פניני לפרשה



"ולקחת מראשית כל פרי האדמה...
)כו ,ב(
ושמת בטנא"
השעור של בכורי פוסק הרמב" – הוא אחד
משישי  ,ותוהי המפרשי מני למד זאת
הרמב" הרי בגמרא לא נאמר מהו שיעור
וה בכלל הדברי שאי לה שעור?
הסביר זאת הגאו מוילנא! במסכת כלי )יב,
ג( אומר הברטנורא ש"טנא מחזיק חצי סאה"
ועל הפסוק "ולשרקה בני אתונו" נאמר
במסכת כתובות )ד! קי"א( :אי ל #כל איל
סרק שבאר $ישראל שאינו מוציא משאוי שתי
אתונות .ובמסכת בבא מציעא מצינו ,שהמשא
שהחמור מסוגל לשאתו הוא ט"ו סאה .מכא
איפוא שפרותיו של איל באר $ישראל
שמוציא משאוי שתי אתונות נאמדי בממוצע
בשלושי סאה ,והואיל והתורה אומרת
בבכורי "ושמת – בטנא" – וטנא הוא חצי
סאה מכא שיש להפריש לביכורי אחד
)הגאו מוילנא(
משישי .

"ולקחת מראשית כל פרי האדמה"
)כו ,ב(

"נאמר כא אר $ונאמר להל אר $חטה
ושעורה וגו' מה להל מז' המיני שנשתבחה
בה אר $ישראל א! כא שבח אר $ישראל שה
ז' המיני .זית שמ – זית אגורי ששמנו אגור
בתוכו" )רש"י( ולכאורה קשה מדוע שינה
רש"י ממה שפירש בפרשת עקב )ח ,ח( על
הפסוק "אר $זית שמ ודבש" שהכוונה
לזיתי שעושי שמ לאפוקי מזיתי שאינ
עושי שמ .ויש לומר :בפרשת עקב רש"י
דיבר על שבח אר $ישראל ביחס לשאר ארצות
– וע"ז כתב שבא"י כל הזיתי עושי שמ
משא"כ בשאר ארצות שישנ זיתי שאינ
עושי שמ .בפסוק שלנו דיבר רש"י על פירות
א"י עצמ שבה גופא ישנ משובחי וישנ
משובחי יותר .זיתי ששמנ זב מה בעת
הגש אינ משובחי כל כ ,#ומצוות
הביכורי היא מהפירות המשובחי ביותר
והיינו ששמנ תמיד אגור בתוכ ואינו זב.
)שפתי חכמי(
"ולקח הכה הטנא מיד"

)כו ,ד(

היו מביאי
איתא בספרי שהעשירי
בכוריה בקלתות של כס! ושל זהב ,והעניי
מביאי אות בסלי נצרי של ערבה .והסלי
והבכורי של העניי – ניתני לכהני ,
והקלתות של העשירי – הוחזרו לה  .ויש
להבי מדוע הסלי של העניי לא מוחזרי
לה אלא ניתני לכהני  ,ואילו הקלתות של

העשירי מוחזרי לה ? ואפשר לומר בזה
שזה היה משו סימ ברכה .לעשירי החזירו
הסלי לרמוז לה שיעמדו בעושר ג בשנה
הבאה ,ולעניי לקחו את סלי הנצרי לרמוז
שלוקחי מה את העניות ויזכו להביא
בכוריה בכלי כס! וזהב.
)פרחי שושנה(

