
הארץ שובתת ’לשם ה‘‘
”ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה‘“ (כה ב)

בראשית“  בשבת  שנאמר  כשם  ה‘,  לשם   – לה‘‘  ”‘שבת 
(רש“י).

דברי רש“י טעונים ביאור, וכך הסבירם רבי נתן גשטטנר:
האבודרהם (שחרית של שבת) ביאר את נוסח התפילה: ”ויום 
השביעי משבח ואומר מזמור שיר ליום השבת“ – ”שבת 
ליום  שיר  ”מזמור  ואמרה:  שיבחה  עצמה  בראשית“ 

השבת“, ודוד ברוח קודשו שיבץ את שירתה בתהילים.
כיצד  תתמה  אל  בפירושו:  רש“י  רמז  שלזאת  לומר  יש 
ה‘‘?  ’לשם  לשבות  דעת  ’הארץ‘,   – בדומם  שיהיה  ייתכן 
שכן כבר מצינו לגבי ”שבת בראשית“ של‘קדושת השבת‘ 
יש  הארץ‘  ל‘קדושת  אף  וכך  לבוראה,  לשבח  דעת  יש 

דעת לשבות לשם ה‘.
’להורות נתן‘

תפילת רבים – נחמה
ּוְקָראֶתם  ַאְרְצֶכם...  ְּבָכל  ׁשֹוָפר  ַּתֲעִבירּו  ַהִּכֻּפִרים  ”ְּביֹום 

ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל יְֹׁשֶביָה" (כה ט-י)
על טעם מצוות תקיעת השופר בפתח שנת היובל כתב 
התרגל  שבהן  שנים  לאחר  (שלא):  החינוך‘  ’ספר  בעל 
בשנת  לשחררו  מאוד  האדון  על  קשה  עבדו,  לשירותי 
היובל. תקיעת השופר הנשמעת בחוצות ומזכירה לכולם 
לשחרר את עבדיהם, מזכירה לאותו אדון כי אין זו ’צרתו‘ 
החכם:  אמר  כבר  והרי  היא.  רבים‘  ’צרת  אלא  הפרטית 

”צער רבים – נחמה“.
כמקור לפתגם האמור הביא רבי שמאי גינזבורג את לשון 
המדרש (דב“ר ב כב): ”כל צרה שהוא של יחיד – צרה, וכל 
צרה שאינה של יחיד – אינה צרה“. ובפירוש מהרז“ו שם 
ביאר, כי כיוון שרבים מצטערים יחדיו ומתפללים על כך, 
מובטחים הם כי תפילתם תתקבל כ‘תפילת רבים‘ ומתוך 

כך ייוושעו מצרתם.
’אמרי שמאי‘

”ותמהר ותחיש לגאלנו“
”ְוִכי ָימּוךְ ָאִחי ּוָמָטה ָידֹו ִעָּמ ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו" (כה לה)

אלא  להקימו,  קשה  ויהיה  ויפול  שירד  תניחהו  ”אל 
חזקהו משעת מוטת היד“ (רש“י).

בעל  איבשיץ  שלמה  דוד  רבי  ביאר  רש“י  דברי  פי  על 
צדקה  ”גדולה  א):  י  (ב“ב  הגמרא  דברי  את  שרד‘  ’לבושי 
שמקרבת את הגאולה“; כפי שאנו מקדימים לסייע לעני 
לגאלנו  יקדים  הוא  ברוך  הקדוש  כך  יתמוטט,  בטרם 
מבקשים  אנו  כך  על  הגלות.  עול  תחת  נתמוטט  בטרם 
דוד  סכת  את  לנו  יקים  הוא  ”הרחמן  הסוכות:  בחג  אף 

הנופלת“ – בעודה ’נופלת‘, טרם תתמוטט.
’ערבי נחל‘

שעבוד של הכרת הטוב
(כה  ָיׁשּוב"  ֲאבָֹתיו  ֲאֻחַּזת  ְוֶאל   ;ִעָּמ ַיֲעבֹד  ַהֹּיֵבל  ְׁשַנת  ”ַעד 

