
רבים מתוודים, יחידים משיבים
”ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְוֵהִׁשיב ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו“ 

(ה ז)

וסיים  ”ְוִהְתַוּדּו“,   – רבים  בלשון  הכתוב  פתח  מה  מפני 
בלשון יחיד – ”ְוֵהִׁשיב“?

פירש רבי ישעיה פירסט רבה של וינה:
מוטלת  הגזלה  השבת  וחובת  חטא  שהיחיד  במקום  אף 
עמו  להשתתף  הציבור  על  חובה  מקום  מכל  עליו,  רק 
אף  לפיכך  לזה“.  זה  ערבים  ישראל  ”כל  שהרי  בווידויו, 

תיקנו את נוסח הווידוי בלשון רבים: ”אשמנו, בגדנו...“.
בדרך צחות הוסיף ופירש רבי זלמן סורוצקין מלוצק, כי 

נקטה התורה כמנהגו של עולם:
”ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם“ – הכול מקפידים לקבל על עצמם 
מעשק  נחדל  ”למען  נעילה:  בתפילת  הכיפורים  ביום 
למעשה:  הלכה  מקיימים  יחידים  רק  אולם  ידינו...“, 

”ְוֵהִׁשיב“...
’חזון ישעיה‘; ’אזנים לתורה‘

קידוש על היין לנזיר
”ִמַּיִין ְוֵׁשָכר ַיִּזיר“ (ו ג)

בריש מסכת נזיר (ד א) נחלקו רש“י והתוספות האם מותר 
מתיר  והרי)  (ד“ה  רש“י  ולשתותו;  היין  על  בשבת  לקדש 

זאת, ואילו התוספות (ד“ה מאי) אסרו.
ס):  (סי‘  אריה‘  ה‘שאגת  פירש  מחלוקתם  שורש  את 
ח):  כ  (שמות  הפסוק  את  דורשת  א)  (קו  בפסחים  הגמרא 
ובכך  היין“,  על  ”זכרהו   – ְלַקְּדׁשֹו“  ַהַּׁשָּבת  יֹום  ֶאת  ”ָזכֹור 
כפשוטם,  הדברים  את  למד  רש“י  הראשונים:  נחלקו 
שיש מצוות עשה לקדש על היין, והרי ’עשה‘ דוחה ’לא 
תעשה‘ דנזיר. ואילו התוספות סברו שמצוות קידוש על 
כ‘אסמכתא‘  אלא  אינו  הכתוב  ולשון  מדרבנן,  הינה  היין 

בעלמא, והרי הנזיר אסור ביין מן התורה.
להלכה כתב ב‘ספר הפרדס‘ לרש“י (הלכות הבדלה):

”אנן לא שרינן לכתחילה שיקדש הנזיר על היין וישתה, 
אלא יקדש על הפת ויפטר מן היין, אבל אם מיהר וקידש 
על  יקדש  פת,  לנזיר  אין  ואם  לשתות...  נתחייב  היין  על 
קידוש,  יין  על  חלה  נזירות  דאין  וישתה,  לכתחילה  היין 

מאחר שמצווה היא לקדש בו“.

ברכה על ’נשיאת כפים‘
”ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו“ (ו כג)

אמר  שמוע  בן  אלעזר  רבי  כי  הובא  ב)  כז  (מגילה  בגמרא 
לתלמידיו שאחת הסיבות שבגינן זכה להאריך ימים היא: 
טעונים  הדברים  ברכה“.  בלא  כפי  נשאתי  לא  ”מימי... 
ביאור: הייתכן שייחס רבי אלעזר את סיבת אריכות ימיו 

להקפדה על הלכה פשוטה של ’ברכת המצוות‘?
פירש רבנו אריה לייב ממץ בעל ’שאגת אריה‘:

ימים,  לאריכות  אלעזר  רבי  זכה  הברכה  אמירת  על  לא 
על  מברכים  היו  לא  לימיו  עד  שכן  תיקונה.  על  אלא 

נשיאות כפיים, והוא זה שתיקן לברך עליה.

