
תפילת הצדיק מגינה על ישראל
”ַוְיַדֵּבר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני 

ה‘ ַוָּיֻמתּו“ (טז א)
מיתתן  מזכיר  הוא  ולמה  מתו,  בניסן  באחד  אהרן  ”בני 
מכפר  כיפורים  שיום  שכשם  ללמדך,  הכיפורים?  ביום 
ישראל“  על  מכפרת  צדיקים  של  מיתתן  כך  ישראל,  על 

(ירושלמי יומא א א).

פירש רבי חיים חזקיה פלויט רבה של שוראן:
בגמרא (סנהדרין לז א) מסופר, שלאחר פטירתו של רבי זירא 
התאוננו הבריונים שגרו בשכנותו: ”עד עתה חטאנו ורבי 
זירא היה מבקש עלינו רחמים בתפילתו שלא ניענש, אך 
עתה אם נוסיף לחטוא, מי יבקש עלינו רחמים?!“ ומתוך 

מחשבה זו שבו בתשובה שלימה.
”כשם  הירושלמי:  כוונת  את  לפרש  יש  דבריהם,  לאור 
”כך  ווידוי,  תשובה  באמצעות   – מכפר“  הכיפורים  שיום 
מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל“ – מפני שמבינים 
הם כי מעתה ואילך לא יהיה מי שיבקש עליהם רחמים, 

ומתוך כך הם שבים בתשובה ועוונותיהם מתכפרים.
’ליקוטי חבר בן חיים‘ ח“ב עמ‘ פח

עניית ’אמן‘ בפתח הר הבית
”ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש“ (טז ג)

רבי שלמה אבן וירגא ממגורשי ספרד, הביא בספרו ’שבט 
יהודה‘ תיאור קדום של וירשוריש איש רומי, על אודות 
המקדש  לבית  מביתו  הגדול  הכהן  של  הליכתו  מעמד 

לקראת עבודת יום הכיפורים. בין הדברים נאמר:
קיום  על  שם  מתפללים  היו  הבית,  הר  לפתח  ”ובהגיעם 
המקדש.  ועל  הכהנים  על  זה  ואחרי  דוד,  בית  מלכי 
עד  ’אמן‘  בענותם  העם  מריבוי  חזק  כך  כל  הקול  והיה 

שהעופות הפורחים היו נופלים לארץ“.
על  לתמוה  אין  כי  ביאר  ממונקטש  אלעזר‘  ’מנחת  בעל 
היו  לא  שבמקדש  א)  סג  (ברכות  הגמרא  מדברי  זו  עדות 
עונים ’אמן‘, אלא: ’ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד‘. 
שכן לפי הנאמר בה הכהן הגדול והעם לא עמדו במקדש, 
אלא בפתח הר הבית, ולעומדים שם הותר לענות ’אמן‘ 
שכן  כל  לא  המקדש.  מתוך  נשמעה  הברכה  אם  אף 

בתיאור המוזכר, שאף הברכה נאמרה מחוץ למקדש.
’שבט יהודה‘ (מהד‘ לוין-אפשטיין) עמ‘ קנ; ’דברי תורה‘ מהד‘ ה‘ אות נח

נשיאת תיק הטלית והתפילין – עבודה בפני עצמה
”ּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוָפַׁשט ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר ָלַבׁש 

ְּבבֹאוֹ ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוִהִּניָחם ָׁשם" (טז כג)
להוציא  הכהן  שיוכל  כדי  נועדה  מועד  לאוהל  זו  כניסה 
כשנכנס  הקודשים  בקודש  שהשאיר  והמחתה  הכף  את 

להקטיר את הקטורת (יומא ע ב, הובא ברש“י כאן). 
ממונקטש  תשובה‘  ’דרכי  בעל  הרבי  היה  נוהג 

