
אחת  בכל  ושוטרים  שופטים  להעמיד  למשה,  הקב“ה  בהוראת  פותחת  פרשתנו 
יח):  (טז  הכתוב  וכלשון  לארץ,  בבואם  לנחול  הם  עתידים  אשר  ישראל  מערי 
”ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְל ְּבָכל ְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר ה‘ ֱאקֶי נֵֹתן ְל ִלְׁשָבֶטי ְוָׁשְפטּו ֶאת 

ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדק“.
כאן  מונחת  וביושר,  בצדק  העם  את  לשפוט  ישראל  לדייני  הציווי  עצם  מלבד 
רבי  ד): ”אמר  שופטים  (תנחומא  במדרש  שהובא  וכפי  דיינים,  לאותם  מיוחדת  הוראה 

יהודה ברבי שלום: שיהיו מטין ומלמדין עליהם זכות לפני הקדוש ברוך הוא“.
עיקר התפילה - לימוד זכות על ישראל

הרה“ק בעל ’חלקת יהושע‘ מביאלא היה מוסיף ודורש בלשון הפסוק: ”שעריך“ 
- היינו שערי התפילה, כי החובה לדון כל אדם לכף זכות נוגעת בפרט לעבודת 
לכך  כסמך  ישראל.  על  זכות  ללימוד  מכוונת  להיות  צריכה  שבעיקרה  התפילה 
הביא ה‘חלקת יהושע‘ את מנהג האר“י לומר לפני כל תפילה: ”הריני מקבל עלי 
מצות עשה של ’ואהבת לרעך כמוך‘“, שיש בזה משום הבעת רצון ללמד זכות על 

ישראל, וזה הוא תנאי לקבלת התפילה.
וכבר כתב הרמח“ל (מסילת ישרים פי“ט) : ”ואמנם עוד עיקר 
שהנה  הדור.  טובת  והוא  החסידות,  בכוונת  יש  שני 
כולו,  דורו  לטובת  במעשיו  שיתכוין  חסיד  לכל  ראוי 
ג  (ישעיהו  הכתוב  ענין  והוא  עליהם.  ולהגן  אותם  לזכות 
י): ”ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב ִּכי ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו“ - שכל 
”היש  א):  טו  (ב“ב  חז“ל  אמרו  וכן  מפירותיו.  אוכל  הדור 
בה עץ - אם יש מי שמגין על דורו כעץ“. ותראה שזהו 
רצונו של מקום שיהיו חסידי ישראל מזכים ומכפרים 
ז“ל  שאמרו  מה  והוא  שבהם,  המדריגות  שאר  כל  על 
אלה,  על  ויכפרו  אלה  יבואו  רבה):  (ויקרא  ומיניו  בלולב 
אלא  הרשעים,  באבדן  חפץ  הוא  ברוך  הקדוש  שאין 
ולכפר  לזכותם  להשתדל  החסידים  על  מוטלת  מצוה 
וגם בתפלתו  שיעשה בכונת עבודתו,  וזה צריך  עליהם, 
שצריך  מי  על  לכפר  דורו,  על  שיתפלל  דהיינו  בפועל 
כפרה ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סניגוריא 

על הדור כולו“.
המלמד זכות על ישראל מלמדים עליו זכות מן השמים

התפילה,  לקבלת  מיוחדת  סגולה  גם  ישנה  בתפילה  ישראל  על  זכות  בלימוד 
בן  מגדעון  פתחנו  בהם  לדברים  חז“ל  שהביאו  וכראיה  השמים,  מן  חן  ולנשיאת 
יואש השופט: ”שבימיו היו ישראל בצרה, והיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם 
כיון  ובמעשים.  במצות  דל  הדור  שהיה  מוצא,  היה  ולא  זכות  עליהם  שילמד 
שנאמר  המלאך,  עליו  נגלה  מיד  זכות  עליהם  שלימד  בגדעון  זכות  שנמצא 
(שופטים ו יד): ”ַוִּיֶפן ֵאָליו ה‘ ַוֹּיאֶמר ֵל ְּבֹכֲח ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל“ - בכח זכות 

שלמדת על בני“.
וכתב על כך מרן ה‘חפץ חיים‘: (’שמירת הלשון‘ שער התבונה ז): ”מכל זה נוכל להבין מעלת 
המלמד זכות לפני הקדוש ברוך הוא, שנעשה אחר כך מרכבה לאור של היכל 

