
שלוש תפילות כנגד מצווה אחת
”ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה“ (כו ב)

עתיד  המקדש  שבית  וראה  הקודש  ברוח  משה  ”צפה 
לישראל  והתקין  עמד  ליפסק,  עתידין  והבכורים  ליחרב 
שיהיו מתפללין שלשה פעמים בכל יום“ (תנחומא כי תבא א).

ומדוע  ביכורים,  לבין  תפילה  בין  הדמיון  מהו  להבין  יש 
שהיו  הביכורים  תמורת  ביום  תפילות  שלוש  הוצרכו 

מוקרבים אחת לשנה?

ביאר רבי מרדכי חברוני ראש ישיבת חברון:

על  שנתקנו  המצוות  מיתר  התייחדה  הביכורים  מצוות 
ואף  המקדש,  בבית  לקיימה  שיש  בכך  הארץ,  פירות 
לקרוא עליה פרשה מיוחדת – ”פרשת מקרא ביכורים“, 
שזוהי בחינה של דביקות בקדוש ברוך הוא. קיומה של 
לקיימה  כדי  כי  כולה,  השנה  פני  על  התפרס  זו  מצווה 
כראוי היה על האדם לטפח את גפנו ואת תאנתו במהלך 
כל השנה, ולפיכך נמצא שהמצווה גרמה לאדם להידבק 

בשכינה לאורך כל ימות השנה. 

יתפללו  השנה  מימות  יום  שבכל  משה  תיקן  לפיכך 
האדם  יוכל  הזה  בזמן  שגם  כדי  תפילות,  שלוש  כנגדה 
השנה  ימות  כל  לאורך  יתברך  בהשם  להידבק  לזכות 

ובמשך היום כולו.
’משאת מרדכי‘

’מזמור שיר‘ לסיום הביכורים
”ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצ“ (כו 

ב)

 במסכת סופרים (יח ג) מבואר, כי טעם אמירת ’מזמור שיר 
חנכת הבית‘ בחנוכה הוא מפני שזהו השיר שהיו הלויים 

אומרים בחנוכה בבית המקדש.

זה  מזמור  באמירת  שיש  האיר,  בהר“ן  זלמן  שלמה  רבי 
בימי החנוכה, זכר למצוות הבאת ביכורים, וכדלהלן:

ימי  תום  עד  נמשך  המקדש  לבית  הביכורים  הבאת  זמן 
החנוכה (רמב“ם ביכורים ב ו). ולפי שבשעת הבאת הביכורים 
היו משוררים מזמור זה (ביכורים ג ד), תיקנו לאומרו בימי 

החנוכה שהוא מועד השלמת מצוות הבאת הביכורים.
’הליכות שלמה‘ מועדים פרק יז הערה 11

תולין לו בזכות עצמו
ָלנּו;  ָלֶתת  ַלֲאבֵֹתינוּ  ה‘  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָבאִתי  ”ִּכי 
ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶד ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ִמְזַּבח ה' ֱאֶהיךָ" (כו 

ג-ד)

דרש רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון רבה של ברז‘אן:

מביא הביכורים מכריז ואומר: ”ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה‘ ַלֲאבֵֹתינוּ 
ָלֶתת ָלנּו“; בלשון זו מבטא הוא את תחושתו העמוקה 

אך  אבות.  בזכות  אלא  למצווה  ניגש  הוא  אין  שכביכול 
בפועל, מזכירה התורה בהמשך הכתובים את זכותו של 
 ."קֶיֱא ה‘  ִמְזַּבח  ִלְפֵני  ”ְוִהִּניחֹו  ככתוב:  עצמו,  המביא 
”כל  ב):  י  (ברכות  חכמים  שאמרו  למה  תואם  הדבר  והרי 

התולה בזכות אחרים, תולין לו בזכות עצמו“.
’תכלת מרדכי‘

’שמע צעקתנו‘ בזכות ’יודע תעלמות‘
”ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה‘ ֱאֶהיךָ ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי“ (כו ה)

”‘ְוָעִניָת‘ – לשון הרמת קול“ (רש“י, ע“פ סוטה לב ב).

