
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 לפרשהפנינים 
  

ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה """"
        )יא(                                                                                                                                                 """"וקללהוקללהוקללהוקללה

 -  היום ברכה וקללהםראה אכי תן לפיכ
ראה שלא יהיו , הברכה והקללה הן שי קצוות

שלא תתהג בדרך של , עיייך בין שתיהן
דרך אמצעי , כי יש רק ברכה וקללה, פשרה

 )ספורו(                                                       .אין

 
 -  היום ברכה וקללהכםראה אכי תן לפי

על , את עצמי אי ותן בידכם,  כביכול-אכי 
אא :  וטריקון-אכי ) שבת קה(ל "דרך חז

ולכן הברכה והקללה . פשי כתיבת יהבית
". צדיק מושל ביראת אלקים"בחית . בידיכם

ה "אמר הקב) לג' תרומה פ( הוא במדרש וכן
מכרתי , כביכול, מכרתי לכם תורתי: לישראל

  .שאמר ויקחו לי תרומה, עמהם
  )'יבוז'ר ברוך ממז"לר, בוציא דהורא(                 

 
 -  היום ברכה וקללהראה אכי תן לפיכם

אל תעשה את ', למה אין מפסיקין בקללות וכו
התוכחות ). מדרש רבה (התוכחות קוצין קוצין

אלא , והעושין שבתורה אים מטרה לעצמם
, ממילא אין להפסיק באמצע, פתח לתשובה

כמו שאין להתעכב בתוך הפתח אם רוצים 
 )וב'אברהם מסוכצ' ר ר"אדמו (        .להכס לבית

        
' ' ' ' את הברכה אשר תשמעו אל מצות דאת הברכה אשר תשמעו אל מצות דאת הברכה אשר תשמעו אל מצות דאת הברכה אשר תשמעו אל מצות ד""""

            " " " " ה אתכם היוםה אתכם היוםה אתכם היוםה אתכם היוםוווואלקיכם אשר אנכי מצאלקיכם אשר אנכי מצאלקיכם אשר אנכי מצאלקיכם אשר אנכי מצ
 )כז, יא(                       

 והקללה אם לא ..את הברכה אשר תשמעו
אצל הברכה אמר  - וסרתם מן הדרך.. תשמעו

אולם אצל הקללה אמר מלבד " אשר תשמעו"
 כי - ? "וסרתם מן הדרך"גם " אם לא תשמעו"

ולכן . ה מצרפה למעשה"מחשבה טובה הקב
בעד השמיעה , " אשר תשמעו-את הברכה "

' ם מצות דבעד המחשבה והרצון לקיי, בלבד
ה "אבל מחשבה רעה אין הקב. ראויים לברכה

.. והקללה אם לא תשמעו"מצרפה למעשה לכן 
לא "אין הקללה באה על , "וסרתם מן הדרך

אלא אם , שבה הרעהחעל המ, בלבד" תשמעו
  ".וסרתם מן הדרך"כן יש גם מעשה 

        )באר מים חיים(             

 
) ו, ד"ח ק"ע או"שו(ההלכה פוסקת ואומרת 

כשעומד אדם בשמוה עשרה איו פוסק לא 
אלא שותק ומכוון למה , לקדיש ולא לקדושה

מקשים . שאומר השליח ציבור והרי הוא כעוה
הרהור לאו כדבור "אם : ממה פשך, העולם

  ואם , מה מועיל בשתיקתו ובכוותו" דמי

  
הריהו , והוי כעוה" הרהור כדבור דמי"

: וץ הוא אלא התיר- ? מפסיק באמצע התפלה
ולכן , ה מצרפה למעשה"מחשבה טובה הקב
; רת קדושה הריהי כדבוריכדי לצאת מצות אמ

, ה מצרפה למעשה"אבל מחשבה רעה אין הקב
הרהור לאו "ולכן גבי עבירה של הפסק בתפלה 

 )'בשם המגיד ממזריץ (                   ". כדבור דמי

 
השמיעה היא כלי  -  את הברכה אשר תשמעו

חירשו , )ק פח"ב(ל "ואמרו חז. רכהמחזיק ב
שאם איו שומע , י"ופירש, ותן לו דמי כולו

השמיעה היא , אם כן. איו ראוי לכלום
והה העולם הזה איו . שלימות האדם

והאדם שהוא בתכלית הבריאה , בשלימות
, וזו השלימות שלו' ברא רק לשמוע דבר ד

וכפי . שהוא כלי מוכן לקבל שפע חסדו יתברך
, ה שלו לשמוע מצות התורה בכך שלימותההכ

 )שפת אמת (                .ובזה זוכה לקבל הברכות
        
אלקיך אל הארץ אשר אלקיך אל הארץ אשר אלקיך אל הארץ אשר אלקיך אל הארץ אשר ' ' ' ' ה כי יביאך דה כי יביאך דה כי יביאך דה כי יביאך ד''''והיוהיוהיוהי""""

אתה בא שמה לרשתה ונתת את הברכה אתה בא שמה לרשתה ונתת את הברכה אתה בא שמה לרשתה ונתת את הברכה אתה בא שמה לרשתה ונתת את הברכה 
          """"על הר גרזים ואת הקללה על הר עיבלעל הר גרזים ואת הקללה על הר עיבלעל הר גרזים ואת הקללה על הר עיבלעל הר גרזים ואת הקללה על הר עיבל

