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 לפרשהפנינים 
  

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל אלה הדברים אשר דבר משה אל כל אלה הדברים אשר דבר משה אל כל אלה הדברים אשר דבר משה אל כל """"
 בעבר הירדן במדבר בערבה מול  בעבר הירדן במדבר בערבה מול  בעבר הירדן במדבר בערבה מול  בעבר הירדן במדבר בערבה מול ישראלישראלישראלישראל

פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי - - - - סוף ביןסוף ביןסוף ביןסוף בין
        )א, א(                                                                                                                                                    " " " " זהבזהבזהבזהב

קרי , ל" כתב רביו אפרים ז- אלה הדברים
מלשון דבר (ת דגושה " בפתח והבי-הדברים 

. ימטריא שלושים וששהאלה בג). אחד לדור
צדיקים שבכל " ו"ל"רמז ל, "אלה הדברים"

  .שבזכותם קיים העולם, דור
 )א"חל קדומים להרב חיד(                                

 
 - אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל

כל מקום שאמר אלה פוסל את הראשוות 
מכאן שעד עכשיו לא דבר אל כל ). ב, ר יב"ב(

לפי שדיים והלכות אין כל , למה. אלישר
שלא כל , תלמיד ראוי וזוכה לקבל מפי רבו

 -" אלה הדברים"אבל . אחד עומד על דעת רבו
דברי , "דבר משה אל כל ישראל", דברי תוכחה

  .י כל ישראל"מוסר ראויים להשמע ע
 )חתם סופר(                                                              

 
 -  בעבר הירדן.. אלה הדברים אשר דבר משה

כי . כל מקום שאמר אלה פוסל את הראשוות
כשבאו לעבר הירדן והדגישו באוירת והארת 

כמו , ארץ ישראל פתחו מעייות החכמה
ת ארץ ראין תורה כתו) עקב' בספרי פ(מרו שא

ה מוכן לקבלת 'וכשם שהר סיי הי. ישראל
עמד ) ב, ר יג"ויק(ל "כפי שדרשת חז, התורה

ה כל ההרים ולא מצא "מדד הקב, וימודד ארץ
ארץ ישראל , הר שתיתן בו התורה אלא סיי

לכן בעבר הירדן הואיל , מוכה לביאור התורה
ואילו כס ממש לארץ .  התחיל- משה באר 
ר תה מבאר להם את התורה ביו'ישראל הי

לכן ביקש משה כל כך . ה התיקון שלם'והי
בעת ... ואתחן: כאמר, ראללהיכס לארץ יש

, עבר הירדן, כשכבשה ארץ סיחון ועוג, ההוא
אז שתוקק ביותר , והתחיל לבאר התורה

ורצה .. אתה החילות: כאמר שם, ליכס
 )פת אמתש (      .לסיים ביאור התורה בשלימות

 
 דברי תורה - אלה הדברים אשר דבר משה

 ה"אין הקב, כשיש בהם דברי קטרוג ותוכחה
ה מייחד "שאין הקב, יחד את שמו עליהםמ

 ילקוט(ל "ובחז. שמו על דברי פורעיות
ה 'בשעה שהי, ירמיהו) רמז סב, שופטים
, ה מיחד שמו"ה הקב' דברי חמה הימתבא

זכרתי לך חסד ' כה אמר ד) ב, ירמיה ב(שאמר 
) א, ירמיה א(אבל הדברי תוכחה כתיב . עוריך

בור ודברו על כל ד, וכן משה. דברי ירמיהו
אלה "וכשבא להוכיח כתוב , "'וידבר ד"כתוב 

תהלים (וזה שכתוב ". הדברים אשר דבר משה
   ".כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגרך רע) "ד, ה

והרי דבר התוכחה אמרו מפי הגבורה 
ויש בהם הכרח , והם גופי תורה, והבואה

ותועלת רבה כדי להגיע לתשובה ולמעשים 
' אין חפץ לד, ל תועלתםובכל זאת עם כ, טובים

משום שהם . ואיו מיחד שמו עליהם, בהם
ואין בהם חת רוח , גורמים צער ועגמת פש

        )הסבא מסלובודקה(                   . ושמחה שלמה

 
 - אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל

, בגזל) כשלין(רובן ) ב קסה"ב ( ל"איתא בחז
ראשי .  הרעוהכל באבק לשון, ומיעוטן בעריות

אלה , וזה רמז.  אבק לשון הרע-ה "תיבות אל
על אבק לשון ,  התוכחה על דברים-הדברים 

כי הכל בכלל , הרע דבר משה אל כל ישראל
 )מגלה עמוקות (                                      .תוכחה זו

 
 - אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל

ר העיקרי הדב, "אלה הדברים אשר דבר משה"
ה 'שתהי, "אל כל ישראל "- שדרש מהם 

שיהיו אומה אחת כלל , ה בייהם'אחדות שרוי
 )א"הגר (                                                      .ישראל

  
 - אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל

אל כל "בר משה רק יהדברים הקשים הללו ד
 דבר ת"אבל בשעה שדבר עם השי" ישראל

  .ה סיגורם ומליצם הטוב'שהי, עליהם רק טוב
  )קדושת הלוי(        

  
 אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל

 - בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף
כל "כשמבקשים לדבר דברי תוכחה אל 

