
הבא להתפלל – מסייעים בידו
”ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע“ (יג טז)

”התפלל עליו, י-ה יושיעך מעצת מרגלים“ (רש“י).
יתר  על  ולא  יהושע  על  רק  משה  התפלל  מה  מפני 
המרגלים, הלוא ”ואותה שעה כשרים היו“ (רש“י לעיל פס‘ ג)?

פירש האדמו“ר רבי יצחק מוורקא:
נוכח משה כי מבין כל המרגלים, רק יהושע התפלל טרם 
יציאתו לבל ייכשל בשליחותו, וכפי שרומז שמו: ’הושע‘ 
– שעל כל דבר היה מבקש: ’הושע נא‘. וכיוון שכלל הוא 
בידינו כי ה“בא ליטהר – מסייעים אותו“ (שבת קד א), סייע 

משה לתפילת יהושע והתפלל שהיא תתקבל.
החסיד הנודע רבי אהרן וולדן בעל ’שם הגדולים החדש‘ 
הוסיף כי ייתכן שלכך התכוון יונתן בתרגומו: ” וכדי חמא 
יהושע“;  נון  בר  להושע  משה  קרא  ענוותנותיה,  משה 
על  יסמוך  שלא  לו  גרמה  יהושע  של  ענוותנותו  כלומר, 
ומשנוכח  בשליחותו,  ייכשל  שלא  יבקש  אלא  עצמו, 

משה בכך, הוסיף גם הוא והתפלל עליו.
’אוהל יצחק‘ השמטות אות יט

ה“א במקומה עומדת 
”ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע“ (יג טז)

שלמה  דוד  רבי  של  לפתחו  הזדמן  מעניין  תורה  דין 
אייבשיץ בעל ה‘לבושי שרד‘:

לחזן.  סמוך  חדש  מקום  התווסף  הכנסת  מבתי  באחד 
ביקשו הגבאים להושיב בו את אחד מחשובי המתפללים, 
על  מחה  לחזן  לכן  סמוך  קודם  שישב  המתפלל  אולם 
סמוך  שיישאר  כדי  החדש  למקום  שיקדמוהו  ודרש  כך 
לחזן. לעומתו טענו הגבאים כי כיוון שלא הוזז ממקומו, 

אין ממש בטענתו.
פסק  ולבסוף  הצדדים  לשני  הקשיב  שלמה  דוד  רבי 
מהפסוק  סיוע  הרב  הביא  לדבריו  הגבאים.  לטובת 

שלפנינו, וכדלהלן:
בירושלמי (סנהדרין ב ו) הובא כי האות יו“ד נוספה ליהושע 
כפיצוי על עקירתה משמה של שרה, כשהשתנה מ‘שרי‘ 
בעוולה?  עוולה  מתקנים  וכי  להבין,  יש  והנה  ל‘שרה‘. 
הלוא עתה תבוא האות ה“א שהייתה בתחילה הראשונה 
אחרי  השני,  למקום  שנדחתה  על  ותטען  ’הושע‘,  בשם: 

היו“ד?
יכולה  היא  אין  ממקומה,  הוזזה  לא  עוד  כל  כי  לנו  הרי 
לא  ”הרי  לתובע,  הרב  פנה  אתה“,  ”ואף  מאומה.  לטעון 
’יו“ד‘  עוד  הוסיפו  אם  לך  אכפת  ומה  ממקומך,  הוזזת 

[יהודי] בסמוך אליך?!“
’פרדס יוסף החדש‘

שיעור היין כשיעור השמן
ָּבלּול  ִעָּׂשרֹון  סֶֹלת  ִמְנָחה  ַלה‘  ָקְרָּבנֹו  ַהַּמְקִריב  ”ְוִהְקִריב 
ַלֶּכֶבׂש  ַהִהין...  ְרִביִעית   ַלֶּנֶס ְוַיִין  ָׁשֶמן;  ַהִהין  ִּבְרִבִעית 

