
  

 

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

 לפרשהפנינים 
  

        )כג, ג(             """"בעת ההוא לאמרבעת ההוא לאמרבעת ההוא לאמרבעת ההוא לאמר' ' ' ' ואתחנן אל דואתחנן אל דואתחנן אל דואתחנן אל ד""""
לחבב את , וטעם זו הפרשה - 'ואתחן אל ד

ה חביבה ישמרו 'ואם הארץ תהי. ארץ ישראל
 )אבן עזרא(                .שלא יגלו ממה' מצוות ד

 
המגיד , ישראל' אמר ר - 'ואתחן אל ד

ם כמו לאין לי האה משום דבר בעו: יץ'מקוז
  .מתפילה טובה

 
) ברכה, מדרש רבה(מובא  - 'ואתחן אל ד

" ואתחן. "ו תפילות התפלל משה"תקט
ועם . להיוזה גם בגימטריא תפ. בגימטריא הכי

כמיין , א"ו עולה תקמ"שבגימטריא כ' שם הוי
וזה . ה"כשהם דבוקים בהקב, הייו. ישראל

  .חיים כלכם היום  אלקיכם'ואתם הדבקים בד
 )חתם סופר (   

 
 אין חיון בכל מקום אלא לשון מתת -ואתחן 

אף על פי שיש להם לצדיקים  לתלות . חם
במעשיהם הטובים אין מבקשים מאת המקום 

שיש להם לצדיקים ). י"רש(אלא מתת חם 
יכולים הם , כלומר, לתלות מעשיהם הטובים

 כדי שיוכלו ,להתפלל על מילוי בקשותיהם
ת צדקה וחסד ושי ולעואכר' לעבוד את ד

אין מבקשים אלא מתת "ואף על פי כן . כדבעי
הרי יודעים , כי מתוך שצדיקים הם, "חם

, צריך למצוות שלהם, ה כביכול"שאין הקב
        )מקוצק' מ' מ' ר(             ?אם תצדק מה תתו לו

 
זה אחד מעשרה לשוות שקראה  -ואתחן 

למה אמר ואתחן לשון התפעל ). י"רש(ה תפיל
) יז, איוב יט(כמו , ולא אמר ואחן או וחותי

ל "אלא לפי הספרי ה? "וחותי לבי בטי"
העשירי הוא , שתפילה קראת בעשרה לשוות

וכידוע ישן עשר מדרגות בהתרגשות . תחוים
י לכן אומרים בעשרת ימי "ולפי האר, הלב

קים כגד מת ממע המעלורתשובה בכל יום שי
וכל . שכל אחד עמוק מחברו, עשרה עמקי לב

 להם שם תפילה שיוצאת מעומק מיוחד יש
ת יוצאת מתכלית ותחיה שהיא עשירי, מיוחד

אחרי שתמלא הלב על גדותיו ואין , עומק הלב
,  התפעלביין, וזהו ואתחן. עוד מקום להכיל

ים התפרצה אחרי שכבר תמלא הלב בתחו
 )שם משמואל (                   .מק הלבהתפילה מעו

 
  זה אחד מעשרה לשוות שקראה  - ואתחן
) במשה, ברכות ל(ל "ובחז). י"רש(תפלה 

חסידים הראשוים היו שוהין שעה אחת 

ומתפללין כדי שיכווו את לבם לאביהם 
, איזו הכה לתפילה היא זו, ותמוה. שבשמים

חסידים , ש הואו אלא הפיר-? בטלה סתם
, אשוים היו שוהין שעה אחת ומתפלליןהר

באותה שעה היו מתפללים שיכווו לבם : הייו
שתהא דעתם מיושבת , לאביהם שבשמים

  .בלי כווות זרות בשעת התפילה, עליהם
 )בשם גדול אחד (                                                      

  
 אלסתם הכתוב ו - בעת ההוא' ואתחן אל ד

". בעת ההיא: "אלא סתם, רש באיזה זמןפי
שתמיד יהא האדם מוכן ומזומן , רמז יש בזה
ואל יאמר אדם עכשיו אין לי זמן ', להתפלל לד
אלא . ולא הרחבת הדעת לתפילה, ולא סבלות

בכל מקום ובכל הזדמות יעמוד , בכל עת
  )פתלי מרופשיץ' ר ר"אדמו(                   .ויתפלל

  
משה רביו  - לאמרבעת ההוא ' ואתחן אל ד

, בעת צרה ומבוכה, בעת ההיא: ת"ביקש מהשי
כשיסתתמו לבות ישראל ולא יוכלו להתפלל 

ימללו " לאמר"ורק , בכווה מקוצר רוח
  .  תתקבל תפילתם-בשפתיהם 

 )יעקב דוד מאמשיוב' ר ר"אדמו(
        
אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה """"

        """"אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנןאשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנןאשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנןאשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנן
        )כה, ג(                                                                                                                                                        

משה  - אעברה א ואראה את הארץ הטובה
. התפלל שיזכה לראות את הארץ מצדה הטוב

ולא כמו שראו אותה , "את הארץ הטובה"
 )מ מקוצק"רמ (                                       .המרגלים

  
ה 'והי, )ז, משלי ג(אל תהי חכם בעייך : אמר

חכם חלילה לך להיות : הרבי מקוצק מפרש כך
כי . במה שאתה רואה בעייך, "בעייך"רק 

          .העיים והחושים אף הם יכולים לטעות
  )מאוצר המחשבה של החסידות(                           

 
        )כו, ג(                                                                            """"............עלה ראש הפסגהעלה ראש הפסגהעלה ראש הפסגהעלה ראש הפסגה""""

