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 פנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשה
 

  )כג, ג(      "בעת ההוא לאמר' ואתחן אל ד"
מפי מה תאווה משה ליכס : דרש רבי שמלאי

או , וכי לאכל מפרייה הוא צריך, לארץ ישראל
: אלא כך אמר משה? לשבוע מטובה הוא צריך

ואין מתקיימין אלא , הרבה מצוה צטוו ישראל
כולן אכס אי לארץ כדי שיתקיימו , בארץ ישראל

  .)סוטה יד(על ידי 
ג שאין לומר בברכת "על יסוד זה כתב הסמ

', ה ולשבוע מטובה'לאכול מפרי, 'מעין שלוש
. ה וטובה'שאין לחמוד הארץ בשביל פרי

הלא קדושת הארץ השפע בה , ותימה
היא שפעת גם , מקדושת הארץ העליוה

שיוקים מקדושת השכיה בקרב , בפירותיה
, או מכיסים בברכה זוועל כן יחא ש. הארץ

כי באכילת ', ה ושבע מטובה'ואכל מפרי'
ה או יזוים מקדושת השכיה 'פירותי

    .ושבע מטובתה, ומטהרתה
    )ח"סימן ר(ח אורח חיים " ב–רבי יואל סירקיש ( 

  
 לאחר שכבשתי ארץ סיחון –" בעת ההיא"

  )י"רש( הדר דימיתי שמא הותר, ועוג
? למה לא התפלל קודם, חדא, וצריך ביאור

  ?למה לא התפלל אז גם על אהרן, ועוד
דהה צריך ביאור אם דימה שהותר , והראה

וראה ? למה הצטרך בכלל להתפלל, הדר
קודם . דהה בפרשת מרגלים היו שתי גזירות

ועל זה התפלל , גזר שימותו כולם מיד במדבר
ואחר כך גזר שלא , ותבטלה הגזירה, משה

ועל זה לא , יראו את הארץ וימותו במדבר
וצריך ביאור , התפלל משה לבטל גזירה זו

דף (והראה דהה איתא בראש השה ? למה
אבל רק , דתפילה מועלת גם לאחר גזר דין.) יח

אבל גזר דין שיש , גזר דין שאין עמו שבועה
ולפי זה יתבאר היטב דגזירה . עמו שבועה לא

אבל בגזירה , עמה שבועה' ה לא היראשו
, במדבר יד" ('ואולם חי אי וכו"ה אמר 'השי

) לד, דברים א" (ויקצוף וישבע לאמר) "כא
אשר שבעתי באפי אם ) "יא, צה(ובתהלים 

ומכיון שהיתה שבועה " יבואון אל מוחתי
, יכול להועיל תפילה' לא הי, ה'בגזירה השי

  .ולכן לא התפלל משה לבטלה
דהה הגזירה , ל" זה יתבאר היטב גם בהולפי

דברים (על משה היתה גם כן בשבועה כדכתיב 
ולבלתי , וישבע לבלתי עברי את הירדן) "כא, ד

ורק בשעה שכבש את ארץ . 'וגו, בוא אל הארץ
, דימה משה רביו דהותר הדר, סיחון ועוג

ולכן , אבל זאת ידע דהגזירה עצמה לא בטלה
, אבל קודם לא התפלל. ה'התפלל והתחן עלי
משום דהגזירה יש עמה , וגם לא על אהרן

אכן כשכבש ארץ , ולא מועלת תפילה, שבועה
ואם כן הויא , סיחון ועוג דימה שהותר הדר

רק גזר דין שאין עמה שבועה ושפיר התפלל 
  .והתחן

 חידושי מרן –יק 'רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ(
  )ז הלוי"הגרי

  
  )כג, ג("    היא לאמרבעת ה' ואתחן אל ה"

מפי מה רצה משה ליכס "ל "איתא בחז
וכי לאכול את פריה הוא צריך אלא , בארץ

, סוטה יד(' וכו" הרבה מצוות יש שתלוין בארץ
  ).ב

כה עזה היא התשוקה של האדם , הה כי כן
, משה רביו. השלם לקיום כל מצוה ומצוה

תורת ", אשר כל התורה קראת על שמו
מיו ושעותיו מלאים במצוות עדיין וכל י, "משה

מרגיש כי פגום הוא בהעדר המצוות התלויות 
ורק בעבורן הוא מתחן לעבור אל , בארץ
  .הארץ

שטרם פטירתו בכה , מספרים על הגאון מוילא
שהוא מוכן להחליף כל חלקו בעולם , ואמר

כאשר . הבא בעד שעה אחת וספת של חיים
לא משה השיב ה, עד כדי כך, שאלוהו היתכן

יפה שעה אחת בתשובה "מפורשת היא 
ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם 

