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 פנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשה
 

  
  )א, כו(       "        והיה כי תבוא אל הארץ"

תמחה את זכר ) "ט"ה י"כ(כתיב לעיל מייה 
" והיה כי תבוא אל הארץ"וסמיך ליה , "עמלק

 שצטוו למחות זכר עמלק מיד בכיסתן -
  )ט"בעה(                          .לארץ

  
מיכות פרשת עמלק וביאת ארץ וזהו טעם ס

ברכות (ל "כמו שארז, ישראל בפרשת כי תבוא
ה לישראל ולא תם "מתות תן הקב' ג.) 'ה

, ב"י ועוה"תורה וא, ואלו הן, י יסורין"אלא ע
 "ה, וכי היכי  דבביאה ראשוה בא עמלק

עמלק , י"בכיבוש גליות כשרוצים לבוא לא
 היום וכאשר עייו רואות, מזדמן להם בדרך

  .וישפוט' ירא ה,  תמיד
אצל מצות ישיבת " והיה"והתחיל בתיבת 

ר "ב(ל "כמו שארז, רמז לשמחת המצוה, הארץ
, לשון שמחה" והיה"כל מקום שאמר ) 'ב ג"מ

וסמיכת הפרשה לעמלק רמז לחרדה במצוות 
מהרצועה התלויה באויר ויסורין של ארץ 

  )'ה הק" של–חרדים (              .ישראל

 
  :עטר' אומר רבי חיים ן

כי אין לו לאדם , אלא לשון שמחה" והיה"אין 
אז "כפי שאמר , לשמוח אלא בישיבת הארץ

  ".ימלא שחוק פיו
  
  )ב, כו(                  "ושמת בטא"

שהעשירים היו מביאים , איתא בגמרא
והיו מחזירים , ביכוריהם בסלסלות של זהב

והעיים היו מביאים בסל ,  הסלסלותלהם
ויש . ולא היו משיבים להם סליהם, צרים

שלעשירים בעלי הממון , להבין מה טעם הוא
ואילו דוקא לעיים , היו משיבים הסלים חזרה

  .לא
העשירים היו ביכוריהם מובאים מן , אלא

, פירות רבים ומשובחים, העידית שבעידית
השיבום , ומאחר שלא זקקו במקדש לסליהם

כל מה , אבל העיים מעוטי היכולת. להם
דלי , שהביאו לא היה כי אם פירות מעטים

אם היו מוציאים אותם , לפיכך. צורה ומראה
היו העיים מתביישים , מן הסלים לעיי כל

לכך היו וטלים את הסלים . וכלמים מדלותם
ומחשיבים ומיקרים את , עם הפירות גם יחד

, מו שמציו כיוצא בזהכ. תיתם לפי מה שהם
פתות אותה "שציותה תורה במחת עי 

ויראה ,  כדי שתהיה המחבת מלאה–" פיתים
, ראה פרשת צו. (כאילו המחה מרובה והגוה

  )בשם רבי אהרן בקשט(                         )יד, ו

  
 

 
  )ב, כו(        "                          ושמת בטא"

ים אין להם שיעור מן הביכור"ם "פסק הרמב
אבל מדבריהם צריך להפריש אחד , התורה

ואף ). ו"ביכורים הט' ב מהל"פ" (משישים
הבה חשב וראה , ששיעור זה רק מדרבן

  .שכבר רמוז הוא בתורה
אין לך כל אילן סרק שבארץ "מציו בגמרא 

, שאיו מוציא משא שתי אתוות, ישראל
שא של ל שמ"ולפי דברי חז). ב, כתובות קיא(

מצא שאילן , אתון אחד הוא חמש עשרה סאה
, מעתה. אחד היה מוציא משא שלושים סאה

היות שמצות ביכורים חובתה היא אפילו 
קה אילן "כלשון המשה , באילן אחד

הרי לו , )א"א מי"ביכורים פ" (וקרקעו
שהתורה מדברת בשיעור ביכורים הקטן 

יא המוצ, אפילו של אילן אחד דל פירות, ביותר
  .שלושים סאה

כי מאחר שמצות ביכורים היא , מצא אפוא
 ב "פי(ומהמשה במסכת כלים , "ושמת בטא"
הרי זה , עולה שהטא מכיל מחצית סאה) ג"מ

  .באמת אחד מששים מפירות אילן אחד
דברים אלו יצאו מפי רבי מחם אליעזר 

. בעל יעיר קו על מסכת קים, קופישקער
השמיעם ,  לימיםכי בהיותו צעיר, ומסופר

וכיון שחבבם רשמו מפיו , א"באזי הגר
  )רבי מחם אליעזר קופישקער(          .בחידושיו

  
בימים ההם ' ובאת אל הכהן אשר יהי"

אלקיך כי ' ואמרת אליו הגדתי היום לד
לאבותיו ' באתי אל הארץ אשר שבע ד

  )ד-ג, כו(                                                 "לתת לו
ויש לדקדק מפי מה כשבא לכהן אומר בלשון 

