
טמא מת שנגע במת
”ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן... ְלֶנֶפׁש א ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו" (כא 

א)

יום  של  מוסף  בתפילת  הנאמר  אזכרה‘  ’אלה  בפיוט 
הקדוש,  התנא  של  הריגתו  מעמד  מתואר  הכיפורים 
נטלו  ראשו,  ”וכשנחתך  הנשיא:  גמליאל  בן  שמעון  רבן 
הלשון  אי  כשופר:  מר  בקול  עליו  וצרח  ישמעאל  רבי 
את  לוחכת  עתה  ואיך  שפר,  באמרי  להורות  הממהרת 

העפר“.
וכיצד  היה,  גדול  כהן   – ישמעאל  רבי  הלוא  להבין:  יש 

טימא את עצמו?
תירץ רבי צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים:

ישמעאל  רבי  עימו  עמד  שמעון  רבי  את  שהרגו  בשעה 
תחת קורת גג אחת. וכיוון שבכך כבר נטמא באוהל המת, 
לא נוספה עליו טומאה כשנטל את ראשו של רבי שמעון.
שו“ת ’הר צבי‘ יו“ד רפב

אריכות ימים – כנגד חילול ה‘
”ְוא ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי“ (כב לב)

העיד רבי מרדכי מנחם שוואב ממונסי:
כל ימיו התפלל מרן ה‘חפץ חיים‘ לזכות באריכות ימים 
בקיצור  ייפטר  חלילה  שאם  שחשש  מפני  וזאת  ושנים, 
ימים יהיה בדבר משום חילול ה‘, שהרי הוא זה שנזהר 
והזהיר תמיד על חומרת עוון לשון הרע, ואף עמל ללבן 
את הלכותיו, ועל כן דאג שכיון שהבטיח הכתוב (תהלים לד 
יג-יד) כי ה‘נוצר לשונו מרע‘ זוכה לאריכות ימים, ואם  הוא 

לא יזכה לכך, ייגרם חלילה ’חילול ה‘‘.
ואכן תפילתו התקבלה; ה‘חפץ חיים‘ זכה לאריכות ימים 
מופלג  גיל  שנים,  וחמש  תשעים  בגיל  ונפטר  מופלגת 

ביותר, בפרט באותם ימים.
’מאמר מרדכי‘ ח“ג עמ‘ קסט

’ונקדשתי בתוך בני ישראל‘
ִיְׂשָרֵאל“  ְּבֵני   ְּבתֹו ְוִנְקַּדְׁשִּתי  ָקְדִׁשי  ֵׁשם  ֶאת  ְתַחְּללּו  ”ְוא 

(כב לב)

דבר  לומר  אין  כי  ב)  כג  (מגילה  הגמרא  דרשה  זה  מפסוק 
בגזירה  אנשים,  מעשרה  פחות  של  במעמד  שבקדושה 
שווה ’תוך – תוך‘ מהפסוק שנאמר בפרשת קרח (במדבר 
מעשרה  פחות  ’עדה‘  ואין  ָהֵעָדה“,   ִמּתֹו ”ִהָּבְדלּו  כא):  טז 

אנשים. שכך כינתה התורה את עשרת המרגלים בפסוק 
(שם יד כז): ”ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת“.

לעומת זאת, בירושלמי (ברכות ז ג) למדו זאת בגזירה שווה 
ה):  מב  (בראשית  יעקב  בני  עשרת  לגבי  שנאמר  מהפסוק 
”ַוָּיבֹאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשּבֹר ְּבתֹו ַהָּבִאים“, וזאת לפי שלא 

