
’ואל תתעלם‘ מ‘בן אהובך‘
ְוִהְתַעַּלְמָּת  ִנָּדִחים  ֵׂשיֹו  ֶאת  אֹו   ָאִחי ׁשֹור  ֶאת  ִתְרֶאה  "א 

ֵמֶהם ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחי" (כב א)
בגמרא (ב“מ ל א) דרשו חכמים מייתור תיבת ”ְוִהְתַעַּלְמָּת“: 
כבודו  לפי  ואינה  זקן  היה  מתעלם...  שאתה  ”פעמים 
’ְוִהְתַעַּלְמָּת  נאמר  לכך  ולהחזירה]...  זו  באבידה  [לטפל 

ֵמֶהם‘“.
פעם הזדמן רבנו עקיבא איגר לוורשה הבירה, וביודעו כי 
אחד מקרובי משפחתו מתגורר בה, ביקש לבקרו בביתו. 
אותו קרוב היה איש פשוט והמוני והתגורר בבית עלוב 
מכבודו  זה  אין  כי  שסברו  רבנו  ומקורבי  העיר,  בקצה 
זה, ביקשו  של איש פשוט  של גאון הדור לסור למעונו 

למונעו מכך.
הגיב  מקורביו,  בכוונת  איגר  עקיבא  רבי  משנוכח 
ומכך  ’ְוִהְתַעַּלְמָּת‘,  נאמר  אבדה  השבת  ”לגבי  בחריפות: 
להתעלם,  מותר  כבודו‘  לפי  ואינו  של‘זקן  חכמים  דרשו 
ז):  נח  (ישעיהו  במפורש  נאמר  משפחה  קרובי  לגבי  אך 
’ּוִמְּבָׂשְר א ִתְתַעָּלם‘, ומכאן שאף ל‘זקן ואינו לפי כבודו‘ 

אסור להתעלם מקרוביו“.
שאנו  את  מרופשיץ  נפתלי  רבי  ביאר  זה  יסוד  פי  על 
”ותיק  נפש‘:  ’ידיד  פיוט  של  השלישי  בבית  משוררים 
נא  וחוסה  אהובך...  בן  על  נא  וחוסה  רחמיך  נא  יהמו 
ואל תתעלם“; אף כי הקדוש ברוך הוא מכונה ’זקן מלא 
רחמים‘ (מכילתא בשלח ד) ואין זה לפי כבודו להיגלות בפני 
אנו:  מבקשים  זאת  בכל  בעוונות,  השקועים  אדם  בני 
אליו  ’קרובים‘  שאנו  וכיוון  אהובך“.  בן  על  נא  ”וחוסה 
כבנים, אין הוא יכול להתעלם ממנו כדין ’זקן ואינו לפי 
ואל  נא  ”וחוסה  מוסיפים:  שאנו  הסיבה  וזוהי  כבודו‘, 

תתעלם“.
’זמירות לשבת – היכל התפילה‘ עמ‘ רצג

תפילה בלשון החלטית
”ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶני ...א ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים“ (כב ו)

במסכת ברכות (לג ב) מבואר כי המבקש רחמים מלפני ה‘, 
בציינו את מידת רחמיו המתבטאת במצוות שילוח הקן 
שלא  כדי  הבנים  לקיחת  לפני  האם  את  לשלח  שציווה 
תצטער בלקיחתם, ”משתקין אותו“, כיוון שאיננו יודעים 
רק  לקיימה  ועלינו  הקן,  שילוח  מצוות  של  טעמה  שזו 

משום שכך גזר עלינו מלכו של עולם.

לפי האמור יש לתמוה על לשון המדרש בפרשתנו (דב“ר 
האמור  בטעם  חכמים  שהשתמשו  משתמע  שממנו  א)  ו 

הוא  ברוך  הקדוש  שנתן  הקן: ”וכשם  שילוח  מצוות  על 
רחמים על הבהמה כך נתמלא רחמים על העופות. מנין? 

שנאמר: ’ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶני...‘“. הכיצד ייתכן?!

