
להשלים את יצירת המלאך
ִמִּפיו  ַהֹּיֵצא  ְּכָכל  ְּדָברֹו  ַיֵחל  א  ַלה‘...  ֶנֶדר  ִיּדֹר  ִּכי  ”ִאיׁש 

ַיֲעֶׂשה“ (ל ג)
כתב ה‘ראשית חכמה‘ (שער הקדושה יד כ):

אחד,  מלאך  יברא  באמירתו  הנה  מצוה,  לעשות  ”הנודר 
המצוה...  גמר  שיתקיים  עד  הווייתו  תגמר  לא  אבל 
תלוי  ההוא  שהמלאך  נמצא  נדרו,  משלם  ואינו  והנודר 
ההיא.  המצוה  מעשה  שיגמר  עד  לו  הוא  וצער  ועומד, 
 – תעשה  ובקשתו  נשמעת  תהיה  שתפלתו  והרוצה 
’ְזַבח  יד-טו):  נ  (תהילים  שנאמר  נדריו,  להשלים  ישתדל 
ָצָרה  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני   ;ְנָדֶרי ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה  ֵלאקִים 

ֲאַחֶּלְצ ּוְתַכְּבֵדִני‘“.
דרש רבי יוסף שלום רבה של פיזענץ כי דברי ה‘ראשית 
חכמה‘ נרמזו בפסוק שלפנינו: ”ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר“ – לקיים 
מצווה, ”א ַיֵחל ְּדָברֹו“, לפי ש: ”ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“ 
– מיד כשהוציא מפיו את הנדר נברא מלאך, ולא תושלם 

’יד אבי שלום‘ [אופנבך ת“פ]בריאתו עד שיקיים נדרו. 

שמעלקא  ר‘  הרבי  אמר  האמורים  הדברים  כעין 
להיזהר  יש  כי  אמן,  עניית  למצוות  בנוגע  מניקלשבורג 
אחריה,  אמן  לענות  שיוכל  שומע  בפני  ברכה  כל  לברך 
תושלם  ולא  מלאך,  נברא  הברכה  שבאמירת  משום 

’אהל יצחק‘ עמ‘ לויצירתו של המלאך אלא באמירת אמן.

ישועה נצחית – רק באמצעות תפילה
”א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“ (ל ג)

מופיעה  זה,  פסוק  מלבד  בתנ“ך,  נוספים  מקומות  בשני 
המילה ’ַיֵחל‘: ”ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה‘ ִּכי ִעם ה‘ ַהחֶסֶד“ (תהילים 

קל ז); ”ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה‘ ֵמַעָּתה ְוַעד עוֹלָם“ (שם קלא ג).

דרש רבי יהושע בוקסבוים הי“ד רבה של גלנטא:
צירוף שלושה פסוקים אלו רומז ליסוד שהנחיל ’החוזה 
מלובלין‘, כי אף שגזירת הצדיק מתקיימת במרומים אף 
בלא שיתפלל על כך (ראה תענית כג א), מכל מקום יש מעלה 
שהיא  בכך  תפילה,  באמצעות  הבאה  בישועה  מיוחדת 
תפילה  בלא  המושגת  מישועה  בשונה  נצחית,  ישועה 

שאינה אלא זמנית בלבד.
שעל  אף  על  שלפנינו;  הפסוקים  שלושת  רומזים  לכך 
הצדיק נאמר: ”א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“, ויש 
זאת: ”ַיֵחל  בכל  בלבד,  דיבורו  בכוח  ישועה  לפעול  בידו 
הישועה,  על  להתפלל  מעדיף  הוא  אף  ה‘“ –  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 
”ֵמַעָּתה  שתתקיים:  נצחית  ישועה  זו  תהיה  כך  רק  שכן 

’אור פני יהושע‘ ְוַעד עוֹלָם“.

