
השב שכינתך לציון עירך וסדר העבודה לירושלים
”זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה“ (ו ב)

וחטאת  ושלמים  ומנחה  עולה  פרשת  לומר...  ”טוב 
ואשם“ (שו“ע או“ח א ה).

ה‘שולחן  הקדים  מה  מפני  ח):  (שם  אברהם‘  ה‘מגן  תמה 
טעם  הלוא  חטאת,  לפרשת  עולה  פרשת  את  ערוך‘ 
בפרשת  שהעוסק  משום  הוא  בוקר  מידי  אמירתן 
קורבנות בזמן הזה, הרי כאילו הקריבם (מנחות קי א). והרי 
הלכה היא בדיני הקרבה (זבחים צ א) שחטאת תמיד קודמת 

לעולה הבאה עימה? 
תירץ רבי רפאל הכהן מהמבורג:

בקורבן החטאת יש חלקים שאוכלים הכוהנים. כלל זה 
שהעוסק בפרשת קורבנות הרי כאילו הקריבם נאמר רק 
לגבי  ולא  המזבח  גבי  על  הנשרפים  ל‘אימורים‘  בייחס 
העולה  הזה  בזמן  לפיכך  הכוהנים,  שאוכלים  החלקים 
העיסוק  אף  כליל‘,  ש‘כולה  שכיוון  לחטאת,  קודמת 
שבחטאת  בעוד  מושלם,  קורבן  כהקרבת  כמוהו  בדיניה 

חסר חלקם של הכוהנים שאותו אין האמירה משלימה.
מוסף  תפילת  בנוסח  נפלא  ביאור  הרווחנו  זה  פי  על 
לשלושה רגלים: ”ותערב לפניך עתירתנו כעולה וכקרבן, 
עירך  לציון  שכינתך  השב  הרבים  ברחמיך  רחום  אנא 
וסדר העבודה לירושלים“; בזמן הזה שעבודת הקורבנות 
אנו  בהלכותיהם,  העיסוק  באמצעות  רק  מתקיימת 
 – וכקרבן‘  כעולה  עתירתנו  לפניך  ש‘תערב  מבקשים 
לפי  ההקרבה,  כסדר  שלא  תחילה  ’עולה‘  שמזכירים 
שאין בו חלק לכוהנים. אולם אנו מוסיפים ומבקשים על 
עירך“,  לציון  שכינתך  השב  רחום...  ”אנא  לבוא:  לעתיד 
ואז נזכה: ”וסדר העבודה לירושלים“ – ש‘סדר העבודה‘ 
קודמת  תהיה  שהחטאת  כבראשונה,  למתכונתו  יחזור 

לכל הקורבנות.
’דעת קדושים‘ דרוש א; שו“ת ’בנין שלמה‘ ח“א סימן א

עניית אמן מסמלת ענווה
”ַמּצֹות ֵּתָאֵכל ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ַּבֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד יֹאְכלּוָה“ (ו ט)

דרש רבנו ה‘חתם סופר‘:
פסוק זה מלמדנו על מעלתה היתירה של מדת הענווה, 

וכדלהלן:
שנמשלה  הענווה  במידת  לאחוז  מוטב   – ֵּתָאֵכל“  ”ַמּצֹות 
ל‘מצה‘ העשויה מבצק שלא הספיק לתפוח ו‘להתגאות‘, 
”ְּבָמקֹום ָקדֹׁש“ – בִּמקום במנהגי פרישות המקדשים את 
האדם, שכן מעלת הענווה גדולה אף ממעלת הפרישות, 
ומלבד זאת, את שכרה מקבלים אף ”ַּבֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד“ – 
בעולם הזה שהינו בבחינת ’חצר‘ כלפי העולם הבא, שלא 