ונכד  ברודי  של  רבה  לנדא,  סג“ל  אלעזר  רבי  תירץ 
ה‘נודע ביהודה‘:

האמור  שהאיסור  מבואר  ג)  ב  (ברכות  טוב‘  יום  ב‘תוספות 
אינו אלא כשהאדם אומר את הטעם בדרך תפילה. שבכך 
שהוא מזכיר זאת בתפילתו מראה הוא כי מוחלט אצלו 
שזו סיבת המצווה, ואילו אמירת הדברים בדרך דרש לא 
נאסרה. ולפי זה אין להקשות על דברי המדרש שנאמרו 

בדרך דרש.
’יד המלך‘ תפילה ט ז

’מאה ברכות‘ כעונש
”ְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף“ (כב יט)

המתרשל  על  זה  פסוק  דורש  הקדוש  החיים‘  ה‘אור 
בלימוד התורה [שנמשלה לאישה (יבמות סג ב)], ומסיים, 
 – ֶכֶסף“  ֵמָאה  אֹתֹו  ”ְוָעְנׁשּו  היא:  זה  איש  של  תקנתו  כי 

”רמז למאה ברכות שחייב לברך בכל יום“.

ברכות  מאה  חיוב  את  לכנות  ניתן  וכי  לתמוה:  ויש 
כ‘עונש‘?

פירש רבי ברוך שמעון שניאורסון ראש ישיבת טשעבין: 

הוא  ברוך  לקדוש  ולהודות  לברך  האדם  מקפיד  כאשר 
מקרב ליבו על כל הטובות שמרעיף עליו, מיד מייסרות 
על  בחרטה  ומתענה  בושה  מתמלא  והוא  כליותיו  אותו 
שמרד במי שהיטיב עימו כל כך ועל כך שמאס בתורתו, 

וייסורים אלו הם עונשו.
’ברכת שמעון‘

’אין לנו עוזר וסומך אלא אתה‘
 אְֹיֶבי ְוָלֵתת   ְלַהִּציְל  ַמֲחֶנ ְּבֶקֶרב   ִמְתַהֵּל  קֶיֱא ה‘  ”ִּכי 

ְלָפֶני" (כג טו)
דרש רבי יוסף שאול נתנזון רבה של לבוב:

בתפילת ’נשמת כל חי‘ אנו אומרים: ”ומבלעדיך אין לנו 
ומרחם,  ועונה  ומפרנס  ומציל  פודה  ומושיע,  גואל  מלך 
בכל עת צרה וצוקה אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה“. 
האפיקורסים  טענת  את  לעקור  זו  בלשון  אנו  מבקשים 
על  ממונה  האחת  בעולם,  רשויות  שתי  יש  שכביכול 
הרעות.  הגזרות  על  ממונה  והשנייה  הטוב,  השפעת 
בניגוד לדעתם המופרכת אנו מצהירים: ”ומבלעדיך אין 
לנו מלך גואל ומושיע“ – שכן אתה הוא המשפיע עלינו 
אין  וצוקה  צרה  עת  ”בכל  מידה:  ובאותה  הטובות,  את 
לנו מלך עוזר אלא אתה“ – אף בצרה ובצוקה אתה הוא 

העומד לימיננו.
 ִמְתַהֵּל קֶייסוד זה נרמז אף בפסוק שלפנינו: ”ִּכי ה‘ ֱא
את  פועל  הוא  ברוך  הקדוש   –  “ְלַהִּציְל  ַמֲחֶנ ְּבֶקֶרב 
ואף   –  “ְלָפֶני  אְֹיֶבי ”ְוָלֵתת  לישראל,  הנעשות  הטובות 

את הרעות הנעשות לאויביהם.
’דברי שאול‘

תפילת העני מגינה על העשיר
”ִּכי ָעִני הּוא... ְוא ִיְקָרא ָעֶלי ֶאל ה‘ ְוָהָיה ְב ֵחְטא" (כד טו)

כתב רבי חיים מפרידבורג, אחי המהר“ל מפראג:
מיטיבו  על  תמיד  מתפלל  עשיר,  ידי  על  הנתמך  עני 
זו  תפילה  בו.  ולתמוך  להמשיך  ויוכל  בעסקיו  שיצליח 
למרות  שיצליח,  לעשיר  מועילה  נשבר  מלב  הנאמרת 
חטאיו. ועל כך מזהירה התורה את העשיר: אם לא תתמוך 
בעני, ”ְוא ִיְקָרא ָעֶלי ֶאל ה‘“ – בתפילה להצלחתך, אזי 
”וְָהָיה ְב ֵחְטא“ – בהיעדר תפילה זו המגינה עליך מפני 