רצו לדרוש מהפסוק שנאמר על עדת קרח.
הפסוק  את  סופר‘  ה‘חתם  פירש  האמור  פי  על 

שלפנינו בדרך צחות:
שמי  חיללתם  לא  אילו   – ָקְדִׁשי“  ֵׁשם  ֶאת  ְתַחְּללּו  ”ְוא 
 במעשה קרח, אזי לא היה מתקיים בכם: ”ִהָּבְדלּו ִמּתֹו
בזה,  וכיוצא  העדה...“  לתוך  ”התחברו  אלא:  ָהֵעָדה“, 
באמירת  עשרה  חיוב  את  ללמוד  ניתן  היה  וממילא 
’ונקדשתי‘ – דברים שבקדושה, מלשון: ”תוך“ שנאמרה 
לגבי ”בני ישראל“, ולא היה צורך ללמוד זאת מהפסוק: 
’בתוך הבאים‘ המתייחס לגויים שנכנסו למצרים יחד עם 

בני יעקב כדי לשבור אוכל.
’חתם סופר‘

טעם אמירת ’ברוך שם‘
”ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (כב לב)

”כל בית ישראל מצווין על קידוש ה‘ הגדול הזה שנאמר: 
’ונקדשתי בתוך בני ישראל‘“ (רמב“ם יסודי התורה ה א).

הדגיש  שבגינו  זו,  מצווה  המייחד  הדבר  מהו  להבין  יש 
הרמב“ם כי ”כל בית ישראל מצווין...“?

פירש רבי משה ליב שחור, מגדולי ירושלים:

ביקש הרמב“ם להשמיענו כי גם כאשר מבקשים הגויים 
להכחיד את כל ישראל כבימי אחשוורוש, עליהם למסור 
נפשם, ולא לחשוש פן אם ימותו כולם יתבטל שם שמים 
מן העולם ויתחלל שמו יתברך חלילה. זאת משום שלא 

עלינו החובה לחשב חשבונו של מקום.

מסירות  הצהרת  אחר  לומר  תיקנו  מה  מפני  נבין  בכך 
הפסוק:  את  אחד“,  ה‘  אלוקינו  ה‘  ישראל  הנפש: ”שמע 
בשעה  לאמור:  ועד“;  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ”ברוך 
שחובה למסור את הנפש, אל לנו לחשוש מפגיעה בשמו 

זאת  שמו.  קידוש  על  למיתה  עצמנו  נמסור  אם  יתברך, 
משום ש‘ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד‘.

’אבני שהם‘

חלוקים במנחות – שווים בנסכים
”ּוִמְנָחתֹו ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים... ְוִנְסּכֹה ַיִין ְרִביִעת ַהִהין" (כג יג)

עם  הבא  העולה  כבש  כי  מבואר  ב)  (פט  מנחות  במסכת 
הכבשים,  משאר  כפולה  אמנם  מנחתו  העומר,  מנחת 
שהרי הוא טעון ’שני עשרנים סלת‘, ואילו שאר כבשים 
של  נסכיו  אולם  אחד.  סולת  עשרון  אלא  טעונים  אינם 
כבש זה הינם כשאר הכבשים – שלושה לוגין יין ושלושה 

לוגין שמן. 

הוסיפו ופירשו בעלי התוספות: מטעם זה, בעת הזכרת 
מפרטים:  אנו  המועדים  של  מוסף  בתפילת  המנחות 
ועשרון  לאיל  עשרנים  ושני  לפר  עשרנים  ”שלשה 
לגבי  ואילו  שונה.  שמנחתו  כבש  מצאנו  שהרי  לכבש“, 
הנסכים אנו מקצרים ואומרים: ”ויין כנסכו“, מבלי לפרט 
כל   – הנסכים  שלעניין  משום  והשמן,  היין  כמות  את 

הכבשים דינם שווה.
’רבותינו בעלי התוספות‘ עה“ת

ספירת העומר באמצעות שליח
עֶֹמר  ֶאת  ֲהִביֲאֶכם  ִמּיֹום  ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  ”ּוְסַפְרֶּתם 

ַהְּתנּוָפה“ (כג טו)

בשונה מיתר המצוות התלויות בדיבור, שבהן יכול אדם 
כעונה‘,  ’שומע  כדין  מאחר  בשמיעה  חובתו  ידי  לצאת 
לגבי ספירת העומר דרשו חכמים (מנחות סה ב): ”‘וספרתם 
חובה  כלומר:  ואחד“,  אחד  לכל  ספירה  שתהא   – לכם‘ 
תפט  הלכה‘  ’ביאור  שם;  רש“י  (ע“פ  בעצמו  לספור  אדם  כל  על 

ד“ה ומצווה).

