
שוחד השוטרים מסלף דברי השופטים
”א ַתֶּטה ִמְׁשָּפט א ַתִּכיר ָּפִנים ְוא ִתַּקח ׁשַֹחד ִּכי ַהּׁשַֹחד 

ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם“ (טז יט)

חג  של  מוסף  בתפילת  הנאמר  הנחלת‘  ’אתה  בפיוט 
השבועות אנו אומרים: ”הַזהָרַת שוֹפטים ַּבל שוחד רָשָע 

לָמוּת, וצַוָּאת שוטרים לבַל הַכֶּר פָנים“.

רבי מאיר דן פלוצקי בעל ’כלי חמדה‘ למד מלשון הפייטן 
כי איסור לקיחת שוחד לא נאמר רק לשופטים – הדיינים, 
אל  דינם  גזר  את  להוציא  הממונים  לשוטרים  אף  אלא 
הפועל. והדעת נותנת כן, כי אילו ייקחו השוטרים שוחד, 

תהיה תוצאתו שווה והוא יגרום לעיוות הדין.

רוזנבלום  חיים  שמואל  רבי  פירש  זה  חידוש  פי  על 
מלומז‘א תמיהה העולה על הפסוק שלפנינו: 

א  ַתֶּטה...  ”א  יחיד:  בלשון  הכתוב  פתח  מה  מפני 
ַתִּכיר... ְוא ִתַּקח...“, וסיים בלשון רבים: ”ֵעיֵני ֲחָכִמים... 
ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם“? ויש לומר שבא לרמז שדי בלקיחת שוחד 
 – ה‘חכמים‘  דברי  לסילוף  לגרום  כדי  יחיד  שוטר  בידי 

הדיינים, אף כי הם ’צדיקים‘ שלא לקחו שוחד.
’כלי חמדה‘; ’בכורי שחר‘ סי‘ יד

הנוטל שוחד מאריך באחד
”ְוא ִתַּקח ׁשַֹחד“ (טז יט)

על אחד מדייני העיר לבוב יצא רינון כי הוא נוטל שוחד. 
העיר  רב  של  במניין  הלה  שהתפלל  הפעמים  באחת 
הרב  הבחין  יעקב‘,  ’ישועות  בעל  אורנשטיין  יעקב  רבי 
על  יתר  שמע  שבקריאת  ’אחד‘  בתיבת  מאריך  האיש  כי 

הראוי מצד ההלכה (ראה שו“ע או“ח סא ו).

כאשר התעניין ה‘ישועות יעקב‘ אצל הדיין לפשר הנהגתו 
זו לא היה בפיו מענה ראוי. משכך אמר לו הרב בתוכחה 
הן  ב‘אחד‘:  מאריך  הנך  מדוע  אני  לך  ”אסביר  מוסתרת: 
אמרו חכמים (שבת י א): ’כל דיין שדן דין אמת לאמיתו... 
כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית‘; 
אתה שנטלת שוחד בוודאי אינך דן דין אמת, וכיוון שלא 
בראשית,  במעשה  הוא  ברוך  לקדוש  שותף  להיות  זכית 
אחד‘  ’ה‘  כי  ובהדגשה  בקול  באמת שתכריז  ראוי  כן  על 

ואינך שותף לו...“.
’שיחת חולין של ת“ח – החדש‘ פ“ה אות ב

”אלקים תן במדבר הר“
”ְוַקְמָּת ְוָעִליָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה‘ ֱאקֶי ּבֹו" (יז ח)

מכל  גבוה  המקדש  שבית  מלמד   – ועלית‘  ”‘וקמת 
המקומות“ (רש“י).

אמר הגרי“ז מבריסק:

לא במקרה נבנה בית המקדש במקום גבוה, אלא מצד 
טו  (שמות  ככתוב  הר,  על  בנוי  להיות  הוא  צריך  הדין 

יז): ”ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְת“. וכן שנינו בתוספתא 
(ברכות א טו): ”אין השכינה חוזרת לתוכה [לירושלים] עד 

שתעשה הר“.

