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 וסיפורים  יםליקוט
 כי תצא - נפלאים

 
 אלוקיך' ה ונתנו אויביך על למלחמה תצא כי"

  )כא, י( "בידיך
 ירך אל, הרע היצר הוא הנורא האויב נגד למלחמה כשתצא

 עליך אלא, אותו אנצח איך מלאך והוא אדם אני לומר לבבך
 ה"הקב כי מכוחו רב חךוכ"  אויביך על" שאתה בטוח להיות

 באמת" בידיך אלוקיך' ה ונתנו" אז כך בטוח וכשתהיה, בעזרך
  . אותו תנצח

 (שלום אהבת)
 

 ( י, כא" )ךיאויב על למלחמה תצא כי"
 מנחם רבי מפרש, "ךיאויב על למלחמה תצא כי" נכתב בכדי לא

 בה שתגלה ביוזמה תלויה במלחמה ההצלחה. מקוצק מנדל
 ככל. שלו אדמתו על ולהכותו האויב אל לצאת וביכולתך

 כי לאויב ממתין ידיים בחיבוק תשב ולא, יוזמות יותר שתנקוט
. "בידך אלוקיך' ה ונתנם" בך שיקוים הסיכויים גוברים כך, יבוא

 מנדל מנחם רבי מוסיף, כך, חיצוני אויב מול במלחמה כך
 מנהל שאדם, היצר במלחמת, הפנימית במלחמה גם, מקוצק

 טובים - בגבולך לחדור הרע ליצר נתת לא עוד כל. יום דימ
 קשה - אצלך להתיישב לו שאפשרת ברגע אך. לנצחו סיכוייך

 . מאתך לגרשו לך יהיה מאוד
 

 אלוקיך ’ה ונתנו ךיאויב על למלחמה תצא כי"
 (י, כא" )שביו ושבית בידך

 הדין נעשה שאם לרמוז, שופטים לפרשת זו פרשה נסמכה
 בידך אלוקיך ’ה ונתנו" במלחמה ננצח אז, כשורה והמשפט

   ."שביו ושבית
  (המור צרור)

 

 בה וחשקת תואר יפת אשת בשביה וראית"
 (יא, כא" )לאשה לך ולקחת

, מתירה ה"הקב אין שאם, הרע יצר כנגד אלא תורה דברה לא"
 . (י"רש)" באיסור ישאנה

 לחשוד ייתכן היאך? הייתכן :ע"זי מלובלין החוזה ק"הרה שאל
 ההסבר אלא? היתר עליו שאין דבר באיסור עושה שיהא ביהודי

 שיצאו שבשעה: כתוב הקודמת הפרשה בסוף דהרי: כך הוא
 וישוב ילך הלבב ורך הירא האיש מי: "תחילה הכריזו, למלחמה

 שכל, מכאן. "שבידו מעבירות הירא: "כך על ונאמר, "לביתו
, מעבירות נקיים שהם בעצמם בטוחים היו למלחמה היוצאים

 יש לגביו דווקא, מעבירות נקי שהוא בהרגשה המתהלך ויהודי
 כי, "באיסור ישאנה, מתירה ה"הקב אין אם"ש, לחשוש מקום

 עלול, חטא של רגש כל לו שאין מי כי... להכל מסוגל הוא
  !ראשונה בהזדמנות להיכשל
    : ל"חז למאמר הסבר צדיקים בשם מובא, לכך בהקשר

 יפשפש עליו באים ייסורים אדם כשרואה( ".ה ברכות)
 הגיע אדם אם": תורה בביטול יתלה, מצא לאו פשפש .במעשיו

שיש בידו ביטול  סימן, במעשיו פגם שום מוצא שאינו למצב
 ... פגם שום לראות מצליח אינו לכןתורה ולא למד כיאות, 

 

 "ולקחת לך לאשה" )כא, יא(
 . "הרע יצר כנגד אלא תורה ברהיד לא: "י"ברש

 אם אף הדין מעיקר והנה. הרע מיצר להציל ציצית מצות סגולת
חוטי הציצית )ח' חוטים בכל אחד מד'  ב"מל אחד נחסר

, כשרה עדיין הציצית, א"ל ונשארו הכנפות, סה"כ ל"ב חוטים(
 א"ל -' לא' הרמז וזה. בה אין -רוחנית להגן מן היצר  סגולה אבל

