
סוד פריחתו של עם ישראל
”ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה“ (א א)

מפני מה נאמר ”ַהָּבִאים“ בלשון הווה, הלוא זה מכבר באו בני 
ישראל למצרים?

תירץ האדמו“ר רבי יהושע מבעלזא:

חשש יעקב שמא יתערבו בניו עם המצרים וילמדו ממעשיהם, 
ולכן התפלל שיהיו תמיד בבחינת ”ַהָּבִאים“, כלומר כֵגרים שזה 

עתה הגיעו וטרם התערבו עם בני המקום.

רמז לדברים נוכל למצוא בפסוק הפותח את הפטרת פרשתנו: 
מתוך   – ו)  כז  (ישעיה  ִיְׂשָרֵאל“  ּוָפַרח  ָיִציץ  ַיֲעקֹב  ַיְׁשֵרׁש  ”ַהָּבִאים 
שהשריש יעקב בצאצאיו שיהיו תמיד בבחינת ”ַהָּבִאים“, לפיכך 

התקיים בהם: ”ָיִציץ ּוָפַרח ִיְׂשָרֵאל“ לנצח נצחים.
’נפלאות חדשות‘ (לרבי יחיאל משה גרינוולד)

ברוך שלא עשני אב“ד
”ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא“ (א ו)

שהיו  אף  על  אחיו,  לפני  נפטר  יוסף  כי  מלמדנו  הפסוק  סדר 
שם)  רש“י  וראה  א,  נה  (ברכות  חכמים  למדו  מכך  ממנו;  מבוגרים 
שהרבנות [שררה] מקצרת ימיו ושנותיו של אדם, ועוד אמרו 

במסכת פסחים (פז ב): ”אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה“.

(שו“ת  עצמו  על  היעב“ץ  העיד  אשר  את  להביא  המקום  כאן 
מברך  אלטונה: ”ואני  בקהילת  ביושבו  קצז)  סי‘  ח“ב  יעבץ‘  ’שאילת 
בכל יום ברוך שלא עשני אב“ד פה, וברוך שפטרני מענשם ולא 
דוחה  ואני  לבי,  גס  לא  קלה  בהוראה  ואפילו  אשם.  לי  ישיבו 
על  לפעמים  רק  בשאלותיהם.  לדרשני  אלי  הבאים  העם  את 
אמרי  לחשוך  אוכל  לא  אלי,  ונשמעים  מהקרובים  הפצרה  ידי 

להשיב פניהם, להוציאם מעלי בפחי נפש מלתת שאלתם...“.

חיוב נשים בקידוש היום
”ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶר“ (א יג)

יציאת  את  להזכיר  יש  כי  חכמים  קבעו  ב)  (קיז  פסחים  במסכת 
מצרים באמירת הקידוש ביום השבת. את טעם הדבר הסבירו 
 “שתיבת ”ָפֶר מכך  כי  המדרש,  בשם  למען)  ד“ה  (שם  התוספות 
שהמצרים  למדנו  ל“ט,  בגימטרייה   – ’וגל‘  הינה  בא“ת-ב“ש 
שנאסרנו  הסיבה  והנה  מלאכות.  בל“ט  ישראל  את  העבידו 
בעשיית ל“ט מלאכות אלו בשבת היא כדי שנזכור לנצח את נס 

הצלתנו, לפיכך שומה עלינו להזכיר זאת בקידוש היום. 

לפי זה יש להבין, מפני מה הוצרכה הגמרא בברכות (כ ב) להביא 
אף  בשבת,  קידוש  במצוות  נשים  לחייב  כדי  מיוחדת  דרשה 
התוספות ”אף  לדברי  הלוא  גרמא‘,  שהזמן  עשה  ’מצות  שהיא 
הן היו באותו הנס“ (מגילה ד א) שהרי אף הן השתעבדו במצרים, 

ומדוע שלא תתחייבנה להזכיר אותו?

