
זהירות מחילול שם שמים
"ְקדִֹׁשים ִיְהיּו ֵלאקֵיֶהם ְוא ְיַחְּללּו ֵׁשם ֱאקֵיֶהם" (כא ו)
תמה הגאון רבי יעקב ניימן ראש ישיבת 'אור ישראל':

מכל  יותר  קדושים  שיהיו  הכהנים  על  התורה  שציוותה  אחר 
למדרגה  להתדרדר  שלא  אותם  מצווה  היא  מה  לשם  ישראל, 

השפלה של חילול ה', הלוא הציווי ברור מאליו?
של  מושג  אין  ה'  בעבודת  מכאן:  למדנו  גדול  "כלל  והשיב: 
'אמצע'. האדם יכול להיות רק באחת משתי הבחינות; 'קדושים 
מלשון  גם  להיווכח  שנוכל  כפי  אלוקיו'!  שם  'מחלל  או  תהיו' 
ְּבָכל  'ּוְלָעְבדֹו  ההוראה:  אחר  שמיד  שמוע',  אם  'והיה  פרשת 
ְלַבְבֶכם', נאמר: 'ִהָּׁשְמרוּ ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם 

ֱאִהים ֲאֵחִרים' (דברים יא טז)".
על דרך זו נוכל להבין את הסיבה שנקראת פרשת עריות ביום 
הקדוש:  היום  לסיום  קרוב  דווקא  המנחה,  בתפילת  הכפורים 
במדרגה  כעת  הוא  נמצא  שאמנם  לעצמו  יזכיר  אדם  שכל  כדי 
ימות  כל  במשך  עצמו  ישמור  לא  אם  אך  מאוד,  עד  גבוהה 
ביותר  הפחותה  למדרגה  להגיע  בנקל  יכול  זו,  במדרגה  השנה 

ולהיכשל בעוון הנורא של עריות, רחמנא ליצלן.
'דרכי מוסר'

בברכה שלמה ונאמר אמן
"ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָּכל מּום א ִיְהֶיה ּבֹו" (כב כא)

ב)  סד  מנחות  א;  כח  (מגילה  הקרבנות  בעניין  היא  מפורשת  הלכה 
את  דווקא  לקרבן  לבחור  יש  מום,  אין  העדר  בכל  אם  אף  כי 
בהמה  כבר  שחט  אם  שאף  אלא  עוד,  ולא  שבעדר'.  'המיוחד 
לו  מותר  הימנה,  ובריאה  נאה  בהמה  ומצא  לקרבן  כחושה 
ויש  תחתיה,  ולהקריבה  יותר  ונאה  בריאה  בהמה  להביא 

בפעולה זו הידור מצווה.
שנתקנה  התפילה  בעניין  אף  אמורים  אלו  דברים  כי  מסתבר 
חלק  הינה  אמן  שעניית  כיוון  ב).  כו  (ברכות  הקרבנות  במקום 
אינה  באמן  נענתה  שלא  וברכה  ב),  קסז  או"ח  (רמ"א  מהברכה 
מהלכות  ללמוד  עלינו  א),  רעא  דף  עקב  פר'  (זהר  מושלמת  ברכה 
הקרבנות ולהשתדל תמיד לומר ברכותינו בפני מי שיענה אמן 
לא  שחלילה  כדי  זולתנו,  ברכות  אחר  אמן  לענות  וכן  אחריהן, 

'אמונת יצחק' ח"א עמ' קפ"דתהא תפילתנו כקרבן כחוש ודל.

ברכת קידוש ה'
"ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (כב לב)

מפסוק זה למדו חכמים (סנהדרין עד א) על חיוב האדם למסור 
עצמו למיתה על קידוש שמו יתברך. וכתב המקובל רבי מנחם 
את  "המקדשים  ע):  סימן  (פסקים  הראשונים  מגדולי  ריקאנטי 
השם חייבים לברך על קידוש השם הנכבד והנורא, כיון דהוא 

מצות עשה דאורייתא דכתיב: 'ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל'".
שאינה  מצווה  על  מברכים  שאין  הראשונים  לנו  קבעו  והנה, 
כן  אם  מדוע  יח).  א  הרשב"א  (שו"ת  העושה  ביד  כולה  תלויה 
מברכים על מצוות קידוש ה' שתלויה גם בידי המוציא להורג?

