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אלקיכם ' אתם צבים היום כלכם לפי ד"

ראשיכם שבטיכם זקיכם ושטריכם כל 
טפכם שיכם וגרך אשר : איש ישראל

בקרב מחיך מחטב עציך עד שאב מימיך 
' אלקיך ובאלתו אשר ד' לעברך בברית ד

  )יא-ט, כט(                 "אלקיך כרת עמך היום
ה בהפטרה של דה, ויש לומר כוות הכתוב

כי הה ) "ב, ישעיה ס(פרשת כי תבוא כתיב 
החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח 

יש לפרש דהה ידוע , "וכבודו עליך יראה' ד
, מספרים שבזמן הגלות החושך יכסה ארץ
, הסיטרא אחרא הקראת חושך יכסה ארץ

אבל משה רביו , כיוי לשכיה הקראת ארץ
אספקלריא המאירה עליו השלום הסתכל ב

' ישראל במדרגה גדולה עד שהי' שלעתיד יהי
כח בידם להציב את היום שלא יכסה אותו 

אתה צבים "וזהו כוות הפסוק . החושך
כח בידיכם להציב היום שלא ' שיהי" היום

ראשיכם "ומסיים הכתוב , יכסה אותו החושך
' שבטיכם זקיכם שוטריכם כל איש ישראל וגו

' לעברך בברית ד, ואב מימיךמחוטב עציך עד ש
אלקיך כורת עמך ' אלקיך ובאלתו אשר ד

הייו , ומו בפסוק הזה שבע מדרגות, "היום
כח בידכם לתקן השבע ספירות ' שיהי

כמו שאו מתפללים , שתקלקלו בזמן החורבן
  .'הרחמן הוא יקים לו את סוכת דוד הופלת'
  ) פרי חיים–רבי חיים קלוגר (                          

  
' למען הקים אתך היום ל לעם והוא יהי"

לך לאלקים כאשר דבר לך וכאשר שבע 
  )יב, כט(  "לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב

כיון ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ 
, מארבעים ותשע שבתורת כהים הוריקו פיהם

  )י"רש(מי יוכל לעמוד באלו : אמרו
מדוע . ן רבותי אלו ה"התמיהות בדברי רש

ולא דייק ', מאה קללות חסר שתים'י "כתב רש
כפי שכתב (' תשעים ושמוה קללות'לומר 

ולא כתב ', ארבעים ותשע שבתורת כהים'
האם ארבעים , ועוד). 'חמשים חסר אחת'

ותשע קללות שבתורת כהים אין מפחידות 
עים ותשע דיין ורק כששומעים עוד ארב

, ועוד'? פיהםיקו רהורק אז יש סיבה ל, קללות
והלא כשסופרים , מדוע כתוב מאה חסר שתים

גם כל חלי "שהרי גם , את הקללות יש מאה
גם שתי קללות אלו , "וכל מכה אשר לא כתוב

  .מצטרפות למין מאה
שיש הבדל בין הקללות , ל"והסביר הרב זצ

. שבתורת כהים לקללות אלו של משה תורה
רות גם בתוך הקללות של תורת כהים מוזכ

ואף גם זאת בהיותם "שתי הבטחות של חמה 
 , ויקרא כו(' וכו" בארץ אויביהם לא מאסתים

 

ויקרא (' וכו, "זכרתי את בריתי יעקב"ו, )מד
כששמעו ישראל את הקללות שבתורת ). מב, כו

כהים ובתוכן גם את שתי ההבטחות לא 
אבל כששמעו מאה קללות חסר . חששו כל כך

או אז , חות החמה חסר שתי הבט–שתים 
אי , מי יוכל לעמוד באלו: הוריקו פיהם ואמרו

אפשר לעמוד במאה הקללות החסרות את 
  הבטחות הגאולה

  ) ספר הזכרון לזכרו–ה יצחק פרקל 'רבי ידיד   (   
  
' אתם צבים היום כולכם לפי ה"

  )ט, כט(               אלהיכם    
  :סח רבי אברהם מסלוים

 כפי –מק הדין של מעלה צא ולמד מיצוי עו
! היום דא ראש השה: "שאמרו בזוהר הקדוש

ודם דרכו להיות חקוק בזכרוו רק -שבשר
ה שהוא למעלה מן הזמן "ואילו הקב, ההוה

עומד כחו כל מה שהתרחש עם האדם בכל 
  .תקופותיו ושותיו מיום היוולדו ועד יום מותו

אתם צבים היום כולכם לפי "וזה שכתוב 
ום הדין מתייצב האדם כולו לפי מלך בי". 'ה

על העבר , על חיצויותו ופימיותו, המשפט
            .והעתיד שלו

                                            
  ..את אשר ישו פה… אתם צבים"

  )יד-ט, כט(       "           ואת אשר איו פה
 אלו –" ישו פה": "תיבות שלום"מפרש בעל 

