
  

 

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

 לפרשהפנינים 
  

ה עקב תשמעון את המשפטים האלה ה עקב תשמעון את המשפטים האלה ה עקב תשמעון את המשפטים האלה ה עקב תשמעון את המשפטים האלה ''''והיוהיוהיוהי""""
אלקיך אלקיך אלקיך אלקיך ' ' ' ' ושמרתם ועשיתם אתם ושמר דושמרתם ועשיתם אתם ושמר דושמרתם ועשיתם אתם ושמר דושמרתם ועשיתם אתם ושמר ד

לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לך את הברית ואת החסד אשר נשבע 
        )יב, ז(                                                                                                                                     """"לאבתיךלאבתיךלאבתיךלאבתיך

על . לשון שמחה" ה'והי" - ה עקב תשמעון'והי
תשמעון את "כי , ידי השמחה תבואו לידי כך

". המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם
" ם שמירה אלא בקרקעכספים אין לה"

. ומצוות אין להם שמירה אלא בשמחה
: ה אומר'חוך היך מאלכסדר הי' ר ר"ואדמו

על ידי , "ובשלום תובלון, במשחה תצאו"
  .מחה אפשר לצאת בשלום מכל הצרותשה

 )לב שמח(                                                            

 
. לשון שמחה" ה'והי" - ה עקב תשמעון'והי

וזוהי . ותהוא לשון עוה ושפל" עקב"ואילו 
שהוא : מדריגה גדולה כשאדם בבחיה זו

עוותן ושפל רוח מתוך שמחה והתרוממות 
חובת "כמו שמובא ב. הרוח ולא מתוך עצבות

שהאדם צריך שיהיו בו שפלות " הלבבות
 שמחה -" ה עקב'והי. "בפים ושמחה בחוץ

  )ליקוט יהושע(. ועוות רוח כאחת

 
ת אם המצוות הקלו - ה עקב תשמעון'והי

י "כוות רש). י"רש(שאדם דש בעקביו תשמעון 
חה התורה שכר יאיך הבט, ליישב הקושיא
הרי שכר מצוה בהאי עלמא , לעשיית המצוות

, אלא בשביל טרחות ויגיעות של מצוות? ליכא
יש שכר גם , שאדם דש בעקביו כדי הלקיימן

 ) סופרכתב (                    .בעולם הזה

 
אם המצוות הקלות  - ה עקב תשמעון'והי

צריך אדם לדעת ). י"רש(שאדם דש בעקביו 
שפעמים אפילו מעשה פעוט יכול להכריע גורלו 

, משל לאדם שביקש להגיע לכרך. בזה ובבא
ולא הספיק לו כספו אלא לקות כרטיס סיעה 

ומפי . עד בתחה האחרוה שלפי אותו כרך
יורידו אותו מן , שחסר הוא אותן הפרוטות

. יגיע למטרתוהרכבת בתחה האחרוה ולא 
יש מעשה פעוט שהאדם : גם בעייי שמים כך

התרשל ולא עשאו ובגלל זה לא יספיקו לו 
  .מעשיו הטובים להכריעו לכף זכות

        )הרב יצחק בלזר(             

 
מדוע זכר רק  - את המשפטים האלה

 לפי שדור המדבר -". חוקים"ולא " משפטים"
או סים ור, הם תסו בסיוות. ה דור דעה'הי

מעמד הר סיי ושאר , קריעת ים סוף: ופלאות
  עשו חלק מהוויתם ' ומצוות ד, הדברים

  
  
  
  
  

שהם בלי טעם " חוקים"ואפילו ה, וממהותם
הם הביו והשיגו , "משפטים"צלם כאעשו 

 )משך חכמה (                 .החוקים כמו המשפטים

 
ושמרתם ועשיתם אתם .. .ה עקב תשמעון'והי

האזהרה  -   ואהבך וברכך..אלקיך לך' ושמר ד
ושמרתם : "לעשות המצוה אמרה בלשון רבים

אולם ההבטחה על השכר אמרה ". ועשיתם
כי האזהרה ". ואהבך וברכך"בלשון יחיד 

אבל לא הכל . והציווי לכולם ביחד אמרו
, עושים ומקיימים את המצוות באופן שווה

בהתלהבות , בחשק, ואין כולם שווים ברצון
ולפיכך לא לכל אחד מגיע , ותובכווות טהור

אבל הגמול , ולכן הצו הוא לכולם. אותו השכר
  .בעד קיום המצוה הוא לכל פרט ופרט

 )כלי חמדה (                                                              
        
ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך """"

- - - - אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגראדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגראדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגראדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר- - - - ופריופריופריופרי
 האדמה אשר  האדמה אשר  האדמה אשר  האדמה אשר אלפיך ועשתרות צאנך עלאלפיך ועשתרות צאנך עלאלפיך ועשתרות צאנך עלאלפיך ועשתרות צאנך על

        )יג, ז(                           " " " " נשבע לאבתיך לתת לךנשבע לאבתיך לתת לךנשבע לאבתיך לתת לךנשבע לאבתיך לתת לך
רב ברכה מתוך אהבה  -  ואהבך וברכך והרבך