תן  יקרא‘: ”אלקים,  ’דרור  בפיוט  מזמרים  אנו  זו  מסיבה 
בַּמדבר הר“ – החזר את מקום המקדש השומם כמדבר 

להיות הר, כדי שיוכל בית המקדש להיבנות עליו.
הגש“פ ’מבית הלוי‘ עמ‘ רמח

ה‘ מעיד עליכם כי ’לא תוסיפון לשוב‘
”ַוה‘ ָאַמר ָלֶכם א תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶר ַהֶּזה עֹוד“ (יז טז)

רמז נפלא בלשון הפסוק דרש רבי אפרים זלמן מרגליות 
בספרו ’מטה אפרים‘: 

כי  ללמדך  ’אלול‘.  תיבות  ראשי   – א“  ָלֶכם  ָאַמר  ”ַוה‘ 
ולהתחרט  בתשובה  לשוב  האדם  צריך  אלול  בחודש 
ָלֶכם  ָאַמר  ”ַוה‘  בו:  שיקוים  עד  ליבו,  מעומק  חטאיו  על 
א תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶר ַהֶּזה עֹוד“, וכפי שפסק הרמב“ם 
(תשובה ב ב) שדרגת התשובה הרצויה היא שיעזוב חטאו 

ויתנחם על עברו: ”ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב 
לזה החטא לעולם“.

’מטה אפרים‘ בתיקונים והשמטות שבסוף הספר

אמירת קדושה עם החזן, כיצד?
ֵאָליו   קֶיֱא ה‘   ְל ָיִקים  ָּכמִֹני   ֵמַאֶחי  ִמִּקְרְּב ”ָנִביא 

ִּתְׁשָמעּון" (יח טו)

עם  מסאטמר  יואל  רבי  האדמו“ר  בהיות  תשי“ט,  בשנת 
מקורביו על סיפון האונייה שהובילה אותו לארץ ישראל, 
התגלגלה השיחה על גדלותו של המהרי“ל דיסקין. בין 

הדברים סיפר אחד מבני החבורה כי על אף שרבי חיים 
מבריסק התבטא על המהרי“ל שניתן להמליץ עליו את 
הפסוק: ”ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון...“, כאשר ביקשו לקבוע עובדה 
זו בספר שיצא על חייו ופועלו של המהרי“ל, הורה אחד 
זה  פסוק  כי  הייתה  טענתו  זאת.  לכתוב  שלא  הגדולים 

נאמר רק על נביא.

מששמע זאת הרבי מסאטמר הגיב מיד בחריפות: ”הרי 
והוסיף  קדושה...!“,  בהלכות  איגר  עקיבא  רבי  ישנו 

ברעדה: ”נו... האר“י הקדוש שאני“.

המקורבים שהכירו בגדלותו של הרבי, שמרו את דבריו, 
ומיד כשהגיעו לארץ מיהרו לפענחם. אחר שיגעו, מצאו 
את פסק ה‘שולחן ערוך‘ (או“ח קכה א) כי באמירת ’קדושה‘ 
ונעריצך...“,  ”נקדישך  הפתיחה:  את  אומר  לבדו  החזן 
אף  אשר  קדוש...“.  ב“קדוש  רק  אליו  מצטרף  והציבור 
הגר“א (שם א) מסכים עמו, ומבאר כי דין ה‘קדושה‘ כדין 
שמה  יהא  ב‘אמן  רק  לחזן  מצטרף  שהציבור  ה‘קדיש‘ 

רבא‘.

אך לעומת זאת רבנו עקיבא איגר הביא בשם ספר ’נזירות 
שמשון‘ בלשון זו: ”אבל בכתבי האר“י כתב דיש לומר כל 

הקדושה עם הש“ץ מילה במילה. ואליו תשמעון“.
’עולמות שחרבו‘ עמ‘ סה

השח בין ישתבח ליוצר – המקטרגים חוזרים עליו
”ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַר ַהֵּלָבב ֵיֵל ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו“ (כ ח)

יוסי  רבי  שיטת  את  רש“י  הביא  זה  לפסוק  בפירושו 
פן  הירא  אדם  על  מדבר  זה  שפסוק  א)  מד  (סוטה  הגלילי 
ימות במלחמה מחמת העבירות שבידו. וב‘טור‘ (או“ח נא) 
הוסיף בשם הירושלמי, כי אף: ”השח בין ישתבח ליוצר 
אור – עבירה היא בידו וחוזרין עליה ממערכי המלחמה“. 
זו  מימרא  מצא  שלא  א,  לו  מנחות  תורה‘  ’טל  [ראה 

בירושלמי שבידינו].

