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 בע"ה, פרשת אמור תשע"ז

 

 הרב יעקב פישר / תפילה לשלוש אמירות

 

ֹּאֶמר" ר ֹמֶשה ֶאל ְיקָוק ַוי  ִיַטָמא לֹא ְלֶנֶפש ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָָּ ַאֲהֹרן ְבֵני ַהֹכֲהִנים ֶאל ֱאמֹּ

 .ְבַעָמיו"

 !...אמירות הרבה כך כל

מהוות  לתוכנה של פרשתנו,כל כך הרבה אמירות עד כי נראה שמעבר 

ה'אמירות' הפותחות אותה אמירה כשלעצמה, והן בולטות יותר על רקע 

אל בני  דבריקוק אל משה... וידברה'דיבורים' בהם משופע גופה של הפרשה: "

  ישראל..." וכיו"ב.

לעבודתם,  הכוהניםחינוך  סביב מסר חינוכי מעבירה אלינו פרשתנו. לכאורה,

נה. אל כולנו פונה היא, עבור כולנו יש הנים לבדם היא פוואך באמת לא אל הכ

 לה 'אמירה'.

מופנית המחשבה כלפי שני איברים במיוחד,  –באופן טבעי, כשאומרים 'חינוך' 

כלפי הפה וכלפי האוזן. שכן, אין חינוך ללא דיבור פה, ואין חינוך ללא הקשבת 

 אוזן.

 באמת, גם פה ואוזן שאינם גשמיים יש.

ואציה ש'אומרת', יש נפש שקולטת ויש תחושה יש מעשה ש'מדבר', ישנה סיט

 שנפעמים ונפעלים מאמירות ומדיבורים שכאלה.ורגש 

 אם למדת באשר תחפש, הספר מן תקום וכאשר"  באיגרתו לבנו כותב הרמב"ן:

הדברים כמכוונים ל'ספר'  ". ניתן, כמובן, להביןלקיימו תוכל אשר דבר בו יש

כמתארים את מפגשו כפשוטו; ברם, דומה שניתן גם להרחיב הדברים ולראותם 

אליו וקוראים לו ומזמינים אותו  של הבן עם מעשים ועם מצבים ש'מדברים'

 לעשייה.

 הבה נתבונן במשמעות דיבור, אמירה והגדה.

 דיבור אפשר שידבר האדם גם עם עצמו, אף כי אין שומע לו.

 יש צורך בזולת, באחר השומע. לא כן הגדה ואמירה, על מנת שיתבצעו

, כפי שנימסר לנו בתורה שבכתב, הדיבור הוא הביטוי הקצר והנמרץ של המצוו

 עקרונות.ב –דווקא  ברותידשיסודה בעשרת ה
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כמו גם פה, שיסודה -לעומת זאת, הצורך באמירה מאפיין את התורה שבעל

שמרובים בם ה'אמוראים',  באמצעות חכמי ישראל, אינו אלא שכלולה ומסירתה

 .אמירההנקראים כך לפי שהם עוסקים ב

 והארץ נתן לבני אדם". "השמים שמים לד'

התורה שבכתב מייצגת את ה'שמים', את עולמו של הקב"ה, בעוד התורה 

 .1פה מייצגת את הארץ, את העולם שנתן לבני האדם-שבעל

, אין העולם ניברא אלא דיברותת ההנה כי כן, בעוד התורה ניתנת בעשר

 .2מרותמא הבעשר

, בכלים 3עניין לנו בפרשתנו זו, כי אם דווקא בהגדה ובאמירהלא בדיבור 

 המסוגלים להוות גשר וקשר בין איש לרעהו.

בקשנו לקבוע לעיל, כי פרשת החינוך היא פרשתנו, לפי שאי אפשר לו לחינוך 

 הבאינטראקציבהגדה ועוד יותר מכך באמירה, בהתרחשות,  –בלא דיבור הפה 

 מחנך לחניכו.שבין פה לאוזן, בין איש לרעהו ובין 

 נבקש להרחיב מעט בנקודה זו.