ה 'לו הי - וראה בעייך... עלה ראש הפסגה
יתה הארץ הלא , משה רביו כס לארץ ישראל

,  של ארץ ישראלולכן האויר. חרבת לעולם
, שאר בקדושתו, שמשה ראה אותו מרחוק

אוירא : ל"וזהו שאמר חז. אפילו בזמן החורבן
כי מבטו של , )ב קא"ב(דארץ ישראל מחכים 

  )פרידמן' הרב ז(                      .משה קיים ועומד

  
        )כט, ג(                                    """"ונשב בגיא מול בית פעורונשב בגיא מול בית פעורונשב בגיא מול בית פעורונשב בגיא מול בית פעור""""

והה , ובמקומות אחרים קרא בעל פעור
שבכל מקום שאמר , ר ומצאתיעייתי בדב

וביתר , כתוב בית פעור" בגיא"תיבת 

וזה רמז למה ". בעל פעור"המקומות כתוב 
ההולך לפי בית עבודה זרה : ל"שאמרו חז

, )ברכות ח(' יאמר בית גאים יסח ד
  . מול בית פעור-וזהו בגיא . א"ראשיתיבות בגי

   )שמשון מאוסטרופולי' ר(
  

ים ואל ים ואל ים ואל ים ואל ועתה ישראל שמע אל החקועתה ישראל שמע אל החקועתה ישראל שמע אל החקועתה ישראל שמע אל החק""""
המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם 
לעשות למען תחיו ובתאם וירשתם את לעשות למען תחיו ובתאם וירשתם את לעשות למען תחיו ובתאם וירשתם את לעשות למען תחיו ובתאם וירשתם את 

                                                                                                                                                    " " " " ם נתן לכםם נתן לכםם נתן לכםם נתן לכםיכיכיכיכאלקי אבתאלקי אבתאלקי אבתאלקי אבת' ' ' ' הארץ אשר דהארץ אשר דהארץ אשר דהארץ אשר ד
        )א, ד(

רק דרך אחת יש ליכס לארץ ולהאחז בה 
וזה .  שמע אל החוקים-והיא לאורך ימים 

אחרי שלא הועילה תפילתו של , ועתה: הפירוש
שה ועש בגלל החטא שהכה על הסלע מ

ולא זכה להכס לארץ ,  אליובמקום לדבר
למען ", יש רק דרך אחת,  מידת ימיוולהאריך

, להאחז בה, "תחיו ובאתם וירשתם את הארץ
שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אכי  "-

  ".מלמד אתכם
  )משה לוטר' בשם הרב ר, ליקוטי בתר לקוטי(

        
ר אנכי מצוה ר אנכי מצוה ר אנכי מצוה ר אנכי מצוה ולא תספו על הדבר אשולא תספו על הדבר אשולא תספו על הדבר אשולא תספו על הדבר אש""""

ות ות ות ות אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצאתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצאתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצאתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצ
        )ב, ד(  """"אלקיכם אשר אנכי מצוה אתכםאלקיכם אשר אנכי מצוה אתכםאלקיכם אשר אנכי מצוה אתכםאלקיכם אשר אנכי מצוה אתכם' ' ' ' דדדד

) ד, יג(בפרשת ראה  - ולא תגרעו.. לא תספו
, שה עוד הפעם עיין בל תוסיף ובל תגרע

את כל הדבר אשר אכי מצוה אתכם אתו "
 ולא תגרע לעבור תשמרו לעשות לא תוסף עליו

 על  אבלול הצדיק לעבור עלאין, "בל תגרע"על 
.  ולהחריב העולם בצדקתו כן"בל תוסיף"

, לפי שהן מדודות, ולפיכך קראו מידות
 )אלכסדר משה לפידות' ר(      .שקולות וקצובות

  
 - אלקיכם' ולא תגרעו ממו לשמר את מצות ד

עזריאל ' מתקים ידועים כסו אצל ר
הילדסהיימר וטעו בפיו שיש צורך לעשות 

כדי להקל על אלה שרצום , תיקוים בדת
אבל קשה להם לקיים כל , לקיים מצוות
בתורה :  עזריאל' אמר להם ר. מצוות התורה

' ו ממו לשמור את מצות דולא תגרע: "אמר
אל תגרעו מהמצוות אפילו , הכווה, "אלקיכם

 )מגזו העתיק(         ". 'לשמר את מצות ד"כדי 

        
 כלכם  כלכם  כלכם  כלכם אלקיכם חייםאלקיכם חייםאלקיכם חייםאלקיכם חיים' ' ' ' ואתם הדבקים בדואתם הדבקים בדואתם הדבקים בדואתם הדבקים בד""""

        )ד, ד(                                                                                        """"היוםהיוםהיוםהיום
הלכות יסודי התורה (ם "יתבאר לפי הרמב

ק אפילו חוכל המ.. שמות הם' וז: שכתב) י"פ
כי הטפל . שמות אלה לוקה' אות אחת מז
  מותר") כאל"של " כ"כגון ה(להשם מלפיו 



, "אלקיך"של " ד"כגון ה, מלאחריו.. למחקו
רי וה, אים מחקים, "אלקיכם"של " כם"

. שהשם מקדשם, הם כשאר אותיות של שם
, "אלקיכם'  הדבקים בדםואת"וזה המובן 

איה כדביקות ' הייו דביקותכם בד
אלא , האותיות שלפיו שאין מקודשות

של " כם"כמו , כאותית שמלאחריו
  .שהן קדושות כאותיות השם, "אלקיכם"