וצווו : וזה שהכהים מברכים. שמה ברכה
ועובר לברכתם . לברך את עמו ישראל באהבה

יהי רצון שתהא הברכה הזאת "הם מתפללים 
שציויתו לברך את עמך ישראל ברכה שלמה 

ה הם 'ולאחרי". ולא יהא בה שום מכשול ועוון
רבוו של עולם עשיו מה שגזרת : "אומרים

" עליו אף אתה עשה כמה שהבטחתו
היא לומר חמש עשרה " גזירה"ולכאורה כלום 

מכאן שקשה משהו של ? "יברכך"תיבות של 
, טיא ושאה בלב ממשהו של חמץ בפסח

ו בשאת "וביותר צריך להתפלל שלא להכשל ח
וברך את "לם  לומר בלב שושיוכל, ישראל

. את כל אחד אשר בשם ישראל יכוה" עמך
ואוהביו כצאת השמש "ועל זה אמר 

צריך אדם גבורה כדי לסבל לעצמו , "בגבורתו
  )אוהב ישראל(       . מידה חשובה זו

        
ה בך ה בך ה בך ה בך ''''ה מכל העמים לא יהיה מכל העמים לא יהיה מכל העמים לא יהיה מכל העמים לא יהי''''ברוך תהיברוך תהיברוך תהיברוך תהי""""

        )יד, ז(                                                """"עקר ועקרה ובבהמתךעקר ועקרה ובבהמתךעקר ועקרה ובבהמתךעקר ועקרה ובבהמתך
 בך עקר ה'ה מכל העמים לא יהי'ברוך תהי

מה הקשר והיחס בין שתי הברכות  - ועקרה
,  אלא הדבר יובן על פי מאמר המדרש- ? הללו

כדי שלא יאמרו , שלכן היתה רבקה עקרה
אחותו את היי "אומות העולם שברכת לבן 

עשתה פירות ) ס, בראשית כד" (לאלפי רבבה
ולכן . ובגלל הברכה הזאת תברכה בבים

" ה מכל העמים'ברוך תהי: "אומר כאן הכתוב
אף על פי כן תתברך , כל העמים יברכו אותך

   ".ה בך עקר ועקרה''לא יה", בבים
 )ביה לעתים (                                      

  
ה בך עקר 'ה מכל העמים לא הי'ברוך תהי

ה מכל ' מה הקשר בין ברוך תהי- ועקרה
  .ה בך עקר ועקרה' לא יהיהעמים לבין
ועל "פי שתברך עשו בברכה ל: בדרך צחות
הקול "ויעקב תברך בברכת , "ה'חרבך תחי

בזמן שהקול קול יעקב אין הידים , "קול יעקב
הקול קול ) "ז(ומובא בגטין . ידי עשו שולטות

אין בה מזרעו אין לך תפלה שמועילה ש, "יעקב
 לך מלחמה שוצחת שאין בה ןואי, , "של יעקב

ה בך ' יהיומובא במדרש לא. מזרעו של עשו
ולפי זה . ה תפלתך עקרה'עקר ועקרה שלא תהי

כשאין תפלת ישראל עקרה או מבטלים 
כיון שהקול קול יעקב אין , הברכה של עשו
: וזה הקשר בין הפסוקים. הידים ידי עשו

הרי , ולא תקשה". ה מכל העמים'ברוך תהי"
ולו אין , יה'עשו תברך בברכת על חרבך תח

, "ה בך עקר ועקרה'לא יהי: שכן? ברכה זו
וכשהתפלה איה , ה תפלתך עקרה'שלא תהי

ומתבטלת , עקרה אז אין הידים ידי עשו
אם כן או ברוכים מכל , הברכה של עשו

  )כתות אור(                                            .העמים

 
ממך כל חלי וכל מדוי מצרים ממך כל חלי וכל מדוי מצרים ממך כל חלי וכל מדוי מצרים ממך כל חלי וכל מדוי מצרים ' ' ' ' והסיר דוהסיר דוהסיר דוהסיר ד""""

הרעים אשר ידעת לא ישמם בך ונתנם הרעים אשר ידעת לא ישמם בך ונתנם הרעים אשר ידעת לא ישמם בך ונתנם הרעים אשר ידעת לא ישמם בך ונתנם 
        )טו, ז(                                                                                       """"בכל שנאיךבכל שנאיךבכל שנאיךבכל שנאיך

פישלי ' הרב הצדיק ר - ממך כל חלי' והסיר ד
ה והג ליטול בכל לילה קודם 'מסטריקוב הי
טועם קצת , ה מברך עליו'הי, ש"השיה מעט יי

! מקור וחיי החיים, ע"רבש, לחיים: ואומר
שהוא , ופירש כוותו! ע"רבש, לילה טוב לך
מוטלים על ה לכל חולי ישראל ה'מתכוון שתהי

כי לפי דרך , ערש דוי רפואה שלמה במהרה
בלילה המחלה מתגברת וצר להם , הטבע

, "בכל צרתם לו צר"ומכיון שכתוב . לחולים
ה לילה טוב לחולי ישראל 'לכן כשיהי, כביכול

      .ת"ה גם תעוג וחת רוח להשי'בודאי יהי
  )סיפורי חסידים(

  
ישמם וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא 

בך " ישימם"לא     - - - -     בך ותם בכל שאיך
על ) ט(אמרו במחות . בכל שואיך" ותם"

ה 'ה שמן ולא יתן עלי'לא ישים עלי"הפסוק 
) מחת חוטא(ששמן פוסל המחה " לבוה

ולבוה פוסלת , " כל שהוא- שימה . "במשהו
, " עד דאיכא תיה-לא יתן . "בכזית דוקא
 אפילו -" מם בךלא ישי: "וזהו. שיעור חשוב

בכל  "- שיעור חשוב - " ותם. "כל שהוא
  )ין'ב מוולוז"הצי(                                 ".שואיך

