
 

 ~1 ~ 

 וסיפורים  יםליקוט
 אבוכי ת - נפלאים

 

 י"ח אלול -לעי"נ הרה"ח ר' משה ב"ר יעקב ירוחם 

 "ולקחת מראשית כל פרי האדמה" )כו, ב(
בחומש שמות כתוב לגבי ביכורים "ראשית ביכורי אדמתך 

 תביא בית ה' אלוקיך לא תבשל גדי בחלב אמו".
רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל שבשבת זו יום וכך מסופר על הגה"ק 

 היארצייט שלו )כא אלול תקכ"ד(:
הוא נהג לקרוא עיתונים בבית הכיסא כדי להסיח דעתו מדברי 

 תורה.
פעם אחת קרא שם כי חכם מאומות העולם הוכיח עד כמה 
גדול כוחו של בשר בחלב: הוא בישל בשר בחלב ושפך את זה 

ימים "והתחיל העץ  30משך בימות החורף תחת עץ עושה פרי ב
 לציץ ציץ ולהוציא פרי"!

עלתה המחשבה בראשו של רבי יהונתן לבאר את סמיכות 
הדברים בפסוק בין מצוות ביכורים לבין איסור בשר בחלב 
)וצריך לציין שזה מופיע פעמיים בתורה באותה סמיכות(: היות 
וציותה התורה להביא ביכורים, אם כן, יעלה על הדעת 

בכל עוז ולהביא ביכורים אפילו בחורף. וכיצד? הרי להשתדל 
 אין פירות בחורף? ע"י בישול בשר בחלב והשקיית העצים בזה.

באה התורה וכופלת את אזהרתה: נכון ש"ראשית ביכורי 
אדמתך תביא בית ה' אלוקיך", אבל "לא תבשל גדי בחלב 

 אמו".
ותו היות וראה הגאון רבי יהונתן שהקריאה בעיתונים הביאה א

לידי הרהור בדברי תורה במקומות האסורים, הוא גדר עצמו 
 שלא לקרוא בהם בבית הכיסא.

צריך לציין, שה"ספורנו" בפרשתנו )י"ד, כ"א( הכיר את המחקר 
 הנ"ל וכך הוא כותב:

כמעשה הכנענים שהיו חושבים  -"לא תבשל גדי בחלב אמו 
 להרבות בזה הפועל מקניהם וקניינם וכל בהמתם"!

 

מרת אליו הגדתי היום לה' אלקיך כי באתי "וא
 נשבע" )כו, ג(  אשר אל הארץ

עניין הכרת הטוב נלמדת מפרשתנו כמו שכתב רש"י מהספרי 
שאינך כפוי טובה". ישנו סיפור פלאי בירושלמי  -"ואמרת אליו 

)מסכת תרומות מד, ב( שיהודי אחד הזמין את הרב לאכול 
ע מאוד לראות שאת אצלו סעודה. בהגיע הרב לסעודה הופת

מי בחר היהודי להושיב על יד הרב? לא פחות ולא יותר מאשר 
את... כלבו! הרב, שכמובן הרגיש מאוד מבוזה פנה אל היהודי 
ושאל אותו: וכי הזמנת אותי כדי לביישני? ענה לו היהודי: 
שהרב יבין, כלב זה, אינו "סתם כלב"... מה הכוונה? מספר 

בבית לבדה ובאו נכרים לתפסה,  היהודי לרב: "אשתי נשארה
והכלב התנפל עליהם פצע אותם והבריח אותם, ובכך ניצלה. 
וכעת אני משלם "הכרת הטוב" לכלב, ומכבדו לשבת ע"י הרב. 
ע"כ. ומאידך, המקשה את לבו שלא להכיר בטובה שמקבל 
מחברו יכול להתדרדר עד עמקי שאול של רשעות וכפיות 

