
תשובה מאריכה ימים
"ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה" (כא יח)

"בן סורר ומורה נהרג על שם סופו... – אמרה תורה ימות זכאי 
ואל ימות חייב" (רש"י).

הארה נפלאה בעניין זה אמר הסבא מקעלם:

אם על אדם שהחל לנטות מדרך התורה גזרה התורה מיתה אף 
וימות  לחטוא  ימשיך  שלא  כדי  וזאת  בה,  התחייב  לא  שעדיין 
בעודו חייב, על אחת כמה וכמה הרשע שהחל לשוב בתשובה; 
אם נגזרה עליו מיתה – וודאי יוסיף לו הקדוש ברוך הוא שנות 
עתה  ימות  ולא  ומצוות  תורה  בהן  להוסיף  שיוכל  כדי  חיים 

בעודו חייב, שהרי 'מידה טובה מרובה ממידת פורענות'.
'דרכי מוסר' [לר"י ניימן]

ברכה על מצוות השבת אבדה
"א ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחי אֹו ֶאת ֵׂשיֹו ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם ָהֵׁשב 

ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחי" (כב א)

ידוע הוא הסברו של הר"י בן פלט (הובא בשו"ת הרשב"א סימן יח) 
לחשוש  שיש  הצדקה;  מצוות  קיום  על  מברכים  שאיננו  לכך 
שמא לא יתרצה העני לקבל את מתנתנו ותהא ברכתנו זו ברכה 

לבטלה.

עדיין  אולם  הצדקה,  למצוות  בנוגע  הדעת  את  מניח  זה  הסבר 
אבדה,  השבת  מצוות  על  מברכים  איננו  מדוע  להבין  לנו  נותר 
והלוא אין לחשוש שמא לא יתרצו הבעלים לקבל את אבֵדתם?

ביאר זאת רבי צבי פסח פרנק רבה של ירושלים, על פי היסוד 
שהניח רבנו בחיי בפירושו לתורה (במדבר טו לח) שאין מברכים 
היינו  אלמלא  אף  לקיימה  מחייבנו  היה  שהשכל  מצווה  על 
קדשנו  "אשר  עליה:  לברך  שייך  שלא  משום  עליה,  מצטווים 

במצותיו וצונו".

מעתה נוכל להבין מדוע איננו מברכים על מצוות השבת אבדה 
– שהרי מצווה זו בוודאי הינה מצווה שכלית.

'הר צבי' על התורה

'הושע נא למענך דורשנו'
"ְוָהָיה ִעְּמ ַעד ְּדרֹׁש ָאִחי אֹתֹו ַוֲהֵׁשבֹתֹו לֹו" (כב ב)

פעם, כשהגיע רבי משה לייב מסאסוב בחג הסוכות ל"הושע נא 
למענך דורשנו" נשא ידיו כלפי מעלה ואמר:

רשאי  אבֵדה  שהמוצא  בתורתך  כתבת  הרי  עולם,  של  "ריבונו 
שנים  אלפיים  כמעט  זה  והנה,  אֹתֹו',   ָאִחי ְּדרֹׁש  'ַעד  להחזיקה 
אנא  לדורשנו;  בא  אתה  ואין  האומות  בין  אבודים  אנו  שבהן 
ממך: 'הושע נא, למענך, דורשנו!' – הגיעה כבר השעה שתדרוש 

את אבדתך הנידחת בין האומות ותשיבנו אליך ברחמים!"
'מאוצרנו הישן' עמ' 17

ברכה על מצוות מעקה
 א ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶתְו ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּג"

ִּכי ִיּפֹל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו" (כב ח) 

'ברכת המצוות' על מצוות  נחלקו הראשונים האם צריך לברך 
מעקה: דעת הרמב"ם (ברכות יא ח) היא שמברכים על מצוות 
לעשות  וציונו  במצותיו  קידשנו  "אשר  מעקה:  עשיית 

שסו)  (סי'  ה'רוקח'  בעל  מגרמייזא,  אלעזר  רבי  ואולם  מעקה". 
סובר שאין מברכים על מצווה זו.

