
תפילה אינה תחליף ליגיעה
”ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו" (כו ג)

”שתהיו עמלים בתורה“ (רש“י).
צעיר,  אברך  מסוכטשוב  נזר‘  ’אבני  בעל  הרבי  בהיות 
הפטיר פעם חותנו השרף מקוצק – לאביו רבי זאב נחום 

מביאלה:
מתיירא  התפילה.  בעבודת  גדול  לכוח  זכה  העילוי  ”בנך 

אני פן יזיק הדבר לכוח שכלו...“
עמד  שלימים  עד  אביו,  בעיני  כתמוהים  היו  הדברים 

ה‘אבני נזר‘ עצמו והסבירם לפי תומו:
את  לנהל  כדי  בו  ונעזרתי  ברשותי  היה  ערך  יקר  ”שעון 
השעון  התקלקל  פעם  לימוד.  לבין  תפילה  בין   – זמני 
ועמד מלכת, וכיוון שלא היה ברשותי את הממון הדרוש 
התקבלה  ומיד  בידי,  שיסייע  ה‘  לפני  בכיתי  לתיקונו, 

תפילתי והשעון שב לפעול.
לנהוג  התחלתי  ה‘,  לפני  רצויה  שתפילתי  שראיתי  כיוון 
בלימוד  שהתקשיתי  עת  בכל  לימודי;  בשעת  גם  כך 
הסוגיה, געיתי בבכייה לפני ה‘, והדברים התבהרו לי מיד 
כנתינתם מסיני. משהבחין חותני הקדוש בדבר, חשש פן 
ירפה הדבר את יגיעתי בתורה, שכן סבר כי ידיעת התורה 
אפוא  הוא  עמד  בה.  והעיון  היגיעה  אם  כי  העיקר,  אינה 

והביע את חששותיו בפני מר אבי“.
’סיפורי חסידים‘

”ונירש טובה... ימות המשיח“
”ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו... ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם" (כו ג-ד)

כתב הרמב“ן (להלן פס‘ יב) כי הברכות המופלאות שהובטחו 
בנו  יתקיימו  לא  התורה,  בחוקות  להולכים  זו  בפרשה 

אלא לעתיד לבוא.
על פי דבריו, ביאר רבי חיים בן הגרי“ז הלוי מבריסק את 
נוסח סיום תפילת ’ובא לציון‘: ”יהי רצון... שנשמור חקיך 
המשיח  ימות  לשני  וברכה  טובה  ונירש  הזה...  בעולם 
המשיח?  לימות  דווקא  מה  מפני  הבא“;  העולם  ולחיי 
משום שכדברי הרמב“ם את הברכה המובטחת על ”אם 

בחקתי תלכו“ נזכה לקבל רק לימות המשיח.
’שי לתורה‘ ח“ג עמ‘ צו

’ונתתי שלום‘ אף בעת ’שובע‘
”ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע...; ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ" (כו ה-ו)

”שמא תאמרו הרי מאכל והרי משתה, אם אין שלום אין 
בארץ“  שלום  ונתתי  זאת  כל  אחר  לומר  תלמוד  כלום, 

(רש“י).

נושא  הוא  ברוך  הקדוש  כי  נאמר,  ב)  (כ  ברכות  במסכת 
 ְל ְוָיֵׂשם   ֵאֶלי ָּפָניו  ה‘  ”ִיָּׂשא  ככתוב:  לישראל,  פנים 
ָׁשלֹום“ (במדבר ו כו), בשכר שאף הם ’נושאים לו פנים‘; הוא 
לא ציווה לברך ’ברכת המזון‘ אלא על אכילה שיש בה 

ּוֵבַרְכָּת“,  ְוָׂשָבְעָּת  י): ”ְוָאַכְלָּת  ח  (דברים  ככתוב  שביעה,  כדי 
ואילו הם מדקדקים לברך אף אחר אכילה שאין בה כדי 

שביעה, בשיעור ’כזית‘ או ’כביצה‘. 
על פי האמור ביאר רבי פנחס הלוי הורביץ בעל ה‘הפלאה‘ 

את דברי רש“י:
ַלְחְמֶכם  ”ַוֲאַכְלֶּתם  ברכת  בנו  שתקוים  שלאחר  כיוון 
ָלׂשַֹבע“ שמשמעותה: ”אוכל קמעא והוא מתברך במעיו“ 
על  אף  מדאורייתא  המזון  בברכת  ונתחייב  נשבע  (רש“י), 