הידועים גם לאדם עצמו ,  הגלוייםהיצרים
 הם היצרים האפלים –" איו פה"; וליודעיו

אותם , הכרה-הדחף אל הרע שבתת, והסמויים
איו מכיר את , אין מכיר אפילו האדם עצמו

אויביו בפש ובכלל איו מעלה על דעתו 
שמתחולל בפשו מאבק כלשהו בעיים 

ה הכל יצב חי "אולם לפי הקב. הסתרים
   –לוי ביום הדין וג
  ".       אתם צבים היום כ ו ל כ ם"
  
"  פן יש בכם שורש פורה ראש ולעה"
  )יז, כט(

ל מה הטעם שמומר יש "ס ז"שאלו לבעל הח
והרי על גר . בלבו שאה עזה כל כך על ישראל

שתגייר אמרו עד עשרה דורות אין לבייש גוי 
שעדיין שארו בלבו רגשי קירבה לעמו , בפיו

והסביר שאין זה . ולמה שתה המומר. ודםהק
. ה בלבו טיא על ישראל'אלא גם קודם לכן הי

               .ן כאן"כמו שמפרש הרמב
  

והיה בשמעו את דברי האלה הזאת "
סלח לו כי ' לא יאבה ה', התברך בלבבו וגו

  )יט, יח, כט(                "                 אז יעשן
עו את דברי האלה אחר ששמ, והוא תמוה

  .יתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי
י עובדא דהוה באחד שחלל "ואפשר להסביר עפ

: אמר. וכשהוכיחו אותו על זה, את השבת
 ובמוצאי שבת תן . אתם תראו שאתקן את זה

 
והתפאר , דבה גדולה לתוך קופת ארץ ישראל

שבודאי מקובל דבר זה יותר משאם לא , לומר
 ולא היה ותן בשביל עיי היה מחלל את השבת

  .ארץ ישראל
ל שיתפאר "ר, "והתברך"ולזה אמר הכתוב 

כלומר בלבבו הטוב ובדבתו ויאמר , "בלבבו"
' לא יאבה ה"לזה אמר , "רחמא לבא בעי"ד

   "כתב סופר"וכעין זה מפרש ב, "סלוח לו
  )הר צבי(                    

  
  )כב, כט(     "                    'גפרית ומלח וגו"

כדי שלא יחזרו , הטעם שגם הארץ תיעש
ה ישראל קודם הזמן כמו שעשו בי 'אלי

שלא , ועוד. אפרים במצרים שיצאו קודם הזמן
ועוד , ימצאו בה האומות מקלט ויכבשוה

דרכי ציון : כמו שאמר, ה'שתהא מבכה על בי
שכל אבלות פסקת , אבלות מבלי באי מועד

מיד אבלות כיון שלא היו וכאן היו ת, במועדים
  )ש אוליברא"ר(.                    מועדים שיפסיקום

  
  )ב, ל(" אלהיך ושמעת בקולו' ושבת עד ה"

" אוהב ישראל"ה, השל-יהושע-אל רבי אברהם
בא יהודי עבריין שכשל בכל עבירות , מאפטה

חמורות שבתורה וביקש להורות לו דרך 
  :התרגש הצדיק והם במרירות. תשובה

יהודי שהתהג כל כך לא יפה כלפי אביו 
  ?כלום תקוה יש לו עוד, שבשמים

  :אולם תוך כדי דיבור חזר ושאג בקול אדיר
' השיבו ה: "הוא יבקש מהשם יתברך, אכן

 –ם "קד, "חדש ימיו כקדם, אליך ושובה
' שכשלו בג, שה'וד מ'ד, ין'ק: וטריקון

  .החמורות ולא עלו בפיהם שערי תשובה
כי לא , הוא עוד ישוב, הוא יכול עדיין לשוב, ןכ

  …ידח ממו ידח
  
  )ב, ל(                       "אלקיך' ושבת עד ד"

, גדולה תשובה מכל מיי העסקים שיש בעולם
והחובות , שהרי גם ההפסד הפך לריוח

  )י מבהרדוק"ר(.                                      לזכיות
  

צה השמים משם אם יהיה דחך בק
  )ד, ל(        "  אלקיך ומשם יקחך' יקבצך ה

אם ישקע אדם כולו בתאוות ' אפי: פירוש
אבל עדיין , והיה דח מהתורה, ו"ז ח"עוה

 – בקודה איזו שהיא –תופס בקצה השמים 
גם , יצוץ רוחי קטן בקצה הרוחיות' אפי

ויקרבך " אלקיך ומשם יקחך' משם יקבצך ה"
  )לב אליהו(                                .אליו יתברך

 
אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך ' ומל ד"

אלקיך בכל לבבך ובכל ' לאהבה את ד
  )ו, ל(                           "פשך למען חייך