        )כט, יא(       
מה ברכות בקול רם ,  לברכותתלהקיש קללו

מדרך ). מדרש תחומא (אף קללות בקול רם
, העולם כשמהללים אדם על מעשיו הטובים

אבל כשיש , בפרהסיא, מהללים אותו בקול רם
עושים זאת , צורך לגות או להוקיע אדם

כדי שהדברים לא יגיעו לאוזי זה , בסתר
. כי מפחדים מרוגזו ומזעמו, שמוכיחים אותו

, הוא שכדרך שמשבחים בקול רם' אבל רצון ד
ולא יחפו על המעשים , ות בקול רםכך יש לג

כדי שאחרים לא ילמדו ממעשיו , הרעים
  )דברי חיים(                                .ויתרחקו ממו

        
        )ד, יב(                                        """"אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם' ' ' ' לא תעשון כן לדלא תעשון כן לדלא תעשון כן לדלא תעשון כן לד""""

המוחק את השם  -  אלקיכם' לא תעשון כן לד
ואבדתם את שמם : ה מהכא'לוקח ואזהרתי

ובפסוק ). מכות כב(אלקיכם ' לא תעשון כן לד
. 'כי אם אל המקום אשר יבחר ד: הבא אמר

בשעה , )סוכה ג(ל "בזה יש רמז לדברי חז
צף ) יסודות של בית המקדש(שכרה דוד שיתין 

יעץ אחיתופל . התהום ועמד לשטוף את העולם
ולא חש , לכתוב שם על חרס ולהורידו לתהום

אצל (הרי אמרה תורה : אמר, למחיקת השם

שהשם שכתב בקדושה ימחה על , )וטהס
על , המים כדי לעשות שלום בין איש לאשתו

אחת כמה וכמה כדי לעשות שלום בין כל 
וזה הרמז בקשר . העולם לאביהם שבשמים

שלא , אף שאי מזהיר אתכם בלאו: הדברים
כי אם אל המקום אשר  -אבל ', למחוק את ד

ה 'לא יהי, שם בבין בית הבחירה', יבחר ד
 )א"הגר (                                   .הג האיסור הזהו
        
תם את הירדן וישבתם בארץ אשר תם את הירדן וישבתם בארץ אשר תם את הירדן וישבתם בארץ אשר תם את הירדן וישבתם בארץ אשר ועברועברועברועבר""""
אלקיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל אלקיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל אלקיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל אלקיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל ' ' ' ' דדדד

  )י, יב(                       """"איביכם מסביב וישבתם בטחאיביכם מסביב וישבתם בטחאיביכם מסביב וישבתם בטחאיביכם מסביב וישבתם בטח
 תם בטחבוהיח לכם מכל איביכם מסביב ויש

לכאורה אם אויביו ישלימו אתו אין צריך  -
ויש . הרי זה מובן מאליו, ם בטחלומר וישבת

זה תאי ועצה טובה " וישבתם בטח"לומר ש
, אם תשבו לבטח". היח לכם מכל אויביכם"ל

אם אתם , ה שקט ושאן'אם בפים המחה יהי
, בייכם לא תהיו מפולגים לעדות וכתות שוות

כפי ". מכל איביכם מסביב"אז אין לכם לפחד 
אחת אין כל אלמלי היו ישראל באגודה : ל"חז

  )גלילי זהב(    . אומה ולשון יכולים לשלוט בהם

 
אלקיכם אתם ובניכם אלקיכם אתם ובניכם אלקיכם אתם ובניכם אלקיכם אתם ובניכם ' ' ' ' ושמחתם לפני דושמחתם לפני דושמחתם לפני דושמחתם לפני ד""""

ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר 
            """"בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכםבשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכםבשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכםבשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם

        )יב, יב(                                                                                   
לאכול , יתם להתחל בארץכאתם תשמחו שז

אולם הלוי ישמח על . ה ולשבוע מטובה'מפרי
שאין לו חלאות , "כי אין חלק וחלה אתכם"

והוא טול דאגות וטרדות , ולא עסקים
  )אהל יעקב(               .'וכולו קודש לד, חומריות

        
אלקיך את גבלך כאשר דבר אלקיך את גבלך כאשר דבר אלקיך את גבלך כאשר דבר אלקיך את גבלך כאשר דבר ' ' ' ' כי ירחיב דכי ירחיב דכי ירחיב דכי ירחיב ד""""

לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך 
        """"לאכל בשר בכל אות נפשך תאכל בשרלאכל בשר בכל אות נפשך תאכל בשרלאכל בשר בכל אות נפשך תאכל בשרלאכל בשר בכל אות נפשך תאכל בשר

  )כ, יב(                               
יש אומרים עדיף : ידועה מחלוקת הראשוים

לאדם לאכול רק כשהוא רעב מאד מתוך 
אם ירעיב את , ויש אומרים להיפך. הכרח

עצמו אז יהא להוט באכילתו ולא יכול לכוון 
בכל דרכיך : על דרך', לאכול בכווה לשם ד

וזה . ה'ם כדעה השי"ודעת הרמב. דעהו
 אז -"  את גבלךאלקיך' כי ירחיב ד: "המובן

כי אם תמתין  "-" ואמרת אכלה בשר "-מיד 
בכל  "-  אז -" כי תאוה פשך לאכול בשר "-עד 

ה אכילתך ' ותהי-" אות פשך תאכל בשר
  )דבש וחלב(                       .דומה לאכילת בהמה

  

' ' ' ' כי ירחק ממך המקום אשר יבחר דכי ירחק ממך המקום אשר יבחר דכי ירחק ממך המקום אשר יבחר דכי ירחק ממך המקום אשר יבחר ד""""
  אלקיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך אלקיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך אלקיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך אלקיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך 

"" עניה סוערה :  "שבת זו ההפטרה לספרדים
ומוסיפים פסוק ראשון ואחרון של הפטרת שבת וראש 