מ-מא)

”‘ואל אחוזת אבותיו‘ – אל כבוד אבותיו“ (רש“י).
הוציא  לא  ”ואילו  מצהירים:  אנו  פסח  של  בהגדה 
ובנינו  אנו  הרי  ממצרים,  אבותינו  את  הוא  ברוך  הקדוש 
רבי  תמה  במצרים“.  לפרעה  היינו  משעבדים  בנינו  ובני 
היו  לא  שהמצרים  הביטחון  לנו  מנין  אשכנזי:  אלעזר 
כוונת  ופירש:  זמן?  לאחר  מרצונם  אותנו  משחררים 
היו  אילו  אף  ה‘,  הוציאנו  שאלמלא  לומר  ההגדה  בעל 
המצרים מוציאים אותנו מרצונם ולא בעל כורחם, לנצח 
כך,  על  טובה  להם  להכיר   – למצרים‘  היינו  ’משעבדים 

ולא הייתה זו חירות מוחלטת.
על פי דבריו פירש רבי יוסף שאול נתנזון רבה של למברג 

את דברי רש“י:
כיוון ששחרור העבד ביובל נעשה בעל כורחו של האדון, 
ממילא ישוב הוא ”אל כבוד אבותיו“, שכן יהיה משוחרר 

אף משעבוד ’הכרת הטוב‘ לאדוניו.
’מעשי ה‘‘ – מעשי מצרים פירוש ההגדה; ’דברי שאול‘

ברכת מצוות ”לעלם בהם תעבדו“
ְלֹעָלם  ֲאֻחָּזה  ָלֶרֶׁשת  ַאֲחֵריֶכם  ִלְבֵניֶכם  אָֹתם  ”ְוִהְתַנַחְלֶּתם 

ָּבֶהם ַּתֲעבֹדּו“ (כה מו)

בספר הקדום ’סדר מאה ברכות‘ הובא נוסח ברכה מיוחד 
ָּבֶהם  ”ְלֹעָלם  במצוות  בכך  ומתחייב  כנעני  עבד  לקונה 

ַּתֲעבֹדו“:

במעשיו  לשמוח  הזה,  העבד  אדון  וזכור  רחם  ”רחום, 
אתם  ’והתנחלתם  ככתוב:  אחריו  ובבניו  בו  ולהשתעבד 
לבניכם אחריכם לרשת אחזה לעלם בהם תעבדו‘, ברוך 

אתה ה‘ הטוב והמטיב“.
’סדר מאה ברכות‘ [אמשטרדם תמ“ז] עמ‘ קפד

’גאל ישראל‘ כחלק מ‘שמונה עשרה‘
”ְּכִפי ָׁשָניו ָיִׁשיב ֶאת ְּגֻאָּלתוֹ" (כה נב)

’גאולה‘  לשונות  י“ט  כי  הטורים  בעל  יעקב  רבי  כתב 
שבתפילת  ברכות  י“ט  כנגד  הינן  בפרשתנו,  שנכתבו 

העמידה.
ומכך שרמזה זאת התורה בתיבת ’גאל‘ נוכל ללמוד רמז 
(ברכות  לתפילה  ישראל‘]  גאולה [’גאל  להסמיך  לחובתנו 

ט ב).

העיר על כך האדר“ת כי בכל מקום שהביאו חכמים רמז 
לי“ח  רק  התייחסו  עשרה,  שמונה  לתפילת  מהמקרא 
הברכות שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, ומעולם לא מצינו 
רבות  שנים  שנתקנה  ’ולמלשינים‘  לברכת  שהתייחסו 

לאחר מכן על ידי שמואל הקטן (שם כח ב).
יישוב נפלא לכך נתן רבי צבי יצחק אברמוביץ רב הקריה 

החסידית בחצור הגלילית:
אין כוונת ’בעל הטורים‘ לכלול בי“ט הברכות את ברכת 
’ולמלשינים‘, אלא את ברכת ’גאל ישראל‘, ואף מכך דרש 
שכללו  מכך  לתפילה;  גאולה  להסמיך  החובה  את  הוא 
שיש  למדנו  הברכות,  י“ח  עם  ישראל‘  ’גאל  ברכת  את 