מפני מה לא סמך משה על תפילתו?
ֶאל  ֵּתָאֵסף  ַאַחר  ַהִּמְדָיִנים  ֵמֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְקַמת  ”ְנקֹם 
ִיְׂשָרֵאל“  ַמּטֹות  ְלכֹל  ַלַּמֶּטה  ֶאֶלף  ַלַּמֶּטה  ...ֶאֶלף   ;ַעֶּמי

(לא ב-ד)

דרשו  ַלַּמֶּטה“,  ”ֶאֶלף  המילים:  את  התורה  שכפלה  מכך 
להילחם  שיצאו  אלף  כל  כנגד  כי  ב)  כב  (דב“ר  חכמים 
בפועל, עמדו אלף מישראל והתפללו על הצלחתם. ויש 

להבין מפני מה תיקן זאת משה דווקא במלחמת מדין?
פירש רבי שלמה קלוגר רבה של בראדי:

יושבים  שאין  הסיבה  כי  הובא,  טו)  פנחס  (תנחומא  במדרש 
בסוכה ביום שמיני עצרת, היא משום שביום זה מתחילים 
שלא  מתוך  בסוכה,  בו  נשב  ואם  הגשמים,  על  לבקש 
הגשמים  על  נתפלל  לא  החג,  שמחת  שתתבטל  נרצה 
עד  שהיו  המלחמות  בכל  לומר:  יש  כאן  אף  שלם.  בלב 
לפי  שיתפללו,  אחרים  להעמיד  משה  הוצרך  לא  עתה 
שמיתתו  שידע  כיוון  עתה,  אולם  תפילתו,  על  שסמך 
שמא  חשש  ב),  כב  (במדב“ר  זו  מלחמה  בהצלחת  תלויה 
העמיד  ולפיכך  שלם,  בלב  כך  על  יתפלל  לא  כן  מחמת 

אחרים תחתיו.
’חכמת התורה‘ עמ‘ קט

עוונות שנעשו ב‘אש‘ – מתכפרים ב‘אש‘
 ”ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר... ְוכֹל ֲאֶׁשר 

א ָיבֹא ָּבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים“ (לא כג)
המגיד  תלמיד  מפלוצק,  ישראל  רבי  מפרש  היה  כך 
”באין  הנוראים:  בימים  בקשתנו  נוסח  את  ממזריטש, 

מליץ יושר מול מגיד פשע“:
כנגדן.  מצוות  עשיית  הוא  לעבירות  הנכון  התיקון 
של  חבילות  עשית  ”אם  ה):  כא  (ויק“ר  המדרש  כדברי 
עבירות, עשה כנגדן חבילות של מצוות“. ואולם שלוש 
מדרגות בדבר: העובר עברות בשוגג, יוכל לכפר עליהן 
במזיד  החוטא  ראויה,  כוונה  בלא  הנעשות  במצוות  אף 
להנאתו, עוונותיו אינם מתכפרים אלא במצוות הנעשות 

בדעת ובכוונה נאותה. אך מי שחוטא בפשיעה, במטרה 
את  לתקן  אפשרות  לו  אין  בבוראו,  ולמרוד  להכעיס 
”באין  מתחננים:  אנו  כך  ועל  מצווה,  באמצעות  החטא 

מליץ יושר מול מגיד פשע...“
הפסוק  את  מספינקא  יוסף‘  ה‘אמרי  פירש  זה  פי  על 
שנעשו  עבירות   – ָבֵאׁש“  ָיבֹא  ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ”ָּכל  שלפנינו: 
תוכלו   – ְוָטֵהר“  ָבֵאׁש  ”ַּתֲעִבירּו  תאווה,  של  אש  מתוך 
הנעשות  מצוות  באמצעות  רק  רישומן  את  להעביר 
בהתלהבות דקדושה. אולם: ”ְוכֹל ֲאֶׁשר א ָיבֹא ָּבֵאׁש“ – 
עוונות שנעשו בלא התלהבות, ”ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים“ – תוכלו 

להעבירן אף במצוות שלא נעשו בהתלהבות.
’עבודת ישראל‘ ראש השנה; ’אמרי יוסף‘ 

בכי ודמעות תמורת תעניות
”ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַא ְּבֵמי ִנָּדה 
ְוִכַּבְסֶּתם  ַבָּמִים;  ַּתֲעִבירּו  ָּבֵאׁש  ָיבֹא  א  ֲאֶׁשר  ְוכֹל  ִיְתַחָּטא 
ַהַּמֲחֶנה“  ֶאל  ָּתבֹאוּ  ְוַאַחר  ּוְטַהְרֶּתם  ִביִעי  ַהּׁשְ ַּבּיֹום  ִּבְגֵדיֶכם 