מֶת  משה  רבי  מביא  הירושלמי  לדברי  מחודש  פירוש 
מפרמיסלא תלמיד המהרש“ל:

כשנעמד האדם להתפלל, מנסים המקטרגים לעכב את 
תפילתו מלהתקבל. וכדי לגבור עליהם תיקנו את ’פסוקי 
דזמרה‘, שכשמם כן הוא, הם ’זומרים‘ ומקצצים את כוח 

המקטרגים הללו.

סגולה זו מועילה רק למתפלל את סדר התפילה ברצף 
מבטל  ל‘יוצר‘,  ’ישתבח‘  בין  ומפסיק  השח  אולם  כראוי, 
המקטרגים  שבים  שכך  וכיוון  המזמורים,  סגולת  את 
עליה  ”חוזרין  הירושלמי:  כוונת  וזו  תפילתו.  את  לעכב 
חוזרים  שהסתלקו  שהמקטרגים   – המלחמה“  מעורכי 

ונלחמים לעכב את תפילתו.
’מטה משה‘ ח“א סימן נג

פרשת שופטים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
שופטים

ּׁש

פני ם

ה‘תמי“ם‘ זוכה להיות עם ’ה‘ אלוקיך‘
”ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה‘ ֱאקֶי" (יח ג)

של  מעלתם  גודל  על  רמז  מצינו  זה  בפסוק 
מ‘עשרה  להיות  הכנסת  לבית  המשכימים 

ראשונים‘ לתפילה ולעניית אמן:

משכימים‘,  מי‘  ’תהיה  תיבות:  ראשי   – ”תמי“ם“ 
”תמים תהיה“ – בגימטרייה י‘ פעמים אמן, ומכאן 
אמן  ולעניית  לתפילה  המשכימים  שעשרה 
אלקיך‘,  ה‘  ’עם  להיות  זוכים  השחר  ברכות  על 
הוא  ברוך  שהקדוש  ב)  ו  (ברכות  בגמרא  כמבואר 

נמצא עם עשרת הראשונים בבית הכנסת.
’קול יהודה‘

241 תשע"ח

רזי אמונים 
ם,
אל
רזיחד, 

’ עם להיות

מרמזי אמןם 
בפרשה

”בשביל המידה הזאת של עניית אמן נקראו ישראל צדיקים, 
שנאמר (ישעיה כו ב): ’ויבא גוי צדיק שומר אמונים‘“.
(’כד הקמח‘ [לרבנו בחיי] ערך אמונה)

ברכות השחר – בקול, בכוונה, בחברותא.

 יהודי יקר!
התחל את יומך באמירת ברכות השחר בחברותא. 
כך תזכה להיקרא צדיק ולהיכתב בספרם של 
צדיקים גמורים, לאלתר לחיים טובים ולשלום. 
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

את הסיפור שלפניכם סיפר הרה“ג רבי שמואל דוד הכהן פרידמן שליט“א, בעל ה‘שדה צופים‘. וזאת 
על פי הוראתו של אחד מגדולי ישראל שהורה לו כי מצווה לפרסם את דבר המעשה למען יכירו 
הרבים וידעו את גודל ערכה ומעלתה של תפילה בציבור, עד שבזכותה התגלגלה השגחה פרטית 

שהיה בה הצלה לדורות. וכך מספר הרב פרידמן:
טורונטו  לעיר  טסתי  מספר  שנים  ”לפני 
משפחתית.  בשמחה  להשתתף  כדי  שבקנדה, 
לארצות  חזרה  בדרך  התעופה  בשדה  בהיותי 
הברית, התבוננתי בשעון ונוכחתי לראות כי אם 
לא אתפלל מנחה לפני הטיסה, אאלץ להתפלל 

