
לזכות בדין בלא טעם
”זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘ ֵלאמֹר“ (יט ב)

ביאר בעל ’בני יששכר‘:
חוקי התורה שמקיימים ישראל מבלי להבין את טעמם, 
הם העומדים לזכותם בכל עת שמתעורר עליהם קטרוג 
הקדוש  טוען  שעה  באותה  בדין;  חייבים  נמצאים  והם 
בדבריכם  צדק  יש  אם  אף  המקטרגים:  בפני  הוא  ברוך 
שאין כל טעם היכול לפטור את בניי מן הדין, מכל מקום 
שהם  כפי  מידה,  כנגד  מידה  טעם.  בלא  שאפטרם  ראוי 

מקיימים את חוקיי מבלי להבין את טעמם.
רמז לדברים נוכל ללמוד מהפסוק שלפנינו: ”זֹאת ֻחַּקת 
ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘ ֵלאמֹר" – ציווה ה' על קיום החוקים, 
כנגד  ולהשיב  'לאמר'  תשובה  לו  יהיה  שכביכול  כדי 

המקטרגים עלינו.
הנוראים:  בימים  מבקשים  שאנו  את  להבין  נוכל  בכך 
כל  אין  אם  אף   – פשע"  מגיד  מול  ישר  מליץ  "באין 
עולם:  של  ריבונו  אנא,  הדין,  מן  לפוטרנו  שיכול  טעם 
"תגיד" – למקטרגים את הטענה האמורה: "ליעקב, דבר 
שהם  חוקים  ישראל  לבני  נתתי  הלוא   – ומשפט“  חוק 
אותם  מקיימים  הם  זאת  ובכל  טעמם,  את  מבינים  אינם 
המשפט“,  המלך  במשפט  ”וצדקנו  כך:  ומתוך  בשמחה, 

אף שאין לכך סיבה מוצדקת.
’בני יששכר‘ מאמרי חודש תשרי מאמר ג דרוש ב

למות מתוך דברי תורה
”זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל“ (יט יד)

מבית  עצמו  את  אדם  ימנע  אל  לעולם  יונתן:  רבי  ”אמר 
שנאמר:  מיתה,  בשעת  ואפילו  תורה  ומדברי  המדרש 
’זאת התורה אדם כי ימות באהל‘ – אפילו בשעת מיתה 

תהא עוסק בתורה“ (שבת פג ב).
’באר  בכך הסביר רבי משה שמואל שפירא ראש ישיבת 
יעקב‘, את מנהג ישראל לעזוב את העולם מתוך אמירת 
הפסוק ”שמע ישראל“. במנהג זה מקיים האדם את ציווי 
חכמים: ”אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה“. והטעם 
שבחרו דווקא בפסוק ’שמע ישראל‘ למטרה זו, הוא לפי 
שבו מתחיל האדם את מצוות לימוד התורה, כפי שאמרו 
את  מלמדו  אביו  לדבר  היודע  שקטן  א)  מב  (סוכה  חז“ל 

הפסוק ’שמע ישראל‘, ולפיכך ראוי שאף בו יסיים.
’ובתורתו יהגה‘ ח“א עמ‘ קפד

התעוררות לתפילה בעצירת גשמים
”ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו“ (כ ח)

”‘ודברתם אל הסלע‘ – שנֵה עליו פרק אחד, והוא מוציא 
מים מן הסלע“ (ילק“ש רמז תשסג).

