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  (רש"י) תמיד בכל כחו שיתחזק אדם בהם - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  ותשע" ראהפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי שיחה מ

תפילת הצדיקים

  נחת רוח לפני

אמרו חז"ל (יבמות סד, א) מפני מה היו אבותינו עקורים מפני שהקב"ה 
מתאווה לתפילתם של צדיקים, היינו שהקב"ה רוצה את תפילת הצדיקים, 
לכן האבות והאמהות היו עקורים, כדי שיהיה להם הכרח להתפלל 
להקב"ה, ובזה יתקיים רצונו ית' שיתפללו אליו. ויש להתבונן בטעם הדבר, 

  הקב"ה מתאווה לתפילת הצדיקים. מפני מה 

(תענית ב, א) על הפסוק ולעבדו כמאמרם הנה תפילה היא עבודה שבלב, 
בכל לבבכם איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפילה, יש עבודת הגוף 

  ויש עבודה שבלב, ובתפילה העיקר הוא עבודת הלב. 

יא על זה כמו שמצינו בקרבנות שנאמר בהם ריח ניחוח אשה לה', והב
 רש"י מדברי חז"ל (ספרי פרשת פינחס) נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה 

ומהו הנחת רוח? כי עיקר הקרבן הוא הכוונה שבלב, כמו שביאר  .רצוני
הרמב"ן בפרשת ויקרא (א, ט) שצריך בעל הקרבן להרגיש שכל מה שעושים 

אלא  לבהמה היה ראוי לעשות לו מפני שחטא, והוא מחויב למסור את נפשו,
שמן השמים מקבלים את נפש הבהמה תחת נפשו, וכשחושב ומתבונן בזה 

  זהו הנחת רוח להקב"ה.  ,וחוזר בתשובה

כתב הנפש החיים (ב, יד) ביאור הכתוב ולעבדו וכו' בכל  ,וכך גם בתפילה
נפשכם, שעבודת התפילה השלמה צריך שתהיה עם הנפש, כי מצינו בכמה 

ז"ל שהתפילה נקראת נפש, כמו שנאמר בותינו מקומות במקרא ובדברי ר
(שמ"א א, טו) ואשפוך את נפשי. והענין, שעבודת התפילה היא במקום 
הקרבן, וכמו שענין הקרבן היה להעלות נפש הבהמה למעלה, וכל עיקר 
הכפרה היה תלוי בזריקת הדם הוא הנפש, וכן הקטרת האימורים עיקרם 

לה הוא להעלות ולמסור היה לכוונת העלאת הנפש, כן עיקר ענין התפי
  ולדבק נפשו למעלה, עכ"ד, ויעוין עוד בהרחבת דבריו שם. 

וכמו בקרבנות שעל ידי כוונת הלב  שעיקר התפילה הוא הכוונה,מבואר 
     של האדם המביא את הקרבן יש נחת רוח להקב"ה, כך גם בתפילה 

בכוונת להקב"ה שהיא במקום קרבנות, אם אדם שופך את נפשו ומתפלל 
  , ולזה הקב"ה מתאווה. לפניוהלב, יש בזה נחת רוח 

  תפילתם של צדיקים

עבודת מפני ש, "צדיקים" ם שללתפילתבמיוחד והקב"ה מתאווה 
ם היא עם יותר לב, וגם מה שהם מבקשים בתפילתם אינם ההתפילה של

מבקשים סתם על צרכי עצמם, אלא לשם שמים, שיהיו להם אמצעים 
  . לה כזו היא נחת רוח להקב"התפילעבודת השם, ו

וביבמות שם אמרו ויעתר יצחק לה', למה נמשלה תפילתם של צדיקים 
צדיקים הכעתר, מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום כך תפילת 

מהפכת מידותיו של הקב"ה ממידת רגזנות למידת רחמנות, היינו כמו עתר 
כוח להפך  שהוא כלי המהפך את התבואה, כך תפילת הצדיקים יש בה

  מידותיו של הקב"ה ממידת הדין למידת רחמים. 