צדיקים שעשה טובה לאיזה טובה. כמו שמספרים על אחד ה
יהודי, ולאחר מכן שיגר לו אבן קטנה, שאל היהודי למה שלח לו 
אבן? ענהו, שכשתרצה לזרוק עלי אבן בעבור הטובה שתהיה 
לפחות אבן קטנה... כמו"כ היה פעם איזה צדיק שהגיע לעיר 

אחת, וזרקו עליו אבן גדולה, אמר "איני מבין מי זרק ולמה זרק, 
 ר שעשיתי לאחד מהעיר טובה גדולה כזאת"... שהרי איני זוכ

ישנו סיפור ידוע על עיירה מסוימת שהתגורר בה עני מרוד 
בשם "שמערל", שמערל זה, היה מקבץ נדבות ואוכל לחם 
חסד, עד שהתרגל רק לקבל מאחרים. ביום מן הימים פנה אליו 
יהודי אחד מתושבי המקום עם הצעה, וכך אמר לו: "אני מוכר 

הגרלה, ההגרלה נערכת פעם בחודש בעיר הגדולה, כרטיסי 
ואני משמש כנציג של "מפעל הפיס", קונים אצלי כרטיסים 
ואני מביא את הכרטיסים להגרלה הגדולה, אולי תנסה את 

זלוטי, אולי תזכה". שמערל  5מזלך, תקנה כרטיס במחיר 
זלוטי על זה.  5שהתרגל רק לקחת, כמובן לא הסכים לבזבז 

עליו ואמר לו "תראה שמערל, אני מוכן להלוות לך  המוכר ריחם
זלוטי, ונעשה הסכם כזה: אם לא תזכה, הכסף יהיה על  5-את ה

 5-חשבוני ולא תצטרך להחזיר לי, ואם כן תזכה תחזיר לי את ה
זלוטי", לזה כבר הסכים שמערל. אחרי חודש, נסע המוכר לעיר 

ל העני! הגדולה, שם נערכה ההגרלה, וכמובן מי זכה? שמער
המוכר לקח את כל הכסף, ונסע בחזרה לעיירה, כשבלבו הוא 
חושב איזה "רעידת אדמה" הולכת להיות בעיירה כשייוודע 
דבר זכייתו של שמערל ה"עני". עד שהגיע המוכר אל העיר, 
כבר ירדה החשכה, וכבר נהיה מאוחר בלילה. אולם, המוכר 

ילך עתה החליט שאינו יכול לחכות עם הבשורה עד מחר, ו
בלילה לבשר לשמערל על הזכייה. הימים היו ימי חורף, בחוץ 
היה שלג וגשם וקור עז, המוכר השתרך לקצה העיירה לבקתתו 
של שמערל. הסתובב וחיפש עד שמצא את הבקתה העלובה, 
נקש בדלת, ולא קיבל מענה, נקש שוב ושוב, יותר ויותר חזק, 

צעק לו המוכר  עד שלבסוף ענהו שמערל ושאל מה הוא רוצה,
"יש לי הודעה משמחת מאוד עבורך, אבל קודם כל תעשה 
טובה ותפתח את הדלת כי אני עומד לקפוא", שמערל לא זע 
ממקומו. המוכר מתחנן אליו שוב, והוא בשלו "אני ישן עכשיו!" 
צועק לו המוכר: "שמערל תדע לך שזכית בהגרלה הגדולה!" 

תקרבות את כאן, כבר שמע את פסיעותיו של שמערל מ
הדלת. שמערל פותח את הדלת, ופונה אל המוכר בכעס: "אינך 
מתבייש? את הגביר של העיירה אתה מעיז להעיר באמצע 
הלילה?!"... הוא אשר דיברנו, שמי שאינו מכיר טובה לחברו, 

 מסוגל להגיע לכדי רשעות.
 