(לא כג-כד)

דרכים  שתי  נרמזו  זה  בפסוק  כי  ביהודה‘  ה‘נודע  כתב 
בבחינת  שהינו  גופו,  את  לטהר  אדם  יכול  שבאמצעותן 

’כלי‘ לנשמה, מטומאת עוונותיו:
”ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש“ – מי שגופו יכול לסבול את אש 
ֲאֶׁשר  ”ְוכֹל  ְוָטֵהר“.  ָבֵאׁש  ”ַּתֲעִבירּו  והסיגופים,  התעניות 
א ָיבֹא ָּבֵאׁש“ – מי שגופו חלוש, ”ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים“ – לכל 
עוונותיו.  שיתכפרו  כמים  דמעות  ויוריד  יתחרט  הפחות 
התשובה  חיוב   – ִּבְגֵדיֶכם“  ”ְוִכַּבְסֶּתם  התורה:  ומוסיפה 
גדל במיוחד בראש השנה החל ”ַּבּיֹום“ הראשון לחודש 
ִביִעי“, שבו הצטווינו: ”ּוְטַהְרֶּתם“ בתשובה ובמעשים  ”ַהּׁשְ

טובים, ובכך נזכה לבוא ”ֶאל ַהַּמֲחֶנה“ כבתחילה.
’דרושי הצל“ח‘ דרוש א

זוכר את המצוות ומחסר את העבירות
”ְוא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש“ (לא מט)

”‘ולא נפקד‘ – ולא נחסר“ (רש“י).
חיסרון,  משמעותו  ’פקד‘  ששורש  רש“י  פירוש  פי  על 
הפותח  הנוסח  את  מבראדי  קלוגר  שלמה  רבי  פירש 
זוכר  ”אתה  השנה:  דראש  במוסף  ’זיכרונות‘  תפילת  את 

מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם“:  
זוכר  ”אתה  השבח:  משמעות  כי  נראה  היה  ִלְכאֹוָרה 
כל יצורי  השבח: ”ופוקד  זהה למשמעות  עולם“  מעשה 
קדם“? אולם לדברי רש“י ש‘פקד‘ מתפרש אף כ‘חיסרון‘, 
ניתן לחלק בין השבחים כך: ”אתה זוכר מעשה עולם“ – 
זוכר הינך לטובה את כל המצוות שעשינו מאז ומעולם, 
את   – קדם“  יצורי  ”כל  מחסר,   – ”ופוקד“  זאת:  ולעומת 
כל העבירות שעשינו קודם יום הכיפורים, לאחר ששבנו 

בתשובה והתוודינו עליהן.
’חכמת התורה‘ עמ‘ קצו
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יראת שמיים תלויה ב‘אמן‘
”ִּכי א ִמְלאּו ַאֲחָרי“ (לב יא)

”ארי לא אשלמו בתר דחלתי“ [כי לא מלאו אחר 
יראתי] (אונקלוס).

ראשי התיבות: ”ִּכי א ִמְלאּו ַאֲחָרי“ הם בגימטרייה 
’אמן‘, ללמדך כי הימנעות מעניית אמן משמעותה 
ב‘מדרש  שהובא  כפי  שמיים.  ביראת  חיסרון 
כוחו  בכל  אמן  לענות  אדם  ”בא  קב):  (דרוש  אשרי‘ 

מיד נכנס בו יראת שמים“.
יו“ר ’בני אמונים‘ הרב יעקב דב מרמורשטיין
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אור  עם  דייבה.  הרומנית  בעיירה  מושלג  בוקר 
של  משרדו  לעבר  דרכו  את  הדוור  עושה  ראשון 
למשקאות,  הגדול  המפעל  מנהל  מייזלס,  סלומון 
הבעל- החזן  מייזליש,  שלמה  רבי  היהודי  ובשמו 
קורא וראש הקהל הבלתי מוכתר של קהילת יהודי 

דייבה.
מעבר לווילונות הכבדים שהסתירו  המשרד,  בתוך 
את הנעשה בתוכו מאימת השלטון, עמד ר‘ שלמה 
עטוף בטליתו ועטור בתפיליו. הוא נשא את תפילתו 
הזכה, כפי שנהג מדי יום, משנות ילדותו ועד עתה, 