כמו לטחון , רוצה לומר. לשון מלילה" ומל"
  .את לבבך הרע



, אלא? תיבות אלו מה פשרן, "למען חייך"
וא שיסורים משיבים את האדם אל בידוע ה

  ,אמם יש דרך וספת להשיבו בתשובה. השם
כשרואה יסורים אצל אחרים ומתעורר 

כמו שמציו בדוד שאמר . להטיב את דרכיו
" צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאי"
הצרות שרואה אי , כלומר) יז, תהלים כה(

', אצל אחרים הם הרחיבו לבי והשיבוי אל ד
שלא תתן , רצה לומר, "ותי הוציאיממצוק"

כי די לי בראותי היסורים , לי בעצמי יסורים
אלקיך את ' ומל ד"כן אמר משה . של חברי

שאם כן מה , אבל לא עד כדי מיתה, "לבבך
אלא כל זה . טובה היא להם אם ימותו ממה

אלקיך בכל לבבך ' לאהבה את ד"אך כדי 
מען ל"כי כל עיקר כוותו היא , "ובכל פשך

  .שתוכל לחיות אבל לחזור בתשובה, "חייך
' ותן ד"לכן המשיך ואמר ? אמם זאת כיצד

אלקיך את כל האלות האלה על אויבך ועל 
, הוי אומר). ז, דברי ל" (שואיך אשר רדפוך

שאתה רק תראה את היסורים באים עליהם 
וכיון , "'תשוב ושמעת בקול ד"וממילא 

יתקיים ממילא , שעליך לא יבוא היסורים
יוכיח אותך ביסורים וגם ' שד, "למען חייך"

                .תוכל לחיות
  ) פה קדוש השלם–ין 'ה מוואלוז'רבי איצל(          

  
כי המצוה הזאת אשר אכי מצוך היום "

לא : לא פלאת הוא ממך ולא רחקה הוא
בשמים הוא לאמר מי יעלה לו 
השמימה ויקחה לו וישמעו אתה 

לא מעבר לים הוא לאמר מי ו: ועשה
יעבר לו את עבר הים ויקחה לו 

כי קרוב אליך : וישמעו אתה ועשה
  "הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו

  )יד-יא, ל(                                    
על התשובה , ן דאדסמוך קאי"פירש הרמב

המצוה "מדוקדק לשון (שהזכיר למעלה 
לא " זה אמר ועל). ן"עיין שם ברמב" הזאת

רוצה לומר כי בחטאו פוגם , "בשמים היא
ואם כן מן הדין , למעלה בשמים ושמי שמים

התשובה מועילה אלא אם כן יעלה ' לא הי
לא "אף על פי כן , לתקן שם מה שפגם

איך צריך לעלות לשמים רק , "בשמים היא
ולא מעבר ", ואמר עוד. בעולם הזה מועילה

ו הוא יכול "כי האדם בחטאו ח, "לים היא
כמו שאמרו , להכריע כל העולם לכף חובה

לעולם יראה אדם עצמו ':) קידושין מ(ל "ז
עבר ... וכל העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי

עבירה אחת אוי לו שהכריע עצמו ואת כל 
ואם כן יכול להיות ', העולם כולו לכף חובה

שבחטאו גרם מעבר לים פורעיות וצרות 
רוצה , א מעבר לים היאועם כל זה ל. רבות

לומר איך צריך לעשות תשובה במקום 
רק במקומך כאן תוכל לתקן , ההוא דוקא

  .הפגם בחרטה ועזיבה
  ) פש החיים–ין 'רבי חיים מוואלוז(

 
  פנינים לפרשת וילך

  
וילך משה וידבר את הדברים האלה אל "

  )א, לא(                                 "כל ישראל
אבל הוא פשוט ששאר .  לו פירושלכאורה אין

הצדיקים כשמתו כבר עשו מה שעליהם 
ולא שייך לומר לשון , לעשות בעולם הזה

ולעולם , הליכה על מיתתם כיון דמתו בזמם
מצד הגזירה דעטיו של , אי אפשר לחיות

אבל משה שעדיין לא עשה מה שעליו , חש

' וגם הי, לעשות שהוא להביאם לארץ ישראל
, הוי כהלך באמצע מלאכתו, כחוכאיש צעיר ב

שמדברין , ודומה לאיש שהיח עבודתו והולך
ולא לאיש שהלך  מעבודתו , אודות הליכתו

בזמו שאין שייך לדבר על הליכתו אלא על 
ולכן מיתת משה קרא בלשון , שכולה עבודתו

והוצרך לילך לארץ ישראל ולתרץ ". וילך"
מעשיו מדוע הוא הולך מאיתם שאיו משום 

אמר ' אלא משום שד, איו רוצה ואיו יכולש
וצריך לקיים ) כז, דברים ג" (לא תעבור"