המקטרגים המזכירים את חטאיך.
’ספר החיים‘ ספר פרנסה וכלכלה פ“ה

’שעשה לי כל צרכי‘
”ְוִנְּגָׁשה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהְּזֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו“ 

(כה ט)

שאול  יוסף  רבי  פירש  הנעל  חליצת  מצוות  פשר  את 
נתנזון רבה של לבוב על פי פירושו של המהרש“ל (סידור 
שיש  צרכי‘,  כל  לי  ’שעשה  לברכת  השחר)  ברכות  השל“ה 

בכך שבח מיוחד על שלטון האדם על הבריאה, ואף על 
תחת  עורותיהם  את  נותן  שהוא  בכך  והבהמות,  החיות 

רגליו.
סמל  משמשים  שהמנעלים  נמצא  המהרש“ל  לדברי 
היבמה  משתחררת  כאשר  לפיכך  האדם.  לשליטת 
לאמור:  מרגלו,  נעלו  את  היא  חולצת  ליבם,  משעבודה 

איני משועבדת לך יותר.
’דברי שאול‘ מהדורה חמישאה

פרשת כי תצא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
‘

עּל

פני ם

אמן הופכת את הקללה לברכה
”ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר ָעֶלי ֶאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ִמְּפתֹור ֲאַרם 
ַהְּקָלָלה  ֶאת    ְּל  קֶיֱא ה‘   ַֹוַּיֲהפ ְלַקְלֶלָּך;  ַנֲהַרִים 

ִלְבָרָכה" (כג ה-ו)

כתב ב‘ספר הגן ודרך משה‘ (ליום יא): ”חייב אדם... 
לברך בקול רם כדי שחבירו יענה אמן, ואם יעשה 
כן, אזי אם חס וחלילה נגזר עליו קללה, אזי מהפך 

הקללה לברכה“.

 “קֶירמז לכך ניתן למצוא בפסוק שלפנינו: ”ה‘ ֱא
בגימטרייה ’אמן‘ (עם הכולל), ללמדך כי בזכות עניית 

אמן הופך ה‘ את הקללה לברכה.
’זכר יהודה‘

ויש להוסיף עוד, כי ראשי התיבות: ”ִמְּפתֹור ֲאַרם 
’אמן‘  עניית  זכות  כי  ללמדך  ’אמן‘,  הינם  ַנֲהַרִים“ 

מונעת את הקללה.
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מרמזי אמןם 
בפרשה

כולנו  ˘בה  הח„˘ה,  ה˘נה  ל˜ר‡˙ 
ומ˙ו˜ה,  טובה  ב˘נה  לה˙ברך  מייחלים 
הבה נ˜בל על עˆמנו לה˜פי„ לפ˙וח ‡˙ 
בחברו˙‡,  ה˘חר  ברכו˙  ב‡מיר˙  יומנו 
˘נה  ”˙כלה  ב˜˘˙נו:  ˘˙˙˜בל  ונזכה 

ו˜ללו˙יה – ˙חל ˘נה וברכו˙יה". 

לברכה ול‡ ל˜ללה, ‡מן
ר‡˘י ˙יבו˙ ‡לול

יָך ∆̃ לֹ ֲהפֹך¿ ה' ‡¡ ”ַוּיַ
ָרָכה" ב¿ ƒָלָלה ל ¿ּ̃ ˙ ַה ָך ‡∆ ּל¿
”חייב ‡„ם... לברך ב˜ול רם כ„י 
יע˘ה  ו‡ם  ‡מן,  יענה  ˘חבירו 
עליו  נ‚זר  וחלילה  חס  כן ‡זי ‡ם 
˜ללה, ‡זי מהפך ה˜ללה לברכה".
('ספר ה‚ן ו„רך מ˘ה' ליום י‡)
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

ישראל  רבי  ברק  בבני  נפטר  מספר  שנים  לפני 
דוד ברינגר זצ“ל, יהודי תלמיד חכם וירא שמים, 
אחריו  הותיר  אשר  הקודם,  הדור  משרידי 
רבים  ותלמידים  ומפוארת,  ענפה  משפחה 