’זכרון  הינו  בשבת  השביתה  מצוות  עיקר  סופר‘:  ה‘חתם  ביאר 
למעשה בראשית‘ שאז שבת ה‘ מכל מלאכתו, ואף כי יש בה גם 
משום זיכרון יציאת מצרים מכל מקום אין זה עיקר טעמה, ואין 
זיכרון זה מספיק כדי לחייב נשים במצוות קידוש היום שהזמן 

גרמא. לפיכך הוצרכה הגמרא להביא לכך לימוד מיוחד.
שו“ת ’חתם סופר‘ ח“א סימן קפה

”מקדש עמו ישראל על ידי חפה וקדושין“
”ַוֵּיֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי“ (ב א)

”תנא: עמרם גדול הדור היה, כיון שגזר פרעה הרשע ’כל הבן 
הילוד היאורה תשליכהו‘ אמר: ’לשוא אנו עמלין!‘ עמד וגירש 
משל  יותר  גזירתך  קשה  ’אבא,  בתו:  לו  אמרה  אשתו...  את 
פרעה...‘ עמד והחזיר את אשתו... ’ַוִּיַּקח‘ – ’ויחזור‘ מיבעי ליה? 
אמר רבי יהודה בר זבינא: שעשה לו מעשה ליקוחין; הושיבה 
באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה, ומלאכי השרת אמרו: ’אם 

הבנים שמחה‘“ (סוטה יב א).

העולה  תמיהה  מבריסק  חיים  רבי  יישב  הגמרא  דברי  פי  על 
בנוסח ברכת האירוסין: ”...והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי 
חפה  ידי  על  ישראל  עמו  מקדש  ה‘  אתה  ברוך  וקדושין,  חפה 
וקדושין“; מפני מה מקדימים את החופה לקידושין, הלוא יש 

לקדש את האישה עוד בטרם כניסתה לחופה?

במצוות  המסורת  סדר  לפי  נתקנה  זו  ברכה  כי  לומר  ויש 
כדברי  במצרים,  כבר  ישראל  נהגו  החופה  במצוות  הנישואין: 
בשנית,  כשנשאה  באפריון  יוכבד  את  הושיב  שעמרם  הגמרא 
תורה  במתן  מכן,  לאחר  רק  לנו  ניתנה  קידושין  מצוות  ואילו 
החופה  את  בברכה  להקדים  יש  לפיכך  א).  א  אישות  (רמב“ם 

’תשובות והנהגות‘ ח“ד עמ‘ תסהלקידושין.

מפני מה התעוררו ישראל לתפילה 
דווקא אחר מות פרעה?

ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ָהֲעבָֹדה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוֵּיָאְנחּו  ִמְצַרִים   ֶמֶל ”ַוָּיָמת 
ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאקִים" (ב כג)

ישראל  בני  נאנחו  פרעה  מיתת  אחר  דווקא  מדוע  להבין,  יש 
מעבודתם?

כמה תשובות ניתנו לשאלה זאת:

הכתוב  כוונת  ביאר:  המור‘  ’צרור  בספרו  סבע  אברהם  רבי  א. 
לפרעה  שגרמו  הם  ישראל  של  וצערם  אנחתם  כי  ללמדנו 

להיענש במיתה.

כל  ביאר:  בלולה‘  ’מנחה  בספרו  רפפורט  מנחם  אברהם  רבי  ב. 
זמן שהשתעבדו המצרים בישראל, מנעו הללו מהם להתפלל 

שקועים  היו  המצרים  וכל  פרעה  שמת  לאחר  ורק  ה‘,  לפני 
חוץ  כלפי  ההזדמנות:  את  ישראל  ניצלו  ובאנחתם,  ביגונם 
עשו עצמם כנאנחים וזועקים על מות פרעה, אך בליבם כיוונו 
שוועתם  עלתה  וכך  שבשמים,  אביהם  לפני  ולתחינה  לזעקה 

לפני ה‘.

