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יה זה לפני כארבע שנים,
יומיים לפני חג הפסח
תשע"ב ,ברחוב סואן בטבורה של עיר
מפורסמת .משאית כבדת משקל ירדה במורד
הרחוב במהירות רבה ,בדיוק בשעה בה יהודי
יקר ,אב לשמונה ילדים ,ירד מביתו ופנה לחצות
את הכביש .הוא הביט כה וכה ,המשאית נראתה
רחוקה ,והוא ירד מהמדרכה...
באותן שניות בדיוק ,נהג המשאית ניסה לעשות
הכל .הוא לחץ על דוושת הבלם בכל הכח ,וגם
צרם את האוירה בצפצוף צורמני במיוחד .אפס,
המשאית הצליחה לבלום רק אחרי כמה מטרים,
בשעה שהולך הרגל כבר היה מוטל על הקרקע...
לרגע היתה דממה זועקת ,ומיד אחר כך קול
סירנות צפצפני החריד את השכונה כולה .כוחות
ההצלה שעטו למקום ,גוררים בעקבותיהם קהל
סקרנים לא קטן שהתגודד מסביב .האב ,דמות
מוכרת בשכונה היה שכוב על הרצפה מחוסר
הכרה ,מגבעתו עפה למרחקים ורסיסי משקפיו
מוטלים סביבו .את פניו או את מה שנותר מהן -
רצוי שלא לתאר...
בינתיים ,בשכונה ,בני הבית ,השכנים והמכרים
הרבים לא ידעו נפשם מהלם ותדהמה .האיש הוא
יהודי מוכר ,אב למשפחה ברוכה ,אדם צעיר ונמרץ
בשיא חייו ופריחתו' .לא ייאמן מה יכול לקרות
בשניה אחת' ,אמרו לעצמם ,בהמתנה מורטת
עצבים לתשובות מבית החולים...
עד שעות הערב ,התבהרה התמונה חלקית .הוא
שרד את הפגיעה ,אם ניתן לכנות פציעה אנושה
במילה 'שרד' .נכון לאותם רגעים ,הוא מורדם
ומונשם במחלקת טיפול נמרץ ,והרופאים רחוקים
מלהעניק לו סיכויים חיוביים...
ימי חג הפסח ,עברו על בני המשפחה והמכרים
בחרדה מתמשכת' .זה יסתיים בכל רגע' ,קבעו
הרופאים שוב ושוב' ,אין לו באמת סיכוי לחיות.
כרגע הוא שורד איכשהו ,אבל השעות שלו
מוגבלות .אין דבר כזה לצאת על שתי רגליים
מפגיעה כזאת ,שיהיה ברור!' ,אמרו ,משביתים כל
זיק של תקוה...
העובדות היו בצד של הרופאים ,לחלוטין .המוח
לא תפקד ,גם לא הלב .המכשירים הם אלו שהחיו
אותו ,אף שהיה מוטל על המיטה מחוסר תזוזה
ומרוסק איברים .לא היו סיכויים להציל אותו,
ואפילו בקרב בני המשפחה  -כבר כבה ניצוץ
התקוה...
שמונה ילדים נותרו בבית ,ואמא מתמודדת
בגבורה .הימים קשים ומייסרים ,הלילות מסייטים
ומפחידים .כל צלצול טלפון מקפיץ מהמקום ,כל
אוושת עלה מניעה את הלב בחרדה .מה ניתן
לעשות?
לא ניתן לתאר את המתח והלחץ של בני
המשפחה באותם ימים קשים ,שהיתה נחלת כל
המשפחה המורחבת וכמובן של אביו של הפצוע
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האנוש ,יהודי יקר בשם הרב יצחק שוורץ הי"ו ,מפיו
מבצע התפילות לא פסק לרגע ,אלא
שמענו את הסיפור ובהזדמנות זו נודה לו על כך .הלך והעצים .הבשורות המעודדות הפיחו
'ידענו שאין כל סיכוי' ,משחזר האב' ,היינו אובדי רוח חיים חדשה במתפללים ,כי עוד לא אפסה
עצות .מחד גיסא  -הוא חי ,מאידך גיסא  -מיום תקוה ,ובעזרת עוד ועוד תפילות ,לבסוף יזכה
ליום הסיכויים שלו לשוב אלינו הולכים ופוחתים '...הפצוע להלך על שתי רגליו...