להסמיכה להן, כביכול היו אלו י“ט ברכות מחוברות. 
’עטרות אד“ר‘; ’טעם הצבי‘

כבוד בית הכנסת
”ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו“ (כו ב)

בגלות,  המקודשים  המקומות   – תיראו‘  ”‘ומקדשי 
בית  שחרב  פי  על  אף  מדרשות,  ובתי  כנסיות  בתי  והם 
המקדש. כאומרו (יחזקאל יא טז): ’ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט‘, 
ואמרו ז“ל (מגילה כט א): ’אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות‘“ 

(’ספורנו‘).

העיד על כך רבי אלעזר אזכרי בספר ’חרדים‘ (ט יט): ”ושני 
בבית  הדיבור  פסקו  בדורנו  גדולים  מקובלים  חכמים 
הכנסת לגמרי, רק בדברי תורה ויראת השם, והם: החכם 
והחכם  זלה“ה  (הרמ“ק)  קורדובירו  משה  כמהר“ר  השלם 

השלם כמהר“ר יצחק אשכנזי (האר“י) זצ“ל“.
קל  לדון  אדם  כל  צריך  יא):  (מצוה  הסמ“ק  כתב  וכך 
כאילמים  עומדים  העולם  אומות  אם  בנפשו:  וחומר 
מלכי  מלך  לפני  העומדים  אנו  שכן  כל  תיפלתם,  בבית 
כבוד  לנהוג  עלינו  בוודאי  הוא,  ברוך  הקדוש  המלכים 
כנסיות  בתי  שכמה  רבותינו  אמרו  וכבר  תפילתנו.  בבית 
נהפכו להיות בתי עובדי אלילים משום שהיו נוהגים בהם 

קלות ראש.
ואם בעניין כבוד בית הכנסת עסקינן מן הראוי להביא את 
הייתי  בילדותי  ”אני  עצמו:  על  ד)  קנא  (או“ח  הט“ז  שהעיד 
מדרשי  בבית  ביתי  בני  עם  קראקא  קודש  בקהילת  דר 

במיתת  הרבה  ונענשתי  הכנסת  מבית  למעלה  שהיה 
בניי, ותליתי בזה“.

פרשת בהר

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

’אוצר‘ של ’אמן‘
”ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה“ (כה יט)

ראשי התיבות: ”ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה“ – בגימטרייה 
 – נו“ן)  מ“ם  (אל“ף  במילויה  ’אמן‘  והמילה  ’אמן‘, 
בגימטרייה ’אוצר‘; מכאן שהמקפיד על עניית אמן 
זוכה שתשרה הברכה במעונו ושיצליח בפרנסתו 
כי  פ)  אות  תמיד  (מס‘  השל“ה  שכתב  וכפי  ובנכסיו. 
 – העליון  המקור  ”פותח  אמן  עניית  על  המקפיד 

מקור מים חיים“.
’אהבת ישראל‘; ’אות לפי‘ עמ‘ קעח
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רזי אמונים 
תב
רגל 
שנת

רזי
של ’אמן

מרמזי אמןם 
בפרשה

ביום הקדוש ל"ג בעומר חל יומא דהילולא של הגאון הקדוש,
 פוסק הדורות, רבי משה איסרליש – הרמ"א זיע"א 

אשר פסק בהגהותיו ל'שולחן ערוך' (או"ח קכד ז):

”וילמד בניו הקטנים שיענו אמן כי מיד 
שהתינוק עונה אמן יש לו חלק לעולם הבא“.