’טעם  בספרו  שליט“א  שטרנבוך  משה  רבי  הגאון  הראב“ד  ג. 
כאשר  כי  ישראל  קיוו  שעבודם  שנות  בראשית  ביאר:  ודעת‘ 
עליהם  שירחם  חדש  מלך  תחתיו  יקום  הרשע  פרעה  ימות 
המשיך  מותו  לאחר  אף  כי  משנוכחו  אך  השעבוד,  מן  ויפטרם 
להמשיך  מתעתד  החדש  והשלטון  מצרים‘  ’מלך  להיות  הוא 
כך  מתוך  להושיעם.  יכול  יתברך  הבורא  רק  כי  הבינו  בדרכו, 
שוועתם  שעלתה  עד  לפניו,  בתפילה  שאת  ביתר  עיניהם  תלו 

לפני האלוקים. 

”אנכי – ולא מלאך“
”ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו... ְוַעָּתה ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאה ֵאָלי" (ג ח-ט)

מהי משמעות לשון ”ָּבָאה ֵאָלי“?
פירש מהרש“ם מברעז‘אן:

במסכת שבת (יב ב) אמרו חכמים כי אף ש: ”כל השואל צרכיו 
בלשון ארמי, אין מלאכי השרת נזקקין לו“, מכל מקום המתפלל 
לצד החולה יכול להתפלל בארמית, כיוון שהשכינה ניצבת לצד 

החולה, ובשל כך אין הוא זקוק למלאכים שיעלו את תפילתו.
”ָוֵאֵרד  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  זה  שבפסוק  אחר  כאן,  אף 
 – ֵאָלי“  ָּבָאה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ”ַצֲעַקת  כי:  אמר  בעצמי,   – ְלַהִּצילֹו“ 
ישירות וללא הזדקקות למלאכי השרת. ולעומת זאת לעיל (פס‘ 
ז), לפני שירד הקדוש ברוך הוא להצילם, אמר: ”ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני 
את  ראיתי  כלומר   – ָׁשַמְעִּתי“  ַצֲעָקָתם  ְוֶאת  ְּבִמְצָרִים  ֲאֶׁשר  ַעִּמי 

עוניים עוד לפני שהביאו מלאכי השרת את צעקתם לפניי.
’תכלת מרדכי‘ ח“א, שמות אות ו

תפילה בלא כוונה נשמעת בזכות משה
”ַוּיֹאֶמר ֱאקִים ֶאל מֶֹׁשה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ַוּיֹאֶמר ּכֹה תֹאַמר ִלְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם" (ג יד)

זיכרונם  חכמינו  תמיהת  את  רש“י  הביא  כבר  לפסוק  בפירושו 
הקדוש  כפל  שבו  הפסוק  תחילת  בין  השינוי  פשר  על  לברכה 
ברוך הוא: ”ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה“, לבין סופו שאמר: ”ֶאְהֶיה“ בלבד.

של  רבה  שפרינץ  דב  שלמה  רבי  כתב  לכך  נפלא  תירוץ 
הראשונים  רבותינו  שהביאו  המדרש  לשון  פי  על  מונטריאול, 
כשם   – ֶאְהֶיה‘  ֲאֶׁשר  ”‘ֶאְהֶיה  מב):  אות  העבודה‘  ’שערי  כאן;  (רמב“ן 

שאתה הווה עימי כך אני אהיה עמך“.

מדברי המדרש עולה כי ”ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה“ משמעותו שהקדוש 
מתפלל  הוא  אם  מידה;  כנגד  מידה  האדם  עם  נוהג  הוא  ברוך 
בכוונת הלב, ובכך כביכול שם את הקדוש ברוך הוא בלבבו, אף 
הקדוש ברוך יהיה עמו ויקבל תפילתו, אולם אם הוא ממלמל 

את מילות התפילה כשליבו בל עמו – אין תפילתו נשמעת.