את  לשאת  שחרית  תפילת  לאחר  הכנסת  מבית  בצאתו 
אליו  ניגש  פעם  בידיו.  לביתו  והתפילין  הטלית  תיק 
הרבי:  לו  אמר  בעבורו.  לשאתו  וביקש  מחסידיו  אחד 
שהסתיימה  לאחר  אף  כי  אנו  רואים  שלפנינו  ”בפסוק 
מלאכת הקטרת הקטורת, נחשבת הוצאת הכף והמחתה 
כל  חשובה  לעבודה  ההקטרה  לצורך  בהן  שהשתמשו 
לפיכך  לבן;  בגדי  לשמה  ללבוש  הכהן  שהוצרך  עד  כך, 
את  בעצמי  לשאת  במנהגם  דבק  אני  ואף  אבותיי,  נהגו 

תיק הטלית והתפילין לאחר שנעשתה מצוותן“.
’שיחות יקרים‘ אות נז

’על כיסוי הדם בעפר‘
”ְוָׁשַפ ֶאת ָּדמֹו ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפר“ (יז יג)

’אשר קדשנו במצותיו וצונו  ”חייב לברך קודם שיכסה: 
על כסוי הדם בעפר‘“ (שו“ע יור“ד כח ב).

בשונה מיתר ברכות המצוות שאין מזכירים בברכה את 
אופן עשיית המצווה, בברכה זו אנו מפרטים ”על כיסוי 

הדם – בעפר“, מדוע?
תירץ הט“ז (שם ג):

ֶּבָעָפר“  ”ְוִכָּסהּו  הכתוב:  מלשון  דרשו  ב)  פג  (חולין  בגמרא 
מלמעלה  בעפר  הדם  את  לכסות  שיש  העפר.  בתוך   –
גבי  על  החיים  בעל  את  לשחוט  יש  כלומר,  ומלמטה, 
שכבת עפר, ולאחר השחיטה להוסיף ולכסותו בשכבה 
אנו  מדוע  מובן  זה  לפי  מלמעלה.  עפר  של  נוספת 
מדגישים בנוסח הברכה ’בעפר‘, כדי לכוון בברכה אף על 
שכבת העפר שהוכנה טרם השחיטה, שאף היא נכללת 

במצווה.
בעל ’תבואות שור‘ (שם ח) הוסיף ופירש זאת על פי דברי 
יהודה לאחיו (בראשית לז כו): ”ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת אִָחינּו 
מיתתו“;  את  ”ונעלים  רש“י:  ופירש  ָּדמֹו“,  ֶאת   ְוִכִּסינּו 

במשמעות  דם‘  ’כיסוי  במקרא  שמצאנו  כיוון  מעתה, 
כדי  בעפר‘,  דם  כיסוי  ’על  לומר:  אנו  מדקדקים  שונה, 

להדגיש את מהות המצווה – עטיפת הדם בעפר. 

הסיבה לעיכוב התפילה
”ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים ַׁשַעְטֵנז א ַיֲעֶלה ָעֶלי“ (יט יט)

בשם  משפיירא  ציוני  מנחם  רבנו  הביא  לתורה  בפירושו 
הקדמונים: ”הלובש שעטנז בתפלתו, סנדלפו“ן המלאך 
שאר  עם  תפילתו  מקבל  אינו  לקונו  כתרים  הקושר 
תפילות, שנראה לו כעובד עבודה זרה שנותן כוח לרוח 

הטומאה...“.
יפן  בגלות  בשהותה  מיר  בישיבת  אירע  מעניין  מעשה 
אחד  נראה  הכיפורים  יום  של  בעיצומו  הזעם:  בשנות 
מחשובי התלמידים חומק לפתע מבית המדרש, ולאחר 
כמה דקות שב כשהוא לבוש בחליפת יום חול פשוטה 

ודהויה.
חשתי  התפילה  ”באמצע  הבחור:  סיפר  חבריו  לתמיהת 
לפתע שאין התפילה שגורה בפי כמימים ימימה. ניסיתי 
להתרכז יותר, שיניתי את מקומי, עיינתי בספר מוסר – 

אולם דבר לא הועיל.
פתאום נזכרתי בדברי ה‘ציוני‘ האמורים ומיד אורו עיניי; 
השבת  חליפת  את  פשטתי  הכנסת,  לבית  מחוץ  יצאתי 
משעטנז.  הבדוקה  החול  חליפת  את  לבשתי  ותחתיה 
לאחר מכן שבתי לבית הכנסת, ומיד הרגשתי כיצד רוחי 