את טעם החילוק בין ספירת העומר ליתר המצוות פירש 
רבי טוביה גולדשטיין ראש ישיבת ’עמק הלכה‘ בארצות 

הברית:

’שמונה עשרה‘ נפסקה ההלכה שאין אדם  לגבי תפילת 
שלכל  מפני  לכך,  מתכוון  אם  אף  חברו,  את  בה  מוציא 
הזולת  תפילת  ואין  משלו,  ובקשות  צרכים  יש  אדם 

משקפת את צרכיו (בית יוסף או“ח קכד).

מטרתה  העומר‘:  ’ספירת  מצוות  לגבי  גם  תקף  זה  טעם 
את  לקבל  ראויים  שנהיה  כדי  נפשותינו  את  לטהר  היא 
עולם‘  של  ’רבונו  תפילת  כנוסח  השבועות,  בחג  התורה 
בדרגה  ניצב  אדם  כל  והרי  הספירה.  לאחר  הנאמרת 
נפשו  חשבון  לחשב  מחובתו  לכך  ובהתאם  משלו, 

בעצמו, ולכן לא מועילה לכך ספירה באמצעות שליח.
’שיעורי רבי מרדכי‘ עמ‘ י“ג

פרשת אמר

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים

ו"

פני ם

המתנה המושלמת ביותר
אֹו  ֶנֶדר  ְלַפֵּלא  ַלה‘  ְׁשָלִמים  ֶזַבח  ַיְקִריב  ִּכי  ”ְוִאיׁש 

ִלְנָדָבה... ִיְהֶיה ְלָרצֹון" (כב כא)

ללמוד  נוכל  מכאן  ’אמן‘.  בגימטרייה  ’לנדבה‘ 
לפני  להביא  שניתן  ביותר  המובחרת  הנדבה  כי 
כמובא  אמן,  בעניית  המושלמת  ברכה  היא  ה‘, 
בזוהר הק‘ (עקב רעא א): ”כאשר עולות אלו הברכות 
בכל  מכריזין  למעלה,  מלמטה  באמן  המושלמות 
הרקיעים: ’זהו דורון למלך ששלח איש פלוני, זהו 

דורון בקיום ושלימות כראוי להיות‘“. 
קובץ ’ויזרע יצחק‘ טו עמ‘ 33
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רזי אמונים 
אל

רזי
ושלמת ב

מרמזי אמןם 
בפרשה

יהודים יקרים, 
בעלותכם ביומא דהילולא קדישא של רבי שמעון בר יוחאי להתפלל ולשפוך שיח על קברו באתרא 
קדישא מירון, זכרו את הסגולה הנפלאה לקבלת התפילה, המובאת בספר הזוהר הק‘ (וילך רפה ב): 

”ְּבַׁשְעָּתא ְּדָעאִקין ְלהּו ְלִיְׂשָרֵאל בשעה שהשונאים דוחקים ומצירים לישראל, ּוְמַצָּלן ְצלֹוָתא 
ַקֵּמי ָמאֵריהֹון וישראל מתפללים תפלתם לפני קונם, ָקָלא ַמְכְרָזא ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין קול מכריז 
ֶאָּלא  ֱאמּוִנים,  ִּתְקִרי  ַאל  ֱאמּוִנים‘,  ׁשֹוֵמר  ַצִּדיק  ּגֹוי  ְוָיבֹוא  ְׁשָעִרים  ’ִּפְתחּו  העולמות:  בכל  ויוצא 
ֲאֵמִנים אלו ששומרים לענות אמנים כראוי. ’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים‘ – ְּכָמה ְּדִיְׂשָרֵאל ָּפְתִחין ְלהּו ַּתְרִעין 
ְּדִבְרָכאן כמו שישראל פתחו שערי הברכות בעניית אמן, ָּכ ַהְׁשָּתא ִּפְתחּו ְׁשָעִרים, ְוִתְתַקֵּבל 
ְצלֹוְתהֹון ֵמִאיּנּון ְּדָעאִקין ְלהּו כך עתה פתחו להם שערי התפלות, ותתקבל תפלתם להינצל 