בכוונה יתרה ומתוך דבקות מופלאה.
כאשר נשמעו נקישותיו של הדוור על הדלת, מיהר 
ר‘ שלמה להסיר את טליתו ותפיליו במהירות הבזק, 

כפי שתרגל פעמים כה רבות, ולפתוח את הדלת.
משטר  ברזל  ביד  ברומניה  שלט  ימים  באותם 
את  רדיפתו  מלבד  אשר  ואכזרי  נוקשה  קומוניסטי 
לגבולות  מעבר  אזרחיו  יציאת  את  מנע  אף  הדת, 
שהעזו  אלו  כאשר  מיוחד.  אישור  בלא  הארץ 
כ‘בוגדים‘  אוטומטית  סומנו  האישור  את  לבקש 

פוטנציאליים. 
מוחתמת  חומה  מעטפה  הדוור  אחז  בידיו 
הבירוקרטיה  כמסורת  אדומות,  חותמות  בשלל 
במתח.  נשימתו  את  עצר  שלמה  ר‘  הקומוניסטית. 
כן, על המעטפה הזו הוא התפלל עתה. האם נענתה 

תפילתו?!
הדוור  של  מידיו  המעטפה  את  ליטול  מיהר  הוא 
פנה  הדלת  את  שהגיף  ולאחר  בחום.  לו  ולהודות 

לבדוק את תוכנה.
אכזבה.

נדחתה  לה  שקדמו  הפעמים  כבשש  הפעם,  גם 
בקשתו לעזוב את ברית המועצות. אם לא די בכך, 
לבל  בתקיפות  הוזהר  הוא  המכתב  שבשולי  הרי 
כגון  בבקשות  ההגירה  משרדי  את  להטריד  יוסיף 

אלו.
הייתה זו הפעם השביעית שבה הגיש בקשה שכזו, 
הסירוב  לו  כאב  הפעם  מדוע,  להבין  מבלי  אולם 
הוא  דבר.  לו  חסר  לא  גשמית  מבחינה  במיוחד. 
הברוכה  משפחתו  את  וכלכל  מצליח  מפעל  ניהל 
בכבוד רב, אולם מבחינה רוחנית לפתה אותו חרדה 
להם  להעניק  ניסה  הוא  בגרו,  כבר  ילדיו  עצומה. 
אולם  העוינת,  הסביבה  בתוך  שיכל  ככל  רוחניות 

הרחוב על שלל פיתוייו קרץ אליהם.
הדור השני של מרבית בני הקהילה נטש זה מכבר 
את מסורת אבותיו. חלקם אף נישאו לנוכריות, ור‘ 
צפוי  דומה  גורל  כי  לחשוב  היה  יכול  לא  שלמה 
בדבר,  כרוך  שהיה  הסיכון  כל  עם  היקרים.  לילדיו 
יציאה  אשרת  להשיג  מניסיונותיו  הרפה  לא  הוא 
תקוות  תלה  הוא  ולמשפחתו.  לו  העוינת  מהארץ 
התנפצו  שוב  והנה  האחרונה,  בבקשה  רבות  כה 

תקוותיו.
כשגלי  קטן,  כילד  בכה  והוא  נפרץ  דמעותיו  מעיין 
ילדותו  שנות  את  עיניו  לנגד  העלו  שאחזוהו  הבכי 
ובחרותו המאושרות, את המשפחה שהקים לאחר 
מכן, ואת האסון הנורא שפקד אותו בשנות השואה 
האיומה, כאשר מכל משפחתו הענפה לא נותר זכר 
מלבדו. לאחר המלחמה הוא הקים את ביתו מחדש, 
לכוד  עצמו  מצא  חייו  את  לשקם  שהחל  כדי  ותוך 

בצבת הברזל הקומוניסטי מבלי יכולת להיחלץ.
שיוכל  עד  חודשים  שישה  להמתין  יצטרך  עתה 
להגיש בקשה מחודשת, וגם זאת, מתוך סיכון עצום 
לשלומו ולשלום משפחתו, אולם המטרה החשובה 
האפשרות  את  לו  נתנה  לא  עיניו  לנגד  שעמדה 