. טרת מחר חדשחדש וגם פסוק ראשון ואחרון של הפ

  למנהג אשכנז קוראים רק הפטרת שבת וראש חדש

  ספרדים מתחילים סליחות ביום שני



לך כאשר צויתך לך כאשר צויתך לך כאשר צויתך לך כאשר צויתך ' ' ' ' נתן דנתן דנתן דנתן דומצאנך אשר ומצאנך אשר ומצאנך אשר ומצאנך אשר 
  )כא, יב( """"ואכלת בשעריך בכל אות נפשךואכלת בשעריך בכל אות נפשךואכלת בשעריך בכל אות נפשךואכלת בשעריך בכל אות נפשך

 בקוטא ריו -  וזבחת מבקרך ומצאך
' החסידים על השוחט ודרשו מהרב ר

: אמרו". משלו"לה שימה עוד שוחט 'יהושע
כי יש לו חשד , אין השוחט הזה מהימן עליו

ה 'ודרוש עוד אחד שיהי, מבוסס גדו
קור החשד וודע התחיל הרב לחקור מ.אתו

' אמר ר. שהחשד הוא על פי עד אחד, לו
אמר ) ג, סו(ה 'בישעי: לה לחסידים'יהושע

אם כן אין האיש , "שוחט השור מכה איש"
חיטת השור אתם שואם ב, גרוע מהשור

רוצים שי עדים ואיכם סומכים על השוחט 
 -  השוחט -למה בשחיטת אדם , הזה לבדו

  )יפת' י(                אתם מסתמכים על עד אחד

        
יהיו לך ונדריך תשא יהיו לך ונדריך תשא יהיו לך ונדריך תשא יהיו לך ונדריך תשא - - - - רק קדשך אשררק קדשך אשררק קדשך אשררק קדשך אשר""""

        )כו, יב(      """"''''ובאת אל המקום אשר יבחר דובאת אל המקום אשר יבחר דובאת אל המקום אשר יבחר דובאת אל המקום אשר יבחר ד
" ודריך" "קדשיך"ולמה הפסיק הכתוב בין 

? "רק קדשיך ודריך אשר יהיו לך"ולא כתב 
: מובא) ב(חולין ' דהה במס,  וראה לומר-

, טוב מזה ומזה שאיו ודר כל עיקר, תיא
' שם עמ(ומקשים התוספות . אירמ' דברי ר

ת עותירצו שבש? הרי כתוב וידר יעקב דר): ב
ר במאורע של וכל דר קש, כן- אם, צרה מותר
ולכך לא רצתה התורה לכתוב . צער וצרה

משום אל , "תדריך אשר יהיו לך רק קדשיך"
, שתהייה לעם עתות בצרה, תפתח פה לשטן

 -" רק קדשיך אשר יהיו לך"לכך אמר 
" יהיו לך"ולכן אשר , ם הם סימן ברכהקדשי

" ודריך "-וגם חלילה בעת צרה , שיהיו לך
תשא ובאת "גם אותם , שיהיו לך גם דרים

  ".'אל המקום אשר יבחר ד
 )ר שר שלום מבלז"בשם אדמו(                             

        

אלקיך את הגוים אשר אלקיך את הגוים אשר אלקיך את הגוים אשר אלקיך את הגוים אשר ' ' ' ' כי יכרית דכי יכרית דכי יכרית דכי יכרית ד""""
אתה בא שמה לרשת אותם מפניך אתה בא שמה לרשת אותם מפניך אתה בא שמה לרשת אותם מפניך אתה בא שמה לרשת אותם מפניך 

 )כט, יב(       """"תם וישבת בארצםתם וישבת בארצםתם וישבת בארצםתם וישבת בארצםוירשת אוירשת אוירשת אוירשת א
' מעשה בר - וירשת אתם וישבת בארצם

יוחן הסדלר שהיו ' אליעזר בן שמוע ור
ללמוד תורה ) חוץ לארץ(הולכים ליצבין 

והגיעו לצידון וזכרו את ארץ ישראל זקפו 
עייהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם 
וקראו המקרא הזה וירשת אותם וישבת 

: אמרו. ובאו להם למקומםחזרו . בארצם
ישיבת ארץ ישראל שקולה כגד כל המצוות 

ארץ ישראל בחית ). ספרי ראה(שבתורה 
כי שקולה כגד כל המצוות , תורה היא

פסחים (ל "ממילא כשם שאמרו חז, הרשבתו
 ( לעולם יעסוק אדם במצוות אפילו שלא

בא , לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה
 ומעלתה וירגיש קדושת הארץ, לשמה

  .הטובה
  )יץ'ה אלעזר ממודז'שאול ידידי' ר ר"אדמו( 

  
מכאן אמרו  - וישבתם אתם וישבת בארצם

ישיבת ארץ ישראל שקולה כגד כל המצוות 
. לא תבאר טעם הדבר). ספרי(שבתורה 

שהרי לכאורה על ידי ישיבתם , ואפשר לומר
, ז"ה להם לחשוש שיעבדו ע'בארץ ישראל הי

וגם אמר , לאלוהיהםפן תדרוש , כאמר
אלקיך אל ' ה כי יביעך ד'והי) י, לעיל ו(

לתת לך ערים גדולות וטובות אשר  ... הארץ
. 'השמר לך פן תשכח את ד... אשר לא בית

ה ארץ אחרת "ולמה באמת לא תן להם הקב
ה לא היו כל כך שקועים 'אשר תושבי

מזה או רואים שגדולה הוא ? ז"בתועבות ע
חרף החשש שמא , י"בה באלפי המקום הישי

שהיא עקירת התורה , ז"יבואו מזה לידי ע

כולה מכאן שישיבת ארץ ישראל שקולה כגד 
  )לקוטי יהודה(                               .כל המצוות

