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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ואתחנן תשע"ז

במשך כל היום בלתי לה' לבדו, אשר על כך שנינו 

)אבות פ"ב מי"ב(: "וכל מעשיך יהיו לשם שמים". וכן 

לסיים את היום בקבלת עול מלכות שמים לגלות 

שאין בלבנו אלא אחד.

ב"חובות  שכתב  מה  לפי  תבלין  להוסיף  ויש 

הלבבות" )שער יחוד המעשה פרק ה(, כי מי שעובד את 

ה' ואינו מייחד כל מעשיו לשם שמים אלא יש לו 

פניות לכבוד עצמו וכדומה, הרי הוא עובד עבודת 

ה' בשיתוף שהרי הוא עובד את ה' וגם את עצמו. 

והוסיף עוד, כי אם הוא מכוון במעשיו כדי להגדיל 

כבודו בעיני הבריות הרי הוא גרוע מעובד עבודה 

זר אחד,  זרה עובד רק לאל  כי עובד עבודה  זרה, 

ואילו העושה דברים למצוא חן בעיני הבריות הרי 

הוא עובד להרבה בני אדם.

הנה כי כן מבואר היטב ענין קבלת עול מלכות 

שמים בפסוק הראשון של קריאת שמע, כי בהיותנו 

הנה  אחד",  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  מעידים: 

בכך אנו מקבלים עלינו עול מלכות שמים לעבוד 

את ה' בכוונה טהורה לשמה בלתי לה' לבדו, בלי 

שום פניות לעצמנו או למצוא חן בעיני הבריות, כי 

אם עושים שלא לשמה הרי יש בזה פגם באחדות 

ה', שהרי הוא עובד את ה' בשיתוף.

על פי האמור יפתח לנו פתח להבין מה ששנינו 

על  טוב  יצר  אדם  ירגיז  "לעולם  ה.(:  )ברכות  בגמרא 

אם  תחטאו,  ואל  רגזו  ד-ה(  )תהלים  שנאמר  הרע  יצר 

אמרו  שנאמר  בתורה  יעסוק  לאו  ואם  מוטב,  נצחו 

בלבבכם, אם נצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע 

מתמה על כך ה"פנים יפות"  שנאמר על משכבכם". 

ב"הפלאה" על מסכת כתובות )פתחא זעירא אות יז(, איך 

אפשר שלא ניצח את היצר הרע בעסק התורה, הלא 

לישראל:  אמר  שהקב"ה  ל:(  )קידושין  בגמרא  מבואר 

"בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם 

עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו".

ותירץ כי רק על ידי העסק בתורה לשמה זוכים 

לנצח את היצר הרע, אבל אם הוא עוסק בתורה 

שלא לשמה כדי לעשותה קרדום לחפור בה, אין 

זהו  כן  כי  הנה  היצר.  את  לבטל  כזו  תורה  בכח 

שרפי  שיח  בסוד  השגה  לנו  שאין  הגם  והנה 

הקדושים,  השבטים  ובניו  אבינו  יעקב  של  קודש 

אך עם כל זאת כדרכה של תורה הנדרשת בדרך 

פרד"ס ראוי לנו להתבונן, מה ראה יעקב אבינו על 

ועד",  לעולם  כבוד מלכותו  "ברוך שם  לומר:  ככה 

"שמע  רק  אמר  התורה  נותן  רבינו  משה  ואילו 

צריך  ועוד  זאת  שם".  "ברוך  אמר  ולא  ישראל" 

ביאור, להבין מה שתיקנו חכמינו ז"ל לומר "ברוך 

המלך  בת  כמשל  הבושה,  מחמת  בחשאי  שם" 

שהריחה ציקי קדירה ועבדיה מביאים לה בחשאי, 

וצריך להבין מהי הבושה באמירת "ברוך שם" עד 

שצריך לאומרו בחשאי.

 כ  ת  תמש ית"אל לשת   הכל
לתמה בל י לה' לבד 

שני  מצירוף  שלמדנו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

נשגבה  כוונה  ובמדרש,  בגמרא  הנ"ל  המאמרים 

"שמע  הראשון:  הפסוק  בקריאת  לכוון  שצריך 

לעשות  שמים,  מלכות  עול  עלינו  לקבל  ישראל", 

כל מעשינו בלתי לה' לבדו בלי שום פניות, שהרי 

ה'  ישראל  שמע  בניו  לו  "אמרו  מבואר:  בגמרא 

אלקינו ה' אחד, אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד, 

כך אין בלבנו אלא אחד". כלומר שאין בלבם שום 

כוונה אחרת, "אלא אחד", בלתי לה' לבדו.

והנה במדרש הנ"ל הרי מבואר, כי בפסוק זה 

ישראל,  אבינו  "שמע  אבינו:  ליעקב  אומרים  אנו 

אותו הדבר שציוויתנו נוהג בנו, ה' אלקינו ה' אחד". 