אי אפשר להגיד להם , אל המוי העם, "ישראל
תוכחה זו לא , דברי תורה ומוסר מופשטים

צריכים לעטוף הדברים בלבוש . תיכס ללבם
דברי משל , על ידי סיפורים ומעשיות, מתאים
כל "כשבא משה להטיף מוסר על . ומליצה
הלביש את הדברים , גם אל המוים, "ישראל

  . 'במדבר בערבה מול סוף וכו, במשלים
 )ין'ישראל מרוז' ר ר"אדמו(

 
 אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל

  כל  -   בערבה מול סוףבעבר הירדן במדבר

 -מול סוף : הפסוק הזה יש לפרשו בדרך מוסר
גד , מול סוף, האדם צריך לדעת שהוא תמיד

 בין שהוא -בין פארן . האין סוף ברוך הוא
ישראל ("במדרגות העליוות בחית התפארות 

 בין שהוא תפל - בין תפל , ")אשר בך אתאפר
   כשדמה–ולבן . בלי טעם ובלי ריח

  ובין שהוא-וחצרת , ל היר ובהיר לו לו שהכ
שלא פסע עדיין , רואה עצמו עומד עדיין בחצר

 צריך להיות בבחית -, פסיעה לפים הטרקלין
ה ' תמיד תהי- ודי זהב . לגדי תמיד' שויתי ד

ה להוט אחרי 'שלא יהי, בו מידת ההסתפקות
  .תאוות הממון ומותרות החיים

 )משה מקוברין' רר "לאדמו, אמרות טהורות (        

  
לפי שהן דברי תוכחות ומה  -  אלה הדברים

כאן כל המקומות שהכעיסו לפי המקום בהן 
לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפי 

דברי משה אלה ). י"רש(כבודן של ישראל 
דור זה לא . דור באי הארץ, אמרו לדור החדש

אלא זכר ורמז החטאים , ה בו מגוף החטא'הי
,  לפי שלא תוקו עדיין כל החטאים,הקודמים

  )ם"חידושי הרי(      .לכן הזכירם משה רק ברמז

  
על מה שעשו במדבר  - בין פארן ובין תפל

 שתפלו על - תפל ולבן . על ידי המרגלים, ןרפא
ה 'שהי, לכאורה תמוה). י"רש(המן שהוא לבן 

מה הלשון " בפארן ותפל ולבן"צריך לומר 
על פי מה שהסבירו , ויש לבאר? "ובין" "בין"

לפי שהיו אשי שם וגם דורם , עין המרגלים
ה ראה להם מעין ' לכן הי- קרא דור דעה 

פחיתות וירידה מן המדריגות העלות ללכת 
, לארץ ישראל והלהתעסק בעיים גשמיים

ובחרו לשבת במדבר על התורה ועל העבודה 
בעולם של אצילות , כשהם מקופים עי הכבוד

אבל אין זו , ואף שכוותם היתה טובה. רוחית
' ואין זה רצון ד. לבי אדם' הדרך שחלק ד

: אבל במן היתה תלותן ההפך הגמור. אמיתי
, לחם רוחי, הם לא רצו במן שהוא לחם שמים

. אלא השתוקקו ורצו בלחם גשמי ומזון טבעי
ה 'הי, בין בזו ובין בזו, בין פארן ובין תפל: וזה

  .' להמרות פי דהמקור של תלוותיהם
  )שם משמואל(       

  
.  במחלוקתו של קרח-וחצרת  - וחצרת די זהב

והרי מעשה ). י"רש(ודי זהב הוכיחן על העגל 
ה קודם למחלוקתו של קרח ולמה 'העגל הי

הקדים משה בתוכחתו מחלוקתו של קרח לפי 
יתרו ' י בפ"רש:  ההסבר הוא כך-? מעשה העגל
: כותב, אלקיך' י דאכ) כ, שמות כ(על הפסוק 

ליתן ? אלקיך' ולמה אמר בלשון יחיד ד"
ה במעשה 'פתחון פה למשה ללמד סיגורי

, יחרה אפך בעמך' למה ד: וזה שאמר. העגל
ה לכם אלקים אחרים 'לא להם צוית לא יהי

  לא לשכוח 

יש לסיים את האכילה בשבת זו לפני ) א
 ביום ראשון לאחר הצום יש ) ב !השקיעה

  ואין לאכול לפני כן. לעשות הבדלה



ה מקום למשה 'אם כן לא הי". אלא לי לבדי
אבל על ידי . להוכיחם על מעשה העגל

למה תתשאו על מחלוקתו של קרח שטען 
'  שכולם שמעו מפי הגבורה אכי ד-' קהל ד
ולכן , אז שוב התעורר עוון העגל, אלקיך

שרק , הוכיח מקודם על מחלוקתו של קרח
ה 'על ידי מחלוקת זו וטעתו של קרח הי

  . מקום להוכיחם גם על חטא העגל
  )וכן החוזה מלובלין, השיל' ר' ר(                           

  
 היתה מחלוקת כל זמן שלא: הסברעוד 

ת הדין מקטרגת על בייהם לא היתה מיד
אמר ) תחומא צו(ל "כמאמרם ז, מעשה העגל

חיבור , שאמר, אלעזר הקפר גדול השלום' ר
אפילו כלהו , )הושע ד(עצבים אפרים הח לו 

דיא , פלחי לעבודה זרה ויש שלום בייהם
ם ה שלו'ולכן כל זמן שהי. הולא שליט עליי

ורק לאחר , ה זכר חטא העגל'לא הי, םבייה
  .שהתחילו במחלוקת תעורר חטא העגל

 )בספרים(                                                            

  
ויהי בארבעים שה בעשתי עשר חדש באחד 

מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך  - לחדש
, ברגע שאדם סמוך למיתה). י"רש(למיתה 
יש לדברי , על גבולם של שי עולמותומצא 