"וענית ואמרת לפני ה' אלקי ארמי אבד
)כו ,ה(
אבי"
"וענית – לשו הרמת קול" )רש"י( .ויש לפרש
כוונת רש"י עפי"מ דאיתא בגמ' במסכת
ברכות שאסור לאד להגביה קולו בתפילתו
לפי שנראה מקטני אמנה שסובר שאי הקב"ה
עונה לחש ובוח ליבות מחשבות .והנה לפ"ז
א גו! תפילתו של האד היא על כ#
שהקב"ה יודע מחשבות ובוח ליבות אזי רשאי
להתפלל בקול ר  .והנה כא ,במקרא בכורי ,
הוא אומר "ארמי אובד אבי" – שלב בקש
במחשבתו לעקור את הכל ,וה' הצילנו מידו
דהיה יודע מחשבת ליבו ,וא"כ בכה"ג רשאי
לומר בקול ר  .וזהו שפרש"י" :וענית ואמרת"
– בקול ר  ,וא תקשה הלא אסור להגביה
קולו בתפילתו? התשובה שהרי אומר "ארמי
אובד אבי" שמשמעות הדבר שהקב"ה יודע
מחשבות הלב ובכה"ג מותר להגביה קולו.
)חנוכת התורה(

"וירעו אותנו המצרי ויענונו"

)כו ,ו(

"וירעו אותנו" עשו אותנו רעי  ,העבודה
הקשה שעינו אותנו ואילצונו להיות שרויי
בתנאי בלתי נסבלי  ,גרמה לנו להיות רעי
)אלשי(
וחסרי רחמנות זה לזה.

"לא עברתי ממצותי ולא שכחתי"
)כו ,יג(

וכבר עמדו המפרשי על פשר כפלות הלשו
שכ ברור שא "לא עברתי ממצוותי"#
וקיימתי אות ש"לא שכחתי"? ואפשר לומר
דאיתא במדרש )פרשת עקב( שהמונע עצמו מ
המעשרות סופו שהעכברי אוכלי את
תבואתו .כמו כ מצינו בגמרא מסכת הוריות
)די"ג( כי האוכל ממה שעכבר אוכל שוכח את
תלמודו .לפיכ #אומרי " :לא עברתי
ממצוותי – "#אלא הפרשתי מעשרות כהלכה,
הרי ממילא לא אכלו העכברי מתבואתי ,ועל
כ "לא שכחתי" את תלמודי.
)ערבי נחל(

יש להבי את הכפלות שבלשו הפסוק .ובאור
הדבר שיתכ לאד יקיי מצוה ממצוות ה'
אול בעת קיומה יסיח דעתו הימנה ,ישכח
את הקב"ה המצווה את המצוה ויעשנה מתו#
הרגל כ"מצות אנשי מלומדה" ועל כ אומר
הפסוק "לא עברתי ממצוותי #ולא שכחתי"
והיינו בשעה שקיימתי את המצוות לא שכחתי
)שפת אמת(
את מי שציוה אות.

"ארור מטה משפט וכו' ארור שכב ע
)כז ,יט כ(
אשת אביו"
יש להעיר דהנה בכל הארורי יש הפסק
סתימה )ס( בי ארור אחד לשני וכא מופיעי
ב' ארורי בלי הפסק וה פרשה אחת? אלא,
דעל הקללה היו עומדי ראוב ,גד ,אשר,
זבולו ,ד ,ונפתלי ,ובקללה מצינו דמתחילי
מ הקט וא"כ לפי"ז הארור הראשו הוא
כנגד נפתלי והארור השני הוא כנגד ד וכו'
ולפי"ז צרי #לומר דהארור השישי שהוא
"ארור שכב ע אשת אביו" יהיה ח"ו וכנגד
ראוב וכאילו נרמז שיש בו חטא זה ,וירמוז
למעשה בלהה .והרי אמרו חז"ל )שבת נ"ה( כל
האומר ראוב חטא אינו אלא טועה .על כ לא
עשתה התורה הפסק בי ב' הארורי וממילא
נסת הדבר ולא מודגש.
)מהרי"ל דיסקי(

"לשמור ולעשות את כל מצוותיו אשר
)כח ,א(
אנכי מצו היו"
רבי שמעו ב חלפתא אומר :מי שלמד תורה
ואינו מקיי אותה עונשו חמור ממי שלא למד
כל עיקר .למה הדבר דומה? מל #שהיה לו
פרדס הכניס לתוכו שני אריסי  ,אחד מה
היה נוטע אילנות וקוצצ ,והאחד לא היה נוטע
כלל ולא קוצ .$על מי המל #כועס? לא על אותו
)דברי רבה(
שהיה נוטע ומקצ?$

