
השפעות טובות הנובעות מהנרות
”ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות“ (ח ב)
דרש גאב“ד ירושלים רבי זליג ראובן בענגיס:

שבע  לישראל  נמשכות  היו  המנורה  קני  משבעת 
השפעות רוחניות, שאותן אנו מזכירים בברכה האחרונה 
ה‘  לנו  נתת  פניך  באור  ”כי  עשרה:  שמונה  תפילת  של 
אלוקינו“: א. ”תורת חיים“ ב. ”ואהבת חסד“ ג. ”וצדקה“ 

ד. ”וברכה“ ה. ”ורחמים“ ו. ”וחיים“, ז. ”ושלום“.
טו  (במד“ר  באומרם  לברכה  זיכרונם  חכמינו  התכוונו  לכך 
את  משמר  אני  לפני,  מדליקין  להיות  הזהרתם  ”אם  ג): 
שנאמר  כנר  נפשות  שנמשלו  רע.  דבר  מכל  נפשותיכם 

(משלי כ כז): ’ֵנר ה‘ ִנְׁשַמת ָאָדם‘“.
’לפלגות ראובן‘ – אגדה, ח“א עמ‘ שלב

מלחמה המעוררת לתשובה
”ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכם“ (י ט)

דרש רבי הלל ליכטשנטיין מקולומיא:
חכמים  דרשו  ִהְקִריב“  ”ּוַפְרעֹה  י):  יד  (שמות  הפסוק  את 
שכיוון  לתשובה...  ישראל  את  ”שהקריב  ה):  כא  (שמו“ר 

שרדפו אחריהן, נתייראו מאד ותלו עיניהם למרום ועשו 
תשובה והתפללו“.

אף כאן יש לומר כי לכך רמז הכתוב: ”ְונֹוַׁשְעֶּתם“ – בזכות 
מה תיוושעו בישועה רוחנית ותתקרבו לה‘? ”ֵמאְֹיֵביֶכם“ 

’מקרי דרדקי‘– מפני אויביכם שירדפו אחריכם.

בכל צרתם – לו צר
”ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש“ 

(יא ב)

כלפי  דברים  הטיח  ”משה  דרשו:  א)  לב  (ברכות  בגמרא 
’אל ה‘‘,  ’ויתפלל משה אל ה‘‘, אל תקרי  מעלה שנאמר: 

אלא ’על ה‘‘“.
והשאלה עולה מאליה: איזה הכרח יש לדרוש פסוק זה 

לגנותו של משה? 
פירש רבנו חיים מוולוז‘ין:

בשבחו,  אם  כי  חכמים,  דיברו  משה  של  בגנותו  לא 
לתנות   – ה‘‘  ’אל  הייתה  לא  משה  של  תפילתו  לאמור: 
את כאבו האישי מהאסון שפקד את בני ישראל, כי אם 
’על ה‘‘ – משה הטיח את דברי תפילתו על צער השכינה 

המצרה עם ישראל בצרתם.
’נפש החיים‘ ב יב

אשר בחר ’בנבואות טובות‘
”ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה“ (יא כז)

ומידד  אלדד  של  נבואתם  כי  הובא  א)  יז  (סנהדרין  בגמרא 
לארץ“.  ישראל  את  מכניס  יהושע  מת,  ”משה  הייתה: 
תמהה הגמרא: מדוע אפוא ייחל משה כששמע על כך 
(להלן פס‘ כט): ”ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם ה‘ ְנִביִאים“, וכי נוח היה 

לו בנבואתם? לפיכך קבעה כי משה לא שמע אלא את 
חלקה הראשון של הנבואה: ”משה מת“, ולא את סופה: 

”יהושע מכניס...“, ועל כן שמח בה.
נשאלת השאלה: וכי מה תשובה היא זו, הלוא ראשיתה 

של הנבואה קשה מסופה?
תירץ רבי שמחה הכהן רפפורט אב“ד לובלין:

כי  ה)  י  יסוה“ת  רמב“ם  וראה  א,  ב  תענית  (ירושלמי  חכמים  אמרו 
ותפילה,  תשובה  באמצעות  לביטול  ניתנת  רעה  נבואה 

אך נבואה טובה אינה בטלה לעולם. 
בכך יתבארו דברי הגמרא: כיוון שסופה של נבואת אלדד 
אילו  יהושע,  בעבור  טובה‘  ’נבואה  בגדר  הייתה  ומידד 
ניתן  לא  שהרי  מצטער,  היה  בוודאי  שומעה  משה  היה 
הנבואה  תחילת  את  רק  ששמע  כיוון  אך  לבטלה.  יהיה 
שהינה בגדר ’נבואה רעה‘, שמח, כי סבר שיוכל לבטלה 

בכוח תפילתו.
בכך ביאר רבי שמאי גינזבורג את נוסח ברכות ההפטרה: 
הנאמרים  בדבריהם  ורצה  טובים  בנביאים  בחר  ”אשר 
יש  וכי  טובים‘,  ’בנביאים  הלשון  פשר  מהו  באמת“; 
הבורא  את  לשבח  כוונתנו  אלא  טובים?  שאינם  נביאים 
באמת“  ”נאמרים  שהם:  טובים  נבואות  דברי  אותן  על 

ואינם מתבטלים.
’גבולות בנימין‘; ’אמרי שמאי‘

ההכנה האמיתית לביאת המשיח
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ִּפְתאֹם ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ִמְרָים“ (יב ד)

”נגלה עליהם פתאום, והם טמאים...“ (רש“י).
כתב  קדשים  סדר  על  זקנים‘  ’אסיפת  לספר  בפתיחתו 
ה‘חפץ חיים‘ לקח חשוב על אודות חשיבות לימוד סדר 

קדשים שלמד מפסוק זה:

אלינו  להתגלות  הוא  ברוך  הקדוש  עתיד  לבוא,  לעתיד 
ֵהיָכלֹו  ֶאל  ָיבֹוא  ”ּוִפְתאֹם  א):  ג  (מלאכי  ככתוב  ’פתאום‘, 
את  ללמוד  פנאי  בידינו  יימצא  לא  בוודאי  אז  ָהָאדֹון...“; 
בעודנו  לשננן  עלינו  כן  על  והקרבנות,  המקדש  הלכות 

בגלות, כדי שבבוא העת נהיה מוכנים לעבודתו.
סדר  את  לימודנו  באמצעות  חיים‘:  ה‘חפץ  ואמר  הוסיף 
הינה  המשיח  לביאת  צפייתנו  כי  מוכיחים  אנו  קדשים 
”על  בבקשתנו:  שקרים  כדוברי  חלילה  ואיננו  אמיתית, 
כן נקוה לך ה‘ אלקינו לראות מהרה בתפארת עזך“, וכן: 

”ממקומך מלכנו תופיע... כי מחכים אנחנו לך“.
’אסיפת זקנים‘, מאמר תורה אור פרק יב

אימתי הותר ’לצעוק‘ בתפילה
”ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ֵלאמֹר ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה“ (יב יג)

מתוארת  שבו  זה  פסוק  כי  תמהו,  מהמפרשים  רבים 
הגמרא  דברי  את  לכאורה  סותר  בתפילתו,  משה  צעקת 
(ברכות כד ב) כי: ”המשמיע קולו בתפלתו – הרי זה מקטני 

אמנה“?
ויישבו זאת בכמה אופנים:

א. המוכיח רבי משה כהנא מגיביטש ביאר:
אמנה‘  מ‘קטני  רם  בקול  המתפללים  של  היותם  סיבת 
אינם  כי  בהתנהגותם  מוכיחים  שכביכול  משום  הינה 
מאמינים שה‘ שומע תפילת לחש (רש“י שם). ואילו נוסח 
את  שהזכיר  מבלי   – לה“  נא  ”רפא  משה:  של  תפילתו 
שמה של מרים, הוכיחה את אמונתו האיתנה שהקדוש 
לו  הותר  ולפיכך  מחשבותינו,  את  אף  ’שומע‘  הוא  ברוך 