שבה אליי ותפילתי יוצאת מפי כהוגן כמימים ימימה“.
לאחר יום הכיפורים נשלחה החליפה הסוררת לבדיקת 

מומחה, ואכן נמצא בה שעטנז. ויהי לפלא.
’ספר ציוני‘; ’נס ההצלה של ישיבת מיר‘ פכ“ח

ברכת האילנות על עצי עורלה
”ָׁשׁש ָׁשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים א ֵיָאֵכל“ (יט כג)

רבנו עקיבא איגר הסתפק האם מותר לברך בחודש ניסן 
את ברכת האילנות על אילן עורלה המלבלב, שהרי נוסח 
הברכה הוא: ”וברא בו... ואילנות טובים להנות בהם בני 

אדם“, ופירות עורלה אסורים בהנאה.
עימו:  ונימוקו  וטעמו  זאת,  להתיר  נטה  מטשיבין  הגאון 
הברכה מתייחסת לכוח ההתחדשות שטבע הקדוש ברוך 
הוא באילנות ליהנות בהם בני אדם, מה גם שאף מאילן 

זה עתידים בני האדם ליהנות עם תום שנות העורלה.
כראיה לדבריו הביא הגאון את דברי המשנה (מעשר שני ה 
א) כי בשנת השמיטה שהפירות כולם – הפקר, יש לסמן 
באכילת  אדם  בני  ייכשלו  שלא  כדי  העורלה  עצי  את 
פירותיהם; ואם נאמר שאסור לברך על אילן עורלה, אם 
כן אף ביתר השנים היה צריך לסמן את אילנות העורלה, 
כדי שלא ייכשלו העוברים ושבים באיסור ברכה לבטלה.

הגהות רעק“א או“ח רכו א; שו“ת ’דובב מישרים‘ ח“ג סי‘ ה

פרשת אחרי מות-קדושים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ראל

ל

פני ם

מטרת האילנות והמאכלים
”ְוִכי ָתבֹאוּ ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל" (יט כג)

בגימטרייה  הינן  ’אילן‘  תיבת  ואף  ’מאכל‘  תיבת 
’אמן‘. ללמדנו שהמקפיד על עניית אמן, זוכה כי 
’אילן של מאכל‘ באחוזתו – פרנסתו תהיה  יצמח 
עיקר  כי  מכך  ללמוד  יש  עוד  ברווח.  לו  מצויה 
הוא  בעולמנו,  והמאכלים  הפירות  בריאת  מטרת 
כדי שבאמצעותם נוכל להרבות בברכות ובעניית 

’אמן‘.
’ברכת אברהם‘ כא
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והמא ילנות

מרמזי אמןם 
בפרשה

”השומע אחד מישראל שמברך איזה ברכה, אפילו לא שמע כל 
הברכה אלא סופה – חייב לענות אמן... גם כששומע שעושין 
מי שבירך לאחד, נכון לענות אמן, ובזה מקיים מצות ’ואהבת 

לרעך כמוך‘ ולכן עונין אמן אחר הרחמן“ (’ערוך השלחן‘ רטו א).

אמן. אהבת ה‘ ואהבת ישראל. 
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

מנחם  רבי  הקדוש  הרבי  היה  ידוע 
המופלאה  בצדקותו  מרימנוב  מנדל 
ובין  לבוראו,  המוחלטת  ובדביקותו 
במיוחד  נודע  הנשגבות  מעלותיו  יתר 
התקרבותו  סיפור  אף  תפילתו.  בכוח 
מליז‘נסק,  אלימלך  רבי  הקדוש,  לרבו 
לאחר  שנשא,  נרגשת  בתפילה  התחיל 
הוא  מעמד  באותו  בלימודו.  שהתקשה 
התחנן לפני השוכן במרומים כי יאיר את 
עיניו בלימודו, עד שנרדם מתוך תפילתו. 
ר‘  הרבי  על  לפניו  הצביעו  בחלומו 
אלימלך כמי שאצלו יוכל למצוא מענה 
רבי  דבק  ואילך  זה  מיום  ספקותיו.  לכל 
מחצרו  מש  ולא  אלימלך  ר‘  ברבי  מנדל 