ביחידות במהלך הנסיעה.
ראויה  תפילה  על  לוותר  רציתי  שלא  כיוון 
בציבור, החלטתי שלא לחסוך בכוחות ובמאמץ, 
והתחלתי להסתובב בין הדלפקים והטרמינלים 
השונים בשדה התעופה כדי ללקט מניין יהודים 
הצלחתי  ניכר,  מאמץ  לאחר  אט,  אט  כשרים. 
הנוסעים  מבין  לאסוף  דשמיא  בסייעתא 
יהודים  עשרה  השונים  בטרמינלים  המפוזרים 
צדדית  בפינה  כולם  את  אפוא  כינסתי  כשרים. 

והתפללנו יחדיו מנחה ברגש רב.
אחד  אליי  ניגש  התפילה  שהסתיימה  לאחר 
תואר  אשר  מוכר  בלתי  יהודי  מהמתפללים, 
עובדת  את  הסגירו  האציליות  והנהגותיו  פניו 
אצלי  והתעניין  מכובדת,  תורנית  אישיות  היותו 
כתובתי,  את  בשמחה  לו  נתתי  מגוריי.  לכתובת 

ולאחר מכן נפרדנו ופנינו איש איש לדרכו.
הידפק  מטורונטו,  שובי  לאחר  מספר  ימים 
פנים  הדור  יהודי  פארק  שבבורו  ביתי  דלת  על 
וביקש לשוחח עימי. ניגשתי לדלת וזיהיתי מיד 
כי מדובר באותו אדם שפגשתי בשדה התעופה.
הכנסתיו לביתי, הושבתיו ליד השולחן ושאלתיו 
סוער  בבכי  האיש  פרץ  בתגובה  למבוקשו. 
ארוכות  דקות  לאחר  רק  להירגע.  הצליח  ולא 

הצלחתי להרגיעו והוא החל בסיפורו העצוב:
עשרה  שמונה  לו  מלאו  שטרם  נער  לי.  יש  ’בן 
שנים. עד לא מכבר חבש הוא את ספסלי אחת 
כשהוא  הקודש,  בארץ  החשובות  מהישיבות 
נחת  לי  ומסב  רבה  בהתמדה  בתורה  הוגה 
ואושר. אינני יודע מתי ומדוע אירע הדבר, אולם 
לפני זמן לא רב הופתעתי לשמוע כי בני נשלח 
מהישיבה, וכי מצבו הרוחני הולך מדחי אל דחי 

וכבר הגיע כמעט עד שאול תחתית.
ולאחר  הקודש,  לארץ  לנסוע  בחרדה  מיהרתי 
להצטרף  לשכנעו  הצלחתי  מרובים  מאמצים 
אליי ולשוב לארצות הברית. עם שובי לארצות 
הברית התחלתי מיד בחיפושים קדחתניים אחר 
דשמיא,  ובסייעתא  לקבלו,  שתסכים  ישיבה 
המתמחה  מתאימה  ישיבה  מצאתי  רב  בקושי 
בטיפול בבחורים שכאלו, וליבי מלא תקווה כי 
אט אט הם יצליחו לחלצו ממצבו ולהעלותו על 

דרך המלך‘.
בקול  האב  המשיך  כבודו?‘  אל  באתי  ’מדוע 
מוסד  של  פעילותו  אופן  שלפי  ’משום  נשבר, 
זה, אחד מהתנאים שהציבו מנהלי מוסד בפניי 
הוא שעליי להתחייב למשך התקופה הראשונה 
למצוא לבני מקום עבודה ראוי לשעות הבוקר. 
בישיבה  ישהה  השנייה  היום  במחצית  כאשר 
את  יעשו  אשר  הצוות,  אנשי  של  חסותם  תחת 

מיטב המאמצים להעלותו לדרך הישר.
לבני  למצוא  יואיל  כי  מכבודו,  אפוא  ביקשתי 
חפץ  איני  כי  שבבעלותו,  במשרד  עבודה  איזו 
ונמצאתי  חלילה,  ראוי  שאינו  במקום  שיעבוד 