לצעוק בה.
להזכיר  התפילה  מסדרי  דקדקו  מה  מפני  נבין  בכך 
הותר  שבהן  הכיפורים,  ויום  השנה  ראש  בתפילות 
יודע  הוא  ברוך  שהקדוש  העובדה  את  בקול,  להתפלל 
כל  נגלו  ”לפניך  השנה:  ראש  של  במוסף  מחשבות; 
הכיפורים:  יום  ובתפילות  נסתרות...“,  והמון  תעלומות 
”אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי“ – כדי שלא 
שה‘  מאמינים  איננו  שכביכול  קולנו  מהרמת  ישתמע 

שומע תפילת לחש.
ב. רבי דוד לידא אב“ד אמסטרדם פירש:

לא כלפי הקדוש ברוך הוא כוונה צעקתו של משה, אלא 
והרי  בתפילתו.  אליו  להצטרף  סובביו  את  לעורר  כדי 
הדבר מדויק בלשון הכתוב: ”ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ֵלאמֹר“ 

– ’לאמר‘ לאחרים שאף הם יתפללו.
ג. הרבי בעל ’אמרי אמת‘ מגור ביאר:

הכול  שישמעו  כדי  בתפילתו,  קולו  להרים  משה  דקדק 
מה  ”מפני  רש“י:  שפירש  כפי  בתפילתו,  מקצר  הוא  כי 
 – אומרים  ישראל  יהיו  שלא  בתפילה?  משה  האריך  לא 

אחותו נתונה בצרה והוא עומד ומרבה בתפילה“.
’ספר הגן ודרך משה‘ ליום יג; ’מרגניתא טבא‘; ’אמרי אמת‘ לקוטים עמ‘ כד

פרשת בהעלתך

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
נרות

פני ם

אמן בכל בית כנסת
”ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא“ (יב ז)

עיר  בכל  כי  ב)  ג  (מגילה  חכמים  תקנת  היא  ידועה 
בבית  היושבים  בטלנין‘  ’עשרה  להימצא  חייבים 
הכנסת, הוגים בתורה ועונים אמן אחר החזן. וכבר 

דרשו דורשי רשימות: ’בטלן‘ בגימטרייה: ’אמן‘.

רמז לכך נוכל למצוא בכתוב שלפנינו: ”ְּבָכל ֵּביִתי“ 
(ישעיהו  ככתוב  תפילה,  למקום  כינוי  הוא  ’ביתי‘   –
עליכם   – הּוא“  ”ֶנֱאָמן  ְּתִפָּלה“,  ֵּבית  ֵביִתי  ”ִּכי  ז):  נו 

להקפיד על שיהיה אדם אמון על עניית אמן.
ראה: ’לחמי תודה‘ תוכחה יום א‘ דסליחות; ’סגולת ישראל‘ עמ‘ סח
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

ארוכה  שיחה  מתוך  חלק  הינו  שלפנינו  הסיפור 
האמן‘  ’גבאי  הרבים,  מזכה  עם  שקיימנו  ומחזקת 
דוד  אלתר  ר‘  הרה“ח  ויז‘ניץ,  קודש  דקהילת  הנודע 

רוט שליט“א, אשר בדבריו המחזקים סיפר:
של  סיומו  לקראת  שנה,  כארבעים  לפני  זה  ”היה 
לקראת  הברית.  בארצות  שערכתי  ארוך  ביקור 
חזרתי ארצה הזדמנתי לאחד משיעורי חומש-רש“י 
הידועים שהיה מוסר הרבי הקדוש בעל ’שפע חיים‘ 
את  בחריפות  הרבי  הביע  שיעורו  במהלך  מצאנז. 
מורת רוחו מכך שיש בני תורה המנצלים את חזרת 
את  להסביר  האריך  הרבי  ולקריאה.  ללימוד  הש“ץ 
מפסידים  ’אמנים‘  כמה  זו:  בהנהגה  הכרוך  ההפסד 
בלא  נאמרים   – שנענים  האמנים  ואף  בעקבותיה, 

