
וידוי שכיב מרע טרם השינה
”ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלמּות... ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאבַֹתי“ (מז כט-ל)

”הכל יודעים ואומרים בפיהם שהן מתים; אברהם אומר: ’ְוָאֹנִכי 
ְּבֶטֶרם  ַנְפִׁשי   ְּתָבֶרְכ ’ַּבֲעבּור  יצחק:  ב),  טו  (בראשית  ֲעִריִרי‘   הֹוֵל
בשעה  אימתי?   ֲאבַֹתי‘,  ִעם  ’ְוָׁשַכְבִּתי  יעקב:  ד),  כז  (שם  ָאמּות‘ 
(תנחומא  ָלמּות‘“  ִיְׂשָרֵאל  ְיֵמי  ’ַוִּיְקְרבּו  כתיב:  לכך  למות,  שנטה 

ויחי א).

מדוע מבין האבות דווקא יעקב לא הזכיר את מיתתו עד השעה 
שנטה למות?

פירש רבי אריה יהודה ליב תאומים, רבה של בראד:

בקרב קהילות ישראל יש שנהגו לומר בכל לילה לפני השינה 
את ’וידוי שכיב מרע‘. ה‘מגן אברהם‘ (רלט ז) השיג על מנהג זה, 
פיו  אדם  יפתח  אל  ”לעולם  א):  יט  (ברכות  חכמים  אמרו  שהרי 
לשטן“. ולענייננו, בשעה שאדם מתוודה כשכיב מרע, גורם הוא 

לשטן שיקטרג עליו.

יום  את  להזכיר  חששו  לא  ויצחק  אברהם  להבין:  נוכל  מעתה 
המיתה, כיוון שבאותה שעה שהזכירו זאת היו חשובים כמתים; 
סומא,  שהיה  משום  ויצחק  ילדים,  לו  היו  שלא  משום  אברהם 
בנים  לו  שאין  ומי  סומא  כי  ב)  סד  (נדרים  חכמים  אמרו  והרי 
נחשבים כמתים. ליעקב לעומתם אסור היה לפתוח פה לשטן, 

ועל כן הדגישו חכמים שהזכיר זאת רק סמוך למיתתו.
’יעלת חן‘

אמירת ’לישועתך קויתי ה‘‘ לאחר התעטשות
”ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהֵּנה ָאִבי חֶֹלה“ (מח א)

היה  אם  אלא  חולה,  אדם  היה  לא  וארץ  שמים  שנבראו  ”מיום 
עד  מנחיריו.  יוצאת  נשמתו  והיתה  עוטש  היה  בשוק  או  בדרך 
שבא יעקב אבינו, ביקש על זאת רחמים ואמר לפניו: ’ריבון כל 
העולמים, אל תקח את נפשי ממני עד שאצוה את בני ואת בני 
 – ’חיים‘  בעטישתו:  לומר  אדם  חיב  לפיכך  לו...  ונעתר  ביתי‘, 

שנהפך המות הזה לאור“ (פרקי דרבי אליעזר פרק נב).

ו)  ה  האותיות  (שער  הקדוש  השל“ה  הסביר  המדרש  דברי  פי  על 
’לישועתך קויתי ה‘‘,  את המנהג שבימיו היה המתעטש אומר: 
כלומר: כשם שעזרו הקדוש ברוך הוא והושיעו ממוות לחיים, 

כן יעזרנו תמיד.

אך בשם ה‘חתם סופר‘ הובא (’ליקוטי חבר בן חיים‘ ח“א עמ‘ לב) שלא 
אף  זאת  לומר  בשגגה  עלול  לכך  המתרגל  שכן  כן,  לומר  נהג 
במקום שאסור להזכיר שם שמים. נימוק נוסף שלא לנהוג כן 
למנוע  עלולה  העיטוש  טרדת  כ):  רל  (או“ח  החיים‘  ה‘כף  הביא 
את האדם מלכוון בהזכרת שם שמים, וכיוון שכך מוטב שלא 

לומר זאת כלל.