וכן גבי הן , "אלקי' ולא אמר לד" אלקיך' ד"
  ".אלקיך' לד"כתיב 

וראה דרמזה לו התורה שכל אחד ואחד צריך 
שצריך לדעת , להכליל את עצמו בצדיק הדור

שמה שזכה לעשות מצוות ומעשים טובים הכל 
את על ולעומת ז. הוא על ידי עבודת הצדיק

הצדיק לידע שכל גדולתו הוא רק בשביל 
ל "וכמוכח ממה שדרשו חכמיו ז, ישראל

) ז, שמות לב" (לך רד"על הפסוק .) ברכות לב(
 –" ובאת אל הכהן"וזה שאמר .  מגדולתך–

' ואמרת אליו הגדתי היום לד", דהייו הצדיק
מה שזכיתי להבאת ביכורים הוא , "אלקיך

, ך הוא שמו עליךשמייחד הקדוש ברו, בזכותך
ולקח "ואחרי זה , דווקא, "אלקיך' ד"והייו 

דהייו , "אלקיך' והיחו לפי מזבח ד' הכהן וגו
הצדיק צריך להחזיר את שידע שכל מה שזכה 
למדרגת ומעלת הצדיק הוא בשביל ישראל 

' והיחו לפי מזבח ד, בזכותם וקדושתם
שידע בעצמו שלא זכה למדרגתו רק , "אלקיך

  )מעשי דוד(.                       ק"ודו, שראלבזכות י

  
 
 

 
אלקיך ארמי אבד ' ועית ואמרת לפי ד"

אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט 
  )ה, כו(         "ויהי שם לגוי גדול עצום ורב

יש לדקדק מדוע משתמש הכתוב בשם זה ולא 
וראה ?  לבן הארמי–מכהו בשמו הרגיל 

לא רק לבן שא את שהכתוב בא לרמז לו ש
דהא , יעקב אלא כל הארמים שאו אותו

: אמר להם יעקב, באמת מיד כשיעקב בא לחרן
הרי , )ד, בראשית כט(' וגו" אחי מאין אתם"

ואף על פי כן , שהוא התייחס אליהם ברעות
כאשר אסף לבן את אשי המקום לעשות 
משתה ידעו כולם שלבן מרמהו ואיו ותן לו 

ל "אה וכדרשו רבותיו זאת רחל אלא את ל
ולא מצא אחד , )יט, בראשית רבה ע(במדרש 

הרי , מכל אשי המקום שיגלה לו את הרמאות
 –' מי שיהי'  יהי–" ארמי"אלא , לא רק לבן

  .ק"ודו, אובד הוא את אבי
  ) אמת ליעקב–רבי יעקב קמיצקי (                

 
  )ה, כו(             "               ארמי אובד אבי"

  ":תיבות  שלום"את זו דרש בעל 
איו " לבן הארמי"הרע שמכוה - אותו יצר

להאביד מיהודי , מבקש רק דבר אחד ויחיד
אין לו עין ; ה אביו אהבו"את ההרגשה שהקב

הרע - כדוגמת יצר, להכשילו בחטאים דוקא
אלא תמצית , "פרעה"או " עשו"אשר מכוה 

מגמתו רק לעקור מן הלב את התחושה 
  ".'בים אתם לה"העילאית של 

ולבן : "וזה שאומרים בהגדת ליל שמורים
הרע -מה לו ליצר". ביקש לעקור את הכל

וח . לעמול ולהסית על כל חטא וחטא בפרד
המלך הוא -לו שמשכיח מלב איש יהודי כי בן

  .וכבר מלאכתו עשויה כליל
  
  "'ושמחת בכל הטוב אשר תן לך ה"

  )יא, כו(                   
 –" אור החיים" אומר בעל –בטוב שבטובות 

שאם היו בי אדם . אין טוב אלא תורה
היו , מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה

ולא ייחשב , משתגעים ומתלהטים אחריה
  !בעייהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה

 
  )יג, כו(      "         בערתי הקדש מן הבית"

רה העבודה בחטאיו ובעוות אבותיו הוס
אשר להם היו ראויות תרומות , מהבכורות

ואטמא ) "ו"כ' יחזקאל כ(כאמרו , ומעשרות
וזהו , "אותם במתותם בהעביר כל פטר רחם

  .ספורו_ל "וידוי מעשר שהזכירו רבותיו ז
שכל וידוי מעשר , ולכאורה הדברים סתומין

  . בא מפי שאין העבודה בבכורות
שאם היתה , ל"ה פרבר זצ"ויפה פירש הגרצ

והיו הם זוכין בתרומות , העבודה בבכורות
הרי שלא היו זקוקים לבער הקודש , ומעשרות
ובהסרת . שלבכור הבית היה יתן, מן הבית

 , העבודה מהם ותיתה לכהים בי לוי



בערתי "ש "וז. תחדשה מצות ביעור מעשרות
מצא , "הקודש מן הבית וגם תתיו ללוי

      .ל חטאם בעגלשבזה מתודין ישראל ע
 )טעם ודעת(

  
אלקיך בערתי הקדש ' ואמרת לפי ד"

