
  

 

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

 פנינים לפרשה   
  

נתן לך נתן לך נתן לך נתן לך ' ' ' ' ה כי תבוא אל הארץ אשר דה כי תבוא אל הארץ אשר דה כי תבוא אל הארץ אשר דה כי תבוא אל הארץ אשר ד''''והיוהיוהיוהי""""
  )א, וכ(          "      "      "      "      נחלה וירשתה וישבת בהנחלה וירשתה וישבת בהנחלה וירשתה וישבת בהנחלה וירשתה וישבת בה

לשון " ה'והי "-ה כי תבוא אל הארץ 'והי
כי ארץ ישראל אף שהיא משלש . שמחה

י יסורים "המתות הטובות שיתו לישראל ע
  .בכל זאת יש בה שמחה, )'ברכות ד(

 )יגרל א"י' ר ר"אדמו(    

 
צפה משה ברוח הקודש וראה  - ה כי תבוא'והי

שבית המקדש עתיד ליחרב והביכורים עתידין 
עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללין , ליפסק

). מדרש תחומא(שלוש פעמים בכל יום 
, כשראה משה שהביכורים עתידים להיפסק

כי דברי יסוד , הבין שאים יסוד ואים עיקר
לכן התקין תפילה . םועיקר אים פסקים לעול

וכל זמן , ה בכל עת ובלי הפסק'שהיא מצוי
  .יתפללו לאלקים, שיהיו לבי אדם מוח ולב

  )מ מקוצק"רמ(                                                    

 
אלקיך תן ' ה כי תבוא אל הארץ אשר ד'והי
' ג פעמים שם הוי" בפרשת ביכורים זכר י-לך 

ג "ובפרשה של י. ת של רחמיםג מידו"גד י
הזהיר ', על פיו וכו' ויעבור ד) תשא לד(מידות 

  .אלקיך' על ראשית בכורי אדמתך תביא בית ד
  )משך חכמה(

        
ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר """"

אלקיך נתן לך אלקיך נתן לך אלקיך נתן לך אלקיך נתן לך ' ' ' ' תביא מאצרך אשר דתביא מאצרך אשר דתביא מאצרך אשר דתביא מאצרך אשר ד
ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר 

  )ב, כו(       " " " " אלקיך לשכן שמו שםאלקיך לשכן שמו שםאלקיך לשכן שמו שםאלקיך לשכן שמו שם' ' ' ' יבחר דיבחר דיבחר דיבחר ד
הקשה  -  קת מראשית כל פרי האדמהולח

ה צריך לומר פרי 'שהי, חביב' ם ן"ג מהר"הרה
? הרי הביכורים הם משבעת המים, העץ

 כשרואה ידמ, לפי המשה בביכורים, ותירץ
ה גמי לסימן ואומר 'תאה שביכרה כורך עלי

ואז הפרי עדיין בוסר ועל . הרי זו ביכורים
 כי ,ועוד. הבוסר מברכים בורא פרי האדמה

  .חיטה היא משבעת המיים והיא פרי האדמה
  )א"הרב חיד (

 
אדם יורד  - ולקחת מראשית כל פרי האדמה
ה 'כורך עלי, לתוך שדהו ורואה תאה שביכרה
' ממס, י"רש(גמי לסימן ואומר הרי זו ביכורים 

אדם יורד לתוך  שדהו ורואה ). ג"ביכורים פ
תאה שביכרה ופשו חומדת לאכלה ותאוותו 

יחסום את , ה גמי' יכרוך עלי-וקדת בקרבו י
יזכור ויחשוב כי בשר . תאוותו ויסגור בעדה

והרי לא גזר . ומחר יעלו עשבים בלחיו, הוא

על הגוף שיתבלה בעפר אלא מחמת חטא אדם 
, הראשון שטה אחרי תאוות האכילה מן העץ

ועל ידי כך תדבקה זוהמת החש הקדמון בו 
 להפרידה אלא על אפשר-יוא, ובזרעו אחריו

וכך ישליך את תאוותו מגד כדי . ידי מיתה
  .לזכך את חומריותו בעודו בחיים

רות יזהו גם טעם של עיטור ביכורים בפ
ה 'כדי שיהי, משובחים ביותר מאותו מין
שהוא כובש , כיבוש יצרו גדול יותר בערכו

תאוותו ומושל ברוחו מתחילת לקיטתם עד 
  .יאם אל בית הבחירהבשמ

' מאוצר המחשבה של החסידות בשם ר(       
 )אלימלך מליזסק

 
אדם יורד  - ולקחת מראשית כל פי האדמה

ה 'כורך עלי, לתוך שדהו ורואה תאה שביכרה
וע דווקא מד. מי לסימן ואומר הרי זו ביכוריםג

 אדם הרואה שדהו מכוסה מעטה ירק - ? גמי
, אפשר שיעלה על מחשבתו, והפירות מלבלבים

ויתשא ,  ועוצם ידו עשו את כל זאתכי כוחו
לכן אמרו . בלבו ויתפאר בעמלו ובמעשה ידיו

,  ראשי תיבות- " גמי"ל שיכרוך על הפירות "חז
שיבוא לידי הכרה שכל ', דעשי מדולים ג

ישא ברכה : פ"וז. הם' הפלא והפאר מעשי ד
 . היא' מאת ד שישיג שכל הברכה  - ' מאת ד

 )משה ליב מססוב' ר ר"אדמו (  

        
ה בימים ההם ה בימים ההם ה בימים ההם ה בימים ההם ''''ובאת אל הכהן אשר יהיובאת אל הכהן אשר יהיובאת אל הכהן אשר יהיובאת אל הכהן אשר יהי""""