עד יום פטירתו.
מפיו  לימים  נשמעה  מופלאה  עדות 
הגדול,  רבו  של  תפילתו  כוח  אודות  על 
וריד  קיים  האוזן  ”מאחורי  כשאמר: 
נרעד  אדם,  של  פטירתו  שלפני  מסוים, 
הוא וקופץ ממקומו; מעיד אני נאמנה כי 
אצל הרבי ר‘ אלימלך היה וריד זה קופץ 
שהיה  בעת  פעמים,  שלוש  יום  בכל 

מתפלל ’שמונה עשרה‘“...
רגילים  מנדל  מנחם  רבי  של  דורו  בני 
באשר  התפילה‘,  כ‘עמוד  לכנותו  היו 
בשיחותיו ובדרשותיו יגע וטרח עד מאוד 
התפילה  קדושת  עטרת  את  להחזיר 
ונאה  דורש  נאה  היה  הוא  ואף  ליושנה, 
מקיים. לכוח תפילתו המופלא יצא שם 
בין כל יושבי הארץ, יהודים וגויים כאחד, 
אשר שיחרו לפתחו כדי שיבקש עליהם 

רחמים שייוושעו מצרתם.
שנים ארוכות לאחר פטירתו, בערב ראש 
השנה, הופתע קהל ההמונים שפקד את 
קברו לראות מרכבה הדורה שהתקרבה 
הקבר  מתחם  אל  ובפתאומיות  בשעטה 
ירד  ומתוכה  באחת,  שנעצרה  עד 
הנודע,  הפולני  האציל  מדודים  בצעדים 

מר דרובסקי.
נודע,  פולני  וגיבור  סופר  דרובסקי,  מר 
שנה  משמונים  למעלה  בן  היה  כבר 
בהשתאות  עקב  והקהל  העת,  באותה 
הקדוש  הציון  לעבר  מדודות  כשפסע 
מעריציו.  וקהל  משפחתו  בני  בליווי 
הוציא  לציון,  בסמוך  הלה  נעצר  לבסוף 
פתקה מכיסו, הניחה על גבי הקבר, ונשא 

במשך דקות מספר תפילה חרישית.
משסיים ופנה לשוב למרכבתו, לא יכול 
את  לכבוש  הקהל,  ראש  לייב,  רבי  היה 
להבין  וביקש  אליו  פנה  והוא  סקרנותו, 
הישיש  האציל  עצמו  הטריח  מה  מפני 

לפקוד את קברו של הרבי היהודי.
שקע  האציל,  התחייך  הבקשה  לשמע 

בזכרונותיו והחל לספר:
”בן יחיד ואהוב הייתי להוריי, בן שמונה 
חליתי  אחד  בהיר  ביום  בלבד.  שנים 
מוות.  שערי  עד  והגעתי  אנושה  במחלה 
אימי המנוחה לא ידעה את נפשה מצער 
ומכאב וביקשה לעשות ככל יכולתה כדי 
לא  היא  כך  ולשם  ממחלתי,  שאתרפא 
חסכה כל ממון שבעולם; טובי הרופאים 
למיטתי  הוזעקו  פולין  קצוות  מכל 
הייתה  לא  תקווה  אך  ארוכות,  ובדקוני 
בפיהם. מחלתי הלכה והתגברה, וחיי היו 

תלויים מנגד.
ברירות רבות לא נותרו בידיה של אימי. 
מרה  לזעוק  והחלה  מביתנו  יצאה  היא 
העוברים  מן  מי  אי  יואיל  אולי  בייאוש. 

