˜טנים 

מ‡ל‰. ו‰ו‡ ‰„ין למברכים בבי˙ ‰כנס˙ ז‰ ‡חר ז‰".

˘ו"˙ ‰רמ"ע מפ‡נו סימן ˜ט

כך נ‰‚ ‰‡ר"י ‰˜„ו˘
נפ' ‰' במנ"‡ ˘ל"ב

˘‰י‰  כ˙בו,  ז"ל  ‰‡ר"י  "ב˘ם 
מ‰מברכים  ‰˘חר  ברכו˙  ˘ומע 
 – מ‡‰  ‰יו  ו‡פילו  ‰כנס˙,  בבי˙ 
ו‡פילו  ‡חרי‰ם,  ‡מן  עונ‰  ‰י‰ 
‰י‰  „זמר‰  פסו˜י  ב‡מˆע 

מפסי˜, ו˘ו˙˜ ועונ‰ ‡מן".
˘ערי ˙˘וב‰ ‡ו"ח ו ו

כות השחר בחברותא - מנהג רבותינו בידינו.
בר
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זר כי נקלע לשכונה היהודית היוקרתית השוכנת בטבורה של העיר מיאמי שבפלורידה, בוודאי הבחין מיד בבניין 
המרשים של בית הכנסת המקומי, מן המפוארים שבארצות הברית.

מאות משפחות נכבדות מתושבי האזור רשומים כיום כמתפללים קבועים בבית כנסת זה, אולם לא רבים יודעים כי 
בראשיתו החל הוא במניין יומי מצומצם לתפילת שחרית שייסד הרב ל., מי שמשמש כיום כרב בית הכנסת. בחדרון 
הקטן הצמוד לביתו, אט אט גדל והתפתח מניין שפעילותו הורחבה גם לשבתות ולמועדים, עד שברבות הימים סחף 

אל תוכו רבים מתושבי האזור שיחדיו הביאוהו עד הלום.

באותם ימים רחוקים היה על הרב ל. להתאמץ קשות ואף למצוא פתרונות יצירתיים כדי להשיג מניין מתפללים מדי 
בוקר. לא פעם נאלץ להתקשר לחברת המוניות הגדולה באזור ולבקש שישלחו אליו את אחד מנהגיהם היהודיים. 
בהגיע הנהג היה הרב מבקשו להחנות את המונית, להפעיל 'מונה' ולהיכנס לבית הכנסת, ובסיום התפילה העניק 

לנהג את המחיר שנקבע במונה. 

היו גם פעמים שבהן לא נמצא נהג יהודי פנוי בכל הסביבה. במקרים שכאלו היה הרב יוצא לרחוב הסמוך ותר אחר 
אדם בעל חזות יהודית. כשהיה מאתר אדם כזה היה מבקשו בנעימות לסור אל בית הכנסת ולהשלים למניין.

של  ספורות  דקות  אחר  אולם  בוקר,  מבכל  שקט  היה  הרחוב  כמנהגו.  הרחוב  אל  הרב  יצא  פעמים  מאותן  באחת 
המתנה איתר הרב סוף סוף קשיש בעל תווי פנים יהודיים חבוש בכובע בלוי, הפוסע לאיטו כשהוא נשען על מקלו.

"סלח לי", התעניין הרב בעדינות, "האם הנך יהודי?", "כן", השיב הלה בהתרסה, "אך מה זה עניינך?", "עליי לומר 
תמיד  להסביר  רגיל  שהיה  כפי  ל.  הרב  הסביר  למניין",   לי  שישלים  לעשירי  זקוק  ואני  מקרוביי  אחד  אחר  קדיש 

במקרים שכאלו.

את  לסעוד  הקפה  לבית  בדרכי  ואני  בדת,  מתעניין  "איני  לדרכו,  פונה  שהוא  תוך  באדישות  הזקן  השיב  לי",  "הנח 
ארוחת הבוקר...".

הדקות הבאות חלפו על הרב ל. בהמתנה חסרת תוחלת. הוא לא מצא יהודי נוסף בכל האזור, וכאשר הבחין שיתר 
המתפללים עומדים לאבד את סבלנותם פנה לבית הקפה הסמוך, שם ישב הזקן כשהוא מעיין בעיתון הבוקר, ממתין 

לארוחה שהזמין.

"בבקשה ממך, יהודי יקר", התחנן הרב ל., "אני חייב היום מניין, ואין לי למי לפנות מלבדך".