        אלולאלולאלולאלול    מברכיו חודשמברכיו חודשמברכיו חודשמברכיו חודש
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' ' ' ' וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך דוזכרת את כל הדרך אשר הוליכך דוזכרת את כל הדרך אשר הוליכך דוזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ד""""
בר למען בר למען בר למען בר למען דדדדאלקיך זה ארבעים שנה במאלקיך זה ארבעים שנה במאלקיך זה ארבעים שנה במאלקיך זה ארבעים שנה במ

ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך 
        )ב, ח(                                                   """"התשמר מצותו אם לאהתשמר מצותו אם לאהתשמר מצותו אם לאהתשמר מצותו אם לא

.. למען עתך לסתך לדעת את אשר בלבבך
 המשה -  ך ויאכלך את המןויעך וירעב

כך היא דרכה של תורה פת במלח : אומרת
כידוע אפשר ). ד"ו מ"אבות פ(' תאכל וכו

ם של כל מיי מאכלים עה לטעום במן הט'הי
אם : ה הסיון'וזה הי. טובים שבעולם

יסתפקו לטעום במן טעמו של פת במלך כדי 
לדעת אשר אשר : "וזהו. לזכות בתורה או לא

ה טעם תחשוב בלבך בעת  איז- " בלבבך
טעם של מאכלים טובים או של , אכילת המן

 )קהלת משה(                                       .פת במלח

  
ן " הרמב- לסתך לדעת את אשר בלבבך

. בפירושו על התורה אומר שזה מוסב על המן
שהמן לא ירד , ל"ויש להסביר לפי מדרש חז

על , אלא לצדיקים בלא טורח, לכולם בשוה
יוצא . ים בעמל ויגיעהעולרש, י בתיהםפתח

, ה תוכו כברו'ה אדם שלא הי'מזה שאם הי
י מקום "ה מגלה מה שבתוכו ע'המן הי
  ".לדעת את אשר בלבבך"וזהו . הירידה

 )טרוק מקוטא' י' הרב י (                 
        

ויענך ויערבך ויאכלך את המן אשר לא ויענך ויערבך ויאכלך את המן אשר לא ויענך ויערבך ויאכלך את המן אשר לא ויענך ויערבך ויאכלך את המן אשר לא """"
ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי 

ה האדם כי על ה האדם כי על ה האדם כי על ה האדם כי על '''' על הלחם לבדו יחי על הלחם לבדו יחי על הלחם לבדו יחי על הלחם לבדו יחילאלאלאלא
 )ג, ח(          """"ה האדםה האדםה האדםה האדם''''יחייחייחייחי' ' ' ' כל מוצא פי דכל מוצא פי דכל מוצא פי דכל מוצא פי ד

מה טובה  -  ויעך וירעבך ויאכלך את המן
אלא בוהג שבעולם ? היא זו שהרעיבו במדבר

כיון שיתן , כשהאדם מתאוה לדבר מאכל
תמלאה , אפילו עדיין לא אכל ממו, לידו

כל , ואילו לגבי דבר רוחי. במקצת תשוקתו
כמה שהוא מרוה בו את צמאוו תשוקתו 

וזו היתה מעלתו של . אליו גדלה והולכת
אף על פי שהוא יתן להם בכל יום וכדי : המן

בכל זאת , עומק לגולגלת, צורכו של כל אחד
ולא בטל תעוגם , היו רעבים ומשתוקקים לו

  )מדל מרימוב' ר ר"אדמו(                        . כלל
        

לא לא לא לא מלתך לא בלתה מעליך ורגליך מלתך לא בלתה מעליך ורגליך מלתך לא בלתה מעליך ורגליך מלתך לא בלתה מעליך ורגליך שששש""""
 )ד, ח(           """"בצקה זה ארבעים שנהבצקה זה ארבעים שנהבצקה זה ארבעים שנהבצקה זה ארבעים שנה

כי , השמה היא צחית - שמלתך לא בלתה
והגוף כלה ופסד בגלל , היא כולה רוחית

ה דור דעה 'דור המדבר הי. חומריותו
ה 'שגם למלבושיהם הי, ומקודש עד כדי כך

ה בהם שמץ של 'ולכן הי, יצוץ של קדושה
שמלתך לא : ומשום כך, צחיות וקיום

  )חסד לאברהם(                                     . תהבל
        

וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש """"
 )ה, ח(                """"אלקיך מיסרךאלקיך מיסרךאלקיך מיסרךאלקיך מיסרך' ' ' ' את בנו דאת בנו דאת בנו דאת בנו ד

שמעתי משל פלא על : 'אמר המגיד ממזריץ
שראה כאלו , יסורי הצדיקים בעולם הזה

אב הרוצה להרגיל . ו"כביכול מתרחק מהם ח
מעמידו על רגליו ומתרחק , ךאת בו ליל

מוסיף האב , וכשהילד מתקרב אליו. וממ
, וככל שהאב מתרחק מהילד. להתרחק ממו

גובר בילד הרצון להתקרב וגובר האומץ 
ה "ככל שהקב: והמשל. והבטחון העצמי

על ידי זה הצדיק מפשפש , מתרחק מן הצדיק
ומתאמץ יותר להתקרב לאביו , יותר במעשיו

  .ועולה ממדרגה למדרגה, שבשמים

  
 אלקיך מיסרך' סר איש את בו דכי כאשר יי

לבו כואב אליו , כשאב מכה את בו ומייסרו -

בשעה ", כביכול, ת"כך השי. ומתעצב על זה
 -? שאדם מצטער שכיה מה לשון אומרת

    ).סהדרין מו(קלי מזרועי , קלי מראשי
 )ב'לוי יצחק מברדיצ(

        
ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון """"