מן הבית וגם תתיו ללוי ולגר ליתום 
ולאלמה ככל מצתוך אשר צויתי לא 

  )יג, כו(         "עברתי ממצותיך ולא שכחתי
  .)סוטה לב(אמירה זו וידוי מעשר 

 התוודה שתת –" אלקיך' ואמרת לפי ד"
  )יג, י כו"רש(מעשרותיך 

אשר משמעו , וצריך להבין מדוע בחרו שם זה
ואפשר לומר על פי מה שפירש ? פירוט עווות

ל מה שאו אומרים "ין זצ'הרב הקדוש מרוז
כי זוכר כל השכחות 'בתפילת ראש השה 

ואין שכחה לפי כסא , אתה הוא מעולם
ואמר . וצריך להבין כפילת הלשון. 'כבודך

רמ, ל"הרב הקדוש ה ז שחובה על אשר בזה
ואז , האדם בעשותו מצוה לשוכחה תיכף

אבל אם ', זוכר כל השכחות'וזה ', זוכרה ד
עובר האדם עבירה חוב על האדם לזוכרה 

) ה, תהלים א(וכמאמר הכתוב , תמיד
, כביכול' ואז שוכחה ד, "וחטאתי גדי תמיד"

אז , אבל אם שוכח האדם אם העבירה שעשה
אז זוכרה , 'ואין שכחה לפי כסא כבודך'

כי אם ', וידוי'ובזה יובן השם , הבורא יתברך
' הי', תן האדם כל מעשרותיו כאשר ציוהו ד

כאמרו , ויען לא שכח זאת, צריך לשכוח זאת
ועל חטא זה , לחטא חשב לו, "לא שכחתי"

  ) טל תורה–רבי דוד אריק    (   .הוא מתוודה

  
  )טו, כו(       "      השקיפה ממעון קדשך"

חוץ , השקפות שבמקרא שלא לטובהכל 
  )ירושלמי. (מהשקיפה ממעון קדשך

  :תמה רבי ישראל מטשורטקוב
הרי , ה ישקיף שלא לטובה"איך אפשר שהקב
  ?הוא מלא רחמים

  :הוא מותיב והוא מפרק
, ה לבחון את המצוות שלו"אם ישקיף הקב

רחמות עליו ולא תצמח מזה , איך תקיימו
ת בעשיית כל שהרי הלב מלא פיו, טובה
שבמעשר שהיא " השקיפה"חוץ מ; מצוה

ט גילה שמצוות "כי הבעש, תמיד לטובה
מכיון , צדקה טובה היא אפילו איה לשמה

  .שביתיים הה העי הימה
  
וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפי "
  )ז, כז(               "                                  'ה

הלא ,  היא עושהשמחה זו על הר עיבל מה
יותר היה , דוקא על ההר הזה יתו הקללות

ולהקריב ולשמוח על הר , ראוי לבות המזבח
  .מקום שיתו בו הברכות, גריזים

ברכות כשלעצמן לא די בהן כדי למוע , אלא
שהרי יצר הרע יכול , את האדם מלחטוא

שעדיף האת העבירה בעולם הזה , להסיתו
דוקא .  הבאעל פי השכר השמור לעולם

והן אשר , הקללות הן שמרתיעות מן החטא
לפיכך בחר הר . מביאות לקיום המצוות

עיבל מקום הקללות לזבוח השלמים ולשמוח 
הקללות והיסורים ", כי על כן. 'לפי ה

 כלשון –" מקיימים אתכם ומציבין אתכם
ומצא שבגים , )בראש פרשת צבים(י "רש

ו גם אשר תזכה אות, יבוא אל השלימות
 )רבי משה פיישטיין(        .בברכות

 
ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה "

 "  מעשה ידי חרש ושם בסתר' תועבת ה
  )טו, כז(                     

ארור "כגון , בכל הארורים קט לשון הוה
, "אשר יעשה"ואילו כאן אמר , "משיג גבול
  .מדוע, לשון עתיד

דה שעבודה זרה היא העבירה היחי, אלא
על כן . ה מצרף בה מחשבה למעשה"שהקב

כי אף שרק חשב , יאה לכתוב לשון עתיד
  .כבר הוא ארור, לעשות פסל בעתיד

  )רב ח מידס( 

 
הכתוב בתהלים אומר אודות פסלי עבודה 

עייים להם ולא , פה להם ולא ידברו: "זרה
יהם ולא  ידיהם ולא ימישון רגל', יראו וכו

מדוע גבי כל , ותמוה). ה, קטו" (יהלכו
" פה להם", "להם"האברים קט תיבת 

ואילו אצל ידיהם ורגליהם לא , וכיוצא בזה
  ".להם"אמר 

שהמוצא , )ז מא"ע(ברם הלכה היא בגמרא 
, אסורים, תבית יד או תבית רגל בפי עצמם

שהיתה , במשמע. שכן כיוצא בהם עבד
 רק תבית יד או עבודה זרה כזו כשהיא

ידיים 'לכן לא קט בהם הלשון . תבית רגל
שכן היד או הרגל הם ', רגליים להם'או ' להם

לא כן שאר האברים . בעצמם עבודה זרה
אשר אים עבודה זרה מצד עצמם רק כחלק 

עייים ... פה להם"לכן אמר , מהפסל כולו
  . לפסילים, כלומר, "להם

  )ה מוילא'בשם רבי זלמל(
  
ר אשר לא יקים את דברי התורה ארו"