"ושמת בטנא"

)כו ,ב(

ירמוז שצרי #כל מפעלות הטובות שעשה יהיו
עפ"י דבריה  ,כאומרו )לעיל י"ז ,י"א( "על פי
התורה אשר יורו #ועל המשפט וגו' ,והתורה
והמשפטי ביארו אות חכמי בששי
מסכתות כמני טנ"א ,שזולת זה ,הג שיעשה
כל מצוות שבעול  ,ישר! הוא וה .
)אוה"ח הק'(

"ארמי אבד אבי וגו'"

)כו ,ה(

א אד הוא רמאי ואינו הול #בדר #התורה,
הריהו אובד את זכות אבות) .חידושי הרי"(

 נא לשמור על קדושת הגליון 

"ברו פרי בטנ ופרי אדמת וגו' ברו
)כח ,ד ה(
טנא ומשארת"
צא ולמד מה בקש לב הארמי לעשות
ליעקב אבינו וכו' – הגדה של פסח.
פי' ,א! שאי אנו מרגישי בנסי אשר
השי"ת עושה תמיד ,אעפ"כ הוא עושה
תמיד )תהלי קל"ו( "נפלאות גדולות
לבדו" .וצא ולמד מלב הארמי ,כלומר,
שבהשקפה ראשונה לא נראה הרעות אשר
עשה לב ליעקב ,ואינו ידוע לנו מה בקש
לב הארמי לעשות ליעקב ,ואעפ"כ מעיד
עליו הכתוב "ארמי אובד אבי" ,אלא על
כרח #הוא בקש לעקור את הכל ,והקב"ה
היפ #לטובה ,כ הוא עושה תמיד נסי עמנו
)דברי אליהו(
א! שאי אנו מרגישי .



רמז לנו הכתוב באומרו "אובד" ולא איבד,
לומר ,כי בכל דור ודור יש ויש כמו לב
מבקשי לעקור את ישראל ח"ו ,וזהו כוונת
התנא )בהגדה של פסח( שהסמיכו לדעיל
מיניה דקאמר "אלא בכל דור ודור וכו' )
כ"מ בכ"י(.
ובזה תבי ג"כ שאמר בפיסקא זו )ש (
"עומדי עלינו לכלותינו" ,ולא כ בפסקא
ראשונה )שאמר "שלא אחד וכו'( .כי לב
עמד ופנה מכל עסקיו לכלותינו ,וכוותיה
משתכחי בכל דור ודור ,ולז"א ,אי קשיא ל#
למה בפסקא שניה אמרתי לכלותינו ,צא
ולמד וכו' ,כי הוא שעמד לכלותינו יותר
מפרעה הרשע כדמפרש ואזיל )ש (.
)ע" חיי(

"ושמחת בכל הטוב"

)כו ,יא(

ירמוז במאמר "בכל הטוב" אל התורה,
כאומר ז"ל )אבות ו ,ג( ואי טוב אלא
תורה") ,הטוב" עולה כ"ב ,בשביל התורה
)פסיקתא דר"כ פ' "עשר תעשר"( שנתנה
בכ"ב אותיות )שהש"ר א'( – בעל הטורי (
שא היו בני אד מרגישי במתיקות
ועריבות טוב התורה ,היו משתגעי
ומתלהטי אחריה ,ולא יחשב בעיניה
מלא עול כס! וזהב למאומה ,כי התורה
כוללת כל הטובות שבעול ) .אוה"ח הק'(
)כו ,יג(
"בערתי הקדש מ הבית"
בחטאינו ובעוונות אבותינו הוסרה העבודה
מהבכורות ,אשר לה היו ראויות תרומות
ומעשרות ,כאמרו )יחזקאל כ ,כו( "ואטמא
אות במתנות בהעביר כל פטר רח" ,וזהו
וידוי מעשר שהזכירו רבותינו ז"ל – ספורנו.

