
להודות לה' על טובת המלך
”ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִמָּטּה" (מז לא)

”'ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל' – תעלא בעידניה סגיד ליה" [גם לשועל 
יש להשתחוות בשעת מלכותו]; ’ַעל רֹאׁש ַהִמָּטּה' – הפך 

עצמו לצד השכינה" (רש"י).
ליוסף,  יעקב  שהשתחווה  נראה  רש"י  דברי  מראשית 
לשכינה.  להשתחוות  שהתכוון  נראה  מהמשכם  ואילו 

למי אפוא השתחווה יעקב? 
פירש רבי שלמה קלוגר:

המקבל טובה מאדם מן השורה – עליו להכיר לו טובה 
על כך, שכן הבחירה הייתה נתונה בידו אם להיטיב עימו 
אם לאו. אולם המקבל טובה ממלך אינו חייב להכיר לו 
טובה על כך, שכן טובה זו ניתנה לו מידי ה', ככתוב (משלי 

כא א): ”ֶלב ֶמֶל ְּבַיד ה' ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ַיֶּטּנּו".

את  יוסף  קיבל  כאשר  רש"י:  דברי  את  לפרש  ניתן  בכך 
להודות  יעקב  ביקש  כנען,  בארץ  לקוברו  יעקב  בקשת 
על כך לה', ולפיכך הפך פניו כלפי השכינה והודה. ומדוע 
שכן: ”תעלא  כמלך,  שהחשיבו  משום  ליוסף?  הודה  לא 
לבבו  את  היטה  ה'  הוא –  מלך  ואם  ליה",  בעידניה סגיד 

’אמרי שפר' להיטיב לו. 

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

ה" (מח יד) ַהָּצִעיר ְוֶאת ְׂשמֹאלֹו ַעל רֹאׁש ְמַנּׁשֶ
את  לברך  המפורסם  המנהג  את  הביא  עמדין  יעקב  רבי 
האב  יניח  הברכה  בעת  כי  והוסיף  שבת  בליל  הבנים 
שנושאים  כפי  המתברך,  בנו  ראש  על  ידיו  שתי  את 
הכוהנים את שתי ידיהם בברכת כוהנים. ואין לתמוה על 
ראש  על  האחת  ידו  את  רק  הניח  שיעקב  מהעובדה  כך 
לברך  שביקש  משום  ברירה,  בלית  כך  עשה  שכן  נכדיו, 
את שניהם כאחד. זאת כדי שהעדפתו את אפרים על פני 
מנשה הבכור לא תבלוט, כפי שהיה קורה לו היה מקדים 

בפועל לברך את אפרים ולאחר מכן את מנשה. 
אחת  ביד  לברך  שנהג  הגר"א  בשם  הובא  זאת  לעומת 
בלבד, לפי שמבואר בגמרא (כתובות כד ב) שזר הנושא את 
כפיו עובר בעשה. וכן העיד רבי ברוך אפשטיין ששמע 
מפי איש נאמן שכשבירך הגר"א את הגרי"ח לנדא, מו"ץ 
ראשו  על  אחת  יד  רק  הניח  חופתו,  בשעת  דווילנא, 
ידיים  בשתי  ברכה  מצינו  שלא  בכך  מנהגו  את  והטעים 

אלא לכוהנים במקדש.
’בית יעקב' הנהגת סידור ליל שבת אות ז; סידור הגר"א סדר ליל שבת; ’תורה 
תמימה' נשא אות קלא 

בעוסקנו בעניין הנהגת האב בברכתו לבניו, מצאנו לנכון 
להביא את דבריו של רבי אליעזר פאפו בנוגע לברכת 

ההורים: 

ברכת  את  לקבל  מאד  ולהשתדל  להתאמץ  האדם  ”על 
לפי  להתקיים  קרובה  שברכתם  שמלבד  ואימו,  אביו 
שהם מברכים אותו באהבה ובלב שלם, מקיים הוא בכך 
מצוות כיבוד אב ואם. וכבר אמרו חכמים (ראה זוהר תולדות 
קמו ב) שכל הטובה והמלכות שיש לזרע עשו בעולם הזה, 
הינם משום שעשו החשיב את ברכת אביו. כפי שמצינו 
לד):  כז  (בראשית  מיד  ברכתו,  את  יעקב  שנטל  שלאחר 
”ַוִּיְצַעק ְצָעָקה ְּגדָֹלה ּוָמָרה ַעד ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו ָּבֲרֵכִני 

’פלא יועץ' ערך ברכותַגם ָאִני ָאִבי". 