שלימד במהלך חייו.
תשע שנים לפני פטירתו הובהל רבי ישראל דוד 
לבית החולים לאחר שלא חש בטוב. מצבו לא 
היה נראה גרוע כל כך, אולם עם כניסתו לחדר 
לו,  שנערכה  ראשונית  בדיקה  לאחר  המיון, 
הרופא  של  פניו  כאשר  המשפחה  בני  הופתעו 
להובילו  הורה  והוא  סבר,  חמורת  ארשת  לבשו 

בדחיפות למחלקת טיפול נמרץ-לב.
שהובלה  האלונקה  אחר  רצו  המשפחה  בני 
ובפתח  החולים,  בית  במסדרונות  במהירות 
מן  ויצאו  נכנסו  בינתיים  להמתין.  נאלצו  החדר 
המחלקה,  מנהל  ובראשם  רופאים  צוות  החדר 
אשר לאחר טיפול מסור זימן את בני המשפחה 

לחדרו, ביקשם לשבת, ואז נאלץ לבשר להם:
מבחינתנו  כלל.  פשוט  אינו  אביכם  של  ”מצבו 
הוא מוגדר כ‘חולה אנוש‘ אשר כפסע בינו ובין 

המוות“.
בפרוטרוט  הרופא  הסביר  מכן  שלאחר  בדקות 
רצינית  בנימה  המשפחה,  בני  לפני  המצב  את 
השפיל  ולבסוף  שלב,  אחר  שלב  ראש,  ובכובד 
את עיניו כשהציג את מסקנתו: ”לפי ראות עיניי, 

לא נותרו לאביכם יותר מכמה שעות לחיות“.
הדברים נפלו על אוזניהם כרעם ביום בהיר. כך, 

בפתע פתאום המצב נעשה קשה כל כך.
הרופא  אצל  לברר  ניסה  המשפחה  מבני  אחד 
אחוזים  ישנם  והאם  הפיך,  בלתי  המצב  האם 
התחמק  הרופא  אולם  יחיה,  שהחולה  בודדים 
בקצרה,  אמר  הוא  ”התפללו“,  כך;  על  מלענות 

”אולי יתרחש נס...“.
בשקט ובדממה נכנסו בני המשפחה לחדרו של 
האב. המחזה היה מוזר למדיי; רבי ישראל דוד – 
החולה, שכב על המיטה בפנים שלוות ובהכרה 
על  המונפת  לחרב  מודע  אינו  כשהוא  מלאה, 
צווארו, ואילו בני משפחתו הבריאים סובבו את 

מיטתו בפנים שבורות ומיוסרות.
דרך  ששמעו  דוד  ישראל  רבי  של  בניו  יתר 
לעזוב  מיהרו  אביהם,  של  מצבו  על  הטלפון 
כדי  החולים  בית  לעבר  ולצאת  עיסוקיהם  את 
אף  מהם  אחד  האחרונים.  ברגעיו  עימו  לשהות 
’גשר החיים‘ לקרוא מתוכו  הביא עמו את ספר 
את סדר מעמד יציאת הנשמה, ובחדר וסביבתו 

שררה חרדת אלוקים.
שינוי,  ללא  נותר  והמצב  מה  זמן  חלף  כאשר 
זה  אחר  בזה  להתפלל.  המשפחה  בני  החלו 
לקלוח  החלו  והמזמורים  תהלים,  ספרי  נשלפו 

מפיהם בשטף וברגש קודש...
עברו בסך הכול חמישה ימים. ושוב נקבצו בני 
המשפחה לבית החולים, כאשר הפעם האווירה 
בשמחה  הגיעו  הם  לחלוטין...  שונה  הייתה 
הבריא  אביהם  את  ללוות  כדי  ובהתרגשות 

והחיוני אשר עמד להשתחרר לביתו.
מנהל  של  לחדרו  לגשת  התנדב  מהבנים  אחד 
זה  היה  השחרור.  מסמכי  על  לחתום  המחלקה 
אותו בן שחמישה ימים קודם לכן נאלץ לשמוע 
מהרופא את תחזיתו הקודרת שלא נתנה לאביו 

