
אין שליט כה' אלוקינו
 ;...ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלַפְרעֹה ִהְתָּפֵאר ָעַלי ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְל"
ַּכה'  ֵאין  ִּכי  ֵּתַדע  ְלַמַען   ִּכְדָבְר ַוּיֹאֶמר  ְלָמָחר   ַוּיֹאֶמר 

ֱאקֵינּו" (ח ה-ו)
"'למחר' – התפלל היום שיכרתו למחר" (רש"י).

 הקשה הרמב"ן: "ידוע שמנהג כל אדם לבקש שתסור 
עד  המכה  הסרת  את  פרעה  עיכב  ומדוע  מיד"  רעתו 
למחר? ועוד, אם חפץ פרעה "שיכרתו למחר", מדוע 

ביקש שמשה יקדים ויתפלל על כך כבר מהיום?
בעל ה'שמן רוקח' הביא בשם דודו רבי אברהם הכהן 

שביאר זאת כך: 
והמזלות,  הכוכבים  של  בכוחם  האמין  שפרעה  כיוון 
כוכב  שולט  השבוע  מימות  יום  שבכל  לו  היה  ברור 
אחד בלבד. וכיוון שלאותו כוכב אין שליטה כלל על 
היום שבא אחריו, אין כל דרך להתפלל היום על ישועת 
המחר. לפיכך אמר פרעה למשה: אם ברצונך להוכיח 
שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לבדו, "התפלל 
יהיה  "כדברך"  השיבו:  ומשה  למחר".  שיכרתו  היום 
"למען תדע כי אין כה' אלקינו", שהוא השולט בכול, 

ותשועתו אינה מוגבלת ליום כזה או אחר. 
'בצל  בעל  שטרן  בצלאל  רבי  ביאר  האמור  פי  על 
ַלה'  "ִׁשירּו  ב-ג):  (צו  בתהילים  הפסוקים  את  החכמה' 
רּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו; ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ְּכבֹודֹו  ָּבְרכּו ְׁשמֹו ַּבּׂשְ
ְליֹום  ש"ִמּיֹום  מכך  כלומר  ִנְפְלאֹוָתיו".  ָהַעִּמים  ְּבָכל 
מושל  לבדו  שהוא  בגויים,  כבודו  מתפרסם  ְיׁשּוָעתֹו" 

בכול, בכל עת ובכל שעה. 
'יבין שמועה' אות קסב; 'באר שרים' בלק דרוש א

מערכות הטבע כפופות לתפילת הצדיק 
"ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה'" (ח כו)

שיסורו  ושוב  שוב  משה  התפלל  מדוע  לתמוה:  יש 
הייתה  שליחותו  מטרת  הלוא  מהמצרים,  המכות 
להוציא את בני ישראל, ומדוע גילה אכפתיות לסבל 

המצרים?
ביאר הרבי ר' בונים מפשיסחא:

תשובנה  הטבע  שמערכות  הוא  ברוך  הקדוש  רצה 
משה,  תפילת  באמצעות  דווקא  לתפקודן  ושוב  שוב 
כפופות  יהיו  הטבע  שמערכות  לדורות  לקבוע  ובכך 
לצדיקי ישראל כדי שבכל פעם שיבקשו להיטיב עם 
ישראל יהיה בכוחן לעשות זאת אף כנגד דרך הטבע. 
דבר שלא היה קורה אילו היו חוזרות לאיתנן במצרים 
בתהילים  הכתוב  כוונת  עומק  זהו  הבורא.  בהוראת 
(קיא ד): "ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלאָֹתיו ַחּנּון ְוַרחּום ה'", שרחמיו 
"זכר  שעשה  בכך  ניכרים  הוא  ברוך  הקדוש  של 
לנפלאותיו", בכך שהמכות סרו מהמצרים באמצעות 

תפילת משה.
'קול שמחה'