הקדושה שנקרא היכל הזכות, ששם מזכירים זכותם של ישראל“.
לפני  נשבע  הנביא  אליהו  ב):  לט  נח  (פר‘  חדש‘  ’זוהר  בשם  הביא  דבריו  בהמשך 
הקב“ה ללמד זכות על ישראל תמיד, ולפיכך כל מי שעושה איזה זכות, מיד 
עד  משם  זז  ואינו  פלוני,  עשה  וכך  כך  הקב“ה:  לפני  ואומר  אליהו  מקדים 

שיכתבו את אותו אדם לזכות.
תפילתו של אליהו הנביא

דוגמא לתפילה נוראה שיש בה לימוד זכות נפלא על עם ישראל מימי קדם ועד 
עצם היום הזה, הובאה בתנא דבי אליהו (רבא פי“ח): ”אבינו שבשמים! ראה בעניינו 
יש  בתים  בעלי  כמה  זכור  ושעה.  שעה  בכל  לפניך  עלבוננו  ויעלה  ריבינו,  וריבה 
עניים  כמה  זכור  תמיד.  יום  בכל  בתורה  ועוסקין  כלום,  להם  שאין  בישראל  בהן 
ואביונים יש בישראל שאומות העולם מושכין את בשרן מעליהן ועוסקין בתורה 
בכל יום תמיד. זכור כמה סומין יש בהן בישראל שאין להם מזונות ונותנין שכר 
יודעים  שאין  בישראל  בהן  יש  וקטנים  נערים  כמה  זכור  תורה.  בניהם  ומלמדין 
בין ימינם לשמאלם ועוסקים בתורה בכל יום תמיד. זכור כמה זקנים וזקנות יש 
בהן בישראל שמשכימין ומעריבין לבית הכנסת ולבית המדרש, מחמדין ומתאוין 

ומצפין לישועתך בכל יום תמיד.
על  זכות  ללמד  חיים בדבריו הנוקבים אודות חובתנו  החפץ  הביא  זו  תפילה  אף 
ישראל, ואחר זאת סיים: ”ומזה יוכל ללמוד כל אדם, איך 
הקדוש  לפני  רחמים  לעורר  מישראל  אחד  כל  שצריך 
גם  כי  בהם.  על ישראל בדברים אלו וכיוצא  הוא  ברוך 
בזמננו  שיודע  למי  בהן,  וכיוצא  אלו  זכויות  ישנן  היום 
את המצב הדל של ישראל, ואף על פי כן יש ברוך ה‘ 
מחזיקי  והרבה  מצוות,  ומקיימי  תורה  לומדי  הרבה 

תורה וגומלי חסד ועושי צדקה בכל עבר ופינה“.

עיקר לימוד זכות הוא בתפילה
כתב רבי זלמן סורוצקין בספרו ’אזנים לתורה‘: בדורות 
כ‘אוהבי  עצמם  המראים  המתחסדים  רבו  האחרונים 
ישראל‘ [ה‘ ישמור את עמו מ‘אוהבים‘ כאלה] וקוראים 
פרצות  על  המגיב  בשער  מוכיח  כל  אחר  פיהם  מלוא 
הדור, ואומרים שאסור ללמד חובה על ישראל. ותולים 
יסוד  הצדיק  האלוקי,  הגאון   - גדול  באילן  עצמם  את 
שדרכו  וזי“ע,  זצ“ל  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  עולם, 

היה ללמד זכות על ישראל...
אין שום ספק שאם אנו רואים איש או אשה עוברים על דת משה וישראל, חייבים 
זכות  הוא  זה  חוב‘  ש‘לימוד  ההלכה...  לפי  שאפשר  כמה  עד  בידם  למחות  אנו 

לישראל ומקרב את ליבם לאביהם שבשמים...
אמנם כל זה הוא בזמן שהמוכיח מדבר אל העם או אל היחיד; אבל בשעה שהרב 
אף  יהודי,  כל  על  זכות  ללמד  עליו  אז  הקב“ה,  לפני  ומתפלל  מדבר  המוכיח  או 
על פי שחטא, ולמצוא ’תירוצים‘ על עוונותיהם ופשעיהם, אפילו בדרך עקלתון 