ושבים למצוא מזור למחלתי.
אחת  של  לאוזניה  הגיעו  הזעקות 
פולני  אציל  של  בתו  משכנותינו, 
לאימי  לפנות  מיהרה  והיא  מפורסם, 

כשרעיון מקורי בפיה:
מושבו  (מקום  פרישטיק  ’בעיירה 
גדול  רבי  גר  מנדל)  רבי  של  הראשון 
יודע?  מי  מופת.  כבעל  הנודע  וקדוש, 
אולי הוא יוכל לעזור לך ולהציל את חיי 

בנך...‘.

לרגע.  אף  המתינה  לא  היקרה  אימי 
העגלה  את  לרתום  לרכב  הורתה  מיד 
לפרישטיק.  עימה  יחד  ולצאת  לסוסים 
והעובדה  שעות,  כשמונה  ארכה  הדרך 
לא  וסוער  חורפי  בלילה  היה  מדובר  כי 
לפנות  חמש  בשעה  רק  עליה.  הקלה 
בוקר של יום חמישי ניצבה אימי בפתח 

ביתו של רבי מנחם מנדל.
רחש  כבר  המוקדמת  השעה  אף  על 
שבוע  כבכל  פעילות;  הרבי  של  ביתו 
אפיית  על  בביתו  המשרתים  שקדו 
חלות בעבור עניי העיר. העגלה ההדורה 
שנעצרה בפתח החצר הסבה אליה מיד 
את תשומת ליבם של המשרתים, ואחד 

מהם מיהר לברר את רצונה של אימי.
לראות  היא  מבקשת  כי  השיבה  אימי 
מיהר  המשרת  הרבי.  פני  את  ולחלות 
השיב  הרבי  אך  בקשתה,  את  להעביר 
לאחר  תשע,  בשעה  רק  לקבלה  יוכל  כי 

תפילת שחרית.
סבלנות,  בחוסר  המתינה  אימי 
הרבי,  של  לחדרו  סוף  סוף  ומשנכנסה 
פולנית  שדיבר  הרבי  סוער.  בבכי  פרצה 
רהוטה הרגיעה וביקש לשמוע את אשר 
של  הקשים  תיאוריה  לנוכח  ליבה.  על 
ואמר:  מבין  כאינו  ידיו  הרב  פכר  אימי, 
’ומדוע באת אליי? וכי קוסם אני שאוכל 
נואשו  מכבר  שזה  לילד  מזור  להביא 

הרופאים הבכירים ביותר מחייו?‘
אלא שאימי לא ויתרה והשיבה נחרצות: 
’באתי אליך משום שהנני יודעת כי אתה 
באורח  לאלוקים  ביותר  הקרוב  האדם 
בהתאם  כי  אני  ובטוחה  ובהנהגתו,  חייו 
משהיה  יותר  לתפילתך  ישמע  לכך 

שומע לכל אדם אחר...‘.
פניו  הרצינו  התמימה  התשובה  לשמע 
והחל  זווית  לקרן  פרש  הוא  הרבי.  של 
כדרכו,  קודש  של  בלהט  להתפלל 
הצד  מן  זיעה.  נשטף  גופו  שכל  עד 
במחזה  בהתרגשות  וצפתה  אימי  עמדה 

המפעים.
שלוש שעות נמשכה תפילתו של הרבי, 
האורלוגין  שעון  צלצול  סיומה,  כשעם 
אז  או  עשרה.  שתים  השעה  על  הורה 
ואמר:  אימי  לעבר  פניו  את  הרבי  הפנה 
מצבו  לילד.  הוטב  בדיוק  זו  ’בשעה 
הקרובים,  בימים  עוד  להשתפר  עתיד 
אליי  אותו  הביאי  לגמרי,  ולכשיבריא 

למען אברכנו‘.
אימי מיהרה לשוב לביתה ולא הופתעה 
הקדוש  הרבי  של  שדבריו  כששמעה 
עשרה  שתים  בשעה  במדויק;  התקיימו 
הצבע  החל  הרופאים,  העידו  כך  בדיוק, 
לשוב לפניי, ולתדהמת כולם פציתי את 