ביאר הנצי“ב מוולוז‘ין:
דור  בני  בעבור  היו  הסלע,  מן  שנבעו  המים  אותם 
שכך,  וכיוון  בימינו.  היורדים  הגשמים  כמי  המדבר 

בימינו.  גשמים  כעצירת  הייתה  זרימתם  הפסקת  אף 
עצירת  בעת  לנהוג  עלינו  כיצד  ללמדנו  התורה  ביקשה 
אחד“,  פרק  עליו  ”שנה   – הסלע“  אל  ”ודברתם  גשמים: 
כלומר, מנהיגי הדור יישאו לפני העם דברי כיבושין כדי 
לעורר את ליבם לשפוך תפילה לפני אביהם שבשמים. 
וכפי ששנינו במסכת תענית (טו א) שבעת עצירת גשמים 
”הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כבושין“, ולאחר שיעמדו 
”ונתן  רבים:  תפילת  בזכות  כי  מובטח  להתפלל,  הרבים 

’העמק דבר‘מימיו“.

וינוח בשלום על משכבו
”ַוָּיֵרעּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאבֵֹתינּו“ (כ טו)

”מכאן שהאבות מצטערים בקבר, כשפורענות באה על 
ישראל“ (רש“י).

את  ירושלים,  אב“ד  פראנק  פסח  צבי  רבי  ביאר  בכך   
בשלום  ”וינוח  נשמות:  הזכרת  בתפילת  מבקשים  שאנו 
על  צרות  יבואו  שלא  בכך  לבקש  כוונתנו  משכבו“;  על 
יוצאי חלציו של הנפטר, ובכך לא יופרע ממנוחתו בקבר.
’הגדת חכמי ירושלים‘ עמ‘ עח

אין להתגאות בכוח התפילה
 “א ַתֲעבֹר ִּבי ֶּפן ַּבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶת ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום”

(כ יח)

(לעיל  אמרתם  אביכם;  שהורישכם  בקול  מתגאים  ”אתם 
פס‘ טז): ’ַוִּנְצַעק ֶאל ה‘ ַוִּיְׁשַמע קֵֹלנּו‘, ואני אצא עליכם במה 

שהורישני אבי (בראשית כז מ): ’ְוַעל ַחְרְּב ִתְחֶיה‘“ (רש“י).
התמיהה עולה כמאליה: הכיצד יהינו בני אדום להתרברב 
בסגנון שכזה, והלוא הובטחנו (ב“ר סה כ) כי ”בזמן שקולו 

של יעקב מצוי בבתי כנסיות אין הידיים ידי עשו“?
פירש האדמו“ר רבי צבי הירש מזידיטשוב:

בכך  שיכירו  בכך  מותנה  לישראל  שניתן  התפילה  כוח 
אם  אך  בה.  יתגאו  ולא  אבות  בזכות  שקיבלו  מתנה  שזו 
כוח  הם  מפסידים  מיד  בתפילתם,  חלילה  הם  מתגאים 

זה.

וכך אמר להם אדום: אם ”אתם מתגאים בקול שהורישכם 
אביכם“, אזי אינכם ראויים לו, ואם כן ”ואני אצא אליכם 

’דבר השדה‘ אות לובמה שהורישני אבי“.

הסיבה שבגינה לא התפלל אהרן שייכנס לארץ
”ַקח ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְוַהַעל אָֹתם הֹר ָהָהר“ (כ כה)

לזכות  כדי  להתפלל  הרבה  כי  מצינו  רבנו  משה  על 
התפלל  לא  אחיו  אהרן  על  זאת  לעומת  לארץ,  להיכנס 
לכך,  לזכות  התפלל  עצמו  שאהרן  מצינו  לא  ואף  כלל, 

מדוע?
בלולה‘:  ’מנחה  בעל  רפפורט  מנחם  אברהם  רבי  פירש 
רבינו  משה  נתאוה  מה  ”מפני  מובא:  א)  יד  (סוטה  בגמרא 
או  צריך,  הוא  מפריה  לאכול  וכי  ישראל;  לארץ  ליכנס 
הרבה  משה:  אמר  כך  אלא,  צריך?  הוא  מטובה  לשבוע 
מצוות נצטוו ישראל, ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל, 

אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולם על ידי“.
הדבר  שונה  ברורים,  הדברים  משה  כלפי  שבעוד  אלא 
כלפי אהרן העתיד ליהנות ממתנות כהונה המתקיימות 
”לאכול  אחריו:  לרנן  שעלולים  מפני  הארץ.  בפירות 
להיכנס  שיזכה  התפלל  לא  ולפיכך  צריך“,  הוא  מפריה 

לארץ.
באופן אחר פירש רבי פנחס הלוי הורביץ בעל ’ההפלאה‘:
לאהרן הכהן כבר קבע הקדוש ברוך הוא מחליף – אלעזר 
בנו, וכיוון שכך לא תועיל תפילתו. שכן כלל הוא בידינו 
שכיוון שנתן הקדוש ברוך הוא גדולה לאדם, אינו נוטלה 
מחליף  נקבע  לא  למשה  אך  כט).  טו  א  שמואל  (רש“י  ממנו 
על  איש  ה‘...  ”יפקד  טז):  כז  (להלן  ביקש  עצמו  שהוא  עד 
לביטול  תפילתו  שתועיל  היה  סבור  ולפיכך  העדה“, 

הגזירה.
’מנחה בלולה‘ דברים ג כג; ’ספר המקנה‘ קידושין לט ב

עמלק ביקש למנוע את ישראל מתפילה
”ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל ֲעָרד“ (כא א)

בלשון  לדבר  לשונו  את  ושנה  עמלק...  זה   – ”‘הכנעני‘ 
הוא  ברוך  לקדוש  מתפללים  ישראל  שיהיו  כדי  כנען, 
ישראל  ראו  כנענים.  אינם  והם  בידם,  ’כנענים‘  לתת 
אמרו  כנען,  לשון  ולשונם  עמלקים  כלבושי  לבושיהם 

נתפלל סתם...“ (רש“י).
לשונם  את  רק  שינו  העמלקים  כי  מבואר  רש“י  בדברי 
התוספות  בעלי  תמהו  זה  פי  ועל  מלבושיהם,  את  ולא 
(ר“ה ג א ד“ה וישמע) על לשון הפייטן ביוצרות לפרשת זכור: 

”ְּכסּות ְוָלׁשֹון ִׁשָּנה, ֱהיֹות ֶמֶל ֲעָרד“?
כדי ליישב את דברי רש“י ביאר המהרש“א (שם) שכוונת 
הפייטן אינה שעמלק שינה את כסותו ואת לשונו, אלא 
נותר  הוא  הכסות:  ובין  הלשון  בין  והבדל  שינוי  שיצר 

לכנענית  לשונו  את  ושינה  עמלקים  במלבושי  לבוש 
כדי שלא ידעו ישראל על איזו אומה להתפלל.

פרשת חקת

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

להורות על עניית אמן
”ִׁשְמעּו ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן ַהֶּסַלע נֹוִציא ָלֶכם ָמִים“ (כ י)

סופי התיבות: ”ָנא ַהּמִֹרים ֲהִמן“ הינם ’אמן‘ – רמז 
שהוא  מקום  בכל  ההוראה  מורי  של  לחובתם 
להורות את העם ולהזהירם על עניית אמן, כמובא 

בספר ’דרך משה‘ (ליום יא).
’חלק יעקב‘ חוקת
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רזי אמונים 
ם
תם
רזיט“, 

א על עניית

מרמזי אמןם 
בפרשה

ברכות השחר. בקול. בכוונה. בחברותא.

