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ראה אכי תן לפיכם היום ברכה "
  )כו, יא(                                              "וקללה

העדתי בכם היום את השמים ואת "
הארץ החיים והמות תתי לפיך הברכה 

ה אתה 'למען תחי והקללה ובחרת בחיים
  )יט, ל (                "וזרעך

שבת (ל "חכמיו זיש לפרש על דרך שאמרו 
שוב יום אחד לפי : שרבי אליעזר אומר.) קג

וכי אדם יודע מתי : ושאלוהו תלמידיו, מיתתך
אמר ? ימות כדי שידע יום שלפיו לשוב בו

. 'אדרבא ישוב היום שמא ימות למחר: להם
על ידי , הרי כשהאדם זוכר תמיד לקבר יובל

זה הוא תמיד בתשובה ומעשים טובים שהם 
וממילא זוכה לחיים , י הפורעיותכתריס לפ

וכמו שפירש בספר הקדוש ועם . וברכה
חיים ) "ה, תהלים כא(אלימלך מה שכתוב 

". שאל ממך תתי לך אורך ימים עולם ועד
שאם האדם יודע שהחיים בעולם הזה הם רק 

, וצריך לשמור עליו להחזירו בטוב, שאולים
וזוכה לאורך , ממילא מתקן מעשיו לטובה

אם .  לחיים צחיים בעולם שכולו ארוך,ימים
האדם מוזהר לעשות , כן על ידי הקללה והמות

לכן יפה מייחס את שיהם , הטוב והישר
  .'לתיה מאת ד

  ) לדוד להזכיר–רבי דוד היילפרין ( 

 
  "ראה אכי ותן לפיכם היום ברכה"

  )כו, יא(                   
: רביםוסיים בלשון , "ראה: "פתח בלשון יחיד

אומר רבי חיים , מכאן ראיה? "לפיכם"
שאפילו , ל מפראג"אחיו של מהר, מוורמיזא

יודע המוכיח כי מכל המקשיבים ללקחו יושפע 
אל ימע דבריו מן , רק אדם אחד ויחיד

שכן מציו למשה רביו שדיבר בפי . הציבור
בעוד שדבריו היו , "לפיכם"כל ישראל ואמר 

כדי , "ראה"לו מכווים אל היחיד ואמר 
  .להציל פש אחת מישראל

  
  :סח רבי מדלי מקוצק

, תית התורה היא שוה לכל אחד מישראל
בעוד , "ותן לפיכם"לכך אמר בלשון רבים 

תלויה במדרגת , ההתבוות וההסתכלות בה
  ".ראה"ולכן אמר בלשון יחיד ,  כל אחד ואחד

                                            
ראה אכי ותן לפיכם היום ברכה "

  )שם(    " את הברכה אשר תשמעו, וקללה
  :יץ'חיים מאיר מויז' סח הרבי ר

מה , אמוה פשוטה, "שמיעה"יש אמוה של 
ויש אמוה של ; שכל יהודי שומע מאביו וזקו

, של התבוות והסתכלות שכלית, "ראיה"
  .ן בה רבשהסיכו, חקירה

 
  
  
  
  
  
  

, "ראה"אמוה בבחית : וזה שמרמז הכתוב
כי החוקר עלול , יש בה גם ברכה גם קללה

, אבל אמוה שכולה ברכה; להסתבך בכפירה
בחית , אין זאת אלא האמוה הפשוטה

  ..."אשר תשמעו, את הברכה "–" שמיעה"
  
  ) כו, יא("                               ברכה וקללה"

והמה , יהיו ברכה כאשר ישמעו אותםש, יאמר
, בעצמם יהיו קללה לאדם הבלתי שומע אותם

כי בהיות המצוות טובות בעצמן הה כפי 
פעמים יהיו ברכה כאשר הם ישמעו , המקבלים

כי כאשר לא , ופעמים יהיו קללה, אותם
  .יקיימו אותם המה יהיו להם למוקש ולקללה

ישרים כי ) "'ד י"הושע י(ש הביא "ד מ"והוא ע
וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו ' דרכי ה

, שהם בעצמם ישרים וטובים, ל"ר, "בם
ואמם בבחית המקבלים כבר יהיו טובים 

ובבחית , ואותים להליכה בהם לצדיקים
ויקרה . הפושעים יהיו דרך רע ומכשול בערכם

, כלחם בשר ויין, בזה מה שיקרה במזון הטוב
 וכאשר יקחהו ,שהוא מזון טוב ואות בעצמו

האמם . יזון ויבריא ויחזק בו, אדם בריא וטוב
אם יקח אותו אדם חולה ממחלת הצד או 

לא , כבר יהיה לו מזיק וממית, המוקדח
א בבחית רוע "בבחית טבע המזון הפועל כ

     )אברבאל(    .וקלקול טבע האדם המקבל אותו
  
        )כז, יא("        את הברכה אשר תשמעו וגו"
להעיר כי מלבד הברכה המושגת , "את"ומרו א

אשר "והוא , עוד לו עמה יעוד הטוב', מדרך ה
כי השמיעה בתורה הוא תעוג מופלא , "תשמעו