מכות שהיה צריך להפציר עליהן בתפילה
ֶהָערֹב  ַוָּיַסר  ה'...;  ֶאל  ַוֶּיְעַּתר  ַּפְרעֹה  ֵמִעם  מֶֹׁשה  "ַוֵּיֵצא 

ִמַּפְרעֹה" (ח כו-כז) 
את לשון הכתוב 'ויעתר' פירש רש"י שהוא מלמד על 
כך שמשה התאמץ במיוחד בתפילתו על מכת ערוב. 
אף להלן (י יח) על מכת ארבה כתבה התורה שמשה 
'העתיר' אל ה', ויש להבין מדוע דווקא במכות ערוב 

וארבה הוצרך משה להתאמץ בתפילה.
ביאר רבי עובדיה מברטנורא:

מהן;  הרוויחו  שהמצרים  בכך  התייחדו  אלו  מכות 
ב'ערוב' – מעורות החיות, וב'ארבה' –

חכמים  שאמרו  ולפי  למאכלם.  שמלחו  מהחגבים 
(תענית כה א) שאין נוטלים מן השמיים דבר שכבר ניתן 
בידי האדם, הוצרך משה להתאמץ כדי שיסורו באופן 
מוחלט. כך לא ייהנו רשעים אלו ולו קמעא מהמכות 

שהונחתו עליהם.
בדרך דרש ביאר האדמו"ר רבי ברוך מקומרנא:

מכת  בגלות:  תקופות  שתי  מסמלות  אלו  מכות 
פנים  יאירו  הגויים  שבה  התקופה  את  מסמלת  ערוב 
לישראל בנסותם לערבם ולבוללם בתוכם; על תקופה 
ישראל  שיעמדו  בתפילה  להרבות  משה  הוצרך  זו 
זאת  לעומת  התורה.  מדרך  יסטו  ולא  הקשה  בניסיון 
מכת ארבה מסמלת את התקופה שבה יפשטו הגויים 
על ישראל ויבקשו לכלותם כארבה. ואף על תקופה זו 
הוצרך משה להרבות בתפילה כדי שזממם לא יעלה 

בידם.
'עמר נקא'; 'שלשלת קאמרנא' עמ' תצד

'טרם יקראו ואני אענה'
 "ַהְעִּתירּו ֶאל ה' ְוַרב ִמְהיֹת קֹת ֱאקִים...; ַוּיֹאֶמר ֵאָליו 
ַהּקֹלֹות  ה'  ֶאל  ַּכַּפי  ֶאת  ֶאְפרֹשֹ  ָהִעיר  ֶאת  ְּכֵצאִתי  מֶׁשה 

ֶיְחָּדלּון ְוַהָּבָרד א ִיְהֶיה עֹוד" (ט כח- כט)
ביאר רבי שלמה קלוגר: 

'העתירו'  בלשון  כאן  ביקש  שפרעה  הסיבה 
שמשמעותה הפצרה יתרה (כפירוש רש"י לעיל ח ה) היא 
הוא  שהיה  שכפי  היה  בטוח  מלך  שבהיותו  משום 
נוהג בעבדו אילו היה מבקש ממנו דבר מה פעם אחר 
פעם, שמפעם לפעם היה עליו להגביר ולהעצים את 
הפצרותיו כדי שבקשותיו תיענינה, כך הקדוש ברוך 
הוא – לאחר פעמים כה רבות שהתפלל משה בעבורו, 
משה  אך  מרובה.  ובקשה  הפצרה  רק  תועיל  מעתה 
כפי  את  אפרש   " אך  העיר"  את  "כצאתי  לו:  השיב 
הצדיקים  שעל  לפי  יחדלון",  "הקלות  ומיד  ה'"  אל 
הדבוקים בה' נאמר (ישעיהו סה כד): "והיה טרם יקראו 

ואני אענה". 
'אמרי שפר'