ולכאורה הדברי סתומי ,שכל וידוי
מעשר בא מפני שאי העבודה בבכורות.
ויפה פירש הגרצ"ה פרבר זצ"ל ,שא היתה
העבודה בבכורות ,והיו ה זוכי בתרומות
ומעשרות ,הרי שלא היו זקוקי לבער
הקודש מ הבית ,שלבכור הבית היה נית.
ובהסרת העבודה מה ונתינתה לכהני בני
לוי ,נתחדשה מצות ביעור מעשרות .וז"ש
"בערתי הקודש מ הבית וג נתתיו ללוי",
נמצא שבזה מתודי ישראל על חטא בעגל.
)טע ודעת(

"אבני שלמות תבנה את מזבח ה'
)כז ,ו(
אלקי"
ובזהו"ק )תיקוני קל"ט( כתוב על רשב"י
שאמר לר' אלעזר בנו :בני ,אות שליחי
הציבור צריכי לחתו #דבריה כשקוראי
בס"ת ,ולא לומר אות בהלעטה ,כמו
שנאמר בעשו )בראשית כה ל'( "הלעיטני

נא" ,וא אינ נזהרי בכ ,#עליה נאמר
)במדבר יא ,לג( "וא! ה' חרה בע ".
וזה שנרמז כא "אבני שלמות תבנה את
מזבח ה' אלקי ,"#רמז לשלש תפלות,
שחרית מנחה וערבית ,שיש בה נ"ז ברכות
כמני מזב"ח ,שהתפלות במקו הקרבנות,
וכ "כל דברי התורה הזאת".



ומעשה היה בחסיד אחד שנגלה לו אליהו
ע"ה ,ושאל אותו מדוע אחרו פעמיו לבא,
ואמר לו ,זה בעו שליחי הציבור שאינ
זהירי במבטא שפתיה כשה עוברי
לפני התיבה ,וכ בקריאת התורה .ורמז יש
בפסוק )תהלי קמ"ה( "קרוב ה' לכל
קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" ,אמ"ת
ר"ת אותיות מלות תנועות ,א נזהר באלו,
אז "רצו יראיו יעשה ואת שועת ישמע
ויושיע " ,שיבא אליהו ויושיענו במהרה
)מע לועז(
בימינו )יד משה(.

"וזבחת שלמי ואכלת ש ושמחת
)כז ,ז(
לפני ה' אלקי"
שאל ר' משה פיינשטיי :מדוע נצטוו בני
ישראל לשמוח על ההר שנועד לקללות,
הא לא היה זה הול הרבה יותר להביא
קרב ולשמוח על הר גריזי  ,הר הברכה.
מכא – אמר ר' משה – אנו למדי עיקר
חשוב באמונה" ,כל מה דעביד רחמנא לטב
עביד" )ברכות ס' ,(:כשממיט ה' אסו על
יהודי ח"ו ,הוא עושה זאת כשבמחשבתו
טובתו של האד " ,כאשר ייסר איש את בנו
ה' אלקי #מיסר) "#לעיל ח' ה'( ,ג א
מכאיב הדבר לאב המעניש את בנו ,הרי זה
נחו $לפעמי  ,כדי למנוע מ הב סטייה
מהדר #הנכונה ,ולפעמי נאל $ה' לנהוג כ#
ע בניו .זבחי השלמי והשמחה על הר
עיבל ,היה בטוי של כלל ישראל לכ #שאפילו
הקללות שבתורה ה לטובתינו ,בתור
שכאלו ,הרי ה סיבה לשמחה )קול ר (.
)רבי משה פיינשטיי(

"ארור מכה רעהו בסתר"