ברכת הבנים – כיצד?
”ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהָּצִעיר ְוֶאת 

ְׂשמֹאלֹו ַעל רֹאׁש ְמַנֶּׁשה“ (מח יד)

המפורסם  המנהג  הובא  ז)  אות  שבת,  ליל  (הנהגת  היעב“ץ  בסידור 
לברך את הבנים בליל שבת, בתוספת הבהרה כי בעת הברכה 
יניח האב את שתי ידיו על ראש בנו המתברך, כפי שנושאים 
הכוהנים את שתי ידיהם בברכת כוהנים. ואין להקשות על 

שכן  נכדיו,  ראש  על  אחת  יד  רק  הניח  שיעקב  מהעובדה  כך 
אפרים  את  שהעדפתו  שביקש  משום  ברירה,  בלית  זאת  עשה 

על מנשה הבכור לא תהיה ניכרת.

אולם בסידור הגר“א (סדר ליל שבת) הובא שהגר“א נהג לברך רק 
ביד אחת, שכן מבואר בגמרא (כתובות כד ב) שזר הנושא את כפיו 
עובר בעשה. וכן העיד ה‘תורה תמימה‘ (נשא הע‘ קלא) מפי איש 
נאמן שכשבירך הגר“א את הגרי“ח לנדא, מו“ץ דוילנא, בשעת 
חופתו, הניח רק יד אחת על ראשו והטעים את מנהגו בעובדה 

שלא מצינו ברכה בשתי ידיים כי אם לכוהנים במקדש.

ברכת התינוק בשעת הברית
”ְּב ְיָבֵר ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְיִׂשְמ ֱאקִים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה" (מח כ)

ִדְמהּוְלָּתא“  ְּביֹוָמא  ְינּוָקא  ַית  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְיָבְרכּון  ְּבִרי  יֹוֵסף   ָּב”
(תרגום יונתן).

ביאר הנצי“ב מוולוז‘ין:

שהתברך  מידה  באותה  לברכו  יש  האדם,  את  כשמברכים 
משמים, העשיר – בעושר, החכם – בחכמה וכיוצא בזה. בשעת 
הרך  בה  שיצעד  הדרך  מהי  לדעת  יכולים  איננו  עדיין  הברית 
לשני  המתפרשת  בברכה  אותו  מברכים  אנו  כן  ועל  הנולד, 
פנים: אם תעסוק בתורה –“ְיִׂשְמ ֱאקִים ְּכֶאְפַרִים“, ואם תעסוק 

בענייני העולם – ”ִכְמַנֶּׁשה“.

בדרך זו פירש רבי עקיבא סופר מפרשבורג את הפסוק שנאמר 
בברכת יעקב לבניו: ”ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו ֵּבַר אָֹתם“ – לכל אחד 

מהבנים הוסיף יעקב על הברכה שכבר התברך בה ממרום.
’הרחב דבר‘ ’דעת סופר‘

התפילה נמשלה לחרב והבקשה לקשת
”ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי  “ (מח כב)

   באונקלוס תרגם: ”ְּבַחְרִּבי“ – בתפילתי, ”ּוְבַקְׁשִּתי“ – ובבקשתי.

פירש רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק:

הגדולה,  כנסת  אנשי  מפי  לנו  שנקבע  הנוסח  היא  ’תפילה‘ 
האדם  שמנסח  פרטית  בקשה  הינה  ’בקשה‘  זאת  לעומת 
במילותיו שלו. לפיכך נמשלה התפילה לחרב, שכשם שהחרב 
החדה יכולה להרוג אף בהפעלת כוח מועט, כך התפילה יכולה 
לפעול אף אם אין מכוונים בה כדי צורכה. לעומת זאת הבקשה 
שיתאמץ  ככל   – שהקשת  שכפי  לקשת,  נמשלה  האישית 

האדם למותחה כך יפגע החץ יותר למרחוק, כך הבקשה, ככל 
שיתאמץ האדם לכוון בה כן תפעל היא ביתר שאת. 

לכך רמז דוד המלך בתהלים (ו י) באומרו: ”ָׁשַמע ה‘ ְּתִחָּנִתי ה‘ 
שניסחתי  בקשתי   – תחינתי  את  ה‘  שמע  אם   – ִיָּקח“  ְּתִפָּלִתי 
היא  אין  שהרי  תפילתי,  את  שישמע  וחומר  קל  שלי,  במילותי 

טעונה כוונה רבה כל כך.
’משך חכמה‘

לעשות רצון צדיק
”ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי“ (מח כב)

”בצלותי ובבעותי“ (אונקלוס).