הזכות  לנו  תחסר  ובכך  כזית.  בה  שאין  מועטת  אכילה 
שבגינה זכינו לברכת: ”ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום“, לפיכך הוצרכה 
ָׁשלֹום  ”ְוָנַתִּתי  בנו:  יקוים  אז  גם  כי  להבטיחנו  התורה 

ָּבָאֶרץ“. 
המצוות  מכל  שבשונה  משמע  ה‘הפלאה‘  מדברי 
ששיעורן כזית, בברכת המזון מעיקר הדין יש לברך אף 
על אכילה פחות מכזית – אם שבע מכך. אך מכל מקום 
ברכה  מחשש  לצאת  שכדי  סופר‘  ה‘חתם  תלמידו  כתב 
פחות  בשיעור  פת  לאכול  שלא  להקפיד  יש  לבטלה 

מכזית.
רמז לדברי ה‘חתם סופר‘ דקדק רבי רפאל בלזם מהנובר 
 – ָלׂשַֹבע“  ַלְחְמֶכם  ”ַוֲאַכְלֶּתם  שלפנינו:  הכתוב  מלשון 
עליכם  יהיה  כזית,  משיעור  בפחות  אף  שתשבעו  כיוון 
שביעה]  [מתוך  ’לשובע‘  לחמכם  את  ולאכול  להמשיך 
כדי  וזאת  ’כזית‘,  שהוא  ’אכילה‘  לשיעור  שתשלימו  עד 

לצאת מספק ברכה לבטלה.
’פנים יפות‘; שו“ת ’חתם סופר‘ או“ח מט; ’נחלי אפרסמון‘

אינה דומה תפילת יחידים לתפילת רבים
”ְוָרְדפּו ִמֶּכם ֲחִמָּׁשה ֵמָאה ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו“ (כו ח)

אלא  לומר  צריך  היה  לא  והלא  החשבון,  הוא  כך  ”וכי 
’ומאה מכם שני אלפים ירדפו‘? אלא, אינו דומה מועטין 
העושים את התורה, למרובין העושין את התורה“ (רש“י).

רבי  דעת  את  חיים‘  ה‘חפץ  הביא  רש“י  לדברי  כסמך 
מתעלה  הזימון  ברכת  נוסח  כי  ב)  מט  (ברכות  הגלילי  יוסי 
ומשתבח לפי ריבוי הסועדים: בשלושה אין מזכירים את 
”נברך  במאה:  אלוקינו“,  ”נברך  אומרים:  בעשרה  השם, 
לה‘ אלוקינו“, באלף: ”נברך לה‘ אלוקינו אלוקי ישראל“ 
ובריבוא: ”נברך לה‘ אלוקינו אלקי ישראל אלקי הצבא-
ות יושב הכרובים“ – לפי דברי רש“י שאינו דומה מועטים 

העושים את המצווה למרובים העושים את המצווה.
’החפץ חיים – חייו ופעלו‘ ח“ג עמ‘ תתקפט

קרבן פסח לריח ניחוח
”ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם ְוא ָאִריַח ְּבֵריַח ִניחֲֹחֶכם" (כו לא)

מפסוק זה למד הנצי“ב כי כל זמן שהבית חרב, אף אם 
יעמוד המזבח על מכונו לא נוכל להקריב עליו אלא את 
פסח  קרבן  מלבד  הקרבנות  כל  את  שכן  הפסח.  קרבן 
נצטווינו להעלות: ”לריח ניחח“, והרי לאחר חורבן הבית 

נאמר: ”ְוא ָאִריַח ְּבֵריַח ִניחֲֹחֶכם“.

’עמק  בעל  פומרנצ‘יק  אריה  רבי  פירש  דבריו  פי  על 
ברכה‘ את נוסח ברכת ’אשר גאלנו‘ הנאמרת בליל פסח: 
”ונאכל שם מן הזבחים, ומן הפסחים אשר יגיע דמם אל 
קיר מזבחך לרצון“; אף שגם בהיעדר בית המקדש ניתן 
להקריב את הפסחים, מבקשים אנו שייבנה בית המקדש 
ניחוח  לריח   – ’לרצון‘  יעלו  אף  שנעשה  שהפסחים  כדי 

לפני ה‘.
’העמק דבר‘; ’עמק ברכה‘ עמ‘ עח

שלוש בקשות על שלוש גלויות
”ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים“ (כו לג)

אמר רבי אברהם בן הגר“א: 

לשלושה  ישראל  התחלקו  סנחריב  בגלות  כי  מקובלנו 
חלקים: עשרת השבטים התחלקו – חלקם הוגלו מעבר 
להרי החושך, וחלקם מעבר לנהר סמבטיון, ואילו שבט 

יהודה ושבט בנימין פוזרו בכל קצוות העולם.

