
שעליה  השמיטה  מצוות  היא  הביטחון  למידת  יותר  הקשים  המבחנים  אחד 
השדות  מן  להיפרד  האיכר  נאלץ  השמיטה  שנת  בפתח  בפרשתנו.  אנו  קוראים 
שעיבד בעמל וביזע, ושמהם הוציא כדי מחייתו בשש השנים שחלפו, ולהשביתם 
לבטוח  עליו  פרנסתו,  מקורות  אפסו  וכאשר  שלמה.  שנה  למשך  מלאכה  מכל 
ולהאמין  ָלֶכם",  ִּבְרָכִתי  ֶאת  "ְוִצִּויִתי  כא)  (כה  שהבטיחו  יתברך  בבורא  מלא  ביטחון 

שכל מחסורו יסופק לו ביד רחבה מן השמיים בלא עמל וטורח.

מבחן זה קשה הוא עד מאוד, ואכן כתב בעל ספר החינוך (מצוה פד) שזוהי מטרתה 
וטעמה של מצוות השמיטה - להשריש ולחזק בקרבנו את הביטחון בה' יתברך, 
וכלשונו של החינוך שם: "כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי 

קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל שנה אחת, ומלומד 
לעולם  בו  תחזק  לא  ימיו,  כל  המשפחה  וכל  הוא  בכך 
מדת הכילות [-הקמצנות] הרבה ולא מיעוט הבטחון".

של  סמיכותו  בטעם  לו)  (כה  יקר'  ה'כלי  ביאר  זה  כעין 
נצטווינו  עליו  שאף  השמיטה,  למצוות  ריבית  איסור 
בפרשתנו בפסוק: "ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתֹו ֶנֶׁש ְוַתְרִּבית": טעם 
אחד לשתי מצוות אלו; כשם שטעמו של איסור ריבית 
הוא משום שלקיחת ריבית פוגמת במידת ביטחונו של 
האדם, כי בניגוד לכל סוחר התולה כל העת את בטחונו 
המלווה בריבית  קונים וסחורה,  לו  שיזמין  יתברך  בה' 
וקבוע  כקצוב  לו  נדמה  ורווחו  לפניו  אשר  את  יודע 
מצוות  גם  כך  חלילה,  מלבו  אלוקיו  את  שמסיר  עד 
יתברך  בה'  ביטחוננו  את  לחזק  כדי  נועדה  השמיטה 

ולהשרישו בנו .

הקושי בהשגת הביטחון
כיסוד  הביטחון  מצוות  היות  בעובדת  מכירים  הכול 
האדם  יכול  ושבאמצעותה  היהודי,  חיי  לכל  מוסד 
להאיר כל נקודה בנבכי חייו באור שונה, אור של אמונה 
תמימה בהנהגת ה' את העולם. ואמנם דרגות רבות לה 
למידת הביטחון, אולם יסוד אחד לכולן - הידיעה כי אנו 
בניו אהוביו של מקום, ומתוך כך הוא דורש את טובתנו 

ודואג לכל מחסורנו תמיד.

פעמים רבות אופפים את חיינו מאורעות קשים ומסעירים, אשר רק קניית מידת 
במקרים  דווקא  מדובר  ואין  בשלום.  אותם  לצלוח  בידינו  לסייע  יכולה  הביטחון 
שבהם הביטחון הוא מעין 'מוצא אחרון' אחר שאפסה כל תקווה, אלא גם במקרים 
שבהם נדמה לנו שלא עשינו השתדלות מספיקה. בשעות אלו אנו מגלים כי מבחן 
הביטחון קשה הוא עד מאוד, וכדי לעמוד בו זקוק האדם לסייעתא דשמיא רבה, 

שניתן להשיגה אך ורק בתפילה ובבקשה.

כי  זי"ע,  טוב'  שם  ה'בעל  מרן  רבו  בשם  בא)  (פר'  יוסף'  יעקב  'תולדות  בעל  הביא  וכבר 
לעתים כשרוצה הקדוש ברוך הוא להיפרע מן האדם, ניטלת ממנו מידת הביטחון. על 

כן ראוי תמיד לכל אדם להתפלל לפני ה' שיחזק בקרבו מידה נשגבה זו.