פירש ה‘דגל מחנה אפרים‘:

תיבת  אולם  תפילה,  לשון  שהיא  לפרש  יש  ’צלותי‘  תיבת  את 
הכהן  ששואל  כפי  רצון,  מלשון  אף  להתפרש  יכולה  ’בעותי‘ 
שעושה  פעמים  שכן  טפי“,  בעית  ”מאי  הבן:  בפדיון  האב  את 
עליו,  שיתפלל  מבלי  אף  הצדיק  רצון  את  הוא  ברוך  הקדוש 
ככתוב (תהלים קמה יט): ”ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה – ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע 

ְויֹוִׁשיֵעם“.

התעוררות הלב טרם ההודאה
”ַוִּיְראּו ֲאֵחי יֹוֵסף ִּכי ֵמת ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו לּו ִיְׂשְטֵמנּו יֹוֵסף“ (נ טו)

נבע  יוסף  אחי  של  חששם  כי  מבואר  יז)  ויחי  (תנחומא  במדרש 
לבור  סמוך  ועברו  אביהם  מקבורת  שבו  שכאשר  מהעובדה, 
שאליו השליכו את יוסף שנים רבות קודם לכן, נעצר יוסף כדי 
לברך: ”ברוך שעשה לי נס במקום הזה“, ומכך הסיקו שעדיין 

שומר הוא בליבו טינה כלפיהם בגין מעשם זה.

יש להבין: מדוע הסיקו האחים מעובדה זו כי יוסף עדיין נוטר 
להם טינה, הרי מן הדין היה עליו לברך ברכה זו?

ביאר רבי יעקב מאיר פאדווא רבה של בריסק:

ב‘שלחן ערוך‘ (או“ח ריח ה) נפסק: ”מי שנעשה לו נסים הרבה, 
בהגיעו לאחד מכל המקומות שנעשה לו נס, צריך להזכיר כל 
כשראו  לפיכך,  אחת“;  בברכה  כולם  ויכלול  המקומות  שאר 
האחים שיוסף מתעלם מנס יציאתו מבית האסורים ומזכיר רק 
את נס הבור, הבינו כי הסיבה שהוא זוכר דווקא את הבור הוא 
לברכתו  הסיבה  למעשה  אולם  לתוכו.  השליכוהו  שהם  משום 
ט)  סעיף  (שם  ערוך‘  ב‘שלחן  שהובאה  כדעה  שסבר  משום  היא 
שאין מברכים ’שעשה לי נס‘ על נס הבא בדרך הטבע כיציאה 
מבית האסורים, שלא כאחיו שסברו שאף על נס כזה מברכים, 

ולפיכך הסיקו שיש בלבו טינה כלפיהם.

חיים  רבי  מיר  ישיבת  ראש  השיב  זו  לשאלה  נוסף  תירוץ 
כי  יוסף  אחי  ידעו  הצדיק  אחיהם  את  בהכירם  שמואלביץ: 
בטרם ניגש הוא לברך על הנס שנעשה לו בוודאי עמד ושחזר 
במוחו את התרחשות הצרה, עד שחש כאילו עומד הוא עתה 
בעיצומה, וכל זאת כדי שההודאה תיאמר מעומק ליבו. על כן 

חששו בצדק שמא תשוב ותתעורר בליבו טינה כלפיהם.
’תשובות מהרי“ם‘ בהקדמה; ’מזמור לתודה‘ עמ‘ 781

פרשת ויחי

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ה

פני ם

אמן – סגולה לפרנסה
”ָהֱאקִים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה" (מח טו)

ולפיכך  לפרנסה,  סגולה  הינה  אמן  עניית  על  הקפדה 
ראשי התיבות של הפסוק שבו מבקשים אנו על הפרנסה 
(ראה שו“ע או“ח נא ז): ”ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶד“, הם בגימטרייה ’אמן‘.

אף כאן רמז לכך הפסוק: בזכות ”ָהֱאקִים“ – בגימטרייה 
ֵמעֹוִדי  אִֹתי  [המפרנס]  ”ָהרֶֹעה  הוא  שיהיה  זכיתי  ’אמן‘, 

ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה“.
’בני שלמה‘

 ”והחרדים לדבר ה‘ בעת שרוצים לברך איזה ברכה יחידה או ברכות הרבה, 
ממתינים עד שיבוא מי שיענה ’אמן‘ על ברכותיהם. ואם יבואו רבים לשמוע 

עדיף. ואפשר לומר שזוהי הכוונה בפסוק (ישעיה כו ב) ’ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘, ’שומר‘ מלשון 
’המתנה‘ – שממתין מלברך עד שיענו אמן על ברכתו, ושכרם הרבה מאוד“.