לסגת.
הייתה  כבר  השעה  בשעונו.  הביט  שלמה  ר‘ 
מאוחרת. עוד רגע עומדים הפועלים לבוא למפעל. 
הוא מיהר לשטוף את פניו ולמחות מעליהן כל זכר 
לבכי ולדמעות. אחר עטה על עצמו את מעיל העור, 
להיות  חזר  רגע  ובן  הקסקט,  את  ראשו  על  חבש 

סלומון, המנהל הקשוח.
את  מליבו  להדחיק  השתדל  הוא  הבאים  בימים 
צאצאיו  של  לעתידם  בנוגע  שחש  הגדול  הפחד 
שמבחינתו  לאחר  כי  יתברך,  בה‘  ביטחונו  ולתלות 
עשה את כל ההשתדלויות האפשריות, אין לו אלא 
וצוקה,  צרה  מכל  ישמרם  כי  ולקוות  עליו  להישען 

גשמית ורוחנית כאחד.
מיהר  חודשים  שישה  כחלוף  ויתר.  לא  שלמה  ר‘ 
למלא טפסים מחודשים, ובשעה שעשה את הדרך 
החליט  להגישם,  כדי  ההגירה  למשרד  הארוכה 

רחמים  ולעורר  הדורות  צדיקי  קברות  דרך  לעבור 
להצלחת דרכו.

הוא הרחיק נדוד עד לעיירה סדיגורא, שם על ציונו 
הקדוש של הרה“ק רבי ישראל מרוז‘ין, נפתח מעיין 
דמעותיו והוא פרץ בבכי חסר מעצורים. ”ריבונו של 
עולם“, קרא ר‘ שלמה תוך שהוא מוציא מכיסו את 
כאן,  הטפסים,  את  אליך  מגיש  אני  ”הנה  הטפסים, 
על קברו של עבדך הנאמן, הצדיק הקדוש אשר כה 
כה  ישועות  פעלת  ה‘,  אנא  מברכותיו.  נושעו  רבים 
ישועה  שתפעל  עד  מכאן  זז  איני  זה,  במקום  רבות 

גם בעבורי...“
המצבה  על  שלמה  ר‘  התרפק  ארוכה  שעה  במשך 
משסיים  דמעותיו.  מעיין  יבש  אשר  עד  הקדושה 
נטל את הטפסים הספוגים בדמעותיו ופנה להגישם 

במשרדי ההגירה.
הפקידים שכבר הכירוהו מהפעמים הקודמות, נדו 
לו בראשם ברחמים ובבוז, כאומרים: ”שבע פעמים 
כי  היה  נראה  אולם  שוב?!“  מנסה  לך  מה  נדחית, 

הפעם ר‘ שלמה היה בטוח יותר מתמיד.
את  שלמה  ר‘  הכין  באלוקיו,  הרב  ביטחונו  מתוך 
ואף  הקרובה,  לעזיבתו  קהילתו  ובני  משפחתו 
מינה את אחד מיהודי הקהילה שימלא את מקומו 

בהנהגה.
מלחמה  רוחות  תשכ“ז.  שנת  של  אביב  ובא  אתא 
סוערות החלו לנשב בארץ הקודש. אויבי היהודים 
והתקשורת  ולאבד,  להרוג  להשמיד  יחדיו  נועצו 
לטובתם.  גויסה  הקומוניסטיות  במדינות  הרשמית 
באותן  היהודים  בעבור  קשה  תקופה  זו  הייתה 
מדינות. האנטישמיות התפשטה ברחובות, כשהיא 
מתבטאת במיוחד ביחסם של השלטונות ליהודים.

כדרכו  שלמה  ר‘  התפלל  ימים,  מאותם  באחד 
שוב  נשמעו  ולפתע  בבוקר,  השכם  במשרדו 
מכתב  בידיו  היה  הפעם  גם  הדוור.  של  נקישותיו 
כלל  בדרך  התפלא.  שלמה  ר‘  ההגירה.  משלטונות 
הייתה תשובתם של השלטונות מתעכבת בין שנה 
לשנה ומחצה, אולם הפעם היא הגיעה בתוך חודש 

ימים בלבד מהגשתה.
חטוף  מבט  רועדות.  בידיים  המכתב  את  פתח  הוא 
שהעיף בתוכן המכתב הספיק לו כדי לצנוח ארצה 