)כז ,כד(

הנה בר #הקב"ה ברכה מיוחדת למי שנזהר
מחטא זה ,ולהיפ #לבעל לשוה"ר נאמר עליו
ארור ,והוא בפרשת כי תבוא "אלה יעמדו
לבר #את הע על הר גריזי וגו' ,שכל י"א
הארורי פתחו מתחלה ב"ברו ,"#למי
שנזהר בזה ,ועל כ אמרו מתחלה בברכה
ב"קול ר " "אל כל איש ישראל" ,למי
שנזהר מחטא זה ,וכל ישראל ענו על זה
"אמ" ,ואח"כ אמרו "ארור מכה רעהו
בסתר" שהוא קאי על לשה"ר כמו דאיתא
בספרי) ,וכ בפרד"א פנ"ג והובא ברש"י.
"בסתר" בגימ' בלשו הרע – בעה"ט( וכל
ישראל ענו על זה "אמ".
וכמה יש ליזהר מחטא זה שהוא מקולל
עבור זה מכל ישראל ,ואשרי מי שנזהר
מחטא זה שהוא מבור #מכל ישראל ביחד.
)שמירת הלשו(

"ארור מקלה אביו ואמו"

)כז ,טז(

מפרש רבי אלעזר אזקרי איש'צפת:
"מקלה" אינו לשו קללה ,אלא לשו בזיו,
ומצינו ג בזיו בלב )שנאמר "ותבז לו
בלבה"( ועל כ #אומר שלמה "עי תלעג לאב
ותבוז ליקהת א יקרוה עורבי נחל".
ומעשה היה בימינו ,מוסי! ומעיד ,באיש
היה ז את אמו ,רק שהיתה קלה ובזויה

בעיניו ,לפי שנשאת לאיש אחר אחרי מות
אביו – והאיש הזה הל #דר'#י ונהרג
והושל #לי ; וחיפשו היהודי לקוברו,
ומצאוהו על שפת הי  ,ועי אחת מנוקרת,
שניקרוה העורבי  .ה' ישמרנו) .ספר חרדי(

"והיה א שמוע תשמע בקול ה'
)כח ,א(
אלהי"
נמשלה התורה למי – מה מי מי שאינו יודע
לשוט בה אובד ,כ #כל מי שאינו יודע למצוא
דברי תורה אובד מ העול ) .תנחומא(

האדמו"ר מגור בעל "שפת אמת מרגלא
בפומיה:
יש מי רדודי שהכל יכולי לעבור ב  ,זהו
הנגלה שבתורה ,ודרגות דרגות יש לה לפי
השגות האד  ,יש נכנס בה עד טבורו ויש
עד צוארו .אול יש מי עמוקי שאי לה
סו! ,זוהי פנימיות התורה ופנימיות האור
שלה ,רק היודע לשוט היטב יחצה אות .
מיהו היודע לשוט? זה שמסוגל לבטל עצמו
ולהיות קל על פני המי  ,נטול משקל ,זה
שממית עצמו על דברי תורה ואי לו שו
נפח וכובד .והיכ לומדי לשוט? רק במי
גופ ! כ #ג התורה עצמה מאלפת את
האד כיצד להתבטל ולחדור לעמקי
פנימיותה.
הוה :א שמוע תשמע – שאי סו! לחדרי
תורה.

"והיה א שמוע תשמע בקול ה'
)כח ,א(
אלקי"
אמרו חז"ל )ילקוט( "והיה א שמוע תשמע
בקול ה' אלקי – "#מי ששומע בקול של
תורה בעוה"ז זוכה לשמוע באותו קול ,קול
ששו וקול שמחה קול חת וקול כלה .אמר
משה לישראל הואיל וכל מי ששומע לדברי
תורה כ #הוא מתרומ  ,הוו זהירי לשמוע
קול דברי תורה ,שנאמר "והיה א שמוע
תשמע בקול ה' אלקי."#
שאפילו א אי לאד לב להבי התורה,
אבל הוא נהנה לשמוע בקול התורה ,בשכר
זה יזכה לשמוע ולהבי בעוה"ב .וז"ש ש
חז"ל :כל מי שבא לביהכ"נ ושומע לתורה
זוכה לישב בי החכמי לעתיד לבא,
שנאמר )משלי ט"ו ל"א( "אוז שומעת
תוכחת חיי בקרב חכמי תלי" ,שזו
סגולת התורה ,שאפילו שמיעת קול התורה
בלי שיבינו ג"כ פועלי גדולות ונפלאות
)מע לועז(
)דברי שערי חיי (.