חשש משה פן מרוב תלאותיהם וטרדותיהם לא יכוונו ישראל 
בתפילתם כראוי, לפיכך ביקש מהקדוש ברוך הוא שלא יימנע 
מחמת כן מלקבל את תפילתם. ואכן, התקבלה תפילתו כאשר 
’אהיה‘ עימם בכל מקרה,  אמר לו ה‘: ”ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם“ – 

ובלבד שיתפללו בציבור.
שו“ת ’לשד השמן‘, בהקדמת ’מזוזת הפתח‘

פרשת שמות

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
אל

פני ם

מאימתי זוכה הקטן לחיי העולם הבא
ַהֶּזה  ַהָּגדֹל  ַהַּמְרֶאה  ֶאת  ְוֶאְרֶאה  ָּנא  ָאֻסָרה  מֶֹׁשה  ”ַוּיֹאֶמר 

ַמּדּוַע א ִיְבַער ַהְּסֶנה“ (ג ג)

בגמרא (סנהדרין קי ב) הובאו כמה דעות מאימתי זוכה 
משעה  מאיר  לרבי  וביניהן:  הבא,  העולם  לחיי  הקטן 

שעונה אמן, ולרב נחמן בר יצחק משעה שנימול.

”ַמּדּוַע  שלפנינו:  בפסוק  למצוא  נוכל  אלו  לדעות  רמז 
בחיי  לזכות  לאדם  עומדת  זכות  איזו   – ַהְּסֶנה“  ִיְבַער  א 
ָאֻסָרה  ”ֹמֶׁשה  תיבות:  ראשי   – ’אמן‘  עניית  בזכות  נצח? 
א  ”ַמּדּוַע  תיבות:  ראשי   – ’מילה‘  מצוות  ובזכות  ָּנא“, 

ִיְבַער ַהְּסֶנה“.
’חכימא ברמיזא‘ עמ‘ פה

ברכו˙ ‰˘חר. ב˜ול, בכוונ‰, בחברו˙‡.

חיזו˜ עניי˙ ‡מן בימי ‰˘ובבי"ם
כ˙ב ‰‚‰"˜ רבי ˘מעון סופר רב‰ ˘ל ˜ר‡˜‡: 
ב‰˙חז˜ו˙ ‰רוחני˙ בימי ‰˘ובבי"ם 

י˘ ל˙˙ „‚˘ רב לעניי˙ '‡מן' על ‰ברכו˙ 
˘כוח‰ רב ל˙י˜ון נפ˘ ‰‡„ם.

(מכ˙ב סופר' ˘מו˙)
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

בחודש תמוז תשע“ה נפטר בירושלים בגיל צ“א שנים, הרה“ג רבי נחמיה בקר זצ“ל. רבי נחמיה היה 
מיקירי קרתא דירושלים ושימש כמלמד דרדקי במשך עשרות רבות בשנים. איש תלמיד חכם ונעים 

הליכות שהכול אהבוהו ונהנו להתבשם מנועם אמרותיו.

בצעירותו נהג להסתופף בצל קורתו של מרן ה‘חזון איש‘ זיע“א. הוא דבק בו בכל ליבו, נשמע בדבקות 
להוראותיו והתנהג על פי הנהגותיו.

היה זה לפני למעלה משישים וחמש שנים. רבי נחמיה ורעייתו זכו לחבוק את בנם הראשון למזל טוב. 
והנה, שבועיים לאחר הלידה לפתע חשה היולדת שלא בטוב ונשלחה לאשפוז בבית החולים הדסה.

וסכנה  קשה  מצבה  כי  בהחלטיות  וקבע  היטב  החולה  את  בדק  שקולניק,  פרופסור  הנודע,  הרופא 
חמורה נשקפת לחייה. ”יש לנתחה בדחיפות!“, הודיע לרבי נחמיה המודאג והוסיף בנחרצות: ”חבל 

על כל רגע“.