, א"דוקא הגר, כי על כן). יז, אבות ד" (הבא
, שכידוע היה פרוש מכל תעוגות העולם הזה

היו חיי העולם הזה חשובים בעייו באמת 
שכן איש המעלה חש תדיר שכל . ובתמים

ורו כמום מצוה ומעשה שחסרים לו הרי הן עב
, ומעיין שדוקא אשי העולם הזה. בגופו

, המוסרים פשם על כל האה ותאוה חומרית
בעבור , מוכים בקלות לאבד כל עולמם

  .תשוקה אחת שלא הצליחו למלאה
י על תיבת "הן הן הדברים שכתב רש

אף על פי שיש להם לצדיקים ", "ואתחן"
אין מבקשים מאת , לתלות במעשיהם הטובים

כי הצדיק , פירוש". אלא מתת חיםהמקום 
, איו דורש עבור מעשיו הטובים גמול כלשהוא

ולא עולה על דעתו שמגיע לו שכר על דבר 
על כן לא ותר . שהוא שמת אפו ומקור חיותו

       .לו אלא לבקש מתת חים
  )רבי חזקיהו אליעזר קאהאן(           

  
  )הכ, ג(               "   אעברה א ואראה"
, ה"מר לו הקבוא... בעת שמשה ביקש אעברה א"

אם אתה , ןימשה אתה אוחז החבל בשי ראש
ואם אתה מקיים , בטל סלח א, מקיים אעברה א

  )מדרש". (בטל אעברה א, סלח א
ועתה אם תשא "במעשה העגל ביקש משה 

ואם אין מחי א מספרך אשר , חטאתם
מה ביקש , ותמוה, )לב, שמות לב" (כתבת

אלא . וכי תכופר חטאתם בשל כך, להרויח בזה
, אם תשא חטאתם בזכות עצמם, כותו לומר

ואם אין מחי א מספרך אשר ", מה טוב
מחוק כל זכויותי הכתובים , הייו, "כתבת

וכל "עליו  אשר אמר, בספר מעשי האדם
וסלח , )א, אבות ב" (מעשיך בספר כתבים

  .להם בזכותי
סלח א לעון "ש משחטאו במרגלים שב וביק

 וכאשר שאתה לעון העם הזה ... העם הזה
 

 
כשם ששאת להם , פירוש, "ממצרים ועד הה
כמו כן אף עתה מחול להם , אז וסלחת בזכותי

  .בשל זכויותי אשר רשמו לי מאז ועד הה
אעברה "בעת שביקש , ה"זהו שאמר לו הקב

כיצד רוצה אתה שתימחל לך ". א ואראה
שבעבורה איך כס , "מי מריבה"חטאת 

בטל ", אם רצוך שזכויותך יגיו עליך. לארץ
אל תדרוש שבו בזמן אסלח , כלומר, "סלח א

ואם רצוך , בעבורם גם על חטא המרגלים
בטל אעברה ", שבעבור זכויותיך אסלח להם

  . את בקשתך להכס לארץ, כלומר, "א
  )מגיד דוילא,  מפי רבי יעקב יוסף(

  
רב לך אל תוסף דבר אלי אלי ' ויאמר ה"

  )כו, ג(                             "  עוד בדבר הזה
על פי , א הובא לבאר המקרא"בשם הגר

, שקבלה היתה למשה, האמר בזוהר הקדוש
. תתקבל, "א"שכל תפילה שיאמר בה פעמיים 

ל א רפא א -א"לכן אצל מעשה מרים אמר 
אף כשרצה להכס . ותקבלה תפילתו, "לה
בכוותו , "אעברה א"רץ החל לאמר לא

לכך הפסיקו ". א"להשלים ולומר פעם וספת 
אל תוסף דבר אלי עוד בדבר "ה ואמר לו "הקב
  ".א"להזכיר פעם וספת , כלומר, "הזה

מפי מה הוצרך למוע ממו , ועדיין יש להבין
, ה רוצה להעות לו"אם הקב. לסיים תפילתו

מה , ם לאווא, די" א"אזי גם בפעם אחת 
אלא שגם עין . יועיל אם יאמר פעם שיה

וכך , התפילה הוא חוק המוטבע בטבע העולם
, שתפילה תהא שמעת, ה בעולמו"קבע הקב

, לפיכך. בכוחה לקרוע גזירות בההגת הבריאה
באי , ה לשות את הטבע"כיון שלא רצה הקב

 .לא היח לו לסיימה, קבלת תפילתו
  )א"בשם הגר( 

  
 בי למעכם ולא שמע אלי 'ויתעבר ד"

אלי רב לך אל תוסף דבר אלי ' ויאמר ד
  )כו, ג(                               "עוד בדבר הזה