ָהֶאָחד“ (טו ד-ה)
בין  שלמים,  או  עולה  המקריב  הצטווה  זו  בפרשה 

בקרבן יחיד ובין בקרבן ציבור, להביא עם הקרבן – מנחת 
השמן  שיעור  כאשר  לנסכים;  ויין  בשמן  בלולה  סולת 
שווה:  המזבח  על  המתנסך  היין  ושיעור  במנחה  הבלול 
רביעית ההין לכבש, שלישית ההין לאיל וחצי ההין לפר.
”ומנחתם  המועדים:  במוסף  תפילתנו  נוסח  יתבאר  בכך 
עשרנים  ושני  לפר,  עשרנים  שלשה  כמדבר:  ונסכיהם 
’ומנחתם ונסכיהם‘ –  לאיל ועשרון לכבש ויין כנסכו...“; 
שיעור השמן הנבלל במנחה הינו כמפורש בתורה, ”ויין“ 
– אף יין הנסכים שיעורו ”כנסכו“ – כנסך השמן האמור. 
’תוספות יו“ט‘ מנחות ט ד; ’פנים יפות‘

קרבן ציבור כתפילת ציבור
”ְוָהָיה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעְׂשָתה ִלְׁשָגָגה ְוָעׂשּו ָכל ָהֵעָדה ַּפר 

ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְלֹעָלה... ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטת" (טו כד)
”‘לחטת‘ – חסר אל“ף, שאינו כשאר חטאות. שכל חטאות 
שבתורה הבאות עם עולה, החטאת קודמת לעולה... וזו 

עולה קודמת לחטאת“ (רש“י).
מפני מה השתנתה חטאת זו מחברותיה?
מפרש רבי משה גרינוולד רבה של חוסט:

לעולה,  החטאת  קדימת  טעם  הוסבר  ב)  ז  (זבחים  בגמרא 
לפי שקודם שמביא דורון [’עולה‘] על האדם לרצות את 
בוראו בכפרת חטאיו. אמנם, כל זה ביחיד המביא קרבן, 
אך קרבן ציבור דינו כתפילת ציבור שעליה אמרו (ברכות ח 
א): ”אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים“, ועל 

כן היא מתקבלת לרצון אף בלא שתוקדם לה חטאת.
’ערוגת הבשם‘

מפני מה מברכים על הציצית מעומד
”ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת“ (טו לח) 

יש  הציצית  ברכת  את  כי  פסק  א)  ח  (או“ח  ערוך‘  ב‘שלחן 

זו  ברכה  שונה  במה  אברהם‘,  ה‘מגן  תמה  מעומד.  לברך 
מברכת הפרשת חלה שעל אודותיה פסק ה‘שלחן ערוך‘ 
(יו“ד שכח א) שניתן לברכה מיושב? ותירץ: כיוון שהפרשת 
כברכות  ברכתה  דין  באכילה,  העיסה  את  מתירה  החלה 
שיש  המצוות  כברכות  ולא  בישיבה,  הנאמרות  הנהנין 

לברכן מעומד.
ליכטנשטיין  הלל  רבי  אמר  לדברים  נוסף  יישוב 

מקולומיא:
לברך  יש  שמחמתה  ציצית  במצוות  יש  מיוחדת  מעלה 
עליה מעומד. שכך אמרו חכמים לגביה (מנחות מג ב): ”כל 
כפי  מעתה,  שכינה“.  פני  ומקבל  זוכה  זו,  במצוה  הזריז 
נחשבת  שהיא  כיוון  מעומד,  נאמרת  הלבנה  שברכת 
יש  הציצית  על  אף  כך  א),  מב  (סנהדרין  שכינה  פני  כקבלת 

לברך מעומד כדין המקבל פני השכינה.
’מגן אברהם‘ ח ב; ’פרי מגדים‘ אשל אברהם שם ב; ’מקרי דרדקי‘