עקב מצבה נקבע לה תור לניתוח חירום, לא לפני שרבי נחמיה השליש בידי הרופא סכום עתק של 
חמש לירות. באותם ימים היה סכום זה שווה ערך לכשלוש משכורות ממוצעות, אולם כבר אמרו: 

”כל אשר לו ייתן בעד נפשו“. 

שעה קלה לפני הניתוח נקראו רבי נחמיה ורעייתו לחדר הרופא לצורך בדיקות אחרונות. תוך כדי 
בדיקה ציין הרופא ביבושת כי עליהם לדעת שלאחר הניתוח לא תוכל האישה להוסיף ללדת.

הבשורה נפלה עליהם כרעם ביום בהיר, אולם ברור היה להם כי פיקוח נפש דוחה הכול.

רגע לפני החתימה על המסמכים הרפואיים הכתה ברבי נחמיה המחשבה: ”הן בבני ברק מתגורר מרן 
ה‘חזון איש‘, גאון הדור, אשר בכוח התורה זכה אף לידיעות נרחבות בתחום הרפואה. כיצד חשבנו 

לגשת לניתוח מבלי לשאול קודם לעצתו?!“

ממחשבה למעשה. רבי נחמיה התנצל בפני הרופא והודיע לו כי הוא מוכרח לנסוע לבני ברק. ”לא 
להסכמת  להמתין  ומבלי  הסביר,  איש‘“,  ה‘חזון  מרן  של  בעצתו  לשאול  מבלי  לניתוח  לגשת  אוכל 

הרופא פנה לצאת לעבר תחנת האוטובוס שיובילו לתחנה המרכזית.

באותם ימים ארכה הנסיעה לבני ברק כמחצית יום. לא פחות מארבעה אוטובוסים היה על רבי נחמיה 
ידיו  ליטול  איש‘  ה‘חזון  התכונן  כבר  איש‘  ה‘חזון  מרן  של  ביתו  בפתח  רגליו  ניצבו  וכאשר  להחליף, 

לתפילת המנחה.

רבי נחמיה היסס אם להפריע לרב לפני תפילת המנחה או שמא להמתין עד לאחריה, אולם מיד נמלך 
בדעתו כי כיוון שמדובר בעניין של פיקוח נפש, בוודאי ימחל לו הרב על ההפרעה.

בעיניים  הקשיב  איש‘  וה‘חזון  התנצל,  נפש“,  פיקוח  של  עניין  בשביל  עתה  זה  מירושלים  ”הגעתי 
מושפלות. ”אשתי היולדת חלתה ופרופסור שקולניק קבע כי יש לנתחה בדחיפות שכן סכנה נשקפת 
נוכל  לא  כי  אומר  ”הפרופסור  נמוך:  בטון  והוסיף  בתמצות,  סיפורו  את  נחמיה  רבי  שטח  לחייה“, 

להיפקד בילדים לעולם לאחר הניתוח...“.

ה‘חזון איש‘ הרהר מעט. אחר נשא את עיניו הקדושות, הביט בפניו של רבי נחמיה ואמר בהשתוממות: 
”אם הפרופסור קבע שמדובר בפיקוח נפש, אז מהי השאלה?! לשם מה טרחת להגיע עד הנה? פיקוח 

נפש!“.

רבי נחמיה שהיה נבוך מעט מהתשובה הסתובב לכיוון הפתח בכוונה למהר ולשוב לירושלים, אלא 
שאז עצרוֹ  ה‘חזון איש‘ ושאל: ”האם כבר התפללת מנחה?“, ”לא!“, השיב רבי נחמיה. ”התפלל אפוא 

עמנו“, הורה לו ה‘חזון איש‘, ורבי נחמיה נשאר.