פרשת וארא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם
סוד אריכות הגלות

"ָּכֵבד ֵלב ַּפְרעֹה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם" (ז יד)
המוכיח הקדום רבי משה כהנא מגיביטש בעל 'דרך משה' הרבה להוכיח 
ברכה.  כל  על  אמן  בעניית  הזהירות  חובת  על  לקחו  שומעי  ציבור  את 
רבים  היתרה,  מעלתן  למרות  אשר  אמנים,  שתי  על  הזהיר  במיוחד 
'המחזיר  ברכת  שאחר  'אמן'  הן:  ואלו  משים  מבלי  בענייתן  מזלזלים 
שכינתו לציון' – לפי שהציבור נחפז לומר 'מודים דרבנן', ו'אמן' שאחר 
'הפורש סוכת שלום... ועל ירושלים' הנאמרת בליל שבת – לפי  ברכת 
שהציבור ממהרים לומר אחריה 'ושמרו'. בדבריו סיפר על אודות חסיד 
אחד שביקש להבין מפני מה הגלות מתארכת, ולאחר שהתענה על כך 
ענו לו מן השמיים: "איך תבוא הגאולה והעולם אינם משגיחים לענות 
אמן על הברכות שבהן מבקשים על הגאולה – 'המחזיר שכינתו לציון' 
ו'הפורש סוכת שלום' ועניית אמן אחריהן מבטאת את ציפיית הציבור 

לגאולה". 
מוסיף וכותב ה'דרך משה': "על כן אני מתקן בכל הקהילות ובכל מקום 
ימתינו  'ושמרו'  שיאמרו  וקודם  'מודים'  שיתחילו  שקודם  נוסע,  שאני 
מעט, ואף יכו באגרוף על התיבה, כדי שיהיה פנאי לציבור לענות אמן 

כיאות".
ב'ספר הפנים' הוסיף והזהיר על אודות 'אמן' נוספת שאף היא מבטאת 
ציפייה לגאולה, הלוא היא ה'אמן' שאחר ברכת 'מחיה המתים', שרבים 

פותחים מיד באמירת 'קדושה' ושוכחים לענותה. 
ליבר  רבי  בשם  הובא  הגאולה,  להחשת  אלו  אמנים  של  סגולתן  מלבד 
הגדול מברדיטשוב, שהמדקדק בעניית אמן אחר ברכת 'המחזיר שכינתו 

לציון' ו'הפורש סוכת שלום' יזכה לאריכות ימים ושנים.
על הצדיק רבי חיים משה מנדל זצ"ל סופר: פעם בא אליו יהודי אשר 
היה זקוק לישועה. המליץ לו הרב מנדל לעורר את רעיו וידידיו לענות 

אמן אחר ברכות אלו, ומשעשה האיש כדבריו, זכה לישועה.
לב  "כבד  שלפנינו:  בפסוק  נרמז  זה  עניין  כי  כותב  זצ"ל  הכהן  ציון  רבי 
פרעה מאן לשלח העם", 'מאן' אותיות 'אמן'. מכאן רמז שעיכוב הגאולה 

הוא בשל סיבת אי עניית אמן אחר ברכות הגאולה. 
א): "למען  (סב  בישעיה  הפסוק  את  לכך  שסמך  הובא  הלוי'  ה'בית  בשם 
העולם  שאין  כיוון  אשקוט";  לא  ירושלים  ולמען  אחשה  לא  ציון 
'הפורש  ואחר  לציון'  שכינתו  'המחזיר  ברכת  אחר  אמן  בעניית  נזהרים 
כך  ובשל  מחשה,  אינו  הוא  ברוך  הקדוש  ירושלים',  ועל  שלום...  סוכת 