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

סיפור עלייתו הרוחנית הגדולה של הגאון הגדול 
’אור  ישיבת  ראש  זצ“ל  חדש  מרדכי  משה  רבי 
אחת  תפילה  כיצד  ומרטיט,  מפעים  הינו  אלחנן‘ 
טפחיים  ולהרימו  האדם  חיי  את  לשנות  יכולה 

מעל הקרקע.
אשת  תחי‘,  אזרחי  הרבנית  אחותו,  מספרת  וכך 
מרדכי  ברוך  רבי  הגאון  הישיבה,  לראש  חבר 

שליט“א:
בכאבי  זצ“ל  אחי  נתקף  לילה  באישון  בילדותו, 
ופניו  מכאבים,  וזעק  התפתל  הוא  עזים.  בטן 
החיוורות העידו כי מצבו אינו פשוט. אלא שברוח 
הימים ההם, לא עלה ביד ההורים הדואגים להשיג 
בקלות רופא. משהושג הרופא לבסוף, התברר כי 
הילד  של  בגופו  והתוספתן  אבחנתם,  צדקה  אכן 
להם  הורה  הרופא  סכנה.  לידי  והביאו  התפוצץ 
שיציל  דחוף  לניתוח  החולים  לבית  מיד  להחישו 

את חייו.
באותם ימים, כרוך היה ניתוח שכזה בסכנת חיים 
פנתה  הניתוחים,  שולחן  על  בשוכבו  ממשית. 
מרדכי,  ”משה  לו:  ואמרה  הרבנית  אימו  אליו 
עומד אתה לפני ניתוח מסוכן והנך זקוק לזכויות 
יעבור  הניתוח  באם  כי  עצמך  על  נא  קבל  רבות. 

בהצלחה, הנך מקדיש את חייך לתורה“.
הילד, שכבר אז ניכר היה כי עדיו לגדולות, הסכים 
מיד; הוא קיבל על עצמו בפה מלא להקדיש את 
הוכנס  שפתיו  על  המילים  ובעוד  לתורה,  חייו 

לחדר הניתוח.
לעולם  שכח  לא  והילד  בהצלחה,  עבר  הניתוח 
והתאמץ  השתדל  ואילך  זה  מיום  הבטחתו.  את 

להקדיש את כל שעותיו לתורה.
ממנו  חוליו  את  חלה  כאשר  ימיו,  בערוב  זה  היה 
ירד  לחייו  האחרונות  השבתות  באחת  קם.  לא 
הבחורים  לצד  התיישב  האוכל,  לחדר  במאמץ 
וביקש לספר להם סיפור אישי, תוך שהוא מבקש 
הנכונה  התועלת  את  להפיק  ישכילו  כי  מהם 

מהדברים.
וכך סיפר רבי משה מרדכי:

התשי“ז,  שנת  של  הקיץ‘  ’זמן  בסוף  זה  ”היה 
למדתי  שנים  באותן  בחרותי.  ימי  של  בעיצומם 
בשקידה רבה. יכול הייתי להיות שבע רצון מכך, 
את  ממצה  אינני  כי  חשתי  ליבי  שבעומק  אלא 
יכולותיי כנדרש ממני. נזכרתי בשנים קודמות עת 
השקעתי יותר כוחות ומרץ בתורה, וייחלתי שאף 
עתה אזכה לכך. ידעתי כי יש ביכולתי להתעלות 
עד  לי  כאב  הצלחתי  וחוסר  מעבר,  הרבה  עוד 

מאוד.
המדרש  בית  זווית  לקרן  פרשתי  זה  כאב  מתוך 
שלם  בלב  עצמי  על  קיבלתי  בבכי.  ופרצתי 
לעשות כל מאמץ כדי להתקדם יותר בעבודת ה‘, 
והתפללתי מעומק ליבי לה‘ שאצליח לעמוד בכך.
ימים ספורים לאחר מכן, באחד מימי ’בין הזמנים‘ 
בדרך  המקרטע,  באוטובוס  יושב  עצמי  מצאתי 
במירון.  הרשב“י  ציון  בואכה  והמתישה,  הארוכה 
הציון  על  מיד  השתטחתי  למקום,  משהגעתי 
התהילים  ספר  את  לומר  והתחלתי  הקדוש 
בדמעות שליש. סיימתי את כל הספר, אולם עדיין 