הרי לנו דברים ברורים כי בפסוק זה אנו מקבלים 

השבטים  בדרכי  ללכת  שמים,  מלכות  עול  עלינו 

כך  אחד,  אלא  בלבך  שאין  "כשם  ליעקב:  שאמרו 

מעשינו  כל  לעשות  דהיינו  אחד",  אלא  בלבנו  אין 

כי  ה' אחד",  "ה' אלקינו  כיעקב אבינו רק בשביל: 

אין בלבנו אלא אחד.

לקרוא  הקב"ה  שצונו  מה  בזה  להבין  יומתק 

קריאת שמע פעמיים באהבה, קריאת שמע של 

לפתוח  כדי  ערבית,  של  שמע  וקריאת  שחרית 

"ה' אלקינו  את היום בקבלת עול מלכות שמים: 

ה'  את  לעבוד  אחד,  אלא  בלבנו  שאין  אחד",  ה' 

בפרשתנו פרשת ואתחנן דבר בעתו מה טוב, 

מקיימים  שאנו  שמע  קריאת  במצות  להתבונן 

פעמיים באהבה בכל יום )דברים ו-ד(: "שמע ישראל 

ה' אלקינו ה' אחד". חכמינו ז"ל מגלים לנו במדרש 

כאן )דב"ר ב-לה( כי יעקב אבינו תיקן מצות קריאת 

שמע לישראל:

לקריאת  ישראל  זכו  מהיכן  ישראל.  "שמע 

לכל  קרא  למיתה  יעקב  שנטה  משעה  שמע. 

השבטים ואמר להן, שמא משאני נפטר מן העולם 

כתיב  שכך  מנין,  אחר,  לאלוה  משתחווים  אתם 

מהו  וגו',  יעקב  בני  ושמעו  הקבצו  מט-ב(  )בראשית 

ישראל  ֵאל  להן  אמר  אביכם,  ישראל  אל  ושמעו 

ישראל  שמע  לו  אמרו  זולתו[.  ]ואין  הוא  אביכם 

והוא אומר בלחישה ברוך שם  ה' אלקינו ה' אחד, 

כבוד מלכותו לעולם ועד. אמר רבי לוי, ומה ישראל 

הדבר  אותו  ישראל,  אבינו  שמע  עכשיו,  אומרים 

שציוויתנו נוהג בנו, ה' אלקינו ה' אחד".

ז"ל לפרט  נו.( מוסיפים חכמינו  )פסחים  בגמרא 

ביתר הרחבה, שיח סוד שרפי קודש זה שהתקיים 

בין יעקב אבינו לבניו השבטים הקדושים, בדורשם 

על הפסוק )בראשית שם-א(:

ואגידה  האספו  ויאמר  בניו  אל  יעקב  "ויקרא 

לכם. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה 

במיטתי  יש  ושלום  חס  שמא  אמר  שכינה,  ממנו 

יצחק  ואבי  ישמעאל  ממנו  שיצא  כאברהם  פסול, 

ה'  ישראל  שמע  בניו  לו  אמרו  עשו.  ממנו  שיצא 

אלקינו ה' אחד, אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד, 

יעקב  כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח 

אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

אמרו  לא  נאמרוהו,  נעביד,  היכי  רבנן  אמרי 

התקינו  יעקב,  אמרו  נאמרוהו,  לא  רבינו,  משה 

אמי,  רבי  דבי  אמרי  בחשאי.  אותו  אומרים  שיהו 

]מיני  קדירה  ציקי  שהריחה  מלך  לבת  משל 

יש  לאכלם[  רוצה  ]שהיא  תאמר  אם  מתיקה[, 

עבדיה  התחילו  צער,  לה  יש  תאמר  לא  גנאי,  לה 

להביא לה בחשאי".

רתמש ית"אל ה’ אלקית  ה’ אחדר

 בק"יא  תמש את  מקבלים לשב ד א  ה' לתמה
כמ  ישקב אבית  תלא היה בלב  אלא אחד
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ידי עסק התורה  שאמרו, אם נצחו ליצר הרע על 

מוטב, ואם לאו, שלא ניצח את היצר הרע, הרי זה 

סימן שלא עסק בתורה לשמה. לכן העצה על כך 

היא שיקרא קריאת שמע בכוונה, למסור נפשו לה' 

בכל לבבו נפשו ומאודו, וקריאתו בכוונה מבטלת 

לעסוק  שיוכל  לשמה,  שלא  לבו  מחשבות  כל 

בתורה לשמה ולנצח את היצר הרע עכדה"ק.

לבאר  תבלין  להוסיף  יש  דברינו  לפי  אמנם 

כך  לידי  להביא  מסוגלת  שמע  שקריאת  הטעם, 

שיעסוק בתורה לשמה, כי מאחר שבקריאת שמע 

עדיין  ישראל",  "שמע  אבינו:  ליעקב  אומרים  אנו 

פטירתך:  לפני  בנו  שהשרשת  במה  מאמינים  אנו 

"ה' אלקינו ה' אחד" - "כשם שאין בלבך אלא אחד, 

מקבלים  אנו  בכך  הרי  אחד",  אלא  בלבנו  אין  כך 

עול מלכות שמים לעסוק בתורה ולקיים המצוות 

לשמה בלתי לה' לבדו.