מאותם שדחקו והצירו להם“.

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

’קהל-קדושים‘  הכנסת  בית  רב  בלום,  הרב 
שוב  הביט  הברית,  ארצות  מערי  שבאחת 
ושוב בפניו של בן שיחו והתקשה לזהות בהן 
את דמותו השמחה של האיש שהכיר היטב.
ומנגידיהם,  המתפללים  מנכבדי  מוישה,  ר‘ 
מראה  עולמו.  עליו  שחרב  כמי  היה  נראה 
לא אופייני בעליל לאדם שאך לפני שבועיים 
חשוב  חתן  עם  הבכורה  בתו  את  לארס  זכה 

ותלמיד חכם, מבחירי עולם הישיבות.
לשוחח  לבקש  הביאוֹ   מה  בליבו:  הרב  תמה 
תפילת  טרם  רבה  כה  בדחיפות  הרב  עם 
שחרית? מי יודע, אולי התהפך עליו הגלגל 
והוא מתקשה לעמוד בהתחייבויות הגדולות 
שנטל על עצמו? הרב בלום הביט בתמיהה 

דמומה בפניו של ר‘ מוישה.
גם  אחת  בבת  נפרץ  פיו,  את  הלה  משפצה 
קרה:  מכל  הנורא  ”הרב,  דמעותיו:  סכר 
אמש בשעת לילה מאוחרת הגיעו הבדיקות. 

הרופאים גילו שלוש נקודות על הכבד...“
מוישה הבחין כי דבריו לא הובנו דיים ומיד 
הסביר: ”לפני כשבוע חשה ביתי הכלה שלא 
סדרת  לערוך  אותנו  שלחו  הרופאים  בטוב. 
התוצאות.  הגיעו  כאמור  ואמש  בדיקות, 
הרופאים  מאוד!  חולה  ביתי  כי  התגלה 
ואף  רבים,  סיכויים  להחלמתה  נותנים  לא 

מסרבים להתחיל בטיפול...“
הזדהות  של  בשתיקה  בו  הביט  בלום  הרב 
ואמפתיה. קשר טוב היה בינו לבין ר‘ מוישה, 
וגם לו היה קשה לעכל את הבשורה. בליבו 
המילים  את  ה‘  שישים  אילמת  תחינה  נשא 
של  מספר  דקות  ולאחר  בפיו,  הנכונות 

מחשבה, אמר:
”ר‘ מוישה ידידי היקר, ראשית אאחל לך כי 
הרופאים  של  שתחזיותיהם  תגלה  במהרה 
לא יתממשו, והבת תצעד אל חופתה במועד 

כשהיא בריאה ושלמה“.
ר‘ מוישה ענה ’אמן‘ בדבקות, והרב המשיך:

כמה  לפני  שאירע  אישי  סיפור  לך  ”אספר 
שנים, טרם התמניתי לרב בקהילתכם:

הכנסת  בבית  התפללתי  תקופה  באותה 
המרכזי בעיר מגוריי. והנה באחת השבתות, 
התמוטטתי  שחרית,  תפילת  של  בעיצומה 