סותרת  ביכורים‘  ’מקרא  בעת  הקול  הגבהת  חובת 
קולו  ”המשמיע  ב):  כד  (ברכות  הגמרא  דברי  את  לכאורה 

בתפילתו הרי הוא מקטני אמנה“?

פירש רבי נפתלי כ“ץ רבה של לובלין:

הרמת  איסור  טעם  כי  רש“י  פירש  (שם)  ברכות  במסכת 
כי  בכך  מראה  קולו  את  שהמגביה  הוא,  בתפילה  הקול 
תפילת  שומע  הוא  ברוך  שהקדוש  מאמין  אינו  כביכול 
לחש. לפיכך כאן הותר לו להרים את קולו, שכן באמירת 
שחשב  ”ובשביל  רש“י:  וכפירוש  ָאִבי“,  אֵֹבד  ”ֲאַרִּמי 
לעשות חשב לו המקום כאילו עשה“, מוכיח הקורא את 
אמונתו כי הקדוש ברוך הוא ’יודע מחשבות‘, ולפיכך אין 

כל פגם בהגבהת קולו.

פודקאמין  את  אב“ד  יששכר  רבי  פירש  זה  יסוד  פי  על 
שאנו אומרים בתפילת ’אנא בכח‘: ”שועתנו קבל ושמע 
צעקתנו, יודע תעלמות“ – אל תתעלם מ‘צעקתנו‘, וזאת 

משום שאנו מאמינים בכך שאתה ’יודע תעלמות‘.
’קדושה וברכה‘ [לנכדו ר“נ כ“ץ בעל ’סמיכת חכמים‘] ברכות כד ב; הגש“פ 
’הלולא דפסחא‘ – ’ונצעק אל ה‘‘

לא לשכוח ברכות התורה
”א ָעַבְרִּתי ִמִּמְצוֶֹתי ְוא ָׁשָכְחִּתי“ (כו יג)

”‘ולא שכחתי‘ – מלברכך על הפרשת מעשרות“ (רש“י).

תמהו המפרשים: הרי חיוב ברכת המצוות מדרבנן הוא 
זה  חיוב  התורה  הזכירה  שכאן  ייתכן  וכיצד  א),  טו  (ברכות 

במפורש?

גור  (מזרחי;  אתר  על  רש“י  מפרשי  של  ביאורם  הוא  ידוע 
אריה) שאמנם נוסח הברכה הינו מדרבנן, אך עצם חובת 
ההודאה לה‘ על שקידשנו במצוותיו ונתן לנו את הזכות 

לקיימן הינה מן התורה.

ביאור מחודש על דברי רש“י אמר רבי אריה צבי פרומר 
רבה של קוז‘יגלוב:

אלא  המצוות,  על  לברך  חיוב  יש  התורה  מן  גם 
ברכות  אמירת  ידי  על  לצאת  ניתן  זה  חיוב  שלהשלמת 
המצוות  לספר  הרמב“ן  (הוספת  מדאורייתא  [שחיובה  התורה 
לבוא  כדי  הוא  הלימוד  תכלית  שכל  ולפי  ט)].  מצווה 

שכחתי‘  ”‘ולא  כשפירש:  רש“י  כיוון  לכך  מעשה,  לידי 
אף  אנו  מודים  שבה  התורה  ברכת  היינו  מלברכך...“,   –
”הפרשת  מצוות  על  אף  ובתוכן  המצוות,  כל  קיום  על 

מעשרות“.
שו“ת ’ארץ צבי‘ סימן כז

שחור  ליב  משה  רבי  שהאיר  את  להביא  המקום  כאן 
מגאוני ירושלים:

מברך  המצות  הגמרא: ”כל  אומרת  ב)  (ז  פסחים  במסכת 
עליהן עובר [קודם וסמוך] לעשייתן“. ולא לחינם נקטה 
העוסק  זה  שבפסוק  לפי  אלא  ’עובר‘,  לשון  הגמרא 
עברתי  ”לא  זו:  לשון  נאמרה  המצוות  בברכת  כאמור 

ממצותיך...“.
’אבני שהם‘

על החזן ’להקים‘ את התורה
ַלֲעׂשֹות  ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָיִקים  א  ֲאֶׁשר  ”ָארּור 

אֹוָתם“ (כז כו)

החזן  זה  ָיִקים‘...  א  ”‘ֲאֶׁשר  דרשו:  ד)  ז  (סוטה  בירושלמי 
כוונת  את  כאן)  (עה“ת,  הרמב“ן  ופירש  עומד“.  שהוא 
הירושלמי, ש‘ארור אשר לא יקים‘ נאמר על החזן שאינו 
מקים ומגביה את ספר התורה להראותו לציבור. [מסיבה 
 – התורה‘  ’הגבהת  את  לכנות  קהילות  בכמה  נהגו  זו 

’הקמת התורה‘].