של  דבריו  פי  על  פלאג'י  יצחק  רבי  ביאר  מחלוקתם  טעם  את 
הרמב"ם עצמו (שם ה"ד) שאין מברכים על מצווה שנתקנה כדי 
שנתקנה  אחרונים  מים  נטילת  (כגון  הסכנה  מפני  עושיה  על  להגן 
משום סכנת מלח סדומית). ובכך נחלקו הראשונים: הרמב"ם סבר 
שכיוון שמצוות מעקה לא נתקנה כדי להגן דווקא על עושיה, 
אולם  עליה.  לברך  יש  לפיכך  לגג,  שעולה  אדם  כל  על  אם  כי 
ה'רוקח' סבר שכיוון שבפועל מגינה היא גם על עושיה, לפיכך 

אין לברך עליה.
'יפה ללב' ח"ז חו"מ תכז א

לבישת שעטנז מעכבת התפילה
"א ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו" (כב יא)

ציבור'  ('שלמי  ירושלים  של  רבה  אלגזי  יעקב  ישראל  רבי  כתב 
הנהגת הבוקר ג): "אין דבר המעכב את התפילה כמו בגדי שעטנז 
ביהודה'  ה'נודע  בעל  הוסיף  הדברים  על  שוגג".  הוא  ואפילו 
(דרושי הצל"ח, דרוש ח): "אם לבוש בשעטנז יום אחד, אין תפילתו 

נשמעת ארבעים יום".

עובדה נפלאה על כך הביא הדרשן הנודע רבי זרח איידליץ חבר 
בית דינו של ה'נודע ביהודה' ('אור לישרים' דרוש א):

אחד  נקלע  הקדוש  האר"י  רבנו  מתפלל  היה  שבו  המניין  אל 
מגדולי דורו. אותו גדול האריך בתפילתו, ומפני כבודו המתין 
החזן עד שיסיים. והנה הורה האר"י הקדוש לחזן שלא ימתין 
של  תפילתו  הארכת  שסיבת  משום  הוראתו  את  ונימק  יותר, 
ואין  במחשבתו  תקועה  אוכף  שתמונת  מפני  היא  הגדול  אותו 
גדול:  לאותו  האר"י  אמר  התפילה  לאחר  לסלקה.  יכול  הוא 
"דע כי רכבת אתמול על אוכף משעטנז, ועל אף שעשית זאת 
לבלבול  הדבר  לך  גרם  זאת  בכל  מצווה,  לדבר  שמיהרת  מפני 

בתפילתך".

מלשון  מבודפסט  ברוך  שלמה  רבי  דרש  לדברים  נפלא  רמז 
'ְּבָרֶגׁש'   – ְּבָרֶגׁש"   ְנַהֵּל ֱאִהים  "ְּבֵבית  טו):  (נה  בתהלים  הכתוב 
ללמדך  שעטנז.  בתער,  גילוח  ריבית,  בלא  תיבות:  ראשי 

ששלושה עוונות אלו מעכבים את התפילה.
'הנהגות צדיקים' ח"ג עמ' תתקמו

בירושלים נשמח לבדנו
"ִעְּמ ֵיֵׁשב ְּבִקְרְּב ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר" (כג יז)

"'ִעְּמ ֵיֵׁשב' – ולא בעיר עצמה" (ספרי פיסקא רנט).

בעיר  רק  כי  חכמה',  ה'משך  וביאר  הוסיף  ה'ספרי'  דברי  על 
לחשוש  יש  שכן  להתיישב,  לגר-תושב  אסור  חומה  מוקפת 
תתבטל  כך  ומשום  תושב)  (גרי  נכרים  רוב  בה  יתיישבו  שמא 

קדושתה, אולם ביתר ערי הארץ מותר לו להתיישב.

בכך פירש ה'משך חכמה' את שאנו מבקשים בתפילות הימים 
משמעותו  'ששון'  לעירך";  וששון  לארצך  "שמחה  הנוראים: 
אחרים  כשגם  היינו  ו'שמחה'  בשמחה,  לבדו  השרוי  אדם 
כבר  שיבוא  ה',  מלפני  מבקשים  אנו  אשר  וזאת  עמו.  שמחים 
הארץ  ערי  בכל   – לארצך'  ל'שמחה  נזכה  וכך  צדקנו,  משיח 
ישתתפו גם נכרים בשמחתנו, אולם בעירך ירושלים המוקפת 

חומה נשמח לבדנו, שכן רק לישראל מותר לגור בה.