שמעו ) "'ה ג"ישעיה (כאומרו , ומחיה הפש
, והמרגיש בטעם התורה, "ותחי פשכם

תשיחו פשו כי עליו לשלם גמול טוב לותן 
ריך לומר שאין ואין צ, מתה טובה מופלאת

  .לתבוע שכר עליה
ולא הזכיר לא , ותלה הכתוב הברכה בשמיעה

דברי אלקים שהשומע  לפי, מעשה ולא שמירה
כי יש , התורה מטיבה פשו ומיישרתו, חיים

פתיחתא דאיכה (ל "כאומרם ז, סם חייםבה 
: ל"וז) מ רבי אבא בר כהא"דה' רבתי ב

לזה תלה , המאור שבה היה מחזירן למוטב
   )'ח הק"אוה                                   ( .ל בשמיעההכ

 
  )כח, יא("             'והקללה אם תשמעו וגו"
הרי הוא , המוע עצמו משמיעת התורה', פי

וזה הוא שיעור הכתוב , מקולל מעצמו
ועוד , זו היא הקללה" והקללה אם לא תשמעו"

כמו , לו שיסובבו לסור מכללות דרך החיים
ולא זו ', וסרתם מן הדרך וגו"מר אומר שג

כאמרו , בלבד אלא יחצוב לו בארות שברים
  )'ח הק"אוה   (                      .'ללכת אחרי וגו"

 
  )כח, יא("                        ללכת' וסרתם וגו"
 ופי תיבות ס–) ל, יא" (הלא המה בעבר הירדן"

שהיו לפי שעד עתה היו העים על ידו . אהרן
תעית (ועתה פסקו העים , מראים להם הדרך

  .לכן צריך ליתן להם סימן לידע הדרך). ',ט
  )ט"בעה(           

ותצתם את מזבחתם ושברתם את "
מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי 

               )ג, יב(                       "        אלהיהם תגדעון
ומצבות דמזבחות , שה הכתוב במכוון

יתכן דהמה ) 'ספרי שופטים ו(שאהובה לאבות 
ותצתם את "לכן , מהאבות שבו לשמים

אבל אשרות , ג"שהם עבדו לעו, "מזבחותם
ולכן אשרות , ג"ופסילים בטח הן עשו לעו

, ג"שהם ודאי עשו לעו, ופסילים תיכף תשרפון
)  חכמהךמש (                                               . ופשוט

   
" 'אלקיכם וגו' ואכלתם שם לפי ה"

  )ז, יב(                                  
' ושמחתם לפי ה) "ב"לקמן פסוק י(וכתיב 

בתחילה כשהמקדש , וביאר בזוהר". אלקיכם
אבל עתה . 'היה קיים היו מתראים לפי ה

היאך או יכולים לקיים לאכול ולשמוח לפי 
יושב עצמו לאכול על אלא בתחילה כשאדם . 'ה

וכיון ', מברך על הלחם המוציא כו, שולחו
וצריך אז להתחיל , שמברך באה השכיה לפיו

ת על השלחן להיות מקוים בו "לדבר בד
זה השלחן אשר ) "ב"א כ"יחזקאל מ(הפסוק 
' ואכלתם שם לפי ה"ואמר ". 'לפי ה
הואיל ועומד אדם לפי אדוו צריך , "אלקיכם

יים ליתן להם מה שהוא עצמו לחון את הע
ולא להיות בלען על שלחו כדרך הלעטה , אוכל

, )ל, בראשית כה(כמו עשו שאמר בו , ובלעות
ובטן רשעים ) "'ג כ"משלי י(', הלעיטי וגו"

כתיב " אלקיך' ואכלת לפי ה"לכן , "תחסר
ולא יעסוק בדברים , ולא לפי כחות החיצוים

כ "ואח, ת ובצרכי סעודה"א בד"בטלים כ

, בכוס של ברכה" אלקיך' שמחת לפי הו"
שצריך לשמוח ולהראות שמחכה כשמברך ולא 

ואז השכיה שורה למעלה על , עציבת כלל
  .כ"ע" אלקיך' לפי ה"והייו , ראשו

שאמרו , ורמז של שמחה מצא בכוס של ברכה
דברים אמרים בכוס של ' י) א"ברכות (ל "רז

וסימם ,  ארבעהואו אין לו אלא', ברכה כו
                       .     ה"כ שמח"הי אומר שסימם ג, חמשה

                            )'ה הק"של(

  
אלקיכם ושמחתם ' ואכלתם שם לפי ה"

בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך 
  )ז, יב("                     אלקיך' ה

 ג"שבזמן הרה, ואי שמעתי מפי מגידי אמת
ר יוסף "כמהר, מלומד בסים, קדוש יאמר לו

 ל כשבתו על כסא מלכותו"קובו זצ
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איש אחד צוע אמרו שהיה לו , בשלויקי
והלכו אצלו מגדולי ישראל , מגיד ומגלה רזין