לפתע על מקומי ואיבדתי את ההכרה.
את מה שהתרחש לאחר מכן סיפרו לי חבריי 

המתפללים:
באותו רגע היה בית הכנסת כמרקחה. אחד 
אמבולנס,  להזעיק  מיהר  מהמתפללים 
בי  לבצע  החל  ’הצלה‘,  מתנדב  כשמשנהו, 
לאחר  ספורות  דקות  הצלחה.  ללא  החייאה 
מכן הצטרף צוות נט“ן למאמצים. הם החלו 
לתת לי מכות חשמל, אך גם אלו לא הועילו. 
להחיותני  ניסו  דקות,  ארבעים  במשך  כך, 

שוב ושוב אך גופי סירב לשוב לחיים.
מתפללים  של  גדול  קהל  התגודד  סביבי 
בדאגה  והביטו  תהלים  פרקי  מלמלו  אשר 
שלא  הרפואה  צוות  אנשי  של  בפניהם  רבה 
בישרו טובות, ולפתע קם אחד מהם והחליט 

לעשות מעשה.
של  ושקט  הבימה,  על  בעוז  היכה  הוא 
’רבותיי‘, הוא  הפתעה הושלך בבית הכנסת; 
זעק, ’שוכב לפנינו אחד מחשובי המתפללים 
כשחייו תלויים לו מנגד, האם נוכל לשתוק?!‘
הציבור הביט בו בהלם, והלה המשיך ואמר:

עצמנו  על  לקבל  ועכשיו,  כאן  נחליט,  ’הבה 
בפה  כולנו  נתחייב  לרפואתו.  טובה  קבלה 
מלא כי מכאן ואילך לא נדבר ולו מילה אחת 
בבית הכנסת בעיצומן של התפילות וקריאת 

התורה!‘
כולם  לרגע.  ולו  המתינו  לא  המתפללים 
בהתלהבות,  הדברים  את  עצמם  על  קיבלו 
אלא שנדמה היה כי כבר מאוחר מדי; צוות 

ההצלה כבר החל לקפל את הציוד כשפניהם 
לא מבשרות על סיכוי.

אותו מתפלל לא ויתר. בטוח בכוח הציבור, 
והנס  שוב,  לנסות  מהצוות  הוא  דרש 
החזירה  נוספת  אחת  חשמל  מכת  התרחש: 
חלוש  בקצב  לפעום  שב  ליבי  לחיים.  אותי 

ולא סדיר, אך פועם...

אל  והובלתי  האלונקה  על  מיד  הונחתי 
האמבולנס שדהר לבית החולים כשהמתפלל 
הצדיק התנדב להתלוות אליי. באמצע הדרך 
הגנה  הרבים  זכות  אך  דופק,  איבדתי  שוב 

עליי, והרופאים הצליחו להחזירו.

בהכנות  הרופאים  החלו  החולים  בבית 
כדי  שתוך  אלא  חירום,  ניתוח  לקראת 
בפעם  הדופק  את  איבדתי  ההכנות, 
השלישית. גם הפעם ניסו לבצע בי החייאה, 
כבר  הרופאים  חזר.  לא  שהדופק  אלא 
אלא  לבן,  בסדין  לכסותני  ועמדו  התייאשו 
עוד  לנסות  לפניהם  התחנן  מתפלל  שאותו 
מתפלל  הוא  כך  כדי  כשתוך  אחת,  פעם 
השתיקה  זכות  כי  העולם  מבורא  ומבקש 
בשעת התפילה תעמוד לי. והנה, גם הפעם 
הועילה הקבלה. הדופק חזר לפעום כסדרו.

לאחר ניתוח ארוך וסבוך התחלתי להחלים, 
בשמחת  רקדתי  כבר  מכן  לאחר  ושבועיים 
והודיה  שבח  מלא  כשפי  מצאצאיי,  אחד 

לקדוש ברוך הוא שהעלני ממוות לחיים“.

”עצתי גם לך“, המשיך הרב ואמר לר‘ מוישה 
הנרגש, ”נסה גם אתה את הקבלה האמורה, 

אני בטוח שלא תתאכזב“.