קרלין:  של  רבה  מינקובסקי  יצחק  רבי  ופירש  הוסיף 
המצוות‘  ’ברכת  לברך  שאין  חכמים  סברו  מלכתחילה 
על מצווה שמהותה ברכה, כפי שאין מברכים על מצוות 
רבי  אולם  המזון‘.  ’ברכת  מצוות  על  וכן  בשבת  ’קידוש‘ 
אלעזר סבר שלפי שהמצווה היא לברך את ישראל ואין 
לברך  יש  המזון,  ובברכת  כבקידוש  ה‘  את  בה  מברכים 

לפניה ברכת המצווה.   
ראה: ’טורי אבן‘ מגילה כג ב; ’קרן אורה‘ סוטה לט א

’כה‘ אותיות של ’שמע‘

”ּכֹה ְתָברֲכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ו כג)

דרש החוזה מלובלין:

הכתוב  וכוונת  ישראל‘.  ’שמע  בפסוק  יש  אותיות  כ“ה 
לרמוז כי בזכות אמירת ”ּכֹה“ אותיות של קריאת שמע, 
ישראל.  על  הברכה  תשרה   – ִיְׂשָרֵאל“  ְּבֵני  ֶאת  ”ְתָבֲרכּו 
לבדה  שמע  קריאת  שזכות  א)  מב  (סוטה  הגמרא  כדברי 

יכולה היא שתעמוד לישראל לנצח את אויביהם.
’זאת זכרון‘

* * *

באופן אחר דרש רבי משה אליקים בריעה מקוז‘ניץ:

בציווי: ”ּכֹה ְתָברֲכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ הצטוו הכוהנים לברך 
את ישראל שיזכו לקבל על עצמם בכל יום עול מלכות 

שמים בשלימות, בקריאת כ“ה אותיות ’שמע ישראל‘.
’באר משה‘ בהעלותך

’שומע כעונה‘ בברכת כוהנים
”ּכֹה ְתָברֲכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם" (ו כג)

במסכת סוטה (לח א) דרשו חכמים מלשון הכתוב: ”ָאמֹור 
 – רם  ”בקול  להיאמר  צריכה  הכוהנים  ברכת  כי  ָלֶהם“ 
כאדם האומר לחבירו“. לפי זה חידש ה‘בית הלוי‘ שאין 
כהן יכול להוציא את חברו באמירת פסוקי הברכה מדין 

’שומע כעונה‘, שהרי ’שמיעה‘ אינה נחשבת כ‘קול רם‘.

אך ה‘חזון איש‘ נקט שגדר ’שומע כעונה‘ הינו – התאחדות 
מוחלטת של ה‘שומע‘ עם ה‘משמיע‘, ועל כן כתב, כי כפי 
מדין  הכוס‘  ’על  חובת  ידי  השומעים  יוצאים  שבקידוש 
אלא  הברכה  מהות  אינה  שה‘כוס‘  כיוון  כעונה‘,  ’שומע 
’תנאי‘ בה, כך בברכת הכוהנים יכולים השומעים לצאת 

ידי חובת ’קול רם‘.

כאן המקום לציין את עדותו של רבי בצלאל הכהן מוילנא 
על ביקורו בעיר טריאסט שבאיטליה:

בית  כל  המברך  הכהן  להיות  ה‘  בעזר  אז  כיבדוני  ”שם 
שעלו  הכנסת  שבבית  הכהנים  וכל  בקול.  לבדו  הכנסת 
עמי יחד לדוכן שתקו אז ושמעו ממני לבד, שכך מנהגם 
הכהנים  ושאר  בקול,  לעם  מברך  לבד  אחד  שכהן  שם 
שעולין עמו יוצאין בזה על ידי שומע כעונה לבד“. והעיד 
רבי פינחס אפשטיין אב“ד ירושלים בשם רבי סנדר כהנא 
שפירא מקריניק שכאשר שמע ה‘בית הלוי‘ בערוב ימיו 
על מנהגם של כוהני איטליה התבטא ואמר: ”אילו ידעתי 

