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  " כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם"

  )ז, ככ(                                             
מלשון "ולא נפקד ממנו איש",  "לפקדיהם"

לשון העדר, חסרון. לעולם צריך אדם  אשהו
אל להיזכר בחסרונותיו, שהחסיר הרבה רמיש

בחייו, כמעט שלא עשה מאומה. זכרון זה גורם 
מעלה. וזהו: "כי תשא את  לו שיעלה מעלה

כאשר תרצה להרים את  –ראש בני ישראל" 
ראש בני ישראל, להעלותם למדריגה יותר 

תלמדם שיעשו את  –גבוהה: "לפקדיהם" 
חשבון נפשם על חסרונותיהם ופגמיהם. ובגלל 

    "תשא את ראש בני ישראל".  –שבירת לבם 
  )אור פני משה(

  
סרונות שבאדם (מלשון לפי הח –"לפקדיהם" 

בכל אדם מוטבעים  "ולא נפקד ממנו איש"). כי
אפשר לו להתגבר -ת שאימן התולדה חסרונו

החמדות התאוות השונות, שאי  –עליהם 
אפשר לבשר ודם להחלץ מהן. ואין עיצה אלא 
לדכאן להסתירן ולכסותן, כנאמר (שמות כח, 
מב) "לכסות בשר ערוה". שלא יזכר ולא יפקד, 

א להיות נמחה לגמרי. וכנגד זה. כנגד אבל ל
החסרונות נותן השם יתברך לאדם זה ניצוצות 
הקדושה. בד בבד הולכות חלבנה ולבונה, 
שהאדם על ידי עבודתו יכול לרומם ולהעלות 
את החלבנה ולצרפה עם הלבונה, שהתי'ה 

-לריח ניחוח. וכך שוכן הקב"ה בכל עסקי בן
  אדם ובמעשיו היומיומיים.

  )"בית יעקב" להאדמו"ר ר' יעקב מאיז'ביצה(        
  

כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו 
אם אתה רוצה לזקוף את  – איש כפר נפשו

הקומה השלימה, לתקן את החטאים, לשאת 
"ונתנו  –ראש, הדרך היחידה והתיקון היחיד 

איש כפר נפשו לה'", מסירות נפש למצוות 
  )רבי אהרן מקרליןאדמו"ר (     ולמעשים טובים. 

  
ונתנו, אם תקראנו  – ונתנו איש כפר נפשו

למפרע יהי'ה גם כן ונתנו, לומר לך כל מה 
שאדם נותן לצדקה יוחזר אליו, ולא יחסר 

  )בעל הטורים(                            בשביל זה כלום.
  

הראה לו כמין מטבע – זה יתנו.. מחצית השקל
נתקשה משה, של אש (רש"י). במחצית השקל 

והראה לו הקב"ה מטבע של אש. קשה הי'ה 
למשה לעמוד בנסיון של ממון, והראה לו 

  הקב"ה שיברח ממנו כבורח מן האש....
  )הרב ר' אברהם זלמנס, מחכמי המוסר(                

  
על  – כל העובר על הפקדים מחצית השקל

דרך המוסר: לפי הסבר רש"י על דבר חז"ל 

ולם יראה אדם עצמו כאילו (קידושין מ): לע
כל העולם שקול כמחצה צדיקים ומחצה 
רשעים וכאילו מעשיו שקולים כמחצה על 
מחצה. עשה מצוה אחת נמצאו זכויותיו 
מכריעים ונמצא צדיק וכל העולם הוכרע 
להיות רובן צדיקים. וזה, "כל העובר על 

מתחיל בעבירה. "מחצית השקל"  –הפקודים" 
ולם הוא מחצה על ישקול בדעתו כמו הע –

מחצה, והוא במעשיו יכריע את כל העולם 
  לזכות או לחובה.

והר"ר אלימלך מליזנסק אמר לבנו, תדע למה 
באים אלי כל יום המונים ומבקשים ממני 
פרנסה בריאות ועוד, כי מסתמא יודעים שאני 
אשר במצבם, כי בעוונותי הכרעתי את העולם 

  )לפי באר מים חיים(                        לכף חובה...
  

שקל הוא רמז לנשמה. שקל  – מחצית השקל
בגימטריא נפש. כל יהודי ניתנת לו מן השמים 
מחצית נשמה, ומוטל עליו להעלות את 
המחצית האחרת בעבודת השם ובמעשים 
טובים, שתהא שוה במדריגתה אל המחצית 

  )אדמו"ר ר' חנוך מאלכסנדר(                 הראשונה.
  