לא חשתי בהקלה.
להשיח  אוכל  שבו  יותר  שקט  מקום  אחר  תרתי 
של  ציונם  מקום  אל  לעלות,  ופניתי  ליבי,  את 
האמוראים הקדושים, מגדולי חכמי הגמרא, אביי 
לי  גרם  מאדם,  וריק  שומם  שהיה  המקום  ורבא. 
התפרצתי  לרגשותיי.  פורקן  ולתת  ’להשתחרר‘ 
תחינה  אמרה  ישותי  וכל  מעצורים,  חסר  בבכי 

ותפילה.
חזרתי על המילים שוב ושוב: ”ריבונו של עולם, 
לי  עזור  חכם.  תלמיד  להיות  רוצה  אני  אנא, 

להצליח בכך“.
תחושת  סוף  סוף  בליבי  פשטה  מה  זמן  לאחר 
לשוב  ופניתי  נשמעה  תפילתי  כי  חשתי  הקלה. 

על עקבותיי.
תפילתי התקבלה. את זמן אלול של אותה השנה 
התחלתי ברגל ימין. ליבי המה מחשק עז לתורה. 

את  לסיים  הזמן  בתחילת  עצמי  על  קיבלתי 
ועשיתי  הזמן,  לסוף  עד  בעיון  הנלמדת  המסכת 

כל מאמץ כדי לעמוד בקבלתי.

הנערץ,  הישיבה  ראש  כי  להיווכח  אף  שמחתי 
ל‘שטייגן‘  לב  שם  זצ“ל,  כהן  אהרן  רבי  הגאון 
הגדול שעשיתי; ימים ספורים לאחר תחילת הזמן 
קורת  את  מסתירות  אינן  כשפניו  אליי  פנה  הוא 
בהתמדה  לומד  שהנך  לב  ’שמתי  לי:  ואמר  רוחו 

גדולה...‘.

הייתה זו מחווה נדירה מצד ראש הישיבה הדגול. 
שנשאתי  הנרגשת  התפילה  על  מיד  לו  סיפרתי 
בבין הזמנים האחרון, אי שם על ציונם של אביי 
בתחילת  עצמי  על  שקיבלתי  הקבלה  ואת  ורבא, 
הזמן. רבי אהרן שמח לשמע הדברים, הוא עודדני 
במילים חמות להמשיך בדרך זו, ואף יעץ לי עצה 

טובה בדרך הלימוד.

כשבועיים לאחר מכן התקיימה חתונתו של אחד 
הישיבה.  בני  שבין  מהמבוגרים  הטובים,  מידידיי 
קשר  בינינו  נוצר  השנים,  הפרש  שלמרות  בחור 
אך  בשמחתו,  להשתתף  מוכרח  הייתי  איתן. 
מה  ידעתי  לא  בקבלתי.  יפגע  שהדבר  חששתי 

להחליט.

בשעות  החתונה  את  לערוך  נהגו  ימים  באותם 
הצהריים, ואת הסעודה לעת ערב.

ביום החתונה עסוק הייתי בעיון בקושיה חמורה 
שעלתה במוחי בעיצומו של עיון בסוגיה הנלמדת. 
עיינתי שוב ושוב בדברי הגמרא ובפירושי רבותינו 
תירוץ  כל  מצאתי  לא  אך  והאחרונים,  הראשונים 

המניח את הדעת.

נעלמה  העיון  כדי  תוך  הצהריים,  בשעות  פתאום 
הקושיה, והסוגיה התבהרה בעיניי. בד בבד חשתי 
בתחושת חמימות ומתיקות הפושטת בכל אבריי. 
חשתי משיכה עזה להמשיך וללמוד מבלי לחדול, 
וכשהבטתי בשעון ונוכחתי כי החמצתי את מעמד 
כמה  עוד  ללמוד  להמשיך  החלטתי  החופה, 

שעות, ולעת ערב ללכת לחתונה.

השעות נקפו. בעומק תודעתי זכרתי את החתונה, 
אלא שבכל פעם שצף הזיכרון במוחי, דחיתי את 
שמיד  מחשבה  תוך  קמעא,  עוד  הלימוד  סיום 

אסיים ואצא להשתתף בחתונה.