סדר הברכות כסדר המתברכים
ה" (מח כ) "ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנּׁשֶ

לעץ,  קודם  שמזון  ”מנין  פליאה:  מדרש  הובא  בספרים 
שנאמר: ’וישם את אפרים לפני מנשה'".

ביאר רבי שמעיה לעוו רבה של סעקעל-קערסטור:
אמרו חכמים (ברכות מא א) שכל פרט המוזכר קודם בפסוק 
המונה את שבעת המינים (דברים ח ח): ”ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה 
לעניין  קודם   – ּוְדָבׁש"  ֶׁשֶמן  ֵזית  ֶאֶרץ  ְוִרּמֹון  ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן 
ברכה. לפיכך, הרוצה לאכול חיטה וענבים יקדים לברך 
על החיטה המוזכרת בפסוק לפני הגפן (וראה משנ"ב ריא יח).

יעקב  שהקדים  מהעובדה  המדרש:  חכמי  כיוונו  לכך 
להזכיר את אפרים בברכה, מפני שהחשיבו יותר, רואים 
אנו שדרך הפסוק למנות את הדברים כסדר חשיבותם. 
ומכאן שאף שבעת המינים נמנו לפי סדר חשיבותם, ואם 

כן ”מזון [חיטה] קודם [לפרי] העץ" לברכה.
’פניני יחזקאל'

הזכרת שם האדם בעת המצווה
”ְּבסָֹדם ַאל ָּתבֹא ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם ַאל ֵּתַחד ְּכבִֹדי" (מט ו)

יעקב  שביקש  ה)  צח  (ב"ר  חכמים  דברי  את  הביא  רש"י 
על  שיחלוק  בשעה  נינו  קורח  על  שמו  את  ייחסו  שלא 
משה ואהרון. ואולם כאשר הכתוב מייחס את בני קורח 
ששוררו על הדוכן (דה"י א' ו כב-כג), הוזכר עליהם שם יעקב. 
בראשונים  המובא  המנהג  את  הביא  ב)  קלט  (או"ח  הרמ"א 
החיד"א  אולם  אביו.  ובשם  בשמו  לתורה  לעולה  לקרוא 
לתורה  לעולה  לקרוא  שלא  ירושלים  בני  שמנהג  כתב 
לא  שמא  מחשש  אישי,  באופן  מודיעו  השמש  אלא 
יתרצה לעלות. ואמרו חכמים (ברכות נה א) שמי שקוראים 

לו לעלות לתורה ואינו עולה מתקצרים ימיו.
שמכך  כתב  טשנסטחוב  של  רבה  וינגוט  יששכר  רבי 
שדקדקו הכתובים להזכיר את שמו של יעקב כשהתייחסו 
שהיו  יודעים  שהכול  אף  הדוכן,  על  ששוררו  קורח  בני 
מזרע יעקב, ניתן ללמוד שיש עניין וחשיבות להזכיר את 
שם האדם בנוגע לדבר מצווה, וזהו המקור להקפדת בני 

אשכנז לקרוא לעולה לתורה בשמו ובשם אביו.
שו"ת ’חיים שאל' סי' יג; ’פתחו שערים' שו"ת סי' יח

פרשת ויחי

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
לך

פני ם

’אמן' – הצהרת אמונה מדורי דורות
”ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית 

ַהָּיִמים" (מט א)
”ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו 
פסול,  במטתי  יש  ושלום  חס  ’שמא  אמר:  שכינה. 
כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי, יצחק, שיצא 
ממנו עשו?' אמרו לו בניו: ’שמע ישראל ה' אלהינו 
ואמר:  אבינו  יעקב  פתח  שעה  באותה  אחד'...  ה' 

’ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'" (פסחים נו א). 
על דברי הגמרא הוסיף רבנו יהודה ברבי יקר גילוי 

נפלא:
יגלה  לא  שאביהם  לדעת  יעקב  בני  נוכחו  כאשר 
ישראל",  ”שמע  שקראו:  לפני  הקץ,  את  להם 
הוסיפו ואמרו: ”א-ל מלך נאמן!" כלומר: אף שאיננו 
יודעים את הקץ, בוטחים ומאמינים אנו בכל ליבנו 
בעת  ויגאלנו  להבטחתו  נאמן  הוא  ברוך  שהקדוש 

שיעלה רצון לפניו. 
נמצא שמנהג אמירת ”א-ל מלך נאמן" קודם קריאת 
פרדת  במעמד  יסודו  ג),  סא  או"ח  ושו"ע  טור  (ראה  שמע 
”ברוך  לאמירת  אף  המקור  שהוא  מבניו,  יעקב 
שם..." לאחר קריאת שמע. (אולם ראה בטור (או"ח 
אמירת  מנהג  על  שכתב  הרמ"ה  בשם  שהביא  סא) 

יעקב  ”לא  שמע:  קריאת  לפני  נאמן'  מלך  ’א-ל 
אמרה, ולא בניו, ולא משה אמרה...") 

היא  יעקב  בני  של  העוצמתית  האמונה  הצהרת 
בגמרא  הובא  שכך  אמן.  המילה  של  סודה  בעצם 
מלך  ’א-ל  חנינא:  רבי  אמר  אמן?  ”מאי  ב):  קיט  (שבת 

’אמן' מכוונות  נאמן'". שלוש אותיותיה של המילה 
שפירש  וכפי  נאמן",  מלך  ”א-ל  התיבות:  לשלוש 
שהוא  בוראו  על  ”מעיד  אמן  שהעונה  (שם)  רש"י 
א-ל מלך נאמן", והוסיפו התוספות (שם ד"ה א"ר) שיש 

להרהר בתיבות אלו בשעת עניית אמן. 
מאמר  את  מאבריטש  דב  אברהם  רבי  פירש  בכך 
מן  יותר  אמן  העונה  ”גדול  ב):  נג  (ברכות  חכמים 
העולם',  מלך  ’אלוקינו  הברכה  בלשון  המברך": 
מקבל על עצמו המברך עול מלכות שמיים, ומכריז 
מוסיף  אמן  העונה  ואולם  ו'מלך',  ’א-ל'  הוא  שה' 
מן  הוא  גדול  ולכך  ’נאמן',  אף  הוא  שה'  ומצהיר 

המברך. 
’פירוש התפילות והברכות' עמ' ט; מהרש"א ח"א שבת קיט ב, סנהדרין 
קי ב; ’בת עין' פר' ויקהל; ’אבני שלמה' ח"ב עמ' יט
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'מלאך' בגימטרייה 'אמן'. ההקפדה על עניית אמן 
מבטיחה שמירה והגנה מכל רע, ככתוב (תהילים 

לד ח): ”חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם". 

('אלף בינה' [לר"י אבוחצירה] תהילים לד ח)

נלב"ע כ' בטבת תר"ם.
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אנשיל  אשר  הרב  מפי  סופר  שלפנינו  הסיפור 
כ"ץ שליט"א, גאב"ד ’חרדים', העוסק מזה שנים 
כשרות  למען  עולם  חובקת  קודש  בשליחות 

המזון בבתי ישראל:
הונג קונג הגדולה קידמה את פני צוות משגיחי 
התנועה  בפקקי  כ"ץ,  הרב  ובראשם  הכשרות 
של  וצפופים  ארוכים  טורים  שלה.  הארוכים 
פנסיהן  העמוסים,  בכבישים  השתרכו  מכוניות 
מהדהד  צפירותיהן  וקול  לסירוגין,  מהבהבים 
ברוב עוצמה בינות לגורדי שחקים המתנשאים 