והענין בזה מפני שתפילת הצדיקים עושה נחת רוח להקב"ה, וכשיש  
 ודם,  זה מעביר את הכעס, ולהבדיל כן הוא גם בבשרהרי לפניו נחת רוח 

 שמצינו באחשוורוש שעשה הנחה למדינות בזמן משתה אסתר, כי  כמו
וזהו כוחה של  עושה הנחות לפנים משורת הדין,שמח הוא בזמן שהמלך 

ממידת רגזנות למידת רחמים תפילת הצדיקים להפך מידותיו של הקב"ה 
  . ית' ועל ידי הנחת רוח שיש בזה לפני

ויזכור אלוקים את נח ואת כל וכן מצינו בפרשת נח (בראשית ח, א) "
ופירש רש"י רוח  ,"החיה וגו' ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישוכו המים

אלוקים זה  ,ובתחילת הפסוק שם פירש רש"י .תנחומין והנחה עברה לפניו
נח נו שהיי. , ע"כונהפכה למידת רחמים על ידי תפילת הצדיקים ,מידת הדין
, ותפילתו הייתה עם כל הלב, כדרך התפלל שייפסק המבולו ,היה צדיק

היה נחת רוח להקב"ה, ונהפכה מידת הדין למידת בזה תפילת הצדיקים, ו
  . ולפני ועברה רוח תנחומין ,הרחמים

  פנימיות הנשמה

הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים, והרצון הזה קיים כל הזמן, 
  שיהיו צדיקים מתפללים ועובדים לפניו בכל לבם. 

 זה מזבח בנוי " לעולם זאת על ישראל" ובאמת אמרו (מנחות קי, א)
ופירש רש"י: לעולם זאת על  ,ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן

בשלמים ובקרבנות משתעי, דלעולם מקרא הוא בדברי הימים,  –ישראל 
הם עומדים, והיכי דמי? מזבח בנוי בשמים, ומיכאל עומד ומקטיר עליו, 

, ומיכאל בית המקדש ומזבח בנוי, גם לאחר החורבןיש היינו שבשמים ע"כ. 
  מקריב שם קרבנות. עומד ושהוא שר של רחמים 

ם מדרשות חלוקיהביאו ? התוספות שמקריב מיכאל ומה הם הקרבנות
ויש מי שאומר כבשים בזה, יש מי שאומר שמקריב נשמותיהם של צדיקים, 

בבית המקדש של הנה  .מהו ענין נשמותיהם של צדיקיםונתבונן  .של אש
מטה שורפים ומקריבים גופים של בעלי חיים, אבל נשמות הרי הן קיימות 

   .ואינו נשרפות, ומהו הדמיון בזה לקרבנות

ונראה כי "נשמותיהם של צדיקים" הכוונה לעבודת השם של הצדיקים 
בשערי תשובה לרבינו יונה כגון מה שמצינו ושנובעת מתוך פנימיות נשמתם, 

אחת ממדרגות התשובה היא כי ) (ש"א יב, יגשביאר עיקרי התשובה, וכתב 
דרגה גבוהה של חרטה שבאה מתוך טוהר הנשמה העליונה והיינו היגון, 
  מרגיש בחומר החטא ומצטער עליו עד כדי יגון.  שאדם

אך אם אבד  ,כי גם הפסד דינר או איסר קשה בעיני האדםוכתב שם 
וכן על  ,שרו בענין רע ויצא נקי מנכסיו נפשו עליו תאבל ותכבד אנחתווע

    ראוי שיצטער  םויותר מה ,צרות רעות ורבות כאבו נצח ויגון בלבו יומם
  ך, עיין שם בכל דבריו בזה. השם יתברמי שהמרה את 

את הפסוק "כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח על זה והביא 
מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי", ופירש כי יעטוף הוא מלשון צער, ורוח 

, היינו כאשר הנשמה מצטערת על החטא, אז הקב"ה היא הנשמה העליונה
נים, והיא כמו שר קרוב מוחל ומתרצה, כי הנשמה היא מלפני, מן העליו

הוא מוכרח  ,אצל המלך, וכשהמלך רואה את צערו של השר הקרוב אליו
לרחם, לכן הקב"ה מרחם כשרואה את צער הנשמה, וזוהי מדרגת היגון. 

נרצתה הנשמה יותר מאשר תירצה ברוב ייסורי הגוף וכתב שם כי בזה 
  ומכאוביו, כי צער הנשמה הוא בפנימיות האדם. 