"מעולם לא התפללתי", הפטיר הזקן, אך הרב ל. לא התרשם: "אינני מבקש ממך להתפלל, רק להיות נוכח במקום 
בעד  לך  "אשלם  ההצעה.  את  לדחות  הלה  ניסה  הבוקר",  ארוחת  את  הזמנתי  "כבר  הקהל".  עם  יחד  'אמן'  ולענות 
הארוחה שהפסדת", הפציר בו הרב ל., והאיש נעתר, לא לפני שהוסיף והבהיר: "אינני מתכנן להתפלל עמכם, ואל 

תנסו להגיש לי טלית או סידור".

משך כל התפילה ישב הזקן על מקומו כשמבטו בוהה בחלל. מפעם לפעם החווה לו הרב ל. בידו כי עתה עליו לשים 
לב למתפללים שסביבו, והאיש היטה את אוזניו בצייתנות וענה 'אמן' יחד עם הקהל.

ביום שלמחרת שוב הוצרך הרב ל. לצאת לרחוב ולהשיג מניין. כיום האתמול גם באותו היום הבחין בזקן הצועד 
לאיטו בדרכו לבית הקפה. הפעם ההסכמה הגיעה בקלות רבה יותר, אך שוב טרח הקשיש להדגיש כי אין בכוונתו 

להתפלל.

ביום השלישי כבר הגיע האיש, שהספיק בינתיים להזדהות בשם מיסטר ש., בכוחות עצמו לבית הכנסת, וכך גם 
בימים הבאים. לרב ל. שצפה מן הצד נדמה היה כי קומתו של הזקן נזקפה במעט מאז החל להתפלל עימם, כביכול 

החל סוף סוף למצוא משמעות לחייו.

זמן לא רב חלף עד שנעתר ש. ליטול לידיו סידור, ובהמשך אף להתעטף בטלית. על תפילין לא אבה ש. בתחילה 
לשמוע, ורק לאחר הפצרות רבות מצד הרב ל. הסכים להניחן, אך הודיע: "אעשה זאת אך ורק בערב ראש השנה 

הקרוב!".

הרב ל. כמעט ושכח מהעניין, אך ש. לא שכח; בערב ראש השנה הופיע בבית הכנסת כמובטח כשבידו שקיק קטיפה 
מאובק ודהוי מיושן, והוציא מתוכו תפילין עתיקות למראה.

"היום", סיפר הזקן כשדמעות בעיניו, "חוגג אני את יום הולדתי התשעים ושלושה. לפני שמונים שנים בדיוק הנחתי 
תפילין אלו בפעם הראשונה והאחרונה, ומאז לא נגעתי בהן".

ממש  עליך  נראות  ראשו; "הן  על  התפילין  את  להניח  לזקן  סייע  כאשר  הרב  מעיני  גם  זלגו  התרגשות  של  דמעות 
ככתר", החמיא לו בכנות, והעיניים הזקנות שמולו נצצו.

במשך השנה הקרובה התקרב מיסטר ש. עוד ועוד ליהדותו. הוא החל ללבוש ציצית, לשמור שבת ולהקפיד על 
כשרות, עד שהפך לבעל תשובה מן המניין. כאשר הרב ל. מלווהו בכל צעדיו, ומקדיש לו את מלוא תשומת הלב.

במקביל, באותה תקופה חל מהפך של ממש בקהילה כולה. תושבי האזור הפנימו את עובדת קיומו של בית הכנסת 
בשכונתם והחלו להתעניין בנעשה בתוכו. הגיעו הדברים לידי כך שלקראת הימים הנוראים נרשמו מאות מתפללים 

לתפילות, והדבר הצריך את הרב ל. להיערכות מיוחדת.

כך, באחד הבקרים שקדמו לראש השנה הונחו בפתח בית הכנסת הקטן כמה עשרות ארגזים שבהם מחזורים וספרי 
קודש שהוזמנו לטובת המתפללים הרבים, ובד בבד התנהל משא ומתן עם הנהלת מתחם גדול סמוך, שם תוכננו 

להתקיים התפילות ההמוניות.

כשהבחין הזקן בערמות המחזורים המונחים בפתח בית הכנסת התעניין אצל הרב האם כבר הושג מימון לקנייתם. 
כשנענה בשלילה הבטיח: "אני אשלם עליהם!".

הדבר הפתיע מאוד את הרב, משום שהזקן היה לבוש כל ימיו בדלות יוצאת דופן שלא הסגירה את עובדת היותו בעל 
יכולות כלכליות. אולם הפתעה גדולה יותר ציפתה לו במוצאי יום הכיפורים, כאשר הכריז בפני מאות המתפללים 
שגדשו את אולם התפילה, על הקמת ועדה שתעסוק בגיוס משאבים להקמת מבנה גדול וראוי בעבור בית הכנסת.