סיכויים רבים.
”האתה הוא זה שהיה כאן לפני חמישה ימים?“, 
”אני  הבן.  אישר  ”כן“,  בשאלה,  הרופא  פתח 
לאביך  יש  סיכויים  כמה  אותי  ששאלת  זוכר 
”עכשיו  הרופא,  המשיך  מלענות“,  והתחמקתי 
לאביך  היו  לא  באמת  כי  לך  לגלות  יכול  אני 
סיכויים רבים. אפשר לומר שאחד לכמה אלפי 
אומר,  מה  אבל,  כזה...  ממצב  יוצאים  אדם  בני 
שנאמרו  הרופא  דברי  והצלחנו!“.  התאמצנו 
בחיוך רחב ובקול נסוך גאווה, גרמו לבן להשיב 
וביקש  הרופא  בפני  התנצל  הוא  דבר.  לרופא 
לספר לו סיפור שאולי יהיה בו כדי להסביר את 

פשר הנס. הרופא הסכים, והבן החל לספר.
הממשלה  ראש  מספר.  שנים  לפני  זה  היה 
בתרדמת  ושקע  מוחי  אירוע  לפתע  קיבל  דאז 
לצד  ששהה  בנו  קם.  לא  שממנה  ממושכת 
לרופא  פנה  מצבו,  אחר  בדאגה  ועקב  מיטתו 

שטיפל באביו ושאל:
”האם קיימים אי אלו סיכויים שאבי יצא ממצבו 
האנוש ויחזור לחיים, או שמא המצב הוא בלתי 
בגילו  מישהו  מכיר  אתה  האם  ובעצם,  הפיך? 
של אבי שאי פעם יצא ממצב של תרדמת וחזר 

לחיים?“.

”אומר  בכנות:  השיב  ואז  מעט,  הרהר  הרופא 
שלא  כמעט  הרפואית  בספרות  האמת:  את  רק 
זוכר  אני  אם  אולם  שכאלו,  מקרים  רשומים 
טוב, דווקא כאן במחלקה אירע פעם נס רפואי 

שכזה...“.
בין  לפשפש  והחל  לחדרו  הרופא  פנה  וכאן 
תיקיותיו, עד שלבסוף הצליח לדלות את פרטיו 
של אותו חולה. היה זה יהודי כבן שבעים פלוס 

שהתגורר בשכונת גאולה בירושלים.
מצויד בשמו ובכתובתו של האיש פנה בנו של 
הוא  הרשומה.  הכתובת  לעבר  הממשלה  ראש 
הידפק על הדלת, וזו נפתחה בידי יהודי קשיש 

ומאיר פנים.
פנים  במאור  שנענה  ולאחר  להיכנס  ביקש  הבן 

הציג עצמו:
שהינך  כפי  הממשלה.  ראש  של  בנו  הוא  ”אני 
החולים  בבית  אבי  שוכב  מה  זמן  מזה  יודע, 
מגייסים  מצידנו  כשאנו  תרדמת,  של  במצב 
דרך  בכל  ומנסים  הרופאים  טובי  את  לרפואתו 

להביא לו מזור ותרופה.
היית  אתה  שגם  ששמעתי  כיוון  אליך  הגעתי 
שיקומי  במוסד  כ‘צמח‘  שכבת  דומה.  במצב 
הנני  עתה  אולם  לחייך,  נואש  אמרו  והרופאים 
וודאי  לחיות.  שבת  הסיכויים  כל  כנגד  כי  רואה 
או  משפחתך  בני  שנקטו  פעולה  איזו  הייתה 
נא  הואל  לחיים.  ממוות  שבת  שבגינה  רופאיך 
בבקשה לספר לי על אודותיה, יש ברשותנו את 
לרפואת  אף  זאת  לפעול  לנסות  האמצעים  כל 
אבי. לא נוותר אף על הסיכוי הקלוש ביותר...“.

מיוחד  תהליך  ”יש  הקשיש,  הגיב  ”אכן“, 
שעברתי. קיימת פעולה ייחודית שבני משפחתי 

עשו בעבורי...“.
נאלץ  הקשיש  אולם  אורו,  שיחו  איש  של  פניו 

להפר את שמחתו:
”צר לי“, הוא אמר, ”אך לא נראה לי שפעולה זו 

תוכל לפעול גם בעבור אביך“.
כבר  ”הלוא  הבן,  של  פניו  התכרכמו  ”מדוע?“, 
ואנו  האפשרויות  כל  את  בידינו  יש  לך,  אמרתי 

מעוניינים לעשות הכול למען אבינו“.
התעקש  לגביך“,  רלוונטי  לא  זה  ”מצטער, 
הקשיש. ”אבל מדוע?“, כעס הבן, ”וכי נראה לך 
לנו?!  משיש  אפשרויות  יותר  היו  שלמשפחתך 