ומבאר השל"ה (שער האותיות א נט) שברגע שהאדם מביע נכונות 
למסור נפשו למיתה על קידוש ה' קיים מצוות עשה זו, גם אם 

לבסוף נעשה לו נס וניצל, כדניאל וחבריו. 
מצות  לידו  שבא  "מי  (שם):  השל"ה  כתב  הברכה  נוסח  בעניין 
קידוש השם ומקיים מצות עשה ד'ונקדשתי בתוך בני ישראל' 
– שמפורסם (הדבר) לעשרה בני ישראל, אז קודם שיהרגוהו 
קדשנו  אשר  אלוקינו...  ה'  אתה  'ברוך  בשמחה:  יברך 

במצוותיו וציונו לקדש שמו ברבים'".
"ברוך  לברכה:  אחר  נוסח  הביא  (תפג)  אומץ'  'יוסף  ובספר 
אתה... אשר קדשנו... לאהוב שם הנכבד והנורא – ההיה וההוה 
והעתיד להיות – בכל לבבנו ובכל נפשנו ולקדש שמו ברבים, 

ברוך אתה... מקדש שמך ברבים".
אליהו  רבי  הקדוש  בשם  זצ"ל,  אשרי  אפרים  רבי  הגאון  העיד 
מוורשה הי"ד, כי בטרם עלו הקדושים הגאון רבי אלחנן וסרמן 
ובנו העילוי רבי נפתלי הי"ד על המוקד, העביר הגאון לבנו את 
ששמע מרבו מרן ה'חפץ חיים' זי"ע בתקופת מלחמת העולם 
ה',  קידוש  על  נפשו  למסור  האדם  שזוכה  שבעת  הראשונה, 

עליו לברך את הברכה כנוסח שהביא השל"ה.
שו"ת 'ממעמקים' ח"ב סי' ד

מצוות עשה להתפלל במניין ביום טוב
"מֹוֲעֵדי ה' ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש" (כג ב)

ידועה היא מחלוקת הרמב"ן והרמב"ם לגבי התפילות הקבועות 
דעת  מדרבנן:  או  התורה  מן  חובה  הן  האם  ויום,  יום  בכל 
התורה,  מן  עשה  מצוות  היא  שהתפילה  א)  א  (תפלה  הרמב"ם 
מצווה  שזאת  היא  ה)  עשה  סה"מ  על  (השגות  הרמב"ן  דעת  ואילו 

מדרבנן, ומדאורייתא חובה להתפלל רק בעת צרה.
חידוש נפלא כתב ה'פרי מגדים' (או"ח תצ במשב"ז ב) לאור דברי 
הרמב"ן בביאורו לפסוק זה: אף לשיטת הרמב"ן הסובר שבכל 
מודה  טוב  ביום  מדרבנן,  רק  היא  התפילה  השנה מצוות  ימות 
הוא שיש מצוות עשה מן התורה להתפלל במניין. כפי שביאר 
הרמב"ן את לשון הפסוק מפרשתנו: "ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי 
קֶֹדׁש": "שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו, כי 

מצוה היא על ישראל להקבץ בבית האלקים ביום מועד לקדש 
היום בפרהסיא בתפלה והלל לא-ל...".

להוציא מלבם של צדוקים
"ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת" (כג טו)

בנוסח  חז"ל  תיקנו  מדוע  נתנזון:  שאול  יוסף  רבי  הגאון  תמה 
בעומר",  אחד  יום  "היום  הראשון:  ביום  לספור  העומר  ספירת 

ראשון  יום  "היום  לספור:  יותר  מתאים  שלכאורה  כפי  ולא 
ואף  ה),  (א  בבראשית  רש"י  מדברי  שמשמע  כפי  בעומר", 

בפרשתנו הזכירה התורה כמה פעמים: "ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון"?
וביאר: נראה שחז"ל תיקנו כך כדי להפקיע את דעתם המעוותת 
של הצדוקים שדרשו מלשון הכתוב: "ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת", שקרבן 
סה  מנחות  (ראה  בשבוע  ראשון  ביום  ורק  אך  מוקרב  העומר 
חלילה  לטעות  מקום  היה  ראשון"  "יום  מונים  היינו  ואילו  א), 

ולסבור כשיטתם, לפיכך מקפידים אנו למנות "יום אחד".
'דברי שאול' אגדות, מנחות סו א

הקדוש ברוך הוא 'סלחן ומחלן'
"ִּכי יֹום ִּכֻּפִרים הּוא ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם" (כג כח)