ארבע ציציות כנגד ארבע תקופות
”ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצוֹת ה‘“ (טו לט)

כנפות  ארבע  על  הציצית  קשירת  לסיבת  מעניין  הסבר 
’עדת  קהילת  רב  גרינולד  זאב  גבריאל  רבי  כתב  הבגד 

ישראל‘ בניו יורק:
שונות:  תקופות  לארבע  מתחלק  ישראל  תולדות  סדר 
העולם הזה, ימות המשיח, העולם הבא ותחיית המתים. 
במהלך כל אחת מהן יהיה עלינו להכיר ולהודות בעובדת 
היות הבורא יתברך יחיד בעולמו. וכפי שאנו אכן מעידים 
[ובנוסח  כערכך  ”אין  קודש:  לשבת  ’יוצר‘  ברכת  בנוסח 
ואין  הזה,  בעולם   – אלוקינו  ה‘  לך“]  ערוך  ”אין  ספרד: 
 – גואלנו  בלתך  אפס  הבא,  העולם  לחיי   – מלכנו  זולתך 
לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו – לתחית המתים“.
כדי להזכירנו כי הבורא יחיד בעולמו בכל ארבעת זמנים 

אלו, נצטווינו להטיל ציצית בארבע כנפות בגדינו. 
’תורת גבריאל‘

העין – חרבו של מלאך המוות
זִֹנים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ”ְוא 

ַאֲחֵריֶהם“ (טו לט)
בגמרא (ע“ז כ ב) הובא: ”אמרו עליו על מלאך המות, שכולו 
מלא עינים“, וביאר רבנו יהונתן איבשיץ, כי עיניים אלו, 
המביאות  שהן  האדם,  שרואה  אסורות  מראיות  נוצרות 
אותו לידי חטא. וכדברי רבותינו (ירושלמי ברכות א ה) שהלב 

והעיניים הם שני ’סרסורי עבירה‘.
על פי זה פירש רבי ישעיה מושקט מפרגא את נוסח פיוט 
מעינא  ”וישזבינא  שבת:  בליל  הנאמר  בשבחין‘  ’אזמר 
בישא ומחרבא דמלאך המות“; אם נישמר מהסתכלויות 
לא  ממילא  המוות,  מלאך  של  כוחו  מקור  שהן  אסורות 
במיתת  נסתלק  אלא  יומנו,  בבוא  חרבו  בנו  תשלוט 

’יערות דבש‘ ח“ב דרוש ט; ’ראשי בשמים‘ עמ‘ קיאנשיקה.

פרשת שלח

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
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בזכות אמן נגאלים
”ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל ֶּבן ָמִכי“ (יג טו)

בספר הקדום ’ספר הגן ודרך משה‘ (ליום יא) מובא, 
כי התגלה משמים לאחד מן החסידים שהגאולה 
אחר  אמן  לענות  מקפידים  שאין  לפי  מתעכבת 
לפי  לציון‘,  שכינתו  ’המחזיר  הגאולה:  ברכות 
סכת  ו‘הפורש  דרבנן‘,  ’מודים  בעניית  שטרודים 

שלום‘ לפי שטרודים באמירת ’ושמרו‘.
ָגד“  ”ְלַמֵּטה  זה:  בפסוק  למצוא  נוכל  לכך  רמז 
אמן  עניית  בזכות  כלומר,  ’אמן‘,  בגימטרייה   –
להיגאל   – ל: ”ְּגאּוֵאל“  נזכה  הגאולה,  ברכות  אחר 

’מטה משה‘במהרה בימינו אמן.
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

הסיפור שלפנינו סופר מפי הגאון הגדול רבי שמחה הכהן קוק שליט“א, רבה של 
העיר רחובות, בתוך משא החיזוק שנשא בפני מאות נציגי ’בני אמונים‘, בכינוס 