 מכסים א  השיתים בק"יא  תמש
תלא ל"א   דב" מלבד הקברה

מנהג  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

"שמע  בפסוק  העינים  את  לכסות  תורה  ישראל 

סא  סימן  )או"ח  ערוך  בשלחן  לכך  והמקור  ישראל", 

בקריאת  פניהם  על  ידיהם  ליתן  "נוהגין  ה(:  סעיף 

פסוק ראשון, כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמונעו 

מלכוין". וכתב על זה ב"שערי תשובה" )שם אות ג(: 

"ומה שכתב בשלחן ערוך על פניהם רצונו לומר על 

)לרבינו האריז"ל שער  העינים, וכן כתב בפרי עץ חיים 

הק"ש פ"ח( יסגור עיניו בידו הימנית".

ויש לבאר הענין בזה על פי מה שכתב ב"נועם 

מגדים" פרשת האזינו לפרש הפסוק )דברים לב-יב(: 

לפרש  בהקדם  נכר",  אל  עמו  ואין  ינחנו  בדד  "ה' 

אלקים  ראתה  לא  "עין  סד-ג(:  )ישעיה  הכתוב  רמז 

זולתך". והנה לשון קדשו:

"כי יש צדיק הנזהר מפניות, ועושה כל מעשיו 

לשמה.  שלא  מהרהורי  ינצל  למען  בהתבודדות, 

בין הבריות בשעת  להיות  ולפעמים שהוא מוכרח 

מפניות.  ינצל  איך  ידאג  דאג  אזי  וכדומה,  תפלתו 

גם  לו  ויושיע  מחשבתו,  כשרון  רואה  ברחמיו  וה' 

כשהוא ברבים, שיהיה בעיניו כאלו הוא באחד אין 

רואה. וזהו עין לא ראתה אלקים זולתך, הכוונה שה' 

יעשה לצדיק, כאילו עין לא ראתה זולת אלקים גם 

כשהוא ברבים".

וזהו פירוש הכתוב: "ה' בדד ינחנו", כאשר איש 

ישראל משתוקק לעבוד את ה' לשמה, מנחה אותו 

הקב"ה שיוכל לעבוד את ה' כאילו הוא בדד, אפילו 

זוכה:  ידי זה הוא  כשהוא נמצא בתוך הרבים, ועל 

"ואין עמו אל נכר", שאין לו שום פניות או מחשבות 

שלא לשמה שהן בבחינת אל נכר עכדה"ק.

ישראל  מנהג  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

כי  שמע,  קריאת  בשעת  עינינו  את  לכסות  תורה 

בדרכו  ללכת  היא  שמע  קריאת  שכוונת  מאחר 

של יעקב אבינו לעבוד את ה' לשמה בבחינת: "ה' 

כך  אחד  אלא  בלבו  שאין  כשם  אחד",  ה'  אלקינו 

אין בלבנו אלא אחד, לכן אנו מכסים את העינים 

מקבלים  שאנו  בכך,  לרמז  שמע  קריאת  בשעת 

"עין לא ראתה  על עצמנו  לעבוד את ה' בבחינת: 

אלקים זולתך".

 "בית  הקד ת ז ח במצ   ק"יא  תמש
תהיא סג לה לשס ק ב  "ה לתמה

הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה, מה שבחר 

רבינו הקדוש לפתוח את המשנה הראשונה בתורה 

שבעל פה במצות קריאת שמע )ברכות ב.(: "מאימתי 

קורין את שמע בערבית". וביאר ה"בן יהוידע" )שם( 

הטעם לכך, על פי מה שמבואר ב"ליקוטי הש"ס" 

לרבינו האריז"ל על המשנה )אבות פ"ב מ"א( כי רבינו 

הקדוש הוא ניצוץ של יעקב אבינו.

והוסיף ה"מגלה עמוקות" על ואתחנן )אופן פג( 

כי מטעם זה נקרא רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא, 

שכן נשי"א נוטריקון נ'יצוץ ש'ל י'עקב א'בינו. הנה 

התורה  את  הקדוש  רבינו  פתח  זה  מטעם  כן  כי 

שבעל פה במצות קריאת שמע, כי בהיותו הניצוץ 

של יעקב אבינו רצה לפתוח במצות קריאת שמע 

שתיקן יעקב אבינו לפני פטירתו עכדה"ק.

אך לפי דברינו יש להוסיף טעם לשבח, על פי 

אפשר  לשמה  תורה  ידי  על  רק  כי  שנתבאר  מה 

שנינו  ועוד  זאת  כראוי.  הרע  היצר  על  להתגבר 

בגמרא )תענית ז.(: "כל העוסק בתורה לשמה תורתו 

חיים  עץ  ג-יח(  )משלי  שנאמר  חיים,  סם  לו  נעשית 

שלא  בתורה  העוסק  וכל  בה...  למחזיקים  היא 

לשמה נעשית לו סם המות".