"ושים חלקנו עמהם"
טוב  שכר  מבקשים "ותן  אנו  שבה  הצדיקים',  'על  בברכת  מוצאים  אנו  זו  בקשה 
בסידור  היעב"ץ  זאת  ובאר  עמהם",  חלקנו  ושים   - באמת  בשמך  הבוטחים  לכל 
'בית יעקב', כי אף שהאדם הוא בעל בחירה, מכל מקום הוא נזקק לסיוע בעניין 
הביטחון. לכן עליו להתפלל תמיד שיזכה שיהיה חלקו בין אותם הבוטחים בשם 

ה' באמת, אף שמרגיש בנפשו שאינו בדרגה גבוהה כל כך.

ובשלהי ספרו הנודע 'מצות הבטחון' הדפיס הגה"צ רבי שמואל הומינר זצ"ל תפילה 
השתוקקות  מבטאות  שמילותיה  תפילה  וקושי,  מבחן  לשעות  שנועדה  נרגשת 
עמוקה לזכות למעלת הביטחון: "אבינו שבשמים... ידענו 
כי מבלעדי מאמריך וגזירותיך אין שום כח בעולם, ואין 
ולהטיב...  להרע  ולהזיק,  להועיל  נברא  בשום  יכולת 
הרחמן  אב  נא  לפניך...  ותחינה  שיח  לשפוך  באנו  לכן 
זכנו  בך...  שלימה  באמונה  להאמין  וזכנו  עלינו...  רחם 
להיות בטחוננו בך תמיד על כל דבר, בטחון גמור ושלם, 
חזק מאד, בלי שום רפיון וחולשה, ולא נדאג ולא נפחד 

כלל..." [ראה שם את לשון התפילה במלואה]

תפילתו של הגרי"ח זוננפלד זצ"ל
סיפר רבה של ירושלים, הגה"צ רבי יוסף חיים זוננפלד 
מחוסר  נותרתי  חתונתי  אחר  השנה  "כמחצית  זצ"ל: 
על  לסומכני  שהתחייב  שחותני  היות  לגמרי,  פרנסה 
שולחנו עבר לדור בעיר אחרת. הוא הציע לי לעבור יחד 
עמו, אולם ידעתי כי בעיר שאליה הוא עובר אין מצויים 
אף  על  עמו  מלעבור  נמנעתי  כך  ובשל  רבים,  לומדים 

שידעתי כי בכך אפסיד את פרנסתי.

שחותני  היום  באותו  ועוד  תמנו,  לא  כי  ה'  חסדי  "אכן, 
תלמידים  שלושה  מצאתי  מהעיר,  מושבו  העתיק 
בדוחק  התפרנסתי  וכך  בשכר,  שאלמדם  שביקשו 

ובצמצום.

במצוקה שכזאת חיינו אני ואשתי חיי צער של ממש, ולא 
לעמוד  התקשיתי  ואנוכי  רעייתי,  את  מאוד  ציער  הדבר  ללחם.  רעבנו  אף  פעם 

בצערה.

עיניי  נשאתי  נפש,  עד  מים  הגיעו  כי  היה  נדמה  כאשר  הימים,  מן  ביום  וכך, 
ברווח  בפרנסה  שתזכני  לפניך  להתפלל  העולמים,  'ריבון  והתפללתי:  למרומים 
איני יכול ואיני רוצה. בוטח אני בך באמונה שלמה שתמלא כל מחסורי, אך ראה 
נא בצערה של רעייתי והקנה בלבה את מידת הביטחון כדי שלא תדאג לפרנסה'".

את סיפורו סיים רבנו באומרו: "כמדומה אני שתפילתי זו נתקבלה, כי אף שכל 
ימיי חייתי בדוחק, מאז ועד עתה קיבלה אשתי את כל הקשיים בביטחון ובאמונה 

תמימה, ומעולם לא התאוננה על קושי הפרנסה" ('עמודא דנהורא' עמ' 9). 