אלקים כי אלקים כי אלקים כי אלקים כי ' ' ' ' ואמרת אליו הגדתי היום לדואמרת אליו הגדתי היום לדואמרת אליו הגדתי היום לדואמרת אליו הגדתי היום לד
לאבתינו לאבתינו לאבתינו לאבתינו ' ' ' ' באתי אל הארץ אשר נשבע דבאתי אל הארץ אשר נשבע דבאתי אל הארץ אשר נשבע דבאתי אל הארץ אשר נשבע ד

        )ג, וכ(                                                                                 "          "          "          "          לתת לנולתת לנולתת לנולתת לנו
אין  - הבימים ההם' ובאת אל הכהן אשר יהי

רבי ). י"רש(לך אלא כהן שבימיך כמו שהוא 
תארח אצל בעל , הרב מלובלין, מאיר שפירא

כשהסבו אל השולחן . בראדין" פץ חייםח"ה
" חפץ חיים"בשבת ביקש הרב שפירא את ה

ח כי איו "השיב לו הח. שישמיע דבר תורה
. בקו הבריאות ואיו יכול להעתר לבקשתו

ובאת אל , הכתוב אומר: מ שפירא"אמר לו ר
י "ומוסיף רש, ה בימים ההם'הכהן אשר יהי

חריפות ההמצאה מצאה חן ". כמו שהוא"
  .ופתח בדברי תורה, חפץ חיים"עיי הב

  )פרקל' א(

 
 - ואמרת אליו הגדתי היום.. אל הכהןובאת 
כי בזה , פירושה דברים קשים, כידוע, הגדה

שלא , ומרמז לו, הוא אומר דברים קשים לכהן
יתשא בזה שהוא כהן ועובד בבית המקדש 

כי כאשר אדם . ד שהוא עובד בשדהובע
א ביכורים מפרי מישראל מגיע למקדש ומבי

ה 'הוא מוכיח שבכל מקום הי, עבודתו בשדה
  .כמו הכהן העובד בבית המקדש, בקדושה

  

 )מי השילוח (                
        
  )א, כו(                                                          "      "      "      "      ארמי אבד אניארמי אבד אניארמי אבד אניארמי אבד אני""""

לכך מזכיר עכשיו מעשה לבן  - ארמי אבד אבי
ה את " הגלה הקבלמה, שלא יקשה, הארמי

רם להיות שם  היחם באאלאבותיו למצרים ו
ה 'לכן הזכיר הכתוב כי אצל לבן הי. בגלות

ולפיכך , כי לבן בקש לעקור את הכל, רעתר יו
וזה שמובא בגמרא , לטובתם גלו למצרים

לקבל  ה שאים יכולים"שראה הקב) גטין יז(
  .לפיכך הגלה אותם לבבל, גזירת ארמיים

 )חתם סופר (

 
" האבן עזרא" - ארמי אבד אבי וירד מצרימה

. ת אל מצריםדוהרי לבן לא סיבב לר: ואלש
 -וירד מצרימה : י מחלק את העייים"רש

שאחרי זאת , ועוד אחרים באו עליו לכלותיו
 עזריאל הילדסהיימר בוהר. ירד יעקב למצרים
שבת (לפי הגמרא , ל הסבר"אמר בשם אביו ז

, משי(בשביל משקל שי סלעים מילת , )י
 יותר משאר שתן יעקב ליוסף) כתות פסים

תקאו בו אחיו ותגלגל הדבר וירדו , ביו
ה יעקב ושא את 'אבל לו הי. אבותיו למצרים
הרי לפי דין , ה יוסף הבכור'רחל תחילה והי

ה מותר ליעקב להעדיף את יוסף ואם 'תורה הי
ה 'על ידי לבן שאיבד זכות יעקב ברחל והי, כן

   . ירדו אבותיו מצרימה, ראובן הבכור
 )להרב אברהם בוק" בכורי אביב" (                 

 

וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו """"
        )ו, כו(                                                                 "          "          "          "          עבדה קשהעבדה קשהעבדה קשהעבדה קשה

ה צריך 'וירעו לו הי - וירעו אתו המצרים
 שעשו אותו רעים -" וירעו אתו"אלא ? לכתוב

השפיעו עליו במעשיהם הרעים עד שלמדו 
 )אלשיך (                        .מדרכיהם ועשיו רעים

 
' ' ' ' לך דלך דלך דלך ד- - - - ושמחת בכל הטוב אשר נתןושמחת בכל הטוב אשר נתןושמחת בכל הטוב אשר נתןושמחת בכל הטוב אשר נתן""""

אלקיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר אלקיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר אלקיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר אלקיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר 
  )יא, כו(                                               """"בקרבךבקרבךבקרבךבקרבך