 )אור החיים(                                                        

  
ח תיבות "כי רמ, שיםודאמר בספרים הק

שבקריאת שמע משפיעים כוח וחיות 
אולם באמת יש , ח איברים של האדם"במרמ

ש רק מאתיים וארבעים "פרשיות של ק' בג
, "אמת"אלא שהתיבה . ושבע תיבות

" אלקיכם' אי ד"שאומרים יחד עם 
וזה מרומז . ח"משלימה את המין של רמ

 -" אלקיכם' ואתם הדבקים בד"בהפסוק 
) אותיות אתם" (אמת"תדבקו ותצרפו את 

אלקיכם ' ד"שתסיימו את קריאת שמע 
ח "ש רמ"ואז יהיו בכל פרישות של ק, "אמת

תשפיעו , "חיים כלכם היום"ואז , תיבות
  .ח אברים"שהחיות תכס בכל רמ

 )דגל מחה אפרים (                 
        
טים טים טים טים פפפפתי אתכם חקים ומשתי אתכם חקים ומשתי אתכם חקים ומשתי אתכם חקים ומשדדדדראה למראה למראה למראה למ""""

אלקי לעשות כן בקרב אלקי לעשות כן בקרב אלקי לעשות כן בקרב אלקי לעשות כן בקרב ' ' ' ' כאשר צוני דכאשר צוני דכאשר צוני דכאשר צוני ד
        """"הארץ אשר אתם באים שמה לרשתההארץ אשר אתם באים שמה לרשתההארץ אשר אתם באים שמה לרשתההארץ אשר אתם באים שמה לרשתה

 )ה, ד(       
 ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקם

לא עשה כן " הרבי מקוצק פירש הפסוק -
, "ה'לכל גוי משפטים בל ידעום הללוי

אמם גם לאומות העולם ישם : כלומר
אך במשפטיהם אים , חוקים ומשפטים

אבל ישראל חוקים , לים לשבח את הבוראיכו
אך במשפטיהם אים יכולים , ומשפטים

אבל ישראל חוקיהם , לשבח את הבורא
בחים מהללים ומש', ומשפטיהם הם תורת ד

משפטים בל ידעום  "-. בהם את יוצרם
שיכולים , לא הודיע להם סוד זה, "ה'הללוי

  .ה'גם במשפטים ובחוקים להלל י
     )מאיר עיי ישרים(  

        
רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן """"

תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן 
יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם 

 )ט, ד(                       """"לבניך ולבני בניךלבניך ולבני בניךלבניך ולבני בניךלבניך ולבני בניך
: דוד אמר -  רק השמר לך ושמר פשך מאד

). ב, תהלים פו(שמרה פשי כי חסיד אי 
אם הוא חסיד איו , היפך הדבר, לכאורה

 כאיש פשוט וביוי כך-צריך לשמירה כל
דרכו של חסיד שהוא מכיס עצמו , אלא

ועושה בדרכים לא , בעייים מסובכים
מטפס למעלה למעלה במדרגות , סלולות

והיצר , עלות ועושה לפי משורת הדין
 ולזה - די לך במה שאסרה התורה : מקטרג

   )יהושע מקוטא' הגאון ר(            .צריך שמירה

  
 פן תשכח את רק השמר לך ושמר פשך מאד

הדברים אשר ראו עייך ופן יסור מלבבך כל 
: בדרך צחות - ימי חייך והודעתם לביך

ישם אשים הדואגים רק לחיוך בייהם 
ם כי ואים זוכרי, ואת עצמם שוכחים לתקן

ולזה . בכל אדם צריך לחך את עצמו לטו
 - פן יסור מלבבך ... השמר לך: באה האזהרה

יו שתדאג לתיקון הי, והודעתם רק לביך
  .ביך ואת עצמך לא תתקן

 )טרוק מקוטא' י' הרב י(  

  

.... רק השמר לך ושמר פשך מאד פן תשכח
חסיד אחד התלון לפי  - יום אשר עמדת

: אמר לו. ם על השכחה"החידושי הרי
ה בה חיות גופך ואבריך 'באכילה כיון שתלוי

וח ככ איך תוכל לש"א, אין אתה שוכח
כמו שאמר ,  היא חיות האדםהתורה שאף

לעולם לא אשכח ) תהלים קיט צג( המלך דוד
הייו אחרי שהם , פקודיך כי בם חייתי

 )לקוטי יהודה(                .החיות של איך אשכח

        
ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער """"

        """"לב השמים חשך ענן וערפללב השמים חשך ענן וערפללב השמים חשך ענן וערפללב השמים חשך ענן וערפל- - - - באש עדבאש עדבאש עדבאש עד
 )יא, ד(                                             

אש  -  באש עד לב השמיםוההר בער 
עד לב "ההתלהבות היתה כל כך גדולה 

  . עד שלב כח אחד עשה שמימי-, "השמים
  )חוך מאלכסדר' ר ר"אדמו(                             

        
נשמרת מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם נשמרת מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם נשמרת מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם נשמרת מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם """"

אליכם בחרב אליכם בחרב אליכם בחרב אליכם בחרב ' ' ' ' כל תמונה ביום דבר דכל תמונה ביום דבר דכל תמונה ביום דבר דכל תמונה ביום דבר ד
 )טו, ד(                                """"מתוך האשמתוך האשמתוך האשמתוך האש