לאחר סיום התפילה, כאשר ניגש רבי נחמיה להיפרד לשלום ולהתברך מפי מרן, הופתע כאשר הורה 
לו הרב: ”חזור שוב על השאלה!“.

לנתחה  מבקש  הוא  שקולניק.  פרופסור  אצל  רעייתי  עם  ”הייתי  שאלתו:  את  נחמיה  רבי  שטח  שוב 
בדחיפות וטוען כי מדובר בפיקוח נפש, אך מדגיש שהיא לא תוכל להביא ילדים לאחר הניתוח“.

”אל תקיימו את הניתוח!“, פסק ה‘חזון איש‘.

ענה  איש‘  וה‘חזון  להבין,  נחמיה  רבי  ניסה  הרופא“,  בקול  לשמוע  הרב  לי  הורה  מנחה  לפני  ”אבל 
סע  הטבע.  את  לשנות  בכוחה   – מנחה  תפילת  והרי  מנחה,  לפני  תקפה  הייתה  זו  ”תשובה  קצרות: 

לשלום, אל תעשו דבר וה‘ יברככם ברפואה שלימה“.

”ומה בדבר הכסף שכבר שילמתי על הניתוח?“ שאל רבי נחמיה. 

”אל תבקש אותו בחזרה, אם הפרופסור יחזירו מעצמו – קח לך...“, ניתנה התשובה מפי קודשו של 
הרב.

כשליבו מלא בתקווה הוא מיהר לנסוע לירושלים. בשעת ערב מאוחרת הוא הגיע לבית החולים, וייחל 
בליבו שלא ניתחו את אשתו בזמן היעדרו.

הוא פנה מיד לחדרו של הפרופסור ואמר בנחרצות: ”הרב לא מרשה לערוך את הניתוח!“.

הפרופסור תפס את רבי נחמיה בידו ואמר לו: ”הבחירה בידכם אם לערוך את הניתוח או להימנע מכך, 
אולם דע לך כי חיי אשתך נתונים בסכנה חמורה“.

רבי נחמיה לא ראה טעם להתווכח. בליבו קיננה אמונה איתנה בכוחה של תפילה ובכוחה של ברכת 
הצדיק, והוא לא חשב לסטות מההוראה שקיבל.

יומיים לאחר מכן החל להתפתח זיהום בגופה של החולה. או אז נוכח הרופא כי ה‘חזון איש‘ צדק. 
התברר כי הוא טעה באבחנתו, ואדרבה, אילו היה מבצע את הניתוח לא היה בכוח האישה להתגבר 

על הזיהום חלילה.

הוא ניגש מיוזמתו לרבי נחמיה והשיב לו את חמש הלירות, תוך שהוא מציין בהתרגשות כי נס גדול 
אירע להם בכך שהניתוח לא התבצע.

למותר לציין כי הרבנית בקר הוסיפה לחיות עוד שנים רבות עד שנפטרה לפני כמה שנים בשיבה 
טובה. אף תשעה ילדים נפלאים נולדו לה, והכול בזכות תפילת מנחה אחת של מרן ה‘חזון איש‘.

מפי המשפיע הגה“צ רבי אלימלך בידרמן שליט“א
אשר שמע את המעשה מבניו של רבי נחמיה זצ“ל.

דברים המתיישבים על הלב

”‘והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך‘ – רבי אומר: למה נאמר? לפי שנאמר: 
’ואהבת את ה‘ אלקיך בכל לבבך‘, איני יודע כיצד אוהבים את המקום. תלמוד לומר: ’והיו 
הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך‘ – תן הדברים האלה על לבך שמתוך כך 

אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם ומדבק בדרכיו“ (ספרי ואתחנן פ‘ לג).