כשכר הפרישות הניתן רק לעולם הבא.
’דרשות חתם סופר‘ ח“ב עמ‘ רלז

על גודל מעלתה של מידת הענווה, נוכל ללמוד מדברי 
ראש הישיבה הגראי“ל שטיינמן בכנס ’בני אמונים‘ 

שהתקיים בי“ג באלול תש“ע: 
עשויות  רבות  מצוות  מיוחד;  עניין  יש  אמן  ”בעניית 
להביא את האדם לידי גאווה, והנה לפנינו, מצווה גדולה 
פשוטה  כך  כל  שהיא  כהלכתה,  אמן  עניית   – ועצומה 

וקלה לעשייה, עד שאין מה להתגאות בה!
מבלי להיכשל בגאווה – יכול אדם לקבל את כל המעלות 
למקפידים  לברכה  זיכרונם  חכמינו  שהבטיחו  והברכות 
בעניית ’אמן‘, וזו המעלה הגדולה מכל המעלות – לעשות 

דבר טוב מבלי להיכשל בסרך גאווה“.
ספר ’בני אמונים‘ עמ‘ קיז

מזמור לתודה 
”ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו“ (ז יב)

כתב רבי אהרן שמואל קיידינובר בספרו ’קב הישר‘ (פרק 
יח):

(בפסוקי  יום  בכל  לומר  תיקנו  לברכה  זיכרונם  ”חכמינו 
דזמרה) מזמור ק‘ (מתהילים) שהוא ’מזמור לתודה‘, והכוונה: 

שצריך האדם להודות בכל יום ויום ולהביא קרבן תודה, 
כי אין בעל הנס מכיר בנסיו שעשה לו הקדוש ברוך הוא, 
ובאמירת מזמור זה תהיה כוונתו בלבו כאילו מביא תודה 

בית ה‘“.
* * *

והאיר:  הוסיף  טורנא,  ישיבת  ראש  ריינהולד  אביש  רבי 

בתהילים,  המאה  הפרק  הינו  לתודה‘  ’מזמור  לחינם  לא 
יום,  בכל  ברכות  מאה  אמירת  חיוב  על  לרמוז  כדי  אלא 
שאף הוא נתקן לנו כדי שנזכור להודות מדי יום על כל 

הטובות שגומל עימנו הקדוש ברוך הוא.
’ארבע כנפים‘ דרוש נאה להודות פ“א

* * *
שנאמר  את  האמור  פי  על  שביארו  יש  צחות  בדרך 
בשבחה של שרה אמנו (ב“ר נח ב): ”בת ק‘ כבת כ‘“; פרק כ‘ 
שבתהילים הוא ”יענך ה‘ ביום צרה“, ופרק ק‘ הוא ”מזמור 
לתודה“ – ללמדנו כי כפי שהרבתה שרה להתפלל בעת 

צרה, כך זכרה להודות תמיד על כל טובה שזכתה לה.
’טוב להודות‘ הקדמה

חיוב ההודאה אינו פוסק לעולם
ִמֶּזַבח  ַלה‘  ָקְרָּבנֹו  ֶאת  ָיִביא  ַלה‘  ְׁשָלָמיו  ֶזַבח  ֶאת  ”ַהַּמְקִריב 

ְׁשָלָמיו" (ז כט)
כיוון שכבר כתבה התורה: ”המקריב את זבח שלמיו לה‘“, 
מפני מה חזרה בשנית: ”יביא את קרבנו מזבח שלמיו“? 