 (ה, כו" )ואמרת וענית"
 (י"רש) קול" הרמת "לשון

: עלייה בבני היכר סימני שלושה: מווארקה ר"האדמו אמר
 ולרקוד שתיקה י"ע לזעוק, זקופה בקומה נכנעים להיות יודעים

 .תנועה ללא
 

 (ה, כו" )אלוקיך' ה לפני ואמרת וענית"
 עליו כל קודם, יתברך' ה לפני ולהתפלל לדבר בא שאדם לפני

 שאמר וזהו. ושפלותו ערכו במיעוט ולהתבונן עצמו את להכניע
 ֵלָענֹות" מלשון) עצמך את שתכניע היינו" וענית" בפסוק

 (שלמה תפארת'". )ה לפני ואמרת" לפני, תחילה"( מפני
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 (ה, כו" )מצרימה וירד אבי אובד ארמי"

 לבן את קושרים מדוע אלשיך משה רבי שאל קשה לכאורה
 אין לכאורה שהרי, למצרים ישראל בני ירידת לעניין הארמי

 שלולא משה רבי אמר לתרץ יש אמנם, ביניהם קשר שום
 וממילא, רחל עם כל קודם מתחתן יעקב היה לבן של רמאותו

 האחים היו לא, הבכור היה ואם. ליעקב הבכור היה יוסף
 עניין כל נסבב היה ולא אביהם של העדפתו על בו מקנאים
 ירד שיוסף בכך האשם הוא לבן ולכן. יוסף של מכירתו

 )האלשיך הקדוש( .למצרים
 

"ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו וישמע ה' את 
 קולנו" )כו, ז(

מדוע נאמר בפסוק "אלוקי אבותינו", ולא "אלוקינו"? הסיבה 
היא, שאם אדם מבקש בזכות עצמו, הרי שבודקים את מעשיו 
ומבררים היטב אם אכן מגיע לו. אך כשהוא מזכיר את זכות 
האבות, ואומר "בזכות אבות ראשונים אנו בטוחים", הקב"ה 

 שומע לקול תפילתו מיד.
שם הרב הגאון חכם מנשה שלו ועוד שמעתי על הפסוק הזה מ

 זצ"ל, ששמע מבעל ה'בן איש חי' זי"ע:
משל לבן מלך שנשבה. עמדו השובים והשחיתו את תואר פניו, 
כדי שלא יוכלו לזהותו כבן המלך. הלך המלך מעיר לעיר וחיפש 

סדר זיהוי של כל את בנו. כשהגיע לעירם של השובים, ערך מ
תושבי העיר, אך לא מצא את בנו, כי הושחת תוארו. כשפנה 
ללכת, החל הבן לצעוק "אבא!" שמע המלך את קולו של בנו, 
זיהה אותו ומיד שחררו מן השבי. למרות שמראה פניו השתנה, 

 הקול נשאר אותו הקול.
והנמשל: הקב"ה שמע את קולם של ישראל במצרים וגאל 

ו למ"ט שערי טומאה, עדיין הקול נשאר אותו אותם. ואף שירד
 הקול שהיה להם בתחילה.

 

 הארץ את לנו ויתן הזה המקום אל ויביאנו"
 (ט, כו" )הזאת

 הזאת הארץ, המקדש בית זה, הזה "המקום י:"רש אומר
 בית בנין לפני הייתה הארץ ביאת הלא לדקדק ויש. כמשמעו"

 הביאה לפני המקדש בית בנין הפסוק הקדים ולמה המקדש
, הזאת הארץ את לנו "ויתן י"ברש הכוונה מה ועוד, לארץ

 תרגום'ה פ"ע לתרץ ויש. בזה לנו לומר רוצה מה, כמשמעו"
 הוביל ה"שהקב' נשרים כנפי על אתכם ואשא' הפסוק על' יונתן

 הקרבן להקריב כדי, המקדש למקום ממצרים ישראל בני את
 זה ולפי, למצרים החזירן כ"ואח, שם ולאכלו בירושלים פסח

, הקרבן הקרבת בזמן המקדש בבית היו ישראל שבני נמצא
 אל ויביאנו" תחילה התורה כתבה ולכן, לארץ ביאתם קודם