ביאור ברכת 'בורא נפשות'
"א ַיֲחבֹל ֵרַחִים ָוָרֶכב ִּכי ֶנֶפׁש הּוא חֵֹבל" (כד ו)

ביאר המהר"ל מפראג:

בו  תלויה  האדם  שנפש  חפץ  כל  כי  ללמוד  נוכל  זה  מפסוק 
שבה  נפשות',  'בורא  ברכת  נוסח  את  נבין  ובכך  'נפש'.  מכונה 

מודים אנו על שלושה מיני צרכים הניתנים לנו מידי ה':

בהם,  תלויה  שהנפש  הדברים  על   – רבות"  נפשות  "בורא 
"וחסרונן" – על דברים שאין הנפש תלויה בהם, אך בהיעדרם 
יחוש האדם תחושת מחסור ודוחק, "להחיות בהם נפש כל חי" 
– על דברים שהם בגדר מותרות, שהאדם נהנה מהם ומחיה את 

נפשו, אך בהיעדרם לא יחוש האדם חיסרון כלל.
'נתיבות עולם' – גמילות חסדים א'

"כי יעמוד לימין אביון"
"ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְוא ָתבֹוא ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי ָעִני הּוא... ְוא ִיְקָרא 

ָעֶלי ֶאל ה'" (כד טו)

פסוק זה דרש רבי משה אלשיך:

כיוון  במיוחד,  חמור  הינו  שכיר  שכר  המעכב  של  עונשו 
הוא  ואין  בלבד  ב'קריאה'  אף  השמים  מן  נענה  העני  שהשכיר 
לימין  עומד  הוא  ברוך  הקדוש  שהרי  בתפילה,  להרבות  זקוק 

אביון.

דקדוקי עניות מסיחים את דעת המתפלל
"ְוא ִיְקָרא ָעֶלי ֶאל ה' ְוָהָיה ְב ֵחְטא" (כד טו)

פירש רבי שלמה קלוגר:

במסכת עירובין (מא ב) אמרו חכמים שדקדוקי עניות מעבירין 
בעל  היה  אילולא  מעתה,  קונו.  דעת  ועל  דעתו  על  האדם  את 
פנויה  הפועל  של  דעתו  הייתה  הפועל,  שכר  את  מעכב  הבית 
הבית  בעל  משעיכב  ועכשיו  הדעת,  וביישוב  בכוונה  להתפלל 
הפסוק:  רמז  ולכך  כראוי.  להתפלל  ממנו  הוא  מונע  שכרו  את 
כיוון שעיכבת את שכר שכירך "ְוא ִיְקָרא ָעֶלי" – בגללך, "ֶאל 

ה'" בתפילה, לפיכך "ְוָהָיה ְב ֵחְטא", שהרי אתה גרמת לו זאת.
'אמרי שפר'

פרשת כי תצא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

בין ציצית ל'אמן'
"ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּל ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְת ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה 

ָּבּה" (כב יב)

קשר נפלא נוכל למצוא בין מצוות ציצית למצוות עניית 
אמן:

ארבעת חוטי הציצית הנקשרים כהלכתם, נעשים יחדיו 
כהלכה,  בכוונה  הנענית  אמן  גם  וכך  חוטים,  לשמונה 
מאחדת שני שמות בני ארבע האותיות – 'הוי"ה' ו'אדנ-י' 
לשם מיוחד בן שמונה אותיות. וכפי שמצוות הציצית 
רומזת לייחודו יתברך (עי"ש), כך גם העונה אמן מייחד 

את שמו יתברך בעולם.
'קרן לדוד' – 'בנפש דוד' אות נו

חיים  רבי  ˘ל  לפטיר˙ו  ‰י"‚  ‰˘נ‰  יום  יחול  ב‡לול,  י"‚  ˘ני  ביום 
'˘ומר  ‰י‰  חייו  כל  ‡˘ר  זˆ"ל,  מרמור˘טיין  ˆבי  ‡‰רן  ב"ר  ˆיון  בן 
‡מונים' כפ˘וטו: ˘מר וˆיפ‰ לעניי˙ ‡מן, ובפרט ‡חר ברכו˙ ‰˘חר.