מתעכבת הגאולה.
רבי יהושע אלטר וילדמן אב"ד קונסקובולה הוסיף והמליץ על כך את 
תתן  וירושלים  תבכה  במר  ציון  כן  "על  'נחם':  בתפילת  אומרים  שאנו 
לציון'  שכינתו  'המחזיר  לברכת  רמז  תבכה" –  במר  ציון  כן  קולה"; "על 
"וירושלים  אחריה,  אמן  לענות  נזהרים  שאין  על  תבכה'  'במר  אשר 
שאף  ירושלים',  ועל  שלום...  סוכת  'הפורש  לברכת  רמז   – קולה"  תתן 
הוסיפו  רשומות  דורשי  אמן.  אחריה  עונים  שאין  על  קולה  נותנת  היא 
שהתיבות הבאות: "לבי לבי על חלליהם", רומזות לברכת 'מחיה המתים 
לענות  נזהרים  שאינם  אלו  על  ליבה  במר  בוכה  היא  שגם  [חללים]', 

אחריה אמן.
'דרך משה' ליום יא; 'ספר הפנים' אות מז; 'צרור החיים' [לר"י ליברזון] אות פט; 'עולם עשיה' דף 
קה ע"ב; 'יושיע ציון' אות ח; 'ואמרו אמן' ח"ב אות כד; 'נוטרי אמן' ח"ב עמ' כא 
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כתבו הקדמונים כי הגאולה מתעכבת 
לפי שמבלי משים שוכחים לענות על אמן על שלוש ברכות הגאולה: 

נקפיד כולנו לענות אמן על כל ברכה שנאמרת, גם כזאת שאנו ממהרים 
לומר אחריה דברים מסדר התפילה, כדוגמת ברכות הגאולה. 

מחיה המתים 
(לפי שממהרים 

לומר קדושה)

המחזיר שכינתו לציון 
(לפי שממהרים לומר 

מודים דרבנן) 

שלום  סוכת  הפורש 
עלינו... ועל ירושלים (לפי 

שממהרים לומר ושמרו)
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מלמד  סיפר  דלהלן  הסיפור  את 
בעל  ששמע את הסיפור מפי  מהמרכז, 

המעשה.

אני  שבו  התלמוד-תורה  במשרד 
כעוזר  העובד  יקר  יהודי  יש  מלמד, 
משימות  כולל  תפקידו  במשרד.  טכני  
צילום  לו:  ומחוצה  בתלמוד-תורה 
מסמכים, הדפסת דפי למידה למחנכים, 
כיוצא  עבודות  ועוד  מסמכים  תיוק 
דל  ושכרן  מרובה  טרחתן  אשר  באלו, 

למדי.

כי  העובדה,  אותי  התמיהה  מעודי 
האיש  של  הנמוכה  משכורתו  למרות 
הוא  מתגורר  הפשוטות,  והליכותיו 
הירושלמיות,  הפאר  משכונות  באחת 
הם  בו  הדרים  שרוב  יוקרתי  בבניין 

אזרחי חו"ל עתירי ממון.

הוא  בן  בוודאי  כי  שיערתי  לתומי 
בתלמוד- ועבודתו  עשירה,  למשפחה 
שעותיו  את  למלא  כדי  רק  היא  תורה 
אולם  שמיים.  לשם  אף  ואולי  הפנויות 
באחד  כאשר  תדהמתי  הייתה  רבה  מה 
שטר  כשבידיו  האיש  אליי  ניגש  הימים 
ערב  להיות  ממני  ביקש  והוא  הלוואה, 
בעבורו על הלוואה . "אני זקוק להלוואה 
המינוס'  את  'לסגור  כדי  בדחיפות 
ואני  בבושה,  האיש  הסביר   – בבנק..." 

עמדתי נדהם; האם חסר לאיש כסף?!

כמו קרא את מחשבותיי, המשיך האיש 
והסביר לי:

נזקק  שאני  כך  על  תמה  אתה  "בוודאי 
לכסף, הלוא גר אני בבניין שהוא כמעט 
הראשון  אינך  בירושלים.  ביותר  היקר 
שאני נאלץ להסביר לו זאת; אמנם אני 
מתגורר בסביבה עשירה, אולם העושר 
בביתי  הדלת...  מפתן  על  אצלי  נעצר 

שוררת עניות של ממש.