 "הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן
  )כו, כז(                   

, לא אמר, ארור אשר לא למד: איתא בספרי
למד ושה , מכאן אמרו, אלא אשר לא יקים

לא , הרי הוא בכלל ארור, ולימד ולא החזיק
הרי הוא בכלל ברוך , למד לא שה והחזיק

הובא (ל "ן איתא בחזשכ. המקים את התורה
שכל הארורים הזכרים , )יב, י לעיל כז"ברש

  .אמרו קודם כברכות בהר גריזים
, באגרת תמיכה בהגאון רבי אליעזר שולביץ

עורר מרן החפץ , ה בפולין'ראש ישיבת לומז
לתרום חלקם במגבית , חיים את דיבי העם

הרי לו מדברי : וכה אמר, למען ישיבתו
ה החזקת התורה כעיקר עד כמה חשב, ל"חז

שכן בהר גריזים והר עיבל , שהכל תלוי בו
והה . קבלו ישראל את התורה באלה ובברית

חתימת כל הדברים הללו היתה דוקא בברכה 
, בביטולה, ולהיפך חלילה, על החזקת תורה

ואם כך . הכל הולך אחר החיתום, כי כידוע
שהיתה התורה , היה בדורות הראשוים

מה גדול כח המחזיק את , מרובה בישראל
ו לגמרי בדורות "התורה שלא תתמוטט ח

  )ו"משת תרמ, ידו-העתקה מכתב( .האלה
  )החפץ חיים(

  
'  אם שמוע תשמע בקול הוהיה"

  )א, כח(                "אלהיך
 מה מים מי שאיו –משלה התורה למים 
כך כל מי שאיו יודע , יודע לשוט בהם אובד

  .העולםלמצוא דברי תורה אובד מן 
  )תחומא(

מרגלא " שפת אמת"ר מגור בעל "האדמו
  :בפומיה

זהו , יש מים רדודין שהכל יכולים לעבור בם
ודרגות דרגות יש לה לפי , הגלה שבתורה

יש כס בהם עד טבורו ויש , השגות האדם
אולם יש מים עמוקים שאין להם . עד צוארו

זוהי פימיות התורה ופימיות האור , סוף
. יודע לשוט היטב יחצה אותםרק ה, שלה

זה שמסוגל לבטל עצמו ? מיהו היודע לשוט
זה , טול משקל, ולהיות קל על פי המים

שממית עצמו על דברי תורה ואין לו שום פח 

! רק במים גופם? והיכן לומדים לשוט. וכובד
כך גם התורה עצמה מאלפת את האדם כיצד 

  .להתבטל ולחדור לעמקי פימיותה
 שאין סוף לחדרי –וע תשמע אם שמ: הוה

  . תורה
 
כי תשמע ' באו עליך כל הברכות וגוו"

  )ב, כח(            "'בקול ה
 בלשון –" כי תשמע"הה כאן בברכות אמר 

, כח(ואלו לגבי הקללות אמר להלן , עתיד
כי לא ' ובאו עליך כל הקללות וגו) "מה

?  בלשון עבר ויש לבאר פשר השוי–" שמעת
ה "ו שמחשבה רעה אין הקבל אמר"חז, אלא

ה "מצרפה למעשה ומחשבה טובה הקב
ז מבואר "ולפי). 'קדושין מ(מצרפה למעשה 

שפיר שבקללה אמר לשון עבר שכן העוש 
כ בברכות אמר "משא. הוא רק לאחר שחטא

 שאפילו אם רק חשב לעשות –לשון עתיד 
מצוה ומחמת אוס לא עשאה כאילו כבר 

 )                 הכתב והקבלה(            .  עשאה ומקבל שכר
 
והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש "

העור באפלה ולא תצליח את דרכיך 
והיית אך עשוק וגזול כל הימים ואין 

  )כט, כח(  "                                      מושיע
מה מאושר הוא האיש , בעת צר ומצוק כזאת

, אשר תזרח לו השמש תוך הען והערפל
ולקום במקום ' לעלות בהר ד, ווגה לו מסביב

להרביץ תורה , להקהיל קהילות, קדשו
ולצאת בעיקבות אבות העולם אשי , ברבים

שהיו זקים ויושבים , השם אשר מעולם
:) יומא כח(ל "כמאמרם חכמיו ז, בישיבה

מימיהן של אבותיו לא פרשה ישיבה "
  )אורן שביבי –רבי צבי פסח פרק (".          מהם

  
ביך ובתיך תים לעם אחר ועייך "

ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל 
  )לב, כח(                  "                          ידך

דבא להראות איך ישראל לא , ראה הכווה
ל "ו זדהה אמרו חכמי, ידעו ולא יביו

שיותר ממה שהאב מצטער בצרת בו הקדוש 
ולכך אם , ברוך הוא מצטער בצרת ישראל

ועל ידי כך הם , יראו ישראל שביהם בצער
אם כן יש להם להבין מה , מצטערים מאד

ואז הוי השכל , הוי הצער שלו יתברך מאתו
, ותן שיתפללו אליו יתברך וישובו בתשובה

לבביו אל ישא ) "מא, איכה ג(וכדכתיב 
וכן בשמות אמר , "כפים אל אל בשמים

והיה כאשר ירים משה ידו ) "יא, שמות יז(
  .'וגו

ועייך רואות וכלות "וזה שאמר הכתוב כאן 
ואין לאל "ומכל מקום " אליהם כל היום

להיות ושא ידיך להתפלל ולהתיישב " ידיך
  .ואתי שפיר, בדבר כמה צער סובל הוא

 להתפלל לפיו שאין לך שכל, או הכווה
רק אתה סובר , ולהבין כי ממו הוא, יתברך

ואיך מבין שממו , שמקרה הוא בעלמא
  .יתברך הוא להתפלל מלפיו על כך
  )אמרי שפר(              

  
והיית משגע ממראה עייך אשר "

  )לד, כח(                                     "תראה
, "ןבשגעו' יככה ד"כבר לעיל אמר הכתוב 

  ?ומה הוסיף בזה על הקללה האמורה
אמם ראה שביקש להכביד עוד בזה על 

, אדם שלקה בשכלו והשתגע. קושי היסורים
אבל הוא עצמו לא , עם כל הצער שבדבר

ואיו מצטער על מעשיו , מרגיש בחסרוו
אשר בעייו המה , המשוים והמעוותיים
לא כן אם יקחו מי . מעשים ישרים ובוים



 

  

ויתוהו תחת , יושבת וצלולהשדעתו מ
הכופהו , שליטה של משוגע וחסר דעת

שאז צערו , להשתגע כמוהו ולעשות כמעלליו
כי הלא יודע הוא . וסיבלו גדולים לאין שיעור

היאך הוא מתהג בשגעון , כל רגע, בפשו
  .ובטירוף

והיית "זו היא הקללה שוספה עתה בפסוק 
 שיהיו, "אשר תראה, משוגע ממראה עייך

אבל דעתך לא , מעשיך בשגעון ובטירוף
לראות במו , רק תשאר צלולה ובריאה, תטרף

  .עייך את רוע מעלליך
ז "ת מהריא" שו–בשם רבי אריה ליב הכהן (

  )מתלמידו

  
והאר עייו "מתפללים או יום יום 

וכי בורים ועמי , והדבר תימה". בתורתך
ם אף אים יודעים קרוא אשר מה, ארצות
יכולים לשים שקר בפיהם ולהתחן , וכתוב
? שיאיר עייהם להביט פלאות בתורתו' אל ד

הכווה על עיי " עייו"ש, אכן ראה לפרש
אשר , רבים ומורים, חכמי ישראל, העדה

פרק קמא (מציו כמה פעמים שקראו עייים 
כי , וכל העם מתפללים בעבורם, )דהוריות

הקדוש ברוך הוא עייהם בתורה לבל יאיר 
  .תבוא כל תקלה על ידם

. מקרא שלו את הוא יבואר על דרך זו
, "והיית משוגע ממראה עייך אשר תראה"

ממראה המהיגים וראשי העדה , הייו
אשר אין לך קללה , שיקומו עליך ביום יבוא

לחזות בחרפה ובבזיון שימיטו על , גדולה מזו
  ) משולחן גבוה–בא איגר בשם רבי עיק(.  ישראל

  
כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא "

זיתים יהיו לך : תאגר כי תאכלו התלעת
  "בכל גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך

  )מ- לט, כח(                                    
עבים יהיו 'למה לא אמר גבי יין מי , וקשה

 תאכלולך ויין לא תשתה ולא תאגור כי 
  '?וגו" זיתים יהיו לך"כמו שאמר ', ולעתהת

דבאמת צריכין להבין דאמר , ואמר הרב כן
דלכאורה הלא ברכה ' וגו" זיתים יהיו לך"

והוא עומד עתה ? היא זו דיהיו לו זיתים
אך העין בזה ? דהלא תוכחה היא, בקללות
:) דף יג(דאיתא במסכת הוריות , הוא כן