כי משה היתה לו הבחירה שלא , מצוותו
אך מת דמקיים שאר , למות כמו בכל מצוה

  .י"כפירוש רש" לא אוכל"וזהו ', מצוות ד
  ) דרש משה–רבי משה פיישטיין (                    

  
ותקשו המפרשים שבכל התורה כולה 
כשמשה רצה לדבר לבי ישראל הם באו 

על ידי תרועת החצוצרות הם ידעו , אליו
שהם צריכים להתאסף ולשמוע דבריו של 

ולמה בפרשה זו כתיב שמשה רביו , משה
ותירצו ? הלך לבי ישראל לדבר אליהם

קודם מיתתו ' משום שבאותו היום שזה הי
ואין שלטון " ממו שערי החכמה סתתמו

לפיכך ביום זה ) ח, קהלת ח" (ביום המוות
לא הג את עצמו כמהיג ישראל רק כאחד 
מבי ישראל ולכן הוא הלך אליהם לדבר 

  .אתם
דהא , ולפי זה או למדים מזה דבר שגב

ביומו האחרון מסר לבי ישראל שתי מצוות 
מצות הקהל : הכי חשובות בתורתו הקדושה

כליתה לימוד התורה לכל ישראל אפילו שת
למען ישמעו "לשים וטף כמבואר בקרא 

וכתיבת ספר , )יב, דברים לא(ולמען ילמדו 
תורה שתכליתה גם כן לימוד התורה כמבואר 

, )יב, דברים לא" (ולמען ילמדו", בקרא
וכתיבת ספר תורה שתכליתה גם כן לימוד 

ולמדה את בי ", התורה כמבואר בקרא
וכבר , )יט, דברים לא" (שימה בפיהםישראל 

ל על מצות לימוד התורה "אמרו חכמיו ז
קידושין (' גדול תלמוד שמביא לידי מעשה'ש
, .)שבת קכז(' ותלמוד תורה כגד כולם':) מ

ולכאורה פלא שמצוה זו היא הכי חשובה 
בתורתו הקדושה אמר משה רביו ביומו 
האחרון קודם מיתתו שכבר סתתמו 

שירד מגדולתו ,  ושערי חכמתומעיותיו
ועשה ביוי ביומו האחרון קודם מיתתו 

שירד , שכבר סתתמו מעיותיו ושערי חכמתו
, מגדולתו ועשה ביוי כאחד מבי ישראל

או עוסקים בתורה או יכולים כשלהראות ש
  .להתקיים אפילו בלי מהיג כמשה רביו

ופשוט הוא שכל דבריו שאמר קודם מיתתו 
, תייחס להעתידות של כלל ישראלהוא ה

והדגיש להם שעיקר קיומם בעתיד הוא אך 
 .ורק על ידי לימוד התורה

  ) ישמח חיים–רבי אריה לייב בארון     (
  
ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שה "

' אכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא וד
    " אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה

  )ב, לא(   
ולא קם ביא עוד ) "י, רים לדדב(הדא הוא דכתיב 

  )דמשק אליעזר צבים וילך כז" (בישראל כמשה
על פי מה ' ובאר בעזרת ד. עיין שערי שמחה

' שלפי משפט הלשון הי, שדקדקו על הפסוק
', ולא קם בישראל ביא עוד כמשה'לו לומר 

ה גדול משאר "משה ע' ופרשתי שבזה הי
שה וירד מ) "יד, שמות יט(כי כתיב , ביאים

בהר ' שאף על פי שהי, "מן ההר אל העם
ביכולתו ' במעלות הקדושים בכל זאת מיד הי

ומשה , לירד אל העם להתערב בין הבריות
רועה אמן לעדתו כאשר ביקש קודם ' הי

איש על העדה אשר ..... 'יפקוד ד"פטירתו 
, )יז-טז, במדבר כז" (יוציאם ואשר יביאם

ם ולא כן שאר ביאים כאשר תוח עליה
הרוח התבודדו ולא יכלו לקיים שיהם פי 

ילקוט שמעוי (ל "כאשר אמרו ז, שים
, "משה איש האלהים) "דברים רמז תתקא

', מחציו למעלה אלהים ומחציו למטה איש
" ולא קם ביא עוד בישראל"וזה שאמר 

תמיד בין ישראל ולא התבודד ' שהי, דייקא
בין מאה "וזה כוות המדרש , את עצמו

 שה אכי היום לא אוכל עוד לצאת ועשרים
כאשר הייתי רגיל להיות תמיד , "ולבא

הדא הוא דכתיב , המוציא והמביא בישראל
, דייקא" ולא קם ביא עוד בישראל"
  . 'אתי שפיר ברוך ד, "כמשה"

  ) דעת סופר–רבי עקיבא סופר ( 
  
בן מאה ועשרים שה אכי היום לא "

  )ב, לא(           "'אוכל עוד לצאת ולבוא וגו
למה אמר להם זאת משה , וכתב הספורו

מפי שישראל היו אז אחר כריתת , רביו
ה 'והי, הברית והיו צריכים להיות בשמחה

אמר להם לא , משה רביו מתיירא פן יתעצבו
שלא תעציבם ' אוכל עוד לצאת ולבא כו

  .מיתתו
, כל כך יהיו מאושרים מכריתת הברית

  .שאפילו מיתת משה לא תעצבם
  )אחד מחכמי המוסר( 

  
הקהל את העם האשים והשים "