מכל עבר.
משגיחי  לצוות  מוכר  היה  קונג  הונג  של  נופה 
פס  להכשיר  כדי  אליה  הגיעו  אשר  הכשרות, 
ייצור במפעל ייחודי לתמציות ורכיבים נחוצים 
מכבר  זה  הקרוב.  הפסח  לחג  המזון  בתעשיית 
מתושבי  הנדרשת  בסבלנות  למודים  הם  היו 
הענק  פקקי  בשל  בה,  ומהמבקרים  קונג  הונג 
שעות  ברוב  כבישיה  לאורך  תדיר  המשתרכים 
היממה. אלא שהפעם לא הייתה להם הסבלנות, 
והם הביטו שוב ושוב בקוצר רוח במחוגי השעון 
הארוך  שהפקק  מייחלים  לאיטם,  שהסתובבו 

ישתחרר במהירות.
ייצור התמציות המבוקשות כרוך בתהליך ארוך 
תהליך  ברציפות,  ימים  כמה  פני  על  המתמשך 
שאינו ניתן לעצירה. כיוון שהמפעל מייצר בקווי 
קו  על  הפיקוח  חמץ,  רכיבי  מקבילים  ייצור 
הייצור הכשר דרש פיקוח הדוק לאורך עשרים 
וארבע שעות ביממה, כדי להבטיח ששום גרגר 
לתוכו  חדר  לא  כשר  שאינו  מזון  או  חמץ  של 

בטעות.
התהליך  היה  אמור  כשורה,  הולך  הכול  היה  לו 
כדי  מספיק  זמן  השישי,  יום  בבוקר  להסתיים 
לאזור  לנסוע  להספיק  המשגיחים  שיוכלו 
באכסנייה  לשבות  תכננו  שם  מבוסס,  יהודי 
 – לאו  אם  מועד.  מבעוד  בעבורם  שהוזמנה 
בינות  הענק,  המפעל  בתוך  לשבות  הם  ייאלצו 
לגויים מלוכסני עיניים, לאכול דגים מקופסאות 
שימורים ולברך ’המוציא' על מצות. חוויה בלתי 

נעימה בהחלט.
’בסך  בעיה.  כל  בכך  אין  שבת  שמירת  מבחינת 
’נשמת'  הכול' ייאלצו לקדש על היין ולהתפלל 
הענקיות  הקיטור  ומערכות  הייצור  חביות  בין 
ולהמשיך להראות נוכחות באולמות הייצור גם 
לתוצר  ייכנס  לא  שחלילה  כדי  השבת,  במהלך 

הכשר דבר חמץ. 
הארוך,  הפקק  באמצע  ’תקועים'  הם  עתה 
מהרהרים בתהליך הייצור שהתחלתו מתעכבת, 
שבו  האופן  על  זו  לעובדה  שיש  ובהשלכות 
היטב  ניכר  הלחץ  הקרובה...  בשבת  ישבתו  הם 
בפניהם, אולם לא היה להם דבר לעשות, מלבד 
שהפקק  בתפילה  השמיימה  עיניהם  לתלות 
ישתחרר במהירות, והם יוכלו לסיים את הייצור 

עד לבוא השבת. 
השתחרר  שעות  כמה  לאחר  שמיים,  בחסדי 
המפעל.  אל  במהירות  דהר  והרכב  הפקק, 
המקובלים  בנהלים  מיד  החלו  משהגיעו, 
הפועלים  נוקו,  המכונות  הייצור:  לפתיחת 
המכונות  גלגלי  החלו  מהרה  ועד  תודרכו 

לשעוט.
המשגיחים  את  ליוותה  הייצור  ימי  כל  למשך 
אף  על  הקרובה.  השבת  לגורל  דאגה  של  עננה 
להעלות  יכולים  היו  לא  מראש,  לכך  שנערכו 
בין  לשבות  ייאלצו  כי  האפשרות  את  בדעתם 

כותלי המפעל.
הייצור  כי  התפללו  המשגיחים  וצוות  כ"ץ  הרב 
נענתה.  ותפילתם  השבת,  כניסת  טרם  יסתיים 

הסתיים  השבת  כניסת  טרם  ספורות  שעות 
ובתוכן  החביות  כאשר  רק  אולם  הייצור. 
וכדין,  כדת  בפלומבה  הוחתמו  היקרה  התוצרת 
התפוגג המתח והתחלף באחת בתחושת שחרור 
לחייך  הכשרות  משגיחי  יכלו  סוף  סוף  והקלה. 