מקלקל במקום לתקן‘.
’זהו קרש ההצלה האחרון בעבורו‘, הוסיף האב 
בבכי,  שוב  ופורץ  בידיו  פניו  את  מליט  כשהוא 
של  עתידו  זה,  למוסד  להכניסו  אצליח  לא  ’אם 

בני נתון בסכנה, ואני אנה אני בא‘“.
ממשיך ומספר הרב פרידמן:

”הקשבתי בצער לדבריו של האב השבור, ליבי 
כיצד  ידעתי  לא  אולם  עליו,  רחמים  התמלא 
כל  במשרדי  הייתה  לא  עת  באותה  להשיבו. 
משרה פנויה, ואף אם הייתה כזו, לא הייתי חפץ 
לאייש אותה בבחור חסר ניסיון ואחריות. אולם 
חשבתי לעצמי כי לא לחינם גלגל הבורא יתברך 

את הסיפור לפתחי, והחלטתי לנסות לעזור.
קנקנו‘,  על  ואתהה  בנך  את  מחר  אליי  ’שלח 

עדיין  יודע  אינני  עצמי  כשאני  מהאב,  ביקשתי 
כיצד אעזור לו. האב הודה לי מעומק ליבו ויצא 

מהמשרד.
אותו  קיבלתי  למשרדי.  הבחור  הגיע  למחרת 
בכבוד והתחלתי לשוחח עמו. עד מהרה נוכחתי 
ואצילי  עדין  בחור  הוא  תכונותיו  בעומק  כי 
בתחילה  ניסיון.  לתקופת  לקבלו  והחלטתי 
למשרד,  מחוץ  קלות  לשליחויות  אותו  שלחתי 
עצמו  והוכיח  אימוני  את  רכש  הוא  אט  ואט 

כבעל אחריות.
באחד  קיבלתי  ולאחריותו  לנאמנותו  עדות 
סכום  הבחור  בידי  מסרתי  כאשר  מהימים 
הייתה  השעה  בבנק.  להפקידו  כדי  נכבד  כסף 
הדגשתי  אולם  להיסגר,  עמד  והבנק  מאוחרת 
היום  עוד  מופקד  להיות  חייב  הכסף  כי  בפניו 

בחשבון הבנק.
לעבר  מקשת  כחץ  ורץ  הכסף  את  נטל  הבחור 
ומתנשף  מתנשם  חזר  מה  זמן  ולאחר  הבנק, 
הסכום  על  המעידה  קמוטה  קבלה  כשבידיו 

שהופקד זה עתה בבנק.
הופקד  הכסף  הופתעתי;  בקבלה  כשהבטתי 
הבנק,  של  הסגירה  שעת  לאחר  מספר  דקות 
שעת  לאחר  כי  ידעתי  בנק  אותו  את  ובהכירי 
בל  ’חוק  וזהו  איש,  מכניסים  הם  אין  הסגירה 
כיצד  הבחור  מפי  התעניינתי  מבחינתם.  יעבור‘ 
כי  תומו  לפי  סיפר  והוא  זאת,  לעשות  הצליח 
אכן, כשהגיע לשערי הבנק גילה כי הסניף סגור, 
את  למלא  מאודו  בכל  חפץ  שהוא  כיוון  אולם 
שליחותו, נקט הוא בתחבולה מתוחכמת ונועזת 
התחבולה  להכניסו...  השומר  את  לאלץ  כדי 

פעלה והכסף הופקד.
במשרד  הבחור  הועסק  ארוך  זמן  במשך 
בבד,  בד  כאשר  הבוקר,  בשעות  שברשותי 
בישיבה  והתעלה  הוא  עלה  הצהריים  בשעות 
הופיע  בהיר  שביום  עד  למד.  שבה  המיוחדת 
ברוך  כי  לי  וסיפר  מאירות,  בפנים  בביתי  האב 
בקרוב  עומד  שהוא  עד  והתעלה  עלה  בנו  ה‘ 
כל  במשך  בה  וללמוד  רגילה  לישיבה  לעבור 