כוונה.
עמוק  תלם  שהותיר  משפט  הרבי  אמר  דבריו  בתוך 

בנשמתי לנצח:
’באופן שכזה, הלימוד – אינו לימוד, והתפילה – אינה 

תפילה!‘
למורי  שלום  לפרוש  נסעתי  לארץ  חזרתי  למחרת 
ורבי הרה“ק בעל ה‘ישועות משה‘ מויז‘ניץ זצללה“ה 
ל“ב  במשך  באשר  מיוחדת,  לקרבה  זכיתי  שממנו 
שנים הייתי מהמתפללים הקבועים במניין שבביתו.

למעון  וכשנכנסתי  בערד,  הרבי  נפש  ימים  באותם 
של  הש“ץ  חזרת  של  בעיצומה  נתון  היה  קודשו 

תפילת מנחה.
אחוז  כיסאו  על  ישב  הוא  הרבי.  לעבר  עיניי  נשאתי 
שרעפי קודש. סידור קטן בידו והוא עוקב באצבעו 
מילה,  אחר  מילה  הציבור,  שליח  תפילת  אחר 

כשבסיום כל ברכה הוא עונה בדביקות: ’אמן‘.
באוזניי,  הדהדו  עדיין  מצאנז  הרבי  דברי  נדהמתי. 
ועתה ראיתי כיצד נוהגים צדיקים הלכה למעשה... 
מופלאה,  השגחה  של  מקרים  צירוף  בכך  ראיתי 
בין  הקושר  נראה  בלתי  שמימי  חוט  כמין  וחשתי 
שבארץ  וזו  שבברוקלין  זו  הקדושות,  החצרות  שני 

הקודש.
הרהרתי לעצמי: גדולים שכאלו, אשר ערך כל דקת 
כך  כל  מקפידים  לשיעור,  ניתן  אינו  שלהם  תורה 
הראויה,  בכוונה  ’אמן‘  לענות  כדי  בסידור  להתבונן 
’לנצל‘ את הזמן ללימוד... על אחת כמה וכמה  ולא 

אנו פשוטי העם, בוודאי עלינו להקפיד על כך.
על  להקפיד  אני  גם  החלטתי  למעשה:  וממחשבה 
כך. בימים הראשונים לא היה הדבר קל כלל ועיקר. 
התאמצתי  אך  ריצדו...  ועיניי  בלבלוני,  מחשבותיי 
בכל כוחי. וכפי שכתבו הפוסקים לגבי הלכות הזכרת 
ההזכרה  הופכת  פעם  תשעים  שלאחר  ומטר‘  ’טל 
להרגל, כך קרה גם אצלי; לאחר חודש ומחצה הפך 
אצלי הדבר להרגל, ומאז ועד עצם היום הזה נושא 
אני בכיסי דרך קבע סידור קטן. כך, גם כשאני מזדמן 
נשלף  מיד  בו,  מתפלל  שאיני  במניין  הש“ץ  לחזרת 

הסידור מכיסי, ועיניי עוקבות אחר הברכות.
זכיתי  זו,  קודש  הנהגת  עצמי  על  שקיבלתי  מתוך 
להתחזק מאוד אף בעניית אמן בכלל. מכיריי רגילים 
לומר כי חיי נחלקים לשניים: השנים שלפני ה‘אמן‘, 

והשנים שלאחריה...
באינטנסיביות,  בנושא  לעסוק  שהתחלתי  מאז 
שנרקם  מיוחד  בקשר  חש  אני  אמן‘,  כ‘גבאי  ובפרט 
בפניי  נפתחו  כביכול  עולם,  של  ריבונו  לבין  ביני 