מתעלף.
רק לאחר שהתאושש קמעא פנה לעיין בו. במכתב 
נרשם, שחור על גבי לבן, כי על מר סלומון מייזלס 
יאוחר  לא  המועצות,  ברית  את  לעזוב  ומשפחתו 

משישה חודשים מיום קבלת המכתב. 
בצעד נבון החליט ר‘ שלמה לבצע את הפקודה תוך 
לפרוץ  עומדת  מלחמה  כי  ידע  הוא  ימים.  שישה 
האישור  יבוטל  פן  מאוד  וחשש  רגע,  בכל  בארץ 

שניתן לו, בעקבות תוצאותיה.
את  לארוז  היה  יכול  מראש,  לכך  שהתכונן  כיוון 
הרכוש  כל  את  עימו  צרר  הוא  במהירות.  חפציו 
ודברי הערך שיכול היה לשאת, התעלם מהאזהרות 
ליהודי  הצפויה  ההשמדה  בדבר  חבריו  לו  ששיגרו 
הממלכתית,  בתקשורת  ששודר  כפי  ישראל,  ארץ 

ומיהר לחצות את הגבול להונגריה ומשם לוינה.
הקהילה היהודית בוינה קיבלה את משפחתו של ר‘ 
שלמה בהתרגשות. הן לא בכל יום הצליחה משפחה 
כי  ומששמעו  המועצות,  ברית  את  לעזוב  יהודית 
מתוכניתו  להניאו  הם  אף  ניסו  ישראל,  לארץ  יעדו 
אולם  המלחמה.  תוצאות  שתיוודענה  עד  ולהמתין 

ר‘ שלמה לא היה מסוגל לעצור לרגע.
האחרונים  מהמטוסים  באחד  לארץ  הגיע  הוא 
כ“ו  ב‘  וביום  המלחמה.  ערב  בה  לנחות  שהורשו 
להשתכן  בחר  המלחמה,  פרצה  שבו  היום  באייר, 
פאג“י  בשכונת  בעבורו  שסודרה  בדירה  דווקא 

הירושלמית, אשר שכנה על הגבול הירדני.
ימים ספורים לאחר מכן זכה לחזות בעיניו בשחרור 
ובהצלת  המערבי,  והכותל  העתיקה  ירושלים 

ישראל מאויביהם בניסים גלויים ממש.
מאז ועד סוף ימיו לא חדל ר‘ שלמה מלהודות לה‘ 
שהצילו ברגע הנכון, תוך שהוא מצהיר בביטחון כי 
אין כל ספק שהתפילה שנשא על קברות הצדיקים 
מסמכי  את  הגיש  שבה  האחרונה  הפעם  ערב 

ההגירה היא זו שעמדה לישועתו.
בארץ הקודש זכה ר‘ שלמה להאריך ימים ולראות 

דורות ישרים מבורכים מתוך נחת והרחבת הדעת.
’המחנה החרדי‘ גיליון 505 כסליו תשנ“א

מבט על מעלתה 
של ’השכמת בית המדרש‘  ממבטטתעתענה אמונים 

ששל סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססססיפפמעמעשה אמונים ם
בהיכלו של מלך (ה‘) 

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

שערי דמעות לא ננעלו
קביעות מקום בבית הכנסת

אברהם  אלוקי  לתפילתו  מקום  הקובע 
בעזרו

עסקנו  קודמים  שבמאמרים  לאחר 
בעשרה  הנאמרת  התפילה  במעלת 
המיוחד  במקום  סידורה  ובחשיבות 
עתה  נמשיך  הכנסת,  בבית  לתפילה – 
ונעסוק במעלה נוספת, שאותה שיבחו 
חכמינו זיכרונם לברכה עד מאוד, היא 

מעלת: ”הקובע מקום לתפילתו“.
לתפילה  המקום  קביעות  מעלת  את 
מהפסוק  ב)  ו  (ברכות  חכמים  למדו 
יט  (בראשית  אבינו  אברהם  על  שנאמר 
כז): ”ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ֶאל ַהָּמקֹום 
כלומר:  ה‘“,  ְּפֵני  ֶאת  ָׁשם  ָעַמד  ֲאֶׁשר 
באותו  להתפלל  השכים  אברהם 
מקום שכבר עמד שם קודם בתפילה. 
כיוון שכך אמרו שם כי הקובע מקום 
בעזרו,  אברהם  ”אלוקי  לתפילתו 
ומשמת אומרים לו: אי חסיד אי עניו, 