לא מכבר חגגנו את חג הפסח. חובת החינוך תופסת מקום מרכזי מאוד בפסח 

 בכלל, ובליל הסדר במיוחד.

 '.הגדהבלילה זה בשם: 'לא בכדי ייקרא הנוסח בו מרבים אנו לספר 

לבנך"  הגדתבהגדה של פסח באה לידי ביטוי נוקב ומובהק חובתו של האב ב"ו

, ומפגש גדול ומשמח של חינוך "יגדךהפוגשת את חובתו של הבן ב"שאל אביך ו

 מתרחש.

                                                           
"ּתֹוָרה ֶשִבְכָתב ָאנּו ְמַקְבִלים  :'יפים לעניין זה הדברים בהם בחר הראי"ה קוק לפתוח את ספרו 'אורות התורה 1

ְפֶאֶרת ָהאֹוָרה ַהַחָּיה ַעל ְיֵדי ַהִצּיּור ַהּיֹוֵתר ֶעְליֹון ְויֹוֵתר ַמִקיף ֶשְבִנְשָמֵתנּו. ָאנּו ַמְרִגיִשים ִמִקְרָבּה ֶאת ַהְבָהַקת ִּת 
ֹלִהים ֶעְליֹון ְמַרֶחֶפת ָעֵלינּו, -ה ִמָכל ִהָגיֹון ְוֵשֶכל, ָחִשים ָאנּו רּוַח א  ַהְכָלִלית ֶשל ָכל ַהְיקּום. ָדִאים ָאנּו ַעל ָיָדּה ְלַמְעלָ 

ְוחֹוֵדר ַבֹכל, ַּתַחת  נֹוַגַעת ְוֵאיָנּה נֹוַגַעת, ָטָסה ַעל ְפֵני ַחֵּיינּו ִמַמַעל ָלֶהם ּוַמְזַרַחת אֹוָתם ְבאֹוָרּה. ָהאֹור ַמְבִהיק, נֹוֵצץ
ֹכל ְיָצָרּה, ּתֹוַרת ַחִּיים זֹאת ְיסֹוד ְיִציַרת -ֹלִהים יֹוֵצר-רּוַח א   -ִיְשֵרהּו. לֹא רּוַח ָהֻאָמה חֹוְלָלה אֹור ָגדֹול ֶזה,  ָכל ַהָשַמִים

 ָכל ָהעֹוָלִמים ֻכָלם.
ִלים ֶאת ָהאֹוָרה ָהֶעְליֹוָנה ַבִצּנֹור ַהֵשִני ַבּתֹוָרה ֶשְבַעל ֶפה ָאנּו יֹוְרִדים ְכָבר ֶאל ַהַחִּיים. ָאנּו ָחִשים ֶשִהְננּו ְמַקבְ 

ְבַגֶחֶלת ְבאֹור ּתֹוַרת ֶשַבְּנָשָמה, ַבִצּנֹור ַהִמְתָקֵרב ְלַחֵּיי ַהַמֲעֶשה. ָאנּו ָחִשים, ֶשרּוַח ָהֻאָמה, ַהְקשּוָרה ְכַשְלֶהֶבת 
ֶמת, ִהיא ָגְרָמּה ְבָאְפָיּה ַהְמיָֻחד, ֶשּת ֹוָרה ֶשְבַעל ֶפה נֹוְצָרה ְבצּוָרָתּה ַהְמיָֻחָדה. ַוַדאי ְכלּוָלה ִהיא ּתֹוַרת ָהָאָדם א 

ָמן ְבָכל ֵבית ד', לֹא  -ַהזֹאת ְבתֹוַרת ד',  ּתֹוַרת ד' ִהיא ַגם ִהיא. ָהַעִין ַהְפקּוָחה ֶשל צֹוֶפה ָבַאְסַפְקַלְרָיה ַהְמִאיָרה, ַהֶּנא 
ֶלֶמת ִשְפַעתֶאְפָשר ֶשמִ  ַמר -ֶמָּנה ִּתְהֶיה ֶנע  ַחִּיים זֹאת ְלָכל ִפּתּוֶחיָה. ַגם ַמה ֶשַּתְלִמיד ָוִתיק ָעִתיד ְלַחֵדש ַהֹכל ֶנא 