ר לא ירבה והדל לא ימעיט העשי"

ממחצית השקל לתת את תרומת ד' לכפר 
  )ל, טו("                                  על נפשתיכם

 –באושא התקינו: המבזבז  – העשיר לא ירבה
אל יבזבז יותר מחומש (כתובות סז).  –לצדקה 

ולמה לא נאמר על זה לאו מפורש בתורה כמו 
א ירבה"? שנאמר בתרומת המשכן "העשיר ל

התירוץ הוא: נדברות המשכן היתה התרומה 
בגלוי, בפרהסיא, לכן חששה התורה, אולי 
יימצא עשיר שירצה בגלל הכבוד והפירסום 
לתת יותר. אבל סתם צדקה בסתר היא ניתנת, 
לכן לא הי'ה צורך בלאו מפורש, כי אפשר 
לסמוך על העשירים שלא יעברו גם על איסור 

  )ר' אייזיל חריף(                                         דרבנן...
  

"ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה 
ן מעוד ובין המזבח ראה- ונתת אתו בין

  (ל, יח)                            ונתת שמה מים"   
לכאורה קשה, הרי הי'ה צריך לכתוב "ונתת בו 
מים"? ההסבר הוא שכל כלי השרת ראויין 

ורגליים ואין צורך דווקא לקדש מהן ידים 
בכיור, כדאיתא בזבחים פב, העיקר שהקידוש 
יהי'ה בין אהל מועד ובין המזבח, משוך גימעא 
כלפי דרום, וכדאיתא בירושלמי (פרק טרף 

 רבקלפי סוף הלכה ה): הכיור והן מעכבין, פת
לה מקומן מעכב. ולכן כתב "ונתת שמה מים". 

  בכיור.במקום הזה, אף אם אין המים נתונים 
  )משך חכמה(                                                           

  
  

"ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת 
  (ל, יט)                                   רגליהם"        

עניין רחיצה כהנים מן הכיור הוא עניין סילוק 
נגיעה.. כמו שנאמר אצל עגלה ערופה: "ועל 

העגלה  זקני העיר.. ירחצו את ידיהם על
הערופה בנחל וענו ואמרו ידינו לא שפכו את 

ז). -הדם הזה וענינו לא ראו" (דברים כא, ו
והוא שאמרו שאין להם שום נגיעה וחלק 
במעשה זה. והגם הכהן העובד הוצרך לרחיצה, 
היינו שיאסור נגיעתו ושיבטל דעתו מפני רצון 
ד', היינו שאינו עובד אלא מה שהשם יתברך 

נצטווינו ליטול ידינו קודם חפץ. וכן מה ש
סעודה אף זה משום שקודם שיתחיל האדם 
לעסוק בצרכי הגוף צריך להיטהר לד', שאם 
יבוא לידי דבר מענייני העולם הזה, שהוא ח"ו 
נגד רצון ד', אז הוא מבקש מד' שיטול ויסיר 
את תאוותו מזה... ולזה קבעו לומר פרשת 
 הכיור קודם התפילה וקודם פרשת הקרבנות,

היינו שלא נתפלל אלא על מה שהשם יתברך 
  )מי השילוח(                                                חפץ.

  
"לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף 

  (לא, ד)                                 ובנחשת"        
ב וחודר שחצלאל הי'ה מב – לחשב מחשבת

קבע למחשבות המנדבים. לפי טהרת המחשבה 
מה לעשות בתרומתם. מי שתרם מנדבת לבו, 
ממחשב צרופה וזכה, עשה מכספו את המקדש 
וכליו. ומי שהי'ה בנדבתו שמץ של גיאות, 

עגלות התפארת והתנשאות, קנה מכספו בקר ל
  משך חכמה)(                                               וכד'.

  
"ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את 

י תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם שבתת
  לדרתיכם לדעת כי אני ד' מקדישכם" 

  (לא, יג)                                             
ג' פעמים נזכרה שמירת  – את שבתתי תשמרו

שבת בפרשה זו. "את שבתתי תשמרו", 
ו"שמרתם את השבת" (לא, יד), "ושמרו בני 

כי מסר לנו  ישראל את השבת" (לא, טז), לרמז
השם יתברך את השבת בתורת שומרים. כל 
האחריות וכל החובות אשר חייבים עליהם 

", די-השומרים מוטלים עלינו: "שליחות
"פשיעה", "אבידה". שלא ניגע ולא נשתמש 
לרעה בפקדון הקדוש הזה, שלא נפשע 
בשמירתו ושלא נאבד את השבת אף לרגע 

  )משון רפאל הירשר' ש(                  ממחשבותינו. 

  
לשון רבים. " שבתתי" – את שבתתי תשמרו

לא די בכך שאתה שומר שבת, אלא כל אחד 
מצווה לפעול ולהשפיע שגם השני ישמור שבת. 
כי עיקר גדול וחשוב מאוד לגבי השבת היא 
האוירה, הסביבה. אם סביב לך מתחללת 

  השבת, אוירת חול אופפת אותך, גם שבתך 



שלך ושל  –תשמרו"  פגומה. "את שבתתי
  )חפץ חיים(                      חברך.                      