        

כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן """"
 )ב, יג(                                        """"אליך אות או מופתאליך אות או מופתאליך אות או מופתאליך אות או מופת

שכילים היו  רבים מ-  או וחלם חלום
מהם באו . משכימים לפתחו של הרבי מקוצק

בכווה תמימה לקלוט מדברי חכמתו 
ומהם שבאו להתווכח , החריפים והמעמיקים

למשכיל מן הסוג . עמו ולקטרו בדברים
משמים ' ד: "הראשון אמר פעם הרבי מקוצק

השקיף על בי אדם לראות היש משכיל דורש 
ה בכבודו " הקב- ) ב, תהלים יד" (את אלקים

, ובעצמו מחפש ברות את המשכיל האמיתי
כי משכילים . המעמיק ומבקש את האלקים

הרואים חכמה עד קצה חוטמם אין מספר 
  .להם ואין ערוך להם

ומשכיל  אחד מן הסוג השי שאל פעם את 
) ז, ו(מובא במסכת ברכות : הרבי מקוצק

; "הרואה פיל בחלום פלאות עשות לו"
". ם כסים מצליחים לוהרואה הדס בחלו"

 -והה ראיתי פיל בחלומותי וראיתי הדס 
. ופלאות לא עשו לי וכסי אים מצליחים לי

מי שאוכל כיהודי : השיבו הרבי מקוצק
 - ושותה כיהודי וישן כיהודי וחי כיהודי 

סובא , ואילו אתה זולל כגוי. חולם כיהודי
 רצוך שפתרון -וחי כגוי , שוכב כגוי, כגוי

  ? ה כיהודי' יהיחלומך
  )מאוצר המחשבה של החסידות(

  

כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך """"
או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך 
בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלקים בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלקים בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלקים בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלקים 

            """"אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיךאחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיךאחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיךאחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך
  )ז, יג(                  

כומר אחד שאל את  -  כי יסיתך אחיך בן אמך
כתוב בתורה היכן , יהותן אייבשיץ' ר

' החזיר לו ר. שאסור להאמין באותו האיש
אמר כי יסיתך אחיך : יהותן תוך כדי שאלה

. לא תאבה לו ולא תשמע אליו...... בן אמך
למה הזכירה התורה דוקא , ולכאורה תמוה

אלא יש ? "בן אביך"ולא " אחיך בן אמך"
שיש לו , אם יסיתך אחיך בן אמך, בזה רמז

 )דור דעה (    . לשמוע לואסור, אם ואין לו אב
  

הכה תכה את ישבי העיר ההוא לפי הכה תכה את ישבי העיר ההוא לפי הכה תכה את ישבי העיר ההוא לפי הכה תכה את ישבי העיר ההוא לפי """"
חרב החרם אתה ואת כל אשר בה ואת חרב החרם אתה ואת כל אשר בה ואת חרב החרם אתה ואת כל אשר בה ואת חרב החרם אתה ואת כל אשר בה ואת 

  )טז, יג(                     """"בהמתה לפי חרבבהמתה לפי חרבבהמתה לפי חרבבהמתה לפי חרב
 - הכה תכה את ישבי העיר ההוא לפי חרב

, ז מיתתם בסקילה"אף שעובדי ע, "לפי חרב"
, ה חטאה'אבל אם עיר שלמה על כל תושבי

, ן קשר ומרד כגד הבוראראה הדבר כעי
ודים כמורדים במלכות אשר מיתתם בסייף 

). מהלכות מלכים, ג הלכה ח"ם פ"רמב(
והדין הוא שהרוגי מלכות כסיהם למלך ולא 

לכן , ת אין צורך בכסיהם"ולהשי, ליורשיהם
 )לקוט יהודהי(                      . ציוה להחמירם

            

וך רחבה וך רחבה וך רחבה וך רחבה ואת כל שללה תקבץ אל תואת כל שללה תקבץ אל תואת כל שללה תקבץ אל תואת כל שללה תקבץ אל ת""""
ושרפת באש את העיר ואת כל שללה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה 

אלקיך והיתה תל עולם לא אלקיך והיתה תל עולם לא אלקיך והיתה תל עולם לא אלקיך והיתה תל עולם לא ' ' ' ' כליל לדכליל לדכליל לדכליל לד
 )יז, יג(                               """"תבנה עודתבנה עודתבנה עודתבנה עוד

, ולכן אסרה התורה ליהות מעיר הידחת
בשביל שהתשוקה , וציוותה לשרוף כל רכושה

שלא יימצאו , לרכוש לא תעבירם על דעתם
יאו עד שקר אשים יוזמי מזימות רעות שיב
יהרגו את ; ויעלילו עלילות על ערים שלמות

תושביהם ויחלקו בייהם את הרכוש 

כמו שאירעו בהרבה מקומות בזמן , המוחרם
ולכן אמרה תורה . ה'השתוללות האיקביזיצי

ואת כל שללה תקץ אל תוך רחבה ושרפת "
ה לשום אדם תועלת פרטית 'שלא תהי, "באש
  )אורח לחיים(                                      .מכך

        
ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען """"

מחרון אפו ונתן לך רחמים מחרון אפו ונתן לך רחמים מחרון אפו ונתן לך רחמים מחרון אפו ונתן לך רחמים ' ' ' ' ישוב דישוב דישוב דישוב ד
          """"ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתךורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתךורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתךורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתך

 )יח, יג(        
וב 'ר מסוכצ"אדמו - ותן לך רחמים ורחמך

ואל בורשטיין מביא בשם אביו הגאון מש' ר
י למה בכל הרוג: שאמר" אבי זר"בעל 

 - יואב ושמעי , ה'אדוי, מלכות שהרג שלמה
אמר ששלח את ביהו בן יהוידע ויפגע בו 

ה על הכרתי 'הרי ביהו בן יהוידע הי. וימת
ל שהם האורים "ואמרו חז, ועל הפלתי

למה בחר שלמה להרוג את , אם כן, והתומים
האשים האלה על ידי איש החסד דוקא 

? )ח, לגברכה , "תומיך ואוריך לאיש חסידך("
מאחר שהיו ,  ופירש שבהרוגי מלכות הללו-

מורדים במלכות וסיכו את בית ישראל כולו 
ה יכול להתגב בלב המוציא להורג את 'הי

על , הידוים קצת שאה וקמה כטבע האדם
למען , כן בחר שלמה דוקא באיש החסד

לשם , ה הדבר עשה על טהרת הקודש'יהי
מת עיר וגם כאן במצות החר. שמים בלבד

ה יכול להיות מעורב שמץ של 'הדחת הי
 ותן לך -ולכן באה ההבטחה , קמה ושאה

  )רוביטשיין' י' הרב ש(              .רחמים ורחמך
  

אלקיכם לא תתגדדו אלקיכם לא תתגדדו אלקיכם לא תתגדדו אלקיכם לא תתגדדו ' ' ' ' בנים אתם לדבנים אתם לדבנים אתם לדבנים אתם לד""""
        """"ולא תשימו קרחה בין עיניכם למתולא תשימו קרחה בין עיניכם למתולא תשימו קרחה בין עיניכם למתולא תשימו קרחה בין עיניכם למת

  )א, יד(
 - אלקיכם לא תתגדדו למת' בים אתם לד

אם מת :  כך הפירושאלא? מה עיין זה לזה
אין לכם ליפול ביאוש עד , אביכם מולידכם

, כי עדיין אביכם שבשמים, כדי התגודדות
  .חי וקיים, יתברך שמו וישתבך לעד

  )ש"הרא (                 

        
אלה "על הפסוק  -אלקיכם ' בים אתם לד

" מקראי קודש אשר תקראו אותם' מועדי ד
" אותם "אל תקרא: ל"דרשו חז) ד, אמור כג(

אתם אפילו , אתם אפילו שוגגין, "אלא אתם
והרי ). ה כה"ר(אתם אפילו מוטעין , מזידין

ומה במקום שלא כתוב : הדברים קל וחומר
: או קוראים, "אותם"אלא , "אתם"בפירוש 

', אפילו מזידין וכו,  אפילו שוגגין-" אתם"
' לדא ת ם בי "במקום שכתוב בפירוש 

" אתם"לא כל שכן שאו קוראים " אלקיכם
,  אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין-

שאפילו בזמן שבי . אתם אפילו מוטעים
, בן בשוגג בין במזיד, ישראל חוטאים

  .קראים בים למקום
  )מרדכי מקוזמיר' ר ר"אדמו(                             

  
 המגיד הגדול -  אלקיכם' בים אתם לד

היותו  מתבודד ושרוי בדחקות ב', ממזריץ
ה 'באה אליו אשתו וסיפרה לו בבכי, ובעיות

על צרת הבים הרעבים והצמאים ואין להם 
, הפסיק המגיד ממשתו. כסות לעורם
אחרי זה שמע קול . ה ואח'הקשיב לדברי

איבדת חלקך בעולם : אמר לו, מן השמים
עמד המגיד הגדול רועד ומשתומם . הבא

שהרי : שקיפח שי העולמות, והתבון בדעתו
ועכשיו גם עולם , העולם הזה אין לו מכבר

ותוך התבוות וקדושת עיוו . הבא אין לו
עכשיו שאבד , אדרבה: תחזק והשיב אל לבו

 שלא' ה עובד את ד'אהי, סברי משי עולמות



 

  

ורק כדי לעשות רצון קוי , על מת לקבל פרס
אז . ושוב התחיל ללמוד בקדושה ובהתלהבות

בישרוהו מן השמים שהחזירוהו לחיי עולם 
ה זהר שלא 'אלא שמכאן ואילך יהי, הבא

שאין לך , ח מחמת רחמות על ביולהתא
ה על ביו "רחמות מרובה מרחמות של הקב

                 ".אלקכים' בים אתם לד "-
  )מאוצר החסידות(    

        

  )יג, יד (""""ה למינהה למינהה למינהה למינה''''ה והדיה והדיה והדיה והדי''''והראה ואת האיוהראה ואת האיוהראה ואת האיוהראה ואת האי""""
 עופות טמאים חשב גם עוף ןבי -  הוהרא

ל "ועל העוף הזה אומרים חז, "ראה"ששמו 
, למה קרא שמה ראה שרואה למרחוק

וקשה אם . י"עומדת בבבל ורואה בלות בא
כ טובה שמבטה "ה כ'לעוף כזה יש ראיי

ין עופות בלמה חשב , י מבבל"מגיעה לא
 הוא - אלא מי שרואה רק בילות ? טמאים

  )גדול אחד(                                              .טמא
  

והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת """"
   )יח, יד(                                """"והעטלףוהעטלףוהעטלףוהעטלף

למה קרא שמה  - והחסידה והאפה למיה
' י בפ"רש(ה 'חסידה שעושה חסד עם חברותי

) מ פרק ג"ירושלמי ב(ל "מובא בחז). שמיי
כשרואים הרבה ,  יהוהי עכברי רשיעי

פירות הם קוראים לחבריהם ואוכלים 
מדוע החסידה שמאכילה את , וקשה. עמהם

וקראת על שם כך , ה הרי זה חסד'חברותי
והעכברים כשעושים אותו הדבר , החסידה

העכברים ,  ההסבר הוא-? קראים רשעים
ותים לחבריהם רכוש זר ומתחסדים על 

 אבל החסידה ,חשבון הזולת ולכן הם רשעים
כי על , ולכן זה חסד, ותת מיגיעה ועמלה

חשבון הזולת או על חשבון הכלל אין לעשות 
  .ואין זו ממידת החסידות, טובות

  )מעיה של תורה (   
  

לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך """"
תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם 