  )ח, ח(                      """"ארץ זית שמן ודבשארץ זית שמן ודבשארץ זית שמן ודבשארץ זית שמן ודבש
בדין יתהא ע ארעא דז- ארץ זית שמן ודבש

ראה ). סאוקלו(משחא והיא עבדא דבש 
.. ולתתך עליון) יט, תבוא כו(אמר , לומר

משול לשמן שלעולם . לתהלה לשם ולתפארת
י יסורים שכן "אבל זה בא ע. צף מלמעלה

השמן עשה על ידי שחובטים ומכים את 
, י יסורים" עליון עגם ישראל עשה, הזית

י "וזה זית ע. וסוף הכבוד והברכה לבוא
, והיא עבדא דבש. רים מביא שמןוביטה ויסח

ואוירא , כלשיה בעה ד: ש ראשי תיבות"דב
, הארץ, מצא היא, )ב קח"ב(י מחכים "דא

 )חתם סופר (        . דעה ביה שכל- עבדא דבש 
  

ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם """"
ה ה ה ה ''''בה ארץ אשר אבניבה ארץ אשר אבניבה ארץ אשר אבניבה ארץ אשר אבנילא תחסר כל לא תחסר כל לא תחסר כל לא תחסר כל 

  )ט, ח(       """"ה תחצב נחשתה תחצב נחשתה תחצב נחשתה תחצב נחשת''''ייייררררררררברזל ומהברזל ומהברזל ומהברזל ומה
ארץ אשר לא במסכת תאכל בה לחם לא 

פת ) "ד, אבות ו(אמרו במשה  - תחסר כל
 אתה עושה כך אשריך אם... במלח תאכל

עי שחי : ף"ם שי" המהרמפרש". וטוב לך
אין זו , חיי צער ומקיים את התורה מעוי

אבל עשיר , י בושהרי אין הדבר תלו, רבותא
, שיש לו מכל טוב ויכול לחיות חיים טובים

והוא מדיר את עצמו מן המותרות ומתעוגי 
החיים ומסתפק בלחם צר ומים לחץ כדי 

הרי הוא עושה זאת , לקיים את התורה
, "אשריך, אם אתה עושה כך"וזה . מרצוו

אבל מי שאין לו כלום , "אתה"ההדגשה על 
הרי לא הוא , ומקיים את התורה מעוי

וזה גם . העושה כך מרצוו אלא מאוסו
 הייו - ארץ אשר לא במסכת : הפירוש כאן
 רק - תאכל בה לחם -ובכל זאת , ארץ עשירה

אלא מרצוך , אף שלא תחסר כל בה, לחם
 - מן המעט -ואכלת ושבעת , תסתפק במועט

.ה שמח בחלקך' שתהי-אלקיך ' וברכת את ד  
)ישמח משה(              

  
מרן ארץ אשר לא במסכת תאכל בה לחם 

אחר חטא אדם : אמר" שפת אמת"בעל ה
ויש , הראשון עשה תערובת של טוב ורע

בעצבון "ולפיכך , צורך לבור הטוב מהרע
אבל בארץ ". במסכת"וזה קרא ". תאכלה

לגודל קדושתה אין מקום לתערובת של רע 
אשר "וזה . לא הכל מובדל ומבוררא, בטוב

  )שפתי צדיק(     ".לא במסכת תאכל בה לחם
  

אלקיך על אלקיך על אלקיך על אלקיך על ' ' ' ' ואכלת ושבעת וברכת את דואכלת ושבעת וברכת את דואכלת ושבעת וברכת את דואכלת ושבעת וברכת את ד""""
 )י, ח(            """"הארץ הטבה אשר נתן לךהארץ הטבה אשר נתן לךהארץ הטבה אשר נתן לךהארץ הטבה אשר נתן לך
לא רק  -אלקיך' ואכל ושבעת וברכת את ד

, אלא גם בעת שובע, בשעת רעבון ודחקות
'  וברכת את ד- ואכלת ושבעת , בזמן שטוב לך

  )ר למאור(           .                            אלקיך

  
 עשיר גדול אחד כס אצל -  ואכלת ושבעת
מה אתה : שאלו המגיד. 'ץהמגיד ממזרי
ממעט אי באכילה : אמר לו. אוכל בכל יום

זף בו . ומסתפק אי בפת במלח, כמו עי
המגיד וציווהו שיאכל בכל יום בשר וישתה 

שאלוהו , לאחר שהלך. יין כדרך כל הגבירים
: אמר להם המגיד. התלמידים טעם הדבר

ידע , אם יאכל זה בכל יום בשר וישתה יין
אבל אם . ק לכל הפחות לפת במלחשהעי זקו

יחשוב שדי , הוא עצמו יאכל כל יום פת במלח
  )סיפורי חסידים(                      .לעי בכל שהוא

  

אלקיך אלקיך אלקיך אלקיך ' ' ' ' השמר לך פן תשכח את דהשמר לך פן תשכח את דהשמר לך פן תשכח את דהשמר לך פן תשכח את ד""""
לבלתי שמר מצותיו ומשפיו וחקתיו לבלתי שמר מצותיו ומשפיו וחקתיו לבלתי שמר מצותיו ומשפיו וחקתיו לבלתי שמר מצותיו ומשפיו וחקתיו 

  )יא, ח(                """"אשר אנכי מצוך היוםאשר אנכי מצוך היוםאשר אנכי מצוך היוםאשר אנכי מצוך היום
 היהודי -  אלקיך' השמר לך פן תשכח את ד