ה‘יפה  בעל  אשכנזי  יפה  שמואל  רבי  ביאר  נוסף  באופן 
החזן  על  נאמר  זה  ש‘ארור‘  הירושלמי  כוונת  כי  תואר‘, 
 – מעומד  ולא  יושב,  כשהוא  בתורה  וקורא  המתפלל 

כראוי לכבוד התורה ורוממותה.
’יפה מראה‘ ירושלמי סוטה ז ד; ’עלי תמר‘ שם; ’ישורון‘ ח“ב עמ‘ קסו

פרשת כי תבא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
אחת

פני ם

כל יום תענה אמן
”ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה‘“ (כו ה)

[ככתוב  אמן,  עניית  על  רומזת  ”ְוָעִניָת“  תיבת 
ותיבת  ָאֵמן“],  ְוָאְמרּו  ָהָעם  ָכל  ”ְוָענּו  טז):  פרק  (להלן 

”ְוָאַמְרָּת“ רומזת לאמירת הברכה [ככתוב (במדבר ו 
כב): ”ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם“]. מכאן 
רמז לחובתנו לענות אמן אחר כל ברכה, ואף שמה 
של פרשתנו רומז לכך: ’כי תבוא‘ – ראשי תיבות: 

’כל יום תשמע ברכות ותענה אמן‘.
’קובץ אמרי קודש‘
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רזי אמונים 
יו

רזי
תענה אמ ם

מרמזי אמןם 
בפרשה

יהודי יקר!
כפי  בעולמו,  ה‘  מלכות  על  עוצמתית  הכרזה  הינה  אמן  עניית 

שאמרו חז“ל (שבת קיט ב): ”מאי אמן? א-ל מלך נאמן“.
הקדוש  את  אנו  ממליכים  שבהם  השנה  ראש  ימי  לקראת 
בכל  להמליכו  עצמנו  על  נקבל  העולם,  כל  על  הוא  ברוך 

בוקר באמירת ברכות השחר בחברותא.

דך 
בכבו

מלוך על כל העולם כולו 

ברכות השחר, בקול! בכוונה! בחברותא!
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

באנטוורפן  השוכנת  המפוארת  היהודית  הקהילה 
קהילה  זוהי  לסערות.  רגילה  אינה  שבבלגיה, 
יהודים  חיים  מנהלים  בניה  אשר  ורגועה  שקטה 
ארץ  של  ליבה  בלב  פעם,  של  בטעם  שלווים, 
אירופית קרה ועוינת. בינות למיליוני גויים נושבת 
לרוח  כהמשך  וטהורה,  תמימה  יהודית  רוח  לה 
קהילת אנטוורפן המפוארת והעתיקה שרוב בניה 

נכחדו בשנות השואה האיומה.
על אף שמדובר בקהילה קטנה למדי, שמה הטוב 
הצדקה  מעשי  לזכות  נזקף  והרבה  לפניה,  יצא 
היהודית  באנטוורפן  ממנה.  היוצאים  והחסד 
התפרסם  ששמם  אמידים  יהודים  מעט  לא  דרים 
הפועלים  מופלגים  צדקה  כבעלי  תבל  רחבי  בכל 

גדולות ונצורות מבית ומחוץ.
בענף  אנטוורפן  מיהודי  רבים  עסקו  בעבר 
היהלומים המשגשג בבלגיה במיוחד, אולם ברבות 
במסחר  ידם  לשלוח  החלו  מהם  רבים  השנים 
מלאת  אירופה  יבשת  בתוככי  בעיקר  בין-לאומי, 