' אלא' אבל, תורה דין קרמעי כשר זה -' תורה ברהיד' חוטים
 . 'הרע יצר כנגד' סגולה הוא ב"ל בגימטריא

 (מבעלזא ש"מהר)
 

    " ימים ירח אמה ואת אביה את ובכתה"
 (יג, כא)

 אין: "ל"בחז שמצינו לפי"? דשוח" ולא" ירח" מראנ טעם מה
 אבי לעץ אומרים: "שנאמר, כוכבים-עבודת אלא ואמה אביה
 הזרה-מהעבודה שתפרוש: והיינו -" ילדתנו אתה ולאבן אתה

 של שמה שהוא, "ירח" נאמר לפיכך. ישראל לכלל ותצטרף
  .ישראל עם סמל – הלבנה

 ( שאול דברי)
 התאריך את כותבים בכתובה: כך על נוסף טעם לומר אפשר

 לפי –" לירח... יום" כותבים בגט ואילו, "לחודש... יום"
 כאן ויאה, "חדשה אשה איש יקח כי: "בתורה ונאמר שקידושין

נופל על  ירח לשון, "ירחים גרש: "ומנגד מצינו לשון, חודש לשון
 סופו: "י"רש אמר הלא תואר-יפת אצל כאן והנה. לשון גירושין

 לפיכך, מעליו לשלחה סופו כי מראש ברור שכבר –" לשנאותה
 . "ירח: "גירושין של לשון מראש ננקטה כבר

 

 (יד, כא" )בה חפצת לא אם והיה"
, תידע בלשון "בה תחפוץ לא אם: "לומר הכתוב היה צריך הלא

 שבין החילוק, ברם"? בה תוחשק: "בתחילה שנאמר כשם
 רגעית התלקחות: פירושו" חשק"ש, זה הוא" חפץ" ובין" חשק"

 על המבוסס רצון: פרושו" חפץ" ואילו, הרגש של, התאווה של
 שתיקח שלאחר, תורה אמרה לפיכך. הדעת-ושיקול השכל
 כי לך יתברר אז או, הרגעי חשקך את ותשקיט אותה

" חשק" רק אם כי, אליה" חפץ" כל לך היה לא מלכתחילה
 . בלבד

 

 (טו, כא) "לשנואה הבכור הבן והיה"
 אחד שאיש לברכה צדיק זכר מווילנא הגאון לפני עובדה הייתה

 ונתעברה אחרת אשה ולקח, וגרשה ממנו ונתעברה אשה נשא
( החדשה) השנייה שההא בן נולד חדשים השבע ולאחר ממנו

 ונשאלה, חדשים לתשע זכר בן הגרושה גם ילדה ואחריה
 זה? האב בירושת םישני פי לקחת הבכור הוא מי השאלה

 מגרושתו במאוחר שנולד זה או, השנייה מאשתו ראשון שנולד
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 מפורש זה שדין אליהו רבי הגאון אמר? אונו ראשית שהוא

 שחי זו" אהובה האחת נשים שתי לאיש תהיינה כי" בפסוק
 כמו בנים לו וילדו שגרשה זו" שנואה והאחת" עכשיו עמה

 יותר שנולד הגם" לשנואה הבכור הבן והיה" למעלה שמסופר
  .אונו ראשית הוא כי מאוחר

  (חיים מאהבת לוקט תורה פניני)
 

 בן פני על האהובה בן את לבכר יוכל לא"
 (טז, כא" )רוהבכ השנואה

 חי עודנו כשהבכור אלא חל אינו הזה שהלאו אומר ן"הרמב
 אלא בחיים איננו כבר עצמו הוא אם אבל, הירושה קבלת בעת

 אחד בן לבכר האב על נאסר לא, הירושה את לקבל באים בניו
 פני-על: "כמו, חי בעודנו רק היינו" פני-על" שכן – השני על

 במדרש מצינו באמת, ברם. "תרח פני על", "אביהם אהרן
 פני על: "הפסוק על דעות חילוקי שני'( ב פרשה רבה במדבר)

, בחיים שעודנו היא הכוונה כי אומר יצחק' ר –" אביהם אהרן
, "ביוא תרח פני על הרן וימת: "מהפסוק ראיה הוא מביא ואכן