על כך בעבר הייתי מבטל דעתי“.
’בית הלוי‘ סוף ספר בראשית; ’חזון איש‘ או“ח כז ג; שו“ת ’ראשית ביכורים‘ סי‘ 
ד; ’מנחה חריבה‘ סוטה לח א

ברכה הכוללת הכול
”ָיֵאר ה‘ ָּפָניו ֵאֶלי ִויֻחֶּנּךָ“ (ו כה)

כתב רבי אליעזר הורביץ אב“ד טרינגראד:

בברכת: ”ָיֵאר ה‘ ָּפָניו ֵאֶלי“ כלולות כל הברכות הנצרכות 
ולפי  יתברך.  פניו  מאור  נובעות  שכולן  האדם,  לחיי 
עניינים  שני  על  מתפללים  שאין  ב)  ח  (תענית  שלמדנו 
’שים  בברכת  לאחריה,  מיד  מבקשים  אנו  לפיכך  כאחד, 
נתת  פניך  באור  כי   – פניך  באור  אבינו...  ”ברכנו  שלום‘: 
לנו ה‘ אלקינו – תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה 
ללקוט  המבקש  אדם  לאמור:  ושלום“,  וחיים  ורחמים 
ענפים רבים – מוטב לו שיאחז בשורש, מאשר שיתאמץ 
ללקט כל אחד מהם בפני עצמו, וממילא יהיו כל הענפים 
בנו  שתתקיים  בפינו;  אחת  בקשה  אנו,  גם  כך  בידיו. 
ברכת: ”יאר ה‘ פניו אליך“ וממילא ראוי שיחולו עלינו כל 

הברכות הכלולות בה. 
’נועם מגדים

פרשת נשא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
בים

ֹאׁש

פני ם

’אמן‘ זוקפת כפופים
”ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון“ (ד כב)

הכתוב  מלמדנו  ו‘אמן‘;  ’שמע‘  בגימטרייה  ”רֹאׁש“ 
כי אף: ”ְּבֵני ֵגְרׁשֹון“ – אלו שטרדתם בפרנסת ביתם 
כמגורשים  לחוש  להם  גורמת  ערב  עד  מבוקר 
שהם  בכך  להתנחם  יכולים  ה‘,  מעבודת  ודחויים 
את  לקרוא  הכנסת  לבית  ומעריבים  משכימים 
’שמע‘ ולענות ’אמן‘, שכן מצוות חשובות אלו – די 

בהן כדי לזקוף את קומתם הרוחנית.
’ארן עדת‘
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רזי אמונים  מם 
רזישק

כפופ קפת

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

והפחד  האימה  אווירת  ואפלה.  חושך  ימי  הימים 
שהשרה משטר הק.ג.ב. הרצחני בחוצות, הטילה את 
ברית  בשטחי  שדרו  המיליונים  עשרות  על  חיתתה 

המועצות, ובפרט על היהודים שביניהם.
השלטון הקומוניסטי ששם לעצמו כמטרה, לעקור 
ולשרש כל זיק יהודי שעדיין נותר בקרב נתיניו, נקט 
שבהן  שהידועה  אכזריות  שיטות  במגוון  כך  לשם 
הייתה ’העלמת‘ הנאשם למקום בלתי ידוע ולתקופה 

בלתי מוגבלת, לשם ’חינוך מחדש‘.
בבית  שאת  ביתר  הורגשה  המאיימת  האווירה 
אבי  שבאוקראינה.  בקייב  אשר  פינקל  משפחת 
קמאיות  דמויות  מאותן  היה  ישעיהו,  ר‘  המשפחה, 
כפלדה  מחושלת  הייתה  שאמונתם  יהודים  של 
הזעף  רוחות  שאף  כזו  אמונה  בטון.  כעמוד  ויציבה 
ראשי  של  מושבם  מקום  הקרמלין,  מכיוון  שנשבו 
ולו  לערערה  הצליחו  לא  הקומוניסטי,  השלטון 