ל˘מו ולזכרו חולל בנו רבי יע˜ב „ב מרמור˘טיין ˘ליט"‡ ‡˙ מ‰פכ˙ 
מכוח‰ רבבו˙ ‡לפי י˘ר‡ל פו˙חים ‡˙ יומם מי„י בו˜ר  'בני ‡מונים'̆ 
ני י"‚ ב‡לול, ‡˙  ב‡מיר˙ ברכו˙ ‰˘חר בחברו˙‡. ‡נ‡ ‰˜„י˘ו ביום̆ 

‡מיר˙ ברכו˙ ‰˘חר בחברו˙‡ לעילוי נ˘מ˙ו. 

ברכו˙ ‰˘חר: ב˜ול, בכוונ‰, בחברו˙‡.
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'וכל מאמינים' בחודש האחרון. המכתב  לפניכם מכתב מרטיט ומחזק שהגיע למערכת 
נכתב בידי אישה יקרה שבעלה משמש במסירות נפש כ'גבאי אמן' באחד מבתי הכנסת 
במרכז הארץ, ובו מספרת היא על הסיבה שהביאה אותו להצטרף למיזם קדוש זה. הרי 

הוא לפניכם בשינויים מתבקשים:

לכבוד מנהלי 'בני אמונים',

משפחתנו הינה משפחה רגילה לחלוטין הדרה בשכונה מן המניין בעיר חרדית במרכז 
משעות  הבית  מן  להיעדר  נאלץ  עבודתו  ולצורך  לפרנסתו,  קשות  עמל  בעלי  הארץ. 

הבוקר המוקדמות לאורך מרבית שעות היום.

סדר יומה של משפחתנו מתחיל בשעת בוקר מוקדמת ביותר: בעלי יוצא לתפילה בבית 
הכנסת הסמוך, וכדי לחסוך בזמן אינו שב לביתנו לאחר התפילה אלא נוסע משם היישר 

למקום עבודתו, בעוד אני עסוקה בטיפול בילדים ובשליחתם למוסדות הלימודים.

הרחק  לא  הממוקם  במשפחתון  היום  במשך  נמצא  השנתיים,  בן  שמוליק,  הפעוט  בני 
מביתנו. בדרך כלל אני היא זו שמביאה אותו למשפחתון, אולם באחד הימים, עקב תור 
שנקבע לי לרופא, ביקשתי מבעלי כי יואיל לשוב הביתה לאחר התפילה, כדי לקחת את 

הילד למשפחתון במקומי בטרם יצא לעמל יומו.

בעלי הסכים ברצון. מיד לאחר התפילה שב אל הבית, נטל את שמוליק הקטן, הושיבו 
בכיסו;  הנייד  צלצל  שלפתע  אלא  המשפחתון.  לכיוון  ומיהר  שברכבו  הבטיחות  בכיסא 
על הקו היה ה'בוס' שביקש לשוחח עם בעלי על עניין דחוף. בעלי חיבר את האוזנייה 
למקום  הצמוד  בחניון  שם,  אי  לה  שהסתיימה  ומייגעת  ארוכה  בשיחה  ושקע  לטלפון 

עבודתו...

את  סיים  כשבעלי  סביבו.  למתרחש  לב  שם  לא  וכלל  בכיסאו  נרדם  הקטן  שמוליק 
המשרד.  אל  ולרוץ  מהרכב  לצאת  מיהר  והוא  מהרגיל  מאוחרת  הייתה  השעה  השיחה, 

שמוליק הקטן שישן שנת ישרים נשכח מליבו לחלוטין...

החל  הרכב  עוזה.  במלוא  הבוקר  באותו  זרחה  השמש  שבט,  בחודש  זה  שהיה  אף  על 
ללהוט, כשאיש לא היה מודע לילד הקטן הנמצא בו בסכנת חיים מוחשית. 

השמים,  רום  אל  לטפס  החלה  השמש  בעבודתו.  בעלי  החל  מאז  חלפה  לשעה  קרוב 
והטמפרטורה ברכב החלה לעלות... כמעט והתרחש הנורא מכול, אלמלא בחסדי שמים, 
בנס גלוי נקרא לפתע בעלי לחדרו של ה'בוס'. הלה היה זקוק בדחיפות למסמך מסוים 
שהיה מצוי ברכבו של בעלי. הוא החל לרדת באיטיות ובחוסר חשק במדרגות בדרכו אל 

הרכב כשלפתע היכה בו הזיכרון המבהיל –'שכחתי את הילד ברכב! ה' ירחם!'