דירה  אליי  הגיעה  מהיכן  תשאל  אם 
זהו  אך  לי,  תאמין  שלא  ייתכן  שכזו, 

הסיפור שמאחורי הדברים:

בעבר גרתי באחת משכונותיה הוותיקות 
בת  ישנה  קרקע  בדירת  ירושלים  של 
שלי,  הייתה  לא  היא  שאף  חדרים,  שני 

שכן שכרתי אותה בדמי מפתח.

התמלא  וביתי  השנים  שחלפו  ככל 
והתעצם  הצפיפות  גדלה  כך  בילדים, 
אחד  אליי  פנה  הימים  מן  ביום  הקושי. 
בפסקנות:  לי  ואמר  הקטנים  מילדיי 
לדירה  לעבור  חייבים  אנחנו  'אבא, 

חדשה. צפוף כאן!'

'בקושי  במרירות:  מולו  חייכתי 
ההוצאות  על  לשלם  מצליחים  אנחנו 
ולו  נוכל  וכיצד  החודש,  של  השוטפות 
הילד  אולם  חדשה'.  דירה  על  לחלום 
בפסקנות:  ואמר  שב  והוא  עקשן,  היה 
גדולה  לדירה  לעבור  חייבים  'אנחנו 
בתמימות  והבטיח  הוסיף  ואף  יותר!' 
ואף  בעצמי,  כך  על  'אתפלל  טהורה: 
על  יתפללו  המשפחה  בני  שכל  אדאג 

כך'.

יום  ומאותו  הבטחתו  את  שמר  הילד 
ואילך הקפיד להתפלל על כך בכל יום, 

ואף הזכיר לאחיו להתפלל על כך.

כאשר  הסדר,  בליל  מכן  לאחר  מה  זמן 

'לשנה  המשפחה:  בני  כל  יחד  שרנו 
הקטן  בני  נעמד  בירושלים',  הבאה 
גם  חדשה!'  'ובדירה  וצעק:  הכיסא  על 
הוא  ששרנו  והשלישית  השנייה  בפעם 
הרביעית  ובפעם  זאת,  להוסיף  דאג 

השתכנענו וענינו אחריו יחדיו 'אמן!'

אומר את האמת – אם עד אז התייחסתי 
הסדר  בליל  ילדות,  כמשובת  לעניין 
הצטרפתי  אני  וגם  בתוכי,  זז  משהו 
כך  על  לבקש  והתחלתי  לתקווה 

בתפילותיי.

חודש  של  בתחילתו  הערבים  באחד 
יהודים  שני  דלתי  על  הידפקו  אייר, 
כדי  לביתי  להיכנס  וביקשו  נכבדים 
באו  כי  סברתי  לתומי  עימי.  לשוחח 
כן הבהרתי  להתרים אותי לצדקה, ועל 
להם  לעזור  אוכל  לא  כי  מראש  להם 
מצידם  הם  אולם  אחד...  משקל  ביותר 

הבהירו כי רצונם אך ורק לדבר עימי.

אותם  הושבתי  לביתי,  אותם  הכנסתי 
לצד השולחן הדל, והם סיפרו לי כי הם 
תלמידים של רב מפורסם מחו"ל שחפץ 
והוא  הקודש,  בארץ  משכנו  את  לקבוע 
כמקום  שלי  הבית  על  דווקא  הצביע 

ראוי להקמת בית מדרשו.

'אנו מוכנים לרכוש ממך את הדירה בכל 
וקיבלנו  בעליה  עם  דיברנו  כבר  מחיר. 
את הסכמתו, ואולם מתוקף 'חוק הגנת 

הדייר', חייבים אנו את אישורך'.