  
שבת היא האות  – כי אות הוא ביני ובינכם

והשלט המראה כי האדם השומר אותה, 
משכין ומשרה בתוך לבו תורת ד'. השלט 
התלוי על הבית מודיע על הסחורה או על בעל 

השלט  אכה הדר בו. והנה כל עוד תלוילהמ
הבית למספר -על הבית, אף אם נסע בעל
הבית לא עקר -ימים. מכל מקום ברור שבעל

מדירתו. מה שאין כן כשמסירים את השלט, 
מורה הדבר שבעל הבית עקר לצמיתות. כן 

 –הדבר באדם מישראל המסיר את האות 
הזה, ואינו שומר שבת. סימן הוא לו  –השלט 

  )חפץ חיים(     כי רוח היהדות נסתלקה ממנו.
     

ושמרתם את השבת כי קדש הוא "
לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה 
בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא 

  )לא, יד(                               "מקרב עמיה
 – ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם

אצל יום טוב נאמר (ביצה טו): חלקהו חציו 
לד' וחציו לכם, אבל בשבת "כי קדש הוא 
לכם". ה"לכם" הוא גם כן קודש, גם 

      האכילה והשתייה שהם לצורכי הגוף הם.
  )קדושת לוי(                 

  
ששת ימים יעשה מלאכה וביום "

לד' כל  שהשביעי שבת שבתון קד
  "העשה מלכה ביום השבת מות יומת

  )לא, טו(                                          
וביום השביעי ששת ימים יעשה מלאכה 

איתא בגמרא (שבת קנ):  – שבת שבתון
חשבונות של מה בכך מותר לחשבן בשבת. 
ומפרש ה"תבואות שור", כי הכוונה היא 
לחשבונות על הריקנות והאפסיות של תענוגי 
העולם הזה, ועל שמבלים את הזמן בדברי 
הבל וריק, בבטלה ובעניינים של מה בכך. 

  ת.חשבון נפש כזה מותר לעשות בשב
  )פניני התורה(    

  
ושמרו בני ישראל את השבת "

לעשות את השבת לדרתם ברית 
  )לא, טז(                                          "עולם

ושמרו,  – ושמרו בני ישראל את השבת
הי'ה ממתין  -מלשון ואביו שמר את הדבר

ומצפה מתי יבוא הדבר. גם לשבת צריך 
על אורח חשוב. לחכות ולהתגעגע עלי'ה כמו 

יהי'ה כל השבוע במתיחות של צפייה לשבת 
  )אור החיים(                                              הבאה. 

  
ר ושמרו, מנא –ושמרו בני ישראל את השבת 

מועל  –לשמור את השבת, ושומר הישן 
בתפקידו. וזה שאמר חז"ל (ילקוט ראובני 
ואתחנן): שינה בשבת תענוג, הפירשו הוא: 

ג שבשבת יוצאים ידי חובת שינה על ידי תענו
  )אוהב ישראל מאפטא(                       של שבת. 

  
ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר "
שני לחות העדת לחת אבן  יינס

  )יחלא, (             "כתבים באצבע אלקים
לחת כתיב, שהיו שתיהן  – שני לחת העדת

שוות (רש"י). עשרת הדברות שהיו כתובות 
: על תחלקותמעל שני לוחות העדות ככה הן 

בין אדם למקום, ועל לוח אחד המצוות ש
הלוח השני המצוות שבין אדם לחברו. וזו 
כוונת רש"י: "שהיו שתיהן שוות", כלומר, 

אפשר -שנותן התורה תנתן שתיהן כאחד ואי

להפרידן זו מזו, ואין לבכר זו על זו. אין 
יוצאים רק בקיום המצוות שבין אדם 
למקום בלי לקיים המצוות שבין אדם 

  )נזר אהרן(                           לחברו, וכן להיפך.

  
וירא העם כי בשש משה לרדת מן "

ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו 
אליו קום עשה לנו אלקים אשר ילכו 
לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו 

  "מרץ מצרים לא ידענו מה הי'ה לו
  )(לב, א 

כל זמן שנפשם של ישראל היתה קשורה 
ודבוקה במשה רבינו, לא היו יכולים לבוא 

טעות ושום קילקול. משה רבינו לידי שום 
הי'ה מאיר לתוך לבם. כשעלה משה למרום 
והיו הלוחות טפחיים ביד הקב"ה וטפחיים 
ביד משה וטפחיים מפרישים בין יד ליד, 
כמובא במדרש, הגיע משה אל תכלית 
הדיבוק והחיבור בהשם יתברך. אז הי'ה 
מרומם מישראל ולא הי'ה לו שום חיבור 

ל הי'ה השטן להביאם עמהם. אותה שעה יכו
  )אדמו"ר ר' אברהם מסוכצ'וב(        לכלל טעות.