בעלי שעט במדרגות במהירות מסחררת. במוחו חלפו תמונות מבעיתות. הוא נזכר בכמה 
מקרים טראגיים שאירעו רק לאחרונה, וכבר החל לחשוב על הגרוע מכול. כשליבו דופק 
באימה הוא פתח את הדלת. הרכב להט, פניו של הילד היו סמוקות, אולם הוא ישן שנת 

ישרים כשנשימותיו נשמעות עמוקות ושקטות.

בעלי מיהר ליטול את הילד ולהרטיב את פניו במים קרים, בחסדי שמים הוא התעורר 
מיד ופרץ בבכי משחרר.

היה זה נס גלוי מעל לכל ספק! ברור היה כי רגעים ספורים הפרידו בינינו לבין הגרוע 
מכול, משהו שלא ניתן להעלות אף על דל המחשבה, רחמנא ליצלן.

רעדתי  כך.  על  לספר  כדי  בעלי  אליי  התקשר  כאשר  שחשתי  את  הדף  על  לתאר  קשה 
בכול גופי ובמשך דקות ארוכות לא הצלחתי להוציא הגה מפי.

קיבלנו את הילד במתנה, ושנינו חשבנו כיצד נוכל להודות לריבונו של עולם על מתנה 
זאת. חשבתי רבות באיזו מצווה נתחזק כדי להודות לבורא יתברך על הנס הגדול.

בהשגחה פרטית, בשבת שלאחר מכן הביא בעלי מבית הכנסת את העלון הנפלא שלכם, 
כשבדיוק התפרסמה בו המודעה הקוראת להצטרף למשפחת 'גבאי אמן'.

בברכות  "הן  במחשבותיו,  בעלי  אותי  שיתף  לפרויקט?",  אני  גם  אצטרף  שלא  "מדוע 
השחר אנו מודים על הבריאות ועל החיים... אלו בדיוק הדברים שאנו מבקשים להודות 

עליהם עתה".

ממחשבה למעשה. בעלי החליט לקום בכל יום כמה דקות מוקדם יותר כדי לענות לכמה 
אנשים 'אמן' אחר ברכות השחר, ואף אני קיבלתי על עצמי לומר בכל יום ברכות השחר 

בחברותא.

למיטתו  אני  ניגשת  משנתי  בקומי  מיד  האחרונה,  השנה  מחצית  במשך  בוקר  בכל  כך 
של בני הקטן, ומראה פניו השלוות מציף אותי בתחושת תודה על החיים היקרים מכול 
שניתנו לנו במתנה באותו בוקר גורלי בנס גלוי, ושניתנים לנו במתנה בכל יום מחדש בנס 

שאולי הוא נסתר, אך בוודאי איננו פטורים מלהודות עליו.

למען  הרבה  עשייתכם  על  אמונים'  'בני  לכם,  מיוחדת  בתודה  אלו  שורות  אני  מסיימת 
מצווה גדולה זו. אין ספק כי בזכותכם רבים וטובים זוכים להודות באופן מושלם למלך 

מלכי המלכים על החיים המופלאים והניסיים שבהם מזכה הוא אותנו בכל יום מחדש.

אשרי חלקכם ויהי ה' עמכם לזַכּותכם בברכה והצלחה בכל העניינים.

גאולה – לא כמתנת חינם
ַאל  ָחִסיִתי  ה'   ְּב" א):  עא  (תהלים  הפסוק  את  הרמח"ל  פירש  סתרים')  ('מגילת  לתהלים  בפירושו 
כי  דכיסופא',  כ'נהמא  אכילתו  נחשבת  אחרים,  משולחן  שאוכל  שמי  כשם  ְלעֹוָלם";  ֵאבֹוָׁשה 
לצאת  ואולצו  ה'  פי  את  שהמרו  מאחר  ישראל:  בני  גם  כך  חינם,  ממתנת  לאכול  הוא  מתבייש 
בושה  להם  תיגרם  בחטאיהם,  שרויים  עדיין  הם  יהיו  אילו  לגואלם,  העת  כשתגיע  אזי  לגלות, 

גדולה מכך שנגאלים במתנת חינם על אף שאינם ראויים לכך.