מוד כשם שהזית משכח לי: אמר רבי יוחן'
כך שמן זית משיב לימוד , של שבעים שה

ועתה יובן היטב כוות . עיין שם' שבעים שה
עבים יהיו 'דאצל יין לא אמר , הכתובים אלו

כרמים "רק אמר , משום דברכה היא זו', לך
, "ויין לא תשתה ולא תאגור, תטע ועבדת

רוצה לומר לא תאגור אף עבים כי תאכלו 
זיתים "ר אמר אבל אצל שמן אמ, התולעת
, משום דגם זאת היא קללה, "יהיו לך

ואם , דמשכחת הלימוד של שבעים שה
תאמר תשתה אחר כך השמן זית שהוא 

על זה אמר , משיב לימוד של שבעים שה
' ולא יהי, "ושמן לא תסוך כי ישל זיתך"

ולא יהיה , כדאי לאצור אותו המעט שישאר
  .ודברי פי חכם חן, לך שמן

עומק הפשט ראה דכוות הכתוב ה אכן לפי "א(
', אילי זיתים יהיו לך בכל גבולך וגו'הוא לומר 

זיתים תטע לך בכל גבולך ושמן 'ואולי מדלא כתיב 
', כרמים תטע וגו"כדכתיב אצל יין ', לא תסך וגו

  ).משום דכלל גם הכווה הזכרת לעיל
  ) ליקוטים–רבי יהושע מישוויז (                         

  
הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה "

  )מג, כח(    " מעלה ואתה תרד מטה מטה
 –" הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה"

ה 'שכל עליי, שלא תהא עלייתו בפתע פתאום

שכל ממון הבא בקל הולך , כזו סופה ירידה
 לא בבת –" אתה תרד מטה מטה"וגם . בקל
 מטכשעשיר גדול , לפי שדרך העולם, אחת

 אחת כלם מרחמים עליו ומשתתפים בפעם
מתרגלים , אבל אם ופל לאט לאט, בצערו

  .ושוב אין מרחמים עליו, לכך
  ) מעם לועז–רבי יעקב כולי (                              

 
 "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך"

  )ו, כח(                                               
עולם בלא חטא שתהא יציאתך מן ה"

ד "יש לפרש ע). י"רש" (כביאתך לעולם
מו וגמרו שטוב לאדם שלא : "ל"שאמרו רז

במסכת ' וכתבו התוס". ברא יותר משברא
וזהו . עירובין שלצדיקים בודאי טוב הבריאה

,  לעולם–" ברוך אתה בבואך"שאמר הכתוב 
ברוך אתה "אם , שטובה היא הבריאה

היא בלא  שהיציאה מן העולם –" בצאתך
  )חתם סופר(                                   . חטא

  
' ה): "א"קכ(הה דוד המלך אמר בתהילים 

" צאתך" הקדים –" ישמור צאתך ובואך
" בואך"ומשה רביו הקדים כאן " ואךב"ל
דבזמן משה היו ישראל , אלא? "צאתך"ל

לא שידע משה א, טרם כיסתם לארץ ישראל
ה "י לגלות ומשו"י ללכת מא"שעתידים ב

, י" לא-, ברוך אתה בבואך"אמר תחילה 
'  שיברכם ה–" ברוך אתה בצאתך"כ "ואח

אבל בזמן דוד שהיו . י לגלות"בצאתם מא
אלא שידע דוד שעתידים הם , י"י כבר בא"ב

ישמור ' ה"לצאת לגלות לכן אמר תחילה 
,  בגלות כשתצאו מן הארץ ותלכו–" צאתך

   .י מן הגלות" כשתחזרו לא–" בואך"כ "ואח
  )  תהילה לדוד(                              

 
  

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

        המשך דיני נטילת ידיםהמשך דיני נטילת ידיםהמשך דיני נטילת ידיםהמשך דיני נטילת ידים
צריך ליטול ידיו במים שלא השתו מראהן 
ולכן אם פל לתוך המים דבר שמשה את 

אבל מה שמצוי . פסולים-הצבע של המים
לבן ואט אט פג שבזרם מים מהברז ראה 

מותר ואין בזה חשש -וחוזר לצבעו הרגיל
ומים שעשו בהם מלאכה . שיוי מראה

פסולים ולכן אם היח בקבוק של תיוק 
בתוך מים לקררו או לחממו או השרה פירות 

או מי אקוריום של דגים , במים לקותם
  .וכדומה פסולים

מים שחוממו לחום גבוה מצד הדין לא פסלו 
וסקים שאין ליטול ידיו ממים אבל כתבו הפ

שחומם גדול אלא ימתין עד שיעשו פושרים 
מי ים כיון שלא . ואז מותר ליטול בהם

ראויים לשתית כלב אין ליטול בהם ידיו אבל 
במקוה יכול לטבול ידיו בים או בהר וכן 

טילת  ולדעת מרן יברך על ,שכשר לטבילה
ודעת המשה ברורה שאם .  בכל מקרהידים

טילת אוים לשתית כלב יברך על המים ר
  .טבילת ידים ואם הם מלוחים יברך על ידים

מי שאין לו מים ולא יוכל להשיג מים חלקו 
הפוסקים אם יוכל ליטול בשאר משקין ופסק 
המשה ברורה שאפשר להקל במצב זה 