בסיפוק.
ברירה  כ"ץ  לרב  נותרה  לא  מאוחרת  כה  בשעה 
אלא להתקשר לרב הקהילה המקומית הסמוכה 
להזמינם  ייאות  כי  ממנו  ולבקש  למפעל  ביותר 

להתארח אצלו בשבת.
ומי  מי  ומששמע  באדיבות,  לטלפון  ענה  הרב 
הבאים, כמעט ופרחה נשמתו מרוב התרגשות; 
הרב  קרא  מאמין!"  לא  אני  מאמין!  לא  ”אני 
בשמחה  אמר  שתבואו!"  ”ודאי  בהתפעלות. 
מה  על  הבין  שלא  כ"ץ  והרב  מוסתרת,  בלתי 

ולמה, ביקש להבין מדוע.
”אין עתה זמן לדיבורים. השבת נכנסת בעוד זמן 
לא רב, ואנו ממתינים לכם. בואו לכאן במהירות 
השיחה,  את  המקומי  הרב  סיכם  ונשוחח!" 

והצוות יצא לדרך.
עם בואם למקום התקבלו הרב כ"ץ והמשגיחים 
בשמחה גדולה, והרב המקומי ניאות לספר את 
מבלי  לו  שותפים  היו  שהם  המדהים  סיפורו 

ידיעתם:
לאחת  בכור  בן  נולד  ימים  כחודש  ”לפני 
התחזקה  המשפחה  הקהילה.  ממשפחות 
לבנו פדיון  ביקש לערוך  והאב  מאוד לאחרונה, 
המורכבת  הקטנה,  בקהילתנו  וכדין.  כדת  הבן 
מיהודים שאך זה מכבר שבו לחיק היהדות, אין 
בנמצא כהן. אני, כרב המקום, ייגעתי את מוחי 

כדי להשיג כהן.
שלושים  לתינוק  ימלאו  הקרובה  שבת  במוצאי 
את  עשיתי  האחרון  השבוע  במשך  וכך,  יום. 
לעשרות  התקשרתי  שיכולתי;  המאמצים  כל 
האורחים  מבין  כהן  להשיג  ניסיתי  אנשים, 
ממקומות  להשיג  ניסיתי  במקום,  השוהים 
אף  הועיל.  ללא  אולם  מרחוקים,  וגם  קרובים 
הסכים  לא  שוחחתי  שעימם  מהכוהנים  אחד 

לשבות במקום. 
לעשות;  מה  ידעתי  ולא  אונים,  חסר  עמדתי 
משפחה מתחזקת העושה את צעדיה הראשונים 
בעולם היהדות מבקשת לקיים את מצוות פדיון 
הבן, התאריך קרוב מאוד, אולם כהן אין בנמצא.

כאשר תמו כל ההשתדלויות הגיעה מקומה של 
וביקשתי  העולם  לבורא  ידיי  הרמתי  התפילה. 
עולם,  של  ’ריבונו  ביותר:  הפשוטות  במילים 
שביכולתי,  כל  עשיתי  כהן.  להשיג  מוכרח  אני 
אולם ללא הועיל. אבקש ממך, ריבונו של עולם, 
שתשלח לי כהן. אין לי מושג כיצד, אולם הלוא 

אתה כל יכול...'
והנה  תפילתי,  את  סיימתי  אך  קרה!  יאמן  הלא 
לקו...  ומעבר  הרמתי,  הטלפון;  צלצול  נשמע 
אותך  שלח  העולם  בורא  כי  ספק  לי  אין  כהן! 