מפשיסחא כס אצל הרבי מלובלין הקדוש 
שאל . ומצאו מיצר ומתאח מקירות לבו

עברתי על : אמר לו. על מה מתאח מר: אותו
". אלקיך' כח את דש לך פן תרהשמ"הלאו 

יאות צלמטן הסחתי דעתי ולא תתי לבקע גר
משה ערוכה : אמר לו היהודי הקדוש. 'ד

העומר שיש בו סאתיים ) "ו, פאה ו(היא 
כי דבר טוב אין ". יה שכחהושכחו א

כי שכוח , ואם שכח ייזכר בו מיד, שוכחים
גם כאן לא עבר . איו שכחה" ולבסוף זכור
  .ה רביו לזכור מיד'כי עתיד הי, מר על הלאו

  .החייתי בדבריך: אמר לו הרבי מלובלין
  )אוצר החסידות (                 

 

, , , , אלקיךאלקיךאלקיךאלקיך' ' ' ' ורם לבבך ושכחת את דורם לבבך ושכחת את דורם לבבך ושכחת את דורם לבבך ושכחת את ד""""
        """" מצרים מבית עבדים מצרים מבית עבדים מצרים מבית עבדים מצרים מבית עבדיםהמוציאך מארץהמוציאך מארץהמוציאך מארץהמוציאך מארץ

  )יד, ח(                       
אחרוי  -אלקיך ' ורם לבבך ושכחת את ד

אם שכחה חשבת , הפוסקים מחולקים
אולם אם השכחה משכת . כאוס או לא

שהרי כלל , הכל מודים שהוא חייבמפשיעה 
תחילתו בפשיעה וסופו באוס חייב , בידיו

ע "שו', טהלכה ' שכירות פרק ג' ם הל"רמב(
: וזה שאמר הכתוב). א סעיף ו"רצ' מ סי"חו

בתחילה תפשע בגאוה ומכאן , ורם לבבך
מצא תחילתך בפשיעה , אלקיך' שכחת את ד
  .לכן מן הדין תהא חייב, וסופך באוס

  )חומת אך(                                                      
  

המוליך במדבר הגדל והנורא נחש שרף המוליך במדבר הגדל והנורא נחש שרף המוליך במדבר הגדל והנורא נחש שרף המוליך במדבר הגדל והנורא נחש שרף """"
ין מים המוציא לך ין מים המוציא לך ין מים המוציא לך ין מים המוציא לך ועקרב וצמאון אשר אועקרב וצמאון אשר אועקרב וצמאון אשר אועקרב וצמאון אשר א

 )טו, ח(                                                         """"מים מצור החלמישמים מצור החלמישמים מצור החלמישמים מצור החלמיש
בספר ברית אברהם מביא בשם הגאון 

מובא בירושלמי : ט צהלון הסבר כזה"מהרי
 דאם הערו, מי ששכו ערוד) ה"ברכות פ(

ואם האדם יקדים , יקדים למים ימות האדם
מובא ) ברכות לב(ובגמרא . למים ימות הערוד

,  דוסא ששכו ערודחיא בן' מעשה בר
ה מעין מים תחת רגליו "והמציא לו הקב

ה מקום 'המדבר הי, וזה מובן הכתוב. ויצל
חש שרף ועקרב ולכן הוא מקום צמאון שאין 

אבל , שם מים כדי שלא יקדים הערוד למים
כדי ,  המוציא לך מים מצור החלמיש- לך 

  )ילקוט האורים(                      .שתקדים למים
        

י ועצם ידי עשה לי י ועצם ידי עשה לי י ועצם ידי עשה לי י ועצם ידי עשה לי ואמרת בלבבך כחואמרת בלבבך כחואמרת בלבבך כחואמרת בלבבך כח""""
  )יז, ח(                      "          "          "          "          את החיל הזהאת החיל הזהאת החיל הזהאת החיל הזה

לוי יצחק ' ר -  ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי
. ב ראה איש אחד הולך בחפזון רב'מברדיצ

 השיבו -? למה אתה רץ כל כך: שאלו הצדיק
אמר לו . אי רודף אחרי פרסתי: האיש

, וכי מין לך שפרסתך הולכת לפיך: הצדיק
אולי היא ? ה להשיגה'שאתה רץ אחרי

  .מצאת מאחריך ומצא שאתה בורח ממה
  )סיפורי חסידים(           

  

אלי קום רד מהר מזה כי אלי קום רד מהר מזה כי אלי קום רד מהר מזה כי אלי קום רד מהר מזה כי ' ' ' ' ויאמר דויאמר דויאמר דויאמר ד""""
שחת עמך אשר הוצאת ממצרים סרו שחת עמך אשר הוצאת ממצרים סרו שחת עמך אשר הוצאת ממצרים סרו שחת עמך אשר הוצאת ממצרים סרו 
מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם 

   )יב, ט(                                    """"מסכהמסכהמסכהמסכה



 

  

 - סרו מה מן הדרך אשר צויתם.. רד מהר
כי על פי רוב ,  וראה לומר-? מהירות זו למה

עד שבא אדם לידי עבודה זרה הוא עובר 
כמו . תקופה ידועה של גלגולים שוים

היום אומר לו עשה כך ומחר : "ל"שאמרו חז
, "עשה כך עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה

עליך למהר , "רד מהר"ולכן אמר למשה 
אולי חס , שאם תתמהמה, ולירד אליהם
       .ה עוד מה להציל'ושלום לא יהי