פי וביקשתי לשתות מים.
הלך  והימים  השעות  שחלפו  ככל  כך, 
ממיטת  שקמתי  עד  והשתפר  מצבי 
אימי  קיימה  מכן  לאחר  מה  זמן  חוליי. 
אשר  לרבי  אותי  והביאה  הבטחתה  את 
בירכני באריכות ימים, וביקשני שכל ימי 

אתייחס ליהודים בנדיבות וברוחב לב“. 
הזה“, סיים האציל  עצם היום  ”מאז ועד 
ואמר, ”משתדל אני לסייע ליהודי פולין 
ככל יכולתי, ואף מקפיד אני לפקוד את 
לפעם  מפעם  הקדוש  הרבי  של  קברו 

ולשאת תפילה ליד ציונו“.
החוקר החסידי הנודע, רבי אהרן מרכוס, 
שהניח  הפתקה  לידיו  הגיע  כי  מספר 
הרבי  של  קברו  על  דרובסקי  האציל 
”התפללו,  בה:  כתוב  היה  וכך  מרימנוב, 
בעד  ויעקב,  יצחק  אברהם  נשמות 
ואתה  טורם.  מנדל  המנוח  של  נשמתו 
מנדל, אם נצבת כבר לפני כיסא הכבוד, 
ישראל  הנדכאים  העמים  בעד  התפלל 
ילדיי ונכדיי.  בעד  בעדי,  התפלל  ופולין. 

מצ‘יסלב בן ויקטוריה“.
’החסידות‘ עמ‘ 711

תפילה במסירות נפש
כפי שהתבאר במאמר הקודם, עבודת התפילה 
היא בגדר 'עבודת הלב' – היא אינה מסתכמת 
הוא  עיקרה  אלא  מהפה,  התיבות  בהוצאת 
בה  יש  זאת,  מלבד  לכך.  הנלווית  הלב  כוונת 
ואכן,  הנפש'.  'עבודת  והיא  נוספת,  מדרגה 
את  שייחסו  מקומות  וכמה  בכמה  מצינו 
התפילה ל'נפש', כפי שאמרה חנה (שמואל א' א 
טו): "ָוֶאְׁשּפֹ ֶאת ַנְפִׁשי ִלְפֵני ה'", וכן אמר דוד 
המלך עליו השלום בתהלים: "ָּברְִכי ַנְפִׁשי ֶאת 

ה‘“ (קג א ועוד), ”ַהְלִלי ַנְפִׁשי ֶאת ה‘“ (קמו א).

היא  התפילה  טו):  (ב  החיים‘  ה‘נפש  ביאר 
נפש   – שבקרבנות  כפי  הקרבנות:  במקום 
האדם,  בעד  מכפרת  למעלה  העולה  הקרבן 
כך בתפילה – הבל דיבור האדם [הבא משורש 
נפשו, כפי שתרגם אונקלוס (בראשית ב ז) ”ַוְיִהי 
עולה  ממללא“]  ”לרוח   – ַחָּיה“  ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם 
למעלה וגורם לו לדבק את גופו ונפשו בקונו.

עבודה זו, עבודה גדולה היא, שכן באמצעותה 
גשמי  כוח  שהיא  ה‘נפש‘,  את  האדם  מעלה 
אותה  ומדבק  לגופו,  נשמתו  בין  המחבר 
לשון:  לגביה  נאמר  לפיכך  יתברך.  בבוראו 
דרגת  בה  להשיג  כדי  כי  נפשכם‘,  ’ובכל 
קודם  מגופו  לסלק  האדם  צריך  שלימות 
את  ולייחד  גשמי,  ותענוג  תאווה  כל  התפילה 

כוחות גופו ונפשו אך ורק לעבודת ה‘.