שהיה אומר , רבי העיר המה ראו כן תמהו
והן קדם לא הוה בר הכי , סודות וסתרות

,  רבןמפום' ג הז"והגיע השמועה להרה, כלל
צאו וראו כיצד איש זה מתהג : וכה עם

ידעו שהוא : והשיבוהו, באכילה ושתיה
והשיב , אוכל הרבה יותר משאר בי אדם

, כ אין צריך בדיקה וחיפוש"א: 'ג הז"הרה
, א"פומיה מחכים עלוהי כי הוא מהסט

, דהקדושה איו שורה באדם שאוכל הרבה
, היהוכך , ואי גוזר ששום אחד לא ילך אצלו
  .א"דפירשו ממו ותגלה דהיה מהסט

, ומאחר עלות כל הדברים אשר ראו עייך
, ודאי אמר לבעל תשובה למעט באכילתו

ואף אותו המעט לא יקפיד עליו שיהיה עולה 
כי אם הלחם אשר הוא ", על שלחן מלכים

צדיק ) "כה, משלי יג(כי , לקיום הפש" אוכל
  )שמחת הרגל(                ".אוכל לשובע פשו

  
  " כי יקום בקרבך ביא או חלם חלום"

  )ב, יג(                                     
' מה זה עשה ה, יתמהו לאמר' רבים מיראי ה
אבל התשובה . כ כח הכופרים"לו להגביר כ

כי יקום בקרבך "לשאלה זו מפורשת בתורה 
" או מופת"בשמים " ותן אליך אות' וגו

לא תאבה לו ...  והמופתובא האות, בארץ
אלוקיכם ' כי מסה ה, ולא תשמע עליו

כי אפשר , ומפורש בכתובים אלו', אתכם וגו
, שכאשר יקום ביא שקר להסית ולהדיח

ויתן  אות בשמים כי מחר תעמוד החמה 
יתו לו כח מן השמים שיתקיימו , במקומה

כי ", ומפי מה הוא כך, דבריו והחמה תעמוד
כ בעקבתא "וא". תכםאלקיכם א' מסה ה

וצרפתים ) "'ג ט"זכריה י(דמשיחא דכתיב 
, "כצרוף את הכסף ובחתים כבחון את הזהב

צירוף אחר , שצריך להיות קודם בוא המשיח
אין מקום לתמוה , ובחיה אחר בחיה, צירוף

כי , על הכח שיתן לביאי השקר בימיו
  .אותו' מסה ה

כי טבע כל דבר להתגבר בכל , עוד אמר
כן הוא כר , כוחותיו בהגיע זמו להתבטל

וכאשר , וכן החושך בסוף הלילה, טרם יכבה
שם (קרובים הימים אשר יתקיים הכתוב 

ואת רוח הטומאה אעביר מן ) "'פסוק ב
כ הטומאה מתגברת בכוחותיה "ע, "הארץ

, באופן שלא היה כן מימות עולם, האחרוים
כי ימי הישועה קרובים , ומזה וכל להבין

  . )ל"ז" חפץ חיים"דברי הקדוש בעל (, בואל
  )ל"קובץ מאמרים לרב אלחן וסרמן זצ                (

  
לא תשמע אל דברי הביא ההוא או אל "

אלקיכם ' חולם החלום ההוא כי מסה ד
' אתכם לדעת הישכם אהבים את ד

  )ד, יג("אלקיכם בכל לבבכם ובכל פשכם
או ל "חכמיו ז, מדוע אין רמז בביאים

בזוהר הקדוש על הקמת המדיה ליהודים 
והלא גילו צרות עיקבתא , לפי ביאת המשיח

והיאך עלם מהם , דמשיחא ודרך הגאולה
ויש לומר שתקופה זו של הקמת ? הדבר

תקופת פורעויות לפי ' המדיה לא קרוי
ה אתחלתא 'וכן לא קרוי, ביאת המשיח

, "תקופת סיון"אלא יש לכותה , דגאולה
ועיקר הסיון . וות אין מגלין קודםוסי

בהקמת המדיה להביא יהודים מארצות 
אם , שוות ולהעבירם במבחן בארץ ישראל

תקפים הם להחזיק בתורה במצוות 
ומי שמבין גדר סיון יבין שדבר , ובאמותם

  .זה אין הקדוש ברוך הוא מגלה קודם
  ) טעם ודעת–רבי מרדכי פוגרמסקי     (

ם תלכו ואתו תיראו אלקיכ' אחרי ד"
ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו 

  )ה, יג(                                "תעבדו ובו תדבקון
 וכי אפשר לו לאדם –" אלקיכם תלכו' אחרי ד"