בברכת  בקשותינו  משלשים  אנו  מדוע  נבין  זאת  לאור 
’תקע בשופר‘:

להרי  מעבר  הגולים  על  לחרותנו“ –  גדול  בשופר  ”תקע 
מעבר  הגולים  על   – גליותנו“  לקבץ  נס  ”ושא  החושך, 
לנהר סמבטיון, ”וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ“ – על 

הגולים בכל קצוות תבל.
סידור ’אשי ישראל‘ – ’אבני אליהו‘, ברכת ’תקע בשופר‘

פרשת בחקתי

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ה

פני ם

סגולת מאה ברכות ואמן
”ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם“ (כו ד)

ידועים דברי חכמינו זיכרונם לברכה כי ההקפדה 
אחריהן,  אמן  עניית  וכן  ברכות  מאה  אמירת  על 
הינה סגולה שיש בה כדי להשפיע על האדם שפע 
טובה בכל הנצרך לו; ניתן לומר כי ברכת: ”ְוָנַתִּתי 
בתהלים  הכתוב  מקור  הינה  ְּבִעָּתם“,  ִגְׁשֵמיֶכם 
ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו   ֵאֶלי כֹל  ”ֵעיֵני  טז):  (קמה 

ואמן,  ברכות  מאה  נרמזו  שבו  ְּבִעּתֹו“  ָאְכָלם  ֶאת 
וכדלהלן:

בגימטרייה  הינם   “ֵאֶלי ֹכל  ”ֵעיֵני  התיבות:  ראשי 
’אמן‘, וראשי התיבות של המשך הכתוב: ”ְיַׂשֵּברּו 
מצטרפים  ְּבִעּתֹו“  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה 

לגימטרייה ’מאה‘.
’ברית איתנים‘ עמ‘ קד
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הברכה ומ‚נה על ה˘פעו˙יה, ועל כן ‚„ול העונה ‡מן מהמברך.
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

מנהל  המעשה,  בעל  מפי  נשמע  שלפנינו  המחזק  הסיפור 
לידינו  הובא  והוא  הקודש,  בארץ  חשובים  חינוך  מוסדות 
הרב  ויז‘ניץ‘,  ד‘שיכון  הנודע  אמן‘  ’גבאי  משפחתו  בן  מפי 

אלתר דוד רוט שליט“א מבני ברק. 
אחד  בבוקר  ש‘נחת‘  רשמי  מכתב  באותו  התחיל  הכול 
בתיבת הדואר של מוסדנו. על גבי המעטפה בלט בכחול 
בישראל.  המס  רשויות  של  והמרתיע  המוכר  הסמל 
רשמי  דף  נשר  מתוכה  בחשש,  המעטפה  את  פתחתי 
מס  במשרדי  שנפתחה  בדיקה  על  לנו  בישר  שתוכנו 

הכנסה כנגד העמותה שבראשותי.
של  המשמעות  את  מכירים  העמותות  ממנהלי  רבים 
’בדיקה‘ זו. זהו הליך שמפעם לפעם ננקט כנגד עמותות 
את  פעילותם  עוררה  כלשהי  שגיאה  שמחמת  ותיקות 
עמותה  לכל  ומעמסה  מטרד  והוא  המס,  פקידי  חשש 

באשר היא.
כדי להתמודד עם הבדיקה היה עלינו להגיש לפני רשויות 
העמותה  פעילות  את  המתעדים  המסמכים  כל  את  המס 
היה  עתיד  ומסמך  מסמך  כל  כאשר  הקמתה,  מיום 