ההזדמנויות.
כזה היה גם ר‘ משה, בן לאחת המשפחות האמידות 
העסקי  השוק  את  שזיהה  לאחר  באנטוורפן. 
המתעורר במזרח אירופה, החליט להשקיע בו את 
מיטב כספו. במשך שנים מספר עסק האיש ביבוא 
וביצוא סחורות ממזרח אירופה אל מערבה ולהפך, 

ועשה חיל בעסקיו.
רוסיה  מדינת  גבולות  בין  קיים  עיסוקו  עיקר  את 
הגדולה. האיש שהכיר את קשיחותם של הפקידים 
בעסקיו.  מאוד  זהיר  להיות  השתדל  הרוסיים, 
במשך שנים הכול פעל כשורה, עד שפעם אחת – 
מעד... בבדיקת מכס שגרתית שנערכה לסחורתו, 
לשיווק  האסורים  מוצרים  מייבא  הוא  כי  התגלה 
ברוסיה. השלטונות, מתוך רצון להפגין את כוחם 
גם כלפי זרים, מיהרו לעוצרו ולהשליכו אל מרתפי 
לאחר  מה  זמן  לו,  שנערך  מהיר  במשפט  הכלא. 
שנה  עשרה  שלוש  כבד:  עונש  עליו  הושת  מכן, 

בכלא. לא פחות.
נפשם  את  ידעו  לא  שבאנטוורפן  משפחתו  בני 
מיטב  את  לגייס  מיהרו  הם  ראשון  כצעד  מדאגה. 
ממון  כל  חסכו  לא  כך  ולשם  ברוסיה,  הדין  עורכי 
המשפחה  מבני  אחד  לעשות  הגדיל  שבעולם. 
שבדרכים שאי אפשר לפרטן העביר סכום בן שבע 
ספרות ליעד עלום ורב השפעה, אי שם במוסקבה, 
אולם הכסף ירד לטמיון, וגורלו של האח נותר כפי 

שהיה.
פושעים  לעשרות  בינות  הכלא,  בתוך  ובינתיים, 
מסוכנים, ישב לו מזה כמה חודשים אברך חסידי 
ומנוכר,  זר  כה  למקום  ’נפל‘  כיצד  מושג  לו  שאין 
הוציאה  ”אנא,  אלוקיו:  לפני  נפשו  מר  את  ותינה 

ממסגר נפשי!“.
באחת משיחות הטלפון הנדירות שהורשה לערוך 
של  ברגע  לאחיו,  משה  ר‘  אמר  לכלא,  מחוץ  אל 

סערת רגשות:
כבר  דין  ועורכי  כסף  שעל  לי  נראה  היקר,  ”אחי 
הוצאתם מספיק, ואני בהחלט אסיר תודה על כך. 
הדין  שגזר  הוכיחה  כבר  שהמציאות  כיוון  אולם 
אינו ניתן לשינוי בדרך הטבע, אולי מוטב שנפנה 
כל  הוא  ה‘  הרי  הרוחני.  לפן  מאמצינו  את  מעתה 
יכול, ובוודאי יש לו הכוח להושיעני. אין לי מושג 
כיצד תעשו זאת, אולם סמוך ובטוח אני כי לגדולי 

ישראל תהיה עצה טובה בעבורכם...“.
מחשובי  אחד  באנטוורפן  ביקר  תקופה  באותה 
הרבנים בארץ הקודש, והאח הנסער החליט לשים 

פעמיו אל מעונו, במטרה לשאול לעצתו.
הרב הקשיב לדברים בתשומת לב, הניח ראשו בין 

ידיו, הרהר בדברים בכובד ראש ואחר אמר:
נכשלים  רבים  אשר  החמורים  מהעוונות  ”אחד 
בהם הוא הדיבור בתפילה, ולעומת זאת הזהירות 
וישועות  ה‘,  לפני  מאוד  עד  חביבה  בו  מלהיכשל 
עצמכם  על  תקבלו  אם  בה.  נקשרו  כבר  רבות 

תראו  ה‘  בעזרת  בתפילה,  מדיבור  להישמר 
ישועות, ואחיכם ישתחרר במהרה מכלאו“.