  )יב, לא(                                        "והטף
ע ודרש אם "שבת של ראב, שבת של מי היתה

אשים באים ללמוד ושים לשמוח טף למה 
ובמכילתא , כדי ליתן שכר למביאיהם, באו

ע יצא "הגירסא אשריך אברהם אביו שראב
  .מחלציך

  ?מה הכוה
: ל"ס ז"רבו של הח, תן אדלר' ואמר ר

. שמדת חוך היתה שהתהלך עם האלקים
ה מפיץ אמוה ודעת בין 'ומדת אברהם שהי

והה הבחור במדרגת חוך זוכה . העמים
לא כן העוסק בהפצת . לשלימות יתירה

. כ"שהוא עצמו איו יכול לעלות כ, תורה
והה אם . מ מדה זו משובחת יותר"ומ

אים טף לבית המדרש יש הפרעה מבי
מ מצוה להביאם כדי להשריש "ומ, לגדולים

ע ליתן שכר "וזהו שאמר ראב. בהם תורה
אשריך : ויפה אמרו עליו, טוב למביאיהם

  .. ע יצא מחלציך"אברהם אביו שראב
  )מאורות אש' בס(           

  
על כי אין אלקי בקרבי מצאוי הרעות "

  )יז, לא(                                       "האלה
שיתלו כל הצרות בעבירות שעשו בין אדם 

ואים יודעים , ועל כך יתודו, למקום
שעבירות שבין אדם לחבירו חמורים יותר 

. שאין מועיל כפרה עד שיפייסו זה את זה
וזהו שאמר ואמרו הלא על כי אין אלקי 

ואכי , ולכן. בקרבו מצאוי הרעות האלה
  )מאורות אש(.                 'פי וגוהסתר אסתיר 

   "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"
  )יט, לא(      

מטרת השירה להראות שכל הפורעות 
אלא , שבאות על העולם אים במקרה

והשירה הזאת . 'בהשגחה מכוות מצד ד
ה לעד כי יש אלקים שופטים בארץ 'תהי

ואם ימצאום צרות . המגיד מראשית אחרית
  .פ ההשגחה"דעו שזה ערבות י

  
 למה אמר -ועתה כתבו את השירה הזאת 

  ?עתה



 

  

רק עתה כתבו תורה , אלא רמז יש כאן
אבל יגיע , שבכתב בלבד ולא תורה שבעל פה

זמן שתהיו מוכרחים לכתוב גם התורה שבעל 
  ה בזמן 'פה כשיתרבו הגזרות כמו שהי
הלבבות וגמרה רביו הקדוש שתמעטו 

  )אפריון(.                                              השכחה
  
  "ה לי השירה הזאת לעד'למען תהי"

  )יט, לא(                        
ת מצוה "דין הוא שאפילו אם היח לו אביו ס

מכאן שאין העיקר הכוה אלא . לכתוב משלו
ת של אביו "שהרי גם בס. מעשה המצוה

וזו עדות לכל התורה שלא . למודאפשר ל
  )מאורות אש(.          הכוה עיקר אלא המעשה

  
 

   תשובה כהלכתה
כתב " מגילת אסתר"ל בפירושו ל"א זצ"הגר

ובהגיע תר ערה וערה ) "ב"י' ב(על הפסוק 
לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת 

כי כן ימלאו ימי . השים שים עשר חודש
וששה ,  בשמן המרמרוקיהן ששה חדשים

  ".חדשי בבשמים ובתמרוקי השים
, והוא שבכל ראש השה ויום הכיפורים
, האדם חוזר בתשובה וצועק חטאתי סלח לי

ה ברוב חסדיו ורחמיו מעביר על "והקב
, אבל העון עצמו איו מחק. חטאיו ועווותיו

אזי , אלא תלוי אם יחזור בתשובה שלימה
כי כן ", שב חד"וממתיין לו י. ימחול לו

.  מירוק העווות–" ימלאו ימי מרוקיהן
הייו שישליך , "ששה חדשים בשמן המור"

וששה , תאוות המותרות כל ששה חדשים
חדשים ירגיל את עצמו במצוות עשה ולא 

  . שימרק עצמו בלא תעשה עבירות, תעשה
הייו חצי שה , "ובזה באה אל המלך"

בתשובה ובהשלכת התאוה ועשיית מעשים 
ורק , ת"וחצי שה במצות עשה ול, יםטוב
כ יוכל לבוא אל המלך בראש השה ויום "אח