(’ציצית הכנף‘ [לגרא“ד בלוך הי“ד, משגיח דישיבת איביה ומגדולי בעלי המוסר] עמ‘ כ)

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

מוטי הוא יהודי יקר ומיוחד. הכול מכירים אותו כ‘מוטי השליח‘, וזאת על שם 
המלאכה שממנה מתפרנס הוא מזה שנים רבות, מלאכת השליחויות.

כיוון  אולם  למקום,  ממקום  חבילות  בהעברת  השליחים  עוסקים  כלל  בדרך 
ששמעו של מוטי מיודענו יצא כאדם ירא שמים במיוחד זכה הוא בצדק לאמון 
רב, ובשל כך נקרא הוא במסגרת תפקידו דווקא לאותן שליחויות הדורשות 

אמון מיוחד, כמשלוחי כספים בעבור בנקים, משרדי עורכי דין וכיוצא באלו.

אביב,  בתל  ’משכן‘  בבנק  יקרה  מעטפה  למסור  מוטי  נשלח  הימים  מן  ביום 
לפקיד  להימסר  נועדה  המעטפה  פעמים.  מעט  לא  נשלח  כבר  שאליו  מקום 
הפקיד  כי  שהבחין  ומוטי  הבנק,  ממחלקות  אחת  על  אחראי  שהיה  מסוים 
עסוק בשיחה ערה עם אחד מלקוחותיו, ניצל את ההזדמנות לסעוד את ליבו 
וביקש לברך בכוונה ובקול רם כמנהגו. אלא שתוך כדי אמירת הברכה נשמעו 
מתורה  מאוד  רחוק  היותו  על  הוכיחה  שחזותו  הפקיד,  של  צעקותיו  לפתע 

וממצוות: 

”לא כאן!“ ”לא כאן!“, צעק עליו הפקיד בכעס.

הברכה  את  לומר  והמשיך  לצעקותיו  לב  שם  לא  בברכה,  שקוע  שהיה  מוטי 
כמנהגו. רק כאשר מחה בו הפקיד בכעס וביתר תוקף: ”כאן לא בית כנסת! אין 

לך רשות להתפלל כאן“,  ננער מכוונתו וסיים את הברכה בשקט יחסי.

הנוכחים בחדר נעצו בו מבטים. חלקם הביעו כעס, חלקם – מבוכה, וחלקם – 
הערכה. מוטי שהיה נבוך מהמעמד הבלתי צפוי, התנצל בחצי פה, החתים את 

המסמך המאשר את קבלת המעטפה ופנה להמשיך אל יעדו הבא.

ימים מספר לאחר מכן הזדמן שוב לאותו הבנק. הוא נכנס בחשש מה. רושמן 
קיווה  והוא  באוזניו,  הדהד  עדיין  הקודם  בביקורו  אותו  שליוו  הצעקות  של 

שלא להיתקל בהן פעם נוספת.

עד שיתפנה הפקיד, וכמנהגו הוא ניצל את זמן  הפעם היה עליו להמתין  גם 
עמידתו בתור לשינון משניות מתוך ספר משניות קטן שנמצא תמיד בכיסו. 
הוא לא העלה על דעתו שגם קריאת משניות שקטה עלולה להפריע... אלא 

שאז נחרד שוב למשמע קולו הרועם של הפקיד...

שגם  לגלות  נדהם  נוספת  ובהקשבה  יותר,  מרוכך  נשמע  היה  הטון  הפעם 
התוכן שונה:

בידו  אוחז  מיודענו  כי  שסבר  הפקיד  אותו  שאל  בשקט?“,  מברך  אתה  ”למה 
סידור ומברך מתוכו, ”תברך בקול, שכולם ישמעו ויענו אמן...!“.

הפקיד  של  לשולחנו  התקרב  הוא  התפנית.  מן  ומבולבל  המום  היה  מוטי 
הבחין  ואז  משניות,  בספר  אלא  בסידור  מדובר  אין  כי  לו  להסביר  במטרה 

בדמעות המציפות את פני הפקיד, שאף אותות התרגשות ניכרו עליהן.