 והוא, מיתה לאחר היא הכוונה כי אומר אבא בר חייא' ר ואילו
 ממילא. "מתו פני-מעל אברהם ויקם: "מהפסוק ראיה מביא

 . התנאים של הללו הדעות-בחילוקי תלויים ן"הרמב דברי יהיו
  ( אזל אבני)

 

 (יז, כא" )שניים פי לו לתת"
 כשלעצמן" בכר" שאותיות, הדבר מענייןאומר הגר"א מווילנא: 

. האב בירושת שנים פי לקבל זכאי שהבכור. כך על מרמזות
 באלפא שלפניה האות ממניין כפול מניינה" בכר"ב אות כל שכן

 מן כפולה" ר"ו, "י"ה מן כפולה" כ", "א"ה מן כפולה" ב", ביתא
יש שהוסיפו על כך שגם המילה "בכור" בכתיב מלא, . "ק"ה

 האות ו' נכתבת ו"ו, אף היא כפולה...
 

"השב תשיבם לאחיך... לא תוכל להתעלם" 
 ג(-)כב, א

בפרשתנו כתובה מצוה חשובה, שיש בה מצות עשה ולא 
השב  –תעשה: מצות השבת אבידה: "לא תוכל להתעלם 

 תשיבם לאחיך". 
לבני לפני שנות דור התקיימה בירושלים "חברת תהלים" 

הנוער, והחכם רבי אברהם ועקנין זצ"ל היה מתומכיה 
וממעודדיה. מופיע היה בפני הנערים ומעוררם בדברים 
היוצאים מן הלב, בדרשות שלא ישכחו מליבם. פעם סיפר 

 סיפור נפלא, מעשה שהיה. 
יהודי הלך ברחוב, ובליבו דאגה. עני מרוד היה, וחובות רבים לו. 

בוא עזרו. הלך, וראשו שחוח בקדרות, זמן פרעונם הגיע, מאין י
ולפתע אורו עיניו. ברק נצנוץ לכד את מבטו. התכופף, וראה 

 שרשרת זהב טהור!
 שמח, סוף סוף נענו מן השמים לתפילותיו: זימנו לידו מצוה!

הרים את השרשרת, טמנה בכיסו, ומיהר לכתוב מספר 

מודעות, להדביקן בקרבת מקום ולהודיע בהן על מציאתה של 
שרשרת זהב. על המאבד לגשת לכתובת פלונית, ויקבלה על פי 

 סימנים, כדת וכהלכה. 
 עבר שבוע, עברו שבועיים, חודש וחודשיים, ואיש לא בא. 

כעבור שנה, שנה תמימה, הגיע אדם. בדרך מקרה נתקל 
במודעה, סיפר, ונזכר בשרשרת שאבדה לו. מסר את סימני 

הסימנים, ואמר:  השרשרת, לפרטי פרטים. רשם המוצא את
"ימחל נא להמתין כאן, ואני אכנס ואראה האם הסימנים 
נכונים". נכנס לחדר השני, הוציא את השרשרת מהמגירה, עיין 
בה בתשומת לב לראות אם אלו אמנם סימניה. השיבה 
למקומה, חזר אל החדר, ואמר לאותו אדם: "ימחל נא להמתין 

ור כמה דקות שב, עוד מעט. תיכף אשוב". ויצא מן הבית. כעב
אך לא לבדו חזר! בזה אחר זה נכנסו האנשים שהביא עמו, עד 
שגדשו את החדר. בעל הבית נכנס אחרון, נושא בידו סל כבד, 
שהביא מחנות המכולת. הושיט ידו לסל, והניח על השולחן 
לחם ופרפראות הפת. "טלו ידיכם, רבותי, לסעודת מצוה", 

"אבקשך", אמר לאורחו,  אמר לשמונה האנשים שהתלוו אליו.
"טול גם אתה ידיך, וגם אני אטול ידי". תמהו הכל, ונטלו ידיהם. 
בצעו על הפת ובעל הבית מזג יין לכוסות. "לחיים", אמר 
בשמחה. שאלוהו: "מה סיבת השמחה? סיום מסכת או סעודת 