מהרב  נפרד  הוא  לנסות.  הסכים  מוישה  ר‘ 
ואכן,  רצינותו.  את  הוכיח  הנחוש  כשמבטו 
ביקש  הוא  שחרית,  תפילת  של  סיומה  עם 

את רשות הציבור ונעמד לשאת דברים.

של  הקשה  מצבה  על  בקצרה  פירט  הוא 
ביתו, אשר הרופאים אינם נותנים לה סיכויים 
רבים, והתחנן בדמעות לפני קהל השומעים:

מנגד,  לה  תלויים  ביתי  של  חייה  ”אנא, 
עצמנו  על  נקבל  הבה  בזכויות.  ותלויים 
אך  הכנסת  לבית  באים  אנו  ואילך  מכאן  כי 
אחרת.  מטרה  לאף  ולא  להתפלל,  כדי  ורק 
מלכי  מלך  לפני  עומדים,  אנו  מי  לפני  נדע 
המלכים הקדוש ברוך הוא, ולא פחות מכפי 
בשר  מלך  לפני  להבדיל,  מתנהגים,  שהיינו 
ודם, נתנהג בחצרו של מלך מלכי המלכים: 
ורק  אך  טלפונים...  וללא  חולין  דיבורי  ללא 

להתפלל!“

לשמע  הנוכחים  מעיני  זלגו  רבות  דמעות 
בקשתו הנרגשת של האב השבור. פה אחד 
נענו כולם והתחייבו בפיהם, בקבלה גמורה, 
כי מכאן ואילך הם מקבלים על עצמם שלא 

לדבר בבית הכנסת בשעת התפילה.

לבית  בשנית  האב  מיהר  הכנסת  מבית 
חוזרת,  בדיקה  לבצע  ביקש  הוא  החולים. 

ולאחר שבוע הגיעו התוצאות.

בפיו.  מילים  מצא  לא  מולו  שישב  הרופא 
היה זה אותו הרופא ששבוע לפני כן התנגד 
להתחיל בטיפול בטענה כי חבל על הזמן... 
ובדף  מוישה  בר‘  חליפות  הביט  הוא  כעת 

התוצאות שלפניו כשהוא קורא בפליאה: 

אך  כאן,  התרחש  מה  להסביר  יכול  ”אינני 
הילדה בריאה. אין צורך בשום טיפול! אתם 

משוחררים לביתכם!“

זו  הייתה  היטב:  הבין  המאושר  מוישה  ר‘ 
’מוות  אכן,  הכול...  את  ששינתה  השתיקה 

וחיים ביד הלשון‘.

הנהגה ליחידים או לציבור?
הובאה  ומפורסמת  יסודית  מחלוקת 

בגמרא (ברכות לה ב):
”תנו רבנן: ’ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ‘ – מה תלמוד 
’א  ח):  א  (יהושע  שנאמר  לפי  לומר? 
יכול   ,‘ִמִּפי ַהֶּזה  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ָימּוׁש 
דברים ככתבן? תלמוד לומר: ’ְוָאַסְפָּת 
ארץ.  דרך  מנהג  בהן  הנהג   –  ‘ְדָגֶנ
בן  שמעון  רבי  ישמעאל;  רבי  דברי 
בשעת  חורש  אדם  אפשר  אומר:  יוחי 
וקוצר  זריעה,  בשעת  וזורע  חרישה, 
דישה,  בשעת  ודש  קצירה,  בשעת 
תהא  מה  תורה  הרוח,  בשעת  וזורה 
עושין  שישראל  בזמן  אלא:  עליה? 
נעשית  מלאכתן   – מקום  של  רצונו 
ה):  סא  (ישעיה  שנאמר  אחרים,  ידי  על 
ובזמן  וגו‘.  צֹאְנֶכם‘  ְוָרעּו  ָזִרים  ’ְוָעְמדּו 
מקום  של  רצונו  עושין  ישראל  שאין 
עצמן,  ידי  על  נעשית  מלאכתן   –
עוד,  ולא   ;‘ְדָגֶנ ’ְוָאַסְפָּת  שנאמר: 
על  נעשית  אחרים  שמלאכת  אלא 
ֶאת  ’ְוָעַבְדָּת  מח):  כח  (דברים  שנאמר  ידן, 
אְֹיֶבי‘ וגו‘. אמר אביי: הרבה עשו כרבי 
שמעון  כרבי  בידן,  ועלתה   – ישמעאל 