הלב.  על  הדברים  נתינת  באמצעות  היא  ה‘  את  לאהוב  הדרך  כי  למדנו  המדרש  מדברי 
שיתקבלו  דרך  ישראל  בני  ללמד  ”ירצה  ו):  ו  (דברים  הקדוש  החיים‘  ה‘אור  זאת  פירש  וכך 
מצות  לעשות  רצונו  האדם  שיכריח  מעשה  אינה  האהבה  כי  ה‘.  לאהוב  אצלם  הדברים 
המלך, אלא הוא דבר שתלוי בלב. וכל שהלב לא ירגיש דבר שיפעול בו החשק, אינו אוהב 
הגם שיכריחנו בכל מין הכרח. לזה באה העצה מא-ל יועץ ואמר: ’והיו הדברים האלה... על 
לבבך‘, פירוש: כשיתמיד שימת הדברים על לבו, יוולד בלבו חשק תאווה הרוחנית, וירוץ לבו 

לאהבת ה‘ בכל אשר ציוהו“.

בהמשך דבריו מעיד ה‘אור החיים‘ על המדרגה שזכה לה באופן האמור: ”ודבר זה אנחנו 
עולם,  הון  מכל  יותר  עולם  אלקי  וחשק  בלבנו  תאוה  רבה  כי  מרגישים,  אנו  דיתמי  יתמי 
הווית  מהרגש  המושג  המועט  חלק  בערך  ונמאס  לנבזה  נרגש  עָרֵב,  וכל  מלכות  וכבוד 

הדברים על לבנו. אשרינו מה טוב חלקנו!“.

כיצד נשמרו ישראל בשעת השמד?

עם  בתולדות  ביטוי  לידי  באה  אשר  נוספת,  משמעות  קיימת  הלב  על  הדברים  לנתינת 
ישראל לא מעט פעמים, וכפי שכתב הגה“ק רבי אברהם סבע ממגורשי ספרד: 

”התורה הגיעה לסוף הצרות והגזרות שעתידין לגזור על ישראל להעבירם על דת ושלא 
ילמדו  ושלא  ברבים  ידרשו  שלא  שגזרו  פורטוגא“ל  בגירוש  שקרה  כמו  בתורה,  יעסקו 
לתינוקות. ולקחו כל הספרים והבתי כנסיות באופן שלא יתפללו ולא יעסקו בתורה, עד 
שכמעט נשתכחה תורה מישראל, כי איך ילמדו לבניהם בלי ספר ובלי מלמד. ולא נשאר 
על  נפשו  ולמסור  לאהבו  ושראוי  אחד,  ה‘  איך  וידעו  ישראל‘‘  ’שמע  שילמדום  אלא  להם 

קדושתו.

כל  כלל  שהיא  ישראל‘  ’שמע  של  קצרה  פרשה  זמנים  לאותם  לישראל  השם  נתן  ולכן 
הייחוד,  עיקר  שהוא  ישראל  שמע  פסוק  ידעו  הפרשה,  כל  לידע  יוכלו  לא  ואם  התורה. 
וילמדו אותו פסוק לבניהם בענין שידעו שהוא השם אחד ולו היכולת. ואם יבואו בני בליעל 
להדיחו מעל השם, שילמד לו שימסור נפשו למות על קדושת השם כאומרם ’בכל נפשך‘ 

וכל שכן בכל ממונך וזהו ’ובכל מאדך‘“ (’צרור המור‘ דברים ו ו).

אשר אנכי מצוך – היום!

דרש מרן ה‘חפץ חיים‘: הרוצה להתעלות בעבודת ה‘, צריך לדמות לעצמו בכל רגע: שאין 
לפניו אלא אותו דף גמרא או אותה מצווה שלפניו, שאין עוד אדם בעולם מלבדו שיוכל 
ללמוד דף זה או לקיים מצווה זו במקומו ושלא נותר לו אלא יום אחד לחיות. אם יתמיד 
במחשבה זו, לבטח ישכיל לנצל את כל עתותיו לעבודת ה‘ יתברך. ולכך רמז הכתוב בפרשת 
קריאת שמע: ”והיו הדברים האלה“ – אין לך אלא דברים אלו שלפניך, ”אשר אנכי מצוך“ 
– רק אותך אני מצווה על כך, ”היום“ – ולא מחר (’דוגמא משיחות אבי‘ אות מ; ’אהבת חסד‘ פי“א).