מעשה בצדיק רבי ישראל מרוז'ין שפגש בבחור ששמו מאיר, 
רעה,  לתרבות  יצא  שבצעירותו  הדורות  מגאוני  אחד  של  נכדו 
ולאחר עמל והשקעה רבה הצליח הרבי להטות את לב הנער 

לדרך הישר ולהשיבו בתשובה שלֵמה.
באחד הימים הבחין הצדיק כי צער שורה על פניו של הבחור, 
אתעצב  לא  "הכיצד  הבחור:  השיב  הצער,  לפשר  וכשהתעניין 
ששבתי  לאחר  ואף  בחיי,  עברתי  רבות  כה  ועבֵרות  לִבי  אל 

בתשובה עוד הוספתי לחטוא?"
הרגיעו הרבי ואמר לו: "מאיר יקירי, הן כבר יצא שמך כלמדן 
הימים  בתפילות  הלמדנים:  כדרך  לך  אשיב  לפיכך  ועילוי. 
לשבטי  ומחלן  לישראל  סלחן  אתה  'כי  אנו:  אומרים  הנוראים 
ישורון', ולכאורה יש להבין את משמעות הכינוי 'סלחן ומחלן', 
מדוע לא 'סולח ומוחל'? ברם, הגמרא במסכת בבא מציעא (לג 
 א) דורשת על לשון הכתוב (שמות כג ה): 'ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲא
רֵֹבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו' – 'רובץ ולא רבצן', וביאר רש"י ש'רבצן' היינו 

חמור הרגיל בכך.
לאור דבריו של רש"י נוכל להבין מדוע מכנים אנו את הבורא 
ברוך  הקדוש  את  לשבח  אנו  –מתכוונים  ומחלן'  'סלחן  יתברך 
הוא  מוחל  תדיר  אלא  לעתים,  רק  ומוחל  סולח  שאינו  הוא 

וסולח לעוונותינו.
אבינו  הוא  ומחלן'  'סלחן  הלוא  דואג?!  לך  מה  יקירי,  כן,  אם 
מישראל  נפש  לכל  לסייע  תמיד  ומזומן  ומוכן  שבשמים, 
היא  שבה  חלילה  אם  אף  באהבה,  שלֵמה  בתשובה  ולקבלה 

'בית רוז'ין' עמ' צלחטוא".

ארבע מידות בשֵלמות
"ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר" (כג מ)

הנה ידוע כי מהותו של האתרוג היא 'שלֵמות'. ותעיד על כך ההלכה 
שאתרוג שחסר בו כל שהוא פסול לקיום המצווה (סוכה לד ב).

דורשי רשומות אמרו כי המילה 'אתרֹג' רומזת לארבעה עניינים 
שמוזכרת בהם השלמות:

להיות  צריכה  יתברך  בבורא  האמונה  שלֵמה:  אמונה   – א 
בסיום  אנו  שמצהירים  כפי  לחצאין.  אמונה  אין  מושלמת! 

תפילת שחרית: "אני מאמין באמונה שלֵמה".
בשלֵמות,  בוראו  אל  לשוב  האדם  על  שלֵמה:  תשובה   – ת 
כנוסח תפילתנו בברכה החמישית ב'שמונה עשרה': "והחזירנו 

בתשובה שלמה לפניך".
ר – רפואה שלֵמה: כפי שמבקשים אנו בברכת רפאנו: "והעלה 

רפואה שלמה לכל מכותינו".
מבקשים:  אנו  שבה  הגאולה  ברכת  כנוסח  שלֵמה:  גאולה   – ג 

"וגאלנו גאולה שלמה".
'חיים שיש בהם' ח"ב עמ' תנג

פרשת אמור

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

תשעים אמנים כנגד תשעים מומים
ִיְקַרב  א  מּום  בֹו  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְלדֹרָֹתם   ִמַּזְרֲע "ִאיׁש 

ְלַהְקִריב ֶלֶחם ֱאקָיו" (כא יז)

בפרשתנו מונה התורה כמה וכמה מומים הפוסלים את 
הוסיף  א)  ח  מקדש  (ביאת  והרמב"ם  מהעבודה,  הכהנים 
עליהם ומנה תשעים מומים שונים הפוסלים את הכהן 

הלוקה בהם.