מִגּוּרי  מצפת,  הכהן  מרדכי  רבי  מכך  למד  גדול  יסוד 
האר“י:

על  לה‘  כהודאה  שלמים  קורבן  להקריב  שזכה  מי  אף 
חובת  את  בכך  מילא  כי  יחשוב  בל  לו,  שזכה  הטוב 
את  עת  בכל  ולהזכיר  להמשיך  עליו  אלא  לה‘,  ההודאה 
”ִזְכרּו  ה):  קה  (תהלים  ככתוב  הבורא,  עימו  שגמל  החסדים 
שניצל  אחרי  שאף  משום  וזאת  ָעָׂשה“,  ֲאֶׁשר  ִנְפְלאֹוָתיו 
אדם מסכנה, ממשיך ה‘ ומחיה אותו בכל יום ובכל שעה.
עליו  ַלה‘“,  ְׁשָלָמיו  ֶזַבח  ֶאת  ”ַהַּמְקִריב  הכתוב:  רמז  לכך 
לדעת כי לא הביא אלא ”ִמֶּזַבח ְׁשָלָמיו“ – מקצת מחיוב 
ההודאה המוטל עליו, ועל כן עליו להוסיף ולהודות על 

’שפתי כהן‘כך בכל עת.

מינוי שוחט כשליח ציבור
”ַוִּיְׁשָחט ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ִמָּדמֹו..." (ח כג)

שוחט  להגיש  שלא  הקפיד  מקוריץ  פינחס  רבי  הצדיק 
שליח  תפקיד  והטעים:  מדרשו,  בבית  העמוד  לפני 
הציבור הינו להכניס חיים לנשמות, להפך מתפקידו של 

השוחט...
מי  מצא  לא  כי  העיר  מקוידינוב  שלום  רבי  האדמו“ר 
מזה  נהגו  ישראל  בתפוצות  ואדרבה,  זה,  לדבר  שחש 
ובכלל  קודש‘,  כ‘כלי  שישמש  אחד  אדם  לקחת  שנים 

זאת הוא חזן ושוחט.
רבי יוסף פצנובסקי מלודז‘ אף מצא לכך רמז נאה בפסוק 
שנגינתו  ב‘שלשלת‘,  מוטעמת  ’וישחט‘  תיבת  שלפנינו: 
ארוכה ומסולסלת כנגינת החזנים... רמז נוסף לכך נוכל 
ֵא-ל  ”רֹוְממֹות  ו):  (קמט  בתהילים  מהכתוב  אף  ללמוד 

ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם“.
’מדרש פינחס החדש‘ עמ‘ טז; ’פרדס יוסף‘
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זהירות באמן – סגולה לפרנסה
”ַצו ֶאת ַאֲהרֹן“ (ו ב)

”אמר רבי שמעון: ביותר צריך הכתוב לזרז במקום 
שיש בו חסרון כיס“ (ספרא פרשה א).

צ“א  בגימטרייה  הכולל  ועם  צ‘,  בגימטרייה  ’כיס‘ 
צ‘  עניית  לחובת  רמז  מכאן  אמן.  של  כגימטרייה 
צריך  ”ביותר  המדרש:  רמז  ולכך  ביום,  אמנים 
הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון“ וזלזול בעניית 
 – אמונים‘  ’שומר  להיות  האדם  על  (”כיס“).  אמן 
לשמור ולצפות לשמוע ברכות מפי הזולת ולענות 

אמן אחריהן.
ייתכן שלכך אף רמז הכתוב כי הזלזול בעניית אמן 
גורם לחסרון כיס, שהלוא ידוע כי ראשי התיבות 
של הכתוב (תהילים קמה טז): ”ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע 
’פא“י‘  לפרנסה  המיוחד  השם  הוא  ָרצֹון“  ַחי  ְלָכל 

ובגימטרייה ’אמן‘.
’ואמרו אמן‘ עמ‘ פו
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

הסיפור המרטיט שלפנינו סופר על ידי הרה“ג 
רבי שמואל דוד הכהן פרידמן שליט“א מניו 
הכנסת  במעמד  צופים‘,  ה‘שדה  בעל  יורק, 
’קהל  המדרש  לבית  שתרם  התורה  ספר 