שייכת  שהדירה  כיוון  כי  להם  הסברתי 
לי  ישלמו  אם  גם  מפתח,  בדמי  רק  לי 
כפליים ממחיר השוק לא אוכל למצוא 
דירה חילופית. ואולם הם היו עקשנים: 

'מה אתה רוצה בתמורה?' הם שאלו.

שהיה  בעיתון  בני.  של  בחלום  נזכרתי 
פרסומת  בלטה  לפניי  השולחן  על 
הנבנה  יוקרה  פרויקט  על  שבישרה 
הייתה  דעת  זחיחות  ירושלים.  במרומי 
הפרסומת  על  באצבעי  החוויתי  בי. 
הנכבדים:  לאורחיי  ואמרתי  האמורה 
'תמורת דירתי אני מבקש דירה חלופית 

בפרוייקט זה!'

'אנו  להפתעתי,  ענו  הם  בעיה',  'אין 
נרכוש בעבורך דירה בת ארבעה חדרים 

בפרויקט זה'.

השניים  שלפו  מיד  כאשר  בי  אחז  הלם 
אלו  אי  בו  הוסיפו  מכיסם,  מוכן  מסמך 
והעניין  אותי,  החתימו  נדרשות,  שורות 

הסתיים לחיים ולשלום.

הסדר  ליל  את  חגגנו  כבר  הבאה  לשנה 
יחדיו:  שרנו  וכאשר  החדשה,  בדירה 
בפניו  הבטתי  בירושלים'  הבאה  'לשנה 

של בני הקטן שנצצו מאושר..."

ממשיך ומספר המלמד:

בעליו  מפי  המעשה  את  שמעתי  כאשר 
באחד  כאשר  אולם  להאמין,  התקשיתי 
משפחתו  בבן  באקראי  פגשתי  הימים 
לי  סיפר  והלה  הרוכשים,  אחד  של 
המלאים,  פרטיו  על  הסיפור  את  מצידו 
אזי חדרה ההכרה בליבי. אכן, אין גדול 

מכוח התפילה".
'ממשנתה של תורה' במדבר תשע"ו

סיפור שבועי על אמן ותפילה  ססיפפומעמעשה אמונים ם
 זיכוי הרבים בעניית אמן (ד)

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

לשנה הבאה בדירה חדשה...
 "אוי לאותה בושה..."

בכלל  ה'  בעבודת  הגדולים  המפריעים  מן 
בחברותא  השחר  ברכות  אמירת  ובהנהגת 
ביחידים  ואם  הבושה.  מחסום  הוא  בפרט 
הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה בבואנו 
לדבר על אודות אותם אצילי נפש אשר נטלו 

על עצמם לזכות את הרבים בעניין זה.  
נפתח ונגלה את הידוע, כי לא פעם תחושת 
כי  הוא  סבור  לעיתים  אותו.  מטעה  האדם 
העולם מביט עליו בעקימת עין, אולם באמת 

משוחחים עליו בקנאה ובהערכה. 
אולם לגופו של עניין, אכן, דרושה מידה רבה 
של מסירות נפש כדי לזכות במצווה חשובה 
זו, באשר כאמור עדיין יש רבים שטרם נתנו 
וכאשר  לה.  הראוי  הכבוד  את  זו  למצווה 
באים לעוררם ולעודדם לומר את ברכותיהם 
בשלמות ולענות 'אמן' אחריהם, נדרשת לכך 
זאת  ועל  דקדושה,  עזות  של  הגונה  מידה 

באנו לכתוב במאמר זה.
ראשי  היא  אמ"ן  כי  קדמונים  דרשו  כבר 
אחד  "שכל  לפי  נפשי",  מוסר  "אני  תיבות: 
מישראל מחויב למסור נפשו על עניית אמן, 
הברכות  לומר  מחויב  מישראל  איש  וכל 
שאר  או  הבית  בני  שישמעו  כדי  רם,  בקול 
העומדים אצלו ויכולים לענות אמן, שמילת 
אמן עדות הוא על הברכה שהוא אמת, ואם 
על  להעיד  שמעלים  כמו  הוא  בלחש  יאמר 