להיבדק בשבע עיניים בידי פקידי המס.
חרדנו מאוד מתוצאות הבדיקה. אף כי מעולם לא ביצענו 
חלילה פעולות בלתי חוקיות במסגרת העמותה, מספיק 
אותנו  לחייב  כדי  יחסר,  או  יאבד  כלשהו  שמסמך  היה 
בקנסות כבדים בסכומים עצומים שגבוהים היו מהשגתנו.
שיסייע  כדי  בכיר  חשבון  רואה  של  שירותיו  את  שכרנו 
ורחימו  בדחילו  והתכוננו  לבדיקה,  להיערך  בידינו 
לפגישה המכרעת שנקבעה לנו עם פקיד השומה המחוזי. 
פגישה שבמהלכה אמור היה התיק להיות מוכרע לשבט 

או לחסד.
ככל שהתקרב מועד הפגישה כך תפחה והוגדשה מזוודת 
היטב  התכוננו  אליה.  לשאת  היינו  שאמורים  המסמכים 
אולם למרות כל ההכנות שעשינו, הלחץ היה רב מאוד. 
מדובר  כי  אותנו  הזהירו  התייעצנו  שעימם  דבר  מביני 
או  לשבט  נתון  וגורלו  גבוה  בו  שהסיכון  מורכב  בתיק 

לחסד בידי פקידים שרירי לב.
קרוב  עם  באקראי  שוחחתי  הפגישה  שלפני  בערב 
בהפצת  שנים  מזה  שעוסק  חשוב  יהודי  משפחתי. 
להיות  אמורה  הייתה  זו  ובחיזוקה.  אמן  עניית  מצוות 
קרוב  החליט  מה  משום  אולם  שגרתית,  שלומים  שיחת 
לשתף  וכמרצה,  כמחנך  לעיסוקי  היה  שמודע  משפחתי, 
למצוות  בנוגע  החשובות  בתובנותיו  עכשיו  דווקא  אותי 

עניית אמן, כדי שאשתף בהן את תלמידיי.
למרות  אשר  המרתקים,  דבריו  ארכו  השעה  כמחצית 
את  קשב.  ברוב  אליהם  האזנתי  בו  נתון  שהייתי  הלחץ 
רב  עיסוקי  למרות  בעצמי.  מהם  התחזקתי   – האמת 
עדיין  ידע  הרבה  כמה  לגלות  הופתעתי  בחינוך  השנים 

חסר לי במצווה מצויה וחשובה כל כך.
במטרה  דבריו  מתוכן  נקודות  רשמתי  שיחה  כדי  תוך 

לשוב ולהרהר בהם ובהמשך אף לחזק בהם אחרים.

סיימנו את השיחה בברכות הדדיות ופרשתי לשינה.
למחרת בבוקר השכמתי קום ומיד לאחר התפילה פניתי 
אשר  הכנסה  מס  משרד  שוכן  שם  לאשקלון,  לנסוע 
עמותתנו הייתה נתונה לטיפולו. איחרתי מעט את שעת 
הפתיחה וגיליתי שתור ארוך של ממתינים משתרך לפניי.

מאותו רגע החלה סאת ייסוריי: כאשר סוף סוף הגיע תורי 
התברר לי כי המתנתי בטעות לפקיד הלא נכון, והפקיד 
אלא  להמתין,  צריך  הייתי  שוב  אחר.  לפקיד  אותי  הפנה 
שכשהגיע תורי התאכזבתי בשנית... מתברר כי כדי שיוכל 
אותו פקיד לטפל בענייני היה עליי למלא טופס ולהגישו 
לגלות  כדי  רק  ארוכה  שעה  המתנתי  שוב  אחר.  לפקיד 

שהפקיד הנכבד נאלץ לצאת במפתיע מהמשרד...
לאחר שלושה ניסיונות כושלים החלטתי לפנות למנהל.

גם בכניסה לחדרו נאלצתי להמתין, אולם הפעם החלטתי 
ליבי  את  שפכתי  המנהל  לפני  משהתיישבתי  לוותר;  לא 
אחד  וכל  ממתין,  שאני  שעות  ”כבר  בולט:  רוח  בקוצר 
דוחה אותי לפקיד אחר“, טענתי. המנהל הקשיב לי וניכר 

היה שהדברים נגעו לליבו.
ההמתנה  אזור  לעבר  בידו  החווה  בצד“,  כאן  ”המתן 

במסדרון הסמוך, ”אני בעצמי אטפל בתיק שלך“.
את  ואזרתי  ישועתי  באה  שהנה  הייתי  בטוח  שמחתי. 