אפילו הוא נוטל את נפשכם
שנאמר  נפשך‘  ’ובכל  ציווי  משמעות  את 
א):  נד  (ברכות  חכמים  ביארו  ראשונה  בפרשה 
בוודאי  ואמנם,  נפשך“.  את  נוטל  הוא  ”אפילו 
אין להכליל את התפילה עם שלוש העבירות 
שלגביהן נפסק: ”יהרג ואל יעבור“, אך כדברי 
שייכת  בתפילה  אף  האמורים,   החיים‘  ה‘נפש 
שמדבק  בכך   – נפש‘  ’מסירות  של  מדרגה 
האדם את נפשו בקונו. כך מצינו אף על צדיקי 
כך  כל  התרבתה  תפילתם  שבעת  רבים  אמת 
נפשם  שחשקה  שמתוך  עד  בליבם,  ה‘  אהבת 
התפשטות  לידי  הגיעו  בבוראה,  להידבק 

הגשמיות וכמעט שפרחה נשמתם מגופם.

מהמפורסמים שבין אותם צדיקים היה הרה“ק 
’דברי חיים‘ מצאנז שהיה עובד את קונו  בעל 
ואף  ממש,  של  נפש  במסירות  בתפילתו 
ותפילתו  ”עבודתו  נחרת:  קודשו  מצבת  על 
דבוק  ונפשו  לה‘,  נפש  במסירות  הייתה 
כשנשאל  מעלה“.  משרפי  כחד  ממש  ליוצרו 
מה  דבר  על  ממקורביו  אחד  באמצעות  פעם 
שעתיד היה לעשות לאחר התפילה, השתומם 
ואמר: ”אינני מבין כיצד אפשר לתכנן תוכניות 
שכאלו. הלוא התפילה עדיין לפנינו, ומי יודע 

אם נפשנו תיוותר בגופנו לאחריה...“

מסופר  מסטרליסק  אורי  רבי  ’השרף‘  על  אף 
כי בכל יום לפני התפילה היה נפרד מבני ביתו 
לאחר  הנוגעים  שונים  ציוויים  להם  ומוסר 
יזכה  אולי  יודע  מי  כי  בהטעימו  פטירתו, 
למסור נפשו בתפילתו (’בחצרות החיים‘ לה, עמ‘ לד; 

שם לז עמ‘ לב).

וביאר  הוסיף  עקב)  יפות‘  (’פנים  ההפלאה‘  ’בעל 
את  נוטל  הוא  ”אפילו  הציווי:  משמעות  את 
שאמרו  מה  פי  על  לתפילה,  ביחס  נפשך“ 
בגמרא (ברכות י א): ”אפילו חרב חדה מונחת על 
צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים“. 
נפשכם‘,  ’ובכל  בתיבות  התורה  רמזה  ולכך 
לומר שאפילו ’בשעה שהוא נוטל את נפשכם‘ 
צווארכם,  על  חלילה  מונחת  חדה  כשחרב   –

אל תימנעו מלבקש רחמים בתפילה.

אני מוסר נפשי
הקדמונים  שכתבו  מה  את  לציין  המקום  כאן 
ששומע  מישראל  איש  ”כל  י“א):  ליום  הגן‘  (’ספר 

אפילו  אמן,  לענות  מחויב  מישראל  הברכה 
’אמ“ן‘  וסימן:  מקטן...  או  מאשה  שומע 
אחד  שכל   – נפשי‘  מוסר  ’אני  נוטריקון: 
אמן.  עניית  על  נפשו  למסור  מחויב  מישראל 
וכל איש מישראל מחויב לומר הברכות בקול 
רם כדי שישמעו בני הבית או שאר העומדים 
עדות  אמן  שמילת  אמן,  לענות  ויכולים  אצלו 
הוא על הברכה שהוא אמת, ואם יאמר בלחש 

הוא כמו שמעלים להעיד על הדבר“.

הקדוש  בזוהר  הובא  זה  בעניין  נורא  מעשה 
לנער  בתו  את  שהשיא  אדם  על  א)  קסו  (תרומה 

וקופץ  נפש  מוסר  שראהו  לאחר  מוכר,  בלתי 
הקדיש.  אחר  ’אמן‘  לענות  כדי  הגג  מראש 
לבסוף התגלה הנער ככלי ריק מתורה, ומשכך 
כשהזדמן  מאוד.  עד  ואביה  הכלה  הצטערו 
בעיניו  הביט  בכאבם,  וראה  יוסי  רבי  לביתם 
של הנער ואמר: ”בטוח אני כי יצא ממנו אור 
תורה לעולם“. ואכן ככל שחלף הזמן התברר 
כי נער זה הסתיר עצמו, ואכן מלא היה וגדוש 

בתורה ובחכמה, ולימים היה לגדול בישראל.