שעות היום.
שמחתי מאוד מהבשורה הטובה ועל כך שזכיתי 
נפש  בהצלת  חלק  וליטול  טוב  שליח  להיות 
שמחתי  שוב  מכן  לאחר  מה  זמן  מישראל. 
ממשפחה  זיווגו  את  מצא  הבחור  כי  להתבשר 
חשובה ומיוחסת, וכשנה לאחר מכן נודע לי כי 

בחסדי שמים נולד לו בן זכר.
בביתי,  הטרי  האב  הופיע  הלידה  לאחר  כחודש 
ככוהן  לשמש  כיבדני  משמחה  קורנות  ובפנים 

במעמד ’פדיון הבן‘ שהוא עומד לערוך לבנו.
המיועד  ביום  בשמחה.  ההזמנה  את  קיבלתי 
כשהגעתי  המעמד.  נערך  שבו  לאולם  הגעתי 
ואני  מנחה,  תפילת  של  בעיצומה  הציבור  עמד 
הבן  לאבי  מרותקות  כשעיניי  הצד  מן  עמדתי 
המכונס בפינתו בתפילה שמונה עשרה נרגשת, 

כשכל דמותו אומרת אצילות ורצינות.
הסב  של  בעיניו  עיניי  נפגשו  מסוים  ברגע 
בתפילת  בהתרגשות  נזכרתי  ולפתע  המאושר, 
שם  אי  יחדיו.  בה  נוכחים  שהיינו  אחרת  מנחה 
שדה  של  נידחת  בפינה  לגמרי,  שונה  בסביבה 

התעופה של טורונטו...
אותנו  שהפגישה  תפילה  אותה  זו  הייתה 
במסירות  שנאמרה  מנחה  תפילת  לראשונה, 
להפסיד  שלא  במטרה  דביקות  מתוך  נפש, 
תפילה במניין. והנה פירותיה המופלאים זוהרים 
שב  ונגדע,  שכמעט  ענף  כאשר  עיניי,  לנגד 
לצמוח ולהצמיח פירות הילולים שעוד עתידים 
גם הם להתפתח לדורי דורות כשרים בישראל.

כאשר סיפרתי עובדה זו לכ“ק האדמו“ר מבויאן 
רבים,  בת  בשער  לפרסמה  לי  הורה  שליט“א, 
שיכול  העצום  הרווח  את  לכול  ולהודיע  לידע 
לנוב כתוצאה מתפילת מנחה אחת שהתאמצתי 

להתפלל בציבור“.
’שדה אחוזה‘ עמ‘ תקמה

’ולא תתורו‘ – לצורך עצמכם
”ְוא  לט):  טו  (במדבר  לפסוק  בביאורו 
ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו 
הביא  ַאֲחֵריֶהם“,  זִֹנים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 
רש“י את לשון הפסוק שנאמר לגבי 
ִמּתּור  ”ַוָּיֻׁשבּו  כה):  יג  (שם  המרגלים 
הם  והעינים  ”הלב  וביאר:  ָהָאֶרץ“, 
את  לו  ומסרסרים  לגוף  מרגלים 
חומד  והלב  רואה,  העין  העבירות: 

והגוף עושה את העבירות“.
ביאר רבי חיים מצאנז: לימדה אותנו 
התורה כי קיום המצוות חייב להיות 
לשמו יתברך בלבד ולא לשם הנאה 
”ולא  הכתוב:  אמר  וכך  עצמית. 
כמרגלים   – לבבכם“   אחרי  תתורו 
בארץ,  כמטיילים  עצמם  המראים 
לצורך  היא  האמתית  כוונתם  אך 
אחריה,  אותה ולרגל  לתור  עצמם – 
אלא: ”ועשיתם את מצוות ה‘“ – אך 
חיים‘  (’דברי  ה‘  ציווה  שכך  משום  ורק 

שלח).