כי אז אין לו פיות , תוכחתו השפעה יתירה
  .ואין חושדין בו בשום דבר, אישיות

 )דברים חמדים (                 

  
ויהי בארבעים שה בעשתי עשר חדש באחד 

אין מוכיחין את האדם אלא סמוך  - לחדש
ה מוכיחו וחוזר ומוכיחו 'למיתה כדי שלא יהי

המגיד מקלם כמה דרשות היו ). י"רש(
ה חוזר על 'והי, סדורות ומשוגרות על פיו
שאלו אחד מקלי . דרשה אחת הרבה פעמים

מדוע חוזר מן על , רבי: עולם על מת לקטר
אותה דרשה ועל אותם דברי המסור כמה 

אף :  אמר לו המגיד מקלם-? וכמה פעמים
                             ?אתה למה אתה חוזר על עווותיך

        
אחרי הכתו את סיחן מלך אמרי אשר אחרי הכתו את סיחן מלך אמרי אשר אחרי הכתו את סיחן מלך אמרי אשר אחרי הכתו את סיחן מלך אמרי אשר """"

יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר 
 )ד, א(       """"יושב בעשתרת באדרעייושב בעשתרת באדרעייושב בעשתרת באדרעייושב בעשתרת באדרעי

קודם שהכה משה את סיחון ואת עוג לא 
ה יכול להכיס את הדברים בלבם של 'הי

כי סיחון ועוג היו מקור הקליפות , ישראל
ה שורש המחשבות 'סיחון הי: הגדולות

כגדן תפילין של , ")יושבת בחשבון("עות הר
ה שורש המעשים הרעים 'ועוג הי. ראש

לכן , כגדם תפילין של יד, ) זרוע-" בארעי(
קבעו לדורות השבחים לסיחון מלך האמרי 

לעוג מלך הבשן כי לעולם , כי לעולם חסדו
שהם היו המתגדים המפריעים  -חסדו 

     )ם"חידושי הרי( . לישראל בעבודת הבורא

 
 - ואת עוג מלך הבשן .. אחרי הכתו את סיחן

אם רוצים שהם , יש בזה רמז למהיגי ישראל
הוראותיהם ודברי , שהציבור יקיים דבריהם

ידאגו תחלה לדברים הוגעים , תוכחתם
ואז יקבלו , שעדתו זקוקה להם, רלחומ, לגוף
אחרי הכתו . " דבריהם גם במילי דשמיאאת

 להצלתם שואחרי שמסר פ, "את סיחון
בא משה רביו אליהם , במלחמת סיחון ועוג
 )מטעמים(                      .בדברי מוסר ותוכחה

   

בעבר הירדן מואב הואיל משה באר בעבר הירדן מואב הואיל משה באר בעבר הירדן מואב הואיל משה באר בעבר הירדן מואב הואיל משה באר """"
 )ה, א(       """"את התורה הזאת לאמראת התורה הזאת לאמראת התורה הזאת לאמראת התורה הזאת לאמר

את  -  הואיל משה באר את התורה הזאת
, אלה הדברים, הקשר לפסוקים הקודמים

יר לפי דברי אפשר להסב, שהן דברי תוכחות
שצריך האדם לשוב : החוזה מלובלין

ו בכלל "שלא יהא ח, בתשובה קודם לימודו
". ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי"

כפי שאמרו , ואפילו בהרהור תשובה סגי
הרי את מקודשת לי על , )קדושין מט(ל "חז

שמא , מקודשת, מת שאי צדיק ומצא רשע
ת וזה הרמז בסמיכ. הרהר תשובה בלבו

 דברי תוכחה -" אלה הדברים: "הכתובים
כי ? למה, אלו אמר להחזירם בתשובה

ולכן , "הואיל משה באר את התורה הזאת"
   )מאור ושמש(   .רצה להחזירם קודם בתשובה

  
 אותיות - הואיל משה באר את התורה הזאת

כי לעתיד לבוא ,  אליהוהואיל כאותיות
ת רמז לדורו.  הקושיות והבעיותאליהו יתרץ

האחרוים שהקושיות תהייה חריפות 
והפתרון יימצא על ידי קאות , ומסובכות

שיהם , פיחס זה אליהו. ומסירות פש
בקאו את . "מסמלים קאות ומסירות פש

" קא קאתי" ו-אמר אצל פיחס " קאתי
שיהם מסמלים קאות , אמר אליהו
אמר " בקאו את קאתי. "ומסירות פש

  .אמר אליהו" קא קאתי"ו -אצל פיחס 
 )לקוט משה(  

  
 -  הואיל משה באר את התורה הזאת

ה 'למה הי). י"רש(בשבעים לשון פרשה להם 
לפי ? צורך לפרש את התורה בשבעים לשון

ה שישראל עתידים להיות "שידע הקב
, פזורים בכל העולם ויתבוללו בתוך האומות

שבכל , ולכן פירש את התורה בשבעים לשון
ה יצוץ של 'בתוך כל עם וארץ יהילשון ו
 )ם"חידושי הרי(                                      . התורה