"כמה יעלה הבניין?", התעניין מיסטר ש. באוזני הרב כשהחל הקהל להתפזר, "כשני מיליוני דולרים", השיב הרב. 
"עוד מחר אעביר לחשבונך חצי מיליון דולרים!", הדהים הזקן בפעם השנייה.

כארבע שנים לאחר מכן אושפז מיסטר ש. בבית החולים, כשמצבו הולך ומדרדר במהירות מבהילה. הרב ל. קיבל 
את הדיווח על מצבו כששהה בביקור בניו יורק, ולמרות המרחק הרב הוא לא חשב פעמיים ומיהר לעלות על מטוס 
למיאמי. כשהגיע לחדרו של הזקן, היה מיסטר ש. מצוי ברגעיו האחרונים. אולם כשדמותו של הרב ל. הופיע בפתח 

אורו עיניו. הוא אחז בחיבה את ידו של הרב וביקש ממנו לקרוא עמו 'שמע ישראל'.

כשהגיעו ל'ובשעריך' נעצמו עיניו של הזקן לנצח. דמעה של צער זלגה מעיניו של הרב ל., והוא התנחם בעובדה 
שלכל הפחות זכה האיש לשוב באחרית ימיו לכור מחצבתו.

זמן מה לאחר הפטירה התקבלה מעטפה רשמית במשרדו של הרב ל. בתוכה היה מקופל מסמך חתום בידי עורך דין 
המבשר כי מיסטר ש. הקדיש בצוואתו סכום גדול שייעד להמשך התפתחות בית הכנסת ולקירוב לבבות.

'לבוש יוסף', שמחות ח"א עמ' תכוהכול בזכות תפילה אחת.

אין רחמים כרחמי האב
כמה מינים של חסד ישנם בעולמנו; יש חסד שאותו ניתן לכנות 'פיקוח נפש'. 
חסד זה מצוי אף אצל אומות העולם, ומשמעותו: כאשר אדם עומד למות, מיד 
דואגים להצילו. על חסד כזה שעיקר מטרתו הוא להרגיע את ייסורי המצפון 
אמר החכם מכל אדם (משלי יד לד): "ְוֶחֶסד ְלֻאִּמים ַחָּטאת". מעולה ממנו הוא 
חבריהם  עם  בעול  לשאת  המבקשים  ממחננו,  יהודים  בקרב  המצוי  החסד 
ומשתדלים להקל מעליהם אף במקרי היום יום, זהו חסד הנעשה לשם מצוות 

חסד ואינו נעשה רק במקרים קשים ומחרידים חלילה.

חסד  לילדיהם.  הורים  בין  הנעשה  החסד  היא  ביותר  הגבוהה  המדרגה  אולם 
שאינו מתעורר רק במקרים מסוימים, אלא הוא מתקיים ועומד בכל רגע ובכל 
שעה, שהרי טובת הבן עומדת כל העת לנגד עיני אביו, הן בעיסוקו בענייניו 

הפרטיים והן בזמנו הפנוי.

לפיכך, בבקשתנו על התורה מקפידים אנו להזכיר אנו את עובדת היות הבורא 
סרח  אם  שאף  בנו,  על  כאב  עלינו  הוא  מרחם   – הרחמן"  האב  "אבינו  יתברך 
חלילה אין הוא מפסיק לרחם עליו, ומדוע? משום שהלימוד והעלייה בתורה 
אינם שייכים רק לבעלי מעלה, אלא כל יהודי באשר הוא יכול לזכות בכתרה 
של תורה. על כן אנו מבקשים בלשון 'אבינו אב הרחמן', כלומר: אף אם חלילה 
סרחנו, הלוא בניך אנו, ומן הדין שתסייע בידינו ברחמיך ללמוד וללמד, להבין 

ולהשכיל ('נפש שמשון' – סידור התפילה עמ' ש).

ביטחון כתנאי לתורה
בהמשך הברכה אנו מזכירים את מידת הביטחון שבזכותה זכו אבותינו בתורה 

– "אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חקי חיים". 

שהיא  מסתבר  בה',  הביטחון  מידת  של  הגדולה  העצמית  מעלתה  מלבד 
משמשת גם הקדמה ויסוד לקבלת התורה. וכמאמרו של רבי שמעון בר יוחאי 
אלו   – המן"  לאוכלי  אלא  לדרֹש,  התורה  ניתנה  "לא  פתיחתא):  בשלח,  (מכילתא 

ליום  מוכן  מזון  בידם  היה  לא  לעולם  שהרי  ומוחשי.  תמידי  היה  שביטחונם 
המחרת, ומן ההכרח היו צריכים לסמוך על חסדי ה'.