? ומו, רב יש לך" רב לך: " דבר אחר–" רב לך"
  )י"רש(יהושע 

לשם מה אמר לו : לכאורה הדבר תמוה
די ? וכי רצה להוסיף צער על צערו? ה כך"הקב

וסף דבר אלי עוד בדבר אל ת'לומר לו ' הי
  '?הזה

בכדי לחם את ! מילים אלו באו דוקא, אדרבה
ולהפיג את צערו על כך שלא יזכה , משה רביו

להיכס לארץ ולקיים בה למעשה את כל 
ה ולימד את בי "המצוות שלמד מפי הקב

צער גדול ועצום הצטער משה רביו על . ישראל
ים ה לומר באוזיו מיל"וכאשר מבקש הקב, כך

, דע לך: הרי הוא אומר לו, של חמה ועידוד
הטובים שיעשו בי  כי כל המעשים, משה

ובפרט תלמידך האמן  ,ישראל בארץ ישראל
יהושע הכל ייחשב כאילו אתה עצמך עשית 

 על ידךידך על שהרי,ופעלת



 

 

יתה התורה לישראל ואתה הוא שהחלת 
ובעמל רב לימדת , את המצוות לישראל

ועל כן איך צריך , יימו אותןאותם כיצד יק
, כי תלמידך, להצטער על שאיך כס לארץ

שהיו מושפעים ממך בחייך הם שישפיעו  לך 
  !אחרי מותך

שישפיע לך אף לאחר ' רב יש לך': זו הכווה
ויזכה אותך במצוות התלויות בארץ , מותך

, ובשאר המעשים הטובים שיעשה מכוחך
  !מכח מה שלמד ממך

    ) תיבות אור–ע רבי יעקב ט( 
 
 ולא תגרעו –לא תוסיפו על הדבר "

  )ב, ד(                 "          ממו
הללו , כלפי הפרשים אמורים הדברים

מחפים עבירות , שמוסיפים פה וגורעים שם
אל יוסיפו ואל יגרעו אלא ישאירו , במצוות

  .תורה כתיתה
 ":חפץ חיים"וכך היה אומר ה

,  ף אם כוותו רצויהא, הפשרן בעיי תורה
כמוהו כמי שלוקח סחורה מהחות ומשליך 

שכל העומדים סביבו חושבים , אל ההר
 ואי עדיין מסופק אם –שטרפה עליו דעתו 

 –אבל ברור לי דבר אחד , הוא משוגע או לא
שהמשליך איו בעל החות והסחורה איה 

  .שלו
ד מן התורה מעיד "גם המוותר על קוצו של יו

  ....    עצמו כי הסחורה איה שלובזה על 
  
לא תספו על הדבר אשר אכי מצוה "

אתכם ולא תגרעו ממו לשמר את מצות 
 "אלקיכם אשר אכי מצוה אתכם' ד

  )ב, ד(    
ח איברים כגד "כי האדם יש בו רמ, יובן
והה אם יבא אדם . ח מצוות עשה"רמ

להוסיף מצוה אחת בתורה ולומר שהם 
הה בזה ותן גרעון , ט מצוות עשה"רמ

. שמצא לפי זה הוא חסר איבר, באיבריו
לא תוסיפו על הדבר אשר אכי "וזהו שכתוב 

, "לא תגרעו ממו"כדי ש, "מצווה אתכם
רוצה לומר שלא תהיו , ותגרעו קאי על עצמם

או המשך הפסוק כך . אתם גרעים ממו
הה אתם רואים שאתם , כלומר: הוא

רוצה לומר , "ברלא תוסיפו על הד"בעצמכם 
שכמו שיש , ח מצוות"אין לכם תוספת על רמ

וכמו , ח איברים"ח מצוות כן יש לכם רמ"רמ
ה "כן יש לכם שס] לאוין)[עשין(ה "שיש שס

ואם כן זו הוראה גדולה לכם שצריך . גידין
כי על כל אחד ואחד , "לא לגרעו ממו"ש

, ג מצוות בשלימות"חובה מוטלת לקיים תרי
ח איברים "ג שהם רמ"בתריכמו שהוא שלם 

  ) אדרת אליהו–רבי יוסף חיים (.   ה גידים"ושס

 
אלקיכם חיים ' ואתם הדבקים בד"

  )ד, ד(                   "כלכם היום
, "בעל עבירה"מפי מה קורים לעבריין בשם 

בר 'ואילו לער שכס למצוות קוראים 
בעל 'ו' בר עבירה'למה לא יאמרו ', מצווה
  '?מצוה
איו אלא בבחית , ה שעבירה בידוז, אלא

יתגרש ויפרוש מן העבירה , אם ירצה', בעל'
  .ויעשה תשובה

וכשם , הוא) בן(' בר, 'אבל הכס למצוות
כך איו יכול , שאין בן יכול להחליף את הוריו

אלא דבוק וחבוק הוא , להתק מן המצוות
ואתם "לקיים . בתורה ובמצוות כל ימי חייו

  ".חיים כולכם היום, םאלוקיכ' הדבקים בד
  ) מפי השמועה–רבי אריה לוין                             (