במקצת.
הקר  המרחב  כל  את  שכיסה  הסמיך  החושך  בתוך 
והמנוכר, עמד ביתם הקטן והדל של משפחת פינקל 
מחממים,  אך  קלושים  יהודי,  אור  ניצוצות  והפיץ 
על  לשמור  ניסו  שעוד  היהודים  מעט  למתי  והוכיח 

גחלת יהדותם, כי לא אפסה תקווה.
הצליחו  היהודיים  האזור  תושבי  רק  שלא  אלא 
הבחינו  הק.ג.ב.  פקידי  גם  ניצוצות,  באותם  להבחין 

בהם ומתוך כך גמרו אומר לכלותם.
ר‘  של  צווארו  סביב  והתהדק  הלך  התלייה  חבל 
ישעיהו. הוא לא הבחין בו, אך בסתר ליבו הוא ובני 
משפחתו חשו היטב כי הם נתונים תחת מעקב. בני 
המשפחה המפוחדים ניסו להתחנן לאביהם שימתן 
את פעילותו, ולכל הפחות יקפיד יותר להסתירה, אך 
ר‘ ישעיהו לא נכנע. הוא המשיך לצעוד לבית הכנסת 
לתפילה במניין שלוש פעמים ביום. המצוות, ובפרט 

מצוות השבת המשיכו להישמר בביתו בדקדוק.
נולדנו,  ”יהודים  בנחישות:  לומר  היה  רגיל  לילדיו 
את  ממנו  להשכיח  יוכל  לא  איש  נישאר.  ויהודים 

העובדה הזו או לגרום לנו להתבייש בה...“.
’כאב הראש‘ הגדול של משפחת פינקל הגיע מכיוונו 
עימם  חלק  והמקום  הימים  שכמנהג  השכן,  של 
דירה משותפת. היה זה גוי אוקראיני מרושע, שונא 
יהודים מושבע, אשר ללא ספק היה המקור למרבית 
ר‘  על  החשאית  המשטרה  חוקרי  שאספו  העדויות 

ישעיהו פינקל ומשפחתו.
זמן  לכך  התכוננו  כבר  תוכם  שבתוך  אף  על  וכך, 
שאחזה  הנוראית  החרדה  את  לתאר  קשה  רב, 
מונח  רשמי  מכתב  שמצאו  בשעה  המשפחה  בבני 
בחותמת  חתום  שהיה  במכתב  דלתם.  מפתן  על 
הרשמית של מפקדת הק.ג.ב. לא פורט דבר מלבד 

המשפט הבא:
זמין  להיות  נדרש  הנך  פינקל,  ישעיהו  מר  ”לכבוד 
בביתך ביום שבת בשעה עשר בבוקר לצורך בירור“.
בני המשפחה לא היו זקוקים ליותר מכך. הם הבינו 
היטב את משמעותו של ’בירור‘ זה, ומפלס החרדה 
בלתי  לגובה  אחת  בבת  נסק  גבוה,  היה  כך  שגם 
נסבל. המשמעות של המכתב הייתה ברורה: בשעה 
הנקובה ידַּפקו על דלתם חוקרי הק.ג.ב. ויטלו עימם 
את אבי המשפחה לחקירה שתוצאותיה – מי ישורם.
הם  מבחינתם  למועד.  עד  ימים  כעשרה  נותרו 
כמשפחה  האחרונים  ימיהם  אלו  כי  בטוחים  היו 
להישלח  עתיד  אביהם  כי  להם  היה  ברור  מאוחדת. 
ל‘חינוך מחדש‘ בסיביר או במחוז נידח אחר, השאלה 

הייתה רק לכמה זמן, והאם יזכה לחזור...
בשעות  השבת  באותה  השבת.  יום  בוקר  ובא  אתא 
הבוקר המוקדמות אמורים היו החוקרים לפקוד את 
ביתם. מטעמי סכנה החליט ר‘ ישעיהו שלא לצאת 
לתפילה בבית הכנסת, ומבחינתו היה זה צעד קשה.