, דברים ד(והלא כבר אמר , להלך אחר שכיה
אלא להלך אחר ? "אש אכלה הוא' כי ד) "כד

ש ערומים מה הוא מלבי: ה"מידותיו של הקב
אלקים לאדם ' ויעש ד) "כא, בראשית ג(דכתיב 

אף אתה הלבש , "ולאשתו כתות עור וילבישם
  .)סוטה יד... (ערומים

... חון ורחום' אף אתה הי, מה הוא חון ורחום
  :)שבת קלג(

והה לפי זה צריך להבין הא דאמרו רבותיו 
בו ' תלמיד חכם צריך שיהי'.): סוטה ה(ל "ז

והלא לעיל מייה ', בשמייתאחד משמוה 
אמר , כל אדם שיש בו גסות הרוח'אמרו שם 

', ה אין אי והוא יכולין לדור בעולם"הקב
ואיך , ה"ואם כן אין זה ממידותיו של הקב

מותר להתדבק במדת הגאוה אפילו במדה 
  ?של שמיי שבשמיית

דהה בספרים הקדושים ? אבל יש להסביר
וך הוא ה בר'כתוב בדרך רמז שהשם הוי

, הייו מספר שמוה, ז"מספר קטן עולה א
והמספר שמוה כל כמה שתכפיל אותו 

דהייו אם תכפיל שי פעמים שמוה , יקטין
שהוא במספר קטן , יעלה מספרו ששה עשר

אם תכפילהו ארבעה פעמים שמוה , שבעה
ומספר קטן שלו , יעלה מספרו שלשים ושתים

עד שאם תכפילהו , וכן הלאה, חמישה
שמוה פעמים שמוה יעלה מספרו ששים ב

ומספר קטן , וארבע שבמספר קטן שלו עשרה
  .עשרה הוא אחת

תלמיד חכם צריך להדביק , וזהו הכווה
בו שמיי ' שיהי, ה"במידותיו של הקב

ית ככון מאוד , ל"שבשמי ולפי דעתי
  . ואולי כוותי אל האמת, בסיעתא דשמיא
 )הל ברוך א–רבי ברוך גריפלד (         

 
     "אלקיכם תלכו ואתו תיראו' אחרי ה"

  )ה, יג(                                 
ל שאל "זצ" חפץ חיים"שמעתי שה

י "הא כתב רש, ל"ר מגור זצ"להאדמו
שכל , )'ד ה"ר מ"והוא מב', ו א"בראשית ט(

כ למה "וא, הוא מופלג" אחרי"מקום שאמר 
ריך הרי ודאי שהאדם צ, "אחרי"כתוב פה 

  . להשתדל להיות יותר קרוב
שאם אדם מרגיש , שזהו לרמז: ותירץ לו

ידע שהוא מופלג , ת"שהוא קרוב להשי
שאפילו מי , ועוד אמר. ת"ורחוק מאד מהשי
, רחוק ז גם במצב של"בכ, שהוא מופלג מאד

  .כ"ע, ת"יש מקום ודרך ללכת אחרי השי
לקמן (שזהו מה שכתוב בקרא , ואי שמעתי

משם ... יהיה דחך בקצה השמיםאם ) "'ד' ל
הייו אפילו אם האדם הוא במצב , "יקחך

מ אם עדיין לא יתק לגמרי ואחז "מ, דח
הייו שיש בו עוד איזה קודה , בקצה השמים
בקצה "בכח אותה קודה , של רוחיות

ה ברחמיו מעלהו ומקרבהו "הקב, "השמים
  .  אם רק ברצוו של האדם להתקרב', אליו ית

  )זכרון שמואל                (     
  
  )ה, יג("              אלהיכם תלכו' אחרי ה"

  ?וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכיה
  )גמרא(ה "אלא להלך אחר מדותיו של הקב

  :ן בפירושו לתורה"כתב רמב
אי אפשר לזכור בתורה כל ההגות האדם עם 
שכיו ורעיו וכל משאו ומתו ותיקוי הישוב 

אבל אחרי שהזכיר מהם , כולםוהמדיות 
לא תקום ולא , לא תלך רכיל: כגון, הרבה
לא תקלל , לא תעמוד על דם רעך, תיטור

 חזר –מפי שיבה תקום וכיוצא באלו , חרש
, בכל דבר" ועשית הישר והטוב"ואמר 

דיבורו "ו" פרקו אה"ואפילו מה שאמרו 
עד שייקרא בכל עין תם , "בחת עם הבריות

  .וישר
ן טעם "ומורה מפרש רמב- בן סוררובפרשת

בכל ' כי צטוויו לדעת ה, מטעמי עושו
  .      ' וזולל וסובא לא ידע דרך ה–דרכיו 

 
  )י, יג(                          "כי הרג תהרגו"

דברי התורה כלה רחמים מבעל הרחמים 
, וכאשר תצוה עליו להרוג המחויב, יתעלה

 שקום ממו לא כווה שעשה כן דרך קמה
כי זה היה סיבה להרגיל , כיון שתחייב בה

אך הכווה בקמתו , טבעו במדת האכזריות
  .דרך רחמות לרחם על השאר

לא תחוס עיך ) "פסוק ט(ומזה הזכיר לפיו 
וכל ישראל ישמעו ) "פסוק יב(ואחריו , "עליו

ויראון ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה 
  )רביו בחיי(                          ".             בקרבך

  
  "  אלקיך' כי בקש להדיחך מעל ה"