 

ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם "
   )ו, ד(                  "וביתכם לעיי העמים

ת " ר–חכמתכם וביתכם לעיי העמים 
כי כל העוסק בתורה פיו מכורכמים . חולה

 –דם לפי שהתורה מתשת כחו של א. כחולה
  .ל"רביו אפרים ז

) א, קהלת ח(וכשהוא אדם גדול בתורה אז 
יהודה ' ש לר"וכמ". חכמת אדם תאיר פיו"
) דרים' (יך דומים וכוחכמתכם "וזהו . 'פ

שיראו שפיכם ". וביתכם לעיי העמים
ש דגברא רבא קראת "ויומתק כמ, מאירות

חכמתכם "והוא אומרו , התורה שלו
  )חל קדומים(                    .ק"ודו" וביתכם

  
ושמרתם מאד לפשתיכם כי לא "

אליכם ' ראיתם כל תמוה ביום דבר ד
  )טו, ד(     "                    בחרב מתוך האש

מה יוה איה יצולת , משלו כסת ישראל ליוה
אף ישראל אין יצולין אלא , ה'אלא בכפי

  :)ברכות ג(במצוות 
הרי , ל"דשו לו חכמיו זמה חי, ולכאורה

פשיטא כי קיום המצוות הוא המגן על כלל 
  ?ישראל

כפי . ל"ברם יסוד חשוב החילו לו חכמיו ז
כשם שלכל ברא ". בטבע"היוה הן שמירתה 

לזה , לזה בכוחו, ה את שמירתו"ברא הקב
כך ,  לזה בראייתו ולזה בשמיעתו,רוצתומב

  .ה'ישמירתה של היוה בטבע בריאתה הן כפ
שמירת של ישראל בטבע הן , בדומה לזה

. ובכך שוים הם מכל אומה ולשון, המצוות
הרי הוא , כאשר גוי זהר ושמר מלהיפגע

, ה בבריאה"יצול מפי שכך טבע הקב
אבל . שהשמר לפשו יצל מכל פגע ומזיק

אין הוא יצול , כאשר יהודי זהר ושמר
חוק 'מצוה זו היא היא , טבע הבריאה'בגלל 
ששומרת על אדם מישראל לבל יאוה ' הטבע

  ) מליץ יושר–רבי ראובן מלמד (.           לו כל רע
  
הוא ' וידעת היום והשבת אל לבבך כי ד"

האלקים בשמים ממעל ועל הארץ 
  )לט, ד("                              מתחת אין עוד

ה הקדוש "ויש לפרש על פי מה שפירש בשל
) ה עשירה דרוש הרביעימצ, מסכת פסחים(

הלא הלב , דלכאורה למה לב האדם לשמאלו
מקור החכמה , הוא האבר היותר חשוב

ותירץ כי היות ? לו להיות בימין' והי, והיראה
שויתי ) "ח, תהלים טז(שצריך האדם לקיים 

ומצא שאם עומד אדם גד " לגדי תמיד' ד
וזה , ה"כביכול ליבו הוא לימין הקב', ד

וידעת היום והשבות אל "שאמר הכתוב 
ששואל למה גרע חלקו להיות ברא " לבבך

הוא ' כי ד"זאת תשיב לו ? בשמאל האדם
, "האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת

ומצא , )ג, ישעיה ו" (מלוא כל הארץ כבודו"ו
  .ה"שהלב הוא לימיו של הקב

 –ת חלק לוי " שו–ל פאללק "רבי מחם סג(    
  )חסד לאברהם

 
' כאשר צוך ה, את אביך ואת אמךכבד "

  )טו, ה(                            "        אלהיך
מובא שתי " אלהיך' כאשר צוך ה"הביטוי 

) א: פעמים בעשרת הדיברות שבפרשה זו
במצוות כבוד אב ) ב): יב, ה(במצוות שבת 

  ).טז, ה(ואם 
שבי ישראל , מציין בכך הכתוב, י"לדברי רש

 כבוד אב ואם במרה צטוו על השבת ועל
במרחק של , תחה ראשוה במדבר שור(

-כב,  שמות טו- שלושה ימי הליכה מים סוף 
,  כארבעים יום קודם מתן תורה בסיי-) כה

עשר ): "עב, ו(וכן שיו במסכת סהדרין 
שבע שקיבלו , אל במרהמצוות צטוו ישר

, )בי כל העמים, חצאצאי (עליהן בי ח 
- סדרי שיפוט בבתי(יין והוסיפו עליהם ד

  ".ושבת וכבוד אב ואם) הדין
  

מפרש את , "ערוך השולחן"הגאון בעל 
בפסוק " אלהיך' כאשר צוך ה"הביטוי 

שלפיו מצוות כבוד הורים היא מן המצוות 
ותפשטה מקדמת דה בכל אומה , השכליות

 בה ואפילו הכופרים בתורה זהרים: ולשון
עם , אבל אחו, מפי השכל והטבע האושי
הוזהרו על כך , סגולתו של הבורא יתברך