תקנת  שליט"א:  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון  אמר 
ישראל  את  להציל  כדי  כידוע  נוסדה  ברכות  מאה 
אפשר  כן,  אם  בתורה.  המוזכרות  הקללות  ממאת 
לומר שתקנת עניית תשעים אמנים ביום (תיקו"ז יח דף 
המומים  מתשעים  להצילנו  כדי  נועדה  היא  אף  א)  לג 

הפוסלים את הכהנים.
'עלינו לשבח' ח"ג שו"ת עח 

'המום'  כי  רמז  בדרך  נופך  לכך  להוסיף  אפשר 
בגימטרייה 'אמן' – תשעים ואחת.

'מאורות הדף היומי' בכורות מג א

ומטהרים,  מתקדשים  אנו  שבהם  ימים  העומר,  ספירת  בימי 
נמשיך  והיראה,  התורה  במעלות  לדרגה  מדרגה  ועולים 

במנהג המקודש, לשמור ולספור ברכות ואמנים לרוב, 
ְורּוחֹוֵתינּו  ַנְפׁשֹוֵתינּו  ֶאת  ּוְלַתֵּקן  ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל  ַרב  ֶׁשַפע  ֻיְׁשַּפע  ֶזה  ְיֵדי  "ְוַעל 
ֶסָלה". ָאֵמן  ָהֶעְליֹוָנה.   ִּבְקֻדָׁשְת ּוְלַקְּדֵׁשנּו  ּוְלַטֲהֵרנּו  ּוְפַגם.  ִסיג  ִמָּכל  ְוִנְׁשמֹוֵתינּו 

ומטהרים מתקדשים אנו שבהם ימים העומר ספירת בימי

המברך  מפי  היוצאת  וברכה  ברכה  לכל  שמכוין  "ומי 
הרבה  קדושה  למעלה  גורם  וכדינו,  בכוונה  אמן  ועונה 
פותח  הוא  כי  העולמות,  לכל  טוב  רב  ושפע  מאד, 

(של"ה מסכת תמיד פ)המקור העליון מקור מים חיים..."
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ידוע היה הגאון האדיר רבי פינחס אפשטיין זצ"ל ראב"ד העדה החרדית בירושלים, 
בקנאתו לכל דבר שבקדושה. מתוקף תפקידו בבית הדין של העדה החרדית היה 
את  שעברו  והמפעלים  העסק  לבתי  מהודרת  כשרות  תעודת  הענקת  על  אחראי 

שבט ביקורתו המדוקדקת.

בתוקף  שעמד  משום  שכזו,  כשרות  תעודת  ממנו  להוציא  ניתן  היה  בנקל  לא 
ובהקפדה יתרה על כל תג ותג של הוראות בית הדין, שיקוימו במדויק ללא ויתורים 
ולכך  הבד"ץ  כשרות  של  והצלחתה  לביסוסה  שהביאה  היא  זו  הנהגתו  ופשרות. 

שבכל תפוצות ישראל סומכים עליה ללא עוררין.

מוצרים  שייצרו  למפעלים  הכשר  מלתת  הראב"ד  נמנע  הכשרות,  הקפדות  מלבד 
ולספק  כבדה  כה  באחריות  לנהוג  הצדקה  אין  כי  טען  הוא  מותרות.  בגדר  שהיו 

הכשר על מוצר שאינו אלא מותרות.

לרוב אחריותו המיוחדת היה עורך הוא מפעם לפעם ביקורות פתע במפעלים ובתי 
לעקוב  כדי  בפתאומיות  מופיע  היה  הבד"ץ  חברי  הגאונים  עמיתיו  עם  יחד  עסק. 
מקרוב אחר הציות להוראות בית הדין. לא פעם ולא פעמיים אירע שמפעל שלם 

נפסל ואיבד את תעודת ההכשר כתוצאה מביקורות פתע אלו.

באחת הפעמים הגיעו הראב"ד ובית דינו לביקורת פתע שגרתית במפעל ממתקים 
שעמד תחת בעלותו של יהודי יקר, בר אוריין וירא שמים מיוצאי קהילות רומניה.

לסיור  אליהם  התלווה  בשמחה  אך  לראותם,  הבית  בעל  הופתע  למפעל  כשנכנסו 
וב רעדה,  בחיל  הצד  מן  עומד  שהוא  תוך  המפעל,  מחלקות  בכל  ומעמיק  נרחב 

ביראתו פן חלילה ימצאו דבר מה שיגרום להסרת תעודת הכשרות מהמפעל.