              )יא, יג(       
מרגלא בפומיה דהצדיק רבי שמחה זיסל 

כי המסית , התבון א וראה, ל מקלם"זצ
חייבתו , אף שלא הצליח להפיק זממו, הזה

תורה סקילה על אשר בקש להדיח בי 
צטויו כי לא חמול ו, ישראל לדרך לא טוב

ו המשתדל בזכוי "עאכ. ולא כסה עליו
ואף כי לא , הרבים להטות לב חבירו לטובה

סוטה (שהרי , שכרו מרובה מאד, יצלח בידו
  .מדה טובה מרובה על מדת פורעות) א"י

להשתדל לפעול להחזיר ,  תבון א בזההבה
מה גם שצמאים הם , אחיו התועים למוטב

, דרכם' והעוסקים בזה הצליח ה', לדבר ה
ומפרשה זו או למדים גודל שכרם בזה עד 

  )טעם ודעת(                                  .לאין שיעור

  
  )יח, יג("            ותן לך רחמים ורחמך""

  :עטר' יים ןמבאר רבי ח
לפי שציוה להרוג כל אשי עיר הידחת 

ומעשה זה יוליד טבע האכזריות בלב , בחרב
והחשש גדול שהמוציאים לפועל דין , האדם

 לפיכך –עיר הידחת ייהפכו לרוצחים 
כי , שהוא מקור הרחמים, הבטיחם המקום

לבטל , ישפיע בלבם את כח הרחמים מחדש
  .מהם כח האכזריות

  
  )כב, יד(                           "  עשר תעשר"
  )א, תעית ט". (עשר בשביל שתתעשר"

, שהעי הוא מוצא הכסף, סימן לדבר זה
תמצא , והוא הגורם לעשיר להתעשר

אשר מוצאן הן ', כסף'באותיות התיבה 
היא ' כ'שכן האות הקודמת ל. 'עי'אותיות 

והקודמת ', 'היא ' ס'האות הקודמת ל', י'
כי יש לכסף "זהו שאמר הכתוב . 'ע'היא ' פ'ל

' כסף'שכן אותיות , )א, איוב כח" (מוצא
שהותן צדקה , והייו. 'עי'מוצאן מאותיות 

כי התיה , אדרבא עוד מרויח, איו מפסיד
      . לעי היא מוצא לכסף שיבוא
  )המגיד מפאלצק(                         

  
, סגולת הצדקה להעשיר את בעליהבטעם 

  :אמר הגאון רבי שמעון שקופ
יתן , כל שפע חומרי או רוחי היורד לעולם

ואילו האדם , בעצם לכלל האומה הישראלית
היחיד איו אלא גזבר הממוה על חלקו 

, דרכו של עולם הוא. לצלו לטובת הכלל
אם ממלא , שהממוה על אוצר הממשלה

מעלים אותו , ר קטןתפקידו באמות על אוצ
אף אם , לשמור על אוצר גדול, למשרה בכירה

. לא יצטיין במעלות אחרות אלא בזו בלבד
לא יועילו , אם מועל בתפקידו, כמו כן להיפך



 

  

והוא יוסר , לו כל מעלותיו האחרות
כך באוצרות שמים היתים . ממשמרתו

אשר אם ממלא תפקיד הגזברות שלו , לאדם
מעלים אותו , אויומעשר כספו כר, אמה
על ידי שיתעשר ויתמה על אוצר , בדרגה

זאת למען ימשיך לעשות רצון . גדול יותר
  .הבורא ולהטיב על הכלל

על פי זה יובן מה שמסופר מעשה ורא על 
שכיון שלא , )תעית כו' מס" (חום איש גם זו

גזר על , לפי דעתו, קיים מצות הצדקה כראוי
 ידיו ויקטעו עצמו שיסומאו עייו ויתגמדו

והה במהג . ואכן התקיימה גזירתו, רגליו
שכאשר חשים המה , השרים הבכירים מציו

הם מבקשים , שמעדו וכשלו בתפקידם
כך הג בעצמו איש קדוש . לפטרם ממשרתם

מאחר שידע שכל ". איש גם זו"חום , זה
והוא רק גזבר הממוה , כוחותיו אים שלו

שגה במילוי לכן אם רק אירע לו מ, עליהם
  .גזר על איבריו להתפטר מעבודתם, תפקידו

, ואף בקיי החכמה והדעת קיים כלל זה
שכל אדם איו אלא , ש שקופ"אומר הגר

. גזבר על כשרוותיו וכוחותיו המיוחדים לו
ויואיל לתרום , אם יקדיש אדם מזמו, לפיכך

ללמד תורה למי , מסגולתו ומחכמתו לכלל
ה להתעלות למשרה או אז יזכ, שראוי ללמד

  .רמה עוד יותר
, "מתלמידי יותר מכולם"מה שאמרו , לפי זה

יש בזה , הרי מלבד הסגולה הטבעית שבדבר
וכשם . משום כח הצדקה והמעשר הרוחי

והעי הוא , שמעשר כספים מעשיר את האדם
כך המעשר הרוחי מעשירו , הגורם לכך

מתלמידי יותר "ברוחיות ומתקיים בו 
  )רבי שמעון שקוף(                              ".מכולם

  
תון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי "

אלקיך בכל ' בגלל הדבר הזה יברכך ד
  )י, טו(                "מעשך ובכל משלח ידך

פעמים כשאדם ותן צדקה בפעם הראשוה 
, יתכן שזה משום שכואב לו מצבו של העי

לכן , מותמצא שלא קיים את המצות בשלי
כלומר שיתן שתי , "תון תתן"התורה מצוה 

, שלאחר שתן והשקיט את מצפוו, תיות
ולא ירע לבבך "וכמו שאמר , יתן פעם וספת

כלומר שלא תתן מחמת הרגשת , "בתתך לו
אלא יתן עוד הפעם , הצער בלבך על העי

וזאת התיה היא לשם שמים , מפי הציווי
         ".אלקיך' ברכך די"ובעיקר בגלל תיה זו 

 חכמה – אור לציון –רבי בן ציון אבא שאול (
  )ומוסר

 
צדקה תציל  "–" ולא ירע לבבך בתתך לו"

ואי זו היא שמצילתו ) ב, משלי י..." (ממות
ותה ואיו יודע למי ? ממיתה משוה

בבא (וטל ואיו יודע ממי טלה , ותה
  :) יבתרא

לכן אולי מחמת זה ירע לב האדם כאשר 
יזדמן לפעמים שיצטרך לתת לעי פים אל 

ולא ירע לבבך "על כן הדגישה התורה , פים
הייו בתתך לפעמים להעי , "בתתך לו

בחשבך שלא קיימת המצוה מן , בעצמו
כי ", כי מאידך גיסא תרויח בזה, המובחר

הייו בגלל הדבר שתדבר " בגלל הדבר הזה
) שם(כמאמרם , "'יברכך ד, ליו ותפייסוא

אשר המפייס לעי מתברך באחת עשרה 
לא כן הותן סתם מתברך בשבע , ברכות
מצא שתרויח בתיתך לו לעצמו , ברכות

  ) טל תורה–רבי דוד אריק   (          .ארבע ברכות
 

כי יאמר אליך לא אצא מעמך כי '  והי"
 ולקחת: אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך

עבד ' את המרצע ותתה באזו ובדלת והי
  )יז-טז, טו("    עולם ואף לאמתך תעשה כן

ואם אחר שש ,  מכר בגיבתו–עבד עברי 
שים אמר שאין ברצוו לצאת לחפשי אלא 

  . תרצע אוזו–מעדיף הוא להישאר עם אדוו 
מסבירים ) ו, י שמות כא"רש(ל "וחכמיו ז

עה על הר אוזן זו ששמ: לו את הימוק לכך
  . תרצע–והלך וגב " לא תגוב"סיי 

מעשה הגיבה היו .  מעיד שכשל–הגוב 
כל אדם עלול להיכשל . מעידה, כשלון

  .ולמעוד
  . אין רוצעים אזו–על מעשה גיבה , לכן

המתייאש .  היאוש–השפע הגדול הוא , ברם
, מן החיים והאומר אין ברצוי לחיות לבד

: ן שהוא אומרוכיו. 'אין לו בטחון בה
ותולה תקוותו בבשר ודם , אהבתי את אדוי"

  .הוא עש ורצע באזו, ולא בבוראו
ואפילו " קריאת שמע"העבד  פטור מאמירת 

אין טבי עבדי ("טבי עבדו של רבן גמליאל 
' שהי)] ז, ברכות ב" ('כשר הי, כשאר עבדים

ממצות סוכה '  פטור הי–צדיק ותלמיד חכם 
חציו עבד וחציו בן " מי שואפילו, :]סוכה כ[

לראות , "הראיון"פטור ממצות " חורין
יצא  '–) כג, שמות לד" ('את פי האדון ה"...

  .).חגיגה ד(' זה שיש לו שי אדוים
מקבלת עול , "קריאת שמע" פטור מ–העבד 

כי מי שיש לו אדון אחר זולתי , מלכות שמים
 שוב איו יכול לקבל על עצמו –ה "הקב

  .ורא עולםאדותו של ב
  ) מפי השמועה–רבי אריה לוין    (                      
 
  

  מדרשי חכמיםמדרשי חכמיםמדרשי חכמיםמדרשי חכמים
  ) ה, יג(          "     אלהיכם תלכו' אחרי ה"

מהו שאמר : אמר רבי חמא ברבי חיא
 וכי אפשר לו -" אלהיכם תלכו' אחרי ה"

והלא כבר ? להלך אחרי השכיהלאדם 
, ד" (אלהיך אש אוכלה הוא' כי ה: "אמר

- אלא הלך אחר מידותיו של הקדוש)! כד
, הלביש ערומים) 'ה(מה הוא : הוא-ברוך

אלהים לאדם ולאשתו ' ויעש ה: "שאמר
 אף -) כא, בראשית ג" (כתות עור וילבשם
ברוך הוא ביקר -הקדוש! אתה הלבש ערומים

' ה) אל אברהם(וירא אליו : "שאמר, חולים
 אתה  אף-) א, בראשית יח" (באלוי ממרא

, הקדוש ברוך הוא קבר מתים! בקר חולים
" בגי) את משה(ויקבור אותו : "שאמר

הקדוש ?  אף אתה קבור מתים- ) ו, דברים לד(
ויהי אחרי : "שאמר, ברוך הוא יחם אבלים

" ויברך אלהים את יצחק בו, מות אברהם
  ! אף אתה חם אבלים-) יא, בראשית כה(

  
  