 - אלקיך' ושמחת בכל הטוב אשר תן לך ד
השפעת הטוב היא לפעמים לרעה לאדם בחית 

אבל כשאדם ". עושר שמור לבעליו לרעתו"
בכל הטוב אשר  "-' א מתה דיודע שעושרו הו

 ומשתמש בעושרו לצדקה -" אלקיך' תן לך ד
  .ומעשים טובים בטוב כזה ודאי ראוי לשמוח

   )לקוטי אמרים (                                                        

  
 -אלקיך ' ושמחת בכל הטוב אשר תן לך ד

ויש ). ערכין יא(ביכורים טעוים שירה 
) קטין מז(ל " דרשו חז-ך ולבית: להסביר

אם . מלמד שאדם מביא ביכורים מכסי אשתו
 ג"ובאשה כתב הסמ. כן ולביתך זו אשתו



, הבעל מפיר לה, שאם דרה שלא לשמוע שיר
בל "ולכן לגבי אשתו . שזה לה עיוי פש

 )משך חכמה(                              .זו שירה" הטוב
  

אלקיך ' ושמחת בכל הטוב אשר תן לך ד
אם  -  והגר אשר בקרבךובליתך אתה והלוי

שבדרך כלל הם , ה יחד עם הלוי והגר'תהי
 ושמחת -על ידי זה , העיים ואתה העשיר

, הייו בשמחה של השמח בחלקו, בכל הטוב
-כי הרבה פעמים אדם בא לידי עצבות ועגמת

פש מחמת קאה שמתקא בחברו שיש לו 
אבל כשהוא מסתכל לא בגבוה . יותר ממו

ממילא יש לו שמחה , מוממו אלא במוך מ
  )לקוטי יהושע(                                .הה מחלקו

  

כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך """"
בשנה השלישית שנת המעשר ונתתה בשנה השלישית שנת המעשר ונתתה בשנה השלישית שנת המעשר ונתתה בשנה השלישית שנת המעשר ונתתה 

 ולאלמנה ואכלו בשעריך  ולאלמנה ואכלו בשעריך  ולאלמנה ואכלו בשעריך  ולאלמנה ואכלו בשעריך םםםםללוי לגר ליתוללוי לגר ליתוללוי לגר ליתוללוי לגר ליתו
  ) יב, וכ(                                           """"ושבעוושבעוושבעוושבעו

, "ושבעו"התורה הוסיפה את התיבה 
תיה . שצריך אדם ליתן בעין יפה, ללמדו

  . אין הברכה שורה בהבצרות עין
     )תפארת שלמה(                        

        
 אם -לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי 

מקיימים את המצוה הרי ממילא אים 
אפשר .  ראה שלא כן הדבר-? שוכחים אותה

לשכוח מצוה אף על פי שלמראית עין 
, אם עשייתה היא בלי כווה, מקיימים אותה

כמצות ,  הרגלומחמת, מתוך היסח הדעת
שהמוח והלב תוים בשעת , אשים מלומדה

ולכן אמר . וזו שכחה. מעשה בעייים אחרים
 -  קיימתי אותם - " ולא עברתי על מצותיך"

לשם , ה היתה מתוך כווה'העשי. ולא שכחתי
  )שפת אמת(                .הוא-בריך- יחוד קודשא

""""  
מובא  - לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי

יר פחס בן יא' מעשה בר) רשה גפר עקב "מ(
שהלך לעיר אחת והיו עכברים בתחומה של 

אם , אמר להם. באו ובקשו ממו. אותה עיר
תפרישו מעשרותיכם כראוי אין העכברים 

ממה האוכל ) "הוריות יג(ומובא . דאוכלים עו
זה , ולכך". שאוכל עכבר משכח את הלימוד

לא עברתי "שהפריש את כל מעשרותיו אומר 
,  הפרשתי מעשרות כדין-" צוותיךממ

כי לא אכלתי , וממילא לא שכחתי את לימודי
 )לקוטים(                          .ממה שעכבר אוכל

       

השקיפה ממעון קדשך מן השמים השקיפה ממעון קדשך מן השמים השקיפה ממעון קדשך מן השמים השקיפה ממעון קדשך מן השמים """" 
וברך את עמך את ישראל ואת האדמה וברך את עמך את ישראל ואת האדמה וברך את עמך את ישראל ואת האדמה וברך את עמך את ישראל ואת האדמה 
אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו 

  ) טו, כו(                    """"חלב ודבשחלב ודבשחלב ודבשחלב ודבשארץ זבת ארץ זבת ארץ זבת ארץ זבת 
השקיפה ממעון .. עשיתי ככל אשר צויתי

עשה אתה ,  עשיו מה שגזרת עליו- קדשך
גזירה הרי היא ). י"רש(מה שעליך לעשות 

 אלא -? מה עיין גזירה כאן, פקודה קשה
כלום אין זו גזירה קשה לצוות על איש 

? "עשיתי ככל אשר צויתי: "מישראל לומר
עשיתי ככל : 'יזכה לכך שיוכל לומר לפי דמי 

אלא גזרת עליו לומר כן ? אשר צויתו
  )מקוצק' מ' מ' ר(                      .וקיימו דבריך

  
 כל השקפה -השקיפה ממעון קדשך 

, שבמקרא לרעה חוץ מהשקיפה ממעון קדשך
שגדול כח מתת עיים שהופך מידת הרוגז 

, ה חודרת'השקפה זוהי ראיי. לרחמים
וכשחודרים , " בעד החלוןוישקף אבימלך"

לתוך לבות בי אדם אין אף אחד שייצא 
שאפילו המעשים הטובים פגומים , זכאי

חוץ . ומקולקלים בכווות רעות וזרות
ששם עיקר התכלית התועלת , ממתות עיים

הרי זה הופך , ואם העי עזר על ידי זה. לעי
  )איגר' הרב י(           .את מידת הרוגז לרחמים

  