הרב שוורץ ממשיך ומספר' :הבנו שאם כל
וכך בדיוק קרה .תקופה קצרה אחר כך ,בעיניים
הרופאים לא נותנים סיכויים ,אם בדרך הטבע אין דומעות מהתרגשות והודאה ,השתחרר הפצוע
כל מוצא ,זה בדיוק הרגע בו התפילות שלנו יכולות מבית החולים .הולך על שתי רגליו ,מתפקד כמעט
להציל את המצב ,אם נאמין בהן שרק הן יכולות כרגיל ,אבא לשמונה ילדים במשרה מליאה ,כפי
לשנות את רוע הגזירה'...
שהיה עד לרגע התאונה...
מאותו יום הפך בית משפחת שוורץ לחדר פיקוד
עין לא נותרה יבישה כשנאם הפצוע בסעודת
אחד גדול ,על מבצע תפילה ענקי וחובק עולם .ההודאה שהוכנה לכבודו ,והעיד' :הרופאים בטיפול
האם ,רעייתו של הפצוע ,יצאה בקריאה נרגשת :נמרץ טוענים שלא יתכן שאני זה שנפצעתי באותה
'בעלי ,אב לשמונה ילדים ,נפצע אנושות בתאונות תאונה מחרידה .אחד מהם סיפר לי שלמעשה
דרכים ולדברי הרופאים הוא חסר סיכוי .אחינו בני הייתי רגל וחצי כבר בעולם האמת .התפילות הצילו
ישראל! אנא הקדישו מספר דקות לפרקי תהלים את חיי!' סיכם בהתרגשות רבה...
מעומק הלב עבור ...בן ,...כי רק בורא עולם יכול
לאחר שנודע דבר הנס ,היה ברור כי טמון כאן
להציל אותנו כעת!'
מסר חזק במיוחד .כשפצוע אנושות משתחרר
בקשתה הוקלטה ,נכתבה ,הושמעה ופורסמה .מבית החולים בתוך מספר חודשים ,כשהתחזיות
בבית הכנסת השכונתי ובבית המשפחה נערכו הרפואיות מתבדות בעוצמה כזו ,זו בהחלט סיבה
משמרות של תפילה ותחנונים ,בלי להסתיר את להתבוננות .מנין לקחו בני המשפחה את הכוחות?
האמת המרה  -שלדברי הרופאים ,הפצוע דנן
מה גרם להם להשקיע את כל המאמצים במבצע
הוא חסר סיכוי .אך דווקא לכן ,דווקא
תפילה כזה?
לכן!
הרב יצחק שוורץ ניאות לשתף
בני המשפחה ,אולי למותר לציין,
אותנו ,ומגלה במה נזכר בימים
pnrvqrpnrq
זנחו את כל עיסוקיהם .רק לקרוע
הקשים ביותר כשבנו מוטל על ערש
tr{qzvmr qy
שערי שמים ,לא היה להם פנאי
דווי בין חיים למוות .הוא חושף
את הסוד המטלטל שהעניק את
לשום דבר נוסף .במאבק על חייו nyqmyzopmy
האבודים של האב ,הם סירבו
התמריץ למבצע התפילות אדיר
rymrvqzv vx{q
להתייאש ובחרו להיאבק בתפילות
המימדים ,את הסוד ששמע קודם
rrmrvtq
בוקעות רקיעים...
לכן והניע את התפילה והתקוה...
ביום ל"ג בעומר ,חודש וכמה ימים
'שדווקא אם מבינים שאין כל
אחרי הפציעה ,הגיע המבצע לשיאו .ביום
סיכוי ,דווקא כשסומכים אך ורק על כח
בו מאות אלפי יהודים עולים מירונה לשפוך צקון
התפילה ולא על שום דבר אחר  -דווקא אז
לחשם על ציון הרשב"י ,קידמו את פניהם אלפי התפילה פועלת ,ומצליחה ,ופותחת שערים!'