  
 ההנה לגבי עבודה זר – קום עשה לנו אלקים

מר ייהרג ואל יעבור, מדוע אפוא לא מסר אנ
אהרן את נפשו לבלתי שמוע להם אף אם 
יהרגוהו כשלא יעשה להם עבודה זרה? אלא 
ההסבר הוא: שלא הכריחו את אהרן לעבוד 

רה. דרשו ממנו רק "קום עשה לנו עבודה ז
אלקים". ובזה האיסור הוא רק משום לפני 
עיוור לא תתן מכשול. ועל זה אין מחויבים 

  למסור את הנפש.
  )אמרי שפר, מובא באור החיים(                        

  
לא ביקשו מנהיג  – קום עשה לנו אלקים

אחר במקום משה הנעדר, אלא: "אלקים", 
הסתלק מנהיג,  –מנהג בישראל כי כך הוא ה

מתחילים להעריץ אותו ולאמור, כי רק 
  'אלקים' יכול למלא את מקומו.
  )אזנים לתורה( 

  

ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב "
  )לב, ג("אשר באזניהם ויביאו אל אהרן

יתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר 
אמנם חטא גדול חטאו ישראל  – באזניהם

במעשה העגל. בכל זאת חייבים להודות כי 
ור המדבר על דורנו. שבני דור המדבר דעלה 

פם וזהבם למען סדב את כהיו מוכנים לנ
עשות להם אלהים, והיום בעוונותינו הרבים, 
מוותרים על אלקים ובלבד לעשות הון 

  )י' אייזיל מסלונים(                               ואושר.
  
וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא "

  )ה, בל(          "אהרן ויאמר חג לד' מחר
נתקשו המפרשים, כלום יתכן  – חג לד' מחר

הרן, שעליו נאמר תורת אמת היתה בפיו כי א
ועוולה לא נמצא בשפתיו, יוציא דבר שקר 

ר על מעשה העגל "חג לד'"? מאימפיו ו
ואפשר לומר, כי דברי נבואה נזרקו מפיו של 
אהרן. ואחרת היא כוונת הדברים. דהיינו: 
למחרת הרי הי'ה י"ז בתמוז ואז נשברו 
 הלוחות, והנביא אומר: "צום הרביעי וצום

החמישי וצום השביעי וצום העשירי יה'יה 
לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים 
טובים" (זכרי'ה ח, יט), יוצא ש"מחר", 
דהיינו י"ז תמוז, יהי'ה פעם (יש מחר שהוא 

  לאחר זמן) חג לד', למועדים טובים.
  מעינה של תורה)(                                              

רד כי שחת -ה לךשמוידבר ד' אל "
  "עמך אשר העלית מארץ מצרים

  )לב, ז( 
מגדולתך (רש"י). הנה בפסוק (תשא  – לך רד

לד, יד) "כי לא תשתחווה לאל אחר" הרי"ש 
היא גדולה, שלא תתחלף בדל"ת. ובפרשת 
דברים (ו, ד) "שמע ישראל ד' אלקינו ד' 
אחד" הדל"ת היא גדולה שלא תתחלף 

ו הדל"ת ברי"ש. ובמעשה העגל נתחלפ
 –ברי"ש, וזה שנאמר למשה: לך ר"ד 

מגדולתך, מן האותיות הגדולות, כי אין צורך 
  )מרגניתא דרב(                                   בגדולתן.

  

סרו מה מן הדרך אשר צויתם עשו "
להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו 
ויאמרו אלה אלקיך ישראל אשר 

  )(לב, ח                 "העלוך מארץ מצרים
לכל עבירה  – אשר צויתם סרו מהר מן הדרך

"לאו" או "לאוים" משלה. ולעבור על כל 
אפשר אלא בהזדמנויות - התורה כולה אי

בפסח,  –שונות ובזמנים שונים: אכילת חמץ 
ביום הכפורים וכדומה. אבל  –איסור אכילה 

לגבי עבודה זרה נאמר, שכל המודה בה 
כאילו כופר בכל התורה כולה (ספר שלח, טו, 

על כל  אפוא, ברגע אחד לעבורכב). ואפשר 
ד', וזהו, סרו מהר מן הדרך אשר תורת 

על ידי מעשה העגל כפרו בכל  –צויתים 
  התורה עולה בשעה קלה. סרו מהר מן הדרך.

  )חל קדומים, להרב חיד"אנ(                              

  
ויאמר ד' אל משה ראיתי את העם "

  )(לב, ט   "הזה והנה עם קשה ערף הוא
ראיתי, מלשון רואה אני את דברי אדמון 
(כתובות קח). העם הזה מוצא חן בעיני בזה 
שהוא עם קשה עורף. זו מידה טובה, תכונה 
נעלה. הוא ישתמש בקשיות ערפו לטוב, 
יעמוד על שלו ולא יתבולל בין האומות בעת 
פיזורו. לא יתחשב בתרבויותיהם ויעמוד 

  כצור למרות הנגישות והרדיפות.
  )שילוחמי ה(

  
 ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא

דה מידת קשיות עורף היא לפעמים מי –
דם, מסוכנת מאוד. היא מקפיאה את הא

דוחה כל אפשרות של תיקון מצב הדברים. 
ושוללת כל סיכוי לשינוי הדרך. היא מכניסה 
עיקשות במוחו של אדם ומעמידה אותו על 

ות ולזוז דעתו ורצונו, ללא כל יכולת להשתנ
  כאן או לכאן.