        
אלקינו דבר אלינו בחרב לאמר רב אלקינו דבר אלינו בחרב לאמר רב אלקינו דבר אלינו בחרב לאמר רב אלקינו דבר אלינו בחרב לאמר רב ' ' ' ' דדדד""""

 )ו, א(                    """"לכם שבת בהר הזהלכם שבת בהר הזהלכם שבת בהר הזהלכם שבת בהר הזה
פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל """"

שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף 
לבנון עד הנהר הגדל לבנון עד הנהר הגדל לבנון עד הנהר הגדל לבנון עד הנהר הגדל הים ארץ הכנעני וההים ארץ הכנעני וההים ארץ הכנעני וההים ארץ הכנעני וה

 )ז, א(                                  """"נהר פרתנהר פרתנהר פרתנהר פרת
פו וסעו לכם ובאו .. .רב לכם שבת בהר הזה

יש לפרש בדרך  - הר האמרי ועל כל שכיו
, במדבר י(מובא במדרש על הפסוק : מוסר

 מהלך -" דרך שלשת ימים' ויסעו מהר ד) "לג
רח כתיוק הבו, שלשת ימים הלכו ביום אחד

ובכלל זה שהראו יחס זלזול . מבית הספר
ועיי העולם הזה ',  שברחו מהר ד-לתורה 

השתשלשלו הדברים , היו יותר ערבים עליהם
ועל ידי כך גזר , והגיעו לשליחת המרגלים

במדבר הזה יתמו ", עליהם שלא יכסו לארץ
ה 'וקבע אותו הלילה כליל בכי, "ושם ימותו

וזה . הלכו לגולהשבו חרב הבית ו, לדורות
 זה -רב לכם שבת בהר הזה : שרמז כאן

, שהישיבה בהר היתה לכם לסבל ולמשא
באתם לידי , "פו וסעו לכם ובאו הר האמרי"

 וכל -" ואל כל שכיו", גלות אדום, גלות עשו
  )חתם סופר(                               .שאר הגלויות

        
ואמר אכלם בעת ההוא לאמר לא ואמר אכלם בעת ההוא לאמר לא ואמר אכלם בעת ההוא לאמר לא ואמר אכלם בעת ההוא לאמר לא """"

 )ט, א(                 """"בדי שאת אתכםבדי שאת אתכםבדי שאת אתכםבדי שאת אתכםאוכל לאוכל לאוכל לאוכל ל
כשהיו . בו עמקות גדולה הפסוק הזה יש

כס לארץ ישראל והרגיש ישראל קרובים לי
הוא שיכסו לארץ על ' שרצון ד, משה רביו
רצה משה שישראל יתפללו , ידי יהושע

לא : וזה רמז להם. שאים רוצים מהיג אחר
 אין חבוש מתיר - אוכל לבדי שאת אתכם 

אחר כך התחן , אמם.  מבית האסוריםעצמו
את   אעברה א ואראה: "'משה עצמו אל ד

אמר " בעת ההיא"אך ). כה, ג" (הארץ הטובה
שיביו , "לא אוכל לבדי", להם לישראל

והם . למעו' שהוא צריך עתה לתפילתם לד
על כן אמר "... טוב הדבר"לא הביו ואמרו 

ואקח את ראשי שבטיכם : "להם משה
ל 'ואמרו רבותיו ז, "חכמים וידועיםאשים 

שמשה לא , רמז הוא: ובוים לא מצאתי
שאילו הביו את . מצא מי שיבין את כוותו
אפשר שתפילתם ', כוותו והיו מתפללים לד

   .היתה מועילה
 )מרדכי יוסף מאיזביצה' ר ר"אדמו(

 
ואקח את ראשי שבטיכם אנשים ואקח את ראשי שבטיכם אנשים ואקח את ראשי שבטיכם אנשים ואקח את ראשי שבטיכם אנשים """"

חכמים וידעים ואתן אותם ראשים חכמים וידעים ואתן אותם ראשים חכמים וידעים ואתן אותם ראשים חכמים וידעים ואתן אותם ראשים 
רי אלפים ושרי מאות ושרי רי אלפים ושרי מאות ושרי רי אלפים ושרי מאות ושרי רי אלפים ושרי מאות ושרי עליכם שעליכם שעליכם שעליכם ש

            """"חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכםחמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכםחמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכםחמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם
 )טו, א(

אבל בוים לא  - אשים חכמים וידעים
כון ראייתו ). י בשם הספרי"רש(מצאתי 

הוא מבין דבר ,  יותר מזו של חכםרחוקה
הבוים כיון שראו את היחס , מתוך דבר

ויתרו על מיוים , שממררים את חייו, למשה
ולא רצו להיות ,  המפוקפקועל הכבוד

כי חששו שלא יעלה להם , מהיגים בישראל
 )חוות דעת( . מה שעלה למשה

  
אבל בוים לא  - אשים חכמים וידעים

וראה שיש בזה שבח ). י"רש(מצאתי 
כי בון הוא זה שמבין דבר מתוך , לישראל

' ועל ר. וחכם זה ששמע מפי רבותיו, דבר
שלא אמר ) חסוכה כ(אליעזר הגדול אמר 

כי "וזהו . דבר שלא שמעו מפי רבו מעולם
שאתם ממעיטים , "אתם המעט מכל העמים

עצמכם ואים מחזיקים עצמכם בגלות 
בוים . לבטוח בעצמכם ולהשען על ביתכם

 )חתם סופר (                             .כאלו לא מצא
  

ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר """"
שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש 