מודעות ענק המתחננות לומר פרק תהלים או שניים
כי כשאדם יודע שרק התפילה תציל אותו ,היא
לרפואת האב הפצוע .כל מי שעלה מירונה נתקל פותחת עבורו שערי שמים .כשאדם מתפלל מתוך
במודעות ,ומי שנתקל בהן  -לא נשאר אדיש.
הבנה והפנמה שאין כל מוצא אחר  -התפילה אכן
'אנא העתירו בתפילה' ,נכתב במודעות' ,למען פותחת לו מוצא חדש .כשאדם שופך שיחו לפני
 ...בן  ,...אב לשמונה ילדים שנפצע אנושות בורא עולם בידיעה שרק הוא יכול לעוזרו  -הקב"ה
בתאונה ומאז הוא מחוסר הכרה ,והסיכוי היחיד עונה לכל אשר יקראוהו באמת ,אבל באמת!
הוא בתפילתכם!' לטובת הענין ,נפרשו גם עשרות
זו לא רק תפילה על פצוע נטול סיכוי ,או על
מתנדבים ברחבי מירון ,וחילקו פתקים ובהם נכתב חולה שאין לו תקוה .לכל מצוקה קטנה שלנו,
שם הפצוע ותחינה לא לוותר ,ושכל יהודי יקדיש אנו אלופים בלהציע פתרונות ,כשלצידן מגיעה
עבורו מספר דקות של תפילה ,כי זה סיכויו היחיד! כמובן התפילה .אך כדי שהקב"ה יפתח עבורנו את
שלושה ימים אחרי ל"ג בעומר ,בכ"א באייר השערים ,צריך להפוך את הסדר:
תשע"ב ,שוחרר הפצוע ממחלקת טיפול נמרץ
לומר לבורא עולם :אין לי פיתרון ,רק אתה יכול.
והועבר לשיקום נשימתי .למרות הבשורה שבכך ,לשאת תפילה כי אין כל תקוה בלעדיה ,רק חנון
גם אנשי השיקום הנשימתי לא היו אופטימיים .ורחום יכול לשנות את רוע הגזירה .לזעוק מקירות
'לכאן מביאים אנשים חיים שרוצים לחזור לנשום ,הלב שבאמת אין מוצא ,רק רבונו של עולם יכול
ולא מתים שעדיין נושמים לעוד מספר ימים' ,אמרו לשנות את התמונה!
הרופאים עם כניסתו למחלקה ,מסרבים להאמין
v~ynr mn qyzv~r}zv {zv rv~y
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האפיק הרווחי ביותר להשקעה ,הוא רכישת הלב .כלל
יצוק זה ,ניתן  -ואף צריך  -להחיל לא רק על יחסי האדם
עם ענפי ההשקעה הכספית שלו אלא גם על הקשרים
החברתיים שלו .בעצם ,על תחומי החברה כולה .אנשים
משקיעים באחרים ,מתוך אינטרסים שונים .אנשי עסקים
משקיעים בשותפיהם ,זבנים בלקוחותיהם ,מעבידים
בעובדיהם ולהיפך ,חברים בחבריהם והורים בילדיהם .לכל
אחד ,מטרה אחרת ודחף שונה .אנשי העסקים מבקשים
לקשור את שותפיהם בהשקעותיהם .הזבנים ,מעוניינים
שלקוחותיהם ישובו ויפקדו את חנויותיהם .המעבידים
צריכים את עובדיהם שיתנו את כל כולם לעבודה ,חברים
מנסים לרכוש את לב חבריהם ,והורים שואפים לראות את
בניהם מגיבים לדרך החינוך שהם מנחילים להם.