שערי גן עדן בעולם הזה...“ 
המשיך וסיפר הרב רוט:

”כאשר הייתי כבן חודש חליתי לפתע בזיהום קשה 
בדם. אושפזתי בבית החולים כשחיי תלויים לי מנגד.
הבולטים  מעסקניה  זצ“ל,  יהודה  אברהם  רבי  אבי, 
בשערים  שנודע  ומי  בחיפה  החרדית  היהדות  של 
בזכות ארגון ’ביקור חולים – אחיסמך‘ שהקים, ארגון 
לחולים  והעזרה  ההתנדבות  ארגוני  חלוץ  שהיה 

בארץ הקודש, היה חסיד בעלזא נלהב.
והוא  הקשה,  מצבי  את  ממנו  הסתירו  לא  הרופאים 
לחצרו  אביב,  לתל  לנסוע  מיהר  הוא  זמן;  בזבז  לא 
זה  היה  זי“ע.  מבעלזא  אהרן  רבי  הרה“ק  רבו  של 
ביום שישי בצהריים. עשרות אנשים ביקשו להיכנס 
אל הרבי, ואך בקושי רב עלה בידי אבי לשכנע את 

הגבאי להקדים את כניסתו.
מצבי  על  בדמעות  לו  וסיפר  הרבי  אל  משנכנס 
הקשה, הורה לו הרבי להתקשר מיד לבית החולים 

החולה  גיליון  על  ירשמו  כי  מהרופאים  ולדרוש 
התלוי מעל מיטתי את השם ’אלתר‘. ’מיום זה ואילך 
וכשהביט  הרבי,  הורה  דוד‘‘,  ’אלתר  לבנך  יקראו 
בשעונו ונוכח בשעה המאוחרת הורה לאבי להישאר 

בתל אביב למשך השבת.
אבא החל מיד להתרוצץ ולחפש מכשיר טלפון כדי 
וחצי  שתיים  בשעה  ורק  החולים,  לבית  להתקשר 
עלה הדבר בידיו. הוא התקשר לבית החולים והורה 
לפני  השיחה  את  ניתק  ולא  הרבי,  דברי  את  לרופא 

שווידא שהדברים נעשו.
ביום ראשון מיהר לשוב לבית החולים ונדהם לגלות 
אותי ער ומלא חיים. ’לאיזה רבינר פנית?!‘, התעניין 
במתנה!‘,  לו  ניתנו  בנך  של  ’חייו  בהשתאות,  הרופא 
קבע. הוא בירר על השעה המדויקת שבה התרחש 
בסך  ארע  הוא  כי  לגלות  ונדהם  המפתיע,  השינוי 
הכול כמחצית השעה לאחר שהתבצעה הוראתו של 

הרבי.
עצם  עד  אותי  מלווה  זי“ע  הרבי  של  קודשו  ברכת 
היום הזה. בפרט בשלושים השנים האחרונות, מאז 
כמה  מאז  עברתי  ב‘אמן‘.  ולהתחזק  לחזק  התחלתי 

התקפי לב, ובחסדי שמים שבתי לאיתני.
***

ורבע  שתיים  בשעה  שנים.  כארבע  לפני  זה  היה 
בכאבים  וחשתי  משנתי  התעוררתי  בוקר  לפנות 
הכרתי  שכבר  כאבים  היו  לא  הכאבים  בליבי.  עזים 
הכלליים  התסמינים  וגם  בעבר,  הלב  מהתקפי 
היה  מדובר  אך  במילים  לתאר  לי  קשה  שונים.  היו 
בתחושה נוראית, תחושה של חוסר אונים, ממש על 
לחוות  לאיש  מאחל  איני  ליצלן.  רחמנא  מוות,  סף 

תחושה שכזו.
הייתי  לא  אך  הווידוי,  סדר  את  לומר  צורך  חשתי 
על  והתיישבתי  כוחותיי  שארית  את  אזרתי  מסוגל. 
מיטתי. בקושי הצלחתי ליטול את ידיי, כאשר לפתע 