הפקיד הזמינוֹ  לשבת לצד שולחנו. מוטי התקרב בחשש, ולפתע פרץ הפקיד 
בבכי חסר מעצורים כשהוא מתקשה להתאושש ממנו.

שבשבוע  זוכר  בוודאי  ”אתה  בדבריו:  ופתח  להירגע  הפקיד  הצליח  לבסוף 
שעבר היית כאן, בירכת ברכה בקול והתקוממתי מאוד. גדלתי בבית מסורתי, 
ששמעה.  ברכות  אחרי  אמן  לענות  אמי  הקפידה  עצמי  את  זוכר  שאני  ומאז 
עול  מעליי  ופרקתי  ליהדות  קשר  כל  לצערי,  ניתקתי,  השנים  שבמשך  אלא 

מצוות.

ביקשתי למחוק את העבר לחלוטין, על כן השתקעתי והקמתי את ביתי כאן 
יהודים  זה  לסניף  מזדמנים  לא  כלל  בדרך  החולין.  אווירת  ספוגת  אביב  בתל 
הפעם  אולם  המידה,  על  יתר  לי  מציקים  לא  מעברי  שזיכרונות  כך  דתיים 

נכנסת אתה ובירכת בקול, והזיכרונות החלו להציק לי ולהציף אותי.

לא יכולתי לשאת זאת וגערתי בך בתקיפות רבה, אני מקווה שתסלח לי...“

מוטי הנהן בראשו בחיוב והקשיב לסיום המפתיע.

”בלילה לאחר המפגש אתך, פקד אותי חלום מבעית: ראיתי את אמי שהלכה 
לבית עולמה לפני זמן לא רב. היא נראתה ממש כפי שאני זוכר אותה, אך שלא 

כתמיד, מבטה היה מאיים וכועס מאוד. היא פנתה אליי וגערה בי:

גבול!  כל  עברת  הפעם  אולם  מהתנהגותך,  רבות  סובלת  אני  כי  לך  דע  ’בני, 
עונה  היית  אילו  בפניך.  ברכותיו  את  שיברך  כדי  יהודי  לפניך  זימנו  משמים 
די  לא  אתה,  ואילו  עדן,  לגן  לעלות  סוף  סוף  אותי  מזכה  היית  אמן,  אחריו 
הסוף.  עד  הברכה  את  לברך  הזה  היקר  ליהודי  נתת  לא  אף  אמן,  ענית  שלא 
אמי  בי  הטיחה  עדן!‘,  לגן  לעלות  ממני  מנעת  מאוד.  אותי  והכעסת  העצבת 

בכאב ונעלמה“.

הפקיד הרכין את ראשו. ניכר היה כי החלום חי בראשו כאילו הוא מתרחש 
כאן ועכשיו.

לאחר כמה דקות ננער ממקומו ואמר למוטי: ”אני חייב לפייס את אמי. אנא 
למד אותי כל חיזוק שאוכל לעשות לטובת נשמתה היקרה ואקבל אותו על 

עצמי. איני יכול לשאת את המחשבה כי בגללי נמנעה כניסתה לגן עדן“.

קשר  קשר,  על  עמו  שישמור  מהפקיד  הבטחה  כשבכיסו  מהבנק,  יצא  מוטי 
על  חשוב  מסר  עם  בהמשך, וחשוב יותר  היה לשאת פירות חיוביים  שעתיד 

כוחה של ’אמן‘ אחת שבידה להעלות את האדם מגיהינום לגן עדן.

(נשמע מפי בעל המעשה)

”‘רבי אליעזר אומר: אם נאמר ’בכל נפשך‘ למה נאמר ’בכל מאדך‘? ואם נאמר ’בכל מאדך‘ למה נאמר ’בכל נפשך‘? 
אלא: אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו – לכך נאמר ’בכל נפשך‘, ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו 

– לכך נאמר ’בכל מאדך‘“ (ברכות סא ב).

בכל  מאדך‘ –  ’ובכל  נפשך,  את  נוטל  הוא  אפילו  נפשך‘ –  ’ובכל  הרע;  וביצר  טוב  ביצר  יצריך,  בשני  לבבך‘ –  ”‘בכל 
ממונך. דבר אחר: ’בכל מאדך‘ – בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו“ (ברכות סד א).