אמור לי כבר בבקשה מה עשיתם!“,  התחנן.
פניו של הקשיש התרצנו, כשהוא שאל את הבן 

שאלה נוקבת:
כן  צאצאים,  ששים  ישנם  לאביך  גם  ”וכי 
שישפכו  ונכדות  נכדים  ובנות,  בנים  ירבו: 
בתפילות,  שמים  שערי  ויקרעו  כמים  דמעות 
ישוב  ואף  בחיים  יישאר  וסבם  שאביהם  כדי 
לאיתנו?! לי יש, ברוך ה‘, והם עשו זאת; במשך 
כל הזמן שהייתי מוטל על מיטת חוליי לא הרפו 
ששבתי  פלא  זהו  האם  מלהתפלל.  צאצאיי 
ממוות לחיים?! האם תבין עכשיו מדוע אמרתי 

לך שהעצה אינה רלוונטית בעבור אביך...?!“.
לא  מעולם  שפרטיו  המעשה,  היה  כאן  ”עד 
אומתו על ידי“, סיים בנו של הרב ברינגר, ואחר 

אמר לרופא בקול נחוש:
לא  ימים  חמישה  לפני  כי  היטב  אתה  יודע  ”הן 
נתת לאבי כל סיכוי. אמרת לי אז בביטחון כי לא 
נותרו לו יותר מכמה שעות לחיות, וכיצד תיטול 

עכשיו את התהילה על הצלתו?!
לאבי שיחיה יש למעלה ממאה ושלושים ילדים 
ונכדים, כן ירבו, שלמן אותו רגע שבו התוודעו 
וקרעו  לעיניהם  שינה  נתנו  לא  הקשה,  למצבו 
כל  רופא  לפני  ובבכיות  בתפילות  שמים  שערי 
זה  וכיצד  וסבם.  לאביהם  מזור  שיחיש  בשר 

תאמר עכשיו בגאווה: ’הצלחנו!‘“?
מנהל המחלקה שלא יכול היה להישאר אדיש 
קם  ובנחישות,  באומץ  שנאמרו  הדברים  לנוכח 

ממקומו ואמר: ”ניצחת“.
הוא נפרד מהבן ומאביו בלחיצת יד חמה, ואחר 
עוקב  כשהוא  לחדר  מחוץ  אל  אותם  ליווה 
מלאי  במבטים  המסדרון  סוף  עד  אחריהם 

הערצה.
מאלף  שיעור  בחייו,  לראשונה  קיבל,  עתה  זה 

בכוחה של תפילה.
’מוסף שב“ק‘ האזינו תשע“ז

בין שתי עיירות...
המשגיח רבי ירוחם הלוי ממיר היה 
תתורו‘  ’לא  של  הלאו  את  ממשיל 
לאדם ההולך בשביל המוליך לשתי 
מאוכלסת  האחת  העיירה   – עיירות 
רגל  דריסת  בה  ואין  ביהודים  כולה 
מאוכלסת  חברתה  ואילו  לגויים, 
רגל  דריסת  בה  ואין  בגויים  כולה 
האדם  צועד  עוד  כל  ליהודים; 
להסתפק  הוא  יכול  הדרך,  באמצע 
אם  בה  מהעוברים  אחד  כל  על 
שנכנס  מרגע  אך  גוי,  או  יהודי  הינו 
לא  להפך,  וכן  היהודית,  לעיירה 
יהיה לו כל ספק מיהו העומד לפניו.
על  להסתכל  יש  אופן  באותו 
בעולם,  והטומאה  הקדושה 
אין  בתכלית:  שונות  עיירות  כשתי 
הטומאה,  בצד  אחיזה  לקדושה 
ואין לטומאה אחיזה בצד הקדושה. 
מחברו  ומבקש  שהמסתפק  ומכאן 
אות  טמא,  לדבר  שבקדושה  עניין 

הוא כי אינו נמצא ב‘עיירה‘ הנכונה.
את  לזכות  הוא  ברוך  הקדוש  רצה 
כולם  את  להכניס  וכביכול  ישראל, 
להם  הרבה  לפיכך  אחת,  ל‘עיירה‘ 
אמורים  ובפרט  ומצוות.  תורה 
הדברים על מצוות ציצית השקולה 
עוטפת  שהיא  המצוות,  כל  כנגד 
עיירה  כאותה   – צידנו  מכל  אותנו 
אחר  בה  לתור  מקום  שאין  יהודית 
כל דבר מלבד ”וראיתם אותו“ – את 