 .ְלֹמֶשה ִמִסיַני
 ה א, א(ּוְשֵני אֹוִרים ַהָללּו עֹוִשים עֹוָלם ָשֵלם, ֶשָשַמִים ָוָאֶרץ ִיְשקּו ְבתֹוכֹו" )אורות התור

 
 
בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר, והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא להיפרע מן " 2

הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות וליתן שכר טוב לצדיקים שמקימין את העולם שנברא 
 ." )אבות פרק ה משנה א(בעשרה מאמרות

'כה  הפסוק "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" אומר המדרש: "על  גם בין הגדה לאמירה יש לחלק. 3

אלו הנשים. אמר לו ]הקדוש ברוך הוא למשה[: אמור להם ראשי דברים שהם יכולות  –תאמר לבית יעקב' 
)מכילתא  אלו האנשים, אמר לו: אמור להם דקדוקי דברים שהם יכולים לשמוע" –לשמוע. 'ותגיד לבני ישראל' 

 .(שמות יט ג
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כך בפסח ראשון, וכך באמת גם בפסח שני, שממש השבוע ציינו ו'חגגנו' אותו, 

 ועצרנו בו להתבוננות.

, 4יש לו אמירהאים כל כך שבוע של פרשת 'אמור' לעניינו של פסח שני, שמת

 ועל כך נבקש לעמוד בהמשך הדברים.

פסח שני מבשר לעולם כי יש הזדמנות לתקן, להשלים, שיש 'מועד ב' בחיים 

 ה.י)לפעמים...(, שיש אמירה שני

 ואולי גם השלישית, נבקש להמשיך ולהרחיב. השנייהעל סודה של האמירה 

פעמיים מתייחסים חז"ל לריבוי האמירות בפרשתנו, במדרש הלכה ובמדרש 

 אגדה.

 להזהיר -ואמרת  אמור הגמרא ביבמות קיד ע"א מביאה, ורש"י כאן מצטטה: "

 .5הקטנים" על הגדולים

במדרש ויקרא רבה כו ה מובא: "משל לישראל וכהן שנכפו. נמסר להן רופא 

את הכהן. אמר לו הכהן, מפני מה אתה מומחה, והיה מצווה את ישראל ומניח 

מצווה את ישראל ואתה מניחני? אמר לו, זה ישראל הוא ודרכו להלך בין 

הקברות, אבל אתה כהן ואין דרכך להלך בין הקברות; לפיכך אני מצווה את 

 –שאין יצר הרע מצוי בהם ישראל ומניחך". ומסכם המדרש: "כך העליונים 

הלוואי לשתי  –אמירה אחת דיה להם... אבל התחתונים שיש בהם יצר הרע 

אמירות יעמדו; הדא הוא דכתיב: 'ויאמר ד' אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן 

  ואמרת אליהם...' ".

הבדל רב יש בין שני המדרשים, אך שניהם כאחד אינם מייחסים לכפל 

הדרכה חינוכית וערכית בעלת  האמירות ריבוי כמותי גרידא, כי אם משמעות של

 כיוון ואופי ברורים.

 בבואנו לבחון 'אמירות' שונות, דומה שניתן להבחין בשלוש עיקריות:

העברת המסר האינפורמטיבי  -זו שעניינה  האמירה הפשוטה והבסיסית היא

 כשלעצמו.

 ללא אמירה זו אי אפשר. יש צורך בתוכן, יש עניין במידע.