מתייסרים  הם  שבפועל  כיוון  אולם  ובנחת,  בשובה  שרויים  הם  היו  גלותם  בעת  אילו  זאת  כל 
חדלים  ואינם  באהבה  הדין  את  עליהם  מצדיקים  זאת  ולמרות  הגויים  עול  תחת  ומצטערים 
צריכים  הם  אין   – ְלעֹוָלם"  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ָחִסיִתי  ה'   ְּב" הכתוב:  כלשון  אזי  ה',  לישועת  מלצפות 

להתבייש בגאולתם.

למרות   – שמך'  וליראה  'לאהבה  להמשיך  שנזכה  לבבנו'  'ויחד  זו:  בתפילה  מבקשים  אנו  וזאת 
ניגאל  שהרי  ועד' –  לעולם  נבוש  ש'לא  כדי  הגלות,  בתקופת  עלינו  העוברים  הצרות והייסורים 

בדין ולא במתנת חינם ('שיח יצחק').

תפילה על הצאצאים
יש להבין: לאחר שביקשנו את כל הבקשות המופלגות שהזכרנו עד עתה, שנזכה 'לשמֹ ע, ללמֹד 
וללמד, לשמֹ ר ולעשות ולקים', מפני מה עלינו להוסיף ולבקש 'ולא נבוש לעולם ועד', הלוא אם 

נזכה למעלות האמורות בוודאי ש'לא נבוש לעולם ועד?

בושה  לנו  תיגרם  ולא  וכו'  וללמד'  ללמֹ ד  'לשמֹ ע  של  המעלות  לכל  להגיע  נזכה  אם  שאף  אלא 
מחמת מעשינו שלנו; עדיין עלינו לחשוש פן חלילה לא ימשיכו בנינו בדרך הישר, ובכך תיגרם 
לנו בושה וכלימה מחמתם, כי אין לך בושה וצער גדולים מבנים שאינם ממשיכים בדרכי אבות. 
על כן אנו מוסיפים ומבקשים: 'ולא נבוש לעולם ועד', שאף בנינו ונכדינו ימשיכו ללכת בדרך 

הטוב והישר, וכך לא נבוש לעולם ועד.

על פי זאת נוכל להבין את שהביאו הפוסקים (ראה 'עטרת זקנים' מז) שבברכת 'אהבה רבה' ובברכות 
מצינו  התורה  בברכות  והנה,  צדיקים.  ויהיו  ה'  בדרך  שילכו  זרענו  על  לבקש  לכוון  יש  התורה 
בקשה מפורשת על כך, אולם בברכת 'אהבה רבה' לא מצינו, ולפי האמור מובן שבקשה זו טמונה 

בבקשת 'ולא נבוש לעולם ועד' ('שלמי ציבור' [למהרי"ט אלגזי] דיני 'ברכו' אות יט).

אף תלמיד חכם זקוק למידת הביטחון
ולעשות  לשמר  וללמד,  ללמד  'לשמע,  ביקשנו:  שעליהם  הגדולים  הדברים  לכל  שנזכה  אף 
ולקים...', ולכאורה היה די בכך כדי ש'לא נבוש לעולם ועד', בכל זאת אנו מוסיפים ומטעימים: 

'ולא נבוש...', מדוע? 'כי בשם קדשך הגדול והנורא בטחנו'.

יש לפרש זאת על פי היסוד הידוע שייסדו בעלי המוסר, כי אף שחובת האדם להשתדל לעשות 
כפי כוחותיו ולא לסמוך על הנס, עליו להיזהר שלא לבטוח בכוחו, ולהשיב אל ליבו כי העיקר 
ומילאה  בתו  שכשטעתה  דוסא,  בן  חנינא  רבי  על  א)  כה  (תענית  שמצינו  כפי  בה'.  הביטחון  הוא 
את הנר בחומץ אמר לה: "מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק", כלומר: אף אילו 

מילאת בנר שמן היה זקוק לנס כדי שידלוק.