מתאווה לתפילתם של צדיקים, כי תפילה היא "כלות הנפש  הקב"הולכן 
שהוא  ,ביגוןששער חשבון הנפש פ"ג), וכמו  בות הלבבותאל האלוקים" (חו

צער הנובע מפנימיות הנשמה, הנשמה נרצית בזה להקב"ה, וריצוי היינו 
נחת רוח לפניו, כך גם תפילת הצדיקים, שהיא מתוך פנימיות הנשמה, יש 

  להקב"ה.  פניו ית', והנשמה נרצית בזהבזה נחת רוח ל

ענין נשמותיהם של צדיקים היינו עבודת השם של הצדיקים ואם כן, 
שבאה מתוך טוהר הנשמה העליונה, כגון תפילת הצדיקים וצערם על 

ובקרבן הרי רוחניות ותשוקתם להקב"ה, שזה נחת רוח לפניו כמו קרבנות, 
יש הרבה והעיקר הוא כוונת המקריב, שמרגיש שהוא חייב למסור את נפשו, 

זוהי דרגה גבוהה של פנימיות  ,נשמותיהם של צדיקיםכך ה, כוונדרגות ב
"לעולם זאת על כתוב הלב שבאה מתוך טוהר הנשמה העליונה. ועל זה 

שבכל הדורות תמיד יש בעולם צדיקים שעובדים את השם עם ישראל", 
  שלהם, וכל תפילתם היא על כבוד שמים.  הפנימיות

זהו "נשמותיהם של צדיקים", לא צדיקים הנמצאים בעולם הבא, שהם 
כבר לא יכולים לעשות מצוות ולעבוד את השם, אמנם בעולם הבא יש 

שאין לשער, אבל עבודת השם לא שייך שם, רק הצדיקים תענוגים רוחניים 
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ת שלהם, זה הקרבנות שבעולם הזה, שעובדים את השם עם הפנימיו
שעולים לשמים, ומיכאל המלאך של רחמים מקריבם לפני הקב"ה, ובזה 

  מהפך מידותיו של הקב"ה ממידת הדין למידת רחמים. 

  התפשטות הגשמיות

, , ובשולחן ערוך הלכות תפילה (צחעבודה שבלבוהנה יש הרבה דרגות ב
בשפתיו, ) כתב: המתפלל צריך שיכוון בלבו פירוש המילות שמוציא א

ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד 
אילו היה מדבר לפני י שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו, ויחשוב כ

מלך בשר ודם היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה לבל ייכשל, קל וחומר לפני 
  מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא חוקר כל המחשבות. 

ם, וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה, שהיו וכתב ש והמשיך
מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות 
ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה, ע"כ. היינו 
שבתפילה יש דרגה של התפשטות הגשמיות, שהמתפלל שוכח מכל ענייני 

ו כל השאיפות של עולם הזה, ואינו העולם הזה, ובאותו הזמן בטלים אצל
  מרגיש כלל שיש לו גוף גשמי, רק נפש ונשמה בלי גוף. 

תפילתם של צדיקים, תפילה שבאה מתוך טוהר הנשמה העליונה,  אהי וזו
, תפילות על המזבח בשמיםהקרבנות שמקריב מיכאל אלו הם ותפילות 

  כאלו שהקב"ה מתאווה להם, וזה נקרא עבודה. 

 וות עשה שהן מעלות העליונות, ובהןובשערי תשובה (ג, יז) כתב שיש מצ
מעלת העבודה שנאמר (דברים י, כ) ואותו תעבוד, והיינו מצות התפילה 

וכן במעלות העליונות, שיש הרבה מדרגות שהיא עבודה שבלב, וכתב שם 
  הרבה דרגות השייכות לפנימיות הלב. בה תפילה יש 

  מצות העבודה

העבודה שבלב, לדעת הרמב"ם היא מצות עשה בפני עצמה   והנה מצות
תפילה, וכך כתב במנין המצוות (עשה ה') שציוונו לעבדו יתעלה וכבר על 

נכפל ציווי זה פעמים, אמר ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר ואותו 
תעבודו, ואמר ואותו תעבוד, ואמר ולעבדו, ואף על פי שזה הציווי הוא מן 

ם וכו' יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה, ולשון ספרי הציוויים הכוללי
   ולעבדו זו תפילה, ואמרו גם כן ולעבדו זה תלמוד, ובמשנתו של רבי 
אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אמרו מנין לעיקר תפילה בתוך המצוות 
מהכא את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד, ואמרו עבדהו בתורתו עבדהו 