 חייב אדם - כם ושמרתם מאד לפשתי
כדרך העגלון המשגיח על , להשגיח על גופו

כי ממו הוא משתכר , סוסו שלא ירעב
כי , לכן אסור לאדם לסגף את גופו. לפרסתו

ופעם הוכיח . ממו תוצאות חיים גם לשמה
החפץ חיים את אחד מראשי הישיבות 

שמע את עצמו מלאכול קצת  , המפורסמים
,  תלמידיובשר בכל יום וחסך הכל בשביל

אמר לו במתק . שלא יחסר לחם חוקם
בין המון העייים המוטלים על ראש : שפתיו

הישיבה יש עוד עין אחד חוץ שראוי 
והוא הדאגה ,  מיוחדתלתשומת לב
  .ה ראש ישיבה בריא'הישלתלמידים י

 )חפץ חיים התורה(

 
פן תשחתון ועשיתם לכם פסח תמונת פן תשחתון ועשיתם לכם פסח תמונת פן תשחתון ועשיתם לכם פסח תמונת פן תשחתון ועשיתם לכם פסח תמונת """"

 )ו טז,ד(        """"כל סמל תבנית זכר או נקבהכל סמל תבנית זכר או נקבהכל סמל תבנית זכר או נקבהכל סמל תבנית זכר או נקבה
אחרי  - פן תשחתון ועשיתם לכם פסל

אחרי כל הסים , ארבעים שה במדבר
ה משה צריך עדיין 'הי, הגלים וקבלת התורה

לכת אחרי לשלא , ז"להזהיר את ישראל על ע
:  לימוד גדולמשוםויש בזה . אלהים אחרים

אדם מישראל גם אחרי שהגיע למרום 
אל יאמין בעצמו אלא , המעלות והמדרגות

    . השםדתבעבוימשיך להתעמל 
 )י המוסראחד מחכמ(

        
דבריכם וישבע דבריכם וישבע דבריכם וישבע דבריכם וישבע התנאף בי על התנאף בי על התנאף בי על התנאף בי על ' ' ' ' ודודודוד""""

 ולבלתי בא על  ולבלתי בא על  ולבלתי בא על  ולבלתי בא על לבלתי עברי את הירדןלבלתי עברי את הירדןלבלתי עברי את הירדןלבלתי עברי את הירדן
אלקיך נתן לך אלקיך נתן לך אלקיך נתן לך אלקיך נתן לך ' ' ' ' הארץ הטובה אשר דהארץ הטובה אשר דהארץ הטובה אשר דהארץ הטובה אשר ד

  )כא, ד(                                          """"....נחלהנחלהנחלהנחלה
הפסוקים הקודמים לשי , כל הפרשה הזאת

, הפסוקים האלה והפוסקים שלאחריהם
ולכאורה . ז"מדברים בחומר האיסור של ע

ש לשי הפסוקים הללו שבהם איזה קשר י
הודיע משה הטעם שגזר עליו שלא יכס 

 ואפשר -? לארץ ישראל לעיין עבודה זרה
שהטעם שגזר על משה העוש שלא , לומר

ה חשש 'כי הי, י ולא עוש אחר"יכס לא
לגבי דור . י יעשוהו אלוה"שהדור החדש בא

המדבר שחי אתו ולפעמים רב אתו והתלון 
 אבל הדור החדש , חשש בזהה'לא הי, עליו

ושלא , שישמע על מעשיו ומופתיו הגדולים
אלא ידעו רק את , הכירו את האדם שבו

לחשש שלא ה מקום ' הי- האלקים שמשה אי
. המדברד עם דור לכן מת יח. ו"יטעו בו ח

ולפיכך כשמשה מזהיר את ישראל על איסור 
וישבע לבלתי .. התאף בי' וה"ז אמר להם "ע

שלא תטעו בי , וכל זה, "רדןעברי את הי
מזה תראו חומר האיסור . ז"ותכשלו בעוון ע

... השמרו לכם פן תשכחו"ולכן . ז"של ע
 )משך חכמה (                      .ועשיתם לכם פסל

  

' ' ' ' השמרו לכם פן תשכחו את ברית דהשמרו לכם פן תשכחו את ברית דהשמרו לכם פן תשכחו את ברית דהשמרו לכם פן תשכחו את ברית ד""""
אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם 

                 """"אלקיךאלקיךאלקיךאלקיך' ' ' ' פסל תמונת כל אשר צוך דפסל תמונת כל אשר צוך דפסל תמונת כל אשר צוך דפסל תמונת כל אשר צוך ד
  )כג, ד(

תהיו זהירים  - פסל תמות כל.. השמרו לכם
מי שיש לו ,, "תמוות כל"ותשמרו מפי 

הרבה פרצופים ולא פרצוף מיוחד והתהגות 
אלא בביתו הוא והג אחרת מאשר , אחידה
                                 )דברי הלוי(               .ואין תוכו כברו, בציבור

 
כי כי כי כי אלקיך ומצאת אלקיך ומצאת אלקיך ומצאת אלקיך ומצאת ' ' ' ' ובקשתם משם את דובקשתם משם את דובקשתם משם את דובקשתם משם את ד""""

 )כט, ד(   """"תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשךתדרשנו בכל לבבך ובכל נפשךתדרשנו בכל לבבך ובכל נפשךתדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך
שתדע שאין לדרוש את , זו היא המציאה שלך