הנה כי כן הרווחנו להבין הטעם שפתח רבינו 

הקדוש הניצוץ של יעקב אבינו את התורה שבעל 

את  מביעים  אנו  שבה  שמע,  קריאת  במצות  פה 

רצוננו ללכת בדרכו של יעקב אבינו: "ה' אלקינו ה' 

אחד" - "כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו 

אלא אחד", כי התכוון להכניס בפתיחה זו קדושה 

בכל התורה שבעל פה, שבכל עת שאיש ישראל 

יעסוק בתורה שבעל פה ילך הכל אחר ההתחלה, 

כדי  שמע  קריאת  במצות  הקדוש  רבינו  שפתח 

שנוכל לעסוק בתורה לשמה.

 רב" ך תםר לכז" של מי תש סקים
ב  "ה  מצ    תלא לתמה

בדרך זו במסילה נעלה לבאר חכמתו העמוקה 

אבינו  יעקב  פתח  שעה  "באותה  אבינו:  יעקב  של 

כי הן  ועד".  כבוד מלכותו לעולם  ברוך שם  ואמר, 

אמת שיעקב תיקן מצות קריאת שמע, כדי שנקבל 

על עצמנו עול מלכות שמים לעבוד את "ה' אחד" 

בלי שום פניות. אולם הלא מבואר בגמרא )פסחים 

פי  "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על  נ:(: 

לשמה".  בא  לשמה  שלא  שמתוך  לשמה  שלא 

וכתב ב"תשואות חן" )הקדמה( לבאר דקדוק הלשון 

"לעולם", כי בראשית הדרך בעבודת ה' אי אפשר 

וצריך ללמוד שלא לשמה  לעסוק בתורה לשמה, 

בכוונה תחילה שמתוך שלא לשמה בא לשמה.

יעקב  שפתח  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

אבינו ואמר: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", 

כי השיג ברוח קדשו שעתידים כל ישראל לקיים 

צוואתו לקרוא קריאת שמע שחרית וערבית, כדי 

להביע בכך את רצונם ללכת בדרכו, לקבל עליהם 

"ה' אחד" בלי שום  עול מלכות שמים לעבוד את 

פניות של כבוד. אולם יחד עם זה השיג שלא יוכלו 

ה',  בעבודת  דרכם  בתחילת  מיד  זו  קבלה  למלא 

ויצטרכו לעמול הרבה לעסוק בתורה ומצוות שלא 

שלא  "שמתוך  בהם:  שיתקיים  שיזכו  עד  לשמה, 

לשמה בא לשמה".

מלכותו  כבוד  שם  "ברוך  ואמר:  פתח  כן  על 

ערוך  בשלחן  להלכה  שנפסק  כמו  ועד",  לעולם 

לבטלה:  ברכה  בטעות  כשבירך  ס"ו(  רו  סימן  )או"ח 

ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך  לומר  "וצריך 

 ביא " הסזק תל חכמית  פרל, אם ל מ" רב" ך תםר
כמ  תאמ" ישקב, א  תלא לאמ"  כזי תלא אמ"  מתה

 כ  ת  ק"יא  תמש כמ  תאמ"  התבטים לישקב:
רכתם תאיא בלבך אלא אחד כך איא בלבת  אלא אחדר

 את  מכסים א  השיתים בזס ק רתמש ית"אלר ל"מפ
תאיא את  מס כלים של ת ם בא אדם כי אם של הקברה

 ישקב אבית  אמ" רב" ך תםר לכז" של הפכ" 
תם תמים ברתמש ית"אלר אף תאיא את  במד"גה פ 
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הדבר  ומקור  לבטלה".  שמים  שם  שהוציא  על 

בתלמוד ירושלמי )ברכות מג:(: "צריך לומר ברוך שם 

כבוד מלכותו לעולם ועד שלא להזכיר שם שמים 

כי  הפשט,  בדרך  לכך  הטעם  לומר  ויש  לבטלה". 

בכבוד  פגם  זה  הרי  לבטלה  שמים  שם  כשמזכיר 

מלכותו, וצריך לבקש מחילה מכבוד מלכותו.

"שמע  קוראים:  כשאנו  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

ישראל ה' אלקינו ה' אחד", אף שאין זה ח"ו בכלל 

בכך  אדרבה  אלא  לבטלה,  שמים  שם  הזכרת 

עול  עלינו  לקבל  האמיתי  רצוננו  את  מביעים  אנו 

בלי  טהורה  בכוונה  ה'  את  לעבוד  שמים  מלכות 

שום פניות. אולם מאחר שעדיין אין אנו במדרגה 

זו, ראוי לבקש מחילה מאת הקב"ה מעין הבקשה 

כבוד  שם  "ברוך  לבטלה:  שמים  שם  בהזכרת 

מלכותו לעולם ועד".