העגל, עם כל החומרה  ומשום כך במעשה
שבאותו חטא, לא עמדה התורה על מעשה 
החטא בעצמו, כי אם על מידת קשיות העורף 
שהתגלתה בהם, לפי שלגבי חטא יש מקום 
לתיקון לתשובה, ואילו קשיות עורף היא 
לעתים כוח העומד לשטן בדרך התיקון 

  )זיסל מקלםר' שמחה (                        והתשובה.
  
ויחל משה את פני ד' אלקיו ויאמר "

למה ד' יחרה אפך בעמך אשר 
הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד 

  )לב, יא(                                          "חזקה
פירוש, הבא בחשבון מאין באו, מאיזה מקום 
הוצאתם, ממקום גילולים ותועבה. ולכן, פנה 

לחטאות, כשתפנה אל  אאל התלאות ול
  )אלשיך(  התלאות אז החטאים ממילא יתמו.

  

חם על הרעה אשר דבר לעשות נוי"
  )לב, יד(                                        "לעמו



 

  

טבעו של אדם כך הוא: מי שכובש כעסו 
בקרבו הוא יותר אכזרי ועלול להתנקם 
הרבה יותר ממי שמוצא פורקן לכעסו. על יד 
מלים קשות הכעס פג קצת. וזהו "וינחם ד' 

"אשר דבר  –על הרעה", ד' לא התנקם 
בגלל שכעסו בא לפורקן  –לעשות לעמו" 

בדיבורו, לכן אפשר הי'ה למשה לעצור 
  )אלשיך(                             כביכול מזה.          

  

ויאמר להם כה אמר ד' אלקי "
ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו 
ושובו משער לשער במחנה והרגו 
איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש 

  )לב, כז(                                    "את קרבו
למה  – ויאמר להם כה אמר ד' אלקי ישראל

מבשאר  רתנכתב כאן אלקי ישראל יו
מקומות, שהרי לא מצאנו בשום מקום 
שיאמר משה בזה הלשון לבני ישראל? 
שמעתי כי משה רבינו ניחם בזה את  ישראל, 

  אלקי ישראל הוא. –אף על פי שחטאו 
  )נפלאות חדשות(            

  

ויעשו בני לוי כדבר משה ויפל מן "
  "אישהעם ביום ההוא כשלשת אלפי 
  (לב, כח) 

הה"ד חמשה בקר ישלם תחת השור (מדרש 
פליאה). נראה להסביר: נאמר בקהלת (ז, 
כח) אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה 

: אחד מאלף, זה מעשה שרלא מצאתי. ובמד
העגל, שאחד מאלף חטא, ואשה בכל אלה, 

לא  –בכל אומרי "אלה אלקיך ישראל" 
מצאתי, כי הנשים לא חטאו בעגל. והי'ה 

ן מדרש הרי מידותיו של הקב"ה הקשה ל
מידה כנגד מידה (סנהדרין ק), ואם בעגל 
אחד מאלף חטא היינו משישים רבוא ת"ר 
איש, מדוע נפלו ג' אלפים? והשיב המדרש 
חמישה בקר ישלם תחת השור וה' פעמים 

  )הגר"א(                            ת"ר הוא ג' אלפים.
  

  (לד, ו)                "ורב חסד ואמת"
  "ורב" קאי גם על אמת.

ומשמעו כדרכי אינו בדרכי בני אדם, דמי 
שהוא רב חסד אינו רב האמת להעניש כמו 
שמגיע. אבל הקב"ה אע"ג שהוא רב חסד 

  מ"מ הוא רב אמת, וגבהו דרכי ה' מדרכינו.
"הללו והיינו שאנו אומרים (תהלים קט"ז) 

את ה' כל גויים שבחוהו כל האומים, כי גבר 
עלינו חסדו ואמת ה' לעולם" אין השבח 
מאוה"ע להקב"ה על שגבר על ישראל חסדו, 

 –אלא להיפך, אע"פ ש"גבר עלינו חסדו" 
"ואמת ה' לעולם" ובשביל זה המה  –מ"מ 

  (העמק דבר)      מתגברים עלינו הרבה עתים.
  

  (לד, ז)                "ונקה לא ינקה"
רש דרך צחות הרב מהר"ש אוזידה ז"ל פי

ב"מדרש שמואל", דאע"ג דכתיב "ונקה לא 
ינקה", הנה בתיבות ונקה ינקה בתוכן יש 
אותיות קן קן, וז"ש (אבות ד, כ) אל תסתכל 

אלא  –שיש בתיבות ונקה לא ינקה  –בקנקן 
במה שיש בו, שם הויה ב"ה, ו"ה בתיבת 

 "ה בתיבת ינקה, והוא שם הרחמים-ונקה, י
בתוך הקנקן, והוא ירחם כי הוא בעל 

  (ראשי אבות)                               הרחמים.