. כי האלוקות היא בך, כי אם בלבבך' ד
בכל , תחילה תחפשו שם, ובקשתם משם

כאשר אך , ותמצא כי הוא בלבבך, הבריאה
  .תתקן את המידות שלך

 )בום מפשיסחא' הרבי ר(

  
 - קיך ומצאת אל' ובקשתם משם את ד

הצאן ובקר ישחט להם "מלשון " ומצאת"
ובקשתם משם :  והרעיון הוא".ומצא להם

 עצם הביקוש הכסיפה -אלקיך ' את ד
  . ומצאת די לך-' והכמיהה לד

  )מקוצק' מ' מ' ר(                 
  

בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה """"
אלקיך אלקיך אלקיך אלקיך ' ' ' ' באחרית הימים ושבת עד דבאחרית הימים ושבת עד דבאחרית הימים ושבת עד דבאחרית הימים ושבת עד ד

 ) ל,ד(                            """"ושמעת בקלוושמעת בקלוושמעת בקלוושמעת בקלו
בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית ו

כשמעריב היום ,  דרכו של רוכל בשוק-הימים
אחרי שרוב , והוא ממהר ללכת הביתה

פירותיו מכרו ושארו רק שיריים מכל מין 
, ומין המחולקים בחבילות ושקים שוים

, אגסים בתיבה אחרת, תפוחים בתיבה זו
 מערבב, ראגוזים בשק זה ושקדים בשק אח

הוא את כל הסחורה ביחד ועושה מהם 
.  לצרור כליו וילך הביתהידאחת כ" סחורה"

 -" בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה: "וזהו
יות מעורבים יכשיירדו עליך כל מיפורע 

, תדע שזה הקץ, "באחרית הימים "- יחד
  .הגיע הזמן ללכת הביתה, עקבתא דמשיחא

     )המגיד מדובא(  

  
והרי לפי . אתחתא" אלההדברים ה"הטעם ב

ה צריך להיות על 'פשוטו של מקרא הי
אלא יש . כי שם ההפסק, "באחרית הימים"

. כאן רמז שסוף בי ישראל חזור בתשובה
  ".' ושבת עד ד-" באחרית הימים"
  )ר שר שלום מבלז"אדמו(                                      

  

או הנסה אלקים לבוא לקחת לו גוי או הנסה אלקים לבוא לקחת לו גוי או הנסה אלקים לבוא לקחת לו גוי או הנסה אלקים לבוא לקחת לו גוי """"
    מקרב גוי במסת באתת ובמופתיםמקרב גוי במסת באתת ובמופתיםמקרב גוי במסת באתת ובמופתיםמקרב גוי במסת באתת ובמופתים

 הההה''''ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטוי
ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם 

  )לד, ד(         """"אלקיכם במצרים לעיניךאלקיכם במצרים לעיניךאלקיכם במצרים לעיניךאלקיכם במצרים לעיניך' ' ' ' דדדד
 הצרות הבאות - " במצרים "-במצרים לעייך 

בעיי הבשר שלך אתה , "לעייך"עליך הן רק 
אבל יתכן שלאמיתו של , רואה אותן כצרה

  .תרות אין זו צרהבעיי הצופה ס, דבר
 )/יבוז'ר ברוך ממז"הר (                 



 

  

קים קים קים קים ללללאאאאהוא ההוא ההוא ההוא ה' ' ' ' אתה הראת לדעת כי דאתה הראת לדעת כי דאתה הראת לדעת כי דאתה הראת לדעת כי ד""""
  )לה, ד(                       """"אין עוד מלבדואין עוד מלבדואין עוד מלבדואין עוד מלבדו

תיבת לדעת לכאורה  -אתה הראת לדעת
כי בודאי מראים לו לאדם בשביל , מיותרת

שהרי ברור , וראה לומר בדרך הפשוט. שידע
ה לישראל את "שגם קודם שפתח הקב

הוא ' קיעים במעמד הר סיי כבר ידעו כי דהר
אך כל זה . 'שאמר ויאמיו בד, האלקים

: כאמר בעדות, ה'ה מידיעה ולא מראי'הי
כי יש ידיעה שלא על ידי ". או ראה או ידע"

וסף על , הייו, וזה אתה הראת לדעת. ה'ראי
ין ראית את הדבר ע, שידעת מכבר, הדעת

  )ועם מגדים(                                           .בעין

  

הוא הוא הוא הוא ' ' ' ' וידעת היום והשבת אל לבבך כי דוידעת היום והשבת אל לבבך כי דוידעת היום והשבת אל לבבך כי דוידעת היום והשבת אל לבבך כי ד""""
האלקים בשמים ממעל ועל הארץ האלקים בשמים ממעל ועל הארץ האלקים בשמים ממעל ועל הארץ האלקים בשמים ממעל ועל הארץ 

 ))))לטלטלטלט, , , , דדדד((((                                                                                    """"מתחת אין עודמתחת אין עודמתחת אין עודמתחת אין עוד
, ים והארץמהרי אין מקום אחר מלבד הש

מוסב " אין עוד"אלא ? "אין עוד"ומה 
אין עוד מלבד עם ישראל שזכה . לישראל

שישיג ויאמין , שיבין,  שיידע- לקבלת התורה 
הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ ' כי ד

מתחת כי אצל כל האומות הידיעה והאמוה 
  .באחדות האלקים הצרופה היא פגומה

  )מקוצק' מ' מ' ר(         

  
 - אין עוד.. הוא האלקים'  כי ד..וידעת היום

הוא ' הד"ש, אין צורך לדעת יותר מאשר זה
". האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת

, הידיעה הזאת היא יסוד ושורש כל הידיעות
  )צבי הירש דושקעס' רר "אדמו(           .אין עוד