ורחוקה. ותמיד צריך לחפש זכויות ולדבר טוב על ישראל לפני הקב“ה...
מעין זה נוכל לראות בעבודת הכהן גדול ביום הכיפורים, שבכל העבודות שעושה 
לפני העם לובש בגדי זהב, ואינו ירא להזכיר את חטא העגל לפניהם, כי אדרבה 
מכך ילמדו תוכחה ויפרשו מן החטא. אולם בעמדו לפני ולפנים, בקודש הקדשים, 
במקום שאין אדם רואה ורק הקב“ה שומע, אז עליו למצוא ’תירוצים‘ ואמתלאות 
לובש  ולפיכך  המקום,  לפני  זכות  עליהם  וללמד  ישראל  בית  עוונות  על  לחפות 
בגדי לבן כדי שלא להזכיר חטא העגל על ידי לבישת בגדי הזהב (’אזנים לתורה‘ אחרי 

מות).

פרשת שופטים

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
ללמד זכות על ישראל בתפילתו

צדק צדק תרדוף
”ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת  ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ה‘ ֱאקֶי נֵֹתן ָל“ (טז כ)

רומז  ש‘צדק‘  א)  קלב  זוה“ח  תיקוני  (ראה  חז“ל  אמרו 
לצ‘ אמנים, ד‘ קדושות וק‘ אמנים שחייב אדם 
הכתוב  א  לבאר  נוכל  זה  לפי  יום.  בכל  לומר 
אחר  האדם  ירדוף  שאם  תרדוף‘,  צדק  ’צדק 
הנהגה זו ויתמיד בה בכל יום, יזכה להבטחת 
”למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה‘ אלקיך 

נותן לך“ - לאריכות ימים ולחיי העולם הבא.
ויעתר יצחק מערכת א

”שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך“
‡חים י˜רים!

מאות בתי כנסיות ובתי מדרשות 
כבר נענו לקריאת קודש זו ומינו 
את  המזרזים  ה‘  יראי  חיל  אנשי 
ברכות  ולברך  אמן  לענות  העם 

השחר בחברותא
הצטרפו אף אתם למהפכה 

אמר הגה"צ רבי משה אריה פריינד זצ"ל
 ‚‡ב"„ ירו˘לים:

כנסיות  בבתי  ְלַמנֹות  שעלינו  הכתוב  לנו  רמז 
אנשים   - ושוטרים'  'שופטים  ומדרשות, 
שלא  העם  את  ויעוררו  המשמר  על  שיעמדו 
להחמיץ ולו אמן אחת, ובכך יזכו כל המתפללים 
שיפתחו להם 'כל שעריך אשר ה' אלקיך נתן לך' 
- אלו שערי גן עדן שיפתחו בפני העונים אמן, 
כפי שהבטיחו חז"ל (שבת קיט ב) לעונה אמן בכל 

כוחו: "פותחים לו שערי גן עדן"
('עטר˙ י‰ו˘ע' ˘ופטים עמ' ˜„)
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רמה.  נקישה  לקול  באחת  הופרה  טוב  שם  הבעל  של  מדרשו  בבית  ששררה  הדממה 
היה זה בעיצומה של תפילת שחרית, באמצע תפילת העמידה, תפילה שבכל תפוצות 
ישראל ובכל מקומות מושבותיהם נאמרת ברגש קודש ובבית מדרשו של אור ישראל 

הבעל שם טוב זיע“א - על אחת כמה וכמה.
בחטף  הספיק  הוא  עינו  מזווית  הסידור.  מן  לרגע  הוסחה  התלמידים  אחד  של  דעתו 
ומתכופף,  מתפילתו  מפסיק  לצדו  היושב  חברו  את  ראה  הוא  הרעש:  במקור  להבחין 
לחוטמו,  ודוחס  קמצוץ  ממנה  נוטל  הארץ,  על  שנפלה  שלו  הטבק  קופסת  את  מרים 

ולבסוף גם מתעטש בקול רעש גדול.
החסיד לא יכול היה להבליג על דבר שכזה, ליבו רתח בקרבו: הכיצד יכול יהודי, חסיד 
ותיק ונאמן לקדוש ישראל, בעיצומה של תפילת ראש השנה, סמוך ונראה לרבו הקדוש, 

להפסיק; ובשביל מה? בשביל לשאוף קצת ’שמעק טאביק‘?! הייתכן?
אגב התרעמותו, הפסיק גם אותו חסיד מתפילתו לכמה רגעים, אלא שכאשר ניסה לנער 
רב  בקושי  בידו.  עלה  לא  הדבר  כבראשונה,  בתפילה  ולהמשיך  ממוחו  המחשבות  את 