, כמשמעו אינו הרי וזו,  המקדש בית על והכוונה" הזה המקום
 זה" הזאת הארץ את לנו ויתן" אבל, מצרים יציאת לפני דהכוונה

 (ל"זצ מבעלזא ד"מהרי מרן) . לארץ כשנכנסו כמשמעו כן
 

"ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה 
 וגו'" )כו, י( 

פעם עלתה על דעתו של הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זיע"א 
לקיים מצות הבאת בכורים, על דרך שאמרו חז"ל "כל המביא 

ה עשה, קנה דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב בכורים", מ
כבשה ושחט אותה, את הבשר חילק לעניים לשבת קודש, 
ומהצמר נתן לאיש חסיד אחד שהיה תמים ומופשט מענייני 
העולם הזה, שיטווה ממנו כרך אחד של ציצית, ושכר שליח 
מיוחד ושם את כרך הציצית במקום המשתמר בבגד העליון של 

צית אל השליח, וחיברו שם לבגד, ושלחו להביא את כרך הצי
הרה"ק רבי חיים מצאנז זיע"א, השליח עשה שליחותו ומסר 
לצדיק מצאנז דברי הקדוש רבי מרדכי שהוא רוצה לקיים 
מצות בכורים, וכי הביא לו לשם כך כרך ציצית, נהרו פניו של 
הרבי מצאנז ונטל בעצמו את הדורון ממקום חיבורו אל הבגד 

טף את הציצית בחשיבות גדולה, והשליח סיפר שגם הנייר שעו
כרך הרבי מנדבורנא בעצמו, לקח הרבי מצאנז את הנייר 

 והטמינו בחשיבות רבה במקום מיוחד.
 

 (יג, כו" )שכחתי ולא ממצוותיך עברתי לא"
 מצווה יקיים שאדם ייתכן, ברם? זו הלשון כפילות מה לשם

, אותה ציווה הוא אשר ה"הקב את ישכח כי, ממנה דעתו ויסיח
 לפיכך". מלומדה אנשים מצוות" גרידא רגילות מתוך ויקיימה

 בשעה" שכחתי ולא ממצוותיך עברתי לא" הכתוב אמר
 . ..אותן ציוויתני אשר, אותך שכחתי לא המצוות את שקיימתי

  (אמת שפת)
 

 (יג, כו" )שכחתי ולא ממצוותיך עברתי לא"
 שייך מה להבין וצריך" מעשרות וידוי" ל"בחז נקראת זו פרשה 

 כמו, חטאיו על מתוודה שאדם פירושו וידוי הרי, וידוי כאן
 ועוד, עצמו בשבחי מספר הרי כאן אבל', וכו בגדנו אשמנו,

' וכו שכחתי ולא' וכו ציוויתני אשר ככל עשיתי ואומר מוסיף
 קדושת'ה שפירש מה י"עפ, ליישב ויש. לווידוי דומה אינו כ"וא
 כי' השנה ראש של במוסף מזכירים שאנו המילים על ע"זי' לוי

 מה כל את זוכר ה"שהקב' מעולם הוא אתה הנשכחות כל זוכר
 הוא לכך ובהתאם, בעבירות והן במצוות הן, שוכח שאדם

 מחזיק מזה כתוצאה אבל, מצוה עשה אדם אם כגון: מעניש.
, שעשה מה את ומזכיר וזוכר שעשה במצוה ומתגאה מעצמו

 שוכח האדם אם אבל, הזאת המצוה את כביכול שוכח' ה אז
, זאת זוכר ה"הקב אז, בה מתגאה ואינו שעשה הטוב הדבר את
 נגדו וחטאתו שעשה העבירה את זוכר אדם אם, בעבירה וכן

 שוכח ה"הקב אז, שעשה מה את לתקן איך ומתבונן, תמיד
 כי" מעשר וידוי" נקראת זו פרשה מדוע מובן כ"וא. זו מעבירה