פרשת בהר

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  בנבנתיבות אמונים

ן

מע ם
תפילה על הביטחון

עניית אמן מביאה ברכה
ִויַׁשְבֶּתם  ָלׂשַֹבע  ַוֲאַכְלֶּתם  ִּפְרָיּה  ָהָאֶרץ  "ְוָנְתָנה 

ָלֶבַטח ָעֶליָה" (כה יט)
הם  ִּפְרָיּה'  ָהָאֶרץ  'ְוָנְתָנה  התבות  ראשי 
מכאן   - 'אמן'  של  כגימטרייה   91 בגימטרייה 
זוכה  האדם  שלהם  הכבירות  לברכות  רמז 

בשכר עניית אמן.
'אהבת ישראל' 

וצויתי את ברכתי
"ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת... ְוִצִּויִתי 

ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם" (כה כ-כא) 
בגימטרייה  הינה  הכולל]  [עם  'לכם'  המילה 
כך:  הפסוק  את  לדרוש  אפוא  ניתן  'אמן'. 
את  לאכול  בבואכם   - ּנֹאַכל"  ַמה  תֹאְמרּו  "ְוִכי 
 - ָלֶכם"   - ִּבְרָכִתי  ֶאת  "ְוִצִּויִתי:  אזי  מזונכם, 
ועל  תחילה,  שתברכו  הקב"ה  אתכם  מצווה 

השומעים מצווה הוא שיענו אמן.
'ציצים ופרחים' פרשת בהר

‡חים י˜רים!‡חים י˜רים!
בימי ספיר˙ העומר, בהם נ˜ר‡ים ‡נו בימי ספיר˙ העומר, בהם נ˜ר‡ים ‡נו 
להרבו˙ ב˙י˜ון המי„ו˙ ובמיוח„ במˆוו˙להרבו˙ ב˙י˜ון המי„ו˙ ובמיוח„ במˆוו˙

'‡הב˙ י˘ר‡ל''‡הב˙ י˘ר‡ל'
עומ„˙ בפנינו „רך מיוח„˙ כיˆ„ ל˜יים ז‡˙: עומ„˙ בפנינו „רך מיוח„˙ כיˆ„ ל˜יים ז‡˙: 

˘מע˙ם ‡˙ חברכם מברך ועני˙ם '‡מן' ‡חריו ˘מע˙ם ‡˙ חברכם מברך ועני˙ם '‡מן' ‡חריו 
הרי ה˘למ˙ם ‡˙ ברכ˙ו הרי ה˘למ˙ם ‡˙ ברכ˙ו 

ו˜יימ˙ם בכך ‡˙ מˆוו˙ '‡הב˙ י˘ר‡ל'ו˜יימ˙ם בכך ‡˙ מˆוו˙ '‡הב˙ י˘ר‡ל'
מהר"ם ˘י˜ עה"˙ פר' כי ˙ב‡ מהר"ם ˘י˜ עה"˙ פר' כי ˙ב‡ 
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רבי  הגה"ק  של  כהונתו  בראשית  שבהונגריה,  קראלי  בעיירה  אירע  נורא  מעשה 
שאול בראך, מגדולי רבני הונגריה, מי שנודע כאחד מתקיפי קמאי ביחס לכל דבר 

הנוגע לכבוד שמיים ובפרט בענייני קדושת בית הכנסת.
מבלים  מהמתפללים  רבים  כי  לכאבו  הבחין  הכנסת,  לבית  שבא  הראשונה  בשבת 
את זמן קריאת התורה בהתקהלויות שאינן של מצווה, בפטפוטי הבלים ובשיחת 
ללא  אולם  בדרשותיו,  כך  על  לעורר  ניסה  והוא  מאוד  עד  לו  חרה  הדבר  מרעים. 
הועיל. לפיכך החליט לעשות מעשה - הוא העתיק את מקום מושבו ממזרח בית 
הכנסת למרכזו. שם, צמוד לבימה שבה מתבצעת קריאת התורה יכול היה לראות 
שחדלו  עד  בפניו  לדבר  וחששו  הכול  ראוהו  יוצא  וכפועל  המתרחש,  את  בעיניו 

לגמרי ממנהגם זה.
להמרות  ההין  לא  ואיש  מאליו,  מובן  העיירה  רב  של  כוחו  היה  כתיקונם  בימים 
המורעלים  חיציהם  מכבר  זה  חדרו  כבר  רחוקים  לא  ימים  באותם  אולם  פיו,  את 
של המשכילים ועוזריהם בלבו של כרם בית ישראל וחוללו בו שמות; כבודם של 

הרבנים נרמס בחוצות ואיש לא שם על לב.
אף בעיירה קראלי שבה עלה רבי שאול לכהן פאר, טרם הסתגלו כל אנשי הקהילה 
הכלליים  היהדות  ענייני  בכל  המוביל  הכוח  הוא  העיירה  רב  שבו  החדש,  למצב 
כ'בעל  אשר  דמתא,  הקהל  ראש  של  להוראותיו  להישמע  היו  רגילים  והפרטיים. 