"ובאו עלי כל הברכות האלה והשיג"
)כב ,ב(

והנה ידוע שיש פלוגתא בעני הבטחו ,א
הוא בהשתדלות או שאי צרי #כלל
השתדלות ,דדעת ה"חובות הלבבות"
שצריכי להשתדל ,וכמ"ש חז"ל )ספרי(
יכול ישב בטל כו' ,ת"ל )לעיל ט"ו י"ח(
"בכל אשר תעשה" .ודעת הרמב" ז"ל שמי
שיש לו בטחו אמתי אי צרי #כלל
להשתדלות .ולדעת הרמב" ז"ל מתפרש
בפשיטות לשו "והשיגו ,"#לפי שאי צרי#
השתדלות כשיהיה לו בטחו .ולדעת
ה"חובות הלבבות" יתפרש ,שג זהו בכלל
הברכה שהבטיחה התורה שיבואו בלי
)טעמא דקרא(
השתדלות ,שמעתי.

הנה כא גבי הברכה הקדי "פרי בטנ"#
ואחר כ" #טנא #ומשארת ."#ואילו בקללה
להל )כח ,י"ז( הקדי "טנא #ומשארת"#
ואחר כ" #פרי בטנ ."#וזאת כי פרי הבט
חביב יותר מאשר פרי האדמה ולכ הקדימו
תחילה בברכה .אבל בקללה איחר את פרי
הבט כי זה מחסדי האל אשר עושה שיגיע
העונש תחילה לנכסיו של האד  ,וא לא
)טור עה"ת(
ישוב יענש בפרי בטנו.

"ובאו עלי כל הברכות וגו' כי תשמע
)כח ,ב(
בקול ה'"
הנה כא בברכות נאמר "כי תשמע" – בלשו
עתיד ,ואלו לגבי הקללות נאמר להל )כח,
מה( "ובאו עלי #כל הקללות וגו' כי לא
שמעת" – בלשו עבר ויש לבאר פשר השנוי?
אלא ,חז"ל אמרו שמחשבה רעה אי הקב"ה
מצרפה למעשה ומחשבה טובה הקב"ה
מצרפה למעשה )קדושי מ'( .ולפי"ז מבואר
שפיר שבקללה נאמר לשו עבר שכ העונש
הוא רק לאחר שחטא .משא"כ בברכות נאמר
לשו עתיד – שאפילו א רק חשב לעשות
מצוה ומחמת אונס לא עשאה כאילו כבר
)הכתב והקבלה(
עשאה ומקבל שכר.

"ברו אתה בבוא וברו אתה בצאת"
)כח ,ו(

"שתהא יציאת #מ העול בלא חטא
כביאת #לעול " )רש"י( .יש לפרש ע"ד
שאמרו רז"ל" :נמנו וגמרו שטוב לאד שלא
נברא יותר משנברא" .וכתבו התוס' במסכת
עירובי שלצדיקי בודאי טוב הבריאה .וזהו
שאמר הכתוב "ברו #אתה בבוא – "#לעול ,
שטובה היא הבריאה ,א "ברו #אתה
בצאת – "#שהיציאה מ העול היא בלא
)חת סופר(
חטא.