ישבו  הבית  בני  בסכין.  המתח  את  לחתוך  היה  ניתן 
לנקישות  דרוכה  בציפייה  בפינתו  מכונס  איש  איש 
ומשהבחין  נקפו,  השעות  רגע.  בעוד  שתישמענה 
האב כי ’זמן קריאת שמע‘ מתקרב, לא חשב פעמיים. 
הוא התעטף בטליתו, נטל את הסידור בידיו ובן רגע 

שקע בעולמה של תפילה.
לא איומים ולא חוקרים יכולים היו להניאו מדבקותו 
במצוות ה‘. לבני ביתו שניסו למונעו מכך, והסבירו 
לו שבמו ידיו עומד הוא לספק לחוקריו את ההוכחה 
ישעיהו:  ר‘  אמר  הדתית,  פעילותו  על  החותכת 
דבר  מפסידים!  לא  מתפילה  כי  מאבותיי  ”מקובלני 

לא יוכל למנוע אותי מתפילה בזמנה, ולה‘ הישועה“.
עטור  בפינתו  ישעיהו  ר‘  עמד  הסובב  מכל  מנותק 
את  ברגש  ממלמל  ופיו  בידיו  הסידור  בטליתו, 
מיד  פנה  שחרית,  תפילת  בסיום  השבת.  תפילת 
להתפלל מוסף. ואז, כשפסע לאחור ב‘ע שה שלום‘, 

נשמעו נקישות עזות על גבי הדלת.
מבני  אחד  נכנע  ולבסוף  והתחזקו,  הלכו  הנקישות 
הבית וניגש לפתוח. ור‘ ישעיהו – עודו בתפילתו. את 
מביטים  הק.ג.ב.  חוקרי  כששני  סיים  ’עלינו‘  תפילת 
הוא  כיצד  וצופים  לדלת,  מבעד  חמור  במבט  בו 

מתנועע מתחת לטליתו.
ופתאום, התרחש דבר מוזר. אחד מהסוכנים החליף 
ופנה  עקביו  על  סב  והלה  רעהו,  עם  מילים  כמה 
הבית,  אל  נכנס  לעומתו,  משנהו,  הרחוב.  אל  לרדת 
”אתה  מצמית;  מבט  בו  ונתן  ישעיהו  ר‘  מול  נעמד 
”וכי  היסוס:  ללא  השיב  ישעיהו  ור‘  שאל,  יהודי?“ 

אינך רואה?!“.
כמה שניות של שתיקה חלפו, ולבסוף לחש הסוכן 
אני  ”גם  ללחיצה:  מושטת  וידו  מושפלות,  כשעיניו 

יהודי!“.
”מה  סוער.  לבכי  והפך  המתח  התפוגג  אחד  ברגע 
בכאב,  ישעיהו  ר‘  שאל  לי?“,  לעשות  עומד  הינך 
מבקש  אחד:  דבר  מלבד  ”מאומה,  השיב:  והסוכן 
ונעלם  הסתובב  ומיד  עליי“,  גם  שתתפלל  ממך  אני 

במהירות.
מסתבר כי המציאות עלתה על כל דמיון. היה זה נס 

גלוי שללא ספק התרחש בזכות התפילה.
בחשש  פינקל  משפחת  בני  חיו  הבאים  בשבועות 
או  נסגר,  נגדם  שנפתח  התיק  אם  ידעו  לא  הם  רב. 
החשש  הזמן  עם  זאת,  ובכל  הצגה.  זו  הייתה  שמא 
נמוג. נראה היה כי יד מכוונת ’טיפלה‘ בתיק שלהם 
שבו  הם  אט  אט  האישומים.  כל  את  מתוכו  ומחקה 