  )טרוק מקוטא' י' הרב י (   

  
לכל עבירה צריך אדם לחכות לשעה : ועוד

כדי לאכול חמץ בפסח . ולהזדמות מתאימה
כדי לאכול . צריך אדם לחכות עד הפסח

, ה לו מה לאכול'מאכלות אסורות צריך שיהי
אבל בעבודה זרה . וכן בכל עבירה שבתורה

והרי , בכל רגעאפשר לחטוא גם במחשבה ו
סרו "וזהו , הוא ככופר בכל התורה כולה

  )מאירי עיי חכמים (                                  ".מהר

  

ואופן וארד מן ההר וההר בער באש ואופן וארד מן ההר וההר בער באש ואופן וארד מן ההר וההר בער באש ואופן וארד מן ההר וההר בער באש """"
   )טו, ט(   """"ושני לוחות הברית על שתי ידיושני לוחות הברית על שתי ידיושני לוחות הברית על שתי ידיושני לוחות הברית על שתי ידי

' אומרים בשם הרבי ר -  ואפן וארד מן ההר
, ה מעשה העגל פלו פיושכשודע למ, בום

והרים אבל מיד התחזק . חשב שהכל אבוד
 וארד מן - מלשון פים - " ואפן"וזה , פים
  .ההר

הרי , ר אברהם מרדכי מגור"והקשה אדמו
ואפן וארד מן ) ה, י(גם בלוחות השיות כתוב 

כאשר ירד משה עם הלוחות : ואמר. ההר
האחרוות והתבון בהבדל שבין הלוחות 

לבין , שהיו מעשה אלקים, הראשוות
גם אז , ידיושפסל משה ב, הלוחות האחרוות

ולכן אמר גם שם , פלו פיו ושב והתחזק
  )לקוטי יהודה (               "ואפן וארד מן ההר"
        

עתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל עתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל עתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל עתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל """"
מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך 
ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד 

    """"את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשךאת יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשךאת יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשךאת יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
   )יב, י(                 

 -  אלקיך שאל מעמך' שראל מה דועתה י
" וחו מה: "משה אמר, מסמל עוה" מה"
ל גדול האמר "ואמרו חז) ז, בשלח טז(

, ן יותר ממה שאמר באברהםרבמשה ואה
ואילו , הם כתיב ואכי עפר ואפררדאילו באב

וזו , )חולין פט(במשה ואהרן כתיב וחו מה 
, "אלקיך שואל מעמך' ד "-" מה: "הכווה

   .  דורש ממך שלא תתשא ולא תתגאהה"הקב
  )ט"בשם הבעש (      

  
-  אלקיך שאל מעמך' ועתה ישראל מה ד

בזכות ,  במה אי אלקיך-" אלקיך' מה ד"
איזה מעשים טובים זכאי אתה שיקרא שמי 

  . אלקיך שואל ממך'  זו השאלה שד- ? עליך
  )פלתי מרופשיץ' ר ר"אדמו (       

  
 -   שאל מעמךאלקיך' ועתה ישראל מה ד

כל ) תהלים קכח(אחרי שפרט הכתוב 
אשרי כל ירא : 'הטובות שיגיעו לאדם ירא ד

יגיע כפך כי תאכל אשריך , ההולך בדרכיו' ד
מסיים ', ה וגו'אשתך כגפן פורי, וטוב לך

. 'הה כי כן יבורך גבר ירא ד: הכתוב
דם א אם בא -" הה כי כן יברך: "הכווה

 טוב שיברכהו -" 'ירא ד", לברך את רעהו
וממילא יגיעו לו כל הברכות ', ביראת ד

  )בשם הרבי מקוצק (          .  'האמורות בירא ד

  

אף  -  כי אם ליראהאלקיך שאל מעמך' מה ד
ם ישהכתוב מוה עוד כמה מידות ומעש

כי על , בכל זאת העיקר היא היראה, טובים
. לשאר המעלות ידי היראה יכול אדם להגיע

למדו מכאן שהכל בידי ) ברכות לג(ל "וחז
, והכווה היא. שמים חוץ מיראת שמים

ובאמת הכל . ל דברשהיראה היא הקדמה לכ
 ידי היראה יכול אדם אלא שעל, ת"מהשי

ל אמרו "וחז. שיש בכל דבר' להרגיש הארת ד
על יראה שהיא בחית המפתחות ) שבת לא(

כי החיצויות מסתירה את , החיצויות
ראה פתחים השערים ועל ידי הי, הפימיות

  .ומתגלית הפימיות
חייב אדם לברך ): מחות מג(ל "לכן אמרו חז

שאמר ועתה ישראל , מאה ברכות בכל יום
קרי : י"ופירש. אלקיך שאל מעמך' מה ד
ורק , ת"לפי שיש בכל דבר ברכה מהשי. מאה

 על ידי ההכעה והיראה האדם מתדבק
עד , מאה זה כליל האחדות(באחדות השלמה 

ומעשה עד מאה כליל , ר כליל היחידותעש
ת מקור "וזה כוח השי, )העשיריות, הריבוי

  )שפת אמת (                                           .הברכות

  
 אין - אלקיך שאל מעמך' ועתה ישראל מה ד

ה בבית גזיו אלא אוצר של יראת "להקב
מדוע באמת רק יראת ). ברכות לג(שמים 

 כי -? ה"שמים בלבד גוז באוצרותיו של הקב
ים רק מדברים כאלה שהם יקרי אוצר עוש

והה . המציאות ושיש להם חשיבות מיוחדת
ואין לשום דבר חשיבות , הכל בידי שמים

ואין לשום , יםמוהה הכל בידי ש. מיוחדת
אולם , דבר חשיבות מיוחדת אצלו יתברך

יקרה היא , יראת שמים שאיה בידי שמים
  )א"הגר ( .ה אוצר מיוחד"ולכן עושה לה הקב

  
 -  אלקיך שאל מעמך' ישראל מה דועתה 

אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא אין 
. ברכות לג(לגבי משה מלתא זוטרתא היא 