 אשכבה?"
"לא ולא", אמר, "סעודת מצוה היא זו, פשוטה כמשמעה! לפני 

רשרת, והיום בא בעליה לתובעה. מסר סימניה, שנה מצאתי ש
אחד לאחד. ועתה, לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, 
בדחילו ורחימו, הריני מוכן ומזומן לקיים מצות עשה כמו 
שכתוב בתורה: "השב תשיבם לאחיך". ויהי נועם ה' אלוקינו 

הוציא  –עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו" 
סיים חכם  –את השרשרת ונתנה לאורח בשמחה עצומה! הנה 

 כך מקיימים מצוה!  –ועקנין את דבריו 
נפלאים הדברים, ויורשה לנו להוסיף: לא רק את ממון הזולת 
חובה עלינו להשיב לו. הגמרא אומרת שאם "אבידת ממונו" כך, 
"אבידת גופו" על אחת כמה וכמה. נוסיף ונאמר, שאם "אבידת 

כך, "אבידת נפשו" על כמה וכמה! אמנם, בהלכה נאמר גופו" 
שב"אבידה מדעת" אין חיוב השבה. אבל רוב רובם של אחינו 
אינם מודעים כלל לאבידתם! אינם מכירים את האור והאושר 
שבחיי תורה ומצוות, אינם מכירים את מתיקותה של התורה, 
את זיו מצוותיה! הרי מוטלת עלינו חובת השבה, חובה מן 

ורה. להתנדב לומר שיעורי תורה, לארגן שיעורי תורה, לבוא הת
 לשיעורי תורה, ולחזקם, לעודד אחרים לבוא ולשמוע!

איזו שמחה  –אם נגרמת שמחה כה רבה בהשבת שרשרת 
תגרם בהשבת נפש מישראל לכור מחצבתה, בהשבתה 

 לעצמיותה, לשורשה ולמקורותיה! 
 )מעיין השבוע(

 

 "השב תשיבם" )כב, א( 
 יפור נפלא מובא בספר "חיים שיש בהם":ס

מעשה ביהודי אחד, מאנשי לודז', מקום כהונתו של רבי אליהו 
חיים מייזל זצ"ל, שטייל ברחובות העיר, ומצא ארנק מלא כסף. 
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כשבא לביתו פתח את הארנק, ומצא בו סכום של אלף רובל. 
למחרת בבוקר, קרא היהודי בעיתון "מודעה" מאחד הפריצים, 

לו ארנק ובתוכו מעות, ומי שימצאו ויחזירו, ייטול מאה שאבד 
רובל בשכרו. ללא היסוסים וללא חשבונות, עשה היהודי את 
דרכו לבית הפריץ והחזיר לו. שמח הפריץ כי אבדתו הוחזרה לו, 
נטל את הארנק מיד היהודי, מנה את המעות שבתוכו ו... פניו 

יא דרכו של מעידים בו כמאת עדים: כולו חמה וכעס! "כך ה
גוי", חשב היהודי לתומו "פיו ידבר שקרים, הבטיח להעניק 
מאה רובל וכבר התחרט". אבל המעשה לא הסתיים בכך. 
הפריץ החל צועק צעקות ויללות, חירופים וגידופים: "גנב! 
כולכם גנבים! שני אלפים רובל היה לי בארנק, ואתה לא החזרת 

, אשר רצה לקיים לי כי אם אלף"! רעדה אחזתו ליהודי דנן
מצות "השבת אבידה", ולבסוף מעלילים עליו עלילת שווא. 
התחיל לדבר תחנונים, ושהוא מוחל על המאה רובל שהובטחו 
למוצא הארנק, ובלבד שלא יעליל עליו כזאת. אולם דברי 
היהודי נפלו על אזניים אטומות. הפריץ מסר את דינו 

, וסיפר לו את לערכאות. נחפז האיש אל בית הרב מרא דאתרא
 -כל הסיפור. הקשיב הרב לדברי היהודי, והרגיש כי אמת בפיו 

בארנק שמצא לא היו כי אם אלף רובל, ותו לא. פנה אליו 
והוכיחו במישור: דע לך צרה זו באה עליך, משום שבשעת קיום 
מצות השבת אבידה, הייתה לך מחשבה זרה לקבל שכר של 

 -אפילו אבידתו של גוי  -מאה רובל. היה לך לקיים את המצוה 
שלא על מנת לקבל פרס. עתה, אם יש לך פרקליט המייצג 
אותך, אבקש שיואיל לבוא לביתי, להתייעץ מה לטעון בבית 
המשפט. יום הדין מגיע, והפריץ מוכר את סיפורו בפני 
השופטים. התובע האשים את היהודי, ולעומתו, הסנגור 