שאריות הסבלנות שעוד נותרו בי כדי להמתין.
תוך כדי המתנתי עד הייתי למחזה בלתי שגרתי; הבחנתי 
באדם בעל חזות חילונית היוצא מחדר השירותים הסמוך, 
ומברך  מכיסו  כיפה  מוציא  מכן  ולאחר  ידיו,  את  נוטל 

בכוונה ’אשר יצר‘.
ועוד  המברך  חילוני  יהודי  זה;  מסוג  במחזות  רגיל  איני 
לב  בתשומת  לברכתו  הקשבתי  ולכן  רבה,  בכוונה 
שבוודאי  ענייה,  רם.   בקול  ’אמן‘  אחריו  עניתי  מיוחדת. 

הייתה מהולה בה השפעתה של השיחה של ליל אמש.
האיש הביט לעברי במבט מופתע, וניכר היה כי הוא לא 
הסיפור  מהו  לדעת  הסתקרנתי  אמרתי.  מה  ממש  הבין 

כך,  על  אותו  לשאול  ועמדתי  וכמעט  מאחוריו,  שעומד 
אולם הוא פנה מיד ונבלע באחד החדרים.

אינם  שהדברים  הבנתי  מכן  לאחר  השעה  כמחצית 
שהוא  וראיתי  המנהל,  לחדר  הצצתי  כך.  כל  פשוטים 
לפקוע.  עמדה  סבלנותי  ארוכה.  טלפון  בשיחת  עסוק 
שעת סגירת המשרד הלכה וקרבה, שעות על גבי שעות 
ישבתי שם, לאחר התכוננות רבה כל כך לפגישה, והנה... 

אני עומד לשוב לביתי כלעומת שבאתי.
והבטתי  המנהל  משרד  דלת  את  פתחתי  רבה  בתעוזה 
בעיניים חודרות בעיניו. לא היה נראה כי התרגש ממבטי 
המצמית, משום שהוא סימן לי בידו להמשיך ולהמתין...

להתחשב  מבלי  למנהל,  בתקיפות  פניתי  ”כבודו“, 
בשפופרת שהייתה צמודה לאוזנו, ”אני חייב לסיים היום 

עם הסיפור שלי!“.
שהוא  תוך  בי,  וגער  כעוס  מבט  בחזרה  אליי  הפנה  הוא 

מסתיר בידו את הפומית:
”האם אינך רואה שאני עסוק?! כבר אמרתי לך שאטפל 
בתיק שלך בעצמי...!“, כמעט שהשתכנעתי בכנות דבריו, 
הבין  כבר  בעצמו  שהוא  כנראה  מכן  לאחר  שדקה  אלא 
יצא  הוא  לממשָׁם;  שיספיק  כדי  מדי  מאוחרת  השעה  כי 
המסדרון:  בקצה  מקולפת  דלת  על  לי  והצביע  מחדרו 

”המתן כאן, תכף יגיע פקיד שיטפל בעניינך“.
מאוד,  לחוץ  הייתי  כבר  נעניתי.  ולא  הדלת  על  נקשתי 
היה עליי להמתין שוב, אולם פחדתי לעורר את זעמו של 
המנהל. על כן המתנתי בשקט, תוך שאני משלים בליבי 

עם העובדה כי אאלץ לשוב לכאן במועד אחר.
לחינם  כי  היה  נראה  אכן,  להיכנס.  נקראתי  סוף  סוף 
התארגנות  במהלך  היה  הפקיד  לכאן...  המנהל  שלחני 
ליציאה ובקושי הבחין בכניסתי. אלא שכשהבטתי בעיניו 
הופתעתי לגלות כי מדובר באדם שראיתיו לפני כן מברך 

’אשר יצר‘ בכוונה...
כאמור, כבר השלמתי עם העובדה כי לא אוכל להספיק 
היום להשלים את הטיפול בתיק המעיק כל כך, אולם לא 
יכולתי לעצור בעד סקרנותי ושאלתי את האיש בעדינות: 
אינך  כוונה.  בכזו  יצר‘  ’אשר  מברך  קודם  אותך  ”ראיתי 
מה הביא אותך לאמץ  נראה כאדם שומר תורה ומצוות, 