הצליח לסיים תפילתו, והוא חש כיצד הריכוז ממנו והלאה.
* * *

כיצד  קדשו  ברוח  הרגיש  תלמידיו,  בנפש  הייתה  קשורה  שנפשו  הקדוש,  הרבי 
התרעמותו של תלמידו הצדיק גורמת לחברו לקטרוג נורא בשמי מרומים, נורא עד כדי 

כך שפסקו עליו שימות באותה שנה רח“ל!
הבעש“ט לא ידע את נפשו. הוא ניסה בכל כוחותיו הכבירים לפעול עבור תלמידו זה, 
ערך מערכות וטען טענות לפני בית דין של מעלה, אולם ללא הועיל. נראה היה ששערי 

שמים נעולים בעדו. הגזירה נחתמה ושוב אין דרך לחזור ממנה.
עבור  ולפעול  לנסות  טוב  שם  הבעל  המשיך  מכן  לאחר  שהגיעו  הקדושים  בימים  גם 
תלמידו, עד שבליל הושענא רבא, אחר שהסתגר הבעל שם טוב בחדרו, שם התאמץ 
בכל כח תפילתו ושוב טען בכל תוקף לטובת תלמידו, יצא הכרוז מן השמים, שאם אותו 

מקטרג יתעורר מעצמו למצוא זכות למעשהו של חברו, ייפטר הלה מעונשו.
שעה  באותה  מלא  שהיה  המדרש  לבית  נכנס  ומיד  תפילתו  את  טוב  שם  הבעל  סיים 
מפה אל פה בתלמידים אשר הגו בתורה כמנהג ישראל קדושים להיות ניעורים בליל 

הושענא רבא.
בינות לתלמידים הבחין הבעל שם טוב בתלמיד המקטרג. הלה עסוק היה בעיצומה של 
אמירת ’תיקון ליל הושענא רבא‘, פניו הזיעו ממאמץ ועיניו היו כדומעות, נראה היה כי 
משהו מסעיר אותו, ומחשבותיו משוטטות בעולמות אחרים. הריכוז היה ממנו והלאה.

יצא התלמיד והחל מהלך ושב בחצר בית המדרש, אולי כך תתפנה מחשבתו. פתאום 
ופרט  פרט  בכל  הטבועה  הגדולה  ובחכמתו  האלוקים  דרכי  ברוממות  להרהר  החל 

בבריאה.
וכך היה התלמיד מהרהר לעצמו: ”מפני מה דווקא בדורות האחרונים עשתה ההשגחה 
להריח  לשאוף,  רבים  נוהגים  אותו  ’טבק‘,  ששמו  נפלא  צמח  אותו  פתאום  שיימצא 
ולעשן?! אין זאת אלא משום שישנן כמה נשמות יקרות שהוצרכו לרדת בגלגול, אולם 
כיון שנשמתם קדושה וחצובה ממקור גבוה, לא רצה הקב“ה להורידם בגוף גשמי, אלא 

בדבר דק ורוחני כריח, עליו נאמר ”לריח ניחוח אשה לה‘“.
ופתאום צף מול עיניו המעשה שארע עמו בראש השנה האחרון. הוא נזכר כיצד קטרג 
את  להרים  כדי  רק  עשרה  שמונה  תפילת  באמצע  והפסיק  שהתכופף  חברו  על  בליבו 

קופסת הטבק שנפלה לארץ...
לבו התמלא בחרטה: ”מי יודע“ - הרהר, ”אולי כוונתו של חברי במעשהו הייתה לצורך 
קדושות,  נשמות  אותן  של  לתיקונם  בתפילתו  פעל  נפשו  ברוממות  כי  ביותר,  נשגב 

ולשם כך הוצרך להריח דווקא באמצע התפילה בקופסת הטבק“.
טרם סיים התלמיד להרהר בדברים, והנה הוא חש כיצד דעתו שהייתה מוסחת ממנו 
שוב  והחל  המדרש  לבית  נכנס  הוא  קמעא.  קמעא  אליו  לשוב  החלה  ארוך  זמן  משך 
מאיר  היה  והכל  ובהבנה  בשטף  מפיו  קלחו  המילים  פלא:  זה  וראה  התיקון,  באמירת 