שהתקיים בשנת תשע“ג בבני ברק.
מבכירי  אברהם  פרופסור  לי  ”סיפר 

הרופאים בבית החולים ’שערי צדק‘:
הימים  מן  ביום  הגיע  החולים  לבית 
יהודי מבוגר אשר נתקף בדלקת ריאות 
בחום  מלווה  שהייתה  ביותר,  חריפה 
לאדם  בפרט  שכזה,  מצב  מאוד.  גבוה 
בגיל כה מבוגר, יכול להוביל במהירות 
לכדי פיקוח נפש חלילה. לפיכך מיהרו 
פרופסור  בראשות  הרופאים  צוות 
חזקות  תרופות  לו  לתת  אברהם 
ימים  תוך  ואכן,  למצבו,  המתאימות 
מספר החל מצבו להשתפר במהירות. 
בהכנות  הרופאים  החלו  זאת  לאור 
לשחרורו לביתו לקראת שבת הקרבה.

החל  כולם  לב  ולמגינת  יומיים,  חלפו 
זינק  שוב  החום  להִדַּרדר.  המצב 
לחולה  לתת  חזרו  והרופאים  לגבהים, 
לקראת  אינטנסיבי.  תרופתי  טיפול 
המצב:  התייצב  שוב  הבאה  השבת 
החום ירד, ונדמה היה כי האיש מתחיל 
 – השבת  לאחר  מיד  אך  להתאושש, 
עלה החום, אף יותר מכפי שהיה קודם.
כי  היה  נראה  להדאיג.  החל  המצב 
הטיפול הרגיל אינו מועיל כמצופה, וכי 
יותר,  חזקה  תרופה  בנתינת  צורך  יש 
כרוך  היה  זו  בתרופה  שהטיפול  אלא 
בה  היה  ואף  קשות,  לוואי  בתופעות 
ביקשו  כן  על  המצב.  להחמרת  סיכון 
המשפחה  בני  הסכמת  את  הרופאים 

בטרם יתחילו בטיפול.
בני  מיהרו  לא  מחננו  בקרב  כנהוג 
הניתוח  לביצוע  להסכים  המשפחה 
רק  ישראל.  גדולי  עם  נועצו  בטרם 
ניאותו  ברכתם  את  שקיבלו  לאחר 

להסכים לטיפול.
מאוד.  המצב  החמיר  להתם  מהכא 
החולה איבד את הכרתו, וסכנה חמורה 
מיד  החלו  הרופאים  לחייו.  נשקפה 
מלווים  המשפחה  בני  כאשר  בטיפול, 
ובחשש  בחרדה  הצד  מן  יקירם  את 

מפני הבאות.
התרופה  השפיעה  דשמיא,  בסייעתא 
הזיהום  מכן  לאחר  קצר  וזמן  לטובה, 
להתייצב,  החל  החולה  מצב  פסק. 
עיניו  את  פקח  הוא  מה  זמן  ולאחר 
בני  של  פניהם  מסבר  סביבו.  והביט 
משפחתו הוא הבין עד כמה היה מצבו 
חמור. ומשאך היה בו הכוח לדבר, פתח 

את פיו וסיפר את סיפורו המופלא:
הכרתי  את  שאיבדתי  לאחר  קצר  ’זמן 
עצמי  מצאתי  מוות,  שערי  עד  והגעתי 
ניצב לפני בית דין של מעלה. בית הדין 
דנו ביניהם בשאלה כלשהי. הטיתי את 
אוזניי והבנתי כי הדיון שהתנהל באותה 
שעה עסק בי; בבית הדין דנו האם ניתן 
יש  שמא  או  הזה,  לעולם  להחזירני 
להותירני בעולם הבא. אלו צידדו לכאן 
עמדו  המקטרגים  לכאן;  צידדו  ואלו 
גיסא,  מאידך  והסנגורים  גיסא  מחד 
המקטרגים  יד  כי  היה  נראה  ולבסוף 
גוברת, ואני נידון להישאר בעולם הבא.
קול  שם  מאי  לפתע  נשמע  שאז  אלא 
שהיה מוכר לי להפליא. ברגע הראשון 
לי  מוכר  מאין  להיזכר  הצלחתי  לא 
היה  נזכרתי.  מה  זמן  לאחר  אך  הקול, 