לפנות  המשפחה  בני  מיהרו  וביטחון  מרץ  חדורי 
התפללו  שבו  החסידי  הכנסת  בית  למתפללי 
על  ולקבל  אחיהם  למען  להירתם  מהם  וביקשו 

עצמם שלא לדבר כלל בשעת התפילה.

מלאכת השכנוע הייתה קשה בעבורם מאוד, בכל 
ליישום.  קלה  שאינה  בבקשה  היה  מדובר  זאת 
מתפללים  עשר  שבעה  להחתים  הצליחו  לבסוף 
בו  שולבה  אשר  ומנומק,  מפורט  קבלה  נוסח  על 
אף קריאה ליתר המתפללים לנהוג כמוהם ולהיות 

שותפים במצוות פדיון שבויים.

רוח  בקורת  קיבל  באנטוורפן,  שהה  שעדיין  הרב 
ממש  בקרוב  כי  בחום  בירך  ושוב  הדברים  את 

ישוחרר האסיר מכלאו.

טרם  טובות  ובשורות  אחדים,  חודשים  חלפו 
נשמעו. האח שכבר כלתה נפשו לראות בישועה, 
וביקש  הרב,  של  לביתו  הקודש,  לארץ  התקשר 
שעדיין  אחיו  על  להתפלל  הרב  יואיל  כי  בדמעות 

לא יצא מן המצר.

לאתרא  לנסוע  ומיהר  כוחותיו  על  חס  לא  הרב 
הקדוש,  רשב“י  של  ציונו  על  שם,  מירון.  קדישא 
הקבלה  כי  ה‘  לפני  שליש  בדמעות  התחנן 
לא  האסיר  חברי  עצמם  על  שקיבלו  המופלאה 
ממסגר,  אסיר  יוציא  במהרה  וכי  ריקם,  תשוב 

ויתקדש שמו יתברך בעולם.

עצבים.  מורטת  בהמתנה  חלפו  נוספים  שבועיים 
כאשר  רבא,  הושענא  ליל  של  בעיצומו  זה  היה 
המשפחה  לבני  ובישר  מרוסיה  הגיע  נרגש  טלפון 
שוחרר  הסיכויים  לכל  ובניגוד  מפתיע  באופן  כי 

האח מכלאו.

אנטוורפן כולה רעשה למשמע הנס המדהים. בכל 
פינה שחו על אודות הישועה המופלאה שהגיעה 
כאשר  התפילה,  בשעת  מדיבור  ההימנעות  בזכות 
המורכב  המשפטי  ממצבו  מעט,  ולו  שידעו,  אלו 
האמינו  ולא  נרעשו  האסיר,  של  הסיכויים  וחסר 

לשמע המהפך הבלתי מובן.

אלא שעד מהרה התברר כי השמחה הייתה מעט 
מאשמתו,  זוכה  אמנם  שהאיש  מסתבר  מוקדמת. 
הייתה  שלא  כיוון  מרוסיה,  לצאת  הורשה  לא  אך 
בידיו ויזה בתוקף. השמועות אמרו כי השלטונות 
אף מבקשים לאוסרו מחדש באשמת שהייה בלתי 

חוקית, והחרדה שבה ופשטה בלבבות ידידיו.

שוב התקשר האח לביתו של הרב מארץ הקודש 
”בוודאי  הרב:  השיב  ההתפתחות.  על  לו  וסיפר 
יצטרפו  הכנסת  בית  מתפללי  כל  כי  ה‘  רצון 
חתימתם,  את  יצרפו  כולם  שאם  בטוחני  לקבלה. 

תוך כמה ימים ישוב האסיר לביתו בריא ושלם“.

שכל  לאחר  יותר.  קלה  המלאכה  הייתה  הפעם 
בני  התקשו  לא  הנס,  דבר  על  שחה  אנטוורפן 
המשפחה לשכנע את חברי בית הכנסת בנחיצות 
את  לכך  רתם  הקהילה  רב  גם  העניין ובחשיבותו. 
כל מרצו, וההיענות הייתה מעל ומעבר לציפיות; 

כמעט כל מתפללי בית הכנסת הצטרפו לקבלה.