אלקיך מצוך לעשות את אלקיך מצוך לעשות את אלקיך מצוך לעשות את אלקיך מצוך לעשות את ' ' ' ' היום הזה דהיום הזה דהיום הזה דהיום הזה ד""""
החקים האלה ואת המשפטים ושמרת החקים האלה ואת המשפטים ושמרת החקים האלה ואת המשפטים ושמרת החקים האלה ואת המשפטים ושמרת 

   " " " " ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשךועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשךועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשךועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך
  )טז, וכ((((                                                                                   

בכל יום יהיו  -  אלקיך מצוך' היום הזה ד
כאילו בו ביום צטוית עליהם , בעייך חדשים

אל תשליכי לעת : וזה שאמר דוד). י"רש(
שקיום המצוות . 'עבודת ד אל אזדקן ב- זקה 

לא מתוך , יהיו אצלי מתוך זריזות ורעות
כאלו היום צטוית "אלא , הרגל ועצלות

  )ט"בשם הבעש, איזור אליהולפי (        ".עליהם
 

 היום להיות לך לאלקים  היום להיות לך לאלקים  היום להיות לך לאלקים  היום להיות לך לאלקים האמרתהאמרתהאמרתהאמרת' ' ' ' את דאת דאת דאת ד""""
וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו 

  ) יז, כו(                  """"ומשפטיו ולשמע בקלוומשפטיו ולשמע בקלוומשפטיו ולשמע בקלוומשפטיו ולשמע בקלו
 המגיד -האמירך ' וד... אמרתה' את ד

" האמירך"ו" האמרת"מפרש ' ממזריץ
שפירשוהו ) איכה ב(מלשון בצע אמרתו 

ל "ויתבאר לפי זה מאמרם ז, במובן מלבוש
אתם : לישראלה "אמר הקב, )ברכות ו(

שבתפילין (לם ועעשיתוי חטיבה אחת ב
ואי אעשה אתכם , ")אחד' ד"שלכם כתוב 

ן דמארי עלמא שבתפילי(חטיבה אחת בעולם 
והה "). ומי כעמך ישראל גוי אחד"כתוב 

) ברכות יא(ל "כפי חז, תפילין הם מלבוש
' את ד: וזהו.  זו תפילין- , פארך חבוש עליך

בלבשך תפילין שכתוב בהם , האמרת היום
, האמירך' וד, אחד' אלקיו ד' שמע ישראל ד

ומי כעמך "בלבשו תפילין שבהם כתוב 
  )דבש וחלב(                          ". ישראל גוי אחד

  

וידבר משה והכהנים הלוים אל כל וידבר משה והכהנים הלוים אל כל וידבר משה והכהנים הלוים אל כל וידבר משה והכהנים הלוים אל כל """"
ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום 

  ) ט, כז(            """"אלקיךאלקיךאלקיךאלקיך' ' ' ' הזה נהיית לעם לדהזה נהיית לעם לדהזה נהיית לעם לדהזה נהיית לעם לד
וידבר משה והכהים הלוים אל כל ישראל 

שלא , זה שדיברו כאן גם הלוויים -  לאמר
מפי שהלווים , מציו דוגמא כזו במקום אחר

שהרי לא , לא ביטלו את הברית הראשוה
ה צריך לכרות 'ולכן עמהם לא הי, חטאו בעגל

ולכן היו גם הם בכלל המדברים , ברית חדשה
  )משך חכמה(                             .אל כל ישראל

  
משוה אומה זו מכל  -  היום הזה היית לעם

שיסוד ושורש לאומיותו , האומות שבעולם
היום הזה שאתה . היא בתורה ובמצוות

צות מקבל עליך באלה ובשבועה לקיים את מ
אף על פי שאתה עדיין במדבר , היית לעם', ד

וזהו הייחוד . בלי סימי היכר של עם
  )שמשון רפאל הירש' ר(  .והמיוחד לעם ישראל

 

ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה """"
מעשה ידי חרש ושם בסתר מעשה ידי חרש ושם בסתר מעשה ידי חרש ושם בסתר מעשה ידי חרש ושם בסתר ' ' ' ' תועבת דתועבת דתועבת דתועבת ד

  )טו, כז(                                        """"וענו כל העם ואמרו אמןוענו כל העם ואמרו אמןוענו כל העם ואמרו אמןוענו כל העם ואמרו אמן
יש  -  פסל ומסכה יעשהארור האיש אשר

לא אמר ארור האיש עושה  למה, לדקדק
כמו בכל הארורים ,  ומסכה בלשון הווהפסל

,  ואפשר לומר- ? שאמרו בלשון הווה
לכן כתוב , שבעבודה זרה מחשבה כמעשה

, שאפילו החושב לעשות בעתיד, בלשון עתיד
  )שמשון מאוסטרופולי' ר( .הרי הוא בכלל ארור

        
ושם .. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה

א הארורים לא אמרו אלא גד "כל י - בסתר

לאלה שעושים מעשה זמרי . הצבועים
כי מי שחוטא בגלוי . ומבקשים שכר כפיחס

יש תקוה שיחזור בו ויעשה , ובפרהסיא
     . אבל לצבועים אין כל תקוה, תשובה

  )בית שמואל אחרון(         
  

ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף """"
  )כ, זכ(                                       """"אביו ואמר כל העם אמןאביו ואמר כל העם אמןאביו ואמר כל העם אמןאביו ואמר כל העם אמן
ורק לפי , סתומה' לפי כל ארור יש בתורה ס