שהם  תוך  המפעל,  ברחבי  הדין  בית  וחברי  הראב"ד  סיירו  ארוכה  שעה  במשך 
מעבירים את שבט ביקורתם על כל מכונה ומכונה, מסיירים במחסנים ובאולמות 

הייצור ומאזינים להסבריו של אחראי הכשרות במקום.

עמד  המפעל  המשלחת.  חברי  של  רצונם  לשביעות  הביקורת  הסתיימה  סוף  סוף 
הכשרות  מסידורי  התפעלותם  את  הביעו  אף  והרבנים  הכשרות,  דרישות  בכל 

המיוחדים שהונהגו בו.

בטרם ייצאו לדרכם פנה הראב"ד וחברי בית הדין להיפרד לשלום מבעל המפעל, 
ומה רבה הייתה הפתעתם כאשר פנה אליהם האיש ואמר:

ֵאם  לחנה  הכהן  עלי  של  מדבריו  הגמרא  דורשת  ב)  (לא  ברכות  במסכת  "רבותיי, 
שמואל, אחר שחֲשָבָהּ לשיכורה (שמואל א' א יז): 'ְלִכי ְלָׁשלֹום ֵואֵהי ִיְׂשָרֵאל ִיֵּתן 
שצריך  בו,  שאין  בדבר  חברו  את  לחושד  'מכאן   – ֵמִעּמֹו'  ָׁשַאְלְּת  ֲאֶׁשר   ֵׁשָלֵת ֶאת 
תורתכם  לכבוד  שידוע  כפי  ברכה,  מאותה  לברכו'.  שצריך  אלא  עוד  ולא  לפייסו, 

זכתה חנה לישועה מעל לדרך הטבע, ונפקדה בפרי בטן".

הרי  פתע,  לביקורת  הנה  הגעתם  "כאשר  בדבריו:  והמשיך  בבכי  האיש  פרץ  וכאן 
הבדיקה  שעברה  עתה  בנאמנותי.  ופקפקתם  שחשדתם  משום  זאת  שעשיתם 
בהצלחה בחסדי ה', נמצא שאף אני כחנה נחשדתי במה שאין בי. והנה אני ואשתי 
חשוכי בנים זה שנים רבות וכבר אמרו הרופאים נואש, לכן מבקש אני מכם שכעלי 
הכהן בשעתו, אף אתם תפייסוני ותגזרו בגזֵרת בית דין שיחונו אותנו מן השמים 

בפרי בטן!"

שתיקה עמוקה ריחפה בחלל המשרד. האיש אמר את דבריו בהתרגשות, אך טענתו 
הייתה ערוכה וברורה!

לאחר התייעצות קצרה פתח הרב אפשטיין ואמר בקול בוטח: "אחר שנועצנו יחד 
כל חברי בית הדין ודנו בדבר טענתו של האיש, מצאנו כי אכן צודק הוא בדבריו 
לתקופת  כי  בזאת  אנו  מבטיחים  ולפיכך  ולברכו,  לפייסו  אפוא  עלינו  הנכוחים. 

הימים יזכו הוא ואשתו לבן זכר בעזרת ה'".

ואכן, כפי שפסקו בית הדין כן היה. כנגד כל תחזיות הרופאים, לאחר כשנה זכו בני 
הזוג לחבוק בן זכר לשמחת לב כל מכיריהם.

ברכתו  כי  לבשרו  כדי  הראב"ד  של  לביתו  הנרגש  האב  מיהר  הלידה  לאחר  מיד 
באולם  שנערכה  בברית  הנולד  לתינוק  כסנדק  לשמש  ולהזמינו  לטובה  התקיימה 
השמחות של בית החולים 'ביקור חולים'. הרב שמח בשמחת האב הנרגש, אישר 

את ההזמנה ובירכו בחום.

שישב  שיינברגר  אהרן  אברהם  הרב  הכשרות  לממונה  הראב"ד  אמר  שיצא  לאחר 
לצִדו: "בוודאי עוד מעט ידברו כולם על ה'מופת' שאירע כאן, אולם דע לך שאין 

כאן 'מופת' כלל".

המשיך וסיפר הראב"ד: "כאשר שבתי לביתי לאחר הביקור שלנו בבית החרושת, 
הרהרתי לפתע על האחריות הכבדה שנטלתי על עצמי; הרי היהודי הפשוט הלזה 
חושב אותי לאדם גדול. הוא בטוח כי לראב"ד ירושלים יש כוח לגזור בבית דין של 
מעלה, ומה יהיה אם חלילה לא יתקיימו הדברים, הרי עלול הדבר לגרום לחילול 

ה'...