 "איה ב" "ה מדב"י 
"בית  יה דה ב"בי יק"

ממה  זה,  נכבד  לרעיון  סימוכין  להביא  ונראה 

הראשונים,  מן  אחד  בדברי  נפלא  חידוש  שמצינו 

בספרו  הרמב"ן  של  רבו  יקר  ברבי  יהודה  רבינו 

נטל  ד"ה  הנהנין  )ברכת  והברכות"  התפילות  "פירוש 

אוכל(, כי מה שאמרו בתלמוד ירושלמי שצריך לומר 

על ברכה לבטלה: "ברוך שם", למדו כן מיעקב אבינו 

שאמר כן על מה שאמרו השבטים: "שמע ישראל" 

לבטלה. והנה הדברים בלשון קדשו: 

"נטל אוכל ובירך עליו ונשרף, נוטל אחר ומברך 

השם  הזכרת  על  ואומר  מינו,  הוא  אפילו  עליו 

שלא  ועד,  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך  הראשון 

להוציא שם שמים לבטלה, כך הוא בירושלמי... ודבר 

זה יש לנו ללמוד מיעקב, שהיו בניו סבורים שהוא 

חושדן, ואמרו שמע ישראל, תדע שאין בלבנו אלא 

בעיניו  נראה  כן  ועל  כן,  כמו  יודע  היה  ויעקב  אחד, 

שם.  ברוך  יעקב  אמר  ולכך  הזכירוהו...  לבטלה  כי 

ואנו אחר שאנו אומרים בכל יום שמע ישראל, אנו 

אומרים ברוך שם, לא מפני שהזכרנוהו לבטלה, אלא 

מפני שאמרו יעקב, אף על פי שלא אמרו משה".

אמר  שיעקב  אמת  הן  כי  יפלא,  ולכאורה 

את  להזכיר  לשבטים  שגרם  משום  שם"  "ברוך 

"שמע ישראל", אבל מאחר שאנו  השם באומרם 

וערבית  שחרית  שמע  קריאת  מצות  מקיימים 

כמצות התורה, לשם מה אנו אומרים "ברוך שם" 

זכר למה שאמרו יעקב אבינו. אך לפי האמור הענין 

לבקש  כדי  שם"  "ברוך  אומרים  אנו  גם  כי  נפלא, 

מחילה מאת הקב"ה, שעדיין לא הגענו למדרגה זו 

לעבוד את ה' בבחינת: "ה' אלקינו ה' אחד", שאין 

בלבנו אלא אחד, והרי זה מעין הזכרת שם שמים 

לבטלה, אבל בוודאי שמוטלת עלינו המצוה לומר 

"שמע ישראל", כדי להביע את רצוננו לעבוד את 

ה' לשמה.

רב" ך תםר בחתאי מחמ  הב תה

שמשה  הטעם  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הפסוק  את  רק  שבכתב  בתורה  הזכיר  רבינו 

אחד",  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  ו-ד(:  )דברים 

ועד",  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  "ברוך  אמר:  ולא 

בתורה  הקב"ה  לנו  נתן  המצוות  תרי"ג  כל  את  כי 

כדי שנקיים אותן בתכלית השלימות לשם שמים, 

שכתוב  מקרא  סב.(  )נדרים  בגמרא  שדרשו  כמו 

בקולו  לשמוע  אלקיך  ה'  את  "לאהבה  ל-כ(:  )דברים 

ולדבקה בו, שלא יאמר אדם אקרא שיקראוני חכם, 

ואשב  זקן  שאהיה  אשנן  רבי,  שיקראוני  אשנה 

בישיבה, אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבוא". הרי 

בלי  לשמה  ה'  את  לעבוד  אותנו  מזהיר  שהכתוב 

שום פניות.

נמצא לפי זה כי מאחר שתכלית מצות קריאת 

שמים  מלכות  עול  עצמנו  על  שנקבל  היא  שמע 

שום  בלי  לבדו  לה'  בלתי  התורה  כל  את  לקיים 

שבכתב  בתורה  משה  שיזכיר  אפשר  אי  פניות, 

כאילו  מלכותו",  כבוד  שם  "ברוך  זה:  אחר  מיד 

לקיים מצות קריאת שמע לכתחילה  שאי אפשר 

בנתינת  הקב"ה  של  ותשוקתו  חפצו  כי  כהלכתה, 

התורה, שיתעלו ישראל לקיים מצות קריאת שמע 

בתכלית השלימות.

אבל יעקב אבינו שהקדים לתקן קריאת שמע 

לישראל, עוד לפני שניתנה להם התורה בהר סיני, 

שמסר  פה  שבעל  תורה  בבחינת  הוא  זה  שתיקון 

יעקב בעל פה לבניו השבטים, ומטעם זה לא נזכר 

תיקון זה של יעקב בתורה שבכתב, כי אם במדרש 

יעקב  להם  כשמסר  לכן  פה,  שבעל  תורה  שהוא 

שבראשית  ביודעו  פה,  בעל  שמע  קריאת  תיקון 

לה'  בלתי  ה'  את  לעבוד  ישראל  יוכלו  לא  דרכם 

כבוד  שם  "ברוך  שיאמרו:  לתקן  הוסיף  לבדו, 

שנראה  מה  בכך  לתקן  כדי  ועד",  לעולם  מלכותו 

מעין הזכרת שם שמים לבטלה.