לא עשה אותן מפי , שהמצוות השכליות
אלא מחמת הציווי של , השכל הטבוע בו

  .הקדוש ברוך הוא בתורה
כיוצא בכך כותב בעיין זה רבי זלמן 

מצוות ": אזים  לתורה"בעל , סורוצקין
קו בה אומות העולם אולי כבוד הורים החזי

וגם בזמו תמצא קיבוצים : יותר מישראל
, של פורקי עול מלכות שמים) קבוצות(

לכן . שמדקדקים מאוד בכבוד אב ואם
כבד את אביך ואת : "ציוותה התורה לישראל

יש לכבד את  - " אלהיך' כאשר צוך ה, אמך
משום מצוות ) בחייהם ובמותם(האב והאם 

,  להוריםת טובהולא משום הכר, הבורא
שהביאוהו לעולם וזיכוהו בכל מעמי 

  ...החיים
 
כי לא , ושמרתם מאד לפשותיכם"

  )טו, ד("                         ראיתם כל תמוה
יום אחד קרא הרבי מקוצק לתלמידו רבי 

, ר מגוסטיין לעתיד"האדמו, מאיר-יחיאל
  :אמר לו. שהיה מרבה בצומות

כי , אם אתה טובל תמיד במקוה אין רע
אולם . המקוה מטהרת את האדם מישראל

הה כתוב . התעיות שלך הן גד התורה
כי לא ראיתם , ושמרתם מאד לפשותיכם"

  ".כל תמוה
היש לשמור , מה עין רישא לסיפא: ולכאורה

על בריאות הגוף בגלל שלא ראיו בסיי כל 
  ?צלם ודמות

ם אדם מתעה ומזיק א, הסביר הרבי, אלא
 גם זאת –" קדוש"לבריאותו ומעמיד פי 

  .זרה-היא עבודה
 

' כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ד"
אלקיך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב 

   "אלקיך תן לך' לך על האדמה אשר ד
  )טז, ה(   

שאל רבי חיא בן עגיל את רבי חייא בר 
מפי מה בדיברות הראשוות לא : אבא
ר בהם טוב ובדברות האחרוות אמר אמ

... עד שאתה שואלי: אמר לו? בהם טוב
וכי סופן להשתבר . הואיל וסופן להשתבר

חס ושלום פסקה : אמר רב אשי? מאי הוי
  .)בבא קמא ה(טובה מישראל 

ועוד ? איך אפשר שלא ידע פסוק ערוך, קשה
מפי מה חס על כי טוב יותר מעל אריכות 

לכן ראה , ל פי שישתברוואף ע, ימים דכתיב
, דהרבה שתו, דודאי לא שאל על הלשון

שלא אמר טובות העולם , אלא על העיין
הוא " למען ייטב"פירוש , הזה בראשוים

הוא " ולמען יאריכון ימיך"בעולם הזה 
דלמה לא אמר , ועל זה שאל, בעולם הבא

. איי יודע: ואמר לו? הבטחה דעולם הזה
ם אמר כלל הבטחה פירוש איי יודע א

דאיהו סבר כרבי יעקב , לעולם הזה בתורה
ורבי , דדרש הכל לעולם הבא:) קידושין לט(

ולכן לא , חייא אמר לו דקאי על עולם הזה



 

  

כיון ששתברו ופרחו , אמר בראשוות
שאר הטוב ' האותיות למעלה אזי לא הי

אבל אריכות ימים קאי , בעולם הזה כלל
שפרחו שארו ודאי על עולם הבא ואף 

  .במקומם למעלה
  ) מפי השמועה–רבי אריה לוין             (

  
אל כל ' את הדברים האלה דבר ד"

קהלכם בהר מתוך האש הען והערפל 
קול גדול ולא יסף ויכתבם על שי לחת 

  )יט, ה(                       "אבים ויתם אלי
  )תרגום( ולא פסק –" ולא יסף"