האינטרסים השונים  -הם "ביצי הזהב" שאנו מעוניינים
להשיג ,אבל ליבותיהם של האנשים הללו  -הם ה"תרנגולות
המטילות"!!! אם לא נשקיע בהם ונטפחם ככוחות תולדה,
סופנו שנמתין עד בוש לצמיחת הפירות המיוחלים.
מוכר בחנות שיזלזל בלקוח או שיתמקח על קוצו של
מחיר בניסיון לסחוט רווח מידי ,ידחק את רגלי הקונה
מחנותו .אולי הוא חושב שהרויח כמה שקלים ,אך אם אנו
מצויים בצד הקונה ,נוכל להשכילו ,כי הפסיד כנגדם עשרת
מונים .לעומתו ,זבן שינהג יפה בלקוחותיו ויתחשב ויתחשב
בצרכיהם ,הרי רגליהם יתכוונו כמו מאליהן לשערי חנותו.
בדרך זו ,הוא פשוט משכיל להבין ללבם של הקליינטים
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במה יפה כחו של הבטחון בה'?
יש לנו כמה וכמה פסוקים המורים לנו לבטח בה',
ובזכות בטחוננו בה' יבטלו מעלינו גזרות וענשים,
ומבטחים אנו שבאם נבטח בה'  -נושע ,ויהא ה' מגן
וצנה עלינו להצילנו מכל פרעניות.
ויש לנו להבין ,היאך תפעל הבטחון להועיל לאדם,
הרי ממה נפשך ,אם האדם זכאי בתורה ומצוות
ובמעשיו טובים ,הרי שגם מבלי שיבטח בה' מגיע לו
שיצילנו ה' מכל פגע .ואם אינו זכאי ,ובדין מתחיב
הוא לענש הרי שצריך שירצה את ענשו לכפרתו,
והיאך יועיל לו בטחונו בה' לבטל ממנו הגזר דין.
ובפרט שהרי יודעים אנו שהגזר דין שגוזר ה' על
האדם הוא לטובתו ולתקונו ,ויסורי האדם המה בגדר:
"כאשר ייסר איש את בנו" לתועלתו ולהשיבו לדרך
הישרה.
ומילא כשעושה האדם תשובה ,אפשר להבין
שהתשובה מבטלת דין ,שכן זו תכלית היסורים
שיתעורר האדם לשוב לה' ,וכיון ששב לה' ,כמו כן
שב חרון אף ה' מהאדם ,אולם מה משמעותו של
"הבטחון" ,שכמו כן יש בכחו לבטל גזרות ולחולל
נסים לאדם מבלי שירצה את ענשו על חטאתיו ,או

הפונטנציאלים שלו ,והוא מנתב את מאמציו לרכישת לבם.
חבר הפוגע בזולתו ומשחיז את לשונו כנגדו כחץ שחוט,
אולי סבור הוא ,שהרוויח באותו רגע את אהדת הסביבה
ש"ראו עד כמה הוא חכם" .אך למעשה ,הוא הרחיק מעליו
את אותו חבר ,ואולי עוד כמה אנשי מצפון שיראו את תת
מוסריותו ,או אנשים חלשים שירעדו מלהתקרב לדל"ת
אמותיו .מנגד ,המרוויח הגדול הוא זה הנוהג בהגינות עם
חברו ,מתחשב בדעתו ואף נותן מעצמו למענו .הרווחים
שיניבו הקשרים החברתיים הללו ,הם ביצי הזהב שהוא
מתברך בזכייתו בהם.
גם מעביד שיחשוב ,שניתן להטיל מרות באמצעות
הטלת מורך בלבות עובדיו ,שיחיו תמיד בצל מכתב
הפיטורין ,לא יוכל להפכם לעובדים נאמנים ,כי אם לאלצם
להתייצב בשעה קבועה על מקומם במשרד או בעסק .אם
הוא מצפה מעובדיו ליותר מאשר נוכחות במקום העבודה,
הרי שהוא צריך לחפש את הדרכים כיצד להביא את לבם
שיאהב את המלאכה וירצה להגביר את התפוקה .כל
מעביד טוב יודע ,שהמכנה המשותף של כל הדרכים ללב
העובדים ,שהם סובבים סביב צרכיו של העובד ושיפור
תנאיו .עובד שרואה שמעבידו מעריך את מסירותו ואף
מוכן לשלם בעדה ,מגביר את מסירותו ,וכתוצאה ישירה
גם תפוקתו עולה.