חסידים‘ בטבריה בחודש שבט האחרון.
פרידמן  הרב  ידי  על  נתרם  התורה  ספר 
לעילוי נשמתו של יהודי שלא הכיר, מניצולי 
השואה, אשר נפטר גלמוד וערירי. את מרבית 
הרחק  בבדידות  הנפטר  העביר  חייו  ימי 
נודע  סיפורו  ובעקבות  יהודיות,  מנפשות 
לאחר פטירתו בכינוי: ’דער שמע ישראל יוד‘.
המובא  את  הגרש“ד  הביא  דבריו  בפתח 
הגמרא  לשון  אודות  על  הקדושים  בספרים 
פורחות  ואותיות  נשרפין  ”גוילין  א):  יח  (ע“ז 
מעלה,  של  דין  לבית  אדם  בבוא  כי  באויר“, 
על  שכר  לו  יתנו  ושנותיו,  ימיו  מלאות  אחר 
מצווה שנעשתה במקום שלא היה בו מעולם, 
ואם יתמה: הרי לא היה באותו מקום מעולם, 
ואיך ייתכן שמעשה זה נעשה על ידו, יסבירו 
עושה  שאדם  פעולה  כל  של  רושמה  כי  לו 
יכולה  והשפעתו  נצחים,  ולנצח  לעד  נותר 
טוב,  מעשה  לעשיית  אחרים  לעורר  לפעול 

ונזקף הדבר לזכותו.
איסר  רבי  הגאון  עם  שאירע  מעשה  כאותו 
לבוא  עצמו  הטריח  פעם  זי“ע:  מלצר  זלמן 
אחד  של  בנו  של  המצווה  בר  לשמחת 
כשהשתאה  הרחוק.  מהעבר  מתלמידיו 
אותו תלמיד, הן לא היה ביניהם קשר הדוק 
הישיבה  ראש  את  להטריח  חלם  לא  ובוודאי 
שהנך  ”כששמעתי  הגרא“ז:  הסביר  הישיש, 
עורך שמחת בר מצווה לבנך, הרהרתי בלבי 
על הזמן שחלף מאז למדת בישיבתי ועל כך 
שהשנים חולפות, ושיש לעשות תשובה. את 
ודי  לזכותך,  זוקף  אני  תשובה  הרהור  אותו 
בכך כדי שאשיב לך כגמולך הטוב ואשתתף 

בשמחתך“.
”התעוררתי  פרידמן,  הרב  סיפר  אני“,  ”אף 
ששמעתי  מופלא  מעשה  בעקבות  לתשובה 
וכהכרת  הכרתי,  שלא  וגלמוד  יקר  יהודי  על 
תורה  ספר  לנדב  החלטתי  כך  על  הטוב 

לעילוי נשמתו“.
וכך היה המעשה:

הקשות  השנים  אחת  הייתה  תש“ד  שנת 
ביותר בתולדות העם היהודי. בשנה זו נטבחו 
שהקימו  ההשמדה  במחנות  יהודים  מיליוני 
וטף  נשים  אנשים  שמם,  יימח  הנאצים 
כצאן  הובלו  המפוארות  אירופה  מקהילות 
לטבח, נרצחו, נשרפו ונטבחו על קדושת ה‘.

אותם  מאירים  האפילה  מתוך  אור  כניצוצות 
עד  המסופרים  גבורה,  סיפורי  ואלפי  מאות 
עצם היום הזה מאב לבנו, וחלקם אף חרותים 
עצמת  את  גיליון  עלי  לתאר  קשה  ספר.  עלי 
דווקא  אלו  יהודים  שגילו  היהודית  הגבורה 
בגיא  הלכו  כי  גם  ביותר.  הקשים  בזמנים 
בנפש  והסכימו  ה‘  מדרך  סרו  לא  צלמוות 

חפצה למסור נפש על אמונתו ועל מצוותיו.
קשים  היו  העבודה  במחנות  החיים  תנאי 
יימח  הנאצים  דאגו  ובחורף  בקיץ  מנשוא. 
שמם להקשות עליהם את חייהם ככל הניתן. 
והמעט  להם,  ניתן  ולא  כמעט  וכסות  לחם 
החזקת  כדי  בקושי  להם  הספיק  שניתן 