שאמר בסיי איו שהקול , הכווה היא
וצריך שיהא קול זה שמע תמיד בליבו , פסק

וכמו , של אדם ובכל יום יהיו בעייו כחדשים
" אשר אכי מצוך היום"שדרשו על הפסוק 

ואם כן צריך האדם ). י שם"ראה רש, דברים(
להרגיל את עצמו כאילו הוא שומע את הקול 

זריז לקיים ככל ' ועל ידי זה יהי, תמיד
  .וטלת עליוהמצוה המ

זה יורה שקול , אבל אם לא זהר במצוות
, שאר בסיי ולא לקח את הקול עמו לתמיד

' אוזן זאת ששמעה בהר סיי'וזהו שאמר 
ומשם , דהייו רק בסיי שמע, :)קידושין כב(

ואילך שוב איו שומע את הקול והוא שכח 
  .לכן תעש אוזן זאת, ממו

כאשר דבאמת , וראה דהכל תלוי בשמיעה
צריך לעשות השתדלות ', זוכים לשמוע דבר ד

ואם , ח האיברים"שהדברים יכסו לכל רמ
הרי כל הגוף משתעבד , השמיעה כראוי
, מוכח ששמע רק מקופיא, לקיום המצוות

כדאמרי אישי שכס באוזן אחד יוצא 
ומשום כך איו עושה שום , מהאוזן השי

והדברים כאילו , רושם על שאר האיברים
וכן מדקדק ואומר , רו רק באוזן לבדשא

דהייו שרק האוזן שמעה ולא ', אוזן ששמעה'
ומפי כך עש , שמעה ולא שאר האיברים

  ) שביבי אור–רבי צבי פסח פרק             (.באוזו
  
  )ד, ו(    "אחד' אלקיו ד' שמע ישראל ד"

 דוכן ,  בשמע הוא גדולעבקריאת שמע 
ין על אחדותו שזהו שאחו מעיד, שבאחד
ולא " "אכי"הוא גד " אלקיו' וד. "יתברך

שהן כללות המצוות עשה ולא ' גו" לך' יהי
כלומר שאחו מקבלין עליו מצוות , תעשה

וכן בפרטות , עשה ומצוות לא תעשה לקיימן
ש "יש בקריאת שמע שלוש עשה מצות כמ

ביאורים על [א "ל בי"וז(בזוהר פרשת תרומה 
רברבי דפסוק שמע ' וד' ע.] הזוהר חדש מט

  ].ועד השי. 'הוא עד א
  )א למשלי" פירוש הגר–רבי אליהו מוילא          (

  
)  ד, ו("  אחד' אלהיו ה' ה, שמע ישראל"

במלים ובאותיות שבפסוק זה מצאו חכמי 
העולים , ישראל רמז למספר הקרואים

בשבתות ובכל מועדי , לתורה בימות החול
  :השה

,  זו שלוש אותיות במלה-" שמע. "א
המרמזות לשלושת הקרואים העולים לתורה 

, בתעיות ציבור, בימי שי וחמישי בשבוע
ובמחה ) חוכה ופורים(בחגים מדרבן 

  .בשבת וביום הכפורים
,  במלה זו חמש אותיות-" ישראל. "ב

המרמזות חמשת הקרואים העולים לתורה 
בשלושת הרגלים ובראש " (שבתון"בימי 
  ).השה

שאסור , שם הויה( במלה זו -" י--ד-א ".ג
המרמזות , ארבע אותיות) להגות באותיותיו

לארבעת הקרואים העולים לתורה בחגים מן 

חדשים -ראשי" (ימים טובים"התורה שאים 
  ).וימי חול המועד

,  במלה זו שש אותיות-" אלהיו "....דדדד
המרמזות לששת הקרואים העולים לתורה 

גד ששת ימי כ(ביום הכיפורים הקדוש 
  ).המעשה בשבוע

 בשתי המלים החותמות -" י אחד--ד-א "....הההה
המרמזות , את הפסוק שלפיו שבע אותיות

- לשבעת הקרואים העולים לתורה ביום שבת
  .בין שחרית למוסף, קודש

  
  )ה, ו(   "אלהיך בכל לבבך' ואהבת את ה"

על מצוות אהבת השם שבפסוק זה כותב רבי 
: ח"מצווה תי, "ךספר החיו"אהרן הלוי ב

שישים כל מחשבתו וכל , ראוי לו לאדם
, ויעריך בלבו תמיד; מגמתו אחר אהבת השם

וממשלה ,  עושר ובים- כי כל מה שיש בעולם 
ברוך ,  הכול כאין וכאפס כגד אהבתו-וכבוד 

ויעשה ככל יכלתו להרגיל מחשבות לבו . הוא
והקובע . כל היום באמותו וייחודו של השם

בעייים הגשמיים ובהבלי העולם מחשבותיו 
או , אלא להתעג בהם בלבד, לא לשם שמים

 ביטל - להשיג כבוד העולם הזה ולהגדיל שמו 
  .עשה זה ועשו גדול"

בעיין זה היה אומר רבי ישראל מאיר 
כשם שבמצוות ": חפץ חיים"בעל , מראדין

, שבפרשה זו) ח, ו" (וקשרתם לאות על ידך"
לף פעמים לא צא ידי אפילו שן פסוק זה א

אם לא קשור ויח את התפילין על , חובתו
הוא הדין גם במצוות : הזרוע והקדקוד

לא די לו בקריאת הפסוק ', אהבת ה
אלא : ערב ובוקר.." אלקיך' ואהבת את ה"