תשעים 
אמנים

על ידי
ברכות השחר

ביום ראשון י“א בתמוז (תקצ“א) יחול יומא דהילולא של רבנו הקדוש, 
בנוגע  גדול  חידוש  מזידיטשוב.  צבי‘  ה‘עטרת  בעל  האלוקי,  המקובל 

לתקנת חכמים לענות צדי“ק אמנים בכל יום הובא בשמו:

את מכסת תשעים האמנים יש לענות על ברכות הנאמרות עוד 
קודם תפילת שמונה עשרה של שחרית. ולמעלה זו יכול לזכות 
רק המקפיד על עניית אמן אחר ברכות השחר של כמה אנשים, 
הערות ’בני אבא‘ על ’פתורא דאבא‘ עניין ברכות השחר אות ו  כפי שנהג האריז“ל.  
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

אחת  שבבת  מציאות  לעצמו.  מאחל  לא  אחד  שאף  מציאות  זוהי  כלכלי  משבר 
יכולה לסחוף משפחה שלימה מחיים רגועים על יבשת השגרה, אל תוך ים סוער 
כדי  וביטחון  אמונה  של  רבה  מידה  דרושה  אונים.  וחוסר  בלבול  וודאות,  אי  של 
להתמודד עם משבר שכזה, אך מסתבר כי בשׂוּם שכל יכול הוא אף לשמש כמנוף 
בעצם  שהוא  מכתב  שלפניכם.  במכתב  שתקראו  כפי  רוחנית,  לצמיחה  עוצמתי 
סיפור אמיתי שנשלח על ידי בעל המעשה למשרדי 'בני אמונים'. הרי הוא לפניכם 

בשינוי פרטים מתבקש.

לכבוד ארגון ’בני אמונים‘,

שלום וברכה.

שנים  מזה  כי  אציין  מכתבי  בפתח 
קבוע  באופן  לקרוא  זוכה  שאני  מספר 
’וכל  הנפלא  עלונכם  את  שבוע  בכל 
מסר,  ומלא  נפלא  עלון   – מאמינים‘ 
בכליון  לו  מצפים  וילדיי  אני  אשר 
את  להגדיר  ארצה  אם  ממש.  עיניים 
אציין  קצרות,  במילים  שבחו  מקצת 
חומר  שמכיל  וממוקד  דק  עלון  שזהו 
עשיר ומושקע, המשלב בתוכו אמרות 
מודעה  תפילה,  ביאורי  נפלאות, 
’קב  בבחינת  מרגש,  וסיפור  מוצלחת 

ונקי‘.

אישי  בסיפור  אתכם  לשתף  רציתי 
ובסייעתא דשמיא מיוחדת שלה זכיתי 
אולי  אמן.  עניית  על  ההקפדה  בזכות 
והיה  הרבים,  לזיכוי  ותפרסמוהו  אזכה 

זה שכרי.

תקופה  באותה  כשנה.  לפני  זה  היה 
חוויתי משבר כלכלי לא פשוט. מאדם 
המשתכר בהכנסות קבועות ומכובדות 

הפכתי לבעל חוב נרדף וחסר כול.

אינני יכול לתאר לכם כיצד נראה אדם 
בעל משפחה ברוכה, אשר עד עתה חי 
חיים מבוססים, ופתאום באמצע החיים 
שאין  כזה  ואביון,  עני  עצמו  מוצא 
שבאמצעותו  כסף  מעט  ולו  ברשותו 

יוכל לפרנס את ילדיו.

סבירה.  חיים  לרמת  הורגלו  ילדיי 
אך  מותרות,  חיי  חיינו  לא  מעולם 
את  להשיב  שלא  השתדלתי  מאידך 
פניהם ריקם. עתה נאלצתי למנוע מהם 
והייתה  המינימליים,  הדברים  את  אף 
זאת בעבורי משימה קשה מנשוא. לא 
והדבר  שכאלה,  למצבים  רגיל  הייתי 
גרם לי למתח נורא. בימים – כמעט ולא 
רדוף  מתעורר  הייתי  ובלילות  אכלתי, 
מאמר  את  בשרי  על  חוויתי  סיוטים. 

חז“ל: ”עני חשוב כמת“.