המשימה,  מהשלמת  יממה  אלא  חלפה  לא 
שבישר  מרוסיה  המיוחל  הטלפון  הגיע  כאשר 
לאפשר  והחליטו  בהם  חזרו  השלטונות  כי 
לביתו  ולשוב  רוסיה  גבולות  את  לעזוב  לאיש 

שבאנטוורפן.

סיפור הישועה המופלא שעבר מפה לאוזן ברחבי 
בנושא  גדול  לחיזוק  גרם  כולו,  ובעולם  אנטוורפן 
עד  בעיניהם  ראו  הכול  התפילה.  הדיבור  איסור 
כמה חשובה קבלה זו לפני ה‘, ועד כמה יכולה היא 

לפעול ישועות כנגד הטבע.
’ובהיכלו אומר כבוד‘ עמ‘ 18

מדוע כפלה התורה ’למען 
תזכרו‘?

כפלה  מה  מפני  תמהו:  רבים 
תזכרו  ”למען  ציווי  את  התורה 
אחר  מצותי“,  כל  את  ועשיתם 
הקודם:  בפסוק  ציוותה  שכבר 
כל  את  וזכרתם  אתו  ”וראיתם 

מצות ה‘“?

פי  על  גרוסברד  שרגא  רבי  ביאר 
התורה  באה  חיים‘:  ה‘חפץ  דברי 
החשיבות  מידת  על  ללמדנו 
לתכונת  מייחסת  שהתורה 
במשנה  מצינו  שהנה  הזיכרון. 
בן  יוחנן  רבן  שכשמנה  יא)  ב  (אבות 

תלמידיו,  של  שבחם  את  זכאי 
שיבח את רבי אליעזר בן הורקנוס 
מאבד  שאינו  סוד  ”בור  הוא:  כי 
מה  להבין,  יש  ולכאורה  טפה“. 
טבעי  בכישרון  לאדם  הוא  שבח 

שנולד עמו?

אמנם  כי  חיים‘  ה‘חפץ  וביאר 
מולד,  כישרון  אכן  הוא  הזיכרון 
להיכן  להטותו  האדם  ביד  אך 
ה‘חפץ  סיפר  וכדוגמה  שיחפוץ. 
התגורר  ראדין  בעיירתו  כי  חיים‘ 
שמסוגל  שנה  שמונים  כבן  ישיש 
את  פרטים  לפרטי  לזכור  היה 
הולדתו  בעיר  הקיסר  של  ביקורו 
אירע  כאילו  שנה,  שבעים  לפני 
הדבר עתה. ואין זאת אלא משום 
הביקור  התרחשות  שבשעת 
את  ועוררו  עניינוהו  אלו  פרטים 
סקרנותו, ועל כן נתן דעתו לזכור 

כל פרט ופרט ממנו.

התורה;  לימוד  לגבי  גם  הוא  כן 
מיוחד,  בזיכרון  ניחן  שלא  מי  אף 
לדעת  עז  רצון  בליבו  יהיה  אם 
כוח  כל  את  ינצל  בוודאי  ולזכור, 
פרט  לכל  לב  לשים  כדי  זיכרונו 
זאת  יזכרם.  בוודאי  ואז  מלימודו, 
בן  יוחנן  רבן  ששיבח  הסיבה 
על  אליעזר  רבי  תלמידו  את  זכאי 
שימת  ידי  על  שכן  זיכרונו,  כוח 
אותו  לנצל  השכיל  עז  ורצון  לב 
עד  שיבחו  כך  כדי  ועד  לתורה, 
שאמר: ”אם יהיו כל חכמי ישראל 
בן  אליעזר  ורבי  מאזנים,  בכף 
את  מכריע   – שניה  בכף  הורקנוס 

כלם“.

שמדגישה  הסיבה  את  נבין  כך 
מצווה  ושוב  שוב  התורה  כאן 
מעלתה  גודל  על  ללמדך  זו, 
לידיעת  מרכזי  ככלי  וחשיבותה, 

התורה (’דעת שרגא‘ שלח).