ה‘ יתברך.
על כן מצווה התורה בנוגע למצווה 
זו: ”וראיתם אותו... ולא תתורו אחרי 
אתם  אשר  עיניכם  ואחרי  לבבכם 
תשמרו  עוד  כל  אחריהם...“ –  זונים 
עצמכם בתוך ה‘עיירה‘ מבלי להביט 
הספק  יתעורר  לא  לה,  מחוץ 
אחרי  תתורו  אם  אולם  בליבכם, 
אזי  לה,  מחוצה  אל  להביט  עיניכם 
ספיקות  בלבכם  להתעורר  עלולים 
תורה‘  (’דעת  ישורן  מי  אחריתן  אשר 

שלח עמ‘ קלא).

מקור לאיסור הגאווה
’היהודי  נשאל  ופעם  היה  מעשה 

הקדוש‘ מפשיסחא מפי מקורביו:
עד  רואים  אנו  רבים  במקומות  הנה 
כמה גינו חכמינו זיכרונם לברכה את 
הממון.  תאוות  ואת  הכבוד  תאוות 
מקור  מצינו  היכן  וכי  להבין,  ויש 

בתורה לאסור תאוות אלו?
רמוז  הדבר  כי  הרבי  להם  השיב 
האותיות  שהנה  שלפנינו:  בפסוק 
’ג“ם‘,  הן:  ’ל“ב‘  אותיות  שאחר 
’עי“ן‘  אותיות  שאחרי  והאותיות 
התורה:  אמרה  וכאשר  ’כס“ף‘,  הן: 
ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  ”ולא 
נתור  שלא  אף  בכך  רמזה  עיניכם“, 
’ל“ב‘  אחר האותיות שאחרי אותיות 
הרומזת   – ’גם‘  תיבת  שהן  ו‘עי“ן‘, 
רבות  שמצינו  [כפי  הכבוד  לתאוות 
ותיבת  לרבות“],   – ”‘גם‘  בגמרא: 
הממון  לתאוות  הרומזת   – ’כסף‘ 

(’עטרה לראש צדיק‘, ליקוטים יקרים שלח).

את  רשומות  דורשי  דרשו  זה  כעין 
ָחָכם  ” ֵלב  ב):  י  (קהלת  הכתוב:  לשון 
החכם  ִלְשֹמֹאלֹו“;  ְּכִסיל  ְוֵלב  ִליִמינֹו 
ל‘לב‘  שמימין  האותיות  אל  מביט 
וענווה,  מיעוט  שמשמעותן  ’אך‘,   –
הוא  ברוך  שהקדוש  גורם  ובכך 
טו),  נז  ישעיהו  (ראה  במחיצתו  ישכון 
האותיות  אל  מביט  הכסיל  ואילו 
שמשמאל ל‘לב‘ – ’גם‘, שמשמעותן 
ריבוי וגאווה. והרי על המתגאה אמר 
הקדוש ברוך הוא (סוטה ה א): ”אין אני 
והוא יכולין לדור בעולם“ (’ארץ חמדה‘ 
[למלבי“ם] ליקוטים לוירא, בשם ה‘חוות יאיר‘).

סגולה לזכירת התורה והמצוות
למדן  שהיה  אחד  בחסיד  מעשה 
פעם  התאונן  אשר  בתורה,  וגדול 
מקוצק  מנדל  מנחם  רבי  רבו  לפני 

השיבו  לימודו.  את  זוכר  שאינו 
הצדיק על אתר: ”הסגולה לבעייתך 
אחרי  תתורו  ’ולא  בתורה:  קיימת 
למען  עיניכם...  ואחרי  לבבכם 