משמואל‘  ה‘שם  ואמר  הוסיף 
כאן  נאמר  שלפיכך  מסוכוטשוב, 
כי  רבים.  בלשון  לבבכם“  ”אחרי 
את  א)  נד  (ברכות  בגמרא  שדרשו  כפי 
פרשיות  בתחילת  שנאמר  הפסוק 
לבבך“ – ”בשני  שמע: ”בכל  קריאת 
יצריך, ביצר טוב וביצר רע“, כך יש 
הכתוב:  בלשון  אף  לכאורה  לדרוש 
 – טוב‘  ב‘יצר  שאף  לבבכם“,  ”אחרי 
להיזהר  יש  המצוות,  עשיית  בשעת 
טובת  המבקש  הלב  אחר  מלטעות 
את  שתרו  מרגלים  כאותם  עצמו, 
והחובה  עצמם.  לטובת  הארץ 
את  לקיים  היא  האדם  על  המוטלת 
מצוות ה‘ בלי תנאי, רק משום שכך 
דחנוכה  ז‘  ליל  משמואל‘  (’שם  ה‘  רצון  הוא 

תרע“ד).

הוסיף  שבדרון  שלום  רבי  המגיד 
וביאר את ששמע מאדם גדול שיש 
בהשוואה זו כדי לדרוש ’קל וחומר‘ 

כלפינו:
הקדוש  להם  שנתן  המרגלים,   אם 
את  לתור  מבוקשם  את  הוא  ברוך 
נענשו  כדין),  שלא  שביקשו  (אף  הארץ 
בעונש כה חמור, על אחת כמה גדול 
שמלכתחילה  מי  של  עונשו  יהיה 
רצונו  את  למלא  רשות  קיבל  לא 
תתורו“.  ”ולא  במפורש:  והצטווה 
עלינו  כמה  עד  ללמוד  נוכל  ומכאן 
(’להגיד‘  זה  חמור  באיסור  להיזהר 

שלח).

קשר שאינו ניתר לעולם
ביאור נוסף ללשון ’ולא תתורו‘ אמר 

החוזה מלובלין:
והלכתם  חטאתם  חלילה  אם  גם 
בכל  עיניכם“,  ואחרי  לבבכם  ”אחרי 
זאת: ”ולא תתורו“ – אל לכם לחשוב 
שביניכם  הקשר  וניתק  שהותר 
ֵאַלי...  ”ׁשּובּו  אלא:  אלוקיכם,  לבין 
זאת  ז).  ג  (מלאכי  ֲאֵליֶכם“  ְוָאׁשּובה 
ברוך  הקדוש  בין  שהקשר  משום 
לעולם  קיים  ישראל  לכנסת  הוא 
ותמיד הוא מצפה לתשובתכם (ליקוט 

’אבני זכרון‘ אות תקפד).

מאיר  רבי  הרה“ק  דרש  זה  כעין 
מכך  מאוסטרובצה  יחיאל 
”ולא  התורה:  כתבה  שבתחילה 
וסיימה:  עתיד,  בלשון   – תתורו“ 
”אשר אתם זונים“ – בלשון הווה: בא 
הכתוב להזהירנו מאחת מתחבולות 
את  מסית  הוא  שבתחילה  היצר, 
הוא  שחטא  ואחר  לחטוא,  האדם 
תקווה  לו  אין  כי  לו  ואומר  מייאשו 
אזהרתה:  התורה  כפלה  לכך  לשוב. 
אולם  תתורו“,  ”ולא   – החטא  קודם 
”אשר   – וחטאתם  נכשלתם  אם  אף 

ליצר  תתפתו  אל  זונים“,  אתם 
המייאשכם מלשוב, כי תמיד ”אני ה‘ 
אלוקיכם“ ומצפה לתשובתכם (’מאיר 

עיני חכמים‘ סו“פ שלח).

לאחר  חיים‘:  ה‘חפץ  אומר  היה  וכך 
תתורו“  ”ולא  התורה  שהזהירה 
תזכרו...  ”למען  ממשיכה:  היא  מיד 
והייתם קדושים“. ללמדך שגם אדם 
שלפי דרגתו הנוכחית נזקק לאזהרת 
’ולא תתורו‘, וכמבואר בגמרא (ברכות 
יב ב) שאיסור זה רומז על מינות ועל 
זנות רחמנא ליצלן, עדיין יכול אדם 
זה להגיע למדרגת ”והייתם קדושים 
לשמור  יקפיד  רק  אם  לאלוקיכם“, 

על קדושתו (’שמירת הלשון‘ ח“ב פ“ב).