את ההנהגה הזו?“
האיש היה מופתע מהשאלה, אולם לא המתין מלהשיב: 
שנים.  לפני  עצמי  על  שקיבלתי  בקבלה  מדובר  ”אהה... 
עליה  אימי  פטירת  על  השבעה  בימי  לקבלה  התעוררתי 
השלום ומאז אני מקפיד על כך“. הוא המתין שנייה ומיד 
שענית  ראיתי  מדברים,  כבר  אנו  בשאלה: ”אם  לי  החזיר 
לברכה  שלך  הקשר  מה  הבנתי  לא  ובאמת  ’אמן‘,  אחריי 

שאמרתי לקדוש ברוך הוא“, שאל בתמימות.
אך  שרכשתי  בידע  להשתמש  ההזדמנות  על  שמחתי 
אתמול, ומיד התחלתי להאריך ולהסביר לו את משמעותה 
של עניית אמן, כיצד היא משלימה את הברכה, ומה גדול 

שכרו של מי שמקפיד על כך.
שיחי  בן  כי  נראה  היה  לא  אולם  בדברים,  מעט  הארכתי 
בסקרנות  לי  הקשיב  הוא  אדרבה,  סבלנותו.  את  מאבד 
רבה ולא הסתיר את התפעלותו – מילה קטנה כל כך, עם 

משמעות כה גדולה...
ממקומי  לקום  ועמדתי  דבריי  את  להרצות  משסיימתי 

עצר אותי האיש ושאל אותי מדוע בכלל הגעתי למקום.
לפקיד  להסביר  מיהרתי  מדוע...  בעצמי  ושכחתי  כמעט 
בסבלנות  לי  הקשיב  הוא  למקום.  בואי  סיבת  את 
ומשסיימתי אמר: ”אומר לך את האמת, אינני יודע בכלל 
אולם  לאחריותי,  נתון  אינו  זה  עניין  אליי.  הגעת  למה 
התרשמתי ממך עמוקות... המתן כאן כמה דקות, ונראה 
עם  לדבר  אנסה  בשבילך...  משהו  לעשות  אוכל  האם 

המנהל“.
הפקיד יצא מהמשרד כשבידיו ערמת המסמכים שהגשתי 
לו... לאחר דקות מספר הוא חזר כשבידיו דף אחד בלבד, 

חתום בחותמת רשמית שעליו רשום:
”הנני לאשר כי בדקתי את התנהלותה של עמותה פלונית 
שהוגשו  התביעות  כל  בפעילותה.  דופי  כל  מצאתי  ולא 
כלפיה מבוטלות... על החתום: פלוני, נציב מס הכנסה...“
ניתנה  שהחתימה  ייתכן  האם  אמון.  בחוסר  בדף  הבטתי 
כמה  לערוך  אמור  שהיה  תהליך  בדיקה?  שום  בלי 

שבועות הסתיים תוך כמה דקות.
לפני  לא  המשרד  את  לעזוב  ומיהרתי  ממקומי  קמתי 

שהרעפתי תודות על הפקיד המסור.
עניתי  הכול  ”בסך  כוונתי.  את  לגמרי  הבין  לא  הוא 
לצאת  ומיהר  בעיניו,  שובב  כשזיק  אמר  ’אמן‘...“,  אחריך 

מהמשרד.

’וחרה אף‘ – ממידת הרחמים
הכתוב  שנקט  כך  על  לתמוה  יש 
שם  שהוא  הוי“ה“  אף  ”וחרה  בלשון 
של רחמים – הלוא חרון אף, לכאורה, 

הינו תוצאה של מידת הדין?

אמר המשגיח רבי אליהו לופיאן:

פשוט וברור שאין חרון האף והעונש 
חלילה,  כנקמה  ישראל  על  באים 
”ִּכי  ה):  ח  (דברים  שנאמר  כפי  אלא 
 קֶיֱא ה‘  ְּבנֹו  ֶאת  ִאיׁש  ְיַיֵּסר  ַּכֲאֶׁשר 
ְמַיְּסֶרךָּ“; בן החוטא לאביו, אם רואה 
אביו כי יש תקווה שישנה את דרכו, 
עליו  רחמיו  מתוך  מייסרהו  הוא  אזי 
אולם  הישר.  לדרך  שישוב  כדי 
 – תקווה  לו  שאין  נוכח  הוא  כאשר 
ישראל,  כך  לייסרהו?!  הטעם  מה 
שייטיבו  תקווה  להם  שיש  זמן  כל 
דרכם, אזי מתוך רחמי ה‘ מקיים הוא 
בהם: ”וחרה... ועצר את השמים“ כדי 
במצב  הם  אם  אך  בתשובה,  שישובו 
מייסרם,  הוא  אין  אזי  ירוד,  רוחני 

וחלילה עתידים הם לנחול גיהנום.