לא  ודברים  דין  לאחר  הימים,  באחד 
התקשו  אשר  ביתי  בני  עם  פשוט 
בלתי  חלק  שהיווה  המצב,  את  לשאת 
את  נשאתי  כלכליים,  מקשיים  נפרד 
הייתי  להתפלל.  המערבי  לכותל  רגליי 
שם  ושפכתי  נשמתי  עמקי  עד  שבור 

דמעות כמים.

אך  במשהו,  להתחזק  שעליי  הרגשתי 
לי  שכדאי  הנכון  הדבר  מהו  ידעתי  לא 
התרוצצו  רבים  רעיונות  בו.  להתחזק 
ביניהם.  לבחור  והתקשיתי  במוחי 
ספר  כל  את  לומר  החלטתי  לבסוף, 
לשריד  סמוך  בפסוק,  פסוק  תהילים 
בית מקדשנו. קיוויתי שבמהלך אמירת 

התהילים יצוץ במוחי רעיון מוצלח.

פרק,  אחר  פרק  לקרוא  התחלתי 
הפסוקים  את   – הדברים  מטבע  כאשר 

ומצוקה  עניות  של  מצב  המתארים 
בשימת  כוונה,  ביתר  אמרתי  כלכלית 

לב ובמחשבה יתירה.

כשהגעתי  ט‘,  בפרק  כך,  בעקבות 
אביון“,  ישכח  לנצח  לא  ”כי  לפסוק: 
אחר שהתעכבתי מעט בכוונתו, שמתי 
בגימטרייה  הינם  תיבותיו  שראשי  לב 
עלונכם,  של  מושבע  כקורא  ’אמן‘. 
ומתמיד  מאז  היה  אמן  עניית  נושא 
האמור  את  וכשגיליתי  לליבי,  קרוב 
תשובה:  קיבלתי  ’הנה  בליבי:  אמרתי 
יעלה  ואז  אמן,  בעניית  להתחזק  עליי 
זיכרוני לטובה לפני הקדוש ברוך הוא 

ולא אשכח חס ושלום‘. 

נרגשת.  תהילים  באמירת  המשכתי 
והנה, לקראת סוף הקריאה קיבלתי את 
שאני  כדי  תוך  בשנית;  המחץ  תשובת 
אומר בכוונה את הפסוק (תהילים קט 
לא): ”כי יעמוד לימין אביון להושיע...“, 
הבחנתי לתדהמתי שגם פסוק זה הוא 
ראשי תיבות של אמן! לפני כן היה זה 
אביון“  ישכח  לנצח  לא  ”כי  הפסוק: 
להתחזק  עצמי  על  כשקיבלתי  ומיד 
יעמוד  ”כי  ההבטחה:  הגיעה  ב‘אמן‘ 

לימין אביון להושיע“. 

משמים  ספק:  ללא  הבנתי  כבר  עכשיו 
רוצים שאתחזק בעניית אמן! החלטתי 
השחר  ברכות  אמירת  על  להקפיד 
משפחתי,  וכל  אני  יום  מידי  בחברותא 

וכן על אמירת אמן בכל הזדמנות.

חזור  בדרך  עוד  התרחש:  והפלא 
ילדות,  חבר  אליי  התקשר  מהכותל 
שכבר שנים לא דיברתי עימו. עניתי לו, 
והוא לאחר כמה מילות נימוס, סיפר לי 
שיש לו רשת של חנויות והוא מחפש 

זכיין שיפתח חנות כזו בעיר מגוריי. 

אגורה  ולו  לי  שאין  לו  כשאמרתי 
שהוא  אותי  הרגיע  הוא  להשקיע, 
ימסור לי סחורה ואשלם לו כשאמכור. 
ואשתי  כשאני  כזו,  חנות  פתחתי  ואכן 
ועד  מבוקר  במשמרות  בה  עובדים 
עצומה  ברכה  ראינו  ה‘  וברוך  ערב, 

בעמלנו, פרנסה יפה ומבורכת.