הלב גורר את העין
מקדימה  מה  מפני  תמהו:  רבים 
ל‘אחרי  לבבכם‘  ’אחרי  התורה 
עיניכם‘, הלוא אמרו חכמינו זיכרונם 
י)  ה  במדב“ר  ה;  א  ברכות  (ירושלמי  לברכה 
שראיית העין היא זו שאחריה נגררת 

מחשבת הלב?
שהסיבה  ביאר  הקדוש  האלשיך  א. 
לעין,  הלב  את  הכתוב  שהקדים 
הוא משום שאין לשפוט את האדם 
בה  שנכשל  הראשונה  הראייה  על 
השנייה;  הראייה  על  אלא  באונס, 
אחר שנוכח בתוצאותיה של הראייה 
הראשונה שהביאה אותו לידי חימוד 

הלב, מדוע הציץ שוב?!
בפירושו  המלבי“ם  כתב  זה  וכעין 
אין  תחמד‘  ’לא  באיסור  זה:  לפסוק 
תביעה על האדם על עצם החמדה, 
אלא על שהיה מסוגל לחשוב. כשם 
שכפרי אינו חומד את בת המלך, כך 
חברו.  רכוש  את  לחמוד  לאדם  אין 
תתורו‘,  ’ולא  למצוות  בנוגע  גם  כך 
אין התביעה על עצם הראייה, אלא 
על שלא שמר על ליבו שימנע עצמו 

מלהתאוות.
של  חתונתו  ביום  שהיה  מעשה 
הרה“ק רבי אהרן מבעלזא, ב‘ באדר 
תרנ“ח; מושל המחוז, ה‘פריץ‘, הגיע 
והכלה  החתן  את  לברך  אשתו  עם 
החתן  התאונן  כאשר  חופתם.  טרם 
שביום  כך  על  אביו  בפני  אהרן  רבי 
בפני  לחזות  הוא  נאלץ  זה  קדוש 
מהרי“ד:  אביו  לו  אמר  אלו,  טמאים 
אחרי  תתורו  ’ולא  בתורה  ”נאמר 
לחינם  ולא  עיניכם‘.  ואחרי  לבבכם 
אלא  לעיניים,  לב  התורה  הקדימה 
ללמדך כי מי שאינו תאב בליבו אל 
לו לחשוש ממראה עיניו, ואתה לפי 
מכך“  לחשוש  צריך  אינך  קדושתך 

(’בקדושתו של אהרן‘ ח“א עמ‘ כ).

כי  הובא,  מוילנא  הגאון  בשם  ב. 
בחטא  העבירות,  מכלל  בשונה 
שמסיתה  היא  הלב  תאוות  העריות 
את העין לראות, ואחריה הלב חומד. 
שהובא  מהמעשה  שמוכח  וכפי 
בגמרא (מנחות מד א) על החוטא שהיה 
זהיר במצוות ציצית, וכששמע שיש 
לים,  מעבר  לחטוא  הזדמנות  בידו 
אל  ונסע  ליבו  תאוות  אחר  נגרר 
מעבר לים, אף כי לא ראה בתחילה 

דבר בעיניו.
שהזהיר  התורה,  רומזת  בפרשתנו 
המצווה  עליו  תגן  ציצית,  במצוות 
 – וזהו  להביט,  ליבו  יסיתנו  שלא 
ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  ”ולא 
מצוות  קיום  שבזכות  עיניכם“, 
לתור  הלב  לכם  יגרום  לא  ציצית 

אחרי עיניכם (’כרם הצבי‘ סו“פ שלח).

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססימעמעשה אמונים ם
תפילה בציבור שהצילה מרדת שחתקריאת שמע – פרשת ’ויאמר‘ (ז‘)