בכל לבבך – בשני יצריך
רבים תמהו: כיצד שייך לעבוד את ה‘ באמצעות היצר הרע? רבים הם התירוצים שניתנו לשאלה זאת, להלן נביא 

מקצתם:

בפירוש רבנו יונה על דברי הגמרא שם ביאר על דרך הפשט, בשני אופנים: 

א. ”עבודת יצר הטוב היא עשיית המצוות, ועבודת יצר הרע היא שיכבוש יצרו המתגבר עליו“. 

ב. ”יצר הטוב הוא מדת הרחמנות וכיוצא בזה, ויצר הרע נברא לאכזריות. וכשאדם אינו מרחם על הרשעים והוא 
אכזרי להם נמצא שהוא עושה מצוה גדולה ועבודת השם עם יצר הרע“.

ג. אמר האדמו“ר רבי אברהם דב מאבריטש: עצם הרעיון למרוד בבורא עולם ולחטוא כלפיו, משקף עד כמה רחוק 
האדם מהשגתו, ועובדה זו כשלעצמה צריכה להציף את האדם בהרהורי תשובה וחרטה. אם כך נמצא שבכוח 

פיתויי היצר לקרב את האדם לעבודת ה‘. (’בת עין‘ בחוקתי)

ד. ביאר הסבא מקעלם: עצם עובדת קיומו של היצר הרע בתוכנו יש בה כדי לחזקנו באמונת ה‘; שהנה כל אדם 
הוא  שמכיר  הנצחיים  שבחיים  ייתכן  ואיך  רבות,  להקריב  מוכן  כך  ולצורך  ימיו,  לאחרית  ממון  לצבור  מחפש 
במעלתם, מוכן הוא ללכת אחר פיתויי יצרו בשביל תענוג חולף שאין בו כל ערך אמיתי, ואף אינו חושש מיום הדין 
שאין לדעת מתי יבוא הוא אליו?! אין לנו אלא להתעורר ולהבין מכך כי הבורא יתברך הוא שנטע כוח בלתי הגיוני 

זה בתוכנו, כדי שבהתגברותנו נקבל שכר רב לעתיד לבוא (’אור רש“ז‘ ואתחנן).

וכך היה אומר ה‘חידושי הרי“ם‘: כפי שדרשו חכמים ’ובכל נפשך‘ – אפילו הוא נוטל את נפשך, כך יש לפרש: ’ובכל 
לבבך‘ – אפילו הוא נוטל את לבך. אף בעת זקנותו של האדם כשלבו בל עמו, אל ישתמט האדם מעבודת ה‘, אלא 

יתחזק לעבוד את ה‘ בכל עת ובכל מצב כפי יכולתו (’ליקוטי הרי“ם‘ ואתחנן).

בכל נפשך – אפילו הוא נוטל את נפשך
שנקרא  עת  בכל  מוחלטת  הסכמה  בנפשנו  לקבוע  אנו  שצריכין  ”והכלל,  נה):  סי‘  ח“ה  (שו“ת,  הרשב“א  כתב 
הקריאת שמע, שאנו מסכימין למסור כל תאוותנו וחשקי לבבנו וכל נפשנו מן האברים ועד נטילת נפש והממון 
על יחוד קדושת שמו וקבלת מלכותו. ושנראה בציור הלב כאילו באנו לידי כך וקיימנו. והוא אומרו (תהלים מד 
כג): ’ִּכי ָעֶלי הַֹרְגנּו ָכל ַהּיֹום‘ – וכי אפשר ליהרג בכל יום? אלא שבכל יום שאנו קורין בקריאת שמע ’ובכל נפשך‘ 

ומסכימים על כך, הרי הוא כאילו הורגנו באותה שעה עליו יתברך כי כל המסכים על זה כאילו עשאו“.

ואכן הדברים מפורשים בזוהר הקדוש (ח“א דף קכא ב): כל המכוון לבו בפסוק זה למסור נפשו על קדושת שמו 
יתברך, מעלה עליו הכתוב כאילו נהרג עליו בכל יום.

הוציאוהו  טרם  ברזל  של  במסרקות  בשרו  את  שסרקו  שבשעה  עקיבא  רבי  על  מסופר  ב)  סא  (ברכות  בגמרא 
הייתי  ימי  ”כל  להם:  השיב  כאן?“  עד  ”רבינו,  תלמידיו:  כששאלוהו  שמים.  מלכות  עול  עצמו  על  קיבל  להריגה, 
מצטער על פסוק זה ’בכל נפשך‘ – אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי 
לא אקיימנו?“ ומעידה הגמרא: ”היה מאריך ב‘אחד‘ עד שיצתה נשמתו ב‘אחד‘. יצתה בת קול ואמרה: ’אשריך רבי 

עקיבא שיצאה נשמתך באחד‘“.