ראיתי בעיני רוחי את שערי גן עדן נפתחים לפניי...
חשתי בעומק תודעתי כביכול הנני עומד ממש לפני 
ומשוחח  הוא,  ברוך  הקדוש  המלכים,  מלכי  מלך 

עמו, המילים יצאו מפי כמאליהן:
אני  ’אמן‘.  במצוות  לדבוק  זכיתי  עולם,  של  ’ריבונו 
שאמרו:  כפי  בפניי,  פתוחים  עדן  גן  ששערי  יודע 
’העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן‘, אך 
כדי  ב‘מזוודה‘  למלא  מה  הרבה  לי  שיש  מרגיש  אני 

להגיע לשם מוכן. אנא תן לי למלא את המכסה!‘
’אלתר  באוזניי:  הקורא  שמימי  בקול  חשתי  לפתע 
דוד, אל תדאג, אתה נשאר כאן, גם כאן יהיה לך גן 

עדן!‘
התחלתי לחוש כיצד כוחותיי מתחילים לשוב אליי, 
והנה מזווית עיניי נגל תה לפני דמותו הקדושה של 
הרבי ר‘ אהרן מבעלזא זי“ע. שבתי וקראתי: ’רבי, וכי 
אלו הם השנים שקצבת לי בהיותי עולל רך? שישים 

ושתיים שנים?!‘
מבעד לערפל כאביי נשמע קולו של הרבי מבעלזא 
זי“ע אשר כמו אישר את שכבר שמעתי: ’אתה נשאר 

כאן, גם כאן יהיה לך גן עדן!‘
ל‘מגן  מיד  והתקשרתי  כוח  אזרתי  סיכון,  נטלתי  לא 
אותי  ופינתה  לביתי  הוחשה  ניידת  אדום‘.  דוד 
סובל  אני  כי  גילו  שם  החולים,  לבית  במהירות 
מפרפורים חמורים אשר פגעו בתפקודי הלב וסיכנו 

את חיי.
מצבי.  את  לייצב  הרופאים  הצליחו  שמים  בחסדי 

שבתי לחיים.
מבית  כשהשתחררתי  מכן,  לאחר  מספר  ימים 
מידידיי  אחד  עם  במפתיע  נפגשתי  החולים, 
הקרובים, שהופתע לשמוע כי זה עתה השתחררתי 
מבית החולים. בשיחתי עימו ראיתי כי הוא מסתפק 
כי  לי,  סיפר  והוא  בו  דחקתי  משהו,  לי  לספר  אם 
באותו לילה שבו אושפזתי, הוא חלם כי הלכתי לבית 
נדהם  הוא  ועתה  ממוחו,  הרפה  לא  החלום  עולמי. 

לגלות כי היה בו ממש...
זכיתי שייפתחו בפני שערי גן עדן בעולם הזה.

לריבון  תודה  חסדך...‘.  בבקר  ’להגיד  כאן,  נותרתי 
העולמים, מלך מלכי המלכים“.

הציבי לך ציונים
את  ושמתם  מהרה...  ”‘ואבדתם 
דברי אלה‘ – אף על פי שאני מגלה 
אתכם מן הארץ לחוצה לארץ, היו 
לא  שכשתחזרו  במצוות,  מצוינים 
יהיו עליכם חדשים. הוא שירמיהו 
וגו‘  ִצֻּיִנים‘   ָל ’ַהִּציִבי  כ):  (לא  אומר 
מצוינים  שישראל  המצוות  אלו   –

בהם“ (ספרי דברים מג).
רש“י  הביא  הספרי  דברי  את 
יא  (דברים  זה  לפסוק  בפירושו 
לאחר  ”אף  פירוט:  בתוספת  יח), 
במצוות:  מצוינים  היו  שתגלו, 
כדי  מזוזות,  עשו  תפילין,  הניחו 