  
 - אין עוד.. הוא האלקים' כי ד.. וידעת היום

' את השגחת דהמתבון בחיי יום יום ורואה 
עליו וכמה סים סתרים עשים עך כל אחד 

. הוא האלקים' כי ד, אז ישיב אל לבו, ואחד
בעקבות היום , "היום"וזה וידעת 

הוא ' תבוא לידי הכרה שד, ומאורעותיו
  )טרוק מקוטא' י' הרב י(.    האלקים אין עוד

  
אלקיך אשר הוצאתיך מארץ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ אלקיך אשר הוצאתיך מארץ ' ' ' ' אנכי דאנכי דאנכי דאנכי ד""""

   )ו, ה(                   """"מצרים מבית עבדיםמצרים מבית עבדיםמצרים מבית עבדיםמצרים מבית עבדים
אכי "ה ארמ למשה " הקב- אלקיך' אכי ד

צדיק גוזר , כביכול,  הי שלך-" אלקיך' ד
  )ב'לייב יצחק מברדיצ' ר (       . ה מקיים"והקב

  
 מפי -ה לך ' אכי ולא יהי-  אלקיך' אכי ד

" אכי"הדבור ). מכות כד(הגבורה שמעום 
כי על ידי , "ה לך'לא יהי"קדם לדיבור 

, "אכי"התבוות מעמיקה של האדם ב
 - שהוא מצוי ' מתוך אמותו הברורה בד

ושמר מכל מיי " ה לך'לא יהי"יצול הוא מ
) תחומא ויצא(ל "אמרו חז' סטיות מרצון ד

עשה מצוה אחת מוסרין לו מלאך אחד 
כל המצוות : ה כגד מידההרי זו מיד. לשמרו

, הוא משה רביו, קיבלו ישראל על ידי שליח
" אכי"אך . על כך מסר להם מלאך לשמרם

, שמעו ישראל מפי הגבורה" ה לך'לא יהי"ו
ה בעצמו שומר "הקב" אכי"לכן בשכר 

  ".ה לך'לא יהי"האדם שיצל מ
  )צדוק הכהן' ר ר"אדמו (  

  
    שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוךשמור את יום השבת לקדשו כאשר צוךשמור את יום השבת לקדשו כאשר צוךשמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך""""
   )יב, ה(                                """"אלקיךאלקיךאלקיךאלקיך' ' ' ' דדדד

 ובלוחות - שמור את יום השבת לקדשו
שיהם בדברו אחד , הראשוות אמר זכור

במצוות שבת או מצווים ). י"רש(אמרו 

להרבות במאכל ובמשתה ובכסות , לעגו
אבל זה , ה ויש בזה קורת רוח לאדם'קי

שהוא מוזהר על שמירתו ממלאכה ומכל 
ת האלה ויושתי הבח. קשה על האדם, עסק

כי . כלולות בשי המאמרים זכור ושמור
וקידוש סמוך , הזכירה לקדשו על היין

ומאמר שמור . לשלחו כולל כל התעוגים
ואם . מורה על שמירה ממלאכות שוות

הייו , ציו ואיח חציוחיאמר האדם אקיים 
אתעג בתעוגים בשבת וגם אעשה עבודות 

ת  לי מחצית השכר של מצוה'ותהי, קלות
זכור ושמור :  כגדו אמר- ת שבת ירמש

להורות שאם איו , בדיבור אחד אמרו
מקדש השבת על ידי שביתה גמורה 

 הרי כל תעוגי השבת שלו לזרא, אכהממל
  )המגיד מדובא (             .ולא ממצות שבת הם

        
        

 הליכות והלכות
 ק"הלכות לזכר חורבן ביהמ

" שבת חמו"שבת לאחר תשעה באב קראת 
שקוראים " חמו חמו עמי"ההפטרה -על שם

ובזה או מתחילים סדרה של שבע . בשבת זו
חמה ובבין הפטרות רצופות העוסקות ב

לאחר החורבן הורא תקו חכמים . ירושלים
פעולות זכר לחורבן וסמכו דבריהם על 

אם אשכחך ירושלים תשכח : "הפסוק
אם לא אעלה את ירושלים על ראש ... ימיי

  :ע"ולכן פסק בשו" שמחתי
המסייד ביתו עליו להשאיר מקום אמה על * 

בלתי מסויד במקום מול ) מ" ס50X50(אמה 
 הבית בכדי שכשיכס לביתו יזכר כיסת

  .בחורבן
י "אם סוייד ע, הקוה או שוכר בית מסויד* 

איו חייב לקלף , י גוי"או ספק ע, בעל בית גוי
אבל אם בה את זה וסייד יהודי . את הסיד

  . מקום זהבאיסור צריך לקלף
עוד תקה שכשאדם עושה סעודה לאורחיו * 

 מעט מחסר, ואפילו סעודת מצוה, ביום חול
, ולא ותן כל סוגי אוכל הראויים לסעודה

  .זכר חורבן, אפילו סוג אחד
אשה שמתקשטת בתכשיטים אל תתקשט * 

  .במלוי אלא תחסיר אחד זכר לחורבן
חתן בחופתו מיח מעט אפר של ייר שרוף * 
, זכר לחורבן ירושלים) או דבר אחר שרוף(