כדי לעורר בלב , עליו לעמול בלא הפסק
  .בפועל ממש' אהבת ה

 
ושתם לביך ודברת בם בשבתך "

  "  לכתך בדרך ובשכבך ובקומךבביתך וב
  )ז, ו(

תלמוד ?  יכול אפילו שכב בחצי היום–" ובשכבך"
? יכול אפילו עמד בחצי הלילה, "ובקומך"לומר 

, "בשבתך בביתך ובלכתך בדרך"תלמוד לומר 
זמן שכיבה וזמן קימה , דרך ארץ דיברה תורה

  )י"רש(
, עד כמה גדול כח של קריאת שמע בזמה

תוב אצל גליית אפשר לראות ממה שכ
ויגש הפלשתי ", )טז, א יז-שמואל(הפלישתי 

סוטה (, ואמר רבי יוחן, '"השכם והערב
כדי לבטלן מקריאת שמע שחרית :): מב

ובשביל זה שיבטל את ישראל ', וערבית
ולדאבוו . מקריאת שמע בזמה חשב לצחם

הרבה מאיתו אים יודעים אפילו מה 
 קריאת ומאחרים זמן, שהפלישתי הזה ידע

, ואים מדקדקים על עיין גדל שכזה, שמע
, ויש שמקדימים מהלך השעון לשעה שלמה

ובחודשי החורף יש שקוראים קריאת שמע 
ומבטלים , של שחרית קודם עלות השחר

  .בידיהם מצות עשה של קריאת שמע
  ) על התורה–רבי ישראל מאיר הכהן מראדין      (

  
  

  משל ונמשלמשל ונמשלמשל ונמשלמשל ונמשל
וראו כל '  כבוד ה ונגלה–נחמו נחמו עמי 

  דבר' בשר יחדיו כי פי ה
 אם יתערבב שטר אחד שהוא שוה :משל

אלפי זהובים בין שטרות שאים שוים 
ואחו חפש אחר השטר היקר מפי , מאומה

והה , ידיעתיו שהוא בודאי מצא בתוכם
כבר עברו בידיו אלפי שטרות ועדיין לא 

מצאו את השטר היקר אשר או מחפשים 
היתכן שחדל מחיפוש בטעה כי , אחריו

אדרבה ואדרבה ככל ? בודאי לא מצאהו עוד
 יקרב –שחלפו יותר ויותר שטרות שלא שוים 

קץ עבודתיו כי בקרוב מצאהו שהרי ברי לו 
  . שהשטר היקר תערבב בייהם

לפעמים עולה בדעת האדם מחשבה : ומשל
היתכן לו להאמין כי דוקא בשה הזאת 

וכי שה זו , ו ופדות פשיותבוא ישועתי
והיתכן , תהיה שוה מכל השים שעברו

שבשה זו ייעשו לו יסים ופלאות אשר לא 
היו מימות החורבן עד עתה ויבה הבית 

  ?ותבוא גאולתיו ופדותיו מכל העמים
אך טעות גדולה היא אדרבה ואדרבה הרי 

כמוס עמדי חתום "בודאי שיום אשר הוא 
מיוחד לגאולה העתידה יום , "באוצרות

" כי היום בוער כתור"כמאמר הביא מלאכי 
וכל מה , ואו מחפשים אחריו ומחכים לו

 עוד יותר יתקרב קץ –שעברו יותר ימים 
תקותיו ועליו להתחזק באמוה ולקוות בכל 
יום אולי היום הזה הוא היום הגדול והורא 

הוא יום , אשר בא יבוא בלי ספק שבעולם
  .ופדות פשיוגאולתיו 

משה רוזשטיין ' צ ר"ספר אהבת מישרים להגה(
  )ה'ל משגיח דישיבת לומז"זצ
  
  

        הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות 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
מה ובבין הפטרות רצופות העוסקות בח

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 
בית בכדי שכשיכס לביתו יזכר כיסת ה

  .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

ופרטי  דין זה (.באיסור צריך לקלף מקום זה
  )עייו  בפוסקים

עוד תקה שכשאדם עושה סעודה לאורחיו * 
מחסר מעט , ואפילו סעודת מצוה, ולביום ח

, 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(

מהג  הרבה (.ל ראשבמקום החת תפילין ש
  )מהספרדים לא להיח אפר

הגו לשבור כוס זכוכית בחופה לזכור את * 
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 , רעים בבית משתה ייןמ

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

 יום צריך 30המערבי לאחר הפסקה של 
והקריעה צריכה להיות . לקרוע קריעה בבגדו
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מצד שמאל של בגדו ) מ" ס8(בגודל טפח 
ציון היתה מדבר : "בזמן שקורע אומר