לחיי השגרה, והמקרה כמו נשכח מזיכרונם.
שנים מספר לאחר מכן הפגישה ההשגחה העליונה 
את ר‘ ישעיהו עם מצילו. הוא לא יכול היה לכבוש 
את  הוא  חירף  מה  מפני  להבין  וביקש  סקרנותו  את 
היכרות  ביניהם  הייתה  לא  הן  להצילו,  כדי  נפשו 

מוקדמת.
וכך סיפר האיש:

לי  הזדמן  בק.ג.ב.  בכיר  כחוקר  תפקידי  ”במסגרת 
משפחתך  ששם  התיק  את  לראות  הימים  באחד 
התנוסס עליו. השם ’פינקל‘ שהינו שם יהודי מובהק, 
עובדת  את  לי  והזכיר  מיוחדים  רגשות  בי  עורר 
יהדותי שכמעט ונשכחה ממני לאחר עשרות שנות 

ניתוק.
איני יודע מדוע, אך החלטתי לבקש מקצין הבילוש 
לאחריותי.  זה  בתיק  הטיפול  את  להפקיד  הראשי 
אך  להחשידו,  עשויה  הבקשה  כי  לכך  מודע  הייתי 
הסכים  הקצין  להסתכן.  אותי  דרבן  בתוכי  משהו 

והתיק עבר לאחריותי.
כשקיבלתי את ניהול התיק, לא חשבתי לרגע לסטות 
הוגן‘,  למשפט  פינקל  יזכה  הפחות  ’לכל  מהנהלים. 

כך הרהרתי, וביום המיועד פניתי לפקוד את ביתך.
עטור  בדביקות  מתנועע  כשראיתיך  שאז,  אלא 
נשכחים  במראות  אחת  בבת  נזכרתי  בטלית, 
ממחוזות ילדותי. ברגע אחד נשאבתי לאחור, לבית 
סבי שהיה יהודי ירא וחרד. הרגש היהודי הציף אותי 

והחלטתי לעזור לך בכל מחיר.
שהיה  הסוכן  את  לשלח  הצלחתי  כלשהי  בתואנה 
ותוך  הק.ג.ב.  למרתפי  פניתי  ומיד  הרגעתיך,  עמי, 
שימוש  תוך  נגדך,  התיק  את  גנזתי  עצום  סיכון 
בנימוקים שאילו היו נבדקים – בוודאי לא היו עילה 
לביטולו. בחסדי שמים האנשים שמעליי לא עלו על 

התרגיל, וכך הוסר ממך האיום הכבד“.
ר‘ ישעיהו הודה בחום למיטיבו. לא היה לו כל ספק 
אותו  והצילה  לזכותו  שעמדה  היא  התפילה  רק  כי 

בשעתו הקשה.
מאז ועד עצם היום הזה נחגג יום חמישי של חנוכה 
בבית משפחת פינקל, כיום ההודאה על הנס הגדול 
שהתרחש לאביהם ביום זה, כשהמסר העולה ממנו 
התפילה  של  הגדול  כוחה   – הינו  מחדש  פעם  בכל 

לבקוע רקיעים ולחולל ניסים מעל לדרך הטבע.
’מוסף שב“ק‘ סוכות תשע“ה

התורה  כתבה  זו  פרשה  בתחילת 
ישראל  בארץ  הגשמים  ירידת  כי 
והמצוות;  התורה  בשמירת  תלויה 
אזי  התורה,  את  ישראל  ישמרו  אם 
ארצכם...  מטר  ”ונתתי  בהם:  יקוים 
יעברו  חלילה  ואם  דגנך...“,  ואספת 
על מצוותיה, אזי: ”ועצר את השמים 
ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את 

יבולה“.