י "דרש, ש לומריו. סתומה' הארור הזה אין ס
א ארורים יש "י: משה הדרשן' מביא בשם ר

וכגד שמעון לא כתב , א שבטים"כאן כגד י
ה בלבו לברכו לפי מותו 'לפי שלא הי, ארור

. לכן לא רצה לקללו, כשבירך שאר השבטים
, יששכר, יהודה, לוי, שמעון, ובוהה לפי הכת

ואם אין , יוסף ובימין עמדו על הר גריזים
 ארור - ארור כגד שמעון אז הארור הששי 

 ראשון - הוא גד ראובן - שוכב עם אשת אביו 
ל אמרו כי ראובן "וחז, העומדים בהר עיבל

ה רק בזה שבלבל יצועי 'וחטאו הי, לא חטא
' כאן סלכן חסר . ורק הטה את המשפט, אביו

סתומה בפרשה זו כדי לכלול ארור זה 
הייו , המרמז על ראובן בארור הקודם לו

לרמז שלא היתה כאן , ארור מטה משפט
  .אלא הטיית משפט

  )ד סייי"הרב יהודה בכרך אב( 

        
ת האלה והשיגך ת האלה והשיגך ת האלה והשיגך ת האלה והשיגך ווווככככובאו עליך כל הברובאו עליך כל הברובאו עליך כל הברובאו עליך כל הבר""""

  )ב, חכ(                                        """"אלקיךאלקיךאלקיךאלקיך' ' ' ' כי תשמע בקול דכי תשמע בקול דכי תשמע בקול דכי תשמע בקול ד
 - ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך

, אדם בקוצר דעתו יש שהוא בורח מן הטובה
על כן התפלל דוד , כי איו יודע שטוב הוא לו

מחמת שאיי ידוע , "אך טוב וחסד ירדפוי"
יהיו הם , לפעמים לרדוף אחרי הטוב וחסד

זהו שאמרה . רודפים אחרי ומשיגים אותי
ובאו עליך כל הברכות האלה : "תורה

  .ותךהם יבואו אליך וישיגו א, "והשיגך
  )דגל מחה אפרים(             

  
כי  "-  ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך

כי דרך העולם , גם זה בכלל הברכה" תשמע
שמת עבית "כאמר . מרוב טובה' לבעוט בד

וכאן מבטיחה ". כשית ויטוש אלוה עשהו
כי יבואו "אף . התורה שהעושר לא יזיק לך

מע תש" בכל זאת - " עליך כל הברכות האלה
  )יסבוים' הרב י(                  ".  אלקיך' בקול ד

        
 - והשיגךובאו עליך כל הברכות האלה 

שאם , מיותרת" והשיגך"לכאורה המלה 
? ממילא מובן שישיגוך, יבואו עליך הברכות

בהון ועושר ורוב ' אלא יש אשר חו ד
אבל אין לו ההשגה הכוה איך , ברכות

.  ברכה לואז אין זו. להתשמש בעושרו וטובו
ה 'שתהי. לשון השגה" והשיגוך: "לכן אומר

, איך להתהג במידה טובה" השגה"לך גם 
  .וההשגה עצמה היא מן הברכות

   )יץ'א טאוב ממודז"שי' ר ר"אדמו(             
  

            """"ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדהברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדהברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדהברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה""""
  )ג, כח(                     

, ברוך אתה בעיר,  אמר רב-  ברוך אתה בעיר
ילקוט (א ביתך סמוך לבית הכסת שיה

יש אשים שהתהגותם בבית ). שמעוי כח
בית . היא לגמרי אחרת מאשר בבית הכסת

אין לו השפעה על . הכסת רחוק מביתם
ולכן באה הברכה שיהא ביתך סמוך , הבית
שרוח בית הכסת תשרור , הכסת-לבית

  )מגד ירחים(                    .ותשפיע גם על הבית

        
        



 

  

                """"וך אתה בצאתךוך אתה בצאתךוך אתה בצאתךוך אתה בצאתךברוך אתה בבאך וברברוך אתה בבאך וברברוך אתה בבאך וברברוך אתה בבאך ובר""""
  )ו, כח(                 

שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך 
עירובין (ל "לומר לפי חז שוי). י"רש( לעולם 

מו וגמרו וח לו לאדם שלא ברא , )יג
שזה בסתם בי ', ואומרים בתוס, משברא

וזה . אבל צדיק אשריו ואשרי דורו, אדם
אם ברוך ,  לעולם- ברוך אתה בבואך , המובן

  )חתם סופר(              .בלא חטא, אתה בצאתך

        
נקרא נקרא נקרא נקרא ' ' ' ' וראו כל עמי הארץ כי שם דוראו כל עמי הארץ כי שם דוראו כל עמי הארץ כי שם דוראו כל עמי הארץ כי שם ד""""

  )י, כח(                                     """"עליך ויראו ממךעליך ויראו ממךעליך ויראו ממךעליך ויראו ממך
 אלו תפילין שבראש - קרא עליך' כי שם ד

הרי תפילין מיחים על , דוק). מחות לה(
ולא , ולמה אמר תפילין ש ב ר א ש, הראש

ה היא באמת  הכוו-? תפילין שעל הראש
:  על הכלול בקריאת שמע-לתפילין שבראש 

, ומסירת פש' אמות ד', אהבת ד',  דדוייח
הממלאים את כל , החרותים עמוק במוח

 מפי יהודים - ת של האדם הראש והישו
ואין בכוחם לפגוע , כאלה העמים מתייראים

  )ב'לוי יצחק מברדיצ' ר(                   .בהם לרעה
  

לא לזנב והיית רק לא לזנב והיית רק לא לזנב והיית רק לא לזנב והיית רק לראש ולראש ולראש ולראש ו' ' ' ' ונתנך דונתנך דונתנך דונתנך ד""""
ה למטה כי תשמע אל ה למטה כי תשמע אל ה למטה כי תשמע אל ה למטה כי תשמע אל ''''למעלה ולא תהילמעלה ולא תהילמעלה ולא תהילמעלה ולא תהי