הנה כי כן יאירו עינינו וישמח לבנו להבין הספק 

של חכמינו ז"ל בענין אמירת "ברוך שם" וההכרעה 

]כדי  נאמרוהו  נעביד,  היכי  רבנן  "אמרי  שלהם: 

אמרו  לא  לבטלה[,  שמים  שם  הזכרת  על  לכפר 

]כדי ללמדנו שצריך להיות במדרגה זו  משה רבינו 

לקבל עול מלכות שמים לעשות הכל לשם שמים[, 

התקינו  לכפר[,  ]כדי  יעקב  אמרו  נאמרוהו,  לא 

בכך  להראות  כדי  בחשאי",  אותו  אומרים  שיהו 

שלכתחילה היינו רוצים לקיים מצוה זו כפי שניתנה 

בהר סיני לעבוד את ה' לשמה, אלא שמחמת שאין 

אנו במדרגה זו אנו אומרים אותו בחשאי.

"אמרי דבי רבי אמי, משל  וזהו ביאור המשל: 

לבת מלך שהריחה ציקי קדירה ]מיני מתיקה[, אם 

תאמר ]שהיא רוצה את זה[ יש לה גנאי, לא תאמר 

בחשאי".  לה  להביא  עבדיה  התחילו  צער,  לה  יש 

הנמשל הוא, כי מצד אחד אנו משתוקקים לומר: 

במדרגה  אנו  שאין  על  מלכותו",  כבוד  שם  "ברוך 

שום  בלי  לשמה  ה'  את  לעבוד  הקבלה  לקיים  זו 

פניות, אבל מצד שני אנו מתביישים בכך, כי יותר 

היינו עוסקים בתורה לשמה, שאז  טוב היה אילו 

מלכותו",  כבוד  שם  "ברוך  לומר  צריכים  היינו  לא 

לכן תיקנו לומר אותו בחשאי.

 אליתש בא אב יה ת זק" 
מחמ  כ  תה תלא לתמה

דבר בעתו מה טוב להעלות על שלחן מלכים, 

נ"י  אהרן  ]לנכדי  הברית  בסעודת  שדרשתי  מה 

בשווייץ[,  הי"ו  דוב  ישכר  ר'  היקר  לבני  שנולד 

בלילה  שנוהגים  תורה  ישראל  מנהג  בזה  לבאר 

מיטת  יד  על  שמע  קריאת  לקרוא  הברית  שלפני 

הילד, ובארץ ישראל נוהגים שאבי הבן אומר לפני 

הברית הפסוק: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד". 

לפני  זה  פסוק  לומר  הספרדים  אחינו  נוהגים  וכן 

הברית גם בחוץ לארץ.

בענין  טו.(  )חגיגה  בגמרא  שמצינו  מה  נקדים 

בין  שהיה  מאיר,  רבי  של  רבו  אבויה  בן  אלישע 

הארבעה שנכנסו בפרדס וקיצץ בנטיעות, ומפרש 

לו  שניתנה  מט"ט  המלאך  את  שראה  בגמרא 

 "בית  הקד ת ז ח   "ה תבשל זה במצ   ק"יא  תמש
כדי להת"ית בת  הכח לשס ק ב  "ה לתמה

 כרק מ"א מה"רא מבשלפא פירש: כל ה חלה צ"יכה להי  
ב כלי  התלימ   כי היא ת "ת לכל הבא אח"יה

 י" תלמי: אליתש בא אב יה יצא ל "ב   "שה
כי בתש  הב"י  הקדית  אבי  ל  "ה תלא לתם תמים

 ביא " המתהג לק" א ק"יא  תמש לזתי הב"י 
כדי לגל   בכך תאת  מכתיסים לב"י  בל י לה' לבד 
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רשות לשבת ולכתוב זכויותיהם של ישראל, אמר 

שם  וכתבו  רשויות.  שתי  יש  ושלום  חס  שמא 

התוספות )בד"ה שובו( בשם תלמוד ירושלמי )חגיגה 

מאיר  לרבי  סיפר  עצמו  אבויה  בן  אלישע  כי  ט:(, 

תלמידו, מה גרם לו שיצא לתרבות רעה, כי בשעה 

אבינו  אברהם  של  בבריתו  אביו  אבויה  שהכניסו 

הסיפור  והנה  שמים,  לשם  שלא  לתורה  הקדישו 

הנורא כפי שמובא באריכות בירושלמי:

מדרשא  בבית  דרש  יתיב  הוה  מאיר  "רבי 

בבית  ודורש  יושב  היה  מאיר  ]רבי  דטיבריה 

על  רכיב  רביה  אלישע  עבר  טבריה[,  של  המדרש 

על  רוכב  רבו  אלישע  ]עבר  שובתא  ביום  סוסייא 

סוס ביום השבת[. אתון ואמרין ליה, הא רבך לבר 

פסק  בחוץ[.  רבך  הרי  מאיר,  לרבי  ואמרו  ]באו 

]הפסיק רבי מאיר את  ונפק לגביה  ליה מן דרשה 

רבו[.  אלישע  פני  את  לקבל  לחוץ  ויצא  דרשתו 

דרש  הויתה  מה  מאיר[,  לרבי  ]אלישע  ליה  אמר 

יומא דין ]מה היית דורש יום זה[.