"כרמי תטע ועבדת ויי לא תשתה ולא
תאגור ...לעשות זיתי יהיו ל בכל
גבול ושמ לא תסו" )כח ,לט מ(
לכאורה קשה :כדר #שאמר "זיתי יהיו ל#
– ושמ לא תסו ,"#היה צרי #לומר "ענבי
יהיו ל – #ויי לא תשתה"? אלא דיש להבי
מה שאומר "זיתי יהיו ל "#דלכאורה זו
ברכה והפסוק עומד עכשיו בקללות? אלא
דאמרינ בגמ' מסכת הוריות )ד! יג(" :אמר
ר' יוחנ כש שהזית משכח לימוד של שבעי
שנה" כ #שמ זית משיב לימוד של שבעי
שנה ולכ אצל יי לא אמר "ענבי יהיו ל"#
משו דברכה היא זו ,ורק אמר "כרמי תטע
ועבדת ויי לא תשתה ולא תאגור" – כלומר
ולא תאגור אפי' ענבי כי תאכלנו התולעת.
אבל אצל שמ אמר "זיתי יהיו ל "#משו
דג זה הוא קללה דמשכח הלימוד של
שבעי שנה ,וא תאמר שישתה אח"כ
השמ זית שהוא משיב הלימוד? על זה אמר
"ושמ לא תסו #כי ישל זיתי – "#שלא יהיה
)קהלת יצחק(
ל #שמ.

"הגר אשר בקרב יעלה מעלה מעלה
ואתה תרד מטה מטה"
)כח ,מג(
התבונ וראה כי א העשירות באה לאד
בהדרגה ,ולא בבת אחת ,הדבר טוב יותר שכ
אי מתקנאי בו ואינו מתגאה בו .אבל
העניות א באה בהדרגה ,אמנ צערו בא
מעט מעט ויכול לסבול יותר ,אבל מצד אחר
הוא רע לו – שאי מרחמי עליו .ולפי"ז
מוב פשוטו של פסוק ש"הגר יעלה מעלה
מעלה" – בהדרגה ,ולא יהיה לו את החסרו
שמתקנאי בו" .ואתה תרד מטה מטה" –
בהדרגה ,ויהיה ב #החסרו שאי מרחמי
עלי .#והרע הוא אפוא מב' הצדדי .
)חת סופר(



הנה דוד המל #אמר בתהילי )קכ"א(" :ה'
ישמור צאת #ובוא – "#הקדי "צאת"#
ל"בוא "#ומשה רבינו הקדי כא "בוא"#
ל"צאת ?"#אלא ,דבזמ משה היו ישראל
טר כניסת לאר $ישראל ,אלא שידע משה
שעתידי בנ"י ללכת מא"י לגלות ומשו"ה
אמר תחילה "ברו #אתה בבוא ' ,#לא"י,
ואח"כ "ברו #אתה בצאת – "#שיברכ ה'
בצאת מא"י לגלות .אבל בזמ דוד שהיו
בנ"י כבר בא"י ,אלא שידע דוד שעתידי ה
לצאת לגלות לכ אמר תחילה "ה' ישמור
צאת – "#כשתצאו מ האר $ותלכו בגלות,
ואח"כ "בוא – "#כשתחזרו לא"י מ הגלות.
)תהילה לדוד(
"והותיר ה' לטובה בפרי בטנ")כח ,יא(

מי שזוכה שבניו הולכי בדר #התורה וקיו
מצוותיה הרי שרוי הוא בטובה א! לאחר
מיתתו וא"כ נותר הוא תמיד לטובה .שכ רק
בחייו יכול האד לקיי מצוות וע"י כ#
ליצור לעצמו מלאכי טובי ומליצי יושר
לעול העליו .אול א בניו ממשיכי
בדרכיו בדר #התורה – הרי שיש לו חלק
בקיו המצוות שלה  ,וא! לאחר מיתתו
נותר הוא לטובה שמתווספי מלאכי
טובי ומליצי יושר עבורו ג לאחר פטירתו
וזהו "והותיר #ה' לטובה" ע"י "בפרי בטנ."#
)לקוטי צבי(