נשמתם באפם.
כשבלב  ובצמא,  ברעב  אלפים  מתו  יום  מדי 

איש לא היה פנאי אף להתאבל עליהם.
אותם רשעים ארורים דאגו להשפיל את רוחם 
הקפידו  הם  כך,  שיכלו.  ככל  היהודים  של 
להגיש את המרק הדלוח והתפל בסירי ענק, 
באופן שייאלץ את היהודים לדחוף ולהתנפל 

כדי לזכות במנה.
המחזה  בעבורם  היה  יומית  שעשוע  כמנת 
על  היהודים  מתנפלים  כיצד  לראות  הנורא, 
נותרים  מהם  רבים  וכיצד  עצום  בלהט  הסיר 

בסוף בלא כלום.
אחד מצעירי האסירים, הבחור פינחס נפתלי, 
נותר ביום מן הימים בלא מנה. הרעב היכה בו 

והוא החליט כי עליו לעשות מעשה.
בדממה התגנב אל המטבח, מבלי שאיש שם 

לב לכך, וכאשר מצא אוצר יקר מפז, פרוסת 
הוא  ממנו.  מאושר  היה  לא  שלימה,  לחם 
לצאת  ומיהר  חלוקו  תחת  הפרוסה  את  טמן 

החוצה.
קלגסים  שני  בידי  המסכן  נתפס  בצאתו  מיד 
כי  ידעו  הכול  מיד.  נחרץ  דינו  לו.  שארבו 
העונש על ’עבירה‘ חמורה זו הינו מוות בכיתת 
יורים. חיש מהר נלקח אל ’קיר המוות‘. סביבו 
התייצבה כיתת חיילים כשרובים בידיהם. הם 
את  להריק  להם  שתאפשר  לפקודה  המתינו 
הבחור  לעבר  שלהם  הנשק  כלי  מחסניות 

הצנום.
והוא  הקיר  אל  כשגבו  עמד  נפתלי  פינחס 
לעברו,  הונפו  הרובים  נידף.  כעלה  רועד 
והקצין עמד לומר את הפקודה. ולפתע, כמו 
אימים:  שאגת  הבחור  מפי  התפרצה  מאליה 
שמע  אחד...  ה‘  אלוקינו  ה‘  ישראל  ”שמע 
הבחור  של  שאגתו  אלוקינו...“,  ה‘  ישראל 
לניצוץ  וגרמה  ושוב,  שוב  עצמה  על  חזרה 

שטני להידלק בעיני הקצין.
של  עונשו  את  להמיר  אתר  על  החליט  הוא 
קל  ממוות  למלקות...  ממוות  נפתלי,  פינחס 
הקלגסים  נוראיים.  בייסורים  למוות  וקצר 
באכזריות  והיכוהו  מולו  במהירות  התייצבו 
ברובים שבידיהם, תוך שהוא זועק ללא הרף 
’שמע ישראל‘, עד שנפל על הרצפה מתבוסס 

בדמו.
בניסי ניסים לא יצאה נשמתו מחמת המכות. 
הוא שרד את אחרית ימי המלחמה, אך דעתו 
נטרפה עליו מתוך הייסורים. אחותו שנותרה 
הנפש היחידה בעולמו שרדה אף היא ופרסה 
סיום  עם  וכאשר  הרחומה.  חסותה  את  עליו 
שבבלגיה,  באנטוורפן  לגור  עברה  המלחמה 
נפש,  לחולי  גויי  מחסה  בבית  לשכנו  נאלצה 
לא לפני שהוציאה מהם הסכם חתום ומפורט 
ההנהלה  תדאג  העולם  מן  פטירתו  בעת  כי 
של  העלמין  בבית  יהודית  לקבורה  להביאו 