מיד נטלתי בידי ספר תהלים ובמשך כמה שעות שפכתי שיח בדמעות שליש לפני 
ה'  וברוך  ורחמים.  ישועה  בדבר  האיש  את  ויושיע  דברו  שישלח  שבשמים  אבינו 

התקבלה תפילתי, והאיש נושע".

'ויעמוד פנחס ויפלל' ח"א עמ' 168; 'טיב הקהילה' חג הסוכות עמ' תשעה

לאחר פרשת העקדה נוהגים לומר את תפילת "לעולם יהא אדם". מקורה של תפילה זו קדום 
הוא עד מאוד, כפי שהביא ה'שבלי הלקט' (תפילה ו):

"תניא בסדר אליהו רבא: 'ָהֲעטּוִפים ְּבָרָעב ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות' (איכה ב יט) – אין רעב אלא מדברי 
תורה, כמו שנאמר (עמוס ח יא): 'ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה' ֱאִקים ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ א ָרָעב 
ַלֶּלֶחם ְוא ָצָמא ַלַּמִים ִּכי ִאם ִלְׁשמַֹע ֵאת ִּדְבֵרי ה''. ועל אותו הדור הוא אומר: לעולם יהא אדם 
ירא שמים בסתר ובגלוי ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו ישכים ויאמר: רבון כל העולמים 
לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים וכו'. וקדמונינו ז"ל הנהיגו 

לאומרו בכל יום קודם שיתחילו בזמירות". 

וה'לבוש' (או"ח מו ח) כתב: "ברכה זו נתקנה כנגד דורות שגזרו בהן שְׁמָדות שלא לקרות קריאת 
שמע והוצרכו לקרותה בסתר, לכך ַמְתֶחֶלת: 'לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר' וכו', כלומר; 
ירא  אדם  כל  שיהא  מזכירין  מקום  מכל  בגלוי,  אותו  לירא  ורשאין  השמד  שנתבטל  אחר  אף 
תודה  שנותנים  ברבים',  שמך  'מקדש  ומסיימין:  כברו...  תוכו  שיהא  כלומר  בסתר,  אף  שמים 

ושבח לשם יתברך שנתבטלה גזֵרת השמד ורשאין אנו לקדש שמו יתברך בגלוי ברבים".

משמעות 'ירא שמים'
את משמעות המושג 'ירא שמים' ביאר הגאון רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל ('רוח חיים' אבות ד ד) שהוא 
אדם הירא מהקלקול הנעשה בעולמות העליונים כתוצאה מכל פעולה שלילית שהוא עושה 
בעולם הזה. כפי שדרש רבנו חיים וויטאל על לשון הכתוב (במדבר ל ג): "א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא 
ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה": ייזהר האדם שלא יחלל אפילו דיבור קל שלו, כיוון שכל דבר היוצא מפיו עושה 

רושם בעולמות העליונים.

ובסידור 'עיון תפילה' לבעל 'הכתב והקבלה' ביאר ש'יראת שמים' משמעותה יראת הרוממות 
מפני פחד ה' והדר גאונו. והטעם שאנו מציינים 'לעולם' הוא, כי אין לך אדם שאינו זקוק למידה 
זו של 'יראת שמים' כדי להישמר מן החטא, ואף החכם הגדול ביותר העוסק בתורה ובמצוות 
ויודע דרכי ה', מוכרח הוא שיהא מורא שמים עליו. כי הרי אין כל הזמנים שווים לטובה, ואף 
לאדם החכם יארע שייפול לעצב ויגון בעבודת ה', ואז יעלו בלבו מחשבות רעות, וכשיתקוף 
אותו יצרו ואין בו כוח לעמוד בפניו – ייכשל חלילה בפני פיתויי היצר הרע, ותורתו ועבודתו 
לא יעמדו לעזרו. אי לכך, על כורחך אין דרך לאדם להינצל מן העבֵרה אלא בכוח יראת שמים 

ויראת העונש, ולכך נאמר: 'לעולם'.

בסתר ובגלוי
יותר  קל  שהרי  ל'סתר',  ה'גלוי'  את  לכאורה,  להקדים,  צריך  היה  הדברים  חשיבות  סדר  לפי 

לאדם לירא מהקדוש ברוך הוא בגלוי מאשר בסתר?