אלקיך אשר אנכי מצוך היום אלקיך אשר אנכי מצוך היום אלקיך אשר אנכי מצוך היום אלקיך אשר אנכי מצוך היום ' ' ' ' מצות דמצות דמצות דמצות ד
                   )יג, חכ(                             """"לשמר ולעשותלשמר ולעשותלשמר ולעשותלשמר ולעשות

,  למה כפל הלשון- לראש ולא לזב ' ותך ד
 -? ה לזב'לא יהי, ה לראש'הרי ברור אם יהי

 כפי ,אלא יש שמוטב להיות זב מאשר ראש
' הוי זב לאריות ואל תהי) טו, אבות ד(ל "חז

ותך ", לכן אומרת התורה, ראש לשועלים
לא ,  ולא לזב-" ראש" ראש ל-לראש ' ד

ה ראש לאריות ולא 'הייו תהי". זב"ראש ל
  )מאפטא" אוהב ישראל("         . ראש לשועלים

  

ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי """"
מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת 

                   )יד, כח(       """"אחרי אלקים אחרים לעבדםאחרי אלקים אחרים לעבדםאחרי אלקים אחרים לעבדםאחרי אלקים אחרים לעבדם
ולכך הזהיר כאן איסור עבודה זרה בעיין 

להורות שאף על פי שיש כוח , שלא תסור
בידי חכמים לסור מן התורה ולעשות סייג 

אבל לא בעיין , לתורה אפילו בקום ועשה
ז אסור אפילו "כי שמץ של ע, עבודה זרה
ותו של יהותן בן ה טעוזו הית. לצורך סייג

משום שהיתה לו , ז"גרשם שעשה כהן לע
שלעולם , ממשה, קבלה מבית אבי אביו

ז ואל יצטרך לבריות "ישכיר אדם עצמו לע
כי , וכמו שכתב בעל חובת הלבבות, )ב קי"ב(

 ועוד גרוע ,ז"הכע לבריות הוא גם כן עובד ע
בן איו עובד למי כי העובד לעץ וא, מזה

והכע לבריות עובד למי , לקיושממרה את א
שבעיין , לכך הזהיר כאן הכתוב. 'שמורד בד

  . 'ז אין שום היתה לסור מדרך ד"ע
  )חתם סופר(

 
אלקיך אלקיך אלקיך אלקיך ' ' ' ' תחת אשר לא עבדת את דתחת אשר לא עבדת את דתחת אשר לא עבדת את דתחת אשר לא עבדת את ד""""

                   )מז, חכ(                                       """"בשמחהבשמחהבשמחהבשמחה
ה 'שחורבן הבית הי) יומא ט(ל אמרו "חז

ב אמר והרי בכתו, בשביל שאת חים
אלקיך ' תחת אשר לא עבדת את ד"בפירוש 
אמר שהשמחה " עיקרים"אלא ב? "בשמחה

וכאשר אין שרוים בשמחה . ותן קיום לדבר
בקרירות ובשיגרה חסר כוח , אלא באדישות

ובאים הפירוד , החיוי וכוח הקיום והחיזוק
  .והחורבן

כי מטרת , ולכן מצוה לשמח חתן וכלה
כמו שאו , לעד קיום המין -הישואים 

". בין עדי עד"אומרים בברכות הישואים 
  )שם משמואל(                    .לכן מצוה לשמחם

  
ה קפדן ורגן 'בום הי' אחד מחסידי הרבי ר

פעם הגיע לפשיסחא . ובעל מרה שחורה
 וסיפר שאירעה לו תקלה בדרך, במוצאי שבת

אמר לו . ה מוכרח להישאר בשבת בדרך'והי
ת אורחים שבת היא מכס: בום' הרבי ר

 שבת - משחל ראש חודש בשבת . גדולה
מקבלת האורח וותת לו את המפטיר 

ותת לו כל , ט בשבת"חל יו. והמוסף
ם חל יו. התפילות וגם הקריאה בספר תורה

דה וצמה ועותת לו גם את הס, כיפור בשבת
היא לא , אבל אם חל תשעה באב בשבת. אתו

 כי .ותת לו כלום ודוחה אותו ליום ראשון
. אורח בעל מרה שחורה אין שבת רוצה לקבל

  )יפת' י(                  .מוטב שיבוא אחרי השבת
  
  
  