הפריץ, ושואלו:"האם  הצדיקו. בין הדברים, פונה הסנגור אל
מוכן כבודו להישבע, שאיבד שני אלפים רובל?" קפץ הפריץ 

"שבועתו  -פנה אליהם הסנגור  -ונשבע. "שופטים נכבדים!" 
של הפריץ במקומה עומדת ואי אפשר כלל לפקפק בה. אבל 
היא מעידה, כלאחר יד, שהאבדה שמצא היהודי איננה של 

שר. רמאים וגנבים אינם חזקתו כ -הפריץ. מי שמחזיר אבידה 
מחזירים אבידה. אם היהודי לא מצא אלא אלף רובל, הרי זוהי 

לא אבידתו של הפריץ. אני דורש אפוא  -אבידה אחרת לגמרי 
ממנו, להחזיר את האבידה למי שמצאה"... הפריץ עומד בפנים 

שבועת שווא. אבל כיצד  -זועפות. השופטים ידעו כי שבועתו 
התקבלה טענת הסנגור פה אחד, ופסק יאשימוהו? משום כך 

 זו תורה וזו חכמה!...  -הדין יצא כי אלף רובל שייכים ליהודי 
 

 בביתך דמים תשים ולא לגגך מעקה ועשית"
 (ח, כב" )ממנו פלוהנ יפול כי
 לך הבטיחה והתורה הקן-לוחיש מצות שקיימת פי-על-אף

 צריך אינך מעתה כי סבור תהא אל זאת-בכל, ימים-אריכות
 עצמך אתה אם אף שכן, עצמך על לשמור כדי מעקה לעשות

 מי יפול שמא –" ממנו הנופל יפול כי" ייתכן הרי הובטחת
 שאומר כפי, לכך הגורם אתה אפוא תהיה אל, ליפול לו שראוי

-על מיתתו תתגלגל לא כן פי על ואף ליפול זה ראוי: "י"רש
  (אריאל בנין)  ."ידך

 (י, כב" )יחדו חמורבו בשור שותחר לא"
 הבטה: הוא" רשו  " של פירושו. גבוהה מדרגה היינו" שור"

 על מרמז" חמור" ואילו –"( קרוב ולא אשורנו": כמו) למעלה
 יתברך-השם את שעובדים אדם-בני יש. שבאדם החומריות

 בחומריות הם שטופים כן-פי-על-ואף, ובתפילה בתורה
" יחדיו חמורבו בשור תחרוש לא: "תורה אמרה לפיכך. ובתאווה

 גבוהות במדרגות יתברך-השם את לעבוד תכןיי לא –
 שומה, למדרגות שואפת נפשך אם. אחת-בבת ובחומריות

  .המידות את ולשבור החומריות את לכבוש עליך
  (ושמש מאור)

 

 והומת תומו משפט חטא באיש יהיה וכי"
 (כא, כב) "עץ על תווא ותלית

' הק י"האר דרש, ק"הרמ שכשנסתלק מביא א"החיד הרב
 מלשון" חטא" "ותומ משפט חטא באיש יהיה וכי", בהספדו

. גמור צדיק הוא שהרי' תומו משפט' ואין שחסר דהיינו, חסרון
 כי, זה חטא בעבור מיתה שנתחייב לומר סרוןיח שום נמצא ולא

 למה בעיניך ויקשה, מת זה כל ועם" והומת", חטא בו נמצא לא
 סיבת שתתלה" עץ על אותו ותלית" אמר לזה, נפטר באמת

 האדם על מיתה שנגזרה, הדעת עץ דהיינו" עץ"ב פטירתו
  . נחש של בעטיו

 (קדומים נחל)
 

 (ג, כג" )השם בקהל ממזר יבוא לא"
" עשירי דור גם" שכתוב פי על אף ,לו יבוא לא עשירי דור גם

 יתכןי"? עולם עד" בפרוש כתוב לא ולמה לעולם היא הכוונה
 ממזרים שעתידין( ב"י קידושין) שנאמר למה לרמוז שבא

   .עולם עד כתוב לא ולכן לבוא לעתיד להיטהר
  (תמימה תורה)

 