של  עסק  בבית  אצלנו  פתחנו  במקביל 
אמן. כל הברכות: מברכות השחר ועד 
ללא  בקול  נאמרות  ’המפיל‘  ברכת 
בקול!!!  רק  נאמרת  ברכה  פשרות! 
קיים  שלא  מושג  היא  אמן  ללא  ברכה 
משגשגים  ה‘עסקים‘  ושני  אצלנו, 

במקביל.

המודעות  על  לב  מכל  לכם  מודה  אני 
רבה  זכותכם  לנושא.   שהעליתם 
מרמורשטיין  לרב  ה‘  ייתן  ועצומה. 
בפעוליותיו  להמשיך  כוח  ולמשפחתו 

הנשגבות.
בברכה נאמנה,
ש.י.

אריכות ימים בבית הכנסת
(ח א) הובא: ”אמרו ליה לרבי  במסכת ברכות 
יוחנן: ’איכא סבי בבבל!‘ [ישנם זקנים בארץ 
וימי  ימיכם  ירבו  ’למען  ואמר:  תמה  בבל] 
בניכם על האדמה‘ כתיב, אבל בחוצה לארץ 
לבי  ומחשכי  ’דמקדמי  ליה:  אמרי  לא?!‘ 
כנישתא‘ [אותם זקנים מקדימים לבוא לבית 
לחשיכה],  עד  משם  יוצאים  ואינם  הכנסת 
האריכו  כך  [משום  להו‘  דאהני  ’היינו  אמר: 

ימים]“.
בביאור הדברים כתב ה‘כלי יקר‘ (עקב, וכעין זה 
הובטחו  כי  אף  שם):  לברכות  בח“א  המהרש“א  ביאר 

מכל  ימיהם,  ירבו  האדמה‘  ’על  שרק  ישראל 
מקום הרי אדמת בתי הכנסת שבחוץ לארץ 
נחשבת כחלק מארץ ישראל, שהרי ”עתידין 
שיקבעו  שבבבל  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי 
שאותם  וכיוון  א).  כט  (מגילה  ישראל“  בארץ 
הכנסת,  לבית  להשכים  רגילים  היו  זקנים 
ישראל,  בארץ  דרו  כאילו  הדבר  להם  נחשב 

ומשום כך זכו לאריכות ימים.
בספרו ’עוללות אפרים‘ (ח“ד מאמר תקג) הוסיף 
הקדמת  בין  הקשר  את  יקר‘  ה‘כלי  וביאר 
כך:  ימים  לאריכות  הכנסת  לבית  ההגעה 
הקדוש ברוך הוא, שהינו מקור החיים, ככתוב 
(תהלים לו י): ”ִּכי ִעְּמ ְמקֹור ַחִּיים“ – שוכן בבתי 

כנסיות ובתי מדרשות, לפיכך, ככל שישראל 
הם  כך  הכנסת,  לבית  להגיע  יותר  מקדימים 

דבקים בו יותר, וממילא הם מאריכים ימים.
הדברים  את  מקרב  היה  מבריסק  הגרי“ז 
הידוע  החוק  פי  על  משל:  בדרך  השכל  אל 
המבקש  זרה  ארץ  תושב  כי  המדינות,  בכל 
להימלט מאימת החוק בארץ שבה מתארח, 
לתוך  כניסה  באמצעות  עצמו  להציל  יכול 
כתלי  בין  מולדתו.  ארץ  של  ה‘שגרירות‘ 
השגרירות נחשב הוא כנמצא בארץ מולדתו, 

ואין בה תוקף לחוקי המדינה המארחת.
שחרב  ”מיום  א):  ח  (ברכות  בגמרא  אמרו  והנה 
הוא  ברוך  להקדוש  לו  אין  המקדש  בית 
בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד“, 
ונמצא שאף בחוץ לארץ בתי הכנסיות הינם 
והנמצא  הוא,  ברוך  הקדוש  של  כ‘שגרירות‘ 
נחלת  ישראל –  בארץ  כנמצא  כמוהו  בתוכם 
(’מצווה  ימים  בבל  זקני  האריכו  כך  משום  ה‘. 