מה  מפני  תמהו:  מהמפרשים  רבים 
”ואבדתם  בקללה:  התורה  הוסיפה 
עניין   – הטובה“  הארץ  מעל  מהרה 

שלא הוזכר כלל בברכה? 

בעל  כתב  לכך  מחודש  יישוב 
ה‘הפלאה‘:

חילוק גדול יש בין גשמי ארץ ישראל 
’מפתח‘  את  הארצות;  שאר  לגשמי 
הקדוש  נתן  הארצות  כלל  גשמי 
ברוך הוא בידי שליח, ככתוב (איוב ה 
י): ”ושלח מים על פני חוצות“, אולם 
בידי  נתון  ישראל  ארץ  גשמי  מפתח 

הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.

והנה, במסכת כתובות (עד א) מבואר 
שניתן לעשות תנאי רק בדבר ששייך 
התנאי  לפיכך,  ’שליחות‘.  דין  בו 
האמור לעיל אינו שייך בגשמי הארץ 
שכאמור, לא נמסרו בידי שליח. על 
כן הוסיפה התורה: ”ואבדתם מהרה 
מעל הארץ“ – שתאלצו לגלות לחוץ 
התנאי  בכם  שיתקיים  כדי  לארץ 

האמור (’פנים יפות‘ דברים יא יד).

לאבד את ה‘מהרה‘
עמדו  החסידות  מאורי  רבותינו  אף 
מהרה‘  ’ואבדתם  התוספת  פשר  על 
בפרשה זו, וביארו זאת על פי דרכם:

היה  הקדוש  טוב‘  שם  ה‘בעל 
הינם  והחיפזון  המהירות  אומר: 
לעבודת  הגדולים  מהמפריעים 
”ואבדתם  הכתוב:  רמז  ולכך  ה‘, 
את  מקרבכם  תאבדו   – מהרה“ 
זאת  ותחת  והפזיזות,  ה‘מהירות‘ 
הדעת  ביישוב  אורחותיכם  תנהלו 
להתעלות  תזכו  וכך  ובמתינות, 
[מהדו“ח]  טוב‘  שם  (’בעל  ה‘  בעבודת 

עקב).

את  ביאר  מפוריסוב  צבי  יעקב  רבי 
בפרשת  זו  קללה  שנכתבה  הסיבה 
ללמדנו  התורה  באה  שמע:  קריאת 
כי המהירות והפזיזות הינם הגורמים 
לבוא  עלולים  שמחמתם  הראשיים 
לידי חטא, שכן היצר הרע מנצל את 
העובדה שהאדם מתנהל ללא שיקול 
דעת, כדי לגרום לו למעוד ולחטוא. 
לכם  ”השמרו  התורה:  רמזה  ולכך 
וכיצד  וסרתם...“,  לבבכם  יפתה  פן 
”ואבדתם  באמצעות  מכך?  תשמרו 
את  מקרבכם  שתאבדו   – מהרה“ 
להגיע  לכם  שגרמה  הפזיזות  תכונת 

לידי חטא (’עטרה לראש צדיק‘ עקב). 

בדומה לכך אמר הרה“ק רבי ישראל 
מעל  מהרה  ”ואבדתם  מרוז‘ין: 
הארץ“ – כשתאבדו ותשילו מכם את 
התאוות הגורמות לכם למהר ולרוץ 
העניינים   – ’הארץ‘  אחר  בלהיטות 
אזי  הגשמיות,  והתאוות  הארציים 
אשר  ”הטובה  את  להרגיש  תזכו 
בה  תשתמשו  באשר  לכם“,  נתן  ה‘ 
במטרה  דעת,  ובשיקול  במתינות 

לעבוד את ה‘ (’דבר חיים‘ עקב).