ואז אין מזכירין לו עווות , הכיפורים לבקש
ש היטב בדבריו "יעו. הראשוים כלל

                    .הפלאים

  
              סור מרע ועשה טוב         

סור מרע ועשה טוב בקש שלום "
  )וט, תהילים לד (ורדפהו

שאל בדרשתו לפי ראש , ל"החתם סופר זצ
מהי הסיבה שאף לאחר כל חודש , השה

והשתדלות בי האדם , אלול וימי הסליחות
ובכל זאת שארים באותו . להיטב הדרכים

  .מצב ללא שיוי מהותי
ואמר דבי אדם משתדלים בעיקר לקיים את 

אבל . להרבות במעשים טובים, "עשה טוב"ה
ותחילת , ה לעקורקש" סור מרע"את ה

" סור מרע"העבודה צריכה להיות קודם 
  ".עשה טוב"ולאחר מכן 

דהה חזין דכשהשליכו , והביא לזה
וראובן רצה , השבטים את יוסף לבור

אלא כתיב . לא הלך מיד להצילו, להצילו
וישב ראובן אל הבור והה אין יוסף בבור 

י "וכתב רש) ז כט"וישב ל". (ויקרע את בגדיו
היה בשקו ובתעיתו על שבלבל יצועי עסוק "

צריך " עשה טוב"ומבואר דלפי ה". אביו
ולכן הלך ראובן ". סור מרע"להיות בתחילה 

ורק לאחר מכן הלך , ועשה תשובה תחילה
    )שי לתורה(                      . להציל את יוסף

  
                    מרובה מידה טובה

רה שהביא הע" לב אליהו"ראיתי בספר 
הה , ל"פלאה מרבי שמחה זיסל מקלם זצ

המסית ומדיח לעבוד עבודה זרה מחוייב 
ואפילו אם לא הצליח בעבודתו ולא . סקילה

בכל זאת תחייב באותו עוש , האזיו לו
והרי לא הועילו ? ולכאורה מדוע. חמור

  ?מעשיו
כי ) "יא, דברים יג(התשובה מפורשת בתורה 

ל הביקוש ע" אלהיך' בקש להדיחך מעל ה
  .בלבד עש

מרובה מידה טובה ", ל"והה ידוע מאמר חז
" ממידת פורעות על אחת מחמש מאות

פ תוספתא "ע', ד ז"י שמות ל"ראה רש(
שאדם הלומד , ואם כן יוצא) א, בסוטה ד

 –וברצוו לקרב את ליבו לשמים , מוסר
) שהרי מוסר לא לומדים מפאת סיבה אחרת(

המסית "הרי עושה הוא ממש ההיפך מ
  "!ומדיח

י תיקון "הוא מבקש להתקרב לבורא ע
וצריך שיגיע לו , וזהירות במצוות, המידות

הלא חשבון פשוט ! שכר כפול חמש מאות
' מקבלים מה א, אם על הרצון להרע. הוא

ולא סתם עוש אלא העוש החמור (של עוש 
 כגון לשפר –על הרצון לעשות טוב , )שבכולן

 צריך שיקבל פי –מעשיו או לעקור מידה 
מדה טובה מרובה "שהרי אמרו , חמש מאות

"! על מדת פורעות על אחת מחמש מאות
                     .התבון בדבר כי עמוק הוא

  
   תשובה על מידות

מבאר ) ג"ז ה"פ(ם בהלכות תשובה "הרמב
, שעוון המידות הרעות שאין בהן מעשה

. 'וכו" קשים יותר מהעווות שיש בהן מעשה
ז למה לא האריכה "דועה הקושיא שלפיוי

כמו בשאר , התורה בעין מידות האדם כלל
חיים ' לר" שערי קדושה"ויעוין ב? מצוות

, שמתרץ קושיא זו שזהו היסוד, ל"וויטאל ז
דרך "כיון ש, ועל כן אין צורך לכתוב את זאת

  ".ארץ קדמה לתורה
משל לאחד שעשה חוזה עם קבלן לבות לו 

' והרבה חדרים וכו,  קומותבין גדול בן כמה
לאחר זמן בא . וחתמו ועשה הקין. 'וכו

היות וחפירת היסודות , הקבלן וטעה בפיו
לכן הוא חפץ בתשלום , לא כללה בחוזה

, ויצעק עליו בעל הבין בתמהון. מיוחד על זה
 על –וכי היכן חשבת להעמיד את הבין 

  ?האויר
 ובודאי כל אדם בר דעת מבין כי בין בלא

ואין מן הצורך לפרט , יסודות איו שוה כלום
כך , ואדרבה ככל שהבין גדול יותר. זאת

  .צריך הוא יסודות גדולים וחזקים יותר
ין התורה לא "כך הביאור בקושיא הל ב
הייו לחפור בארץ , תיתכן בלא יסוד המידות

 לשרש אחר המידות –החומריות עמוק עמוק 
 כ במידות"ולמלאותם אח, הרעות ולהשליכם

אשר עליהם יושתת הבין הגדול , טובות
  )שי לתורה(            "!בין התורה "–וההדר 

 
  