ועושה‘, מורא מקדש פ“ד).

מפני מה ’ירבו ימיכם‘?
אבא  בר  חייא  רבי  נחלקו  ב)  לב  (שבת  בגמרא 
”למען  הכתוב:  מתייחס  מה  על  יוסי  ורבי 
ירבו ימיכם“: האחד סובר כי הכתוב מתייחס 
ולפיכך  לו,  בסמוך  שנאמרה  מזוזה  למצוות 
בקיום  תלויה  האדם  ימי  אריכות  כי  דרש 
מצוות מזוזה כראוי, ומשנהו סובר כי הכתוב 
שנאמרה  תורה  לימוד  למצוות  מתייחס 
”ולמדתם  שלפניו:  לפסוק  שקדם  בפסוק 

אתם את בניכם לדבר בם“.
שבין  הקשר  מהות  על  מצינו  ביאורים  כמה 
אריכות   – שכרה  לבין  לבנים  התורה  לימוד 

ימים:
הרה“ק  פירש  זיע“א  המהרי“ד  אביו  בשם  א. 
שערך  הטהור  בשולחן  מבעלזא  אהרן  רבי 

בשבת האחרונה לחייו (פרשת עקב תשי“ז):
הנה ידוע שבעולם העליון אי אפשר להוסיף 
תורה ומעשים טובים, וכמאמר הכתוב (קהלת 
ְוָחְכָמה  ְוַדַעת  ְוֶחְׁשּבֹון  ַמֲעֶׂשה  ֵאין  ”ִּכי  י):  ט 

אמרו  אולם  ָׁשָּמה“.   הֵֹל ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ִּבְׁשאֹול 
שהותיר  מי  אצל  הדבר  שונה  כי  הצדיקים, 
תורה,  שלימדוֹ   תלמיד  או  בן  הזה  בעולם 
שכיוון שהלה ממשיך להגות בתורה בזכותו, 
יכול האב או הרב להמשיך ולהתעלות מכוחו 

בעולם העליון.
”ולמדתם  שלפנינו:  הכתוב  מתפרש  בכך 
כימי  ימיכם...  ירבו  למען  בניכם...  את  אתם 
השמים על הארץ“ – אם תקיימו את מצוות 
’בשמים‘,  בהיותכם  אף  אזי  אתם“,  ”ולמדתם 
טובים  ומעשים  להתרבות,  ’ימיכם‘  ימשיכו 
על  בישיבתכם  שהיה  כפי  לכם,  יתווספו 
הארץ בעודכם חיים בעולם הזה (מעדות הגרי“ש 

אונגר שנכח במקום, ’תורת איש‘ ח“ב עמ‘ תעד).

ב. החיד“א (’לב דוד‘ סי‘ כב) הביא בשם רבנו חיים 
דיבורים  מכסת  הוקצבה  אדם  שלכל  ויטל 
הוא  אם  חייו.  שנות  כל  במשך  לדבר  שיוכל 
משתמש בה לדברים בטלים הרי הוא מקצר 
הרי  תורה,  לדברי  בה  משתמש  אם  אך  ימיו, 
שלפנינו:  הכתוב  אמר  וכך  ימיו.  מאריך  הוא 
אם תשמרו את כל כוח הדיבור שניתן לכם, 
מובטח  ממילא  תורה,  בדברי   – בם“  ”לדבר 

לכם כי ”ירבו ימיכם“ (’סידור עיון תפילה‘).
פי  על  זאת  שביארו  יש  נוסף  באופן  ג. 
(’תורת  סופר‘  ה‘חתם  מרן  של  הידוע  פירושו 
 משה‘ כי תבא) על הפסוק (דברים כח יא): ”ְוהֹוִתְר