היה  שמע,  את  קורא  עקיבא  רבי  שהיה  פעם  בכל   – מצטער‘  הייתי  ימי  ’כל  מווילנא:  זלמל‘ה  רבי  הצדיק  פירש 
’מצטער‘ כפשוטו, כלומר, היה מצייר בנפשו את להב החרב שכביכול מונחת על צווארו, והוא מוסר את נפשו על 
קידוש ה‘. והיה הציור כה חזק בלבו, עד שחש כאילו מסר עצמו על קדושת ה‘ בפועל, על כן כשבא הדבר לידו 

לא חש בצער כלל (’תולדות אדם‘ ח“ב פ“ד).

ובכל מאדך – בכל ממונך
ביאר ה‘אור החיים‘ הקדוש (דברים ו כד): הלב והנפש שבעים כשהם באים לידי סיפוקם, אך תאוות הממון לעולם 
אינה באה על סיפוקה. שהרי מי שיש לו מנה רוצה מאתיים, ואוהב כסף לא ישבע כסף. כך צריכה להיות אהבת 

ה‘, תמידית, וכזו שלעולם אינה באה על סיפוקה.

כיצד ייתכן שאדם יאהב את ממונו יותר מגופו? ביאר ה‘שפת אמת‘ (ואתחנן תרנ“ד) שהצדיקים אינם חוששים 
למסור את נפשם לבורא יתברך, כי כל שהותם בעולם הזה הינה צער בעבור נשמתם השואפת כל העת להתקרב 
שכן  יותר,  הרבה  עליהם  קשה  בעולם  ולהיוותר  ממונם  את  למסור  זאת  לעומת  השכינה.  מזיו  וליהנות  לבוראה 
העניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו, ועדיף עליהם ניסיון המיתה שהוא ניסיון קצר, מניסיון העוני 

שהוא ניסיון ארוך ומתמשך.

אמר רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק: כדי להתעלות בעבודת ה‘ צריך הצדיק להוקיר את הממון; יעקב אבינו חזר 
על פכים קטנים, כדי שמכוח הערכתו לממון יגדל ערך כל מעשה שעושה בממונו, כצדקה וכיוצא בזה, עשרת 
מונים. וכך אמרו על הפסוק ’ובכל מאדך‘ – ’אם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו‘, כי בהתגברותו על כך לשם 

שמים מוכיח הוא את אהבת ה‘ ביתר שאת (’משך חכמה‘ דברים ו כד).

הוסיף ואמר ה‘חפץ חיים‘: אין זה מן המצוי שיפקיר האדם כל ממונו בעבור המצוות, אך לכל הפחות שיאהב את 
ה‘ כאחד מבניו. שאילו היו לו שישה בנים היה מוציא כך וכך על כל אחד מהם להאכילו, להלבישו ולהשיאו אישה. 
כך ינהג אף עם התורה – ייתן עיניו ולבו לספק צורכי תלמידי חכמים לכל הפחות כאחד מבניו (’חומת הדת‘ פ“כ).

אני מוסר נפשי
מאחר ובמסירות נפש עסקינן, נסיים בדבריו של בעל ’ספר הגן ודרך משה‘ (ליום י“א): ”כל איש מישראל ששומע 
הברכה מישראל מחוייב לענות אמן, אפילו שומע מאשה או מקטן. ואם שומע ואינו עונה חייב מיתה, וסימן: ’אמ“ן‘ 
נוטריקון ’אני מוסר נפשי‘, שכל אחד מישראל מחוייב למסור נפשו על עניית אמן. וכל איש מישראל מחויב לומר 
הברכות בקול רם כדי שישמעו בני הבית או שאר העומדים אצלו ויכולים לענות אמן, שמילת אמן עדות הוא על 

הברכה שהוא אמת, ואם יאמר בלחש הוא כמו שמעלים להעיד על הדבר“.

הארות בסדר התפילה  האאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססיייפפורמעמעשה אמונים ם
אמן בחלום הלילהקריאת שמע –  פרשה ראשונה (ב)