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

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

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

וכן  פוסקים גדולי .על שטח הר הבית
  הפוסקים  היום

  
  

 מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים 
ולפתע פרץ , ר כסידמהל העבודה החווי

  בבכי
והגם שלפעמים , עם סגולה הוא, העם היהודי

יש חלקים ממו שמסים להתחמק 
ולהשיל את הכתר הוצץ מעל , מההגדרה הזו

במקרים רבים הם חוזרים אליו , ראשם
  .מרצום ושלא מרצום

יהודי אחד שיגר מכתב אל הגאון רבי יצחק 
 ובו סיפר שלפי קרוב ליובל, זילברשטיין

שכמעט , שים התגורר ביישוב בארץ ישראל
ואף הקפידו על , כל תושביו היו שומרי שבת

כך שמכויות של מחללי שבת לא יכסו 
  .מכיסת השבת ועד ליציאתה, בשערי הישוב

כס אחד התושבים לבית , בשבת אחת, והה
וסיפר שבפסי , הכסת וכולו סער ורגש

הלת מת, שהיו סמוכים מאוד לישוב, הרכבת
  .ברגעים אלה עבודה לתיקון המסילה

המתפללים הזדעזעו מחילול השבת 
, שעשה בקרבת מקום מגוריהם, בפרהסיא

ובפרט על ידי גוף ציבורי המקבל תקציבים 
ויצאו כולם בצוותא חדא אל , גם מהם

  .כדי לעצור את העבודות, מסילת הרכבת

קבוצת המתפללים עמדה על הפסים ולא 
  . בצע את העבודהאיפשרה לפועלים ל

, חלקם מחה בקול גדול על חילול השבת
  .וחלקם מע בגופו את המשך העבודות

' המתפללים יגשו אל מהל העבודה שהי
. ותבעו ממו להפסיק את העבודה, במקום

שגם אי הייתי , השיב המהל, האמיו לי'
אבל , רוצה לישב כעת בביתי בשקט ובמוחה

הממוים מה אעשה ואי כפוף להוראות 
אם תביאו לי אישור להפסיק את ; עליי

אי משחרר ברגע זה את כל , העבודות
  !'הפועלים והולך הביתה

, לפתע. לרגע השתררה במקום מבוכה קלה
, קומה ורזה-יצא מתוך הקבוצה יהודי מוך

, ידוע כאחד המתפללים השקטים' שהי
שבדרך כלל איו משמיע את קולו בבית 

התקדם ,  עין ציבוריהכסת בשום וויכוח או
ופה , הפשיל את שרוולו, לעבר מהל העבודה
לאיזה אישור אתה ': אל האיש בזעקה

  '?ממתין
  'הה כאן כתוב שאחו יהודים'

הוכחים היו בטוחים שהאיש הפשיל את 
שרוולו כדי להרים את ידיו על מהל 

ולהרביץ לו כהוגן על שהעז להפריע , העבודה
יהודי המוך אבל ה. את מוחת השבת

  :המשיך וצעק
האם אתה זקוק לאישור שאחו יהודים '

, הה לך? וצטוויו בתורה על שמירת השבת
כאן על זרועי חקוק מספר המוכיח לך כאלף 

  !עדים שאחו יהודים
והאם , מספר זה חקק על זרועי באושוויץ'

זה לא מספיק לך כדי להגיע למסקה שאסור 
  !...?לו לחלל שבת

הה , תראה':  ליבו הפצוע הוסיףומהמת
ויהודים צריכים , כאן כתוב שאחו יהודים

  !'לשמור שבת
תקפו בהלם למשמע , האשים שהיו במקום

אבל מה שקרה אחר כך הפתיע את , הדברים

שאולי לא , גם את המתפלל המוך, כולם
  .המתין לתגובה שכזו ממהל העבודה

  
  !'אחים לאותו עם קדוש, אחים אחו'

' לא הי. ואלם דום, מהל החוויר כסידה
  .בכוחו להוציא הגה מפיו
... ופרץ בבכי סער, לאחר דקותיים התעשת

גם הוא הפשיל את שרוולו והציג בפי 
- חקוק על זרועו' הוכחים את המספר שהי

  !!!הוא
, בתגובה ספוטית התפל על היהודי המוך

  !אחים אחו': ואמר לו, חיבקו וישקו
, אי מבטיח לך! ותו עם קדושאחים לא

עם או בלי , מהיום והלאה אי שומר שבת
הממוה היחיד !!! אישור מהממוים עליי

  !!!ה מעתה רק הריבוו של עולם'יהי
אף אחד מהפועלים ' לאחר כמה דקות לא הי

  . כולם הלכו הביתה; על המסילה
  )קמח-ברכי פשי קמו(.                     עם סגולה

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

 ה.ב.צ..ת