 הייתי כי' שכחתי ולא ממצותיך עברתי לא' ואומר מתוודה הוא
 אבל אותם יזכור' שה בכדי עושה שאני המצוות לשכוח צריך כן

  . וידוי כן זה כ"וא' שכחתי ולא' לצערי
 (יואל דברי)
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 (יד, כו" )ציוויתני אשר ככל עשיתי"
 שעליך מה אתה עשה עלינו שגזרת מה "עשינו י"פירש 

 מה עשינו לשונו י"רש שינה למה להבין וצריך, לעשות"
 לומר ואפשר ציוויתנו אשר את עשינו אמר ולא, עלינו' שגזרת'

, ציוויתני אשר ככל עשיתי לאמר ישראל איש יתפאר דאיך
 המלך גזירת בעצמו שזה העניין אך, ערכו מיעוט יודעת ונפשו
 לומר מלך גזירת' הי לא ואם, הלשון בזה לאמר, עולם של מלכו

 כדברים לאמר, מישראל איש לב שום על עולה' הי לא, כן
 '. וכו אתה עשה ולכן, עלינו גזרת שאתה מחמת ורק, האלה

 (ל"זצוק י"מהר מרן)
 

 (טז, כו" )אותם ועשית ושמרת"
 תשנה היום, ביכורים הבאת, מברכתו קול "בת איתא: י"ברש

 מאת כזאת ברכה קיבל האדם אם להבין וצריך. הבאה" לשנה
 הביא אם נפטר שאדם קורה איך אם כן השמים, מן' קול בת'

 ליישב ויש, התקיימה לא שהברכה קרה ומה, ביכורים שנה בכל
 שיטת לפי) ביכורים הביאו לא השמיטה שבשנת שהיות

 לא השביעית ובשנה השישית בשנה אם כן'( הק ח"האוה
 . הבאה בשנה שיביא הבטחה לו אין ואם כן,', קול בת'ה נשמעה

 ( שמחה לב)
 רק נוהגת מצות ביכורים הרי קושיא: עוד תתורץ על פי דבריו

 הרי המקדש, בית נחרב איך ואם כן קיים המקדש שבית בזמן
 בית נחרב ואם, הבאה בשנה גם שיביא הבטיחה קול הבת

 לעיל שאמרנו מה לפי אבל, ההבטחה תתקיים איך המקדש
 מברכת קול הבת הייתה לא ואז, ביכורים הביאו לא שבשביעית

 בשנה כלומר שביעית במוצאי הבית נחרב כן ועל, אותו
 מקדש הבתי ששני:( א"י ערכין) בגמרא שכתוב כמו השמינית

 .בשמינית נחרבו
 

" אלוקיך' ה מזבח את תבנה שלמות אבנים"
 (ו, כז)

 את להוציא, ציבור שליח ובפרט אדם כל חובת על רומז הכתוב
 :בשלמות מפיהם התפילה מילות

 3-ב יום בכל הנאמרות הברכות כמנין 57 =בגימטריה " מזבח"
 (.ברכות 19 - אחת שבכל) 18-ה תפילות
 של הברכות ז"נ את תבנה שלמות במילים: התורה אומרת
 נתקנה היא שהרי למזבח דמיון צד יש ובתפילה. עשרה שמונה

 (לועז מעם ילקוט) .הקרבנות עבודת כנגד
 

     " ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור"
 (טו, כז)

 ארור' כמו הווה בלשון נאמרו הארורים כל מדוע לדייק יש
 פסל לגבי ורק', וכו' בדרך עוור משגה ארור' 'ואמו אביו מקלה

 עושה ארור' כתיב ולא, יעשה אשר עתיד לשון כתוב ומסכה
( קמב חולין) ל"חז שאמרו מה י"עפ ליישב ויש, ומסכה' פסל