המאה' התקבלה דעתו ללא עוררין.
ביום מן הימים התפנתה משרת החזן, ובזה אחר זה עלו חזנים ידועים לביתו של 
ראש הקהל וביקשו לקבל את התפקיד הנכסף. אחד מהם שבה בשירתו את לבו 
של ראש הקהל שהחליט עד מהרה כי הוא הראוי ביותר לפאר את במת בית הכנסת 

דקהילת קראלי.
על  החזן  עם  סיכמו  שבמסגרתה  דחופה  לאספה  הוועד  חברי  נקראו  מהרה  עד 
המשכורת ויתר הפרטים הנצרכים, ורק לאחר מכן עלו לבית המרא דאתרא לקבל 

את הסכמתו, כפי שנכתב במפורש בתקנות הקהילה.
דא עקא, ולאחר שיחה קצרה שערך הרב עם החזן, התברר כי רמתו הרוחנית של 
נאלץ  הרב  שכזו.  חשובה  משרה  לשאת  ראוי  לעשותו  כדי  מספיקה  אינה  האיש 

להודיע לראש הקהל כי אינו מסכים למינוי זה.
וגאוותן.  עשיר  צעיר,  איש  שהיה  הקהל  ראש  בעיני  חן  נשאו  לא  כלל  הדברים 
מהר  אולם  החלטתו,  את  לשנות  ולשכנעו  הרב  לב  על  לדבר  ניסה  הוא  בתחילה 
מאוד הבין כי בדרך זו לא יוכל לשנות את הגזרה, ועל כן החליט לעשות מעשה 

ולצאת למלחמה.
בשל היותו צעיר וכריזמטי, מצא הוא מהר מאוד חברים לדעתו. כשלב הראשון של 
התוכנית נועצו יחדיו לקיים אירוע 'מלווה מלכה' המוני באולם שאינו כפוף למרות 
הקהילה, שם - כך קיוו - יפליא החזן להראות את כישרונו לעיני באי האירוע, וכך 

בוודאי יצטרפו גם הם להתנגדותם להחלטת הרב.
עד מהרה הודפסו ונשלחו הזמנות חגיגיות לערב המתוכנן, ומאות רבות של אנשים 
- בעיקר מפשוטי העם - נענו והתכנסו למסיבה, לא כהתרסה נגד הרב, חלילה, אלא 

כדי לשמוע מעט פרקי חזנות חינם אין כסף.
הפתיחה  ובדברי  הקהל,  ראש  של  עמדתו  את  יותר  עוד  חיזק  המשתתפים  ריבוי 
שנשא, לאחר ששיבח והילל את החזן ואת גדלותו, בישר בקול קודר לנאספים כי 
לצערו הרב לא יוכלו הם להמשיך ליהנות מן החזן הנפלא בבית הכנסת. "כולכם 

בוודאי יודעים מדוע..." הוסיף בתמימות מעושה.
את דבריו סיים בהבעת תקווה כי מצב זה לא יימשך לאורך זמן, ומהר מאוד יבינו 
כולם כי אין זה מכבודה של הקהילה לשלח ממנה בביזיון חזנים מיוחדים שכאלו, 

כפי שכעת קרה.
שם  היו  אולם  בהסכמה,  בראשם  הנהנו  העם  מפשוטי  כאמור  שהיו  הנוכחים  רוב 
גם כאלו שחוצפתו של ראש הקהל זעזעה את לבם. הם החישו פעמיהם לבית רבי 
שאול כדי לספר לו על כך, לא לפני שגילו את הסיפור לכמה בחורי ישיבה צעירים 