שלא יהיו לכם חדשים...“.
העיר  לתורה  בפירושו  הרמב“ן 
הלוא  רש“י:  שנקט  הדוגמה  על 
’מצוות  אינן  ומזוזות  תפילין 
על  יעלה  וכיצד  בארץ‘,  התלויות 
התורה:  ציותה  שאלמלא  הדעת 
”היו מצוינים במצוות“, היו ישראל 

פטורים מהן?
וכתב הרמב“ן: ”יש בו במדרש הזה 
אותו...“;  רמזתי  כבר  עמוק,  סוד 
ה‘סוד העמוק‘ שאליו כיוון הרמב“ן 
מפורש בדבריו בפרשת אחרי מות 
(ויקרא יח כה); אף שם הביא הרמב“ן 
”כי  וסיים:  האמור  המדרש  את 
עיקר כל המצוות – ליושבים בארץ 

ה‘“.
המהר“ל:  פירש  פירוט  ביתר 
המצוות  כלל  ניתנו  מלכתחילה 
רק ליושבי ארץ ישראל (כמו שאמרו 
בהיותם  רק  המצוות  כל  את  קיימו  האבות  כי 
שהצטוו  הסיבה  וכל  ישראל),  בארץ 
לארץ  בחוץ  אף  לשומרן  ישראל 
היה  וידוע  שגלוי  משום  הייתה 
מן  לגלות  הם  עתידים  כי  לפניו 
בשובם  יצטרכו  שלא  כדי  הארץ. 
ויסברו  בשנית,  התורה  את  לקבל 
תורה  אותה  זו  אין  כביכול  כי 
סיני,  הר  במעמד  להם  שניתנה 
אף  המצוות  את  לקיים  ציוום  לכן 
מהטעם  לארץ,  בחוץ  בהיותם 
”כדי  המדרש:  בדברי  המבואר 
שלא יהיו עליכם חדשים“ (’גור אריה‘ 

דברים יא יח).

’תפילין ומזוזות‘ או ’תרומות 
ומעשרות‘

רש“י  דברי  ליישוב  נוספת  הצעה 
כתב בעל ’הכתב והקבלה‘ (וכן הובא 
נכתבו  שבמקור  ייתכן  הגר“א):  בשם 
”תו“מ“,  תיבות:  בראשי  דבריו 
ומעשרות‘  ל‘תרומות  כשכוונתו 
אלא  בארץ,  התלויות  מצוות  שהן 
ראשי  את  ופענח  טעה  דהו  שמאן 
ומזוזות“.  ”תפילין  ל:  התיבות 
’הכתב  בעל  הביא  לדברים  כראיה 
והקבלה‘ את לשון המדרש (איכ“ר א 
נד), על הפסוק (איכה א יט):  ”ָקָראִתי 
”רשב“י   – ִרּמּוִני“  ֵהָּמה  ַלְמַאֲהַבי 
שהיו  האמת,  בנביאי  קרייה  פתר 
ישראל]  [כנסת  מאהבין  אותי 
רמוני‘  ’המה  הוא;  ברוך  להקדוש 
לי  ואומרים  בי  מרמין  שהיו   –
וכי  ומעשרות.  תרומה  הפרישו 
יש תרומה ומעשרות בבבל? אלא 
ברוך  להקדוש  לאהבני  בשביל 
(ירמיה  אומר  שירמיה  הוא  הוא. 
הצייני   – צינים‘  לך  ’הציבי  כ):  לא 
מצוינין  ישראל  שהיו  במצות 

בהם“.
ה‘כתב  דחה  דבריו  בהמשך  אך 
כאמור,  שכן  זה,  יישוב  והקבלה‘ 
רש“י  דברי  את  הביא  הרמב“ן 
גדול  סוד  כי  ציין  ואף  כפשוטם, 
ה‘כתב  ביאר  לפיכך  בהם.  יש 