  .במקום החת תפילין של ראש
כית בחופה לזכור את הגו לשבור כוס זכו* 

ומה שהקפידו דוקא בזכוכית ולא , ירושלים
בסוג אחר כיון ששברי זכוכית אפשר להתיך 

רמז לחורבן ירושלים , ולהחזיר לכלי שלם
  .שעתידה להיבות מחדש

גזרו שלא לגן בכלי שיר ביום חול בסעודת * 
ורק שירה בפה , מרעים בבית משתה יין

  .ה מותר"ושירות ותשבחות לקב
 הרואה את ירושלים בחורבה או הכותל *

 יום צריך 30המערבי לאחר הפסקה של 
והקריעה צריכה להיות . לקרוע קריעה בבגדו

מצד שמאל של בגדו ) מ" ס8(בגודל טפח 
ציון היתה מדבר : "בזמן שקורע אומר

" ברוך דיין האמת: "ואומר" ירושלים שממה
  .בלי שם ומלכות

 להכס יש להעיר שאיסור חמור ביותר* 
שעדיין שאר , למקום בית המקדש והר הבית

בתוקפו כמו בזמן בית ' כרת'איסור ה
המקדש וכיון שכולו טמאי מתים אין לדרוך 

  .על שטח הר הבית
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 עושה חשבון יפה מין שמשה הפי יהושע
  .חן ומדועהתפלל תפילות כמין ואת

י "שוהייו לפי מאי דאיתא במדרש ובפר"
בעת ההיא ' בחומש בפרשת ואתחן אל ד

ג אמר לאחר שכבש ארץ סיחון ועו': י"פירש
מציו למדים ' תי שמא הותר הדרידמ

ה פתחון פה למשה להתפלל 'שלפי זה לא הי
י שבועה "ה ע'שיכס לארץ ישראל כיון שהי

ולכן ' אולכן לא תבי'ה באומרו "של הקב
עד שהגיעה העת לומר , לשון שבועה היא

י כבישת ארץ "שמא הותר הדר והייו ע
סיחון ועוג כמו שמציו בפרשת דברים שאמר 

ה למשה ראה תתי בידך את סיחון "הקב
' מלך חשבון האמורי ואת ארצו החל רש וגו

י "ויש במדרש ובפרש' היום הזה אחל תת וגו
תחת רגליו שכפה שר של אמוריים של מעלה 

ז מאותו יום ואילך "מצא שלפי' של משה וכו
ה פתחון פה למשה להתפלל ולומר שמא 'הי

  .הותר הדר
ו באב "ה בט'ודיבור זה בכל פרשה זו הי

) א"א ע"ב דף קכ"ב(יש וחלין ' כדאיתא בפ(
דהייו בשיום שכלו בו מתי מדבר דכתיב 

כ "וא) 'י ותוס"ש בפרש"ע(' ויהי כאשר תמו"
באדר יום שמת ' ו באב עד ז"מן ט: בצו וחשו
כשתחשוב החדשים על הסדר אחד , בו משה

' דהייו ד(מלא ואחד חסר עולה מאתיים יום 
ה 'ואם הי) ימים' חסרים ועוד ז' מלאים וג

תפילות בכל ' מתפלל משה בכל אותן ימים ג
רק שידוע , ה שש מאות תפילות'יום הי

כ "שבשבת אין היחיד שואל צרכיו וא
שהיו בואתן ימים של (ח שבתות "ר ככשתסי

שאר מאה שבעים ושתיים ) מאתיים יום
ו "תפילות בכל יום הרי תקי'  ג- כפול -, ימים

ה 'ו בעצמו כיון שלא הי"אמם שתפלת ט
ום ולא יהדיבור מתייחד עם משה אלא ב

ה מתפלל 'ו לא הי"כ באותו יום ט"בלילה א
הרי לך חשבון מכון כי אם שתי תפלות 

ו " תפלות התפלל משה מאותו יום טו"שתקט
 שמת בו באדר' באב עד יום מותו שהוא ז

כן ראה לי , )כדאיתא במדרש(ה חמהבשעת 
כון ובדרוש העליתי עוד שזה פירשו הפסוק 

שאילו התפלל ' רב לך אל תוסף דבר אלי עוד'
' ו ועולה ו"משה עוד תפלה אחת שהם תקי

' ה ממתיק בזה ו'פעמים כמין אלקים הי
ה ' דיין האמורין בפרק במה בהמה והי-בתי

     ".'אל תוסף דבר'לכך אמר לו , עה בתפילתו

  
  מעשה חכמים

  הכל לטובה
אב , צל יהודי מכובדאה 'מעשה שהי

שבמשך שים רבות , למשפחה ברוכת ילדים
רסה עד שבשל קשיי פ, עמל ויגע על תורתו
ובשל כישוריו הברוכים , אלץ לצאת לעבודה

  .יהול במשרד יוקרתי-דתובהתקבל מיד לע
מיודעו זה הצליח לכלכל מעתה את ביתו 

. ודאגות הפרסה כבר לא העיקו עליו, בכבוד
הרי מיד , כיון שאהבת התורה יקדה בליבו

פה שוב לחבוש את , לאחר שעות העבודה
  .ספסלי בית המדרש

  
   בהירכרעם ביום

אבל . 'ואי אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם'
 צאתו ילפ, ובבוקר אחד, ה רצה אחרת"הקב
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. .ובידו, מגיע לביתו שליח מיוחד, לעבודה
פה מכתב פיטורין למרות שבאותה תקו

בשל המצב , פוטרו המוי אשים מעבודתם
לא תיאר לעצמו שזה גם מה , הכלכלי הקשה

ם רייכ הבה אחד העובדים'הוא הי. שיקרה לו
שמים ביצע את -וכיהודי ירא, במשרד ההוא

וגם , 'כל המשימות באמות מירבית
בדמיוותיי הגרועים ביותר לא חלמתי על 
בשורה כזו שפלה עליי ממש כרעם ביום 