הרי משה אמר את הדברים הללו : ומקשים
, משה" לגבי" ואפשר לומר - ? לכל ישראל

שמצאו , הייו אלה שהיו אצל משה
 קדושתו תבסביבתו ועמדו לפיו וראו א

' ם והישרים ביראת דוצדקתו ומעשיו הטובי
ה יראת שמים מילתא תלגביהם הי, כל היום
  )י"האר (                                                . זוטרתא

  
 -  אלקיך שאל מעמך' ועתה ישראל מה ד

,  על יראהקמדוע שואלת הגמרא ר: ותמוה
ללכת בכל דרכיו : הרי הפסוק מוסיף ואומר

מכאן שהעיקר הוא יראת . ולעבוד... ולאהבה
  .לאם יש יראת שמים יש הכ, שמים

  )אברהם מרדכי מגור' ר ר"אדמו (       

  
-  אלקיך שאל מעמך' ועתה ישראל מה ד

בזכות ,  במה אי אלקיך-" אלקיך' מה ד"
איזה מעשים טובים זכאי אתה שיקרא שמי 

  . אלקיך שואל ממך'  זו השאלה שד- ? עליך
 )פלתי מרופשיץ' ר ר"אדמו (       

        

 הליכות והלכות
 מקצת דיני ברכת המזון

ואכלת ושבעת , אחו קוראיםבפרשה 
. זו מצות ברכת המזון מן התורה" וברכת

הפסוקים שזה אמר על אכילת ל למדו מ"חז
ויש סוברים שכל שבעת המיים . (לחם בלבד

  ).דאוריתא

מצוה יקרה וחשובה היא שמצותה מן התורה 
מה שאין כן ברוב הברכות שהם , לברך
  .דרבן
 לחם תוך כדי כזיתמי שאוכל לפחות : חיובה

 דקות ויש 4: שזה יש אומרים(אכילת פרס 
  .חייב בברכה)  דקות6אומרים 

ל אם משכה אכילת הכזית ביותר מזמן אב
ואם אכל עוד .  ברכת המזוןלא יברך-זה

 בכדי אכילת אכלדברים בסעודה ואותם 
כגון שאכל חצי כזית לחם . יברך עליהם- פרס

עם סלט ובשר ודגים ואחרי זמן אכל עוד חצי 
כזית פת באופן שלא הצטרפו האכילות של 

 על שאר "פשות"הלחם יברך ברכה אחרוה 
וביחוד יש להזהר לאכל כזית בתוך . דבריםה

  !ויש כשלים בזה. כדי אכילת פרס
את הכזית השלם יכול לאכל בתחילה או 

העיקר שיאכל כזית בזמן של אכילת , בסוף
  .פרס

ברכת המזון פוטרת כל האוכל שאכל 
בסעודה וגם את המות האחרוות והקיוח 
אפילו שלפעמים מברך עליהם ברכה ראשוה 

ברכה אחרוה פטור שברכת המזון כ "אעפ
  .פוטרת אותם

את ברכת המזון יש לומר " בן איש חי"כתב ה
כמו ) אם אומר בעל פה(בעיים סגורות 

תפילת העמידה ויכפות ידיו ימין על שמאל 
  .ויאמר בכוה

ואפילו (בישיבה ע שצריך לאמרה "וכתב השו
וכן אסור לברך בשעה שעוסק ) אכל בעמידה

דין (דר השולחן וכדומה במלאכתו כגון מס
 אם ברך בדיעבד. זה אמר בכל הברכות כולן

בעמידה או בהליכה יצא ויש אומרים שגם 
  .ברכת מעין שלש צריכה להאמר בישיבה

אין עוים אמן באמצע : לפי מהגי ספרד
ולפי דעת . ברכת המזון על ברכות של המזמן

עוים אמן על כל ברכה וברכה : האשכזים
מהרו בסיום כל ברכה ויעו וראוי שהקהל י

אמן על ברכת המזמן אבל שאר דברים כגון 
רק שומע , ע אין עוים"קדיש או קדושה לכ

כמובן שבתוך . (ושותק כמו בזמן תפילת לחש
  ).בסוף יכול לעות הכל" הרחמן"