  )טז, א(                      """"ובין אחי ובין גרוובין אחי ובין גרוובין אחי ובין גרוובין אחי ובין גרו
שאלו את  - שמע בין אחיכם ושפטתם צדק

הרי : יהותן אייבשיץ ביום שכס למצוות' ר
, לפי שמלאו לך שלש עשרה שה, עד עכשיו

 הרע מצא ורק היצר, ה לך כל יצר טוב'לא הי
אם כן איך יכולת לו , לו מסילה ללבך הרך

ומה עשית כשבא היצר הרע לפתותך ולהטות 
כשבא לפי :  עה ואמר- ? את לבך לעבירה

 הזכרתי -היצר הרע השבתי לו תשובה יצחת 
שמע בין אחיכם : "ל על הפסוק"לו מאמר חז

, )סהדרין ז(אמרו להלכה , "ושפטתם צדק
ן שלא ישמעו דברי הרי זו אזהרה לבית די"

ומתוך ". בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברו
הלכה פסוקה זו הייתי משתיק את היצר הרע 

כי הייתי דורש ממו להפסיק את , שבקרבי
שהרי אסור לו לשמעו טעת בעל דין , פיתוייו

אם כן חייבים . אחד שלא בפי בעל דין חברו
שיו לחכות עד שיבוא גם היצר הטוב לטעון 

                                 .ואז אדע להחליט למי הצדק, טעותיואת 

 
ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו """"

וישבו אתנו דבר ויאמר טובה הארץ וישבו אתנו דבר ויאמר טובה הארץ וישבו אתנו דבר ויאמר טובה הארץ וישבו אתנו דבר ויאמר טובה הארץ 
 )כה, א(                          """"אלקינו נתן לנואלקינו נתן לנואלקינו נתן לנואלקינו נתן לנו' ' ' ' אשר דאשר דאשר דאשר ד

' וישבו אתו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר ד
 -מי הם שאמרו טובתה  - אלקיו תן לו

אין המקרא יוצא מידי ). י"רש(יהושע וכלב 
ואפשר ליישבו שאמם המרגלים , פשוטו



 

  

: אמרו. אבל כוותם רעה היתה, אמרו כך
ולכן מלחמת כיבוש מחכה , "טובה הארץ"

ה לא יוותרו בקלות על הארץ 'כי תושבי, לו
  . ה'הטובה הזאת וילחמו בחרף פש עלי

 )חתם סופר(                          

  
  

שטעת , לפי המגיד מדובא, ואפשר לומר עוד
המרגלים היתה כי ארץ ישראל טובה 

. אבל לא טובה מבחיה חמרית, לרוחיות
 היא - " אלקיו תן לו' טובה הארץ אשר ד"

טובה רק מבחיה שיש שם אלקות בשפע 
אבל בשום אופן לא לחיי , ומסוגלת לרוחיות

  )טרוק מקוטא' י' הרב י(                . עולם הזה
  

ויצא האמרי הישב כהר ההוא ויצא האמרי הישב כהר ההוא ויצא האמרי הישב כהר ההוא ויצא האמרי הישב כהר ההוא """"
לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה 

   """"אתכם בשעיר עד חרמהאתכם בשעיר עד חרמהאתכם בשעיר עד חרמהאתכם בשעיר עד חרמההדברים ויכתו הדברים ויכתו הדברים ויכתו הדברים ויכתו 
 )מד, א(

וירדפו אתכם כאשר תעשיה .. ויצא אמרי
 מה הדבורה הזאת כשהיא מכה - הדברים 

אף הם כשהיו וגעים , את האדם מיד מתה
הרי , ורצריך ביאו). י"רש(בהם מדי מתים 

 את עוצם מכת האמורי דגישהפסוק רוצה לה
ויכתו אתכם בשעיר "לישראל וכפי שמסיים 

ל מתקבל רושם "י ה"ומפירש, "עד חרמה
י להראות גודל "וראה שכוות רש. הפוך

כשיפגעו בישראל , אף שידעו, שאת האמורי
 זאת רדפו אחרי בי ישראל בכל, מיד מתים

זה כל כך כי שאתם היתה ע, והתגרו בהם
ה להם ליהרג ובלבד שיפגעו 'שכדאי הי

, תהלים קיח(ובזה מבואר הפסוק . בישראל
. כי אמילם' כל גויים סבבוי בשם ד) יב-י

כשעודים מצור על עיר .. סבוי גם סבבוי 
, וחוששים שמא יפרוץ האויב את המצור

והפסוק מדגיש . עושים סביבה מצור שי
ידעו הגם ש, שאת הגוים גדולה כל כך

ובזה מסכים , שבשאתם לו יבולע להם
בכל זאת מעומק שאתם הלכו , עצמם

  . ובלבד להרע לישראל, מרצום הטוב ליהרג
 )יק'הרב זאב סולוביצ(               

 
' ' ' ' ולא שמע דולא שמע דולא שמע דולא שמע ד' ' ' ' ותשבו ותבכו לפני דותשבו ותבכו לפני דותשבו ותבכו לפני דותשבו ותבכו לפני ד""""