אליי, הוא שמע את תפילתי והביא לי כהן.
במוצאי שבת, כשתשמש ככהן בשמחת הפדיון, 
שנשלח  מלאך  אם  כי  כהן,  רק  שאינך  תדע 

משמיים", סיים הרב את דבריו הנרגשים.
במוצאי שבת נערכה שמחת ’פדיון הבן', כשכל 
הנוכחים במקום נפעמים לשמע הנס המופלא. 
נוכחותו  הייתה  ככהן,  כ"ץ  הרב  ששימש  מלבד 
של  כוחה  בהבנת  וממשי  חי  לחיזוק  במקום 
כל  כנגד  ’להצמיח'  ביכולתה  יש  כיצד  תפילה, 
בקהילה  המדויק  בזמן  מהודר  כהן  הסיכויים, 

יהודית נידחת ומנותקת.
’פניני פרשת השבוע' נח תש"פ

סיפור שבועי על אמן ותפילה  ססייפפומעמעשה אמונים ם
 זיכוי הרבים בעניית אמן

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

מה לכהן ב'הונג קונג'?!
’מהמברך ומהעונה יתקלס עילאה'

תפקידו  מהות  את  להגדיר  בבואנו 
של ’גבאי אמן' נדמה כי נוכל לסכמו 
על  הרבים'.  ’מזכה  קצר:  בתואר 
המזכה את הרבים אמרו חכמים (ב"ב 
ט א): ”גדול המְּעַשה יותר מהעושה", 
ב):  נג  (ברכות  נאמר  אמן  עניית  ועל 
מהמברך",  יותר  אמן  העונה  ”גדול 
’המעשה'  הוא  גדול  כמה  כן  אם 

בעניית אמן...
זיכוי  על  יועץ'  ה'פלא  שכתב  וכפי 

הרבים במצוות עניית ’אמן':
טוב  תמנע  ’אל  דכתיב:  ”ומאחר 
לעשות',  ידך  לאל  בהיות  מבעליו 
מה מאוד צריך ליזהר לומר הברכות 
שיודע  אנשים  יש  אם  רם,  בקול 
בהם שחפצים לענות, אל ימנע טוב 
ממנה  יותר  צדקה  תהיה  ולו  מהם, 
’גדול המזכה'. וכל המעשה  יפה, כי 
עליו  מעלה  מצוה,  לדבר  חבירו  את 
ומהמברך  עשאה...  כאילו  הכתוב 
תבא  ועליהם  עילאה  יתקלס  והעונה 

ברכת טוב..."

המזכה את חברו – כאילו מחייהו
מזכי  במעלת  להאריך  נוכל  רבות 
גדולה  אין  כי  נדמה  אולם  הרבים, 
”כל  יח):  ה  (אבות  חכמים  מהבטחת 
על  בא  חטא  אין  הרבים  את  המזכה 

ידו".
(שמות דף קכט א) אמרו  בזוהר הקדוש 
שאילו היה יודע האדם כמה גדולות 
חברו  את  למזכה  והתועלת  הזכות 
במצווה, היה רודף אחר כל הזדמנות 
לזכות את חברו כרודף אחר החיים.

הצלה):  (ערך  יועץ'  ב'פלא  כתב  וכך 
הצלת  מצות  גדולה  כך  כל  ”ואם 
מזכה  וכמה...  כמה  אחת  על  נפש, 
את חברו לדבר מצוה. מאחר שאמרו 
כן  מההורגו,  יותר  הוא  שהמחטיאו 

המזכהו הוא יותר מהמחייהו".

להקדיש מזמנו לטובת אחרים
הקדוש  החיים'  ה'אור  דברי  ידועים 

(דברים כב א):

בדרך  הולך  אני  האדם  יאמר  ”ואל 
התורה והמצוות ואת נפשי הצלתי, 
את  לזכות  מחויב  אדם  כל  אלא 
ולהשיב  התורה  עניני  בכל  הרבים 
וזה  שבשמים.  אביהם  לחיק  בנים 
יש  שאם  אבידה;  מהשבת  נלמד 
כל  יהודי,  של  ממונו  להשיב  חיוב 
שכן יש חיוב להשיב גופו של יהודי 

לאבינו שבשמים".
בהקדמה לספרו הנודע ’שערי יושר' 
יהודה  שמעון  רבי  הגאון  האריך 
הכהן שקאפ בדבר החובה המוטלת 
על כל יהודי לשקוד על טובת חברו, 
ובתוך דבריו כתב: ”חובה על האדם 
וזה  אחרים,  לטובת  מזמנו  להקדיש 
כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו, 
תמיד  ועמלנו  עבודתנו  כל  שיהיו 

מוקדשים לטובת הכלל.
ברוך  לקדוש  במקצת  נדמה  ובזה 
רגע  כל  בבריאה,  מעשיו  שכל  הוא 
כל  העולם,  את  מקיים  שהוא  ורגע 

הברואים.  לטובת  מוקדשים  מעשיו 
שיהיו  שמו  יתברך  הבורא  רצון  וכן 
לטובת  תמיד  מוקדשים  מעשינו 

הכלל".