מתלמידיו של אברהם אבינו“.
עוד,  הובא  ד)  צח  (או“ח  ערוך  בשולחן 
לתפילה  המקום  קביעות  חשיבות  כי 
נובעת מכך שהתפילה נתקנה במקום 
התמיד  שקרבן  וכפי  התמיד,  קרבן 
העזרה,  בצפון  קבוע  במקום  נעשה 
במקום  להיעשות  צריכה  התפילה  כך 

קבוע, ובכך היא מתקבלת לרצון.
יש לציין כי הראשונים נחלקו בביאור 
הביא  צ)  (סי‘  יוסף‘  ה‘בית  זו.  הלכה 
יש  בבית  שרק  יונה  רבנו  שיטת  את 
בתוך  אך  קבוע,  במקום  להתפלל 
קבוע,  במקום  צורך  אין  הכנסת  בית 
אולם  אחד.  כ‘מקום‘  נחשב  כולו  אלא 
צ  (או“ח  ערוך  בשולחן  פסק  למעשה 
בית  בתוך  שאף  הרא“ש  כשיטת  יט) 

הכנסת יש להתפלל במקום קבוע.

קביעות המקום 
מחזקת את הכוונה

כמה  שמנו  מצינו  רבותינו  בספרי 
וכמה מעלות טובות לתפילה הנאמרת 
במקום קבוע. המאירי (ברכות ו ב) הסביר 
יותר  קל  קבוע  שבמקום  בפשיטות, 
הרחבה  ביתר  דעתו.  לכוון  למתפלל 
ברכות  לאגדות,  (בחידושיו  הרשב“א  ביאר 
לכוון  צריך  שהמתפלל  שכיוון  שם) 
המלך‘  לפני  כ‘עומד  ולעמוד  דעתו 
מתפלל  שהוא  ככל  וביראה,  באימה 
במקום קבוע כך דעתו פנויה ומכוונת 
יותר. וביאר כי לכך אף כינוהו כ‘חסיד‘ 
זה  באופן  שכשמתפלל  לפי  ו‘עניו‘, 
ומתוך  קומתו,  נמיכות  את  מבין 

ענוותנותו הוא בא לידי חסידות.
רבנו יונה (ברכות ג ב מדה“ר) הוסיף וביאר 
כי הקובע מקום לתפילתו מראה בכך 
ורצונו  לתפילה  היתרה  אהבתו  את 
המלכים  מלכי  מלך  לפני  להגישה 
כדי  עד  והשלימות,  ההידור  בתכלית 
כך שאף מהדר לאומרה במקום קבוע 
כך  ומתוך  הלב,  כוונת  את  לחזק  כדי 

הוא מגיע למדרגת חסיד ועניו. 

אין אנו נשענים אלא על אבינו 
שבשמיים

ביאר,  ב)  ו  ברכות  (ח“א  המהרש“א 
בכך  מראה  לתפילתו  מקום  שהקובע 
ברוך  בקדוש  התמימה  אמונתו  על 
מקומות  ישנם  כי  מצינו  שהנה  הוא. 
במיוחד,  מתקבלת  התפילה  שבהם 
ב):  כה  (ב“ב  הגמרא  דברי  כדוגמת 
ושיעשיר –  ידרים,  שיחכים –  ”הרוצה 
יצפין“, ועוד. הבוחר להתפלל במקום 
את  תולה  אינו  כי  דעתו  מגלה  קבוע, 
נשען  ואינו  המקום  בסגולות  יהבו 
יתברך  בה‘  החזקה  אמונתו  על  אלא 

שבמידת רחמיו יושיעו מצרתו.
שם)  ברכות  יעקב‘  ’עין  (על  יעקב‘  ב‘עיון 

לתפילתו  מקום  הקובע  כי  דקדק 
של  מתלמידיו  שהוא  בכך  מראה 
עם  בתמימות  שהלך  אבינו  אברהם 
אחד,  במקום  תמיד  והתפלל  בוראו 
מצינו  שעליו  הרשע  בלעם  של  ולא 
לשנות  שהתחכם  בלק  בפרשת 
שמא  אחר,  למקום  פעם  בכל  מקומו 
במקום האחר תהא תפילתו נוחה יותר 

להתקבל.