הוי אומר :יכולתנו להביא את זולתנו לקשור עמנו את
הקשרים הרצויים -קרי התחשבותנו בצרכיהם ,מניעיהם
וכבודם -היא התרנגולת עצמה .אם "נשחט" את לבו של
זולתנו ולא נתחשב בצרכיו ,לא נוכל לאסוף לסלנו את
"ביצי הזהב".
אגב ,לפעמים אף כדאי למכור ביצת זהב אחת ,כדי
לזכות בתרנגולת המטילה ביצי זהב .כלומר ,לפעמים שווה
לוותר על רווח מיידי ,כדי לרכוש באמצעותו את המטרה
המיוחלת .מי שאינו יודע לוותר לחבר -הנחשב בעיניו
כמכרה של זהב -לא יצליח לאסוף לסלו אפילו ביצה אחת
של קרום ,חלבון וחלמון...
|{pv | qmn qyzv~r}zv {m{y
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מבלי שיעשה תשובה ,שכן אם תאמר שאין בטחון
מועיל בלי תשובה ,אזי לשם מה נצרך בטחון ,הרי
כבר עשה זה תשובה ,ובדין מגיע לו שיבטל ה' מעליו
הגזר דין .ואם לא עשה תשובה ,היאך הבטחון יפעל
את פעלת התשובה?
הבוטח באלקים ,גם בני האדם החשובים והנכבדים
ביותר מפחדים ממנו ,ואף החיות והאבנים משתוקקים
לעשות את רצונו ,כמו שנאמר במזמור "ישב בסתר
עליון" )תהלים צא ב( :אמר לה' מחסי ומצודתי אלקי
אבטח בו ,כי הוא יצילך וגו' ,באברתו יסך לך וגו' ,לא
תירא וגו' ,לא תאנה אליך רעה וגו' ,כי מלאכיו יצוה
לך לשמרך בכל דרכיך וגו' ,יקראני ואענהו וגו' ,ארך
ימים אשביעהו ואראהו בישועתי.
וכך כותב רבנו בחיי )בספרו כד הקמח ערך בטחון(:
כל מי שבוטח בה' יתברך ,מדת החסד המפרנסת
את העולם מקיפתו מכל צד ,שנאמר )תהלים לב י(:
"והבוטח בה' חסד יסובבנו".
בהכרח חיבים אנו לומר שהמקים את מצות
הבטחון בה' ,נכלל בכך מצות "התשובה" ,שכן אם
על ידי מצות הבטחון גלו לנו הנביאים וחז"ל הקדושים
שמצליח האדם לבטל מעליו גזרות ודינים ,והרי גזרות
ודינים אינם באים על האדם אלא מחמת חטאותיו,
וכמו שאמרו חז"ל" :אין יסורים ללא עוון ואין מיתה
ללא חטא" ,בהכרח שנעשה כאן תקון לא פחות
מהתשובה.
כלומר שהמתחזק במדת הבטחון עושה בכך פעלת
התשובה ,והעבדא שבמדת הבטחון מבטל האדם
דינים וגזרות  ,אלא שכדי שנבין היאך במדת הבטחון
נכלל גם התשובה ,עלינו לבאר קדם "בטחון" מהו,
בעזר השם במאמר הבא.
v~oryym vn qyzv~r}zv {m{y
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בימים אלו הננו נצבים בפתחם של 'ימי
השובבי"ם' ,ימים המסוגלים לתיקון נשמת האדם
בכלל ותיקון היסוד בפרט.