הקהילה היהודית באנטוורפן.
נפתלי  פינחס  השיב  תשע“ז  תמוז  בחודש 
בית  הנהלת  לבוראה.  המיוסרת  נשמתו  את 
הודיעה  ומיד  ההסכם  את  קיימה  המחסה 
שיקחוהו  באנטוורפן  קדישא  לחברא 

ויקברוהו בקבר ישראל.
קדישא  החברא  מעסקני  ברגר,  שלמה  ר‘ 
המחסה,  בית  לעבר  מיהר  דאנטוורפן, 
רכב  לעבר  הנפטר  של  מיטתו  את  וכשנטל 
גויה  אישה  לראות  הופתע  קדישא,  החברא 
עד  הנפטר  את  המלווה  החולים  בית  מצוות 

למכונית כשעיניה דומעות ללא הפוגה.
האישה  ביקשה  הרכב  דלתות  נסגרו  טרם 

לומר כמה מילות פרידה, וכה היו דבריה:
”פינחס, היית אדם טוב, ואני מקווה ששירתי 
האחרונות.  השנה  בשלושים  כראוי  אותך 
אותך  ילווה  שלך  ישראל‘  שה‘שמע  רצון  יהי 

לנצח“.
שכזו  לגויה  מניין  ברגר,  הרב  של  לפליאתו 
האישה:  הסבירה  ישראל‘?  ב‘שמע  מושגים 
במקום.  עובדת  אני  שנה  שלושים  ”מזה 
כבר ארבעים  לי,  כך סיפרו  כאן,  היה  הנפטר 
שנה לפניי. במשך שבעים שנה אלו לא פסק 
הפסוק  את  והערב,  השכם  מלזעוק,  הנפטר 
’שמע ישראל ה‘ אלוקינו ה‘ אחד‘. מעבר לזה 
מתאים  לא  וכי  מפיו.  אחת  מילה  הוציא  לא 
לעולם  גם  ילווהו  זה  שפסוק  שאברכהו 

העליון?!“
ברחבי  לאוזן  מפה  הסיפור  נפוץ  מהרה  עד 

אנטוורפן, ורבים התעוררו לתשובה בזכותו.
במחנות  שהדהדה  ישראל‘  ’שמע  שאגת 
להדהד  המשיכה  צלמוות,  בגיא  ההשמדה 
אינו  ואיש  מכן,  לאחר  שנה  שבעים  בעולם 
על  והשפיעה  פעלה  כמה  עד  לאמוד  יודע 
במסירות  הנעשית  מצווה  כי  וטובים.  רבים 
נפש נותרת חקוקה בנפש היהודי עד אחרית 

ימיו.
נשמע מפי בעל המעשה שליט“א

קיום מצוות בשמחה
כלל ידוע הוא כי בכל מקום שנאמרה 
שמחה  הדבר  מבטא  ’והיה‘,  לשון 
של  שנייה  פרשה  אף  ג).  מב  (ב“ר 

’והיה‘,  בלשון  נפתחת  שמע  קריאת 
כלומר, ”אם שמע תשמעו“ – שמחה 
נאמרו  ביאורים  וכמה  לכם,  תהיה 

במשמעותה של שמחה זו:
כי  ביאר  תרס“ג)  (עקב  אמת‘  ה‘שפת 
כיוון שפרשה זו עוסקת בשכר הניתן 
התורה  דקדקה  המצוות,  לשומרי 
הנה  כי  ’והיה‘;  בלשון  אותה  ופתחה 
מצוה  ”שכר  ב):  ד  (אבות  חכמים  אמרו 
– מצוה“, והיינו, שכל מצווה היא כעין 
שער לעשיית מצוות נוספות ולעלייה 
השמחה  שתגדל  וככל  ה‘.  בעבודת 
ערכה  יגדל  כך  המצווה,  בקיום 
בזכותה  האדם  ויזכה  ושלימותה 
למצוות נוספות, ועל כן אמרו: ”והיה 
אם שמע“ – ככל שתעשו את המצווה 
תזכו   – ”תשמעו“  אזי  שמחה,  ביתר 