"על אשר לא ִקדמו אתכם וגו' בלחם ובמים 
ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור וגו'"     

 )כג, ה(
בעיירה אחת בנו בית כנסת, אך לא סיימוהו והיה עומד זמן רב 

הזדמן לעיירה חזן מפורסם ושילמו  בלא טיח ובלא צבע. פעם
לו סכום כסף גדול, בשביל שיעבור לפני התיבה. שמע על כך 
הגה"ק רבי אייזל חריף ואמר: אף פעם לא הבנתי מדוע מביאה 
התורה שני טעמים שונים כל כך להרחקת עמוני ומואבי, "על 
דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם", "ואשר שכר עליך על 

לי, אלמלא שכרו המואבים את בלעם  בלעם". עתה מתחוור
בממון רב, היו יכולים להתנצל שלא קידמו את ישראל בלחם 
ובמים משום שעניים מרודים הם, ובקושי יש להם לפרנסת 
עצמם, עכשיו ששכרו את בלעם בכסף רב, שוב לא יתקבלו 
התנצלויותיהם, כי מי שיש לו לשלם הרבה כסף בשביל חזן, יש 

 מור את בית כנסת. לו כסף גם בשביל לג
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"לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אוכל נשך 
כל דבר אשר ישך, לנכרי תשיך ולאחיך לא 

אלוקיך בכל משלח ידך ’ תשיך למען יברכך ה
על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה"      

 כא(-)כג, כ
מעשה ביהודי רשע שהיה מלווה בריבית. עקב היותו מקורב 

אחת בא אליו עני וביקש  למלכות פחדו להתעסק עמו. פעם
הלוואה. ואותו יהודי רשע ראה שהוא עני ואמר לו בגלל מצבך 
אני אתן לך הלוואה בריבית של שלושה אחוזים. התחיל העני 
לבכות ולדחוק בו שיוריד בריבית. היהודי הרשע היה חולה לב, 
הרבה להזיע ואסור לו להתעצבן. אך ככל שסירב העני לא 

יד את הריבית, ובסוף הוא הסכים לשני הפסיק לנדנד לו שיור
אחוזים העני ממש מסכן חייב כסף להרבה אנשים, התחיל 
לבכות שוב וביקש אחוז אחד ומנגד היהודי הרשע התחיל 

 להילחץ להתעצבן ואמר הפעם זה סופית אחוז וחצי וזהו זה. 
עני המשיך ללחוץ וכך התווכחו זה אומר אחוז אחד הרשע 

ום פרחה נשמתו של היהודי הרשע ומת. אומר אחוז וחצי ופתא
כל העיר שמעה על המקרה ולא ידעה מה לעשות, אף אחד לא 
רצה לגעת באותו יהודי רשע שהיה מלווה בריבית ועושק את 
הבריות. מנגד, המלכות הכריחה את היהודים לערוך לו לוויה 
מכובדת ואף הכריחו את רב העיר להספידו. מרוב סקרנות 

רב יספיד בלוויה של הרשע. באו בהמוניהם, הציבור על מה ה
הרשע זכה ללוויה גדולה כל העיר באו ללוויה כדי לשמוע מה 
כבר הרב יכול לומר על אותו רשע. והרב החל להספיד כך: יהודי 
זה בן אברהם אבינו, בן יצחק, בן יעקב, בן משה, בן יהושע בן 

הביטו  נון, בן לזקנים, בן לנביאים, בן לאנשי כנסת הגדולה.
רבותי, וראו מה בינו לבין רבי עקיבא: רבי עקיבא מסר את 
נפשו בזמן שקרא קריאת שמע ונפטר "באחד" ואילו יהודי זה 

 נפטר באחד וחצי )אחוז(... 
 