שנקרו בדרכם.
הרב שמע את הדברים ורץ מיד לבית הכנסת. שם, כפי שחשש, הבחין עד מהרה 
מתפילת  הקהל  ראש  של  ליציאתו  המתינו  שכבר  צעירים,  של  זועמת  בחבורה 
השחרית ועמדו לעשות בו שפטים על חוצפתו. בקול תקיף ציווה עליהם שיעזבו 
במהרה את המקום וישובו לבית המדרש, ואף הזהירם לבלתי נגוע באיש זה, אף 

באצבע קטנה.
בית  בחצר  לכן  קודם  שהתרחש  על  שידע  מבלי  לביתו  הקהל  ראש  שב  בינתיים, 
בוחשת  האחת  ידה  כאשר  הבית  במטבח  עומדת  אשתו  את  מצא  בבואו  הכנסת. 
בן  תינוקם  של  עריסתו  את  מנענעת  השנייה  וידה  האש,  על  הרותח  החלב  בסיר 
השנה. כאשר הבחין האיש שהסיר עומד להיחרך מיהר להסירו מהאש ולהגביהו, 
ואז אירע האסון הנורא: הוא מעד בחופזו כשסיר החלב בידיו, ושפך את תכולתו 

הלוהטת על ילדם הקט שנהרג במקום, רח"ל.
שעות ספורות לאחר מכן התקיימה ההלוויה המזעזעת, ותהום כל העיר...

שבור  כשלבו  הכנסת  לבית  האיש  בא  האבל,  ימי  שבעת  בתום  קודש,  בשבת 
לרסיסים. הוא כובד בעליית 'שלישי', ולאחר ברכת התורה דפק על הבימה והכריז 
לבי  בעזות  כי  הרב,  ממורנו  מחילה  אני  "מבקש  גרונו:  את  חונקות  כשדמעות 

התחצפתי כנגדו ומיד נענשתי, אנא אבקש שימחל לי..."
הרב שעמד במשך כל קריאת התורה בסמוך לבימה הנהן בראשו כמסכים, אולם 

מיד היסהו בתמיהה: "וכי איזה התר מצאת לדבר על כך בשעה שאסור לדבר?!"
'שאול בחיר' ד' עמ' קכח

אמונה בבריאת העולם
"ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶד" (כה ג)

בפסוק  כן  כמו  'שמע'.  הם  תזרע''  שנים  ''שש  התבות  סופי  אפרים:  רבנו  כתב 
המעשה,  ימי  ששת  כמניין  תבות  שש  יש  אחד"  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע 
ללמדך כי מי שזורע שש שנים ונח בשנה השביעית, וכן מי שזורע ששה ימים 
ונח בשבת קודש, הרי הוא מעיד על אמונתו האיתנה בבורא העולם שברא את 

העולם בששה ימים ונח ביום השביעי.
'נחל קדומים' לחיד"א וראה 'חינוך' מצווה פה

תשובה בחודש השביעי
"ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִבִעי" (כה ט)

ראשי התבות של פסוק זה הם 'תשובה', רמז לכך שיש לשוב בתשובה בחודש 
השביעי - חודש תשרי, אשר נפתח בעשרת ימי תשובה.

'פירושי התורה' לר"ח פלטיאל

איסור הונאה ברוחניות

"ְוא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאֶקי" (כה יז)
אלא   ,"ֶקיֵמֱא "ְוָיֵראָת  הציווי  את  הונאה  לאיסור  התורה  הסמיכה  לחינם  לא 
ללמדנו שאף בענייני יראת שמיים אל לו לאדם לרמות את חבריו. ומעשה היה 
עם הרה"ק רבי משה מסאווראן זצ"ל, שבהיותו מסתופף בצל קודשו של רבו 
מאוד.  עד  גדולה  בהתלהבות  להתפלל  היה  רגיל  ממעז'יבוז  ברוך  רבי  הקדוש 
פעם פגע בו הסבא משפולי זי"ע ואמר לו: "אברך, דע לך שהכתוב מזהירנו: 'ְוא 
תֹונּו... ְוָיֵראָת ֵמֱאֶקי' - עליך להיזהר שלא להונות את הסובבים אותך ולגרום 
להם לחשוב שכביכול ירא שמיים אתה". לימים סיפר רבי משה שהערה קצרה 

זו הכתה בלבו שורשים וסללה בקרבו מסילה חדשה בעבודת ה'.
'ליקוטי שושנים'