  .בעת שבא לספר את סיפורו, אמר לו', בהיר
דעה הגיעה אליו בטרם שיצא ההו, כאמור

 מחליט הוא. תו בוקר מן הבית לעבודתוואב
ולסוע למקום , בכל זאת לעשות השתדלות

  . כדי לסות לבקש על פשו, העבודה
ויורד מן , האיש לוקח את תיק העבודה שלו

  .כדי להכס לרכבו ולסוע למשרד, הבית
המכוית . ואז עשה לו שחור בעייים

שירכשה על ידו רק לפי מספר , החדשה
ה את 'עוד בטרם העביר אלי, הבג, ימים

  ...הביטוח מהמכוית הקודמת
  

  'הבוס'הוא כבר לא סע אל 
 מצליח לעכל עדיין את וכך בעוד שהוא איו

ה עלי לעכל הפסד של 'הי, בשורת הפיטורין
שתי מכות . בגין גיבת הרכב, הון עתק

  . דקות זו מזו20- בהפרש של כ, שכאלו
האיש ההוא בכל , ושאר, ה'תורה הי- בן

עולם -בבוראהאמוה . ה שלו"ח ושס"רמ
ודוקא באותם , היתה ספוגה היטב בתוך ליבו

הוא קולט את מלוא משמעותו , רגעים קשים
  .ורגע לחלוטין. 'הכל לטובה'של המושג 

, ה יודע יותר טוב ממי מה טוב לי"הרי הקב
, ואם הוא הביא עליי את שתי המכות הללו

אלא להודות לו על , איי צריך להבהל מכך
  .הטובה שגמל עמדי

סע לעבודה כדי לשכ את עהאיש כבר לא 
ממהלך האירועים הוא . שלו לפרטו' בוס'ה

עשה "ו, הבין שלא זה מה שמוטל עליו עתה
פתח , ופה מיד אל בית המדרש שלו' פרסה

  .כבימים ימימה, גמרא והחל ללמוד
   ותיכן לו בעד שעות הצהרים הוא כבר יש

  
  
  
  
  
  
  
  
  

הכל כמו , עם חברותו חדשות, סדר יום חדש
  .בהיותו שקוד על התורה, פעם

   שים18לפי 
,  שעות48 לא עוברות : טובועכשיו תשמע

תו מגיע מכתב רשום מעמותה תורית ולבי
שמקום מושבה המרכזי הוא , בירושלים

במכתבם מבקשים ראשי העמותה . ב"בארה
הם , להודיעו שלאור בקשה שהגיש בעבר

. ם ממו להגיע לסיף הירושלמימבקשי
ולא , יהה האיש את העמותה זה לא זבלבש

  .ידע כלל במה מדובר
הוא מגלה את , כבר בסופו של אותו יום, אבל

ואת ההשגחה , שה עימוהס הכביר שע
ואת כל אחד מביו של , ה אותוהפרטית המלו

  .יםמלך מלכי המלכ
ם בפיו מכתב יבבואו לפגישה מציגים האש

ו בהיות,  שים18שהיפה הוא אליהם לפי 
ובו בקשה , דיו בכוללות לימובתחילת ש

לקבלת תקציב חודשי לעריכת מחקר תורי 
את הבקשה הגיש האברך אחרי . היקף-רב

 ההיא השהבחין במודעה שפרסמה העמות
  .םבעיתוים החרדיי

, לא התקבלה כל תגובה מהעמותה, בזמו
שכח , חר שעברו כל כך הרבה שים מאזאומ

  .מיודעו לגמרי מכל העין
  .ים לא שכחשחק-יושב, אבל

  ותר המום
אשי העמותה סיפור לו שבזמו עשו עליו 

וודע להם על אישיותו התורית , בירור מקיף
, אבל ביתיים העמותה התפרקה, הברוכה

כך , ושוב התפרקה, והוקמה מחדש
  .שהתוכית ההיא לא באה לידי יישום

, רק באחרוה הוקמה העמותה מחדש
- ם ועתיריש-וגובתה על ידי דיבים בעלי

ואז הוצאו מחדש את כל המסמכים , ממון
ותקלו בשמך המתוסס , שכבר העלו אבק
  .על המכתב ההוא

ת ההתרגשות מאת עוצ אי אפשר לתאר
עוד בטרם האזין , שאחזה במיודעו זה

הוא כבר תפס שהמכות . לדבריהם הבאים
  .לא היו לחים, שבאו עליו

  
  
  
  
  
  
  
  

האשים שישבו מולו הודיעו שהם מוכים 
ות לו מדי חודש סכום כסף גדול צלהק

כדי שיוכל , למשך שים רבות, במיוחד
מששאל . להתמסר לעבודה תורית מסויימת

; ותר המום, אותם מה הוא הסכום המדובר
רבה על המשכורת העלה ב, הסכום שבו קבו

  .המכובדת שקיבל במפעל בו עבד
  התאים

 ייש לו ש, הוסיפו אשי העמותה, אבל
שעליהם מקפידים , יצוע העיסקהתאים לב

  .מאוד בעומתה הראשית באמריקה
לא ידע האם יעמוד . האיש דרך כקפיץ

  .בתאים אלו
, שתורתך אומותך, התאי הראשון הוא

  ...ואיך עובד באף מקום אחר
  ..שאין לך מכוית, יוהתאי הש

הם הסבירו שההלת העמותה דורשת את 
סדובר כדי להבטיח שמ, קיום שי התאים

- שימסור את עצמו וכל, תורה אמיתי- בבן
  .כולו לעבודה התורית שהוטלה על כתפיו

  ?צריכים להוסיף משהו
  )ריב, ריא' עליו לשבח עמ(

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ל מאיר בןישרא

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב .צ..ת
  

 