  

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

        וחודש אלולוחודש אלולוחודש אלולוחודש אלולמדיני סליחות מדיני סליחות מדיני סליחות מדיני סליחות 
ח אלול עלה משה להר סיי לקבל לוחות "בר

אחרוות לכן כל אותם ארבעים יום עד אחרי 
 והם זמן הראוי יותר ימי רצוןיום כיפור הם 
אי לדודי ודודי : ורמז לדבר. לתשובה שלמה

וסופיהם גימטריא , ת אלול"לי שהם ר
" אריה ישאג מי לא ירא"וכן רמז , ארבעים

, ראש השה יום כיפור, אלול: ת"אריה ר
  .הושעא רבא

אלול מתחילים הספרדים באמירת ב' במיום 
ומהג אשכזים , סליחות עד יום הכפורים

' לדוד ה"ח לאחר התפילה "להתחיל לומר מר
וכן תוקעים בשופר לאחר , "אורי וישעי

  .התפילה
וכן יש והגים בכל חודש אלול לומר תהלים 

שה לאחר התפילה כך שמסיימים בראש ה
  .בציבור את כל הספר

זמן הראוי לסליחות היו באשמורת הבוקר 
אולם כיון . אך אפשר לאמרם בכל זמן ביום

ג מידות אין לאמרם "שאומרים בהם י
פרט מליל יום (מהשקיעה עד חצות הלילה 

  ).כיפור
מי שאין לו מין לאמירת סליחות יוכל 

ג המידות לא "לאמרם ללא מין אך את י
כיון שזה דבר שבקדושה שאיו , יאמר כרגיל

אלא יאמר ביגון כקורא , אמר אלא במין
וכן ידלג הקטעים האמרים בלשון . בתורה
 ויש שהתירו גם קטעים אלו ביחיד .ארמית

ורק הקטעים בסוף הסליחות בארמית ידלג 
   )תורה לשמה) (כגון מרא דבשמיא(

אולם את שאר הסליחות יוכל לומר גם ללא 
  .מין

ספרדים לתקוע בשופר בזמן אמירת מהג ה
שהתוקע " אור לציון"והעיר ה. ג מידות"י

ג "יאמר קודם התקיעה במהירות את הי
  .כ יתקע"מידות ורק אח

האומרים סליחות באשמורת יברכו כל 
ובעיקר ,  קודם הסליחותברכות השחר
כיון שאין לומר דברי תורה , ברכות התורה

ג קודם ברכות התורה וכן ראוי גם למה
  .אשכז

ל שאמירת תיקון "זצ" בן איש חי"כתב ה
, ולכן אם אין שהות, חצות קודם לסליחות

כ "ורק אח, תיקון חצותקודם יאמרו 
שאמירת תיקון חצות חשובה , סליחות

וכתב . ובפרט בימים אלו הזמן מוכשר לזה
שרבים מבי תורה הורו " אלף המגן"בספר 

היתר לעצמם למוע מלומר סליחות ורק 
', וכו' ה וכו"רים ביום הראשון ובערב ראומ

ח אלול עד לאחר יום "כי מר, אבל באמת שגו
וקודם עלות , כיפור המה ימי רצון כל היום

ולכן ראוי וכון להם , השחר מובחר ביותר
ביותר להיות המה הראשוים לכל דבר 
שבקדושה ולהשתתף עם הציבור בעת אמירת 
סליחות או תהילים ומהם יראו שארית 

  .שראל וכן יעשו ליתן לב לשובי
 במתיות ובכווהויש לומר את הסליחות 

ואם . וטוב מעט בכווה מהרבות שלא בכווה
זמם קצר ידלגו על מקצת פיוטים כי עיקר 

ומי שקשה . ג מידות והוידוי"הסליחות הם י
לו לבוא כל יום לפחות יבוא בשי וחמישי 

  .ובערב ראש השה ועשרת ימי תשובה
ל שבימי "ישראל מסלט זצ'  בדברי רוסיים

חודש אלול צלחה עליו רוח יראה וחרדת 
שאלוהו . קודש גדולה מפי אימת יום הדין

שצריך לפחד ' דוב'וכי אלול הוא ? פעם למה
וכי אחו חזקים מדוד , עה להם? ממו

גם את הארי וגם את הדוב 'המלך שאמר 
: ובכל זאת פחד מאימת הדין' הכה עבדך

  !?"פחדך בשרי וממשפטך יראתיסמר מ"
והגים בחודש אלול שהכותב מכתב לחברו 

  ".לשה טובה תכתב ותחתם"מוסיף 
יהי רצון שזכה לתשובה שלמה במהרה 

לעשות רצון , בימיו לעשות חת רוח ליוצרו
  .בוראו ולקבל פי משיח צדקו אמן
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 מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים 
  מצות צדקה