  
  (לד, ז)       "פוקד עון אבות על בנים וגו'" 

ובחז"ל (ברכות ז) הקשו קראי אהדדי, כתיב 
"פוקד עון אבות על בנים" וכתיב (דברים כ"ד 
ט"ז) "ובנים לא יומתו על אבות", ומסקינן, 

וחזין מעשי אבותיהם בידיהם, יש כאן כשא
עליו עון אבותיו עד ארבעה דורות "על 
שלשים ועל רבעים", וכשאין אוחז מעשי 

  אבותיו לא נפקד עליו שום עון. 
למדים אנו מזה, שביותר צריך האדם להזהר 
שלא להכשל באותן העונות שאביו נכשל בהן, 

  למען לא יזכרו עליו עונות אבותיו.
יטול תורה וחטא לשון הרע והנה ידוע דעון ב

ורכילות וגזל, אין לך אדם שניצול מהן, 
ובודאי האבות לא נזהרו בזה כראוי 
ומסתמא נכשלו בהן, וא"כ אם גם אנו לא 
נזהר בהן, הלא יזכרו עוון אבותינו עלינו עד 
ארבעה דורות, ועל כן עלינו להחזיק ולהתגבר 
בכל יכלתנו שלא לבטל זמנינו לריק, ורק 

ללמד בתורת ה', וממילא שלא נכשל ללמוד ו
  בעון לשוה"ר ורכילות וכיוצא בהם.   

  (ח"ח עה"ת)                         
  

  (לד, ט)         "וסלחת לעוננו ולחטאתנו"   
יובן עפ"י מ"ש רבינו האר"י ז"ל ב"שער 

  הכונות", דמלבד מה שנענש האדם על 
חטאיו, עוד נענש על חבירו מטעם ערבות, 
שכל ישראל הם גוף אחד כלול מאברים 

קנו אנשי כנה"ג הוידוי בלשון רבים. ולכך ת
רבים ולא בלשון יחיד, שאינו אומר "אשמתי 
בגדתי וכו'. ולא עוד אלא שצריך לומר כל 
פרטי הוידוי אע"פ שידוע בעצמו שאין בו 
מכל הדברים האלה ואינו חושש שנראה 
כמדבר שקר, והיינו טעמא כי הוא יתחייב 

  בעונות של אחרים מצד הערבות, יעו"ש.
הדבר הזה, שגם משה רבינו ע"ה,  ולכן מובן

שהיה צדיק גמור, כלל עצמו עמהם ואמר 
  "לעוננו ולחטאתנו" מכח הערבות.

  (בן איש חי)
  
  

  משל ונמשל
וירא משה את העם כי פרוע הוא כי 

  פרעה אהרון לשמצה בקמיהם.
ומה ראה אהרון לסייע להם בעשיית 

  העגל.
משל: איתא בספר בן המלך והנזיר: שהיה 

אשר כל איש ממנו יחת. אין כפרה מלך עז 
לחמתו, ואין משיב נזירתו. פעם כשאחד 
ממשרתיו הגיש לפניו מאכלו ומרוב פחדו 
הטה הקערה ושפך ממנה מעט וחמת המלך 
בערה בו. וידע העבד כי כלתה אליו הרעה, 
ולא ינצל מאף המלך וחרונו, ויקח הקערה 
ויהפכנה בזדון, ויוסף אף המלך לחרות בו 

יתו. שאלו המלך אי לך פתי לא ויצו להמ
ידעת כי טובה השגגה הגדולה מהזדון הקטן, 
ואף כי שגגתך היתה קלה והיית קרוב להנצל 
ולעמוד לשרת לפני ומה לך כי הוספת בזדון 
להפוך הקערה כולה ויען העבד ויאמר: ידעת 
אדוני המלך כי איש לא ינצל מעברתך ואחת 

דול דתך להמית ולא תחמול על עוון קטן כג
על כן חמלתי על כבודך פן יראה עם מעוט 
עווני וגודל אכזריותך, ולא יבטחו עוד בך 
ובאהבתך, ולא תכון מלכותך וייטב מאד 

  בעיני המלך ויישך חרונו.
ונמשל: הנה בכל העבירות אין הקב"ה מצרף 
מחשבה רעה למעשה זולת עבודה זרה 

  שבעוון זה נדונים גם על המחשבה.
חשבו לעבוד ע"ז הרי כבר והנה בנ"י תיכף כש

נתחייבו כליה וחשב אהרון שאם ייענשו בנ"י 
על מחשבתם בלבד, יהיה חילול ה' גדול בעיני 
הגויים שלא ידעו מהעוון הזה ויאמרו "איה 

נא אלוקיהם" ויאמרו הגויים "מבלתי יכולת 
ה' להביאם וכו'". על כן החכים אהרון 
לעשות העגל שהיה העון גלוי לכל האומות 

ז ידעו ברורות שהשי"ת הענישם על עוונם, וא
ונמצא שכל העניין שעשה אהרון את העגל 
היה לשם שמים שלא יתחלל. וזהו מש"כ "כי 

כלומר גילה הדבר "לשמצה  –פרע אהרון" 
כדי שתתגלה השמצה  –בקמיהם" 

 (השל"ה הק')    להשונאים וכבוד ה' במקומו.