הלכה למעשה כתב ה‘חפץ חיים‘ בספרו ’זכור למרים‘ (לקוטי אמרים פ“ז): אם התורה ציוותה 
שיהיו הדברים ’על לבבך‘, בוודאי אפשר לקיים זאת. אלא שלהיות בקי בכל התורה שבכתב 
בקי  אחד  כל  שיהיה  הראוי  מן  כן  על  סגולה,  ליחידי  המתאימה  מעלה  זוהי  פה  ושבעל 
בעיקרי הדינים מהש“ס, ולכל הפחות תהא חקוקה על ליבו מסכת אחת או סדר משניות 

ויהיו לו לתועלת לכמה דברים.

סיפר המשגיח דסלבודקא רבי אייזיק שר: ”בבחרותי יושב הייתי בישיבה בהאלוסק; בחור 
היה שם שהיה מקבל תדיר מכתבים מאביו, ובכל מכתב ומכתב היה האב חוזר וכותב לבנו: 
’דע לך בני, זכור ואל תשכח, שבכל שאלה ושאלה שמתעוררת אצלך מה לעשות, תחשוב 

כאילו עומד אתה ביום האחרון לימי חייך, ואיך היית מחליט על בעיה זו באותו יום...‘“.

הוסיף רבי אייזיק ואמר: ”הבחור היה רבי אליעזר יהודה פינקל זצ“ל, לימים ראש ישיבת 
פינקל  צבי  נתן  רבנו  היה  אביו  השואה.  לאחר  הקודש  בארץ  תורה  של  עולה  ומקים  מיר 

זצ“ל, הסבא מסלבודקא...“ (’אהל משה‘ ואתחנן הע‘ 189).

רושם קבלת התורה עד עצם היום הזה

כתב  ה‘שפת אמת‘ (פסח תרס“ב): רושם המעמד הנשגב של קבלת התורה נשאר עד עצם 
היום הזה; בהר סיני הייתה לישראל התגלות אלוקית מופלאה, עד שכאשר הגיעו לבחינת 
’כפה עליהם הר כגיגית‘, עד שענו ’נעשה ונשמע‘. רושם התגלות זו נותר עד עצם היום הזה 
חקוק על לוח ליבנו, כפי שאנו אומרים בקריאת שמע: ”אשר אנכי מצוך היום על לבבך“, 

ומכוחו מתקיימת התורה בידינו עד עצם היום הזה.

ַעל   ִלְׁשקֹד  ִלי  ׁשֵֹמַע  ָאָדם  ”ַאְׁשֵרי  אומר:  הכתוב  לומר:  מקוצק  השרף  רגיל  היה  רגיל  וכך 
ַּדְלתַֹתי יֹום יֹום“ (משלי ח לד) – על האדם החובה לשים את דברי התורה על לבו, שיהיו תמיד 
מוכנים להיכנס לתוכו. ובאמת קשה עד מאוד לשים את הדברים ולהטמיעם בעומק הלב, 
מיד  ייפתח,  והלב  הזמן  וכשיגיע  הלב,  על  מוכנים  הדברים  שיהיו  פנים  כל  על  העצה  אך 
ייכנסו הדברים לתוכו. וזו ההבטחה שהובטחנו: אם ידאג האדם שהדברים יהיו אצלו  תמיד 

בבחינת ’על לבבך‘, מתוך כך ייכנסו ויחלחלו הם לתוכו (’שיח שרפי קודש‘ ח“ב קעט).

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססימעמעשה אמונים ם
ישועה לאחר מנחהקריאת שמע –  פרשה ראשונה (ג)