שבו  הכנסת  בית  רב  של  קולו  זה 
השנים  שלושים  במשך  מתפלל  אני 
אוזניי  את  שוב  הטיתי  האחרונות. 
ושמעתי כיצד הקול מנסה ללמד עליי 

זכות:

מומחים;  דיינים  רבותיי,  נא  ’שמעו 
במשך שלושים השנים האחרונות אני 
משמש כרב בבית הכנסת שבו מתפלל 
במשך  כי  נאמנה  אני  מעיד  הנידון. 
מעולם  הללו  השנים  שלושים  כל 
שקדם  השיעור  את  האיש  הפסיד  לא 
לתפילת שחרית‘. משנוכח כי טיעון זה 
’מעיד  ואמר:  הרב  הוסיף  מועיל  אינו 
השנים  בשלושים  כי  וארץ  שמים  אני 
מדבר  שמעתיו  לא  מעולם  האחרונות 

לשון הרע על איש‘.

משנוכח כי טיעוניו טרם הועילו, הוסיף 
הרב ואמר:

ששימשתי  השנים  שלושים  ’במשך 
הוא,  איחר  לא  הכנסת,  בית  כרב 
די  לא  אם  לתפילה.  אחת,  פעם  ולו 
לבית  לבוא  משכים  הוא  היה  בכך, 
של  השחר  לברכות  מקשיב  הכנסת, 
יתר  את  אחריו  סחף  ואף  המתפללים, 
המתפללים אשר אף הם דבקו בהנהגה 
בפי  הכנסת  בית  של  שמו  יצא  וכך  זו. 

כל כ‘בית הכנסת של עוני אמן‘‘.

בית  יכלו  לא  חזקות  כה  טענות  מול 
הדין לסרב לביטול גזר הדין. קול הכרוז 
יצא מיד כי בית דין של מעלה פוסקים 
לאיש חיים, וכי יכול הוא לשוב לעולם 

הזה ולהמשיך בעבודת ה‘.

באותו רגע פקחתי את עיניי, והנה אני 
כאן עומד לפניכם, בחסדי שמים, בריא 
ושלם‘, סיים הזקן את סיפורו המרטיט.

מבית  להשתחרר  החולה  עמד  כאשר 
החולים, באו ילדיו לחדרו של פרופסור 
אברהם כדי להודות לו על החלק הרב 
ובתגובה  אביהם,  של  בריפויו  שנטל 

אמר להם הפרופסור:

’וכי לי מבקשים אתם להודות?! הלוא 
אני וחבריי כבר נואשנו מחייו. אירע לו 
נס גלוי, והתודה על כך מגיעה אך ורק 

לריבון העולמים!‘“.

הרב  סיים  מאוד“,  אותי  ריגש  ”הסיפור 
קוק את דבריו, ”בפרט משום שנזכרתי 
בדבריו הנודעים של מרן ה‘חפץ חיים‘ 
הלשון‘,  ’שמירת  לספרו  בהקדמתו 
המשיבים על תמיהתם של רבים מפני 
שמתפללים  הרבות  התפילות  מה 
שנים  אלפי  במשך  יהודים  מיליוני 
התקבלו,  טרם  המקדש  בית  לבניין 
והתשובה לכך פשוטה: כשאדם מדבר 
ותפילות  מתלכלך,  פיו  הרע  לשון 

היוצאות מפה מלוכלך כוחן מוגבל.