את הדברים האמורים נשא המשגיח 
זצ“ל לפני קבוצה מתלמידי הישיבה, 
ביקשו  אשר  הברית,  ארצות  תושבי 
להשתלם  כדי  מולדתם  לארץ  לשוב 
בלימודים כלליים בקולג‘, כפי שהיה 

נהוג שם באותם ימים.

מהירידה  מאוד  שחשש  המשגיח 
ביקש  להם,  הצפויה  הרוחנית 
שהם  הצעד  חומרת  על  להעמידם 
דבריו  ובהמשך  לעשות,  עומדים 

אמר להם בהתרגשות גדולה:

בחבריכם  הנכם  מקנאים  ”בוודאי 
ומרוצים  שמחים  הנראים  העבר  מן 
בקולג‘,  בלימודיהם  חיל  ועושים 
היא,  תוגה   – שמחתם  כי  דעו  אולם 
כי  העובדה  של  תוצאה  היא  באשר 
הִדּרדרו כל כך עד כי אבדה תקוותם, 
את  טעמתם  שכבר  אתם  אולם 
מתיקות התורה, אם תעזבוה חלילה 
אל  נשברים,  בורות  לכם  לחצוב 
כדי  ייסרכם  ברחמיו  ה‘  אם  תופתעו 
אליהו‘  (’לב  הישר“  לדרך  להשיבכם 

בראשית עמ‘ 65).

יהונתן  רבנו  כתב  כבר  זה  כעין 
(פר‘  יהונתן‘  ’תפארת  בספרו  איבשיץ 
הקדוש  נפרע  רחמיו  מתוך  עקב): 
כדי  הזה,  בעולם  מהאדם  הוא  ברוך 
וכך  ומזוכך,  נקי  הבא  לעולם  שיבוא 
מצינו באחאב שלאחר שעצר ה‘ את 
את  פגש  שנים  שלוש  במשך  המטר 
יח  א‘  (מלכים  בפניו  והתרעם  אליהו 
אבל  ִיְׂשָרֵאל?“,  עֵֹכר  ֶזה  ”ַהַאָּתה  יז): 
”א  יח):  פס‘  (שם  לו  השיב  אליהו 
לטובת  אם  כי  ִיְׂשָרֵאל“,  ֶאת  ָעַכְרִּתי 
להם  לכפר  כדי  זאת  עשיתי  ישראל 
על עוונותיהם ולהשיבם לדרך הישר.

ישיבת  ראש  זאת  ביאר  נוסף  באופן 
חברון רבי יחזקאל סרנא זצ“ל:

טענה  הובעה  ג)  יז  (במדב“ר  במדרש 
עשיתם  ”כביכול  ישראל:  עם  כלפי 
והעניין  אכזרי“.  כאילו  רחמיו  מידת 
ברחמיו  הוא  ברוך  הקדוש  כי  הוא, 
העצומים חפץ להיטיב לנו בכל עת, 
אלא שאנו במעשינו מונעים לא אחת 
את מידת הרחמים מלהשפיע עלינו. 
בשם  שמע  בקריאת  נאמר  כך  ועל 
הוי“ה המבטא רחמים: ”וחרה אף ה‘ 
בכם – ועצר“ היינו, כי חרון האף הוא 
על כך שבמעשינו כביכול עצרנו בעד 
טובה  עלינו  מלהשפיע  רחמיו  מידת 

וברכה (’דליות יחזקאל‘ ח“ג עמ‘ פו).

אף בעת חרון אף – הקדוש 
ברוך הוא שוכן בתוכנו

סיפר החסיד ר‘ מנדל ברכפלד זצ“ל:

הייתי  השנייה  העולם  מלחמת  בסוף 
כלוא עם עוד אלפי יהודים תחת ידם 
שמם  יימח  הגרמנים  של  האכזרית 
בתנאים  ההשמדה,  ממחנות  באחד 
קשה  יום  כשכל  ואיומים,  קשים 

מקודמו, רחמנא ליצלן.