  ת שם להתפלל וכו', ע"כ. במקדשו, כלומר ללכ

מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר  :ובהלכות תפילה (פ"א ה"א) כתב
ועבדתם את השם אלוקיכם, מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפילה 
שנאמר ולעבדו בכל לבבכם אמרו חכמים איזו היא עבודה שבלב זו תפילה 

מצות העבודה  מן התורה להתפלל בכל יום, וזוהיחיוב היינו שיש  .וכו'
  על תפילה. מיוחדת שבלב, שהיא מצוה 

אך יש ראשונים שסוברים (יעוין ברמב"ן במנין המצוות שם) שאין זו 
תורה לימוד המצוה השייכת דווקא לתפילה, אלא לכל ענייני עבודת השם, 

 .וכל מעשי המצוות, שצריך לעשות אותם עם כל הלב, מתוך הרגשת העבדות
שזו מצוה כוללת את כל התרי"ג מצוות, מכל אמנם לדעת הרמב"ם אף 

להתפלל בכל יום, ואם שאדם חייב מקום יש בזה מצוה מיוחדת על תפילה, 
  . דאורייתאביטל מצות עשה  ,ולא התפללאחד עבר יום 

ומצינו דבר דומה לזה בשמחה של מצוה, שהיא חיוב גדול מאד, ועל זה 
את השם אלוקיך באה התוכחה (דברים כח, מז) תחת אשר לא עבדת 

והנה שמחה של מצוה שייכת גם בכל השנה, אבל ביום  .בשמחה ובטוב לבב
  טוב יש מצוה בפני עצמה של שמחה, לשמוח במצוות היום, ומי שאינו 

  שמח ביום טוב ביטל מצות עשה של שמחת יום טוב. 

ובכל השנה אין שיעור לשמחה של מצוה, כמה פעמים ביום, ובאיזה 
מעשים לשמוח, ויש הרבה דרגות בזה, אך מי שאינו שמח לא ביטל מצות 

ה היא רק הידור בכל מצוה, ואינה מצוה בפני עשה, כי בכל השנה השמח
עצמה, ואמנם אם חסר השמחה זה דבר חמור מאד, שחסר בהכרת חשיבות 

אינו ומי שאבל ביום טוב זו מצוה בפני עצמה לשמוח ביום טוב,  ,המצוות
  שמח ביום טוב ביטל מצות עשה מתרי"ג מצוות. 

בפני עצמה על  וכך היא גם מצות העבודה, שלדעת הרמב"ם היא מצוה
תפילה, אמנם זה גם הידור בכל המצוות לעשות אותם עם כל הלב, והשכר 

בכל  כל הלב, אבלעם על זה גדול מאד, אין לשער שכר העבודה בשמחה 
המצוות אם חסר העבודה שבלב זה לא ביטול מצוה, ואילו בתפילה סובר 

   .של עבודה שבלבביטל מצות עשה הרמב"ם שאם לא התפלל 

של עבודה שבלב, כללית וגם לפי החולקים על הרמב"ם יש חיוב ומצוה 
יא מצוה הכוללת את כל והמצוה בפני עצמה על תפילה, אלא שאין זו 

המצוות כנ"ל, לעשותם עם כל הלב, ובכלל זה גם ענין השמחה, לקיים את 
המצוות בשמחה מתוך הכרת חשיבות המצוות, שזה דבר ששייך ללב, וכן 

להתפלל מתוך שמחה והכרת מעלת התפילה, וכפי שהביא גם בתפילה 
תפלל יהא לבך שמח עליך אתה מכשהמסילת ישרים (פרק י"ט) בשם מדרש, 
  ! שאתה מתפלל לאלוקים שאין כיוצא בו

  ישמעאל בני ברכני

בגמרא (ברכות ז, א) שרבי ישמעאל כהן גדול נכנס לפני מצינו והנה 
 יהי רצוןרכני, אמר לו רבי ישמעאל ולפנים, והקב"ה אמר לו ישמעאל בני ב

מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם 
  . בניך במידת הרחמים ותיכנס להם לפנים משורת הדין

שזקוק לברכתו של רבי דבר איזה וצריך ביאור וכי הקב"ה חסר לו 
כאן ברכה היכן יש ? וגם מהו שאמר רבי ישמעאל יהי רצון וכו', ישמעאל