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

  דיי ערוב תבשילין
שישי על חמישי ו ביום ראש השההשה יחול 

 בכדי שיוכל ערוב תבשיליןכן יש לעשות 
  .להכין מיום שישי לצורך שבת

ף שביום עדי, אפילו אם עשה עירוב תבשילין
שישי יגמור צרכי שבת מוקדם מהרגיל בכדי 

.  את האוכל ביום שישיולכאשישאר זמן ל
מ אם לא עשה כן יוכל לבשל לשבת בכל "ומ

  ).טרם כיסת השבת(זמן ביום שישי 

את הערוב יש לעשות על ידי דבר מאכל 
כגון ביצה , "זית"מבושל ששיעורו לפחות כ

, חלהולקחת , קשה או אפילו עוף מבושל
לפי ההחה ". ביצה"ששיעורה לפחות כ

כ יאמר את "יחזיק את העירוב ויברך ואח
כמופיע (' הוסח בהדין עירובא וכו

בזה הערוב : עיקר הוסח פרושו). בסידורים
יהיה מותר לו לבשל ולהטמין ולהדליק את 

  .ט לשבת"הר מיו
והגים . את העירוב יש לשמור עד שבת
משים בו לאוכלו בסעודה שלישית ומשת
מי שאיו . כלחם משה בליל שבת וביום שבת

אין לו צורך , מבשל לשבת אלא מתארח
אבל אם מדליק רות לכבוד , לעשות עירוב

יעשה עירוב אך לא , )כגון שישן בביתו(שבת 
יברך אלא יאמר רק את הוסח בהדין 

  .'עירובא וכו
חכמים הגבילו אותו , מי ששכח להיח עירוב

אבל אם רב העיר עירב , תבעשיית צורכי שב
ולכן כיון שהיום . בשבילו מותר בלי הגבלה

בדרך כלל בכל מקום רב העיר עושה ערוב 
יכול לסמוך על עירובו של רב , לשוכחים

  .אם שכח, אך כל זה רק בדיעבד, העיר
אפילו מי שעשה עירוב תבשילין מותר לו 
להכין לשבת רק ביום שישי ולא ביום חמישי 

  ).בלילה כבר מותרומיום חמישי (
  מדיני ראש השנהמדיני ראש השנהמדיני ראש השנהמדיני ראש השנה

בערב ראש השה מתפללים סליחות ועושים 
 ומתירים את הדרים שלא התרת דרים

לא , אבל אם יש דר שזוכר במפורש. זוכרים
אלא יעשה התרה רגילה , יסמוך על התרה זו

  .אצל שלושה בי אדם
יש ;  בערב ראש השהלהתעותהרבה והגים 

 - עד שעה(ת והגים להתעות עד חצו
מי שדעתו . ויש עד הלילה) בצהרים בערך1

להתעות עד הלילה יקבל את התעית 
במחה " עו"שי ויאמר שליבמחה של יום 

  . של ערב ראש השה
לא אומרים וידוי ותחוים בשחרית של ערב 

  .ראש השה מפי החג
' מסתפרים ומכבסים לכבוד החג ומקוים שה

וציא לאור יעשה לו ס בימים אלו וי
  .משפטו
ויזהר בתפילת מחה " "בן איש חי"כתב ה

של ערב ראש השה שזו התפלה האחרוה 
  ".בשה

בליל ראש השה והגים לאכול סימים 
יעזרו על כל ' לסימן טוב ומתפללים שה

יש שהגו לעשותם לאחר קידוש לפי . השה
אכילת הלחם ויש שהגו לאחר טילת ידים 

והמהג הראוי הוא לאחר , ואכילת כזית פת
ומברכין ברכת הפרי ואוכלים . אכילת הלחם

ואחר כך לוקחים חתיכה וספת ואומרים 
שאין להפסיק בין , ואוכלים" יהי רצון"ה

  .הברכה לאכילה בשום דבר
 לכן ראוי -יום ראש השה היו יום הדין 

שהרי חג הוא , אך בשמחה, להתהג ברציות
, יותו בביתווכן בה, ולכן בסעודות. 'לה

ישתדל לדבר דברי תורה ולא דברים בטלים 
  .וישיר זמירות לכבוד החג

ולכן ראוי , עיקר מצות היום היא השופר
להקשיב היטב לשופר ולכוון דעתו לשמוע 
בלי להפסיק בדיבור כל שהוא עד סוף 

  . קולות100התפילה לאחר שסיימו 
הגו אבל , השים מצד הדין פטורות משופר

להקפיד לשמוע שופר בראש רוב השים 
ואשה שיש לה ילדים קטים ויש חשש . השה

, שיפריעו את מהלך התפילה בבית הכסת
, עדיף שתקרא לתוקע שיבוא לביתה לתקוע

מאשר לבוא לבית הכסת ולהפריע לכל 
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, על כל פים אם קשה לה דבר זה. הקהל
 קולות 30 -תבוא ותשמע את הברכות ו