נקצבה  אדם  לכל   .“ִבְטְנ ִּבְפִרי  ְלטֹוָבה  ה‘ 
בעולם  בחייו  לתקן  שעליו  תיקונים  מכסת 
לבית  הוא  שב  תיקונו  ובהשלימו  הזה, 
תלמידים  או  בנים  לו  שיש  מי  אולם  עולמו. 
ימיו  לו  מאריכים  ולהדריכם,  לחנכם  שעליו 
רומז  כך  ועל  זה.  תפקידו  את  שישלים  כדי 
הפסוק: ”והותירך ה‘“ – בחיים, ”בפרי בטנך“ 

– כשכר על עיסוקך בחינוך בניך.
הכתוב  את  אף  לפרש  אפשר  דבריו  פי  על 
את  אתם  שתקיים: ”ולמדתם  כיוון  שלפנינו: 
בניכם“, לפיכך תזכה שיקוים בך: ”למען ירבו 

ימיכם“ (’חיי צבי‘ עקב).

כימי השמים על הארץ
של  פניהם  ”שיהיו  ביארו:  מז)  פי‘  (עקב  בספרי 
’ואוהביו  שנאמר:  כשמש,  מאירות  צדיקים 
כצאת השמש בגבורתו‘“. והיינו ”כימי השמים 
שהשמש  ב)  ג  ע“ז  (ראה  מצינו  שכן  הארץ“,  על 

נקראת ’יום‘ (’טל חיים‘ [לרי“ח סופר] סי‘ לו).
המפרשים  בספרי  מצינו  נוספים  ביאורים 

במשמעות ברכת ”כימי השמים על הארץ“:
א. רבי עזריה פיג‘ו בעל ’גידולי תרומה‘ פירש: 
עולמכם  תראו  אזי  המצוות  את  תשמרו  אם 
’כימי  לכם:  שיהיו  תזכו  ובכך  בחייכם, 
השמים‘ – מעין חיי העולם הבא, בעודכם ’על 

הארץ‘ (’בינה לעתים‘, עת תשובת השנה דרוש יג).
לופיאן:  אליהו  רבי  המשגיח  ואמר  הוסיף 
ברכה זו היא הברכה הגדולה מכולן, שאין לך 
ברכה גדולה מזו שזוכה לה האדם החי חיים 
התורה  ואם  החומרי.  העולם  בתוך  רוחניים 
עלינו  בוודאי  בכך,  לזכות  שניתן  מבטיחתנו 
להתאמץ ככל יכולתנו להגיע למעלה גדולה 

זו (קובץ ’קול התורה‘ פה עמ‘ תכח).
מפרשבורג  פרוסטיץ  דניאל  רבי  המגיד  ב. 
היא  הארץ“,  על  השמים  ”כימי  ביאר: 
אריכות  זו  תהיה  לא  כלומר:  ברכה,  תוספת 
בחולשה  עולם  של  כדרכו  הכרוכה  ימים 
הארץ“  על  השמים  ”כימי  אלא:  ובייסורים, 
על  בתוקפם  עודם  והארץ  שהשמים  כשם   –
אף שנבראו לפני אלפי שנים ולא נחלשו ולו 
במעט, כך תזכו אתם להאריך ימים בעודכם 
פר‘  מדניאל‘  (’דן  כבצעירותכם  ורעננים  דשנים 

עקב).

פירש  חת“ס)  בסידור  (הובא  סופר‘  ה‘חתם  ג. 
בעבודת  גדולה  כה  התעלות  היא  שהברכה 
כיום  ימיכם  כל  לכם  נחשבים  שיהיו  עד  ה‘, 
התחתונים  השמים  הורכנו  שבו  תורה  מתן 

והעליונים על הארץ (מכילתא יתרו ד).

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססימעמעשה אמונים ם
עסק של אמןקריאת שמע – פרשת ’והיה אם שמע‘ (יג)