  

  הליכות והלכות 
  

  ברכות שהחיינו
קנה או תפר מלבושים חדשים מברך * 

שהחיינו מפני ששמח בהם ולכך מברך לד' על 
שזיכהו למצוה זו. ומצד הדין הי'ה ראוי 

לם נהגו לברך רק לברך בשעת הקני'ה או
נה בגד משומש קבשעת לבישת הבגד. ואפילו 

  שהוא שמח בו יברך שהחיינו.כל  –
אבל בגדים פנימיים וכן על בגד עשוי מעור 
לא יברך שהחיינו, וכן אם הוא עשיר ועשה 
בגד חדש שאינו חשוב אצלו ואין לו שמחה בו 
לא יברך. אבל אם שמח בו, אפילו קנה 

יברך. והכלל, שהכל  מגבעת חדשה ושמח בה,
  תלוי בשמחת הלובש.

כלים חדשים כגון  על בית חדש וכן על* 
יטים חדשים, ששמח הרמכונית חדשה ו

בהם, הי'ה ראוי לברך, אולם נהגו שלא לברך 
עליהם. אלא שבזמן שמשתמש בהם בפעם 
הראשונה או שנכנס לגור בבית, לוקח פרי 

החיינו ופוטר את חדש או בגד חדש ומברך ש
הבית. מנהג בני אשכנז לברך על בית חדש 

  שהחיינו.
* על פרי חדש, המתחדש משנה לשנה, שניכר 
בו שזה פרי חדש (שקדים או אגוזים חדשים, 
שלא ניכר חידושם, לא יברך) והוא טרי ואינו 
מהקפאה והוא חדש השנה, יברך שהחיינו 

 –אע"פ שמצד מדין צריך לברך בשעת ראי'ה 
לברך בשעת אכילה. ונוהגים קודם לברך הגו נ

ברכת הפרי ואח"כ שהחיינו, ואם הפך (שברך 
שהחיינו קודם) יצא ידי חובתו. לפי מנהג 
אשכנז מברכים שהחיינו ואח"כ ברכת הפרי 

  ואם הפך, יצא.
* אין הבדל בין פרי עץ  לפרי אדמה אם הוא 

שהחיינו, כגון תות שדה יברך  –חדש 
  נה וכדומה.שמתחדש משנה לש

על תפילין חדשים אין מברכים שהחיינו. וכן 
ילד שמגיע לבר מצוה ומניח תפילין פעם 
ראשונה בחייו, וכן כל מצוה שעושה אדם 
פעם ראשונה בחייו, כגון אשה שנישאה 
ומדליקה נרות שבת פעם ראשונה בחייה, 
שאין מברכים שהחיינו. אבל כיון שיש 

אלו, פוסקים שסוברים כן לברך במקרים 
יראה לפטור עצמו בבגד חדש או בפרי חדש 

  בזמן זה.
בר מצוה, שלובש גם טלית חדשה או חליפה 

שהחיינו עליהם ויפטור את יברך  –חדשה 
התפילין כיון שטלית חדשה היא כמו שאר 

ברכים שהחיינו עלי'ה לכל גדים ומבה
השיטות (עיין משנה ברורה ביארו הלכה 

  סימן כב).
אין  –אבל תפילין, שהם חפצי מצווה 

כים עליהם שהחיינו כיון שמצוות לא מבר
  ליהנות ניתנו.
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פירות שלא התחדשו בעונה זו רק הוא לא א. 
ראה אותם זמן רב. או שלא אכל מהם זמן 
רב. כיון שזה לא זמן שמתחדשים. אין לו 

  לברך שהחיינו!!
ו (זה העונה) ישדושם עכת שזמן חב. פירו

 אפילו יכול למצוא אותם כל השנה בחנויות
חיר יקר. ודווקא כך זה לא ממסוימות ב

נקרא מצוי ויוכל לברך אבל אם מצויים רגיל 
כל השנה אפילו זמן חדושם עכשיו לא יברך 
ולכן במדינות כמו ארה"ב. שיש הרבה פירות 
כל השנה צריך לברר טוב לפני דמברר שאולי 

רור וכדומה ולא יוכל יזה לא טרי אלא מק
  לברך.