 מחשבה והחשיב ה"הקב החמיר זרה עבודה שבמחשבת

 כתבה שהתורה מובן ואם כן, המחשבה על גם ומעניש, כמעשה
 שחושב אפילו ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור כאן

 .יעשה אשר ארור בגדר נכנס עשה ולא לעשות
 (חדשות נפלאות)

 

 "ארור מקלה אביו ואמו" )כז, טז( 
בחור בא לפני ה"חזון איש". הוא מבית פושר, ה' זיכהו 
להתחזק, הוא לומד בישיבה. אבל כשהוא חוזר הביתה, יש לו 

ואסור לומר דברים שבקדושה בעיה. אמו לא מכסה ראשה. 
כנגד שערותיה המגולות של אישה נשואה. מה יעשה, איך ישיר 
זמירות, ויברך ברכת המזון? ענהו ה"חזון איש": במשנה ברורה 
)עה, ה( מבואר, שדי בעצימת עיניים. תסתכל בסידור, ודי. אבל 
לבו של הבחור נקפו: "אולי מוטב צידוד כל הגוף, שלא תהיה 

זון איש הזדעזע: "אם ההלכה מתירה, רצונך מולי?!" הח
להחמיר על חשבון כבודה של אמך?! להתריס, להפנות אליה 
גב?! ואם היא תקום ותטרח להגיש לשלחן, ותסתובב סביב, 
אתה תשיר "אשת חיל" ותסתובב כנגדה כסביבון?!" זו 
"חומרה" שתצית אש בבית, ואש גדולה ממנה בגיהנם! ידוע 

א על המנהגים ובפרט בפסח, ובפרט על כמה מקפידים בבעלז
מנהג רווח כהימנעות מאכילת "שרויה". ה"שר שלום" מבעלזא 
זצ"ל הסב לשולחן ליל הסדר, ואמו הישישה לצידו. בהגיעם 
ל"שולחן עורך" הוגש המרק נטלה האם מצה, ופוררה אותה 
במרק, לעיניהם המתפלצות של החסידים. אבל הרבי שותק, 

ונהנתה. נטלה מצה ופוררה אותה  שתקו גם הם. אכלה,
לצלחתו של הרבי. "זה טוב", אמרה. הנהן הרבי כנגדה, הזיז בכף 
את המצה לצדדים, גחן ואכל! הבחין בהזדעזעותם של 
החסידים, ואמר: "אכילת 'שרויה' אינה איסור מדאורייתא, ואף 
לא מדרבנן. מנהג הוא. מנהג קדוש, מקדמת דנא. אבל מנהג. 

צות עשה מדאורייתא. והמזלזל בה, חלילה, עובר וכיבוד אם, מ
על "ארור מקלה אביו ואמו" )דברים כז, טז(, שמזלזל בהם, 
 מלשון קלון )רש"י וראב"ע( היש ספק כיצד לנהוג?!"... )והגדת(

 

  " והשיגוך האלה הברכות כל עליך ובאו"
 (ב, כח)

 לא, אלוקיך' ה בקול תשמע שכאשר היא התורה הבטחת
 ובאו, אחריך תבוא היא אלא, פרנסתך אחרי לרדוף תצטרך

 (סופר כתב) .והשיגוך עליך
 

    " בצאתך אתה וברוך בבואך אתה ברוך"
 (ו, כח)

 יציאתך "שתהא(: ז"ק מ"ב' )הגמ דרשת את י"רש מביא
 העולם מן יציאתך אף חטא ללא ביאתך מה. כביאתך מהעולם

 .חטא" בלא
-ש אומרת ג"י בעירובין' הגמ: הדברים את מבאר סופר והחתם

 שמא או שנברא לאדם לו טוב האם ה"וב ש"ב נחלקו שנים 22
 נברא שלא לאדם לו נוח: וגמרו נמנו בסוף. נברא שלא לו עדיף
 .משנברא יותר
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 בואו" אומרת במסכת עבודה זרה' הגמ הרי, התוספות שואלים
 באנו לא אנו חטאו לא שאלמלא, לאבותינו טובה ונחזיק
 ".לעולם
 למדרגת וחזרו בעגל חטאו שאבותינו בגלל רק: הדברים פירוש