הכול נזקף לזכות המזכה
הפתיחה,  במאמר  שהובא  כפי 
זיכוי  מעלת  במיוחד  היא  גדולה 
המזכה  שאלמלא  במצווה.  הרבים 
– לא הייתה המצווה נעשית. ויתרה 
את  מזכה  אינו  אמן'  ’גבאי  מזאת: 
בהשלמת  רק  הברכות  אומרי 
וטובים  רבים  שכן  אלו,  ברכותיהם 
אמן'  ’גבאי  בזכות  שרק  מעידים 
אמן  עניית  במצוות  להתחזק  זכו 
שנמשכות  הזכויות  וכל  בכלל, 
מכך, נזקפות לזכותו של מי שהחל 

במצווה.
דברים חוצבי להבות בעניין זה כתב 
’אהבת  (שער  הלבבות'  ’חובות  בספר 

השם' פרק ו):

עד  נפשו  את  לתקן  שזכה  אדם  אף 
למעלת  קרובה  למדרגה  שהגיע 
למי  מגיעות  זכויותיו  אין  הנביאים, 
בעבודת  אחרים  ומחזק  שמזכה 
עצמו,  את  רק  שמתקן  שמי  השם. 
שזוקפים  מפני  מועטות  זכויותיו 
הטובים  המעשים  את  רק  לזכותו 
שעשה הוא עצמו. אבל מי שמתקן 
רבות  זכויותיו   – אחרים  אדם  בני 
כיוון  שיעור,  ואין  גבול  לאין 
מעשיהם  כל  את  לזכותו  שזוקפים 

של אלו שנתחזקו מחמתו.

הכול שווה בשביל 
לחזק יהודי אחד באמונה

את  שבדרון  שלום  רבי  הגאון   סיפר 
בערוב  כי  ראייה,  מעד  שמע  אשר 
כבר  חיים'  ה'חפץ  מרן  של  ימיו 
כמעט ולא יצא מביתו. ומכל מקום, 
כאשר התבקש פעם מפי הגאון רבי 
לבוא  זצ"ל  גרודזינסקי  עוזר  חיים 
מראדין לעיר וילנא כדי לדבר ולחזק 
לכך  נענה  המשפחה,  טהרת  בעניין 

ה'חפץ חיים'.
עצמו  הטריח  גדולים  במאמצים 
שם  דרש  לו  לא  ובכוחות  לוילנא, 
ומלבד  בבוקר,  ובשבת  שבת  בליל 

זאת קיבל קהל עם צאת השבת.
בברכתו,  לזכות  כדי  נדחקו  אלפים 
וביניהם היה אדם שנחלש באמונתו. 
והקדיש  בכך  הרגיש  חיים'  ה'חפץ 
שוחח  שבהן  דקות  כמה  בעבורו 
חש  אשר  עד  באמונה,  וחיזקו  עימו 
כי דבריו הטביעו עליו את רישומם .

שמעו  מהחדר  האיש  משיצא 
לוחש  חיים'  ה'חפץ  את  הנוכחים 
כדאי  היה  מאיר,  ”ישראל  לעצמו: 
לחזק  כדי  לוילנא  מראדין  לנסוע 
והדברים  באמונתו..."  אחד  יהודי 
האנשים  אלפי  מתוך  נפלאים: 
שחיזק ה'חפץ חיים' בוילנא, התפעל 
הוא דווקא מיהודי אחד שזכה לחזק 

אותו באמונה (’להגיד' ח"ג עמ' 209).

ברכות השחר בחברותא תעתענה אמונים 
ב הרבים

בבבררכ ם 