ֶקֶלט' -בסיסית זו, לא ניתן להסתפק בתהליך של 'ֶפֶלטברם, גם במסגרת אמירה 

 טכנית יבשה. לבדו, של העברה

על הצורך לבחור בדרך חינוכית גם במסגרת של טרנספורמציה לכאורה, מעמיד 

הלוואי לשתי אמירות יעמדו". יש לומר  –אותנו מדרש האגדה: "התחתונים 

                                                           
דווקא במסגרת פרשת פסח שני, לעומת הדיבור  אמירהדומה שאין זה מקרה שהתורה עושה שימוש ב 4

ֹּאְמרּוהמשמש בפסח הראשון. שכך בפסח שני: "  ִנָגַרע ָלָמה ָאָדם ְלֶנֶפש ְטֵמִאים ֲאַנְחנּו ֵאָליו ָהֵהָמה ָהֲאָנִשים ַוי
ֹּאֶמרִיְשָרֵאל ו ְבֵני ְבתֹוְך ְבֹמֲעדֹו' ד ָקְרַבן ֶאת ַהְקִריב ְלִבְלִּתי ָלֶכם")במדבר ' ד ְיַצֶּוה ַמה ְוֶאְשְמָעה ִעְמדּו ֹמֶשה ֲאֵלֶהם ַי

 ח(.-ט ז
, ויקרא] שרצים אכילת לאיסור ביחס וגם[, יב, יז, ויקרא] דם אכילת לאיסור ביחס גם נאמרה ל”חז של זו דרשה 5

 .[י, כ, שמות] שבת לשמירת ביחס וכן[ מב, יא
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 6ולחזור ולומר, לשנן ולהזכיר ולהזהיר שוב ושוב...

יש תחומים בהם הופכת הכמות ולובשת משקל איכותי, ותחום החינוך הוא מן 

 הבולטים שבהם.

מסוגלת לחולל תנועה של חקיקה זיכרונית בלב החניך,  החזרה על הדברים

משהו שחורג ומעמיק מעבר לתחום המידע אל תחום היידע, ומשם אף אל עולם 

מסר, כי אם גם ניזכר, ולא פנימי יותר של מודעות ושל תודעה. המסר לא רק נ

נעצר שם כי אם גם נמסך בלב החניך ובאישיותו ועשוי להפוך לחלק אינטגרלי 

 .7ואימננטי מעולמו

מעבר לזו האינפורמטיבית הראשונה, ואף הן  ברם, עוד שתי 'אמירות' יש,

 פשוטות המה, פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה.

לקליטה ישרה,  -זך ונקי ופתוח  -האמירה שלפניה, עניינה הכשרת הלב, הכנתו 

 נכונה ואמתית.

  בִלילה ועיבוד. האמירה שאחריה, עניינה הבנה והפנמה של התוכן שהועבר,

אמירה זו 'שלפניה', שומה עליה להיות אמירה ראשונה, קודמת לכול. 

 משמעותה היא ביטול כל נטיות וידיעות ודעות מוקדמות וקדומות. 

מירות הבאות מחוץ לנו תוך אחיזה עקשנית בנוהג שבעולם, אנו שומעים א

האמירה ונוסכת בטחון במוכר לנו ובמרחב הנוחות שלנו. כאשר נשמע את 

 אם זה 'מתאים'  -דע אם גם בלא קול ובלא מּו -האינפורמטיבית החיצונה, נשאל 

לנו. נעשה מאמץ לארגן את המידע החדש, החיצוני, עם מארג נפשי והשקפתי, 

 ומוכן בנו מכבר. שכלי ורגשי, נתון

 בעצם, נשמע את שנוח ואת שרצוי לנו לשמוע, ולא את שמשמיע הזולת.

אם משים אדם  '?וממדבר מתנה'אמר רב מתנה מאי דכתיב )במדבר כא יח( " 

אין תלמודו  - ואם לאו ,תלמודו מתקיים בידו - עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו

 " )עירובין נד ע"א(.מתקיים בידו

ר, אלא דווקא בֵ דָ תלמודו של אדם? לא כשהוא משים עצמו כמְ   אימתי מתקיים

דבר, צימאון ופתיחות ללא גבולות, מרחב של שקט ושל ר. יובש יש בו, במִ בַ ְד כמִ 

 ריקנות מזמינה. 

דוחף ודוחק לפרוץ ח ויצר של דיבור שמאפיין כל כך את האדם ווכאבל, יש אשר 

ע ובוודאי לא להאזין ולהקשיב באמת. ולבוא לידי ביטוי, אינו מניח לו כלל לשמו

ידי יא"רוצה אדם כל כך להוציא מתוכו, עד שאין הוא פנוי ואיננו כשר לקבל. 