 ל סיפר מפי"על הרב שלום שוודרון זצ
  חתו של הרב

. הוא אהב את מצווות הצדקה בכל ליבו
! לקיים מצוות צדקה! לתת לזולת! לתת

" היתה לו חדווה מיוחדת במצות צדקה"
  ":אספר לך עובדה מעית. "אומר חתו

באותו יום טוב הגעתי לשבות במחיצת חותי 
עם כיסתי שמעו קישות על דלת . שלום' ר

  .עי בפתח. הבית
ולפתע , פימה להיח את חפציכסתי , אי

יצאתי מהחדר וראיתי את . שמעת צווחה
: שלום שסופקת כפיה' אחת מבותיו של ר

היא לא צעקה ! תראו מה שאבא עושה! אוי
למה הוא : היתה זו מן צווחה שקטה, בקול

  !לכו תראו מה אבא עושה? עושה זאת
' צעדתי בבהלה לעבר הכיסה וראיתי את ר

חדשה למול עייו של שלום פורס חולצה 
והאיש מביט עליו עם עיים קורות , העי

  ... מרקחה–ובפים הבית . מאושר
היתה זו חולצה חדשה שהביא עימו 

היא הוצפה בארון הבגדים ארבעה . מאגליה
שלום ועד אותו יום ' חודשים מאז בואו של ר

  !  לכבוד יום טוב–
כשחותי סיים להראות לאותו עי את יופיה 

 –הכיסה בשקית , קיפלה שוב, חולצהשל 
גוט יום ! שיהיה לך חולצה חדשה! קח! קח"

  ..."טוב
יכלו להבחין בכאב שהיה , העי הסתלק ואז

  :תלוי על פיהם של כמה מבי הבית
אין לך כסף לתת ואם רצוך ! אבא! אבא"-

ה תת דוקא את -מ-למה ל, לתת לו בגדים
  !?מה עשית? למה. החולצה היפה מאגליה

. ושתק, שלום שמע את הכאב שיסר בחלל' ר
שלום קרא לי פימה ליד ארון ' ר, חלפה דקה

ם ופתחו בהלכות "הוא הוציא רמב. הספרים
הוא הקריב את הספר ' איסורי מזבח פרק ז

ומששמע . לעייו והתחיל לקרוא בקול חוצב
שלום השתרר שקט בבית וקולו ' קולו של ר

  :החל מסר בחלל
שהרוצה : ם"לשוו של הרמבשמעו א את 

לזכות עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא 
 שבאותו –קרבו מן היפה המשובח ביותר 

והבל "הרי אמר בתורה . המין שיביא ממו
הביא גם הוא מבכורות צאו ומחלביהן וישע 

והוא הדין בכל דבר ". אל הבל ואל מחתו' ה
שיהיה מן האה , שהוא לשם הקל הטוב

אם בה בית תפילה יהיה אה מבית . בוהטו
האכיל רעב יאכיל מן הטוב והמתוק , ישיבתו

כסה ערום יכסה מן היפה , שבשולחו
הקדיש דבר יקדיש מן היפה . שבכסותו
. כ"ע. ' כל חלב לה–וכן הוא אומר ,  שבכסיו

ם "שלום סיים להקריא את דברי הרמב' כשר
ביגון שובה לב אחזתי התרגשות שמלווה 

    ".עשרות שים, תי עד היוםאו
  שלום' במחיצתו של ר

אהבתו למצוות צדקה הכפילה את עצמה 
  .באופים אחרים של תית צדקה

אבל יש , הוא ביטוי גשמי של צדקה, כסף
צדקה הגדולה מהצדקה שמתבטאת בצורות 

לפעמים היא מתבטאת בחיוך של : שוות
פעמים מתיישבים סתם ככה ליד , עידוד

וכדומה מצוות , יבים את ליבויהודי ומרח
צדקה איה דוקא ביד אלא בלב ובפה ושאר 

  .איברים שהם תמיד יכולים להרבות בצדקה
 שבאמתחתו –לשום מיחידי הדור ' ר' בזה הי

, תן את הכל, כסף, היתה הגשמיות
וכשהגשמיות גמרה תן את הרוחיות את 

' את הזיסקייט הידוע של ר. רוחו ופשו
את עייו , את חיוכו, פיואת מבט . שלום

  .השפעות טוב

שלום חיוך של ' תמיד מצא בכיסו של ר
  ?צדקה בעייו עמדה בקביעות מצוות הצדקה

ידידותו , מבטו האבהי הסתכלותו האימאית
כך ... ואהבתו לכל מי שרק התקרב לקראתו

  .הוא חילק צדקה בכל עת
שלום התמלא על ' מי שקלע למחיצתו של ר

של קורת רוח ומוחת הפש גדותיו בצדקה 
  .מריה

כל פעולותיו בצדקה ובחסד היו מתוקים 
  :מדבש

, רוקד בכזו מתיקות' כשכס לשמח חתן הי
בוכה ' כשהתיישב לחם אבלים הי, הך

עימהם יחד בבכי מחם הוא הראה לאבלים 
הוא התייחד יחד , איך הוא כואב את כאבם

כל , ואז כולם, יום והחל לבכות עם האבל
מיררו בבכי אחריו וכשהבכיות , בליםהא

חשו כולם תחושת הקלה , שקטו וגמרו
  .ויחומים

ליבו , את כל ממוו. שלום צדקה' כך חילק ר
 ) כסף צרוף- קול חוצב         (.ורגשותיו לאחרים

 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