  ל ונמשלמש
  להתכונן מבעוד מועד 

ולקפוץ אל הימים " ליפול"אי אפשר 
ק "להרה. הוראים בלא הכה מתאימה

ל היה משל אה "מצאז זצ" דברי חיים"ה
  .לכך

ת האחת היתה פקחי. היה היו שתי משרתות
  ...והשיה טפשה וחרוצה, וחרוצה

הראשוה היתה עמלה כל ? מה ההבדל בייהן
בהיותה , ובערב. כדרך המשרתות, היום כולו

לא הלכה לוח בטרם תכין , מותשת ועייפה
היא הכיה , את כל החוץ לה ליום המחרת

עצים להסקה והיחה אותם ליד התור 
והכיה את , היא יפתה את הקמח. לייבוש

. רק לאחר מכן הלכה לישון. מצרכי המזוןכל 
הציתה אש בעצים היבשים , בקומה, בבוקר

היא לשה את הקמח , והסיקה את התור
, ביתיים ערכה את השלחן. והיחה לו לתפוח

וכששב בעל הבית מן , שבה לאפות את הלחם
קידם את פיו חום עים ויחוח , התפילה

שלחן ערוך ומאכלים , טרי של פת אפויה
  .רביםע

המשרתת השיה סיימה את עבודת יומה 
, בבוקר. ופתה לישון לאחר היום המתיש

יצאה אל , כאשר הלך בעל הבית לתפילה
. מחסן העצים והביאה גזרי עצים להסקה

והאש לא אחזה , העצים היו לחים ורטובים
, היא בזבזה זמן יקר בסיון להציתם. בהם

  התמלא הבית בעשן– כאשר יצתו –ולבסוף 
, כששב בעל הבית מן התפילה. סמיך ומחיק

והמשרתת לשה , היה הבית מלא עשן
לאחר שיפתה את , במהירות את הבצק

ישב בעל הבית אל השלחן שלא היה . הקמח
והמתין ללחם , השתעל מחמת העשן, ערוך

והתור , לעיסה לא היה זמן לתפוח. שיאפה
גם העצים הרטובים . לא היה עדיין חם דיו

והלחם יצא וקשה וחסר , כראוילא בערו 
והמשרתת רטה , בעל הבית קצף ורגז. טעם

הרי היא ? על מה הכעס, מה קרה. והתלוה
בכמה מאמצים , עובדת קשה יותר מהשיה

איך היא , עולה לה להצית את האש בזרדים
  ... הרי רודים בה בפרך, יכולה למהר כל כך

שיתחיל , לא יתכן. הוא הדין בימי הדין
להתכון לראש השה בראש השה האדם 

. הוא ידמה למשרתת השיה, כי אז. עצמו

ובא ליום , אשרי מי שמכין עצמו מבעוד מועד
, או אז ילך הכל למישרין. הדין מוכן כדבעי

הוא ימצא את לבו פתוח לרשמי היום 
  !ואדויו ישבע רצון מעבודתו, הקדוש

  )דרכי חיים(
  

  

 הליכות והלכות
 צדקה והקדש

א בכלל הדרים וכמו שצריך הצדקה הי
להתרחק מדר כן צריך להתרחק מדרי 

ואם אין לו . צדקה ולכן אם יש לו יתן מיד
מוטב שלא ידור ואם גובים צדקה לעין 

  .מסוים יאמר בלי דר
 כיון לא יאמר לשון הקדשהודב צדקה 

שסתם בזמן הזה הולך לעיים ואם יאמר 
 יאמר לשון זה צריך ללכת דווקא לעיים ולכן

ואז יוכל לתת לכל " זה לצדקה" : לשון
  .צדקה שירצה

חיוב צדקה חל באמירה בלבד ואם אמר 
שיתן כך וכך ולא הוסיף בלי דר הרי זה 

וגדולה מזו אמרו . תחייב לתת את הסכום
לא , שאם חשב לתת צדקה סכום מסוים

מחשבה סתם אלא גמר בליבו לתת תחייב 
ולא גמר מחשבה לתת בבזה וחייב לתת אבל 

א פסק שיש "וכן הרמ, בליבו לא חייב
  .להחמיר

מאוד מאוד צריך להזהר מלהחזיק רכוש 
ההקדש ובכלל זה שלא לגרום אף זק כל 

ולצערו ישם . שהוא לריהוט בית הכסת
" רכוש צבורי"שמזלזלים בזה בחשבם שזהו 

ואדרבה בגלל טעם זה יש יותר להשגיח 
  .ולשמור על זה

קה כגון גבאי בית ומי שממוה על הצד
הכסת גם עליהם מוטל האחריות לשמירת 

  .רכוש ההקדש ושלא יזלזלו בו
אין לשות צדקה שהוקדשה למטרה מסוימת 
להעבירו לצדקה אחרת ולכן אם ישן קופות 

 את הכספים ויש אין לערבבצדקה שוות 
  .להעבירם למוסדות שהקופות שייכות להם

שאול בכל דיי שיוים מצדקה לצדקה יש ל
  !שאלת רב כיון שהפרטים בזה מרובים

ע מי שיש בידו מעות והוא מסופק "מובא בשו
 ליתן אותם לצדקה חייבאם הם של צדקה 

  ).ט"ד ר"יו(
פסקי הלכה קצרים בשם הרב זילברשטיין 

  א"שליט
אדם שתבקש לתת צדקה ואין לו עכשיו 
כסף בכיסו אם יש לו בביתו והעי מוכן 

 לו ואם לא רוצה להמתין לו מחויב לתת
כיון שהוא (ללכת לביתו צריך ללוות כסף 
אבל אם , )לווה לעצמו לחסוך את ההליכה

העי לא מוכן לחכות אין חייב ללוות בכדי 
 .לתת מיד

בעל מלאכה שמוותר משכרו המגיע לו לעי 
ולוקח ממו פחות מהמחיר הרגיל את 

, ההפרש שוותר יכול לקות ממעשר כספים
הפך שמשלם לפועל עי יותר וכן הוא הדין ל

שכר מהמחיר בשוק יכול לקות את התוספת 
  .ממעשר כספים
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  עשה חכמיםמ
        