לפי זה מובן, כי דווקא לאחר שביקשנו לזכות להיות גדולים בתורה, עלינו להזכיר לעצמנו כי 
הסיבה האמתית שבגינה 'לא נבוש לעולם ועד', אינה התוצאות שהגענו אליהן בכוח תפילתנו, 
אלא העובדה שאיננו חדלים מלהכיר 'כי בשם קדשך הגדול והנורא בטחנו' – ולא כוחנו ועוצם 

ידינו עשה לנו את החיל הזה ('שירת דוד' [לר"ד הקשר] מאמרים סד).

שכר ה עולם הבא – בזכות ולא בחסד
פעם ישב הרבי הקדוש מליז'נסק בעל ה'נועם אלימלך' וערך חשבון נפשו. בענוותנותו כי רבה 
אלא  לנפשו.  והתעצב  הבא  העולם  לחיי  הוא  ראוי  שבגינה  זכות  כל  לו  אין  כי  למסקנה  הגיע 
שאז הרהר לפתע, כי הלוא הקדוש ברוך הוא בוודאי שומר את התורה כולה ובתוכה את מצוות 
ראויים  שאינם  לאלו  ומזוני  חיי  בני  שנותן  בכך  צדקה  הוא  עושה  הזה  בעולם  והנה,  הצדקה. 
לכך, אולם בעולם הבא שאין המתים זקוקים למתנות אלו, כיצד יקיים את מצוות צדקה? אלא 
בכך שחונן הוא בחיי עולם הבא את אלו שאינם זכאים לכך מן הדין, מקיים הוא מצוות צדקה. 

בהרהוריו אלו נרגעה נפשו של הרבי, שגם הוא יזכה לעולם הבא...

בכך פירש ה'נועם אלימלך' את הפסוק (בראשית טו ו): "ְוֶהֱאִמן ַּבה' ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה" – על האדם 
להאמין בה' שייתן לו שכר בעולם הבא אף שאינו ראוי לכך, שהרי מתן שכר זה נחשב בעבור 

הקדוש ברוך הוא כ'צדקה' בעולם הבא.

לפי זה יש לפרש את בקשתנו, כי נזכה להגיע לכל המעלות שעליהן ביקשנו בברכת 'אהבה רבה', 
וכך נזכה שנקבל את שכרנו בעולם הבא בדין, ואז 'לא נבוש לעולם ועד כי בשם קדשך... בטחנו' 
– לא תהיה לנו בושה בכך שקיבלנו את שכרנו רק משום שבוטחים אנו בה' שנותן הוא שכר אף 

לאלו שאינם זכאים לכך, כדברי ה'נועם אלימלך' ('אשי ישראל' [לר"י ברודא] אות נו).

נגילה ונשמחה בישועתך
היא  'שמחה'  לא):  טז  דה"א  אליהו'  ('אדרת  מוילנא  הגאון  ביאר  'שמחה'  לבין  'גילה'  בין  ההבדל  את 
מטבע  זו  תחושה  אליה.  ששאף  מטרה  משיג  כשהוא  השלם  האדם  את  שאופפת  התחושה 
פוסקת  בלתי  שמחה  של  מצב  הינה  'גילה'  זאת  לעומת  הזמן.  עם  ומתפוגגת  הולכת  הדברים 

שממשיכה אף זמן רב לאחר מכן.

בשמחה  אמנם  יתעטף  הנצח,  לעולם  נפשו  שהשלים  אדם  שמגיע  בעת  כי  לחשוב  מקום  היה 
גדולה, אך בהמשך אט אט תיחלש שמחתו. לפיכך לאחר שביקשנו לזכות להיות תלמידי חכמים 
אנו מוסיפים ומבקשים: 'נגילה ונשמחה בישועתך', שלעתיד לבוא תהיה לנו כל העת התחדשות 
של שמחה, שכן לא נעצור על מקומנו, כי אם נמשיך לעלות מעלה אחר מעלה, וכפי שאמרו 
העת  כל  הם  ממשיכים  כי  הבא"  בעולם  מנוחה...  להם  אין  חכמים  "תלמידי  א)  סד  (ברכות  חז"ל 

לעלות ולהתעלות מהשפעות מעשיהם הטובים שעשו בעולם הזה ('שפתי חיים' רינת חיים).

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעמעשה אמונים
הגיע למע

ססייפפ ם
ברכת אהבה רבה (ח)

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