 )מה, א(               " " " " בקלכם ולא האזין אליכםבקלכם ולא האזין אליכםבקלכם ולא האזין אליכםבקלכם ולא האזין אליכם
 הוא כעין -בקולכם  - בקלכם' ולא שמע ד

ת טעםהרי אין לך דבר ', למה לא שמע , תי
 -' אלא לא שמע ד. בפי התשובה שעומד

כמו טה ידך . בשביל קולכם, בקולכם
ה עיין 'בשביל שהי, בשביל הארבה, בארבה

' כמו וישמע ד, דברים שבקול, של פרהסיא
חטא שיש בו ,  קול דווקא-את קול דבריכם 

שיש ולכן ויקצוף וישבע גזר דין . 'חילול ד
 לא - ואף אחר כך כשרצו לשוב , עמו שבועה

וכמו שאמרו . בשביל הקול, בקולכם' שמע ד
יש בידו חילול השם אין יום ) יומא פו(

 )ספורו(                                  .הכפורים מכפר
        
היתה בם להמם מקרב היתה בם להמם מקרב היתה בם להמם מקרב היתה בם להמם מקרב ' ' ' ' דדדד- - - - וגם ידוגם ידוגם ידוגם יד""""

  )טו, ב(                       """"המחנה עד תמםהמחנה עד תמםהמחנה עד תמםהמחנה עד תמם
היתה בם להמם מקרב המחה עד ' וגם יד ד

יד  "- מה מקום לשם של רחמים כאן -  תמם
שזדככו וצרפו אחרי , העיין הוא? "'ד

עד שעשו תמימים " עד תומם"העוש 
ולכן גם יד מידת הרחמים היתה . וישרים

  )שלמה קלוגר' ר(                            .בזה העוש

 

קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה """"
נתתי בידך את סיחן מלך חשבון האמרי נתתי בידך את סיחן מלך חשבון האמרי נתתי בידך את סיחן מלך חשבון האמרי נתתי בידך את סיחן מלך חשבון האמרי 

     """"ואת ארצו החל רש התגר בו מלחמהואת ארצו החל רש התגר בו מלחמהואת ארצו החל רש התגר בו מלחמהואת ארצו החל רש התגר בו מלחמה
   )כד, ב(

 ודרשו -ראה תתי בידך את סחן מלך חשבון 
ה דומה לסייח 'סיחון שהי) ב עד"ב(ל "חז

וזהו כוות . במדבר שהולך אחרי שיחה אה
רשאי אתה , תתי בידך את סיחון: הכתוב
 שאתה אבל דע לך, "מלך חשבון", לשוחח

כפי , צריך ליתן חשבון על כל דיבור ודיבור
 אפילו -מגיד לאדם מה שיחו : ל"שאמרו חז
  )יהודה צבי מסטרטין' ר ר"אדמו (  . שיחה קלה

  
 את כל עריו בעת ההוא ונחרם  את כל עריו בעת ההוא ונחרם  את כל עריו בעת ההוא ונחרם  את כל עריו בעת ההוא ונחרם דדדדונלכונלכונלכונלכ""""

את כל עיר מתם והנשים והטף לא את כל עיר מתם והנשים והטף לא את כל עיר מתם והנשים והטף לא את כל עיר מתם והנשים והטף לא 
 ))))לדלדלדלד, , , , בבבב((((                                                                                                    """"השארנו שרידהשארנו שרידהשארנו שרידהשארנו שריד

אבן עזרא כותב  -  וחרם את כל עיר מתם
אין בין החיים ובין ", ים שלובאחד המכתב

החיים : וסימך. המתים אלא בקודה
אם , הכווה היא". עומדים והמתים שוכבים

" מתים"ממלת " מם"הקודה שמתחת ל
ואם , משמעו אשי חיים) שוא(עומדת 

  )דעת זקים(         .משמע מתים) צירי(שוכבת 

  

  איכהמגילת 
 למה אמר ירמיהו - איכה ישבה בדד

 כשראה את עוצם -? "אלף בית"הקיות לפי 
החורבן וגדול האסון שיטלו ממו כל 

חשב אולי שוב , עהפציורות הקדושה וההש
וכלתה פשו , ו קיום לישראל עולמית"אין ח

אלא שראה עוד ציור , מגודל המרירות
ת שיש "ף בי"השפעה של קדושה בשיור האל

לכן כתב הקיות לפי , מהה לו לח'וזה הי. לו
, ב"ולכן קרא החודש מחם א, "אלף בית"

  .ת"ף בי"רמז לאל
  )בשם הרבי מקוצק" רמתים צופים ("

  
). יב, האזיו ג( אמר - איכה ישבה בדד

גם שם ידך ,  כןאף על פי". בדד יחו' ד"
תחי שאין לבי ישראל ההגה רק מאתו 

  ".ל כר-ואין עמו א"כאמר , יתברך
בכל . ראשי תיבות בכל דרכיך דעהו" בדד"

שהן דרכים , דרכיך אפילו בדרכי הגלות
עם כל זה צריך איש ישראלי לדעת , עקומות

והוא  "- ועל ידי זה , כי גם שם ההגתו יתברך
אלו הדרים המשובשות , "יישר אורחותיך

והה . שהלכו בהן ישראל סופן להתיישר
שבת קודש היא עדות על זה שבי ישראל 

: כאמר, משכים רק אחרי ההגת הבורא
לכן שבת דוחה ". ביי ובין ישראל אות היא"