  ).תקיעות לפי מוסף(
אין לדבר בזמן התקיעות כיון , ורכאמ

שהברכה של השופר חלה על כל התקיעות 
. ואם יפסיק בדיבור יש חשש שיפסיד הברכה

וביחוד יש להזהר בזה לאחר תקיעות 
ת למקומו שאז "דמיושב בזמן שמחזירים ס

  .המכשול גדול
בליל ראש השה מברכים זה את זה לשה 

, אבל ביום לא יברך תכתב, טובה תכתב
  .אלא יברך גמר חתימה טובה, ר כתבשכב

ויצל את , ביום ראש השה ראוי שלא לישון
ישן לאחר , אולם אם קשה לו, היום לתורה
והגו לומר את כל ספר תהלים . חצות היום

בכל אחד מימי ראש השה שהרי אמרו 
  ".כישן דמי, הולך בטל"

  .בליל השי בקידוש אומרים שהחייו
בגד חדש ולהיחו וראוי לקחת פרי חדש או 

על השולחן או ללבשו בזמן הקידוש ולכוון 
עם כל זה יברך שהחייו , ואם אין לו. עליו

  .בקידוש
  
  

 מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים 
הייתי וכח פעם במעשה , לפי שים רבות

, ה של ירושלים'באחת מסמטאותי' שהי
ייי כששי סוחרים עברו במקום ודברו בע

  .להוגלשו הדברים לידי מריבה ק, מסחרם
אלול 'חת המרפסות אלפתע שמע קול מ

הביטו השיים למעלה והבחיו ! 'היום
שקולות המריבה הגיעו , בדמותה של קשישה

וחרדה לוכח העובדה שהיהודים , לאוזיה
וזעקה את , מסוגלים לריב בחודש אלול

  !שזעקה

גם ! בייהם. רגע הפסיקו היהודים לריבב-ובו
אי אפשר ובאלול . הם הביו שאלול היום

  !לריב
הם גם לא התחשבו בעובדה שמי שהעיר 

איזו קשישה ' בסך הכל'להם היתה 
, קיבלו את האמת ממי שאמרה! ירושלמית

  )רפב-א"עליו לשבח רפ       (!והשלימו בייהם

  
  והאיך עיז פיו

ראש , ל"הגאון רבי יעקב יצחק רודרמן זצ
בבולטימור סיפר את " ר ישראל"ישיבת 

שימוש "מובא בספר  (:המעשה הבא
ה 'ל שהי"רבי שרגא פייבל פרק זצ") חכמים

ודע כבעל , חותו של רבי איסר זלמן מלצר
הוא פיזר מהוו להפצת תורה , צדקה מופלג

רבי , חתו. והחזיק בממוו עוסקים בתורה
כתב אודותיו בהקדמה לספרו , איסר זלמן

הרב : "את המלים הבאות" אבן האזל"
  ".צדקת פזרווהמצוין בתורתו ו

הגיע , כי פעם בסופה של שה, סיפרו עליו
ה רכוש רב אשר עמד 'אליו אדם שברשותו הי

ה קרוב לאבד את 'והי, בפי סכת הפסד
כי , ביקש אותו אדם מרבי שרגא פייבל. כספו

אשר יועיל עמו , ילוה לו סכום כסף גדול
, וכשיתאוששו עסקיו, מאוד בשעה קשה זו

ה רבי שרגא פייבל ע. יפרע את ההלואה
  .והלוה לו

אבל , השתפר, מצבו הכלכלי של אותו לווה
והלווה , חלפו מספר שים. את חובו לא פרע

הוא גש שוב לרבי , זקק שית להלואה
  .וביקש ממו סיוע, שרגא פייבל

, אשתו של רבי שרגא פייבל שמעה מכל זה
הלואה אשר , וזכרה את ההלואה הקודמת

: לכן אמרה לבעלה, יוםלא פרעה עד אותו ה
הרי עדין ? איך אתה יכול להלוות לו בשית"

למרות שמצבו , לא פרע את חובו הקודם
  "?הוטב ביתיים

הו : "עה רבי שרגא פייבל ואמר לה
, ימים ספורים לפי ראש השה, עומדים עתה

סליחה וכפרה על '? ומה מבקשים או מד
בור או מקבלים על עצמו שלא לע. עווותיו

  .בשלמות' ולמלא את רצון ד, עוד עברות
גם אז ! ?והלא גם בשה שעברה אמרו כן

, הה יוצא, קבלו על עצמו שלא כשל
, שלא קימוה' קבלה'שבידו שמורה אותה 

חוזרים או ומבקשים שוב , ואף על פי כן
ה כפרה ותשובה וכתיבה וחתימה "מאת הקב

  .טובה
 סיים רבי –הוא מצבו של האיש , כזה בדיוק

 הוא קבל על עצמו לפרוע את –שרגא פייבל 
הוא לא השיב את : ולא עמד בקבלה, חובו

ודאי , כשמבקש הוא בשית, עכשיו. ההלואה
ולהלוות , ובודאי שעליו לעזור לו במצוקתו

  ) סליחות–ראש השה (..."              לו כבקשתו
  

 

 

 תו נשמהעלון לעילוי
  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