והגים להסיר הסכין בזמן הברכה חוץ 
ולוהגים כדעת הספרדים , משבת ויום טוב

 חי מוציאים גם כל כלי לפי פסקי הבן איש
אפילו בשבת ברזל וכן מוציאים הסכיים 

 אבל האשכזים מוציאים רק .וביום טוב
סכיים ולא כלי ברזל וכן רק בימות החול 

בברכת המזון מצוה שישמיע . ולא בשבת
  .לאזיו מה שמוציא מפיו

אבל , מצוה לברך לאחר סיום האכילה מיד
 המזון אם לא עשה כן יכול לברך עד שיתעכל

וכתבו . במעיו שאיו רעב מאכילה זאת
 דקות ופחות מזה 72 לפחותהפוסקים שזה 

ודאי יכול לברך ויותר מזמן זה תלוי בהרגשת 
שאם עדיין מרגיש שבע , השובע שמרגיש

  . יכול לברך-מארוחה זאת
יש מצוה , והוא צמאאם אכל ולא שתה 

מי כיון שלדעת מקצת פוסקים , לשתות
א חייב מהתורה בברכת  ולא שותה לשצמא

  . המזון שעדיין חשב שלא שבע עד שישתה
ואם יצא ממקומו . צריך לברך במקום שאכל

ואם היה , צריך לחזור למקומו ולברך, במזיד
ועדיף לחזור למקומו , שוגג חלקו הפוסקים

  , ולברך
, היה רחוק שאם יחזור יתעכל האוכל במעיו

וכן יש . יאכל לחם במקום השי ויברך שם
מתירים את זה אם היה שוגג או שהיה אפילו 

אז יאכל שם ויברך שם , מזיד בשעת הדחק
" בן איש חי"לגבי ברכת המוציא שם כתב ה(

שזה ספק ועדיף למצוא אחר שיוציאו 
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תקה זו " המשה ברורה"לדעת ) בהמוציא
  .טובה גם למזיד וגם לשוגג

 אם ברך במקום השי בדיעבד, ולכל השיטות
  !כול שם יצאאפילו בלי לא

אכל והקיא חזרה את האכילה אם סתפק 
אם שאר כזית בגופו לא יברך ברכה 

אם יכול לצאת " בן איש חי"וכתב ה. אחרוה
ואם לאו לא יברך ורק יהרהר , מאחרים טוב

  .שם ומלכות בלבו

  onz 1 גרם שזה 29שעור כזית לחם פרושו 
לרוב הפוסקים כות שיעור זה בפח ולא 

 מהספרדים הגו לשער את במשקל ומקצת
  .זה במשקל

  
 

  מעשה חכמים
קבל על עצמך לברך את הברכות 

אמר הרבי מביאלה ', ותירפא, בכווה
  חולה מסוכןל ל"זצ

, ר מביאלה"בביקור שערכתי אצל האדמו
, סיפר לי הרבי מעשה מופלא שהיה אצל סבו

, יום אחד. בעיירה ביאלה בפולין, ל"הרבי זצ
כס אל סבי יהודי שחלה , כך סיפר לי הרבי
שבימים ההם היתה ידועה , במחלת השחפת
  .גורלו-וביכה על מר, מרפא- למחלה חשוכת

ל ואמר "ביאלה זצלפתע פה אליו הרבי מ
 והחולה –'? האם אתה רוצה לחיות': לו

כאיו , הביט ברבי בעייים פקוחות לרווחה
', בודאי שאי רוצה לחיות'. מבין מה השאלה

  .השיב
וקבל על עצמך לברך , קום על רגליך, אם כן'

  . 'את הברכות בכווה לכבוד שמו יתברך
ואז , ברכמובן שהיהודי קיבל על עצמו את הד

  שהכל 'וביקש שיברך ' יין שרף'הגיש לו הרבי 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .כפי שקיבל על עצמו, בכווה' היה בדברו
ואמר לרבי , החולה לא האמין למראה עייו

ש ידוע כאחד התורמים המזיקים "שהיי
 ושכן במחלה ז, ביותר במחלת השחפת

ש עלול לשרוף "והיי, פגעות בעיקר הכליות
 הרבי דורש ואם כן כיצד, אותן עוד יותר

  !?ממי לשתות את המשקה הזה
ואמר שאם החולה , אבל הרבי עמד על דעתו

יקיים בו ', שהכל היה בדברו'יכוון בברכת 
  .וכך הווה! 'ישלח דברו וירפאם'ה "הקב

, למרות שאין ללמוד מכך ההגה למעשה
למדו מכאן כוחן של ברכות בכווה עד היכן 

  . הוא מגיע

  !ותרפעולת ההצלה המהירה בי
ל היה "הגאון רבי שמשון דוד פיקוס זצ

ה ראה שמלאך המוות "אומר שדוד המלך ע
, ויש עידא דריתחא וראה, ל"משתולל ר

. וצריכים לעצור את המגיפה בצורה מיידית
  ?מה יתן לעשות מהיום למחר

לעשות תשובה יסודית על כך הדברים 
!  עבודה קשה היא זו–? הצריכים תיקון

אבל ! ל יום או יומייםבודאי לא בשבי
! ומפילה חללים! ביתיים השריפה משתוללת

  !והזמן דוחק
פעולת ההצלה המהירה ביותר היא אמירת 

, סגולה זאת. מאה ברכות בכווה בכל יום
בכוחה לפתוח שערי ברכה ולסתום פיות 

  ..מקטרגים
ה מאה פעמים "עם הקב' מדברים'אילו הייו 

ה על עם לא היה יכול להיות כעס כז, ביום
הבעיה היא שלא מדברים עם . ישראל

בפיו ובשפתיו כבדוי ולבם רחק . "ת"השי
  !אבל הלב לא חי,  השפתיים עות–" ממי

בוא תקדיש לאחים , אחו מתחים אליך
ואולי בעצם הם מקדישים ! שלך כמה דקות

במגיפה לא רואים מי ? מי יודע, אותם לך
  !הבא בתור

  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

, זכור זכור. ה"בעז, ת המגיפהוביחד עצור א
היא , הדרך הבטוחה לעצור את המגיפה

 מאה ברכות –ה "ע הסגולה שתן דוד המלך
  )עליו לשבח (     .   כ דברי החיזוק"ע. בכל יום

  
  
  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב .צ..ת
  
  

  עילוי נשמתלו
 

  ה"ע ןגי לחר תב לזמ
  

  ה.ב .צ..ת
  