היה מרן החפץ חיים זצ"ל רגיל לומר בדרך צחות:  כידוע כל 'את' שבתורה בא 
לרבות, ואף 'את' של פסוק זה לרבות באה - שמלבד האיסור לרמות את זולתו, 
אסור לו לאדם להונות את עצמו. וכפתגם השגור בפי העולם: "הטיפש - חכם 

לעצמו, והחכם - טיפש לעצמו".
'החפץ חיים – חייו ופועלו' ח"א עמ' שז

רמז ל'כותל המערבי' מן התורה
"ִּכי ָימּו ָאִחי ּוָמַכר ֵמֲאֻחָּזתֹו" (כה כה)

פירש רש"י: "מאחזתו - ולא כולה, למד דרך ארץ שישייר שדה לעצמו".
חז"ל  דברי  ע"פ  רמז  בדרך  זאת  לפרש  מליז'ענסק  אלימלך  רבי  הרה"ק  ואמר 
(קהלת רבה ד ח): "חבב הקב"ה לישראל וקראן בנים... וקראן אחים, שנאמר: 'ְלַמַען 

 ָאִחי ָימּו' ַאַחי ְוֵרָעי'... שכוונת התורה להודיענו את העתיד להיות, שכאשר 
המקדש  בית  את  להחריב  הקב"ה  יצטרך  שבעוונותינו  היינו   - ֵמֲאֻחָּזתֹו'  ּוָמַכר 
ולהותיר את ארצו בידי זרים, אזי לא ימכור הוא את כל 'אחוזתו', אלא ישייר בה 
שדה לעצמו - את הכותל המערבי שממנו לא זזה שכינה מעולם, ודרכו עולות 

תפילות ישראל למעלה ומתקבלות לרצון אף בזמן הגלות.
'נועם אלימלך'

תפילה על הגאולה בדור אחרון
"ְּכִפי ָׁשָניו ָיִׁשיב ֶאת ְּגֻאָּלתֹו" (כה נב)

בכל יום ויום אנו מרבים לבקש שוב ושוב לזכות לגאולה השלמה. ואולם לא 
פעם עלולה ליפול מחשבת ייאוש בלב האדם - הלא אם אבותינו, קדושי עליון 
מדורות קודמים, קרעו את השמיים בתפילותיהם ופעולותיהם להחשת הגאולה 
ולא נענו, הייתכן כי אנו הדלים והרשים נצליח לפעול יותר מהם ונגרום לכך 

שהגאולה תבוא בימינו?!
שגאולתנו  ללמוד  אנו  יכולים  אלו  מפסוקים  כי  חיים',  ה'חפץ  אומר  היה  ברם, 
הרי  לגאולה,  זכינו  לא  רבות  שנים  במשך  אם  שאף  מקום.  מכל  תבוא  בוא 
שברבות הימים בוודאי כבר גרמו ריבוי התפילות וקושי שעבוד מלכויות למעט 

משנות הגלות שנגזרו עלינו ולהחיש את גאולתנו במהרה.
'חפץ חיים על התורה'

זהירות ממחלוקת בבית המדרש

"א ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם... ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו" (כו א-ב)

במסכת יבמות (צו ב) מספרת הגמרא על רבי יוסי בן קיסמא שהיה עד למחלוקת 
ספר  "שנקרע  עד  מסוימת,  להלכה  בנוגע  מסוים  מדרש  בבית  שניטשה  עזה 
תורה בחמתן", ואז אמר רבי יוסי: "תמיה אני אם לא יהיה בית כנסת זו עבודת 

כוכבים", וכדבריו כן היה.

ביאר בעל 'צרור המור', שרמז לדבריו של ר' יוסי בן קיסמא ניתן ללמוד מכך  
שהסמיכה התורה את איסור עבודת אלילים לציווי "ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו", ללמדך 
כי חוסר זהירות במורא מקדש יכול להידרדר למחלוקות חמורות, ומכאן קצרה 

הדרך לגרום לכך שבית המדרש יהפוך לבית עבודה זרה חלילה.

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאִני ה'..." (כו ב)

מעעפני
אמונה ב

פנינ סיפם ם
ּתירא ׁשי

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