ובהיר.
ולכוונתו.  לריכוזו  שב  הוא  כיצד  התלמיד  הרגיש  מכן  שלאחר  שחרית  בתפילת  גם 

התפילה נאמרה על ידו בהתלהבות וברגש כמקודם. הוא לא הבין כיצד ארע הדבר.
* * *

מנהגו של הבעל שם טוב ביום הושענא רבא היה לקבל את תלמידיו לשיחה מיוחדת 
היה  לכן  קודם  כבר  כאשר  בתורו,  לפניו  עובר  היה  תלמיד  כל  וטהרה.  קדושה  ספוגת 
מכין במחשבתו איזה דבר תורה, שאלה או חידוש, ולאחר מכן ניגש לרבי ומרצה לפניו 
את דבריו. הרבי היה מגיב על הדברים, ולאחר מכן היה מגלה לתלמידיו סודות טמירים 

אודות העתיד שנגזר עליהם בשנה הקרובה, וכהנה וכהנה דברים הצריכים לימוד.
באותה שנה היה לבו של הבעל שם טוב שמח במיוחד, וכאשר עבר לפניו אותו תלמיד 
כדי לשאול את שאלתו, הורה לו הבעל שם טוב: אמור אתה את התשובה! למרבה הפלא 

לא הוצרך התלמיד למחשבה רבה, על אתר הוא השיב תשובה ברורה ובהירה.
ספר לי כיצד עבר עליך הלילה האחרון! - פנה הבעש“ט לתלמידו והתלמיד המופתע לא 
היסס. הוא סיפר על הרהוריו בגדלות הבורא, על הדוגמא שנפלה במוחו מעלי הטבק, 

ועל חרטתו על שדן את חברו לכף חובה.
ולפתע גילה לו הבעש“ט: דע לך כי כאשר חשבת רע על חברך, התעורר עליו בשמים 
קטרוג נורא, וכמעט שהגיע לשערי מוות. אף אתה, נענשת בכך שניטלו המוחין ממך 

ולא יכולת לכוון בתפילתך ובלימודך.
כעת קבל על עצמך שלא לדון יותר את חבריך אלא לכף זכות, ובכך תזכה שאף אותך 

ידונו לכף זכות ומעשיך יהיו רצויים לפניו יתברך.
’אמונת צדיקים‘ אות כו

בין ’חלק‘ ל‘נתן‘
”ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶל“ (יז יד)

בפרשת הלכות מלכים ישנם מאה שלושים ושמונה מילים, כמניין ’חלק‘, לפיכך 
ליראיו“,  מכבודו  ”שחלק  ישראל:  מלכי  הרואה  ברכת  בנוסח  חכמים  תיקנו 
ודם“  לבשר  מכבודו  העולם: ”שנתן  אומות  מלכי  הרואה  בברכת  זאת  ולעומת 

(ברכות נח א).
’שפתי כהן‘ לר“מ הכהן מצפת

אימתי התפלל פנחס
”ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה“ (יח ג) 

פירש רש“י (ע“פ חולין קלד ב) שבמתנת ה‘לחיים‘ זכו הכהנים כשכר לתפילתו של 
פנחס, שנאמר (תהילים קו ל) ”ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה“.

זאת  ולהבין  לדייק  נוכל  אולם  פנחס,  התפלל  ומתי  היכן  התפרש  לא  בתורה 
מן הלשון אותה אנו אומרים בסליחות: ”מי שענה לפנחס בקומו מתוך העדה 
הוא יעננו“, ומבואר שפנחס התפלל בעת שקם מתוך העדה, ככתוב (במדבר כה 
ז): ”ַוַּיְרא ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ַוָּיָקם ִמּתֹו ָהֵעָדה“. וכבר דרשו דורשי 

רשומות בפסוק זה: ”פינחס - אלעזר“ בגימטרייה ’תפלה‘ (יכהן פאר שם).

אפילו זכות קריאת שמע בלבד
”ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה“ (כ ג)

על פסוק זה כתב רש“י ע“פ דברי הגמרא במסכת סוטה (מב א): ”אפילו אין בכם 
זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם“.