זה  יקר  יהודי  עם  שאירע  במעשה 
של  לדבריו  ברורה  המחשה  ראיתי 

ה‘חפץ חיים‘:

שהעלו  הטיעונים  שכל  לאחר  גם 
שתי  לפתע  הגיעו  הועילו,  לא  סנגוריו 
עניית   – בפה  התלויות  קלות  מצוות 
והימנעות  השחר  ברכות  אחר  אמן 
הכף  את  הכריעו  ויחדיו  הרע,  מלשון 

לטובה“.

’ושמתם‘ – סם תם
”תנו רבנן: ’ושמתם‘ – ’סם תם‘, נמשלה תורה 
כסם חיים; משל, לאדם שהיכה את בנו מכה 
לו:  ואמר  מכתו,  על  רטייה  לו  והניח  גדולה 
אכול  מכתך,  על  זו  שהרטיה  זמן  כל  ”בני, 
ורחוץ  שהנאתך,  מה  ושתה  שהנאתך  מה 
ואם  מתיירא,  אתה  ואין  בצונן  בין  בחמין  בין 
אתה מעבירה הרי היא מעלה נומי [נמק]; כך 
”בני,  לישראל:  להם  אמר  הוא  ברוך  הקדוש 
בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם 
אתם עוסקים בתורה – אין אתם נמסרים בידו, 
שנאמר: ’הלא אם תיטיב שאת‘, ואם אין אתם 
עוסקין בתורה – אתם נמסרים בידו, שנאמר: 
שכל  אלא  עוד,  ולא  רובץ‘,  חטאת  ’לפתח 
תשוקתו‘,  ’ואליך  שנאמר:  בך,  ומתנו  משאו 
שנאמר:  בו,  מושל  אתה  רוצה  אתה  ואם 

’ואתה תמשל בו‘“ (קידושין ל ב).  
והנה, אף כי ישנם ’סמים‘ נוספים שמועילים 
יום  זיכרון  התשובה,  כמו  היצר,  על  לגבור 
שהיא  בכך  התייחדה  התורה  ועוד,  המיתה 
ה‘סמים‘  שכל  תמים,   – תם‘  ’סם  נקראת 
יום  לגבי  אולם  לשעתם,  מועילים  האמורים 
אדם  של  ”יצרו  אמרו:  כבר  הרי  המחרת, 
לשוב  ועליו  ויום“,  יום  בכל  עליו  מתגבר 
’לקח  נקראת  התורה  אך  מחדש...  ולהילחם 
כך  בה,  להגות  האדם  שמוסיף  שככל  טוב‘, 
עד  ממש,  וכקניינו  ממנו  לחלק  הופכת  היא 
שליטה  לו  ואין  בידו  נמסר  היצר  שלבסוף 

עליו (רי“ף על ’עין יעקב‘ שם).
המגיד מדובנא ביאר זאת כדרכו במשל:

בנו  את  ללמד  שביקש  כפר  בן  לעשיר  משל 
את דרכי המסחר. צרר בידו סכום כסף גדול 
ושלחו לאחיו הדר בעיר הגדולה, כדי שיסייע 
בידו לרכוש סחורה איכותית במחיר זול אשר 

באמצעותה יוכל לסחור ולהרוויח.
הנער שרגליו לא דרכו מעולם בעיר הגדולה, 
מפינות  החמדה,  משכיות  בואו  עם  הסתנוור 
החמד ומבנייני הפאר שמילאו את העיר. הוא 
מטרת  את  ששכח  וכמעט  להסתובב,  החל 
בואו. הוא מיהר לבית דודו, הניח את חפציו 
את  ולתור  לצאת  על כוונתו  למארחו  והודיע 

העיר כדי ליהנות מיופייה.
טייל  עת  הדוד,  מבית  צאתו  לאחר  קצר  זמן 
אליו  ניגש  העירוני,  השוק  דוכני  בין  להנאתו 
והתעניין  כסוחר  לבוש  שהיה  אדם  לפתע 
כי  הלה  כששמע  העיר.  אל  בואו  למטרת 
מהסחורה  מיד  לו  הציע  לסחור,  במטרה  בא 
שברשותו במחיר מוזל. הנער התרשם מטיב 
לרכוש  ומיהר  הנמוך,  וממחירה  הסחורה 