 שאינם) מלאכים בדרגת נשארים היו אם כי. נולדנו -אדם  בני
 .נולדים היינו לא, סיני הר במעמד הגיעו אליה( ילדים מולידים

 עם הדברים תואמים איך אז, זכות זו שלהיוולד, כן אם מובן
 ?ה"וב ש"ב מסקנת

, אדם בני סתם לגבי הייתה ה"וב ש"ב מסקנת', התוס עונים
 .דורו ואשרי אשריו, בצדיק כשמדובר אבל
 ברכה יש אימתי -בבואך  אתה ברוך: סופר החתם מסביר ז"לפי

 שלא לאדם לו נוח"ש וגמרו שנמנו אף על לעולם בביאתך
 חטא ללא ביאתך מה - "בצאתך אתה ברוך" כאשר זה", נברא

 .חטא בלא יציאתך אף
 אשריו" -העולם  ועבור עבורו ברכה היא בריאתו, כזה אדם

 ".דורו ואשרי
 

"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך 
 ויראו ממך" )כח, י(

ו להביא הרב בעל התניא כשהיה חבוש בבית האסורים, הצליח
לו שליח מיוחד בכל יום שהביא טלית ותפילין, פעם אחת 

חוקר, לתאו -באמצע התפילה נכנס פתאום פקיד חשוב, שופט
של הרב, אבל במקום להתרגז ולהתקצף על מה שעיניו ראו, 
נתמלא כולו חרדה והשתוממות מהתמונה הנפלאה שראה, 
 וחיש עזב את התא. שאל אחר כך השליח את הרב כיצד קרה

 –הדבר הנפלא. ענה לו הרב: הרי זו גמרא מפורשת "ויראו ממך 
אלו תפילין שבראש". שוב שאל השליח ומדוע לא נבהלים 
אנשים כאשר רואים אותי עם התפילין על הראש? ענה לו הרב: 
כנראה שהתפילין אצלך הם רק על הראש, ובגמרא הרי כתוב 

 ".שבראש"אלו תפילין 
 

 (יג, כח" )לזנב ולא לראש' ה ונתנך"
 ?זנב אינו ראש הוא אם, פשיטא

 ".לשועלים ראש תהיה ואל לאריות זנב הוי" אמרו אלא
 היינו, לזנב ראש ולא, לאריות, לראש ראש תהיה: אמרו וכאן

 .לשועלים
 

ר ימשש העיור "והיית ממשש בצהריים כאש
 באפלה ולא תצליח את דרכיך" )כח, כט(

אמר רבי יוסי: כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה 'והיית ממשש 
בצהרים כאשר ימשש העיור באפילה', וכי מה איכפת ליה, 
לעיור בין אפלה לאורה? עד שבא מעשה לידי. פעם אחת הייתי 

דרך מהלך באישון לילה ואפילה, וראיתי סומא שהיה מהלך ב
ואבוקה בידו. אמרתי לו: "בני, אבוקה זו למה לך?" אמר לי: כל 

בני אדם רואין אותי, ומצילין אותי מן  -זמן שאבוקה בידי 
הפחתין ומן הקוצין ומן הברקנין" )מגילה כד, ע"ב( כשעיור בא 

כיצד ידע אם הפריט  -אומר ה"עיני יצחק" -לקנות דבר בחנות 

. אך אם חשוך וגם אחרים תקין או לקוי? הוא שואל מישהו
אינם יכולים לראות את החפץ הנקנה, לא נותרה לו ברירה אלא 
למשש את הפריט. זו, אם כן, הקללה הכתובה כאן, שתמשש 
בצהריים כמו שעיור ימשש באפילה, ואף על פי כן לא תצליח 
דרכיך! מדוע? אומר הפנים יפות: הכוונה לאלו שהופכים את 