אלקיך לא תבשל גדי אלקיך לא תבשל גדי אלקיך לא תבשל גדי אלקיך לא תבשל גדי ' ' ' ' קדוש אתה לדקדוש אתה לדקדוש אתה לדקדוש אתה לד
   )כא, יד(                             """"בחלב אמובחלב אמובחלב אמובחלב אמו

אלקיך לא תבשל גדי ' כי עם קדוש אתה לד
ך שמה הקשר וההמ: הדיוק ידוע - בחלב אמו

 בדרך ר ואפשר לומ-? בין הרישא לסיפא
בדעת זקים מבעלי התוספות (מובא . צחות

בשעה ): ובילקוט ראובי וירא', ח, ח"וירא פי
שעלה משה למרום לקבל התורה בקשו 

מיד צר קלסתר , רת לפגוע במשהמלאכי הש
ה "אמר הקב, פיו של משה כשל אברהם

ישראל לא אכלו בשר וחלב אבל : למלאכים
לולא , אם כן. אתם אכלתם אצל אברהם

איסור בשר וחלב היו המלאכים מחזיקים  
אבל עכשיו ', בתורה והם היו עם קדוש לד
ו או קבל, שהתורה אסרה בשר בחלב

כי עם קדוש , וזהו. התורה ועשיו עם קדוש
, ולא המלאכים, רק אתה, אלקיך'  לדא ת ה

ועל ידי זה ,  לא תבשל גדי בחלב אמו-? למה
  )לחם אשר (             .יצח משה את המלאכים

        

עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא """"
   )בכ, י(                       """"השדה שנה שנההשדה שנה שנההשדה שנה שנההשדה שנה שנה

שבת (עשר בשביל שתתעשר  -  עשר תעשר
זה גם רמז כף אחת עשרה זהב מלאה , )קיט

 יד -כף אחת עשרה ) "יד, במדבר ז(קטרת 
הייו שוטלת וותת , שוטלת אחת מעשרה

    .תתעשר,  זהב מלאה-אותה היד , מעשר
  )'יבוז'ר ברוך ממז"בוציא דהורא לר (      

  

ל עשר בשביל " דרשו חז-  עשר תעשר
מלת תעשר שאו קוראין : כלומר. שתתעשר

כאילו היא כתובה בשין , בשין שמאלית
מסורת סייג לתורה מעשרות "וזהו . ימית

ל "כי הדרשה ה, )ג, אבות ג" (סייג לעושר
שיש , כוה היא אם או מאמיים במסורה

כי אלו שאים מאמיים , אם למסורה
במסורה ומתחשבים רק בקריאת המלה כפי 

הרי אין כל הוכחה כי , שהיא מוקדת לפיו
מסורת "אם ,  שמקיים מצות עשר מתעשרמי

  ".אז מעשרות סייג לעושר" סייג לתורה
  )א"הגר (       

  
ההבדל . עשר בשביל שתתעשר - עשר תעשר

ובין עשר שפירושו , שפירושו מעשר, בין עשר
הוא רק בקודה העליוה של , עשירות

" שין"ימית וזה ב" שין"זה ב" שין"ה
ביאה זה יש שמ(דורשי רשימות . שמאלית

אמר : תו בזה סימן) בשם מדרש פליאה
' ברא(אם השמאל ואימיה : אברהם ללוט

" עשר"תקבע את הקודה על אם אתה ) יג
אז אי , שתתן מעשרות, הייו, בצד שמאל

 אשפיע עליך - אשים את הקודה בצד ימין 
, ה בעל הבית ואי'אתה תהי. עושר ורווחה

רק  שתדאג -ואם הימין , כביכול הכהן
 אעמיס עליך עול של - ואשמאילה , לעושר

  .מסים וארוות
 ישים - הרוצה להעשיר יצפין : וזו גם הכווה

, יתן מעשר וצדקה, את הקודה בצד שמאל
  )שפתי צדיקים (         .כי צפון הוא בצד שמאל

  
אם . עשר בשביל שתתעשר -  עשר תעשר

, התורה מבטיחה עשירות כתגמול למעשרות
, ה'יפשזוהי עשירות וברכה בכהרי בודאי 

עושר שמור "ולא העושר הזה שעליו אמר 
ל על ברכת "ולכן דרשו חז". לבעליו לרעתו

עד שיבלו שפתותיכם , "עד בלי די", מעשר
כי על עושר סתם אמר מי שיש , "מלומר די

אבל , שאין בו סיפוק, אתיםלו מה רוצה מ
  .העושר הזה הוא מסוג אחר לגמרי

  )אברהם מרדכי מגור' ר ר"אדמו (                        
  

כי פתח תפתח את ידך לו והעבט כי פתח תפתח את ידך לו והעבט כי פתח תפתח את ידך לו והעבט כי פתח תפתח את ידך לו והעבט """"
   )ח, טו(""""תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לותעביטנו די מחסרו אשר יחסר לותעביטנו די מחסרו אשר יחסר לותעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו

מהפסוק הזה למדו  -  כי פתח תפתח את ידך
ל דין מצות צדקה שהיא מצות עשה מן "חז

 - ? ולמה אין מברכין על מצוה זו. התורה
משום שכל מצוה הקשורה בזולת ואין לה 

כי אם העי , ה'קיום בלעדיו אין מברכין עלי
על . לא ירצה לקחת הצדקה ליכא מצוה כלל

ה לאשה 'דרך שאמרו שאין עשה של ולו תהי
שאם אמרה לא בעיא , דוחה לא תעשה

  . אין עשה כלל) איי רוצה(
  )א בתשובותיו"רשבה(

  
לברך צריכים בלב שלם : ל"עוד טעם לה

רוב לא בלב וצדקה יתת על פי , ובשמחה
                              .בלי חשק ובלי שמחה, שלם

  )ר מדל מרימוב"בשם אדמו (                              

  
שי צדקה : ל"ועוד טעם להחסידים וא

אין מברכין , קשורה במציאות העי ומצוקתו
  )אברהם מרדכי מגור' ר ר"אדמו (             .ה'עלי

  
ה  'צר היאיסר זלמן מל' ר כי פתח תפתח

רגיל לפתוח בעצמו את הדלת לכל מי שבא 
פעם . מעין מצוה בו יותר מבשלוחו, לבקרו

, מי שהוא דפק בלדת, אחת חלה ושכב במטה
ריר גבליל ס: איסר זלמן בהתרגשות' קרא ר

  !פתח מיד? אחר חצות שואלים מי שם

 הליכות והלכות
        מדיני סליחות וחודש אלולמדיני סליחות וחודש אלולמדיני סליחות וחודש אלולמדיני סליחות וחודש אלול

ח אלול עלה משה להר סיי לקבל לוחות "בר
ארבעים יום עד אחרי אחרוות לכן כל אותם 

 והם זמן הראוי יותר ימי רצוןיום כיפור הם 
אי לדודי ודודי : ורמז לדבר. לתשובה שלמה

וסופיהם גימטריא , ת אלול"לי שהם ר
" אריה ישאג מי לא ירא"וכן רמז , ארבעים
, ראש השה יום כיפור, אלול: ת"אריה ר

  .הושעא רבא
אלול מתחילים הספרדים באמירת ב' במיום 

ומהג אשכזים , סליחות עד יום הכפורים
' לדוד ה"ח לאחר התפילה "להתחיל לומר מר

וכן תוקעים בשופר לאחר , "אורי וישעי
  .התפילה

וכן יש והגים בכל חודש אלול לומר תהלים 
לאחר התפילה כך שמסיימים בראש השה 

  .בציבור את כל הספר
זמן הראוי לסליחות היו באשמורת הבוקר 

אולם כיון . אמרם בכל זמן ביוםאך אפשר ל
ג מידות אין לאמרם "שאומרים בהם י

פרט מליל יום (מהשקיעה עד חצות הלילה 
  ).כיפור

מי שאין לו מין לאמירת סליחות יוכל 
ג המידות לא "לאמרם ללא מין אך את י

כיון שזה דבר שבקדושה שאיו , יאמר כרגיל
אלא יאמר ביגון כקורא , אמר אלא במין

וכן ידלג הקטעים האמרים בלשון . הבתור
 ויש שהתירו גם קטעים אלו ביחיד .ארמית

ורק הקטעים בסוף הסליחות בארמית ידלג 
   )תורה לשמה) (כגון מרא דבשמיא(

אולם את שאר הסליחות יוכל לומר גם ללא 
  .מין

מהג הספרדים לתקוע בשופר בזמן אמירת 
שהתוקע " אור לציון"והעיר ה. ג מידות"י

ג "מר קודם התקיעה במהירות את הייא
  .כ יתקע"מידות ורק אח

האומרים סליחות באשמורת יברכו כל 
ובעיקר ,  קודם הסליחותברכות השחר
כיון שאין לומר דברי תורה , ברכות התורה

קודם ברכות התורה וכן ראוי גם למהג 
  .אשכז

ל שאמירת תיקון "זצ" בן איש חי"כתב ה
, ם אין שהותולכן א, חצות קודם לסליחות

כ "ורק אח, תיקון חצותקודם יאמרו 
שאמירת תיקון חצות חשובה , סליחות

וכתב . ובפרט בימים אלו הזמן מוכשר לזה
שרבים מבי תורה הורו " אלף המגן"בספר 

היתר לעצמם למוע מלומר סליחות ורק 
', וכו' ה וכו"אומרים ביום הראשון ובערב ר

חר יום ח אלול עד לא"כי מר, אבל באמת שגו
וקודם עלות , כיפור המה ימי רצון כל היום

ולכן ראוי וכון להם , השחר מובחר ביותר
ביותר להיות המה הראשוים לכל דבר 
שבקדושה ולהשתתף עם הציבור בעת אמירת 
סליחות או תהילים ומהם יראו שארית 

  .ישראל וכן יעשו ליתן לב לשוב
 במתיות ובכווהויש לומר את הסליחות 

ואם . מעט בכווה מהרבות שלא בכווהוטוב 
זמם קצר ידלגו על מקצת פיוטים כי עיקר 

ומי שקשה . ג מידות והוידוי"הסליחות הם י
לו לבוא כל יום לפחות יבוא בשי וחמישי 

  .ובערב ראש השה ועשרת ימי תשובה
ל שבימי "ישראל מסלט זצ' וסיים בדברי ר

חודש אלול צלחה עליו רוח יראה וחרדת 
שאלוהו . ודש גדולה מפי אימת יום הדיןק

שצריך לפחד ' דוב'וכי אלול הוא ? פעם למה
וכי אחו חזקים מדוד , עה להם? ממו
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גם את הארי וגם את הדוב 'המלך שאמר 
: ובכל זאת פחד מאימת הדין' הכה עבדך