מכוחה לקיים מצוות נוספות.
משה  רבי  הגאון  ביאר  זה  כעין 
בפרשה  כבר  כי  אף  פיינשטיין: 
עול  לקבל  התחייבנו  הראשונה 
עול  זאת  ובכלל  שמים  מלכות 
וכתבה  התורה  הוסיפה  כאן  מצוות, 
בלשון ’והיה‘, ללמדך שאין די בקיום 
לחתור  יש  אלא  כ‘עול‘,  המצוות 
שמחת  מתוך  בשלימות,  לקיימן 

הנפש והשתוקקותה (’טללי אורות‘).
בשמחה,  המצוות  מקיום  נוסף  רווח 
טו)  א  קהלת  אשכול‘  (’נחל  החיד“א  כתב 
עלמא  בהאי  מצוה  ”שכר  כי  שאף 
ליכא“ (קידושין לט ב), על השמחה שיש 
לאדם בקיום המצוות יקבל שכר אף 
בעל  פירש  זה  פי  על  הזה.  בעולם 
את  עקב)  (פר‘  מסקאליא  דוד‘  ’צמח 
שמחה  לשון  הכתוב  שנקט  הטעם 
”ונתתי  שכר  כי  ללמדך  זו,  בפרשה 
לא  בהמשך,  הכתוב  ארצכם“  מטר 
אלא  עצמן,  המצוות  קיום  על  יינתן 

על השמחה שהתלוותה לקיומן.

”אם תשמע בישן – 
תשמע בחדש“

פסוק  על  דרשו  ב)  מו  (סוכה  בגמרא 
הוא  ברוך  הקדוש  כמדת  ”שלא  זה: 
מדת בשר ודם; מדת בשר ודם – כלי 
אבל  מחזיק.  אינו  מלא  מחזיק,  ריקן 
הקדוש ברוך הוא – מלא מחזיק, ריקן 
שמע  אם  ’והיה  אינו מחזיק, שנאמר: 
תשמע  בישן  תשמע  אם  תשמעו‘... 
אתה  אם  (שם):  רש“י  ופירש  בחדש“, 
להבין  תתחכם  תלמודך,  על  חוזר 

דברים חדשים.
בתורה  בטלים,  מדברים  בשונה 
למלא  מוסיף  שאדם  ככל  ובמצוות, 
בליבו  גדלה  כך  ברוחניות,  כליו  את 
קניינים  ועוד  עוד  לקנות  התשוקה 
בליבו  אדם  חש  אם  וכך,  רוחניים, 
ללמוד  או  מצווה  לעשות  תאווה 
בוודאי  כי  נכון  אל  ידע  לימוד,  איזה 
זו  והיא  אחרת,  מצווה  קודם  עשה 
נוספות  מצוות  להוסיף  שמושכתו 
(’דעת תורה‘ [לרבי ירוחם הלוי ממיר] ח“ג עמ‘ רנ).

ב‘בית הבחירה‘ מאירי (ברכות מ א) כתב 
”לעולם  האמורים:  הגמרא  דברי  על 
בלימוד  בנו  את  לחנך  זהיר  אדם  יהא 
בילדותו, שלימודה  בזמן הילדות היא 

העומדת לדורות...“ והוא שאמרו (ראה 
מעלי‘,  דינקותא  ’גירסא  ב):  כא  שבת 

והוא שאמרו (דניאל ב כא): ’אין הקדוש 
ברוך הוא נותן חכמה אלא לחכמים‘“.

התורה:  חוק  הוא  כך  כי  והיינו, 
שהילד  גורם  הילדות  בזמן  לימודה 
נערותו  בימי  ללמדה  ויוסיף  יימשך 
ובימי בגרותו, לא משום עצם מעלתו, 
אלא שעל ידו נעשה ’כלי מלא‘ הראוי 

להחזיק בתוכו עוד תורה.