ממנה כמות הגונה.
ניגש  אז  אך  השוק,  מן  לצאת  ופנה  כמעט 
במחיר  מסחורתו  לו  והציע  נוסף  סוחר  אליו 
על  חזר  כך,  נוסף...  סוחר  ולאחריו  מוזל, 
השבוע  וכשהסתיים  יום,  מדי  הסיפור  עצמו 
כמות  הנער  בידי  הייתה  אביו,  לו  שהקציב 
בבואו  ואיכותית;  רבה  סחורה  של  רבה 
לביתו – כך ידע – צפוי הוא להרוויח כסף רב 
מסחורתו, אך עתה, בקושי נותרו בידיו מעות 

כדי לשלם את הוצאות הנסיעה חזור.
טרם צאתו התנצל הנער בפני דודו על כי לא 
העיר  בחוצות  עמו  ולטייל  להתרועע  הספיק 

כפי שקיווה, אלא שהדוד שחק ואמר לו:
כל  את  אליך  ששלח  זה  הוא  אני  כי  לך  ”דע 
הסוחרים שנתקלת בהם; משראיתי בבואך כי 
הסתנוורת מיופייה של העיר, יראתי פן יסיח 
היופי את דעתך מהמטרה שלשמה נשלחת. 
על כן דאגתי לזמן בדרכך סוחרים שימכרו לך 
לבטל  תוכל  לא  כך  מוזל,  במחיר  מסחורתם 
בידיים  אך  ריק  בכיס  לביתך  ותשוב  מזמנך 

מלאות“.
את  לזכות  ברצותו  הוא,  ברוך  הקדוש  אף 
העולם  פיתויי  אחרי  ליבם  יטה  לבל  ישראל 
ומצוות  תורה  להם  הרבה  ותאוותיו,  השפל 
שעה,  ובכל  עת  בכל  ייתקלו  בהן  אשר 

ובטרחתם בעיסוק בהן יימנעו מלחטוא (’אהל 
יעקב‘ קדושים).

דברים המשיבים את הנפש
”ושננתם  ז):  ו  (דברים  הכתוב  לשון  בביאור 
”שיספר  הרמב“ן:  פירש  בם“  ודברת  לבניך 
וידעום  אותם  שילמדו  עד  המצוות...  להם 
בכל  בם  עמך  לדבר  וטעמיהם,  אותם  ויבינו 
דברי  על  רבים  תמהו  וכבר  העתים...“. 
הוא  זו  פרשה  של  עניינה  הלוא  הרמב“ן: 
טעמי  ידיעת  ולכאורה  מצוות,  עול  קבלת 
וכדברי  כ‘עול‘.  מהותן  את  סותרת  המצוות 
כ  ויקרא  ברש“י  (הובאו  לברכה  זיכרונם  חכמינו 
מאכילת  נמנע  הוא  כי  האדם  יאמר  שלא  כו): 
בשר חזיר וכיוצא בזה כיוון שנפשו קצה בכך, 
אלא יקיים את כל המצוות מתוך שמקבל על 

עצמו עול מלכות שמים?
הגה“צ רבי יחזקאל סרנא זצ“ל, ראש ישיבת 
חברון, פירש כי מקור דברי הרמב“ן הוא מכך 
את  ”ושמתם  ציוויה:  את  התורה  שכפלה 
דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם“, שהרי יש 
ידיעת   – משמעותה  הלב‘  על  ’שימה  להבין: 
הדברים והבנתם, אך מהי ’שימה על הנפש‘?