לצרה,  אח  פגשתי  הבקרים  באחד 
חסיד באבוב מתושבי קראקוב בשם 
רבי יעקב איינהורן הי“ד, אשר סיפר 
לי בהתרגשות כי זכה לראות בחלום 
את הרבי בעל ’קדושת ציון‘ מבאבוב 
קדושי  עומדים  כשסביבו  הי“ד, 
הי“ד  מעשה  ואנשי  חסידים  עליון, 

ופניהם זוהרות בזוהר שמימי.

את  יעקב  רבי  הביע  חלומו  מתוך 
הקשה  המצב  על  רבו  בפני  כאבו 
שבו שרוי הוא יחד עם רבבות אלפי 
ויום  יום  בכל  הנטבחים  ישראל, 
החיים  ואף  באכזריות,  באלפיהם 
נאנקים תחת עול העינויים והגזרות.

תשובתו של הרבי לא איחרה לבוא:

לשון  את  עיניך  לנגד  שים  ”בני, 
ואת  בכם‘,   – ה‘  אף  ’וחרה  הכתוב: 
בו:  הטמונה  הרחמים  מידת  עומק 
אף כאשר חרון אף שולט בעולם, גם 
ברוך  הקדוש  ביותר  הקשים  בזמנים 
’עמו  בבחינת:  בקרבנו,  שוכן  הוא 

אנכי בצרה‘“.

המשיך וסיפר רבי מנדל:

”עד מהרה נפוצו הדברים בקרב יראי 
ובשבייה,  בצרה  במחנה  הכלואים  ה‘ 
לאמור:  בקרבם  חיים  רוח  והפיחו 
לא עזבנו ה‘ חלילה בשעתנו הקשה, 
עמנו הוא נמצא בצרתנו, ורחמיו לא 
פסקו מאיתנו לרגע“ (קובץ ’פרי הכרם‘ – 

באבוב, מנ“א תש“ס עמ‘ ג).

כוחה של תמימות
מעשה מופלא אירע בימי ה‘בעל שם 

טוב‘ הקדוש זי“ע:

קשה  בצורת  הכתה  השנים  באחת 
פגעה  זאת  עובדה  פולין.  במדינת 
באלפי יהודים שפרנסתם נשענה על 
עבודת האדמה, מלבד החשש הגדול 
מרעב שעתיד היה להתפשט בקרוב. 
התכנסו אפוא היהודים בבתי הכנסת 
ושפכו שיח בתפילה ותחנונים, אלא 

שהמטר בושש מלבוא.

שם  ה‘בעל  הבחין  הימים  באחד 
אשר  הארץ  ועם  פשוט  ביהודי  טוב‘ 
כאשר  שמע,  קריאת  של  בעיצומה 
השמים  את  ”ועצר  לפסוק:  הגיע 
בכי  לבכות  החל  מטר“,  יהיה  ולא 
לא  ארוכות  דקות  ובמשך  תמרורים, 

יכול להירגע.

ה‘בעל  אליו  פנה  התפילה  לאחר 
שם טוב‘ והתעניין מה הייתה כוונתו 

בבכייתו, והאיש הסביר בתמימות:

היא:  הכתוב  משמעות  כי  הבנתי 
”ועצר את השמים ולא יהיה מטרה“ – 
הקדוש ברוך הוא ’יעצור‘ ויסחט את 
(בראשית  אונקלוס  [כתרגום  השמים 
מ יא): ”ואשחט – ועצרית“] עד שלא 
שהכול  כיוון  כלל,  מטר  בהם  ייוותר 
ירד אל האדמה... והתחננתי לפני ה‘ 

כי ימהר לקיים זאת.

כשמוע ה‘בעל שם טוב‘ את הדברים 
הישועה  כי  ”מובטחני  ואמר:  עמד 
הוא  ברוך  הקדוש  שכן  קרובה, 
אהב  בוודאי  ולב  כליות  הבוחן 
אשר  האיש,  של  לתחינתו  והקשיב 
פנימית  בכוונה  הלב  מעומק  נאמרה 
למחרת  כבר  ואכן,  ואמיתית“. 
ירד  ומטר  בעבים,  השמים  התקדרו 
על הארץ (’כתר שם טוב השלם‘ עמ‘ מח).

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים סססימעיללה  ם
’אמן‘ שפתחה שערים קריאת שמע – פרשה שנייה (ח)