הגמרא  את  סגרתי  נכנעתי...  דבר  של  בסופו 
הספקתי  בטרם  שעוד  אלא  ללכת.  והתכוננתי 
בחבריי  הבחנתי  כבר  המדרש,  מבית  לצאת 

השבים מהחתונה, עייפים ושבעים...

הפסדתי את החתונה, אך לרגע לא חשתי תחושת 
והחמימות  העונג  תחושת  אדרבה,  החמצה. 
בליבי הלכה והתגברה. ידעתי כי השמחה הייתה 
מושלמת גם בלעדיי, וכי ידידי החתן בוודאי יבין 

לליבי וימחל לי על היעדרותי“.

את סיפורו  משה  רבי  הזה“, סיים  היום  עצם  ”עד 
מענגת  תחושה  אותה  בליבי  ”צרובה  המרטיט, 
מללמוד.  פסקתי  לא  ומאז  ערב,  באותו  שחשתי 
מכוח  אותי  ללוות  שהחלה  דשמיא  הסייעתא 
כל  אותי  ללוות  ותמשיך  המשיכה  תפילה,  אותה 

ימי חיי“.

רבם  של  דבריו  את  בצמא  ששתו  התלמידים 
עד  הסיפור.  למשמע  בתדהמה  שתקו  הנערץ 
כבן  הישיבה,  ראש  כי  בטוחים  היו  יום  לאותו 
למשפחות המיוחסות בעולם הישיבות, נולד עם 
’כפית זהב‘ של תורה בפה. רק עתה נוכחו לשמוע 
שהגיע  עד  לעבור  עליו  היה  שאותו  המסלול  על 
של  עדרים  לעדרי  תורה  כמרביץ  שהגיע,  למה 
הישיבות  ראשי  מגדולי  וכאחד  חכמים,  תלמידי 

בדורו.

ראש הישיבה החולה פרש לביתו, כשהוא מותיר 
אחריו את תלמידיו המעריצים אפופים במסר עז 
שבוודאי ילווה אותם כל חייהם: אין דבר העומד 
בפני התפילה! שילוב של רצון עז ותפילה נרגשת 
מצב  מכל  בחור  כל  לרומם  יכול  הלב,  מעומק 

ולשנות את חייו מן הקצה לקצה.

’אוצרותיהם אמלא‘ בשלח

”וישמן ישרון ויבעט“
”כיון שתהיו אוכלים ושבעים – השמרו 
מורד  אדם  שאין  תבעטו,  שלא  לכם 
אלא מתוך שביעה“ (רש“י דברים יא טז, ע“פ 

ספרי עקב מג).

מיד לאחר שמתארת התורה את השכר 
”ואספת  התורה:  לשומרי  הצפוי  הרב 
היא  מוסיפה  ויצהרך“,  ותירשך  דגנך 
הגדול  השפע  מחמת  פן  ומזהירה 
לכם  ”השמרו   – ליבנו  ויתגאה  יתרחב 
אלקים  ”יפת  כמו:  [יתרחב,  י פתה  פן 

ליפת“] לבבכם...“. 

(’אמרי נעם‘ ברכות  בכך פירש רבנו הגר“א 
’ואהבת‘  שבפרשת  הטעם  את  ב)  לה 

כבפרשת  לכם‘  ’השמרו  הוזהרנו  לא 
’ואהבת‘  שפרשת  משום  זאת  ’והיה‘. 
המוכנים  מאהבה‘  ב‘עושין  עוסקת 
ככתוב:  ה‘  באהבת  ממונם  להפקיר 
לא  ’והיה‘  בפרשת  אך  מאדך‘,  ’ובכל 
עוסקת  היא  שכן  מאדך‘,  ’ובכל  נאמר 
ב‘עושין מיראה‘ – על מנת לקבל פרס. 
על כן לאחר שקיבלו את שכרם והגיעו 
ושבעת‘,  ’ואכלת  מבוקשם:  לתכלית 
כן  ועל  לבבכם‘,  יפתה  ’פן  לחשוש  יש 

הוצרך הכתוב להזהירם על כך.