אמר ליה ]רבי מאיר[, )קהלת ז-א( טוב אחרית דבר 

מראשיתו. אמר ליה ]אלישע[, ומה פתחת ביה. אמר 

ליה ]רבי מאיר, משל[ לאדם שהוליד בנים בנערותו 

דבר  אחרית  טוב  הוי  נתקיימו,  ובזקנותו  ומתו 

והפסיד  בילדותו  סחורה  שעשה  לאדם  מראשיתו. 

מראשיתו.  דבר  אחרית  טוב  הוי  ונשתכר,  ובזקנותו 

ובזקנותו  ושכחה  בנערותו  תורה  שלמד  לאדם 

וקיימה, הוי טוב אחרית דבר מראשיתו.

משכחין  ולא  דמובדין  ווי  אלישע[,  ]לו  אמר 

עקיבה רבך לא  ]חבל על דאבדין ולא משתכחין[, 

הוה דרש כן, אלא טוב אחרית דבר מראשיתו, בזמן 

כל  של  האחרית  כלומר  מראשיתו".  טוב  שהוא 

מעשה הוא טוב, רק בתנאי שגם הראשית היתה 

הוכחה,  מאיר  לרבי  אלישע  סיפר  כך  ועל  טובה, 

כי מה שהתקלקל הוא משום שהראשית שלו לא 

היתה טובה:

"ובי היה המעשה. אבויה אבא הוה מגדולי ירושלם 

ירושלים  גדולי  לכל  קרא  למהוליני  שבא  ביום  היה, 

יהושע  ולרבי  אליעזר  ולרבי  אחד,  בבית  והושיבן 

במקום אחר. מן דאכלון ושתון שרון מטפחין ומרקדין 

אמר  ולרקוד[,  לטפח  התחילו  ושתו  שאכלו  ]אחרי 

רבי אליעזר לרבי יהושע, עד דאינון עסיקין בדידהון 

נעסוק בדידן ]עד שהם עוסקים בשלהם נעסוק אנו 

ונתעסקו בדברי תורה,  וישבו  בשלנו, בדברי תורה[, 

מן התורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים, וירדה אש 

מן השמים והקיפה אותם.

רבותיי מה באתם לשרוף את  להן אבויה,  אמר 

היינו  יושבין  אלא  ושלום  חס  לו,  אמרו  עלי.  ביתי 

וחוזרין בדברי תורה, מן התורה לנביאים ומן הנביאים 

מסיני,  כנתינתן  שמחים  הדברים  והיו  לכתובים, 

ועיקר  מסיני,  כלחיכתן  אותן  מלחכת  האש  והיתה 

נתינתן מסיני לא ניתנו אלא באש, )דברים ד-יא( וההר 

אבא,  אבויה  להן  אמר  השמים.  לב  עד  באש  בוער 

לי  נתקיים  כוחה של תורה, אם  כך היא  רבותיי אם 

בן הזה, לתורה אני מפרישו. לפי שלא היתה כוונתו 

לשמים לפיכך לא נתקיימו באותו האיש".

בגלל  כי  יתכן  איך  ופלא:  הפלא  לתמוה  ויש 

לשם  שלא  לתורה  בנו  להקדיש  אבויה  שנתכוון 

עד  נתדרדר  אלישע  שבנו  הדבר  נסתבב  שמים, 

גם  ומה  רשויות,  בשתי  להאמין  שנתפקר  כך  כדי 

יעסוק  "לעולם  נ:(:  )פסחים  חז"ל  אמרו  כבר  שהרי 

לשמה,  שלא  פי  על  אף  ומצוות  בתורה  אדם 

שמתוך שלא לשמה בא לשמה". עוד צריך ביאור 

מהו העונש מדה כנגד מדה, שעל ידי כוונת אבויה 

אלישע  נתפקר  לשמה  שלא  לתורה  בנו  להקדיש 

להאמין בשתי רשויות.

בכוונת  שלמדנו  היסוד  פי  על  לבאר  ונראה 

קריאת שמע, שצריך לכוון לעסוק בתורה ומצוות 

לשמה בדרכם של השבטים שאמרו ליעקב: "שמע 

בלבך  ה' אחד, אמרו כשם שאין  ה' אלקינו  ישראל 

אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד", כדברי ה"חובות 

הלבבות" שאם יש לו כוונה לכבוד עצמו הרי הוא 

עובד את ה' בשיתוף. לכן היות שאבויה הקדיש בנו 

הוא  זה  שענין  והתפארות,  כבוד  לשם  רק  לתורה 

רק  הכל  לעשות  שמים  מלכות  עול  בקבלת  פגם 

שיצא  מדה  כנגד  מדה  נענש  לכן  "אחד",  ה'  לשם 

ממנו אלישע שנתפקר להאמין בשתי רשויות.