אחד מן הדברים אשר רבה מעלתו לתיקון היסוד
כל השנה ובפרט בימי השובבי"ם ,הוא קריאת
שמע שעל המטה .וכמובא בזוהר הקדוש שכאשר
קורא ק"ש שעל המטה בכוונה ,יכול להרוג אלף
מאה עשרים וחמישה מזיקים רוחניים רעים .ועוד,
כאשר קורא ק"ש שעל המטה נשמר ממזיקים
אלו .וכתב רבינו האר"י שעל ידי ק"ש שעל המטה
נשמותינו עולות לגן עדן ועושות שם יחוד נעלם
ועליון .ועוד מעלות רבות.
וגם מי שלא הקפיד עד כה על אמירת 'סדר
קריאת שמע שעל המטה' ,הנה ימים אלו הינם
הזדמנות נפלאה להתחזק בדבר ,ולזכות למעלות
רבות ,כאמור .ונדפס סדר זה בסידורים.

א .ברכת המפיל וקריאת שמע שעל המטה,
חובה לאומרם הן על פי התלמוד והפוסקים והן על
פי הזוהר והקבלה.
ב .ברכת המפיל יש לברך בשם ומלכות )עם
שם ה'( ,ללא כל חשש כתקנת חכמינו ז"ל .וכל
ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה .וכמבואר
בש"ס וברבותינו הראשונים והאחרונים ,ועל צבאם
מרן השלחן ערוך שקיבלנו הוראותיו ורבינו האר"י
ז"ל .ובכל לילות השנה יש לברך בשם
ה' ,פרט ללילות שנעורים בהם כל
הלילה.
ג .יש לברך הברכה )עם
שם ה'( גם לאחר חצות
לילה ,וזאת כל עוד שלא
הגיע זמן 'עלות השחר'
וירדם לפני שיגיע זמן זה.
וכן דעת מרן הרב עובדיה
יוסף זצוק"ל ,והורה לפרסם
הדבר ברבים .וכן היה עושה
מעשה בעצמו ,שרוב כלל
הלילות היה יושן אחר חצות הלילה,
והיה מברך אז ברכת המפיל.

ד .כיון שברכת המפיל הינה ברכת השבח
וההודאה על מנהגו של עולם שהטביע ה' יתברך
בבני אדם שישנים ,ולא ברכת המצות או הנהנין
שיש להסמיכם לעשיית המצוה או לאכילה .לכן
מעיקר הדין רשאי להפסיק בדיבור ,או באכילה,
או בשתיה ,בין הברכה לשינה ואין ברכתו ברכה
לבטלה כלל .וכל ההקפדה שלא להפסיק בדיבור או
באכילה או בשתיה היא בין הקריאת שמע לשינה,
בשביל לישון מתוך ק"ש.

ה .ולכן אם הפסיק באחד מהדברים הנ"ל אחר
שבירך ,אין ברכתו לבטלה ,ואינו חוזר ומברך כלל.
וכן אם תאב לשתות אחר שבירך ,רשאי לברך
ברכת הנהנין בלא כל חשש .וכן רשאים להרגיע
ילד .לברך ברכת אשר יצר אם הוצרך לנקביו.
ולקיים שאר דבר מצוה אם שכח .וכגון להתפלל
ערבית או לספור ספירת העמר .וכן השומע קול
רעמים או רואה ברקים אחר שבירך המפיל וקרא
ק"ש שעל המטה ,יברך .ולאח"מ יחזור ויקרא
לפחות פרשה ראשונה מק"ש.
ו .מעיקר הדין די בקריאת פרשה ראשונה
מק"ש ,ומ"מ הנכון יותר לכל ירא שמים לקרוא ג'
פרשיות של ק"ש .ואחר שסיים ק"ש יחזור ויאמר
'אני ה' אלוקיכם' ,ולא יאמר תיבת 'אמת' באמצע.
או שיקדים ויאמר 'אל מלך נאמן' קודם הק"ש.
והנשים תאמרנה 'אל מלך נאמן' ,ובסוף הק"ש
תיבת 'אמת' ,וגם 'ה' אלוקיכם אמת'.
{ nt{qrnvpmn zvyqm  ~qwr
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