  בהתאם' סכום הכסף הי
באותה קהילה בתלמיד חכם ' מעשה שהי

, שהשיא את בתו בשעה טובה ומוצלחת
התארגו כמה מטובי , כל' וכיוון שלרש לא הי

ר הקהילה לעריכת מגבית שתסייע בידיו לעבו
  .את החתוה בשלום

קהילה זו חשבת לאחת המאורגות 
וסכום הכסף שאסף , והמסודרות בבי ברק

העסקים מסרו לידיו של ... בהתאם' הי
והוא מצידו התרגש , ק מכובד'האברך צ

מאוד והודה להם מקרב לב על מה שעשו 
  .למעו
לאחר המאמצים המרובים שהושקעו , והה

ם לשמוע ידהמו המתפללי, במגבית זו
שהחתוה תיערך באחד האולמות 

הם לא יכלו להסביר . היוקרתיים בעיר
, לעצמם בשום אופן כיצד יתכן שאברך זה

 לערוך את מעז, שזה עתה אספו לו כסף
' בשעה שאם הי-בה, השמחה באולם יוקרתי

היו , זול יותר, עושה זאת באולם אחר
  ...ההוצאות מסתכמות באלפי שקלים פחות

, תלמיד חכם מופלג, עצמואלא שהאברך 
ויגש אל , הבחין בליחשושים של הציבור
ביר לו והס, המרא דאתרא באותה קהילה

  .דבר דבור אל אופו
שעריכת החתוה , כך אמר, איש לא יחשוד בי

. עשתה ביוזמתי, היוקרתי, באולם ההוא
אחו מצידו התקשרו לאחד ; אדרבה

לא א, האולמות הזולים ביותר וקבעו פגישה
 שעות כמה, לבין התרחש דבר מדהים- שבין

עם בעליו של האולם ' לסגור'לפי שהלכו 
מתקשר לביתו בעליו של האולם , הזול

היוקרתי ומודיע שהוא מעוין לבוא אליו 
  יש לי דבר חשוב מאוד למסור'. לכמה דקות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הדבר הראשון ששאל  .אמר בריגשה', לכם
  ....ו שלהאם אי הוא ב', הי, כשכס לביתו

  .והאורח פרץ בבכי, השבתי בחיוב
סיפר , משירגע קמעה, רק לאחר כמה דקות

שיסד את ... אי בו של'. לו גופם של דברים
. שתיים-ויהל אותו עד לפי שה, האולם

, בשבוע שעבר, כאשר הגיעה שעתו האחרוה
קרא לי אל מיטתו וסיפר בהתרגשות רבה על 

אה ממוות יהודי אחד שהציל אותו בשו
ואף הכיס את עצמו לסכה גדולה , בטוח

  .כדי להציל את חייו
אבא סיפר לי שמעולם לא ידע את שם 

הפרטים שהיו ידועים . שפחה של מצילוהמ
ושם הכפר הקטן שבו , לו הם רק שמו הפרטי

במשך השים . סמוך לפרברי וורשה, ולד
כדי לגמול לו על , יסה אבא לאתר את האיש

גדול שעשה עימו באותה החסד ה-מעשה
אולם החיפושים לא , עולם-תקופה הרת

  .העלו דבר
ציווה עליי אבא שאמשיך , ממש לפי פטירתו

אל תתן מוחה '. לחפש את המציל האלמוי
אותו או את אחד , לפשך עד שתאתרו

ותשלם לו כהה וכהה על מה , מצאצאיו
  .ועבר לעולם שכולו טוב, אמר', שעשה עבורי

  א העלה בדעתואף אחד ל
הזכיר בדרך , על אביו' שבעה'בשבתו , והה

אגב אחד המחמים את אחד משכיו שפטר 
ובתוך הדברים . זמן לבית עולמו-גם הוא מזה

הבליע את העובדה שהשכן ולד בכפר הקטן 
ויסיתי לדלות פרטים , חושיי ידלקו. ההוא

עד שבסופו של דבר , וספים על אותו שכן
  .טים והובילו אליךיטוו כל החו

וידעתי שהדבר ', שבעה'אתמול קמו מה
הראשון שאי צריך לעשות הוא לברר אם 

, אתה אכן בו של מי שהציל את אבי בשואה
אי רוצה , ומששמעתי את תשובתך החיובית

ולשלם לך על מה שעשה , לקיים את הצוואה
  .אש המשפחה שלואביך לר

   בו ,במשך שעה ארוכה התמוגגו שי האישים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בזכורות מחיי , המצילשל היצול ובו של 
וכששמע , ההורים והעלו את גבורתם בשואה

כך סיפר האברך למרא , בעליו של האולם
שאי עומד להשיא את , דאתרא בקהילתו

קיבל על עצמו לערוך את השמחה , בתי
  ...חים אין כסף, באולם שלו

הייתי ', מה יאמרו'למרות שגם אי חששתי מ
כדי לא לבזבז , להסכים להצעה הדיבהאלץ 

  .כספי צדקה שאספו עבורי
כאשר הגיע הסיפור לידיעתם של אשי 

בושו בעצמם על שחשדו באיש תם , הקהילה
אף אחד לא העלה בדעתו השתלשלות . וישר
', וד זכותלימ'אבל זה בדיוק קרוי , שכזו

-אולי, לחטט ולחפש בשבע חקירות ובדיקות
  .יש מכל פשע ואשםאולי בכל זאת חף הא

 .חך גם את ילדיו שיעשו כך
  )תו-תה' עליו לשבח עמ (

  

 העלון לעילוי נשמות
  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
  

 