ויש לומר כי כיוון שהנפש היא מקור התאוות 
מיוחד:  בציווי  התורה  ציוותנו  והרצונות, 
על  כ‘עול‘  המצוות  את  שקיבלתם  לאחר 
טעמיהן  את  להבין  ליבכם  שימו  לבבכם, 
ותחפוץ  המצוות  אל  תיקשר  ש‘נפשכם‘  כדי 

לקיימן בכל עת ובכל שעה.
’ספר החינוך‘ את ספרו  מטעם זה חיבר בעל 
הגדול שבו פירט את טעמן של כל המצוות, 
כלל  ללבבות  הדברים  את  לקרב  מנת  על 
למען  שביניהם,  הצאן  צעירי  ובפרט  ישראל, 
עמ‘  עקב  יחזקאל‘  (’דליות  ועוד  עוד  לקיימן  יחפצו 

תיד).
ידיעת טעמי המצוות – ערובה לקיומן

לתורה:  בפירושו  ה‘רוקח‘  כתב  זה  כעין 
”‘ושמתם את דברי אלה‘... ’את‘ לרבות טעמי 
המצוה“. וכך כתב רבנו ה‘אור החיים‘ הקדוש 
בפירושו לתורה (ריש פרשת חוקת): ”העושה את 
המצוה בלא ידיעת טעמה וסודה, הרי זה כגוף 

בלא נשמה“.
העושה  כי  כתב  טעם)  (ערך  יועץ‘  ’פלא  ובעל 
מצוות בלא ידיעת טעמן, עליו נאמר (ישעיה כט 
ג): ”ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה...“. 
בספרים  יבדוק  ידוע,  שטעמן  במצוות  כן  על 
ויברר אצל החכמים את טעמן, כדי שבידיעת 
שביכולתן  פעולות  יוסיף  ותכליתן  טעמן 
במצוות  כגון  ההיא.  התכלית  אל  להביאו 
ידיעת  ה‘,  מצוות  זכירת   – שתכליתה  ציצית 
הטעם תעורר אותו להוסיף בידיעת מצוות ה‘ 
ידוע,  אינו  שטעמן  ובמצוות  בזה.  כיוצא  וכן 
ברוך  הקדוש  שרצה  מפני  תוקנו  כי  יחשוב 
להם  הרבה  ולפיכך  ישראל,  את  לזכות  הוא 

תורה ומצוות.
האדם  על  כי  הראשונים  כתבו  כבר  אמנם 
אינה  המצוות  את  לקיים  חובתו  כי  לדעת 
מעיד  כך  על  שהרי  טעמן,  לידיעת  קשורה 
שמן: ’מצוות‘, שעיקר מהותן היא עשייתן כדי 

לקיים את ציווי ה‘ (’ספר העיקרים‘ מאמר ג פ“ה).
המלך  דוד  דברי  את  המלבי“ם  פירש  וכך 
למדני  ודעת  טעם  ”טוב  סו):  (קיט  בתהלים 
מבקש  המלך  דוד  האמנתי“;  במצותיך  כי 
טעמיהן  את  לו  יגלה  כי  הוא  ברוך  מהקדוש 
הנפלאים של המצוות, אך הוא מוסיף כי אף 
בלא ידיעת הטעם יקיימן משום ש‘במצותיך 

האמנתי‘.
על  כי  פירש  תשא)  כי  (פר‘  הלוי‘  ’בית  ובעל 
התורה  קבלת  כשטרם  ישראל  התכוונו  כך 
’נעשה‘  תחילה  ונשמע‘:  ’נעשה  הצהירו: 
נלמד  כך  ואחר  ה‘,  ציווי  מחמת  המצוות  את 
את  לדורות  הם  קבעו  ובכך  טעמן,  את  ונבין 
הכלל האמור, כי עשיית המצוות אינה תלויה 
בהבנתן אלא יש לקיימן כי כך ציוונו בוראנו.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססימעמעשה אמונים ם
סנגורים של אמןקריאת שמע – פרשת ’והיה אם שמע‘ (יא)