                                                           
 לאחר שנים רבות של עשייה חינוכית למדתי זאת סוף סוף... 6

העברתי מסר ברור לתלמידים. הייתי בטוח שדי בכך, שהרי "אמרתי להם!". והנה, חלף רק זמן קצר וכבר שב 
 שבתי ואמרתי, ואף זה עזר לפרק זמן מוגבל וקצר למדי. "איך זה יכול להיות? הרי כבר הכול, כביכול, לסורו.

 אמרתי להם!"... על כן תבוא פרשתנו ותלחש לי סוד: "אמר ואמרת".
מאליו יובן, כי תפקיד חשוב וחיוני יש לאופן הקשבתו של מקבל הדברים, החניך, ועל כך עלינו לתת את הדעת  7

 בהמשך.
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  8." )חולין ח ע"ב(דטריד למפלט לא בלע

תבניות ו'מגירות' לרוב יש בנפש האדם, ואם לא יסכון להשתחרר מהן, ולו 

אין כל תקווה שאכן לאותה שעה במהלכה מבקש הוא לקבל אמירה חיצונית לו, 

י את האמירה החדשה והרעננה המתדפקת על דלתֵ  ליקבל. לכל היותר, ייטו

 אות להתאים מידותיה למגירה המוכנה לקבלה.ויכמת ויקמט אותה עד שתילבו, 

 כך אי אפשר לקבל, כך לא ניתן להשתנות.

זכורני ששמעתי ממו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל, שהיו זרמים בחסידות שעבדו 

עט אך ורק על סוד אמירה ראשונית זו, על פתיחת הלב והכשרתו לקבל, כמ

 בצמא ובסקרנות נקייה.

ועתה, לאמירה השלישית, זו שמקומה יכירנה דווקא לאחר האמירה שמעבירה 

 את המידע, את המסר האינפורמטיבי על שני שלביו.

הטכנולוגיה מתפתחת אנו חיים בעידן של תמורות מהירות ודרסטיות. 

ירות, ועובדת ועמלה לזרז ולקצר תהליכים ומשכי זמן. למיידיות ולזמינות במה

 מודרני חשיבות מכרעת.-נודעת בעידן הפוסט

ל עת במהירות וועוד זאת, המון מידע זורם ונאגר באופן זמין וניתן לשליפה בכ

מתוך מאגרי מידע רבים ועצומים. בן זמננו מתרגל לתפקד במרחב מדיד, כמותי 

מה ייצא לי  :בשאלה החוסמת ,ראשית ,כל מידע שיבוא בפניו יתקלותכליתי. 

 ... איזה שימוש אפשר יהיה לי לעשות בכך?מזה?

לשאלה זו אפשר שתסתפח גם הבדיקה ביחס למידת החידוש והרלוונטיות שיש 

קצה הנפש המודרנית בישן, ואין לה סבלנות כלפיו, באשר אין הוא   במידע זה.

 לה דבר. עשוי, כביכול, להוסיף

וא"ר נמצא את "שמוע תשמע", שעליו יאמרו חז"ל: " במקביל ל"אמר ואמרת"

 .דת הקב"ה מדת בשר ודםיא וראה שלא כמוזירא ואיתימא ר' חיננא בר פפא ב

מלא  - אבל הקב"ה אינו כן ,כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק - דת בשר ודםימ