הדבר..." ('דרך משה' ליום י"א)
וכן כתב בעל 'פלא יועץ':

"הן אמרו: 'כל העונה אמן בכל כוחו פותחין 
לו שערי גן עדן', ומתוך השכר נבין כמה נחת 
רוח עושה ליוצרנו. אשרי יילוד אישה שיזכה 
מזה,  גדול  שכר  לו  אין  ליוצרו,  נחת  לעשות 
לעשות  נפשו  למסור  הישראלי  לאיש  וראוי 

נחת רוח ליוצרו" ('חסד לאלפים' נו).

'ולא יתבייש... בעבודת ה' יתברך'
בסימן  הרמ"א  רבנו  לנו  השתית  לחינם  לא 
הראשון ב'שולחן ערוך' יסוד מוסד בעבודת 
המלעיגים  אדם  בני  מפני  יתבייש  "ולא  ה': 
עליו בעבודת השם יתברך", משום שעובד ה' 
האמיתי היודע להעריך מצווה קלה כחמורה, 
נדרש לעיתים לעזות דקדושה – לעמוד מול 
גבות מורמות, ולעיתים אף יותר מכך... ובכל 

זאת להמשיך בעבודתו בלא רפיון.
וכפי שקדם וביאר הטור (או"ח א) שלכך פתח 
"לפי  כנמר",  עז  ב"הוי  מ"כ)  פ"ה  (אבות  התנא 
שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי 
ונמנע  מצוה  לעשות  חפץ  אדם  שפעמים 
עליו.  שמלעיגים  אדם  בני  מפני  מלעשותה 
המלעיגים  כנגד  פניך  שתעיז  הזהיר  כן  ועל 
ואל תמנע מלעשות המצוה... וכן הוא אומר 
מתבייש  אדם  שפעמים  הבושה,  לעניין 
הבורא  מפני  שיתבייש  ממה  יותר  מחברו 
כנגד  מצחך  שתעיז  הזהיר  כן  על  יתברך, 

המלעיגים ולא תבוש".
על דברי הטור הביא הב"ח בשם המהרש"ל, 
"שתעיז  הטור:  נקט  לחינם  לא  כי  שדייק 
רמז,  עניינים  לשני  כי  תבוש",  ולא  פניך... 
אם  אף  פנים  להעז  יש  המלעיגים  שכנגד 
אינו בוש מפניהם. ואולם לגבי הבושה שהיא 
בפני  דבר  לעשות  שבוש  לעצמו,  האדם  בין 
אנשים חשובים אף אם באמת אינם לועגים 

עליו, שב והזהיר: "ולא תבוש".
כאמור, דרש הטור את דבריו מלשון התנא: 
הדברים  מצווה  בכל  ואם  כנמר",  עז  "הוי 
אמן.  בעניית  וכמה  כמה  אחת  על  אמורים, 
ח):  ד  (שה"ש  הפסוק  מלשון  שנרמז  וכפי 

אריות  ממעונות  אמנה...  מראש  "תשורי 
'מאמ"ן',  תיבות  ראשי   – נמרים"  מהררי 
אמן  עניית  למצוות  הנוגע  שבכל  ללמדך 
'בני  (יו"ר  וגיבור  כנמר  עז  להיות  האדם  נדרש 

אמונים' הרב יעקב דב מרמורשטיין). 