תזכרו...‘“. (’שיח שרפי קודש‘ שלח).
היה ה‘חפץ חיים‘ ממשיל על כך את 
בחורבה  שדר  לאדם  משל  משלו: 
מעופשת ומרובבת בבוץ וטיט, אשר 
לשפצה,  החליט  הימים  מן  ביום 
אולם ממון לא היה בידו. סובב הלה 
ולבסוף  עצות,  אובד  כשהוא  בשוק 
מפוארת.  נוף  תמונת  עיניו  צדו 
האיש  רכש  האחרונות  בפרוטותיו 
הקיר  על  אותה  ותלה  התמונה  את 
שהדבר  מחשבה  מתוך  המלוכלך, 
דירתו.  עליבות  את  במקצת  ייפה 
הדבר  גרם  זאת  שבמקום  אלא 
לתוצאה הפוכה, שכן התמונה היפה 
והעליבות  הלכלוך  את  הדגישה  רק 

שסבבו אותה...
נתן  הוא  ברוך  הקדוש  והנמשל: 
את  לרומם  כוח  הקדושה  בתורה 
קדושה  בליבו  ולהשריש  האדם 
תוכל  שהיא  כדי  אולם  וטהרה, 
עליו  בלבבו,  ולפעול  להיחקק 
תתורו‘,  ’ולא  על  תחילה  להקפיד 
איסור,  ממחשבות  ליבו  את  לנקות 
את  התורה  תפאר  כך  אחר  ורק 
ליבו ותקדש אותו בקדושת התורה 
תזכרו  ”למען  בו:  ויקוים  והמצוות, 
והייתם  מצותי  כל  את  ועשיתם 
הלשון‘  (’שמירת  לאלוקיכם“  קדושים 

ח“ב פ“ב).

ברוך  רבי  הגאון  ביאר  לכך  בדומה 
בתהלים  הפסוק  את  ליבוביץ  בער 
ואתעבה  שנאתי  ”שקר  קסג):  (קיט 
יכול  אדם  אין  אהבתי“;  תורתך 
אלא  אהבתי“,  ”תורתך  לידי  להגיע 
אם כן הוא שונא ומתעב את השקר. 
מתוק   – שהרע  חושב  עוד  כל  שכן 
הוא, ותאב לו, הרי יש חשש פן יתור 
אחרי לבבו. רק אם ילמד להכיר את 
יזכה  אזי  השקר,  של  רעתו  עומק 
”למען  בו:  ויקוים  לתורה,  להתחבר 
תזכרו ועשיתם את כל מצותי“ (’ברכת 
שמואל‘ קידושין סי‘ כז, בעניין תורה ודרך ארץ).

סיפר  עניין  באותו  לעניין  מעניין 
חתנו הגאון רבי משה ברנשטיין, כי 
אמריקה  בגולת  חמיו  ששהה  בעת 
כמה  בעבורו  בנו  ישיבתו,  לטובת 
ממוקיריו בית חדש בעיירתו קמניץ. 
את  לגלות  הופתע  לקמניץ  כששב 
הבית החדש, אולם לאחר סיור קצר 
דוק  לפתע  נראה  חדריו,  בין  שערך 
הוא  מעמד  באותו  בעיניו.  צער  של 
לא אבה לגלות מדוע, אולם זמן מה 
לאחר מכן שח בפנים קורנות לחתנו 

הגדול:
הצטערתי  החדש  לבית  ”כשהגעתי 
לראות כי חלונותיו פונים לביתו של 
וערב.  שתי  התנוסס  שעליו  כומר 
אולם כיוון שלא חפצתי לאכזב את 
אלו שכה טרחו בעבורי, לא אמרתי 
הצטערתי  כאמור  בתחילה  דבר. 
כזה,  במקום  דירתי  את  ששיכנו 
ספר  לידי  נקלע  זמן  לאחר  אולם 
על  הנודע  הסיפור  את  קראתי  שבו 
בשלג  שרקד  אדלר  נתן  רבי  אודות 
כאשר זכה לראשונה להימנע מלאו 
יחדו‘.  ובחמר  בשור  תחרש  ד‘לא 
לשמוח,  אני  אף  התחלתי  אז  או 
מצווה  לקיים  יום  בכל  אני  זוכה  הן 
אחרי  תתורו  ד‘ולא  מדאורייתא 
כשעבודה  עיניכם‘  ואחרי  לבבכם 
לא  ואיך  ממש,  עיניי  מול  זרה 
עמ‘  ברנשטיין]  [לר“מ  (’הגיונות‘  אשמח?!“ 

סה).

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססימעמעשה אמונים ם
תפילתם של מאה ושלושים נכדים...קריאת שמע – פרשת ’ויאמר‘ (ח‘)