מנין למדים אנו זאת? ביאר המהרש“א (ח“א סוטה שם): מכך שפתח הכתוב בלשון 
רבים: ”ְוָאַמר ֲאֵלֶהם“ והמשיך בלשון רבים: ”ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום“ וגו‘, ואילו ”ְׁשַמע 
ִיְׂשָרֵאל“ נאמר בלשון יחיד, הרי שהתכוונה התורה ללמדנו שאף זכות קריאת 

שמע בפני עצמה יכולה להגן על ישראל. 
של  רבה  זצ“ל  ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי  הגאון  היה  הללו,  חז“ל  דברי  פי  על 
יאבד  ואל  ישראל  שארית  שמור  ישראל  ”שומר  התפילה:  את  מפרש  קובנה 
עמו  את  שישמור  מהקב“ה  אנו  מבקשים  ישראל“;  שמע  האומרים  ישראל 
בלבד  ישראל‘  ’שמע  באמירת  מסתכמת  בעבודתו  השגתם  כל  אם  אף  ישראל 

(’אעירה שחר‘ סוטה מב א)

* * *
מעניין לציין את אשר העתיק  הגאון רבי צבי הירש פרבר תלמיד הגה“צ רבי 
העולם  מלחמת  ימי  של  בעיצומם  לאור  שיצא  הונגרי  מעיתון  בלזר  איצל‘ה 
הראשונה, י“ט תמוז תרע“ו, מכתב בהול ששלח חייל נכרי מן החזית בה לחם 
בצבא ההונגרי לרעייתו: ”אנא בטובך, בקשי משכננו היהודי חיים שיסביר לך 
’שמע ישראל‘; כי בכל עת שכדורי מלחמה עפים מעל  את משמעות המילים 
הצבא  אנשי  יתחילו  אזי  הקוצר,  אחר  כשבלים  נופלים  הצבא  ואנשי  ראשנו 
כשיסביר  מיד  כן  על  לחיים.  ממוות  וניצולים  ישראל‘  ’שמע  לזעוק  היהודים 
לך הודיעי לי זאת, כדי שכשאכנס חלילה בסכנת מוות אנצל בזכות מילים אלו 

ממות לחיים“.

אמונה משמיעה לא מחקירה
על דברי חז“ל אלו היה  הגרש“ז אויערבאך מקשה:   הלא לכאורה עיקר עניינה 
של קריאת שמע מתבטא במילים ”ה‘ אלוקינו ה‘ אחד“, ואם כוונת הכתוב כאן 
לקריאת שמע, מדוע הזכירה זאת התורה במילים ’שמע ישראל‘ שלכאורה אין 

להם משמעות בפני עצמן?
יסוד  מונח  ישראל‘  ’שמע  שבמילים  ללמוד  נוכל  מכאן  הגרש“ז,  אמר  אלא, 
מרבו,  ותלמיד  מאביו  בן  ששומע  משמיעה  נובעת  בהקב“ה  אמונתנו  עצום: 
ולא מחקירה. ומכאן נוכל אף להטעים בדברי חז“ל: ’שמע ישראל‘ - הצלתכם 
משמיעה  נובעת  בהקב“ה  התמימה  שאמונתכם  בזכות  דווקא  הינה  במלחמה 

בלבד ולא מחקירה (הליכות שלמה תפילה עמ‘ שסז).

על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע
ה‘ ְוַעל ִּפיֶהם  ֱאֶקי ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵר ְּבֵׁשם  ה‘  ָבם ָּבַחר  ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִוי ִּכי  ”ְוִנְּגׁשּו 

ִיְהֶיה ָּכל ִריב ְוָכל ָנַגע“ (כא ה)
אילו היו הכהנים מכוונים כראוי בברכת כהנים במילים ”וישם לך שלום“ - לא 
היה פורץ ריב בישראל וק“ו שלא היה נהרג אדם מישראל, ואם נעשה זאת, על 

כרחך שלא כוונו כראוי וכאילו על מאמר פיהם נהרג אותו אדם.
’אור התורה‘ [לרבי מנחם צבי טאקסין]

תועלת המתים מקדיש וברכה
”ַּכֵּפר ְלַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת“ (כא ח)

בספרי (שופטים פיסקא רי) דרשו חז“ל: ”כפר לעמך“ - אלו החיים, ”אשר פדית“ - 
אלו המתים. ומכאן למד רבינו בחיי בפרשתנו שיש למתים תועלת וכפרה מכך 
שהחיים אומרים עליהם קדיש או ברכה בעת שנמצאים הציבור בבית הכנסת. 

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
קופסת הטבק שחרצה גורלות

מעעפני
’ח בין

פנינ סיפם ם
ש טבק

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