בירות למצוות. שואלים אותו: מדוע המצוות לעבירות, ואת הע
אתה מדבר לשון הרע? והוא עונה: "על אדם זה? מצוה לדבר 
לשון הרע!"... "ומדוע אתה מציק לפלוני"? "אותו מצוה 
לקבור"... אדם כזה לא ניתן להוכיח, כי כל כולו פועל לשם 
שמים... על כך אמר דוד המלך: "אלוקים זדים קמו עלי ועדת 

פשי ולא שמוך לנגדם" )תהלים פו, יד( מה עריצים ביקשו נ
הם אומרים שהקב"ה אינו נגדם  -הכוונה "ולא שמוך לנגדם"? 

במהלך זה, הם רואים את מעשיהם כמצוה לכל דבר... עתה 
מובן היטב: "כאשר ימשש העיור באפילה", מעבר לעובדה 
שהוא עיור, הוא נמצא באפילה, ואחרים אינם יכולים לסייע לו, 

 בור שהינו עוסק בקיום מצוה... )עיני יצחק(כי הוא ס
 

 לראות ועיניים לדעת לב לכם' ה נתן ולא"
 (מג, כח" )הזה היום עד לשמע ואזניים

 משה שנתן היום שאותו, שמעתי - הזה היום "עד: כותב י"רש
 ויתנה(, ט, לא) וילך בפרשת שנאמר כמו, לוי לבני התורה ספר

 משה, לו ואמרו משה לפני ישראל כל באו. לוי בני הכהנים אל
 ומה, לנו וניתנה התורה את וקיבלנו בסיני עמדנו אנו אף, רבנו
 לכם לא, מחר יום לנו ויאמרו, עליה שבטך בני את משליט אתה
, כז) להם אמר זאת ועל, הדבר על משה ושמח. נתנה לנו, נתנה

 דבקים שאתם הבנתי הזה היום, לעם נהיית הזה 'היום(: ט
 ".במקום' וחפצים

, אמר מגור" ם"הרי חדושי" שבעל, מספר" קודש שרפי" בספר
 לו ברור היה שאילו, מפשיסחא בונים שמחה רבי בשם

 היה, שבשמים לאביהם ישראל של לבם את יקרבו שמופתים
 העיר בלב ונוטעם דנציג העיר עצי את פיו במאמר מעביר

, היא שהאמת אלא. ובעבדיו' בה שיאמינו כדי, פשיסחא
 ורק אך אלא, ישראל בני לב את לקרב הדרך אינם שהמופתים

 מופתים יש וכי! מאוד פשוט? ומניין. התורה לימוד ידי על
 ישראל בני שהלכו שנה וארבעים מצרים מיציאת יותר גדולים
 להם אמר מה - השנים אותן כל ככלות, זאת ובכל? במדבר

 לעיניכם' ה עשה אשר כל את ראיתם אתם? "ה"ע רבנו משה
 הגדלות המסות – ארצו ולכל עבדיו ולכל לפרעה מצרים בארץ
(. ב-א שם" )הגדולים והמופתים האותות, עיניך ראו אשר

 נתן ולא" זאת ובכל, והמופתים האותות את ראו עיניכם, כלומר
", הזה היום עד לשמוע ואזניים לראות ועיניים לדעת לב לכם' ה

 על השפיעו לא והעצומים הגדולים והמופתים האותות שאפילו
 .הזה היום עד בו להאמין לבכם

 ממשה ביקשו שישראל, י"רש מסביר? הזה היום היה ומה
 הזה היום: "ואמר, משה שמח כך ועל. התורה את להם שייתן
", במקום וחפצים דבקים שאתם הבנתי הזה היום", "לעם נהיית

 מלאה לאמונה אותנו מביאה התורה רק כי, אפוא, ברור כן אם
   .ת"בהשי ולדבקות
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