 לא בייןבמשקין אחרים ובמי פירות אבל 
 כיון שספק ברכות ה על זמ לא יברך"ומ

  .להקל
כתב שעדיף למי שאין לו " אור לציון"ספר וב

שעיקרם ' מים שיטול במשקה קולה וכדו
מים ורק אם אין לו יטול במיץ תפוזים 

ובשעת הדחק גם ביין אבל כמובן אין לברך 
  .רק על מים או סודה שקופה שדיו כמים

מי שאין לו מים ורוצה לאכל אם מצא בדרך 
 ויודע שבדרך לפיו יש מים צריך להמתין

 דקות ואם צריך 72 מילין שזה 4שיעור 
לחזור לאחריו לחפש מים צריך לחזור רק 

לאחריו ואם בכל זאת )  דקות18שזה (מיל 
יכרוך ידיו במפה , אין מים רק יותר רחוק

 מי שעובד במשרד וצריך להזהר בזה. ויאכל
או וסע שידאג מראש להכין מים לאוכל וכן 

  . יכין לו כלי מוכן לטילה
הזהר בחציצה בידיו כמו בטבילה צריך ל

במקוה ולכן אם יש לו לכלוך מתחת לצפוריו 
, אם הציפורן עודפת על הבשר ובולטת לחוץ

. לא חוצץ, הלכלוך חוצץ ואם הציפורן שוה
ולכן יזהר אדם לא לגדל ציפוריו מחשש 

  ).פ הסוד"ועוד טעמים ע. (חציצה בטילה
 מי שיש לו גבס על יד אחת יטול רק את ידו

 וכן מי שיש לו טילת ידיםהשיה ויברך על 
רטיה על פצע ורק הפצע מכוסה בתחבושת 
יטול שאר ידו אבל אם יש לו רק כאבים ואין 

עליו להוציא את התחבושת ואז , לו פצע שם
יטול ידיו ואם לא יכול להוציא יטול בלא 

  .ברכה
לאחר טילת ידים אין להפסיק בדיבור ולא 

 טילה יברך המוציא בשהיה אלא מיד לאחר
 אמות 22ואפילו לא ישהה שיעור הליכת 

מ בדיעבד אפילו דיבר או הפסיק זמן זה "ומ
ואין צורך ליטול לא מעכב ויוכל מיד לאכל 

 .שית
 
  

 מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים 
ל היה והג לספר מעשה "רבי יעקב מוצפי ז

שבם הקטן , ורא שאירע למשפחה אחת
המשפחה , היה בוכה בצעקות יומם ולילה

ואחרי , פתה לפרופסורים המומחים ברפואה
עשרות בדיקות שוות ומשוות לא מצאו 

החלו ההורים לפות לחכמים בעלי . דבר
ולא עלתה , הקמיעין והסגולות למייהם

  .עד שקצו בחייהם, בידם מאומה
מצאה על , והה יום אחד שהלכה אמו לשוק

, לקחה אותו ואמרה, דף של חומש, הארץ
י "לח רפואה שלמה לבי עה יש"אולי הקב

קתה , כשהגיעה לביתה, הדף הקדוש הזה
והיחה , את הדף שהיה מלא באבק דרכים
ושאה , אותו תחת הכר שהבן ישן עליו

אי איי יודעת , ע"רבש: תפילה חרישית
שדף זה , אך יודעת אי, קרוא וכתוב

וקדוש , דף של חומש הוא, שמצאתיו ברחוב
קמיע של , ור ביר שיהא דף זה עב"יה, הוא

, היתה זאת' ומאת ה. קדושה ועלה לתרופה
 ישן –שבאותו ערב בפעם הראשוה בחייו 

בלי , הבן בחת ובשלוה מרובה ללא הפרעה
  .צעקות ובלי בכיות

והאם , פה אליה בעלה ושאל לפשר הדבר
האשה גשה . היא יודעת כיצד קרה הס

והוציאה מתחת הכר את דף , למטת בה
האם יש לך : אתה לו ואמרהוהר, החומש

הבט וראה מה , קמיע יותר טוב מהחמוש
הבעל בראותו את . ק"גדול כוחה של תורה

, מה עשית: ואמר, פה לאשתו בבהלה, הדף
וכתוב בו , "כי תבוא"הלא דף זה מפרשת 

.. ופחדת לילה ויומם... בשגעון' יככה ה"
בבוקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי 

וכי מאין לי : ה עתה לווהאש.. יתן בוקר
ידעתי רק שזה דך , לדעת מה כתוב בדף

ובזכות , בזכות התורה, ואמרתי, מהתורה
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' ישלח  ה, השמות הקדושים הכתובים בו
והה אתה רואה שזה , רפואה שלמה לבי

  .עזר
ואחרי שרביו היה גומר לספר מעשה ורא 

ראו מה כוחה של : היה מוסיף ואומר, זה
ת מדת הדין למדת שמהפכת א, אמוה

ואת הקללות המרצות לברכות , הרחמים
  )ארי עלה מבבל(                 .מעולות ושגבות