 ( כד, כג" )נדרת כאשר ועשית"
 כן עושה הוא, טוב משהו לעשות נודר שאדם בשעה

 את לקיים נדרש הוא כאשר, אחת לא אך. ובשמחה בהתלהבות
 כדי תוך באיטיות נעשה הנדר וקיום, פגה כבר ההתלהבות, נדרו

 -" נדרת כאשר - ועשית: "לנו ואומר הכתוב בא. אילוץ הרגשת
 . הנדר את נדרת עת לך שהיה הלהט באותו הנדר את קיים

 

"לא יהיה לך בביתך אבן וגו' איפה שלמה 
 טו( -וצדק יהיה לך" )כה, יג 

בעת עצירת גשמים ולא נענו. בלילה בעיר אחת גזרו תענית 
הורו לרב העיר בחלום שהם יענו מן השמים, אם חנווני פלוני 
יעבור לפני התיבה. הדבר היה לפלא, כי אותו חנווני לא נחשב 
כלל לתלמיד חכם, אולם כאשר החלום נשנה כמה פעמים, 
כינס הרב את אנשי עדתו לתפילה. להפתעת כולם ביקש הרב 

לפני התיבה, אולם הלה סירב באומרו שאינו  מחנווני שיעבור

ראוי לכך היות והוא נחשב לעם הארץ. הרב גזר עליו שיתפלל 
עבור הציבור, החנווני עזב את בית הכנסת, הלך לביתו והביא 
את המאזניים של חנותו, ירד לפני התיבה ואמר: רבונו של 
עולם, שתי כפות מאזניים אלו כנגד שתי אותיות ה' שבשם 

ש הוי"ה, מוט המאזניים באמצע כנגד ו' שבשם הוי"ה, הקדו
הידית שבה מחזיקים את המאזניים כנגד י', רבונו של עולם 
העד נא, אם עשיתי עוול בכפות מאזניים אלו לשקול בהן פחות 
מהמידה, ופגמתי בשמך הקדוש תרד אש מן השמים ותשרוף 

י אותי, ואם לא עשיתי עוול, אני מתפלל לפניך שתוריד גשמ
רצון בזכות מאזניים הללו. השמים התכסו בעבים וירדו גשמי 

 ברכה מרובים. 
 

 ( יז, כה" )עמלך לך עשה אשר את זכור"
 בעסקים השקר עניין סמיכות את מבארים מפרשים מספר

 עשה אשר את לזכור למצווה ("לך יהיה וצדק שלמה אבן)"
 רמייה)= ובמשקלות במידות שיקרת שאם, בכך עמלק

 האויב התגרות מפני מודאג להיות טובה סיבה לך יש, (בעסקים
 הרמייה שבמעשה, ין'מוולוז ב"הנצי כותב" דבר העמק"ב. בך

 לכל שקצב, ה"בקב מאמין אינו כי האדם מראה, במשקולות
 שגם, ב"הנצי ומוסיף. לה שראוי כפי מזונה את וברייה ברייה

 עקב נגרם, ברפידים ישראל נגד להילחם עמלק של בואו
 לכן. עליהם ה"הקב בהשגחת מצרים יוצאי של הספקנות

 אם לנו לקרות עלול ו"ח מה שנזכור כדי, הפרשיות שתי נסמכו
, אמר מפשיסחא בונים שמחה רבי. ומשקלות במידות" נזייף"

 נאמרו לה הסמוכה עמלק מחיית ומצוות" זכור" שמצוות
 דור שבכל, הוא מכך ללמוד שניתן השכל מוסר. יחיד בלשון

, מהכלל שפרש מישראל היחיד את לנצח יכול היה עמלק, ודור
 לא ועמלק עליהם הגן הענן - מאוחדים שהיו ישראל כלל אך

 צריכה, מפשיסחא בונים שמחה רבי מוסיף, זו דרך. להם יכל
 כולל, איש - מאוחדים שישראל זמן כל: לרגלינו נר לשמש

 . להם יוכל לא, עמלק
 

"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך 
בצאתכם ממצרים אשר קרך בדרך"              

 יח(-)כה, יז
למרות שלכאורה פרשה זאת מתאימה לחדש אדר ולא לחודש 
אלול, שהוא חדש הרחמים והסליחות, יש קשר בין פרשת 

לימים אלו, שהרי "זכור את", 'את' ראשי תיבות אלול  עמלק
תשרי, לרמוז שחלק מההכנות בימי אלול הם לראש חדש 
תשרי )ראש השנה(, אשר מלך במשפט יעמיד ארץ ביום הדין 
הנורא. בימים הללו צריכים לזכור את עמלק שרצה לצנן את 
האמבטיה, להוריד את המורל והפחד מהקדוש ברוך הוא. 

נו להתמלא פחד ואימה מבורא עולם, לתקן מעשינו ומעתה עלי
 )לבוש יוסף( ולשוב אל ה'. 
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