  )שפת אמת(                                  . תשעה באב
  

ם "ל אמרו מ" חז- שרתי במדיות היתה למס 
). שבת קד(ך שבלוחות בס היו עומדים "וסמ

 -" שרתי במדיות: "וזה שמקון ירמיה
 שהתקיימה על בסיס כלכלי הגבירה במדיות

 כל קיומה -" היתה למס", ורוחי חזק
ך "ם והסמ"כמו המ, ומעמדה תלוי בס

  )בשם גדול אחד(                              ). למס(
  

ה ה ה ה ''''בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיבכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיבכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיבכו תבכה בלילה ודמעתה על לחי""""
ה ה ה ה ''''ה כל רעיה כל רעיה כל רעיה כל רעי''''מכל אהבימכל אהבימכל אהבימכל אהבי    אין לה מנחםאין לה מנחםאין לה מנחםאין לה מנחם

  )ב, א(   """"בגדו בה היו לה לאויביםבגדו בה היו לה לאויביםבגדו בה היו לה לאויביםבגדו בה היו לה לאויבים
 מציו - ה'ודמעתה על לחיבכה תבכה בלילה 

על דרך , שפעמים דמעות אספות ומשתמרות

כל המוריד דמעות , )שבת קה(ל "שאמרו חז
ה סופרן ומיחן בבית "על אדם כשר הקב

ודי ספרת אתה שימה : "שאמר, גזיו
שלש עשרה "וכן בתפילת ". דמעתי באדך

, "שתשים דמעותיו באדך להיות" "מידות
ותיו חשובות אצלך כלומר שתהייה דמע
, ועכשיו מקון הביא. שתשים אותן באוצרך

ה שארות 'דמעותי, רב בכי, אף כי בכה תבכה
לפי שאין חשובות כלל ואין , ה'על לחי

  . אספות ואין משתמרות באוצר הדמעות
  )מגילת ספר( 

  
 שואי - כל רדפיה השיגוה בין המצרים 

ישראל מובהקים מתפעלים מהוד רוממות 
ראל ומבלים איזה מושג מעליוותו בשעה יש

שדווקא בשעת . שבי ישראל תוים במיצר
צרה ומצוקה הם עומדים במעמדם הרוחי 

וושאים , ואים מאבדים פרצופם האושי
  .בעוז דגל התורה והאמוה

  )פתלי מרופשיץ' ר ר"אדמו (

  

 הליכות והלכות 
 הלכות תשעה באב

ן בלילה תשעה באב אסור באכילה ובשתיה בי
  .מוצאי הצוםבין ביום עד 

ואפילו אם רק חלק מן ,  אין לעול עלי עור*
וכן לילדים קטים לא , העל מעור אסור

ולכן ועלים בתשעה . ילבישם עלים מעור
  . באב עלי בד או גומי בלבד

 לשקיעה מאכילה קודםויפסיק מבעוד יום 
  .ועילת עלי עור

ישן עם וכן אסור בתשמיש המיטה ולא י* 
אשתו במיטה אחת אלא כל אחד במיטה 

וכל . וכן אסור בלילה לגוע באשתו. פרדת
אם רגיל לישון על , אחד ימעט האתו בלילה

ואם רגיל , כרית אחת אז יישן בלי כרית
  .בשתיים יישן באחת

אפילו מעוברות , הכל חייבים בצום זה* 
, ישם מקרים שפטורים מלצום. ומיקות

ה או יולדת או מיקה באופים כגון חול, כגון
וכן ,  הכל לעשות לפי הוראות רב-מסויימים 

ומכל מקום מי . ילדים קטים פטורים
שהותר לו לאכול יאכל רק אוכל פשוט ולא 

שחל במוצאי שבת מי כ( .ירבה בסעודה
  )שאוכל צריך לעשות הבדלה לפי שאוכל

" מה שלומך("באב בשאילת שלום ' אסור בט
. 'שלום וכדו, ן לברך בוקר טובוכן אי) 'וכדו

ועם הארץ שהקדים בשלום ישיב לו בשפה 
  .רפה ובכובד ראש

רק דברים , אין ללמוד תורה בתשעה באב* 
, שוגעים לצער ואבילות כגון ספורי החורבן

וכן ספרי , ומגילת איכה ופירוש המגילה
אבל קריאת חוק . מוסר המעוררים תשובה

 ומי שרגיל .אסורלישראל וכן קריאת תהלים 
ישלים ביום שי את , לומר תהלים בכל יום

הפרקים של תשעה באב ולא יקרא בתשעה 
   ויש שהתירו בזה.באב

ולכן טילת ידיים שחרית , רחיצה אסורה* 
וכן לאחר שירותים וטל עד קשרי אצבעותיו 

וכמו כן לא ירחץ . ולא יותר) גוף האצבעות(
  .פיו ולא ירחץ פיו בבוקר

,  ולכן אסור להשתמש בסבון,סיכה אסורה
  .שמים וספריי, קרם, ומשחות, בושם

וכן אין , אין עושים מלאכה ביום תשעה באב
כ זה דבר האבד או "אא, עוסקים בסחורה

וישתדל לעשות זאת לאחר חצות , הפסד
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ואם יוכל על ידי )  בצהריים1:00בשעה (היום 
  .גוי עדיף