סור מרע ועשה טוב
מבעלזא  אהרן  רבי  האדמו“ר 
ביאר, כי הנה הכתוב אומר (תהלים 
טוב“,  ועשה  מרע  ”סור  טו):  לד 

לעשות  כדי  כי  מכאן  ולמדנו 
מהרע  להתרחק  יש  תחילה  טוב, 
המצוות  את  לקיים  מכן  ולאחר 
בשלימות כראוי. אלא שהמציאות 
הרע  את  להסיר  קשה  כי  מוכיחה 
המצוות,  בקיום  להסתייע  מבלי 
ואומרת:  התורה  פותחת  כן  על 

מצות  כל  את  וזכרתם  ”וראיתם... 
כך  בעקבות  אתם“,  ועשיתם  ה‘ 
יהיה לכם כוח לקיים מצוות: ”ולא 
תתורו“ ולהסיר את הרע מקרבכם, 
ורק לאחר מכן יקל עליכם לקיים 
”למען   – בשלימות  טוב‘  ’עשה 
מצותי  כל  את  ועשיתם  תזכרו 
(’עלים  לאלקיכם“  קדשים  והייתם 

לתרופה‘ שלח תשס“ז).

פנחס  רבי  הרה“ק  ששבת  בעת 
סאנוק,  בעיירה  מאוסטילא 
לשמוע  רבים  חסידים  התקבצו 
בעריכת  קודשו  דיברות  את 

השולחן, וכה היו דבריו:

אל  ה‘תניא‘  בעל  הרב  בא  פעם 
מקוריץ.  פינחס  רבי  הרה“ק  סבי 
פינחס:  רבי  אמר  שיחתם  במהלך 
להכיר  עבדתי  שנים  ”שבע 
עבדתי  שנים  שבע  שקר,  מהו 
 – נוספות  שנים  ושבע  להרחיקו, 
נענה  האמת“.  מידת  את  לקנות 
בעל ה‘תניא‘ ואמר: ”דרך זו טובה 
אולם  סגולה,  וליחידי  ל‘מלאכים‘ 
אני סבור שיש לקנות תחילה את 
מידת האמת, ולאחר מכן להרחיק 

את השקר“.

פינחס  רבי  והסביר  הוסיף 
בעל  של  לדבריו  מאוסטילא: 
מפרשת  רמז  להביא  יש  ה‘תניא‘ 
בה:  נאמר  שבתחילה  ציצית 
ולאחר  וזכרתם...“,  ”וראיתם... 
מכן ”ולא תתורו“. אולם אף לדברי 
רבי פינחס מקוריץ יש להביא רמז 
”ולא  לאחר:  שכן  זו,  מפרשה 
תתורו“, שוב נאמר: ”למען תזכרו 
לחינם  לא  ואמנם,  ועשיתם“. 
”והייתם  הפסוק:  את  יונתן  תרגם 
”ותהוון   – לאלקיכם“  קדשים 
דמשמשין  כמלאכיא  הי  קדישין 
בעל  כדברי  כי  אלקכון“,  ה‘  קדם 
רק  מתאימה  זו  דרך   – ה‘תניא‘ 
למלאכים וליחידי סגולה (’סימן טוב‘ 

עמ‘ ג).

והייתם קדשים לאלקיכם
ידיעת התורה מקדשת את האדם 
שתרגם  וכפי  כמלאך.  להיות 
”והייתם  הפסוק:  את  יונתן 
”ותהוון   – לאלקיכם“  קדשים 
דמשמשין  כמלאכיא  הי  קדישין 
שכתב  וכפי  אלקכון“.  ה‘  קדם 
”ומצינו  הקדוש:  החיים‘  ה‘אור 
זו  מעלה  השיגו  שהצדיקים 
כי  וקדושים,  מלאכים  שנקראים 
ותעלה  תגדל  התורה  באמצעות 
למעלה  קץ  אין  עד  האדם  מעלת 

מהמלאכים“.

איש‘  ה‘חזון  דברי  ידועים  וכבר 
”ואמנם  יג):  מכתב  (ח“א  באיגרתו 
התורה,  לידיעת  הזוכה  האיש 
כבן  ונדמה  אנשים  בין  הולך  הוא 
אדם, אבל באמת הוא מלאך הדר 
אצילות  חיי  וחי  תמותה  בני  עם 

ומרומם על כל תהילה“.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים סססימעלה  ם
שתיקה שהוציאה אסיר ממסגר קריאת שמע – פרשת ’ויאמר‘ (ט‘)