  
אלהיך את לבבך ואת לבב ' ומל ה"

  "זרעך
  לצל כל שעה ושעה שבחודש אלול

דורשי רשומות גילו כי בראשי תיבות של 
כי , "אלול"רמז תיבת , "את לבבך ואת לבב"

והייו זמן ',  את ההוא עת רצון לאהבה
זמן בו מסוגלים העווות ; המיועד לתשובה
 –והצרות והמצוקות , ליהפך לזכויות

מסיבה זו מוטלת חובה על כל אדם . לרחמים
כל יום ויום . מישראל לצל כל שעה ושעה

 ולהקדישם –מעשרים ותשעת ימי החודש 
  .לתשובה ולמעשים טובים

דש וכמה שעות יוכל האדם לצל בכל ימי חו
 השעות שיש 24 אם כפיל את –? אלול

מצא .  הימים שבחודש אלול29- ביממה ב
  . שעות696

:  רמז יש לו בכתוב–מייין השעות שבאלול 
דרכי איש ' ברצות ה: "אמר' ז, ו"במשלי ט

עולה " רצות"המלה ". גם אויביו ישלים אתו
דרכי ' ה' רצות'ב",  ואכן696-בגימטריא ל

 696בכל '  בדרכי הכאשר הולך האדם". איש
 גם אויביו –או אז , השעות שבחודש אלול

  ".ישלים אתו
 תרומות –בתלמוד ירושלמי (ודרשו חכמים 

שהוא הוא . פסוק זה על יצר הרע) 'ג' ח
ועל ידי התשובה יהפכו . של האיש" אויביו"

   ".לרצות" צרות"עווות לזכויות ו. לאדם, לו
  ) יששכרבי"על פי (                       

  

  הכות ליום הדין
  

בכח יגבר איש לקיים כל דבר מדרכי 
 והמסוגלים ובפרט הדברים הקליםהתשובה 

וזכיר הדברים בקצירת האומר כמו , לכפרה
" צפורן שמיר"ל בספר "א ז"שהביאם מוהרי

, והיו לזכרון תמיד לשמור ולעשות ולקיים
  :ואלו הן

 שמה רבא בכל כחו פרוש כל העוה אמן יהא
אפילו ) ל כותו ובתועת איבריו הפימיותבכ

:). שבת קיט(היה בו שמץ מיות מוחלין לו 
כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה 

  :) שבת קיח(זרה כדור אוש מוחלין לו 
 מעבירין לו על כל כל המעביר על מדותיו

  .). יומא כג(פשעיו 
 ועוה אמן יהא כל השומע אגדה מפי הדורש

ט משלי "שו(רין לו עווותיו שמה רבא מכפ
  ). י"פ

כל האומר שירת הים בשמחה ובעצמו שער 
 ופרעה וחילו טבעו ואמר כאילו הוא יצל

ק "ב סימן א ס"מ(שירה מכפרין לו  עווותיו 
  ). יז

 כשר מוחלין כל מי שבוכה ומתאבל על אדם
  .).שבת קה(לו על כל עווותיו 

 ואומר ויכלו שי כל המתפלל בערב שבת
לאכי השרת אומרים לו וסר עווך וחטאתך מ

  :). שבת קיט(תכפר 
 ואם קבלם יסורין ממרקין עווותיו של אדם

בידו '  יראה זרע יאריך ימים וחפץ המאהבה
  .). ברכות ה(יצליח 

 עווותיו מתכפרין כל העוסק בתורה לשמה
ומיח תפלין וקורא קריאת , )ש"ע. 'ברכות ה(

טור ( עווותיו שמע ומתפלל מוחלין לו על כל
  ) לז בשם השימושא רבא' ח סי"או

 כשקורין כל המצטער ובוכה ביום הכיפורים
, על אבודיהון דצדיקיא" אחרי מות"פרשת 

זהר (' סר ועווך'קודשא בריך הוא אכרז עליו 

כל מי שעשה לו ס ואומר .). ויקרא דף ז
שוחר טוב (שירה בידוע שמחלו לו עווותיו 

  ):תהלים פרק יח
ומה טוב ללמוד ספר תהלים בקול ריה 

  וצריך לאזר חיל ולעורר את האהבה ותודה
במחשבות טהורות לקיים אלו דברים כדת 

ובעדן , בעדן חדוה חדוה, מה לעשות
ובלבד שיעזב רשע דרכו ולא ', עציבותא וכו

ישוב לכסלה ולא יעשה הדברים לכבוד עצמו 
יעשה הדברים אלא , כדי שיתכפרו עווותיו

רק לבבו יבין , ם שמים וסוף הכבוד לבאלש
מתוך סגלתם שהדברים עתיקים ועושה חת 

 )פלא יועץ(     ".רוח גדול לפי אביו שבשמים

 

 

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ר בןישראל מאי

  ל"זצוקשרה 

 ה.ב.צ..ת