מתוך  לקיים  לאדם  יותר  קל  לז):  דרוש  (ח"א  לעתים'  'בינה  בספרו  פיג'ו  עזריה  רבי  הגאון  ביאר 
את  הוא  מבין  כי  לו  שנדמה  המצוות  את  אך  ממנו,  נסתר  שטעמן  המצוות  את  שמים  יראת 
טעמן, בדרך כלל מקיים הוא מתוך הבנה ולא מתוך יראת שמים פנימית. על כך אנו אומרים: 
"לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי" – לא רק את המצוות שטעמן נסתר מבינתו יקיים 
מתוך יראת שמים, אלא אף את המצוות שטעמן גלוי לו יקיים מתוך יראת שמים, לקיים גזֵרת 

המלך, מלכו של עולם.

ובדרך דרש פירש רבי עזריה את לשון הכתוב (דברים כט כח): "ַהִּנְסָּתרֹת ַלה' ֱאקֵינּו ְוַהִּנְגת ָלנּו 
ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת" – הן את המצוות "ַהִּנְסָּתרֹת" שטעמן גלוי 
רק "ַלה' ֱאֵקינוּ", והן את המצוות "ַהִּנְגת" שטעמן גלוי "ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם", עלינו לעשות 

אך ורק מחמת ציווי ה': "ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת", ולא מחמת הבנת שכלנו.

הנעשית  ה'  עבודת  כי  נראה  לכאורה  נח):  (פרשת  משה'  'ישמח  בעל  הרה"ק  ביאר  אחר  באופן 
אולם  ובפרסום,  בגלוי  שנעשית  מזאת  יותר  לקיום  קשה  והתפארות  פרסום  ללא  בסתר 
במציאות, לעושה את מעשיו בסתר קל יותר לכוון לשם שמים, והעבודה הגדולה היא לעשות 

גם את הדברים הנעשים בגלוי לשם שמים ולא לשם כבוד.

לפיכך אנו אומרים: "לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ובגלוי", שאף במעשים שצריך לעשות 
בגלוי, לא ימנע האדם את עצמו מלקיימם כראוי מחשש כבוד וכיוצא בזה, אלא יכריח עצמו 

להידבק באהבתו יתברך ולכוון מעשיו לשמים.

דבר  ש"כל  ב)  כא  (ברכות  חז"ל  דרשו  שממנו  ִיְׂשָרֵאל"  ְּבֵני   ְּבתֹו "ְוִנְקַּדְׁשִּתי  הכתוב:  כוונת  וזו 
שבקדושה לא יהא בפחות מעשרה". ויש לבאר שכתבה התורה 'בתוך', כי 'תוך' משמעותו היא 
פנימיות הדבר. וכוונת הכתוב היא שעל אף המצוָה לקדש שם שמים ברבים, מכל מקום על 
האדם להתאמץ לקדש את פנימיות לִבו, שאף כשעושה מעשיו ברבים תהיה פנימיות כוונתו 

אך ורק לשם שמים ולא לשם כבוד ופרסום.

גם בגלוי אי אפשר בלי יראת שמים
היה זה בעת שנעצה ההשכלה את ציפורניה ביהדות אירופה. רבני הקהילות וראשי הישיבות 
עמדו בפני מציאות לא פשוטה שבה החדירו רשעי ישראל את ארס כתביהם אל תוככי היכלי 

התורה והפילו חללים רבים מבניה.

נכנסו כמה רבנים לפני הצדיק רבי איצל'ה בלאזער זצ"ל וסיפרו לו בהתפעלות על גדלותם של 
כמה בחורי ישיבה שמצאו עצה כנגד פגעי הזמן ועקרו את מקום לינתם מהאכסניות שסיפקו 
להם בעלי הבתים אל תוככי בית המדרש, מקום שבו יהיו גלויים לעיני כול, וכך ייקל עליהם 

להישמר מקריאה בספרים האסורים.

"טוב הדבר מאוד", השיבם רבי איצל'ה, "אולם עליכם מוטלת החובה לדאוג שלא יזניחו את 
לימוד המוסר. כי בלא מוסר, אף אם ייכנסו ללון בתוככי ארון הקודש, ידליקו נר ויקראו ככל 

שיחפצו..."

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

בן זכר – בגזרת בית דין

מעתע האר סססיפפפפום  ם

גזר

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

תפילת 'לעולם יהא אדם' (א)