אם  ',אמר אם שמוע תשמעוי'שנאמר )שמות טו כו(  ,מחזיק ריקן אינו מחזיק

תשמעָָּּ-ָּאםָּשמועָּבישן -דבר אחר  .לא תשמע - ואם לאו ,תשמע – שמוע

 " )ברכות מ ע"א(.שוב לא תשמע - ואם יפנה לבבך ,בחדש

רק זה שאיננו מחפש את החדש, את המוסיף כמותית, את מה שירוויח באופן 

רק הוא יוכל להתמודד עם סוד האמירה השלישית  –תכליתי וכמותי ממנו 

 אינפורמטיבית' הזו.-ה'פוסט

שעל הרוצה לזכות באמירה זו השלישית, לצמצם גם את שאיפתו  ,אפילו ,אפשר

. השפעה אמתית ופנימית תתרחש 9לית בשלב המיידיאלהבנה שכלית ורציונ

                                                           
 .דבר העסוק לפלוט מה שבתוכו, אינו יכול באותה שעה לבלוע דבר אחר -  8

מניסיוני כמורה יודע אני, שכאשר תלמיד מצביע ומשתוקק לשאול או להשיב במהלך השיעור, בעוד אני מדבר, 
 אין כל סיכוי שמקשיב הוא לנאמר..."איידי דטריד למפלט...".

מספרים על חסיד שעשה דרך ארוכה ומפרכת על מנת לשמוע 'תורה' מן הרבי בסעודה השלישית. שב החסיד  9

צאי השבת נלהב, בעיניים בורקות ובלחיים סמוקות, וסיפר לחבריו על התפעלותו מתורת מחצר הרבי במו
האדמו"ר הנפלאה. דחקו בו החסידים לומר להם מה, בעצם, שמע, ואז הוא התפרץ כנגדם בקריאה נרגשת: 
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עדין ואיטי,  דווקא בלב השומע בסבלנות ומניח לדברים לקלוח אל תוכו בטפטוף

הישן יתחדש והחדש " עיכול של החדש על רקע הישן.ו הפנמה המאפשר

 עמ' ריד(. ,)איגרות הראי"ה א יתקדש"

כמה פעמים חווה חוויה גדולה  –יבדוק בבקשה כל אחד מאתנו את עצמו 

מחה של קבע, אף כי ומשמעותית שהותירה בו רושם עז וחתמה בו חותם בל יִ 

לנתחה או להסבירה באופן גם לא ו ,ביכולתו לשרטט קווים לדמותה לא היה

נהיה נא נכונים להיות מושפעים ואפילו משתנים  מושכל ומנוסח בבהירות.

בעקבות 'אמירה' שקלטנו, אף כי לא הבנו מאום ולא ניתן לנו לאגור ולאחסן 

  .10כלום במאגרי המידע המשופעים שלנו

מרו של הגרי"ד סולובייצ'יק 'תפילתם אבחר לסיים בקטע נפלא מתוך מא 

 של יהודים'.

נע על מנת להדגים, הלכה למעשה, את שביקשתי להנחיל בדברים דלעיל, אמַ 

מכל ניסיון לפרט בהסבר שכלתני את זיקתו והקשרו של ציטוט זה לכל שנכתב 

 יהיו נא הדברים תפילה לשלוש אמירות. כאן.

 

 וכך הוא כותב:

אם זקוק המעיין, המזנק מתוך האדמה בכוח־קדומים איתן, לאיזו שהיא צורה "ה

מתוך הר  ? כלום צריכה הלבה, הנפלטתלאכותית, כדי לשוות לו הוד ורושםמ

בטבעיותם,  אהגעש הבוער להתנועע לפי כללי הדיקורום הנבוב והריק ? דווק

  בראשוניותם ובספונטאניות שלהם מתגלה יופיים, ההוד שבגבורה.

 ,ברורה ז ?זונק או אפילו הר יורק אש יןאין האדם העורך תפילה לקונו מעי וכי

והצורה,  שהתפילה היא ההיפך מן הטקס במה שנוגע ליחס בין התוכן ,אפוא

 . "להיהלב והמ

 

 שבת שלום        

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 "מי יכול להבין את דברי קודשו של רבינו"...

 הצוחק מן הסיפור הזה, סימן הוא שאיננו חסיד אמתי!
", שמדבר על כך שמתוך פחד מפני ההוויה To have or to beשנקרא " כתב ספר הפסיכולוג אריך פרום 10

 , רגשות וכיו"ב.ולא רק כסף אלא גם רכוש, חוויות כלומר לאגור, to haveשבתוכנו, אנחנו בוחרים 