נשיא  שליט“א,  מרמורשטיין  דב  יעקב  הרב 
הנפש  מסירות  כי  ואמר,  הוסיף  אמונים‘,  ’בני 
בעניית ’אמן‘ נצרכת בכל יום ויום בפרט לאלו 
המבקשים להחזיק במנהגם של גדולי ומאורי 
בחברותא.  השחר  ברכות  את  לומר  הדורות 
אלא  בבושה,  אף  כרוך  הדבר  רבות  לעתים 
עניית  של  וסגולתה  במעלתה  ומכיר  שהיודע 
בעבור  נפש‘  ’למסור  יהסס  לא  בוודאי  ’אמן‘, 

מצווה חשובה זו.

רמז נפלא נתן הוא לכך מלשון הפסוק (שה“ש ד 
ח): ”ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה ֵמרֹאׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון 
ִמְּמעֹנֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים“: ראשי התיבות 
לפעמים  ’אמן‘;  הם  נמרים‘  מהררי  ’אריות 
מתבייש אדם לברך בקול או לענות אמן בקול, 
אולם עלינו לדעת כי דווקא אז חובתו להיות 
אביו  רצון  לעשות   – כנמר  ועז  כארי  גיבור 

שבשמים.
מתנת חינם מאוהב לאוהב

דרשו חכמים (ספרי עקב מב): "'ונתתי' – אני, לא 
על ידי מלאך ולא על ידי שליח. 'מטר ארצכם' 
– ולא מטר כל הארצות... 'בעתו' – מלילי שבת 
אחת  ברכה  שנתנה  למדת  הא  שבת...  ללילי 

לישראל שכל הברכות כלולות בה".

משך  מים  השופעות  הארצות  משאר  בשונה 
כל ימות השנה מן האגמים והנהרות הסובבים 
תלויים  הקדושה  ארצנו  של  גשמיה  אותן, 
התורה  על  בה  היושבים  ישראל  בשקידת 
הבטיחתנו  אשר  זאת  המצוות.  את  ועשייתם 
המצוות  את  לשמור  נקפיד  אם  התורה:  כאן 
מטרם  את  יתנו  השמים  לנו;  ייטב  אזי  כראוי, 
תוציא  והארץ  ביותר,  המתאים  ובזמן  בשפע 
מדרך  נסור  חלילה  אם  אך  בעתם,  פירותיה 
ואבדתם  השמים...  את  "ועצר  אזי:  התורה, 

מהרה מעל הארץ הטובה...".

בגדר  תהיה  זו  שמתנה  אלא  בלבד,  זו  לא 
ישראל  של  משכרם  תגרע  ולא  חינם'  'מתנת 
(פירוש  הראשונים  שביארו  וכפי  הבא.  לעולם 
לשון  כי   (202 עמ'  מטר  לשאילת  לרש"י  המיוחס 

'ונתתי' משמעותה מתנת חינם, וכן כתב רש"י 
אף  שעליכם,  מה  "עשיתם  זה:  שכר  בטעם 
שכאשר  משום  וזאת  שעלי",  מה  אעשה  אני 
 – גמורה  אהבה  מתוך  קונו  את  האדם  עובד 
"לאהבה את ה'... בכל לבבכם ובכל נפשכם", 
אף הקדוש ברוך הוא נוהג עמו במידת 'אוהב' 
על  שכר  לבקש  מבלי  מתנות  לאוהבו  הנותן 
של  הגבוהה  מאיכותה  לגרוע  מבלי  וזאת  כך, 
באופן  הניתן  הנצרך,  כשיעור  גשם  המתנה: 
שלא יפריע למהלך חיי האדם ('סוכת דוד' עקב).

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססימעמעשה אמונים ם
מדוע פקד האציל הפולני את ציונו של הרבי?קריאת שמע – פרשה שנייה (ה)