’מהרה‘ של חסד
שלמה  רבי  ביאר  אחרת  בדרך 

גנצפריד בעל ’קיצור שולחן ערוך‘:

הגמרא,  אמרה  א)  (פח  גיטין  במסכת 
הוא  ברוך  הקדוש  הקדים  שאלמלא 
הייתה  שנים  בשתי  החורבן  את 
הכתוב:  מאמר  בישראל  מתקיים 
”ונושנתם בארץ“ (דברים ד כה), ומתוך 
המשך  אף  בהם  מתקיים  היה  כך 
בכם...  ”העידתי  כו):  פס‘  (שם  הקללה 

כי אבד תאבדון“ חלילה.

בני  לשני  דומה,  הדבר  למה  משל 
בית  בעל  אצל  עובדים  שהיו  אדם 
הכעיסוהו,  הימים  מן  ביום  אחד. 
אלא  פניו.  מעל  וסילקם  עמד  והוא 
עבודתו,  שכר  את  שילם  שלאחד 
לא  כול.  בחוסר  נשלח  השני  ואילו 
החרפה;  את  לשאת  השני  היה  יכול 
הראשון  אך  חלקו?  נגרע  במה  וכי 
האדון  מתכוון   – ”אותך  לו:  הסביר 
מה,  זמן  בעוד  לעבודתך  להחזיר 
את  ישלם  עבודתך  את  וכשתשלים 
שכרך, אולם אני נשלחתי לצמיתות, 
ועל כן שילם לי את שכרי בשלמות“.

ישראל  היו  יכולים  לענייננו:  גם  כך 
מהרה“  ”ואבדתם  קללת:  כי  לסבור 
פני  מעל  ריחוקם  עומק  על  מעידה 
המקום, עד שממהר לשלחם. אולם 
האמת היא כי ברכה טמונה בה; הוא 
שיוכלו  כדי  הארץ  מן  מהרה  שלחם 
הסיבה  זוהי  אליה.  לשוב  בעתיד 
”מעל  ומציין:  הכתוב  שממשיך 
לכם“,  נתן  ה‘  אשר  הטבה  הארץ 
את  שעזבתם  לאחר  אף  לאמור: 
ועתידים  שלכם,  הינה  עדיין  הארץ, 
אתם לשוב אליה בבוא העת (’אפריון‘ 

עקב).

קדושת הארץ תלויה 
במעשינו

שנערכה  באסיפה  נאומו  במהלך 
בירושלים בעיצומם של ימי השואה, 
בשנת תש“ד, חלק הרב מפוניבז‘ עם 
שעלה  הרהור  המשתתפים  ציבור 

בליבו בשעת אמירת קריאת שמע:

חלילה  אם  כי  לנו  מבטיחה  התורה 
בנו:  יקוים  המצוות,  מן  נסור 
”ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה“, 
ומיד ממשיכה ומורה לנו את שעלינו 
את  ”ושמתם  כך:  בעקבות  לעשות 
דברי אלה על לבבכם“ – חזרו ללמוד 
ירבו  ”למען  התורה,  את  ולשמור 
ה‘  נשבע  אשר  האדמה  על  ימיכם... 

לאבתיכם לתת להם“.

לנו  מדגישה  התורה  כן,  כי  הנה 
הארץ  ברכת  כי  אותנו  ומעוררת 
והצלחתה תלויות אך ורק במעשינו; 
תורה  ללמוד  מרבים  שיהודים  ככל 
ולשמור מצוות בארץ ישראל, כך הם 
קדושה  לתוכה  ומזרימים  מוסיפים 
שקדושת  וככל  חיות.  בה  שמפיחה 
הקשר  מתחזק  כך  מתרבה,  הארץ 
שומרי  עלינו,  היהודי.  לעם  שלה 
האחריות  אפוא  מוטלת  התורה, 
ולא  בה,  תשרה  הברכה  כי  לדאוג 

להפך, חלילה (’והארץ אזכר‘ עמ‘ צה).

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים סססימעהה  ם
תפילה נרגשת אל מול פני הסכנהקריאת שמע – פרשת ’והיה אם שמע‘ (ט)