להישמר מפיתוי הלב
הוסיף ואמר הסבא מקלם:

”פן  בלשון:  התורה  נקטה  לחינם  לא 
האדם  לב  יצר  שכן  לבבכם“,  יפתה 
כא),  ח  (בראשית  מנעוריו“  ”רע  שהינו 
בדרך  האדם  את  מלפתות  פוסק  אינו 
החמדות  באמצעות  חלקלקות, 
והתאוות שמקורן בלב, לסור מדרך ה‘.

בתורה  ולוט;  אברהם  על  שמצינו  וכפי 
באברהם  דבוק  היה  לוט  שאף  מבואר 
מגלה  קורותיו  שתיאור  אלא  ובדרכו, 
והנה,  בליבו.  קיננה  הממון  תאוות  כי 
תאווה  להרחיק  שעמל  אבינו  אברהם 
פי  על  לו  שהגיע  בממון  אף  ונזהר  זו 
סדום:  למלך  שאמר  שמצינו  [כפי  דין 
 ְׂשרֹו ְוַעד  ִמחּוט  ”ִאם  כג):  יד  (בראשית 

ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל“], הצליח 
הגבוהה.  הרוחנית  במדרגתו  להישמר 
אך לוט שנגרר אחר תאוות הממון (ראה 
אל  מדחי  והידרדר  הלך  י-יא),  יג  בראשית 

דחי (’חכמה ומוסר‘ ח“א מאמר קעח).

ופירש  הוסיף  ענגיל  יוסף  רבי  הגאון 
החינוך  ספר  בעל  דברי  פי  על  זאת 
שלפניה  הברכה   – בתורה  כי  תל)  (מצוה 

היא מדאורייתא, ואילו במזון – הברכה 
שלאחריו היא מדאורייתא. זאת משום 
שהתורה היא מזון השכל, והשכל יכול 
קבלתה,  בטרם  עוד  בטובה  להרגיש 
הגשמי,  הגוף  מזון  הוא  המזון  ואילו 
והגוף אינו יכול להשיג את טובתו אלא 

אחר שנהנה ממנה.

אך  הרגיל,  באופן  הוא  כך  אמנם, 
גם  אזי  בתאוות,  האדם  שוקע  כאשר 
מזהיר  כך  ועל  לגוף,  עבד  נהיה  השכל 
הכתוב: ”השמרו לכם פן יפתה לבבכם“ 
שליטתם  את  לבכם  תאוות  ירחיבו   –
”וסרתם  הנצרכים,  לגבולות  מעבר 
והשתחויתם  אחרים  אלהים  ועבדתם 
על  עצמו  יכוף  השכל  אף  וכך   – להם“ 
פי רצונות הגוף ויעבוד את היצר שהוא 
קה  (שבת  האדם  בגוף  זר‘  ’אל  בבחינת 
חלילה:  בכם  יקוים  כך  ידי  על  שכן  ב), 
על  ענגיל  יוסף  (’רבנו  מהרה“  ”ואבדתם 

התורה‘ עקב).

”הסתלק מן הספק“
בשם ה‘בעל שם טוב‘ הביאו כי ’עמלק‘ 
להבדיל  מאידך,  אך  ’ספק‘,  בגימטרייה 
ברוך  הקדוש  על  הבדלות,  אלפי  אלף 
תהלתו‘,  כן  שמו  ’הודאי  נאמר:  הוא 
מן  לכם“  ’השמרו  כאן:  שנרמז  וזהו 
ה“פן“ – לשון ספק, כי הספקות עלולים 
להביאכם חלילה לכך ש“יפתה לבבכם 

וסרתם“ (’אמרות טהורות‘ בשלח).

כעין זה פירשו צדיקים את דברי רש“י 
(שמות א יב) שהמצרים אמרו על ישראל: 

הקדוש  הבטיח  ולעומתם  ירבה‘,  ’פן 
ביקשו  המצרים  ירבה‘;  ’כן  הוא:  ברוך 
ישראל,  באמונת  (’פן‘)  ספקות  להרבות 
את  הרבה  הוא  ברוך  הקדוש  ואילו 
האמונה והוודאות (’כן‘) בליבם, באותות 
(’שארית  במצרים  שעשה  ובמופתים 

מנחם‘ ח“א עמ‘ ה).