פי  על  הדברים  את  והקבלה‘ 
משל  שם:  בספרי  שהובא  המשל 
וחזרה  אשתו  על  שכעס  למלך 
לה:  אמר  כשיצאה  אביה.  לבית 
ולהתקשט  להמשיך  ”הקפידי 
יהיו  לא  שכשתחזרי  בתכשיטייך, 

עלייך כחדשים“.
רש“י,  דברי  יובנו  זה  משל  פי  על 
”בקיום  והקבלה‘:  ’הכתב  וכלשון 
לארץ,  בחוץ  הגוף  חובת  מצוות 
יראה לעיני כל שאין כאן יאוש מן 
ותוחלת  תקוה  יש  אבל  הגאולה, 
לשוב מהרה אל בית מלך עולמים 

כבימי קדם“.

’עול שמים‘ גם כשאנו תחת 
’עול מלכויות‘

ה‘בית  כתב  לדברים  נוסף  ביאור 
הלוי‘ (שו“ת, ח“ג א ב): בניגוד למרבית 
נכתב  עשייתן  שאופן  המצוות 
ידי  על  לנו  נתגלה  וטעמן  בתורה 
וכמוה  תפילין,  מצוות  החכמים, 
בכך שפירשה  גם מזוזה, התייחדו 
על  ’לאות   – טעמן  את  רק  התורה 
ידך‘, ואילו אופן עשייתן – בכתיבה 
מרובע  בבית  נתינתן  קלף,  על 
 – הראש  ועל  הזרוע  על  וקשירתן 
מן  היה  חכמים.  מפי  לנו  התגלה 
שמצווה  לטעות  אפוא  המקום 
כ‘אות‘  הוא  תכליתה  שעיקר  זו, 
ברוך  לקדוש  המוחלט  לשעבודנו 
בעודנו  בגלות,  תתקיים  לא  הוא, 
ולפיכך  המלכויות,  שעבוד  תחת 
במצוות  שאפילו  התורה  הזהירה 
ולשומרן  לדקדק  עלינו  הללו 
עלינו  יהיו  שלא  כדי  בגלות, 

כ‘חדשים‘ לעתיד לבוא.
כתב  לדברים  מעשית  משמעות 
ספרד  ממגורשי  סבע  אברהם  רבי 
”אם  (ואתחנן):  המור‘  ’צרור  בספרו 
כמו  תפילין  יניחו  שלא  יגזרו 
וקרה  התלמוד  חכמי  בימי  שקרה 
גם כן בפורטוגא“ל. ראוי שתעשה 
לך סימנים ותקשור חוט השני על 
עיניך  ובין  הברית.  דם  לזכר  ידך 
במקום  שאמר  כמו  לזכרון  תהיה 
אחר ’ולזכרון בין עיניך‘. וכן תשים 
סימנים על מזוזות ביתך ובשעריך. 
וביאתך  יציאתך  שתזכור  בענין 
על  נפשך  שתמסור  בענין  לעולם. 
קדושת השם. וזהו על דרך: ’הציבי 

לך צינים‘“.

חשיבות קביעת עיתים 
לתורה

מכך  למד  שם)  (עה“ת  חיים‘  ה‘חפץ 
לקח נוקב הנוגע לכל אחד ואחד: 
אל יסבור האדם לעצמו כי כאשר 
או  הפרנסה,  לעמל  לצאת  נאלץ 
אפפוהו,  טרדות  חבלי  כאשר 
להתבטל  גם  כך  מתוך  הוא  יכול 
שישוב  עד  לחלוטין  מלימודו 
להקפיד  עליו  אלא  לאיתנו... 
קבועים  סדרים  לעצמו  לקבוע 
התורה  דברי  יהיו  שלא  ללימוד, 
לשגרה.  כשיחזור  כחדשים  עליו 
להשתוקק  הנפשי  הטבע  שכן 
כל  וקוהה  הולך  רוחניים,  לדברים 

זמן שאינו בא על סיפוקו.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים סססימעהה  ם
’שערי גן עדן‘ – בעולם הזהקריאת שמע – פרשת והיה אם שמע (י)