קדושה גוררת קדושה
ב):  ו  (ברכות  הצל“ח  ביאר  נוסף  באופן 
במקום  להתפלל  האדם  שמרבה  ככל 
קדושת  את  מעצים  הוא  כך  קבוע 
שישוב  פעם  בכל  ואזי  המקום,  אותו 
מעלת  בידו  תסייע  שם  להתפלל 
שתפילתו  ותגרום  המקום  קדושת 

תתקבל יותר.
לניאדו  שמואל  (לרבי  פז‘  ’כלי  בספר 
כעין  ביאר  ג)  נ  ישעיה  יוסף‘,  ה‘בית  תלמיד 
תמיד  להתעצם  הקדושה  דרך  זה: 
(שמות  ככתוב  מהקביעות,  כתוצאה 
את  אזכיר  אשר  המקום  ”בכל  כ):  כ 
כשתקבע  כלומר:  אליך“,  אבוא  שמי 
מקום לתפילתך, ממילא ’אבוא אליך‘. 
(ברכות  הגמרא  מדברי  משמע  וכן 
לבית  לבוא  מקדימה  שהשכינה  שם) 
קבוע  מקום  שהוא  כיוון  הכנסת, 
המקום  קביעות  הרבים.  לתפילת 
וחסידות,  ענווה  מידת  אף  מסמלת 
שכפי שלא יקרא אדם למלך בשר ודם 
שונה,  במקום  יום  בכל  עימו  להיפגש 
הדברים  אמורים  וכמה  כמה  אחת  על 

כלפי הקדוש ברוך הוא.
דברי  פי  על  מבוארים  הדברים  והרי 
הפסוק  על  אפרים‘  מחנה  ה‘דגל 
בארץ  יעקב  ”וישב  א):  לז  (בראשית 
במקום  כי  כנען“,  בארץ  אביו  מגורי 
השכינה  השראת  אחת  פעם  שהייתה 
’בארץ  וזהו  לעולם,  הרושם  נותר 
מגורי אביו‘ – מקום שבו אגר אביו את 
הקדושה, בייחודים הקדושים שייחד. 
כך  מצוה‘,  גוררת  ש‘מצוה  כמו  כי 
’קדושה גוררת קדושה‘, ואף התפילה 
שהתפלל  במקום  יותר  מתקדשת 

קודם.
שכפי  ביאר,  שם)  (ברכות  אמת‘  וב‘שפת 
לקבלת  מסייעת  הרבים  שהתקבצות 
הזמנים  התקבצות  גם  כך  התפילה, 
במקום  וכשמתפלל  לכך.  מסייעת 
התפילות  לתפילתו  מצטרפות  קבוע, 
שנאמרו בו בזמנים אחרים, ויחדיו הן 

עולות ומתקבלות לרצון.
הרב  זאת  ביאר  המוסרית  בדרכו 
(’מכתב מאליהו‘ ח“ג עמ‘ 129) על פי  דסלר 
(סוף  ישרים‘  ה‘מסילת  שהניח  היסוד 
מעוררת  החיצונית  ”התנועה  כי  פ“ז) 
הפנימית“. וכן כתב גם ב‘ספר החינוך‘ 
מעשים  שבאמצעות  טז)  (מצווה 
ההשגה  בהירות  נשמרת  חיצוניים 

בלב.
פנימית  הכרה  שכל  כיוון  מעתה, 
עלולה  בליבו  האדם  שהשיג 
העצה  לכך  הזמן,  עם  להיטשטש 
זאת  לקשר  היא  זאת,  למנוע  ה טובה 
כשקובע  חיצוניים.  סממנים  עם 
על  הוא  נזכר  לתפילתו  מקום  האדם 
כל  בליבו  שיצרו  ברושם  המקום  ידי 
ההוא,  במקום  שהתפלל  התפילות 
ונמצא שבכולן הוא נעזר להעמיק את 
דרגת פנימיותה של תפילתו הנוכחית, 
הלב  מטשטוש  עליה  לשמור  ואף 

בעתיד.