  

        מעשה חכמים
איש לא -אמונתו של אדם פשוט: החזון

  מת!...
סיפר לי ידיד, כי פעם אחת, מספר חדשים 

-איש, נסע במונית מתל-לאחר פטירת החזון
ברק בשעה מאוחרת בלילה. -אביב לבני

המונית היתה מלאה, והוא שוחח עם חבירו 
על כל הגדולים שנפטרו בתקופה ההיא, ואז 

איננו איש כבר -אמרו באנחה: הנה, גם החזון
  אתנו!...

שני האנשים המשוחחים ישבו מאחורי הנהג, 
וליד הנהג יש אדם שלבש מכנסים קצרים 
וגם כיפה לא היתה לראשו. כששמע האיש 

איש כבר איננו -שהם אומרים שגם החזון
אתנו, פנה לנהג ואמר לו: שמעת מה אומרים 

-"האפיקורסים" הללו? הם אומרים שהחזון
  איש מת!...

שמע, אלה אנשים חשובים, אני  ענה לו הנהג:
מכיר אותם זמן רב, כי אני מסיע אותם 

  הרבה פעמים בדרך הזו.
והאיש עומד על שלו: אני לא יודע אם הם 
  אנשים חשובים או לא, אבל אם הם אומרים 

  איש מת, אז הם אפיקורסים...- שהחזון

האיש עורר את סקרנות כולם, ולאחר שסירב 
  ש לי סיפור להשתכנע אמר לכל הנוסעים: י

  
מוע, שארוך, ואם כולם מסכימים ורוצים ל

ר את המכונית ואספר. כולם ואני מבקש לעצ
  הסכימו ואז החל בסיפורו:

בתי הגדולה, הגיע שעתה ללדת, ומאחר 
ולי יש מכונית לקחתי  השבעלה היה בעבוד

החולים. היא הוכנסה לחדר -אותה אני לבית
 הלידה ואני המתנתי בחוץ. חכיתי וחכיתי,

הלידה לא התקדמה והנה יוצא אלי הרופא 
ואומר לי: המצב מאוד מסובך, העובר לא 
יוכל לחיות, ואם לא נמהר לנתח ולהוציא 
אותו... קיימת סכנה גם לחיי האם. הרופא 
ביקש ממני לחתום על הסכמה לבצע את 
הניתוח להוצאת העובר. עיני חשכו לא ידעתי 
מה לעשות. תוך כדי כך אומרת לי אחות 
שעמדה במקום: מה אתה עומד כך? לך 

איש, הוא יתן לך ברכה -לשאול את החזון
  ויהיה טוב.

לא ידעתי ולא שמעתי אף פעם על השם הזה 
איש", אבל אותה אחות לא הרפתה - "חזון

והאיצה בי למהר לבני ברק ושם כבר אמצא 
מישהו שיראה לי איפה הוא מתגורר. שמעתי 

ה שעה ברק, אבל הית-לקולה, נסעתי לבני
מאוחרת בלילה והרחובות היו ריקים. 

אדם אחד ושאלתי אותו על - מצאתי בן
  איש והוא הראה לי את הבית.-החזון

הגעתי לבית וראיתי שיש עוד אור, דפקתי 
איש בעצמו פתח -בחזקה על הדלת, החזון

ושאל אותי מה אני רוצה. התחלתי לבכות 
לפניו וסיפרתי לו על כל המצב. הוא הכניס 

בית, התחיל להתהלך בחדר אנה אותי ל
אנה, וכעבור כמה דקות נפנה אלי ואמר: ו

  מזל טוב היא ילדה תינוק בריא ושלם!...
  כך היה וכעבור כמה שנים, לפני זמן לא רב, 

קרה סיפור דומה אצל בתי השניה. היא 
התקשתה ללדת והרופא שוב אמר שצריך 
לחתום על הסכמה להוציא את הולד, כדי 

הפעם כבר ידעתי מה  ם.אלהציל את ה
לעשות. נסעתי מיד לבני ברק לבית של 

  איש, אבל ראיתי שהוא ריק. שאלתי -החזון
  

אנשים מה קרה, וענו לי שהחזון איש נפטר 
לא הייתי מוכן להשלים עם התשובה: מה זה 
נפטר? אני צריך להציל את בתי!... שאלתי 
אנשים איפה הקבר שלו ואמרו לי איפה; 

, אבל השער היה נעול. הקברות-הלכתי לבית
לא היססתי. קפצתי מעל לגדר, הגעתי לקבר 
והשתטחתי עליו באומרי: רבי, אתה הצלת 
את בתי הגדולה, עכשיו תציל את בתי 

  השניה!....
החולים, ומיד -מיהרתי ונסעתי בחזרה לבית

י עם הבשורה תבהגיעי לשם כבר פגשו או
  שהיא ילדה תינוק בריא.

איש -ם החזוןוהנה אני שואל אתכם: הא
  (שאל אביך ויגדך)                                 מת?!...

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ע"הרחל בת שרה    

  ת.נ.צ.ב.ה

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

  ת.נ.צ.ב.ה

  