שים המבשלות עבור מוצאי הצום טוב 
ואין לסדר את , אחרי חצות היוםשיבשלו 

  .הבית שלא יסיחו דעתם מן האבלות
. ישיבה על כסא אסורה עד חצות היום* 

. מוצאי הצוםושאר האיסורים אסורים עד 
ויש המתירים , יש האוסרים עישון כל היום

לעשן יעשה זאת בציעה לאחר  ואם מוכרח
  .ויש שהתירו כל היום, חצות היום

  .מוצאי תשעה באבווהגים לקדש הלבה ב
   השה שתשעה באב דחוי יש שוי

  .אין לאכול לפי הבדלה לאחר הצום: א
לכל הדעות מותר ברחיצה וכיבוס : ב

  .מיד בלילה. התספורת
מהג הספרדים להתיר . אכילת בשר ויין: ג

בלילה מהג האשכזים לא לאכול רק 
למחרת בבקר ולא בלילה משום אבילות של 

  .יום
ה ימים אלו לששון "פוך הקבויהי רצון שיה

  .בבין בית מקדשו ותפארתו אמן, הולשמח
  
  

  מעשה חכמים
הקצין הגרמי מחליט ללמד לקח את 

  וחוטף ממה את הפרוסה, הערה
  )נג, כח(ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך 

לכאורה ראה לו הדבר כבלתי מתקבל על 
  ?אדם יאכל בשר ביו ובותיו; הדעת
  !?היתכן

זאת עד שמשוחחים עם אדם שעבר את כל 
, ה שם'מי שהי. מוראות השואה האיומה

פיו שגם אם -יוכל לספר לו ולהעיד במו
במציאות לא התממשו דברי הפסוק מול 

  ..ה שייך שזה יקרה'אבל בהחלט הי, עייו
מרת , וכך סיפרה אימו של כותב השורות

  , ה שם'שרק מי שהי, ה"איידל ע-עדה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ה להבין את פשר 'יכול הי,  המוותבמחות
ה את 'כדי לתאר בפי ילדי. הפסוק הזה

סיפרה שביום , הרעב- משמעותה של חרפת
, למרות שיצאה לעבודה כרגיל, כיפורים אחד

, החליטה להעביר את היום הקדוש בצום
  !היא לא תאכל. ויהי מה

חלקה באותו -ה מת'שהי' ארוחה'תפריט ה
הכל מפרוסת הורכב בסך , ובכל יום, יום

לפי צאתה . לחם אחת קטה מרוחה בחמאה
ה את 'לעבודה ביום הכיפורים הטמיה בבגדי

כדי שתוכל , הפרוסה שקיבלה מהאצים
בה את רעבוה בצאת היום ' להשביע'

  .וכך עבר עליה כל היום ללא אוכל. הקדוש
  
  !'?את חושבת שאתן לך לאכול'

אבל , ה קשה לה מאוד לצום'במשך היום הי
והקדישה , א התגברה על כל הקשייםאמ

וכמו כל הקדושים , מעצמה לבורא עולם
גם היא , ה"ששפכו את דמם למען הקב

את דמה , בשל הצום ומיעוט הדם, הקדישה
ה כל היום 'וכך עבר עלי. ה'למען אלוקי

  .בצום
ד "זה המקום להזכיר את דבריו של גאב

, ל"הגאון רבי בימין מדלזון זצ, קוממיות
אפילו , הודי שעבר את השואהשאמר שי

אפשר לומר , פטר לאחר מכן על מיטתו
  ".יקום דמו' ד"אחריו 

הוציאה את , כשחזרה למחה, בסוף היום
  .הפרוסה מכיסה והתכוה לאכול

והבין , ה'המפקד הגרמי הבין במעשי
ה לא אכלה עד עכשיו בגלל 'שהערה היהודי

הקדושה שמייחס העם היהודי ליום 
  .הכיפורים

חוטף ממה , הוא מחליט ללמד אותה לקח
את חושבת שעכשיו : "וצווח, את הפרוסה

אם . ה בבוקר'זמן האוכל הי! ?אתן לך לאכול
  "...הפסדת, לא אכלת אז

השתדלה שלא , כפי שסיפרה, גם בחג הפסח
  . והסתפקה רק בפירות וירקות, לאכול חמץ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

, ה בתקופה ההיא'ולמרות כל מה שעבר עלי
  .ת"ה איתה באמותה ובבטחוה בהשיותר

  ?הכיצד
יחד עם אבא , גם לאחר שהקימה את ביתה

היתה ידועה במיוחד , אביב-בתל, ל"זצ
עד כדי כך , ה בה'ביישוב הדעת הבולט שהי

שתלמידי חכמים ממשפחתה התייעצו עימה 
  .ה'בתחומים רבים וקיבלו עצה ותושי

איך יתכן שאשה ! ?הכיצד: ותמיד התפלאו
, כך לא אושיים-ה עדה למחזות כלשהית

שבכוחם להביא את האדם לידי שגעון 
  !?הפכה לסמל של יישוב הדעת, הדעת- וטרוף

ה לשבח 'אין זאת אלא משום שהרגישה שעלי
על , ולתת גדולה ליוצר בראשית, לאדון הכל

, כל החסדים שעשה איתה לאורך כל השים
ביודעה ובהכירה בהכרה פימית שגם כל 

עוד . ת ויסורים שחוותה על בשרהאותן צרו
  .ייהפכו כולם לטובה

  )ריב, ריא' עליו לשבח עמ(
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב .צ..ת
  

 