הם  הרהרו  לא  ממצרים,  יציאתם  עם  מיד  לישראל,  התורה  כשהוצעה  ואכן, 
את  הם  ביטאו  זו  באמירה  ונשמע'.  'נעשה  עצמם:  על  קיבלו  בטרם  פעמיים 
ביטחונם המוחלט בבורא יתברך, ביטחון שגבר והושרש בלִבם לאחר הניסים 
(שמות  בחיי  רבנו  שכתב  כפי  ממצרים,  יציאתם  מהלך  את  שליוו  המופלאים 
כדי  גמור,  נסיון  היה  הכל  במדבר  ומקריהם  ישראל  עניני  כל  כי  "ודע  יז):  יג 

שיהיו  כדי  האמונה,  שרש  שהוא  הבטחון  במדרגות  השכלית  נפשם  שיגדלו 
ראוים לקבל התורה".

רב  ובמאמץ  בעיון  בתורה  והגה  שישב  רבא  על  מסופר  א)  (פח  שבת  במסכת 
ישראל  משונאי  אחד  נקלע  למקום  אצבעותיו.  מפרקי  זב  שדם  עד  כך,  כל 
שכשראה זאת לגלג ואמר: "עם פזיז אתם שהקדמתם לקבל את התורה לפני 
ששמעתם מה כתוב בה". השיב לו רבא (ע"פ רש"י שם): "לא מפזיזות עשינו זאת 
כי אם מתוך ביטחון מוחלט בבורא יתברך שבוודאי לא ייתן לנו דבר שאיננו 
יכולים לעמוד בו. ואכן, עלינו שהלכנו עם בוראנו בתמימות נאמר (משלי יא ג): 
'ֻּתַּמת ְיָׁשִרים ַּתְנֵחם', ואילו עליכם שהלכתם עמו בעלילות נאמר: (שם): 'ְוֶסֶלף 

ּבֹוְגִדים ְיָׁשֵּדם'".

קנתה  אם  אלא  כדבעי,  תורה  של  עולה  עליו  לקבל  אדם  יוכל  לא  זה  מטעם 
מידת הביטחון שביתה בנפשו. שהרי הנכנס ללימוד התורה אינו יודע מה יעלה 
באחריתו, אם יצליח בלימודו אם לאו, ואם מקבל על עצמו עול תורה אות הוא 
למידת הביטחון הקנויה בנפשו. (סידור 'אוצר התפילות – עץ יוסף' ; 'מראש צורים' בהר).

ביטחון של אמן
הלוי  ירוחם  רבי  המשגיח  של  הנפלאה  לשונו  את  כאן  להביא  טעם  בנותן  יש 

ממיר ('דעת תורה' בראשית עמ' קצו):

"כל מה שזכו אבותינו לא זכו אלא בזכות האמונה... זהו ביאור נחמד במאמר 
חז"ל: 'כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן' (שבת קיט ב)... מהיכן 
חז"ל שהפטיש לפתוח  הנה גילו לנו  חזק כזה לפתוח אותם?  לוקחים פטיש 
שערי גן עדן הוא דווקא 'כל העונה אמן בכל כחו' – אמונה! לא מתוך חכמה 
והבנה, אלא דווקא מתוך ויתור על הבנה:  'אמן, אני מאמין, איני יודע מאומה, 

רק אני מאמין'! זהו הפטיש החזק לפתוח שערי גן עדן.

על 'חונן הדעת' אין צורך לחבר 'מורה נבוכים', אלא 'אמן' – אני מאמין. מבלי 
רק  אלא  כלום,  צריך  אין   – ישראל'  עמו  חולי  'רופא  על  להבין!  ומבלי  לדעת 

לענות 'אמן', אני מאמין שהוא רופא חולי עמו ישראל!

ויתכן שלזה כיוונו חז"ל בלשונם 'בכל כחו', כי סוד האמונה הוא סוד הכח, 'אני 
החזק  כלי  הכח.  סוד  הוא  שם  ידיעות,  שום  באין  מאמונה,  דוקא  הוא  חומה' 
כברזל שאי אפשר להזיזו. ואם אמנם יכולים להזיזו ממקומו, שמשתנה הוא, 

סימן הוא ודאי שחסר כאן כח האמונה...".

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים ססייפפמעלה  ם
ברכת אהבה רבה (ב)

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

מכוחה של תפילה אחת