ההרגל נעשה טבע
כתב רבנו הרוקח (הל' חסידות) כי כך היא הדרך 
בעבודת ה'; המתאווה להיות חסיד, בתחילה 
בוש מאוד להתנהג בהנהגות חסידותו, אולם 
היו  אילו  אף  בדבר,  מתרגל  שהוא  לאחר 
נותנים לו ממון רב שיעזוב דרכו, אינו מוותר 

עליה בעד שום ממון שבעולם.
ואכן, אלו שזכו להיות ממזכי הרבים בעניית 
אותם  ליוו  והבושה  הקושי  כי  מעידים  אמן 
מוותרים  אינם  וכיום  דרכם,  בתחילת  רק 
שבעולם.  הון  כל  בעד  הנעלה  תפקידם  על 
מצד  שקיבלו  חמות  תגובות  לאור  ובפרט 
לומר  תמיד  ייחלו  מהם  רבים  אשר  הציבור, 
את ברכותיהם בשלמות, ובזכות אותם מזכי 

הרבים הוציאו את רצונם אל הפועל.
כאמור, החיזוק כנגד מידת הבושה נצרך רק 
בתחילה, ואולם ההכרח לא יגונה להביא אך 
גאוני  קמאי,  תקיפי  של  מדבריהם  מקצת 

המוסר, בעניין זה:
כך כתב רבנו יונה:

לעשותה  צריך  מצוה  כשיעשה  האדם,  "כן 
יעשנה  ולא  בכך,  שצוה  השם  כבוד  בשביל 
מן  ימנע  ולא  אדם.  בני  שיפארוהו  כדי 
אדם,  בושת  או  מלך  יראת  מפני  העבודה 
אדם  שמעלת  מזה  גדול  משוגע  לך  שאין 
ופירושי  (דרשות  השם"  ממעלת  בעיניו  גבוהה 

רבנו יונה עה"ת פ' יתרו).

ורבנו יהודה החסיד כתב:
עושה  ואינך  לעשות  לידך  שבא  דבר  "וכל 
שוטה',  'חסיד  שיקראוך  הבושת,  מפני 
היית  הגזירה  בשעת  היית  שאילו  תחשוב 
אערקתא  אפילו  קלה,  עבירה  על  נהרג 
שאכוף  שכן  וכל  ב).  עד  סנהדרין  (ראה  דמסאנא 
מַלבֶּנת  הבושה  ואם  בידי...  המסור  יצרי  את 
פניך הרי הוא כקרבן כפרה, ומוטב שתתבייש 
 – רבבות  כמה  בפני  תתבייש  ואל  מאה  בפני 
ובפני אותם עצמם – לאחר מותך. וכן המונע 
את המצוה מפני הבושת בין במצות עשה בין 
לאחר  בפרהסיא  יתבייש  תעשה  לא  במצות 

מותו בפניהם..." ('ספר חסידים' קנה).
עצה טובה לדבר דרש הרבי בעל 'דברי יציב' 

מצאנז:
"בד בבד עם החיוב להיות בהכנעה ובשפלות, 
צריך שיהא לו גם מנה זעירה ממדת הגאוה 
שמכלכל  מי  שבשמינית'...  משמונה  'אחד   –
ארחותיו על פי מחשבה זו, קל לו לקיים מה 
שנאמר בסעיף הראשון ב'שולחן ערוך' או"ח: 
עליו  המלעיגים  אדם  בני  מפני  יתבייש  'ולא 
לדקדוק  לב  נשים  יתברך';  השם  בעבודת 
מלעשות  ימנע  שלא  אמרו  שלא  הלשון, 
'ולא  אמרו  לא  גם  הבושה,  בגלל  מצוה  איזו 
התפעל,  מלשון   – יתבייש'  'ולא  אלא  יבוש', 
בושה,  שום  בנפשו  ירגיש  שלא  והיינו 
לשונם  ללעג  תהא  ולא  והשפלה,  נחיתות 
יציב'  ('אמרי  עליו..."  והתפעלות  השפעה  שום 

עמ' רלב).

ברכות השחר בחברותא תעתענה אמונים 
הרב כוי

בבבררכ ם 