חשיבות שמירת המחשבה
הדברים מבהילים כל לב, עד כמה צריך 
האדם לשמור עצמו מכל סטייה מדרך 
שהרי  קלה.  סטייה  אפילו  התורה, 
”וסרתם  שורש  כי  מלמדנו  הכתוב 
מתחיל  אחרים“  אלהים  ועבדתם 
(ראה  במחשבה אסורה העולה על הלב 

סה“מ לרמב“ם ל“ת י, ’ספר החינוך‘ ריג).

הכתוב  לשון  את  רש“י  פירש  אף  כך 
כאן: ’וסרתם‘ לפרוש מן התורה ומתוך 
שכיוון  אחרים‘  אלהים  ’ועבדתם  כך 
ומידבק  הולך  התורה  מן  פורש  שאדם 
בעבודה זרה, וכן דוד אומר (שמואל א‘ כו 
ְּבַנֲחַלת  ֵמִהְסַּתֵּפַח  ַהּיֹום  ֵגְרׁשּוִני  יט): ”ִּכי 

ומי  ֲאֵחִרים“,  ֱאִהים  ֲעבֹד   ֵל ֵלאמֹר  ה‘ 
מגורש  שאני  כיוון  אלא  כן?  לו  אמר 
לעבוד  קרוב  הריני  בתורה  מלעסוק 
דברי  ידועים  וכבר  אחרים“.  אלהים 
מחשבת  אין  כי  כא)  כב  (איסו“ב  הרמב“ם 
מן  הפנוי  בלב  אלא  מצויה  עבירה 

התורה.

עצה טובה להישמר מכך כתב הרמב“ן 
ומעשיך  דבריך  ”בכל  באיגרתו: 
בלבך  חשוב   – עת  ובכל  ומחשבותיך 
ברוך  הקדוש  לפני  עומד  אתה  כאילו 
מלא  כבודו  כי  עליך  ושכינתו  הוא 

העולם“.

בכך פירש הגאון רבי צבי פסח פראנק 
אב“ד ירושלים את הכתוב בתהלים (קכז 
ַהְּנעּוִרים“  ְּבֵני  ֵּכן  ִּגּבֹור  ְּבַיד  ”ְּכִחִּצים  ד): 
– כפי שבחץ, סטייה קלה ביותר בכיוון 
במקום  עצום  לשינוי  גורמת  ירייתו, 
שבו הוא נופל, כך האדם – סטייה קלה 
מהדרך המסורה בראשית דרכו, עלולה 
חייו  בהמשך  עצומה  לסטייה  לגרום 

(’שביבי אור‘ עמ‘ קנג).

וכבר תמה מרן ה‘חתם סופר‘ על לשון 
 ...הכתוב (דברים יא כח): ”ְוַסְרֶּתם ִמן  ַהֶּדֶר
א  ֲאֶׁשר  ֲאֵחִרים  ֱאִהים  ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת 
ְיַדְעֶּתם“, מהו ”אשר לא ידעתם“? וביאר 
בפיתוי  שאין  בוודאי  כי  האמור,  פי  על 
לעבוד  לאדם  לגרום  יכולת  קל  לב 
התורה  כוונת  אלא  ממש,  זרה  עבודה 
ביטול  אפילו  שינוי,  כל  כי  להזהירנו 
’אשר  חדשה  בדרך  והליכה  קל,  מנהג 
האדם  את  להוריד  עלול  ידעתם‘,  לא 
קובץ  הסופר‘  (’אוצרות  חלילה  שחת  לבאר 

יא עמ‘ עט).

הארות בסדר התפילה  ההאאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססימעמעשה אמונים ם
מסע קודש שחולל מהפךקריאת שמע – פרשת ’והיה אם שמוע‘ (ז)