בן יוחי – ולא עלתה בידן“.
החיים‘  (’נפש  מוולוז‘ין:  חיים  רבנו  ביאר 

ש“א פ“ח):

”הרבה  בלשון:  אביי  נקט  בדווקא 
עשו  והרבה  ישמעאל...  כרבי  עשו 
כללית  כהנהגה  שכן  כרשב“י...“, 
כרבי  ינהגו  שהכול  אפשר  אי  בוודאי 
בפני  יחיד  כל  אך  יוחאי,  בר  שמעון 
כרשב“י  להתנהג  יכול  אם   – עצמו 
ולהיות עסוק כל ימיו אך ורק בתורה 
כן  לנהוג  עליו  מוטל  בוודאי  ועבודה, 

ולא לפרוש מהתורה ולו לזמן מועט.
ידועים דברי הרמב“ם בעניין זה (שמיטה 

ויובל יג יב):
איש  כל  אלא  בלבד,  לוי  שבט  ”ולא 
ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו 
אותו, והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני 
ה‘ לשרתו ולעבדו לדעה את ה‘, והלך 
ישר כמו שעשהו האלקים, ופרק מעל 
אשר  הרבים  החשבונות  עול  צוארו 
בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קדש 
קדשים ויהיה ה‘ חלקו ונחלתו לעולם 
ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה 
לכהנים  שזכה  כמו  לו  המספיק  דבר 

ללוים“.
דברי  קודמים  במאמרים  הובאו  וכבר 
הצדיק‘  (’צדקת  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי 
רכד), כי כל אדם מחויב לקבל על עצמו 
שמע  קריאת  של  ראשונה  בפרשה 
לעבוד את ה‘ בכל נפשו ובכל מאודו. 
שאם  נאמר  שנייה  שבפרשה  אלא 
הפרנסה,  למלאכת  לצאת  הוכרח 
מתוך  זאת  לעשות  הוא  מחויב  אז  גם 

אהבת ה‘ ודבקות בו.
יש בנותן טעם להביא כאן את שהביא 
רבו  בשם  א)  לו  (סוכה  סופר‘  ה‘חתם 
הטעם  את  שהסביר  ה‘הפלאה‘,  בעל 
ש‘אתרוג הכושי‘ כשר וה‘דומה לכושי‘ 
שבהם  הגמרא  דברי  פי  על  פסול, 
ולא  כרשב“י  עשו  ש‘הרבה  פתחנו, 
’כרבי  שעשו  משום  בידם‘,  עלתה 
לא  תוכם  בתוך  אך  יוחאי‘,  בר  שמעון 
תעלומות  יודע  וה‘  למדרגתו,  הגיעו 

לב, על כן ’לא עלתה בידם‘.

”בזמן שאין עושים רצונו של מקום“
להעמיד  אפשר  כיצד  תמהו:  רבים 
”בזמן  דגנך‘:  ’ואספת  הפסוק  את 
שאין עושים רצונו של מקום“, בשעה 
בזמן  כאן  שמדובר  מעיד  שהכתוב 
שישמעו אל מצוות ה‘ ויאהבוהו ”בכל 