  !?"סמר מפחדך בשרי וממשפטך יראתי"
והגים בחודש אלול שהכותב מכתב לחברו 

  ".לשה טובה תכתב ותחתם"מוסיף 
יהי רצון שזכה לתשובה שלמה במהרה 

לעשות רצון , בימיו לעשות חת רוח ליוצרו
 .בוראו ולקבל פי משיח צדקו אמן

 

  מעשה חכמים
  )י, טו(תון תתן לו 

  . ל"ח מצז ז"ה בר'מעשה הי
שבשעה שישבו החסידים ליד השלחן והביאו 
 לפיהם ככרות בא אברך לבוש קרעים ואסף

מה , ח לאברך ואמר לו"קרא ר. כל הבכרות
ראית לעשות כן ליקח כל הפת המוכן 

הה כל : אמר האברך בכעס? לאשים
האשים האלו יושבים כאן ימים ושים 

, ואוכלים ושותים והרי איו אומר להם כלום
הסתכל הרבי , ואי באתי פעם אחת בלבד

והלא לא מתוך תעוג באתי . במה שאי עושה
ובאומרו הדברים האלו סתלק משם ,  לכאן

  .ולא ראוהו עוד
ח צער גדול שגרם עגמת פש "צטער ר

לאברך זה ושלח תיכף ומיד הגבאי שלו 
ח הושיבו "וכשמצאו השיבו ור. לחפש אותו

בראש השלחן וכבדו ופייסו ותן לו שלשים 
  .שקלים

והרי יכול היית לפייסו : תמה בו ושאל
מעות הרבה בזהוב אחד ולמה פיזרת עליו 

  .בשעה שיש צרכים יותר גדולים, כ"כ
ח אספר לך מעשה אחד שאירע "אמר לו ר

  :זוסיא' לר
זוסיא עי ואביון ועבד עבודה ' ה ר'כידוע הי

ובשכותו גר בעל בית . תמה במסירות פש
  וגם אשתו , ה מכיס אורח פלא'אחד שהי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

' וכשראתה גודל עיותו של ר. היתה צדקת
תה בכל שבוע מטבע זוסיא תמכה בו ו

ומאותו זמן ואילך שתלחה ברכה . חשוב
במעשה ידיהם ובמסחרם והגו ביד רחבה 

ה פתוח 'יותר עם האורחים וביתם הי
  .לרווחה

מה , הגידי א לי: כשהרגיש בזה בעלה שאלה
. במעשה ידיו' פשר ההצלחה הזאת ששלח ד

  .אין זה אלא עשית מעשה טוב להפליא
רואה אי שמן העת שאי : האשהאמרה לו 

זוסיא התחילה הברכה להיות ' תומכת בר
  .ה במעשי ידיו'שרוי

' מוטב שביא את ר, אם כן: אמר לה בעלה
. ה עליו'זוסיא לתוך ביתיו וכל מחסורו יהי

  .וכן עשו
ומאותו היום ואילך היתה להם הצלחה 

והם פיזרו ממום לעיים , כפולה ומכופלת
 .ועשו מפורסמים

וביקש לטורדם מן " בעל דבר"תקא בהם ה
מה עשה . וביקש רשות להכשילו. העולם
. עשיר) חוכר(התחפש כארעדאר ? השטן

. לבוש בגדי משי והציג עצמו כמגיד מברוד
  .ב הזה שקיבלו בכבוד"ובא אל הבעה

  .ה'והה עלה רעש מקצה האכסי
מה פשר , את הבעל הבית" אורח"שאל ה

  ?הרעש הזה
, זוסיא שמו' ור, יש לו אורח עי: אמר לו

והרי , וכל מחסורו עליו, שמתאכסן בביתיו
  .הוא מתפלל בקול גדול

מה ראיתם להכיס עי ": אורח"אמר ה
והרי מוטב . פשוט כזה לתוך ביתכם

שהוא , שתאכסו את ראש הישיבה מברוד
  .ה שכרכם גדול יותר'ויהי. מפורסם בתורתו

 ושלח וקרא ,"אורח"ה מדברי ה"תפתה הבע
היית בביתיו , ידידי היקר: ז ואומר לו"לר

ח גדול "הרבה שים ועכשיו אבקש לארח ת
  .ומפורסם ואין לי מקום

  , ז דבריו לקח מקלו ותרמילו והלך"שמע ר
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

' ומאותו יום ואילך תפרסם שמו של ר
, ב הלך הלוך וחסור"ומצבו של בעה, זוסיא

 .וברבות הימים הרגיש שיש בודאי סיבה לזה
ובשל כך , זוסיא' ועמד על כך שבייש את ר
ז "וכיון ששמע שר. באה עליו כל הרעה הזאת

ה אצלי 'הלא הי, אמר בלבו, עשה מפורסם
  .הרבה שים ובודאי ישלם לי בעין טובה

כשבא לפיו שפך לפיו מדי . ז"עמד וסע לר
ואמר בודאי מכירי הרבי ואלי יעזור . שיחו

  .לי
. ר לא אוכל להושיע לך"עוהב: ז"אמר ר

שמאז שהתחלת לדקדק לתת לאשים 
גם עמך התחילו לדקדק , חשובים בלבד

ומצאו שיש אשים יותר חשובים לתת להם 
  .ממון

. ח סיפור זה ואמר המשל מובן"וסיים ר
והה רעה עייך בתתך : וזהו שאומר הכתוב

, שתדאג הלא יש אשים חשובים יותר, לו
כיון שבגלל הדבר , גאומר הכתוב אל תדא

  .מדה כגד מדה. בכל מעשיך' הזה יברכך ד
  )ל"עמרם צבי גריוואלד ז' ר( 

  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב .צ..ת
  