 יס ד  "אתי  כל דב"
צ"יך להי   ב כלי  ההיד "

ויש לבאר ענין זה ביתר שאת על פי יסוד גדול 

בעבודת ה' שלמדנו ממעשה רב שהיה אצל כ"ק 

שנזדמן  זי"ע,  מבעלזא  אהרן  רבי  מרן  אדמו"ר 

פעם לשמחת בר מצוה שנטל בה חלק גם הגה"ק 

זצ"ל. בברכת המזון נתכבד הבר מצוה  מטשעבין 

שתיית  בעת  המזון  ברכת  אחרי  הכוס.  על  לברך 

מהר"א  במרן  הבחינו  המזון,  ברכת  של  יין  הכוס 

זי"ע שהוא מלחש לבר מצוה, שישתה את הכוס 

עד תומה ולא יסתפק ברוב כוס. הדבר הפליא את 

מצד  שהרי  זו  הוראה  על  ותמה  מטשעבין  הגאון 

ההלכה די בשתיית רוב הכוס.

של  בפליאתו  מיד  הרגיש  זי"ע  מהר"א  מרן 

קושיית  ידועה  אליו:  ופנה  מטשעבין,  הגאון 

נס  הקב"ה  עשה  מדוע  כא:(  )שבת  יהושע"  ה"פני 

פך  אלא  בידם  היה  שלא  חנוכה,  בימי  לישראל 

אחד  יום  להדליק  בו  שהיה  טהור  שמן  של  אחד 

ונעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים, הלא מכיון 

יכולים  היו  "טומאה הותרה בצבור",  שלפי הלכה: 

להדליק בשמן טמא, וכלל גדול הוא שאין הקב"ה 

עושה נס בחינם.

אך התשובה על כך היא, כי היות שהיה צריך 

נכנסו  שהיוונים  אחרי  ההיכל  את  מחדש  לחנוך 

להיכל וטימאו הכל, לכן בשעת חינוך ההיכל היה 

שכוס  היות  כן  כמו  בטהרה.  דוקא  להדליק  צריך 

זה של ברכת המזון הוא בבחינת חינוך מצוה לבר 

בבחינת  הכוס  כל  שישתה  הדבר  טוב  לכן  מצוה, 

רוב  בשתיית  יסתפק  ולא  המהדרין  מן  מהדרין 

שלמה"  ב"חכמת  הוא  זה  תירוץ  ]מקור  הכוס. 

זצ"ל.  )הל' חנוכה( להגאון הגדול רבי שלמה קלוגר 

וב"שדי חמד" )מערכת חנוכה אות א( הביא תירוץ זה 

בשם ספר "מראה יחזקאל"[.

של  הגדול  הכישלון  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

שמותר  אמת  הן  כי  אלישע,  של  אביו  אבויה 

כי  לשמה,  שלא  אפילו  ומצוות  בתורה  לעסוק 

אדם  כאשר  אבל  לשמה,  בא  לשמה  שלא  מתוך 

שהוא  אבינו,  אברהם  של  בבריתו  בנו  את  מכניס 

החיים,  לכל  והמצוות  התורה  בעול  כניסתו  יסוד 

בלי  שמים  לשם  בנו  שיכניס  שצריך  בודאי  הנה 

שום פניות, ומאחר שכבר מראש נתכוון להקדישו 

לתורה שלא לשמה נסתבב הדבר שנתקלקל.

מנהג  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

ישראל תורה לקרוא קריאת שמע לפני קיום מצות 

המצוה  היא  מילה  שברית  היות  כי  מילה,  ברית 

הראשונה שאנו מקיימים לילד, והרי כבר נתבאר 

השלימות  בתכלית  להיות  צריכה  הראשית  כי 

יוכיח  אבויה  בן  ואלישע  פניות,  שום  בלי  לשמה 

שאביו לא התכוון בברית לגמרי לשמה, וגרם בכך 

שבנו אלישע נתקלקל להאמין בשתי רשויות.

ה'  ישראל  "שמע  הפסוק:  קוראים  אנו  לכן 

אלקינו ה' אחד", לפני קיום מצות ברית מילה, כדי 

לגלות ולהודיע שכל כוונתנו במצוה זו היא ללכת 

בדרכו של יעקב אבינו, אשר כשם שלא היה בלבו 

הכל  לעשות  אחד,  אלא  בלבנו  אין  כך  אחד  אלא 

בלתי לה' לבדו, ועל ידי זה יזכה הרך הנימול לעבוד 

את ה' כל ימי חייו לשמה בלי שום פניות. 
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