לבבכם ובכל נפשכם“?
בתוספות (ברכות שם ד“ה כאן בזמן) פירשו: 
אין  רק  רצונו,  שעושין  ודאי  ”דמיירי 
צדיקים  דאינם  כך,  כל  רצונו  עושין 
גמורים“. ובספר ’בית יצחק‘ (פר‘ בחקותי) 
’עושין  בין  ההבדל  כי  כוונתם,  ביאר 
הוא:  כך‘  כל  רצונו  עושין  ל‘אין  רצונו‘ 
שניהם עובדים את ה‘ והוגים בתורתו 
ביניהם  ההבדל  אך  מידה,  באותה 
קודשם  של עבודת  ניכר כשבעיצומה 
נקרית לפניהם הזדמנות בלתי חוזרת 
להרוויח ממון או כיוצא בזה; הראשון 
תורתו  סדרי  את  שיסיים  עד  ימתין 
לדברי  יתפנה  כך  ואחר  ותפילתו, 
החולין, ואילו משנהו יפסיק מתורתו, 
עניין,  באותו  ויעסוק  בתפילתו  יקצר 

ואחר כך יחזור לתלמודו.
באותה  ה‘  את  עבדו  ששניהם  נמצא 
האחד  אך  זמן,  אותו  ובמשך  מידה 
והשני:  יתברך,  רצונו‘  כ‘עושה  נחשב 

’אין עושה רצונו כל כך‘...
יש  כי  כתב  שם)  ברכות  (ח“א  המהרש“א 
שבה  הראשונה  הפרשה  בין  לחלק 
הפרשה  כלומר:  מאדך‘,  ’ובכל  נאמר: 
את  להפקיר  שמוכן  אדם  על  מדברת 
הוא.  ברוך  הקדוש  בעבור  ממונו  כל 
אדם שכזה ראוי שינהגו בו מידה כנגד 
ורעו  זרים  ”ועמדו  בו:  ויקוים  מידה 
הפרשה  זאת  לעומת  וגו‘,  צאנכם“ 
את  שעובד  אדם  על  מדברת  השנייה 
ה‘, אך אינו מוכן להפקיר לשם כך את 
יצטרך  מידה,  כנגד  ומידה  ממונו,  כל 
ככתוב:  פרנסתו,  בשביל  לטרוח  הוא 

”ואספת דגנך“.

’ואספת דגנך‘ בלשון יחיד
דגנך‘  ’ואספת  כאן  נאמר  מה  מפני 
הפרשה  מכל  בשונה  יחיד  בלשון  וכו‘ 

שנאמרה בלשון רבים?
כי  פירש  יג)  יא  (דברים  יקר‘  ב‘כלי  א. 
כוונת הכתוב לומר שבשונה מעבודת 
ה‘ שנאמרה בלשון רבים כיוון שמוטב 
העולם  בענייני  בציבור,  שתיעשה 
כפי  לבדו.  יעמול  אחד  שכל  מוטב 
”בשבתך...  נאמר:  הפרשה  שבסיום 
בלשון  ובקומך“  ובשכבך  ובלכתך... 
הנוגעים  עניינים  שאלו  כיוון  יחיד, 

להנהגתו האישית של האדם.
מבאר:  (שם)  הקדוש  ה‘אלשיך‘  ב. 
לשון   – דגנך‘  ’ואספת  התורה  כתבה 
יקיימו  כאשר  גם  כי  ללמדנו   יחיד, 
הרבים את מצוות ה‘, שכרם לא יהיה 
אחיד, אלא כל אחד יזכה בו לפי מידת 

השקעתו הפנימית בקיום המצוות. 
מלוצק  סורוצקין  זלמן  רבי  הגאון  ג. 
לחשוב,  האדם  היה  יכול  כתב: 
ה‘,  מצוות  את  שומרים  כבר  שהרבים 
ולפיכך לבטח תישלח ברכה ביבולים. 
ואף אם הוא לא ישמור את מצוות ה‘, 
התורה  שומרי  בזכות  ה‘  לברכת  יזכה 
והמצוות. לכך מדגישה התורה כי כל 
בהתאם  דגנו  את  יאסוף  ויחיד  יחיד 

למעשיו הוא (’אזנים לתורה‘ שם). 

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססימעמעשה אמונים ם
שתיקה תציל ממוותקריאת שמע – פרשה שנייה (ו)