להקב"ה, הלא זו תפילה ובקשה שהקב"ה יתנהג עם כלל ישראל במידת 
  ויעוין בנפש החיים שער ב' פ"ד מה שביאר בזה. הרחמים, 

ויתכן לפרש כי הקב"ה אמר לו "ברכני" היינו תתפלל לפני, שכל ברכה 
הנה כשאדם מברך את חברו, יש להבין כיצד הברכה היא גם תפילה. כי 

אני מאחל, או יש כאלה שאומרים בלשון  ?הכוונה בברכהמועילה, ומה 
אשמח אם יהיה לך טוב, אבל זו אינה ברכה, ורק מראה בזה את אהבתו 

כמו שכתוב "יברכך וענין ברכה הוא שמבקש מהקב"ה שיברכהו, אליו, 
השם וישמרך", וגם כשאינו מזכיר שם שמים בברכתו, מכל מקום זו 

ובלי זה , כי הברכה היא בידי שמים, הכוונה, שהברכה תחול מן השמים
מדוע שתחול הברכה, וכי יש בכוחו לגזור או להבטיח שכך יהיה, אלא 

, ומזכירים יברכו אותו מן השמיםשעבור השני ובקשה הברכה היא תפילה 
את הברכה בלשון נוכח למתברך, אני מברך אותך, היינו תפילה בלשון נוכח, 

  שאני מתפלל עליך ומבקש מן השמים שיהיה לך טוב. 

וזהו שאמר הקב"ה לרבי ישמעאל ברכני, תתפלל לפני, שעל ידי תפילתך 
מלא רחמים על שהיא תפילה של צדיק, יהיה נחת רוח לפני, ועל ידי זה את

שראל, כי הקב"ה הוא טוב ומיטיב ורוצה לנהוג במידת הרחמים, אלא כלל י
שיש כללים אימתי שייך שתהיה מידת הרחמים, וכפי שיש חוקי הטבע 
הגשמיים כגון מהלך השמש והירח שעל זה נאמר (תהלים קמח) חק נתן ולא 

יש חוקים קבועים בהנהגה הרוחנית של הבריאה, כמו שכתוב גם יעבור, כך 
תשמעו בקולי וגו', ואם לא תשמעו לי וגו', מן השמים נגזר שכך אם שמוע 

מוכרח להיות, שכל השפעה לטובה באה על ידי מעשים טובים, ועל ידי 
להיפך, ואמנם לפעמים הקב"ה מאריך אף, ויש עוד חשבונות  מעשים רעים

  בזה, אך כלל ההנהגה היא לפי מעשי האדם. 

 שלפעמים חסרה הסיבה והקב"ה רוצה לנהוג במידת הרחמים, אלא
וצריכים לזה שינוי הטבע הרוחני, ובתורה כתובים כל כללי וחוקי הטבע 
הרוחניים, אימתי שייך לנהוג במידת הרחמים ואימתי לא, וגם כאשר יש 
מעשי ניסים שלא כדרך הטבע, אין עושים מן השמים סתם ניסים, אלא הכל 

  תלוי בזכויות, במעשי האדם ובהנהגתו. 

הקב"ה לרבי ישמעאל ברכני, ואמר לו רבי ישמעאל יהי רצון ולכן אמר 
, כי זהו שיגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמיםמלפניך 

מידותיו של  ,שעל ידי תפילת הצדיקים ,אחד מכללי הטבע הרוחניים
ממידת הדין למידת רחמים, והקב"ה באמת רוצה לרחם, מתהפכות הקב"ה 

ועל ידי הברכה שהיא תפילה יאה להיטיב עם בריותיו, שזה כל תכלית הבר
יהיה נחת רוח לפניו ית', ובזה יתהפכו מידותיו ממידת הדין למידת רחמים, 

  להיטיב עם בריותיו!  ויתקיים רצונו ית'

  

 גיליון זה מוקדש לעילוי נשמת האי גאון וצדיק חסידא ופרישא
 זצוקללה"הקוך הלוי ב"ר שלמה ם אברהם עמררבי 

 ממקימי עולה של תורה באזור הצפון
 תנצב"ה -נלב"ע ביום ש"ק לסדר ובו תדבקון ל' אב תשע"ה 