עץ  ’דרך  בספרו  הרמח“ל  כתב  וכך 
נמשלה  לחינם  לא  ב):  (אות  החיים‘ 
כט):  כג  (ירמיה  ככתוב  לאש,  התורה 
אלא  ה‘“,  נאם  כאש  דברי  כה  ”הלוא 
ונופח  חוזר  אדם  אין  אם  שאש,  כפי 
כך  דועכת,  היא  הרי  ועוד,  עוד  בה 
מוסיף  שאדם  ככל  תורה,  דברי 
בלימודם כך הם מתלהטים ומתרבים.

הלימוד עצמו מביא את החשק
 – בישן“  שמע  שפירשו: ”אם  יש  עוד 
אם תכריח עצמך ללמוד גם כשהינך 
במצב של ’שינה‘ – רפיון וחולשה, אזי 
”תשמע בחדש“ – מובטח לך שייכנס 
ותצליח  והתחדשות  חשק  בלבך 
שנאמר  את  פירשו  ובכך  בלימודך. 
בפרק ’אשת חיל‘: ”ותקם בעוד לילה, 
מתוך  הלומד   – לביתה“  טרף  ותתן 
לו  מובטח  וקשייו,  צרותיו  חשכת 
בלימודו  ברכה  ויראה  חיל  שיעשה 

(’נחל איתן‘, מכתבי קודש ד).

יחזקאל  רבי  הגאון  הביא  זה  כעין 
המגידים  אחד  בשם  אברמסקי 
שפירש בדרך דרוש את הפסוק (שמות 
טו כג; כה): ”ולא יכלו לשתת מים ממרה 

וישלך  עץ  ה‘  ויורהו  הם...;  מרים  כי 
לעיתים  המים“.  וימתקו  המים  אל 
כביכול  ללמוד,  האדם  מתקשה 
של  (’עץ‘)  עצתו  בפיו.  מרה  התורה 
הקדוש ברוך הוא היא: השלך עצמך 
אל המים – מי התורה, ומובטח לך כי 
(’חשקת  בפיך.  המים  יימתקו  במהרה: 

התורה‘ פרק כב). 

וידוע המעשה במרן ה‘חזון איש‘: פעם 
הבחין בשני נערים הלומדים חברותא 
מפסיקים  לפעם  ומפעם  בביתו 
איש‘  ה‘חזון  ביקש  בטלים.  לדברים 

לעוררם ואמר להם בעדינות נפשו:

גדולה  כמה  אתם  יודעים  בוודאי  ”הן 
שיעור!  אין  עד  התורה,  מתיקות  היא 
זו,  ממתיקות  לטעום  לזכות  כדי  אך 
שלוש  הפחות  לכל  ללמוד  מוכרחים 

ארבע שעות ברצף!“

המשיך ה‘חזון איש‘ ואמר בהתרגשות: 
”דעו נא יקיריי, כי לאחר ארבע שעות 
את  לתאר  אפשר  אי  כבר  לימוד,  של 
חמש  לאחר  וחומר  וקל  התחושה, 
שש  לאחר  רוממות!  איזו   – שעות 
מהעולם  מתנתקים  כבר   – שעות 
שעות  שבע  לאחר  ובריותיו,  הזה 
כבר חשים בקרבת ה‘ שאין כמותה... 
ראתה  לא  עין   – שעות  עשר  ולאחר 
התחושה  את  לתאר  יוכל  לא  ולב 
המפעימים!  הרגשות  ואת  הנפלאה 
בוא  והחשק  וללמוד,  לשבת  צריך 

יבוא“ (’מעשה איש‘ ח“ד עמ‘ סט). 

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססימעמעשה אמונים ם
”אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה“קריאת שמע – פרשה שנייה (ב)