משל ונמשל
להתכונ מבעוד מועד
אי אפשר "ליפול" ולקפו $אל הימי
הנוראי בלא הכנה מתאימה .להרה"ק
ה"דברי חיי " מצאנז זצ"ל היה משל נאה
לכ.#
היה היו שתי משרתות .האחת היתה פקחית
וחרוצה ,והשניה טפשה וחרוצה...
מה ההבדל ביניה? הראשונה היתה עמלה כל
היו כולו ,כדר #המשרתות .ובערב ,בהיותה
מותשת ועייפה ,לא הלכה לנוח בטר תכי
את כל הנחו $לה ליו המחרת ,היא הכינה
עצי להסקה והניחה אות ליד התנור
לייבוש .היא ניפתה את הקמח ,והכינה את
כל מצרכי המזו .רק לאחר מכ הלכה לישו.
בבוקר ,בקומה ,הציתה אש בעצי היבשי
והסיקה את התנור ,היא לשה את הקמח
והניחה לו לתפוח .בינתיי ערכה את השלח,
שבה לאפות את הלח  ,וכששב בעל הבית מ
התפילה ,קיד את פניו חו נעי וניחוח
טרי של פת אפויה ,שלח ערו #ומאכלי
ערבי .
המשרתת השניה סיימה את עבודת יומה
ופנתה לישו לאחר היו המתיש .בבוקר,
כאשר הל #בעל הבית לתפילה ,יצאה אל
מחס העצי והביאה גזרי עצי להסקה.
העצי היו לחי ורטובי  ,והאש לא אחזה
בה  .היא בזבזה זמ יקר בנסיו להצית ,
ולבסו! – כאשר ניצתו – התמלא הבית בעש
סמי #ומחניק .כששב בעל הבית מ התפילה,

היה הבית מלא עש ,והמשרתת לשה
במהירות את הבצק ,לאחר שניפתה את
הקמח .ישב בעל הבית אל השלח שלא היה
ערו ,#השתעל מחמת העש ,והמתי ללח
שיאפה .לעיסה לא היה זמ לתפוח ,והתנור
לא היה עדיי ח דיו .ג העצי הרטובי
לא בערו כראוי ,והלח יצא נוקשה וחסר
טע  .בעל הבית קצ! ורגז ,והמשרתת רטנה
והתלוננה .מה קרה ,על מה הכעס? הרי היא
עובדת קשה יותר מהשניה ,בכמה מאמצי
עולה לה להצית את האש בזרדי  ,אי #היא
יכולה למהר כל כ ,#הרי רודי בה בפר...#
הוא הדי בימי הדי .לא יתכ ,שיתחיל
האד להתכונ לראש השנה בראש השנה
עצמו .כי אז ,הוא ידמה למשרתת השניה.
אשרי מי שמכי עצמו מבעוד מועד ,ובא ליו
הדי מוכ כדבעי .או אז יל #הכל למישרי,
הוא ימצא את לבו פתוח לרשמי היו
הקדוש ,ואדוניו ישבע רצו מעבודתו!
)דרכי חיי(

הליכות והלכות
עניני צדקה והקדש
הצדקה היא בכלל הנדרי וכמו שצרי#
להתרחק מנדר כ צרי #להתרחק מנדרי
צדקה ולכ א יש לו ית מיד .וא אי לו
מוטב שלא ידור וא גובי צדקה לעני
מסוי יאמר בלי נדר.
הנודב צדקה לא יאמר לשו הקדש כיו
שסת בזמ הזה הול #לעניי וא יאמר
לשו זה צרי #ללכת דווקא לעניי ולכ יאמר
לשו " :זה לצדקה" ואז יוכל לתת לכל
צדקה שירצה.
חיוב צדקה חל באמירה בלבד וא אמר
שית כ #וכ #ולא הוסי! בלי נדר הרי זה
נתחייב לתת את הסכו  .וגדולה מזו אמרו
שא חשב לתת צדקה סכו מסוי  ,לא
מחשבה סת אלא גמר בליבו לתת נתחייב
בזה וחייב לתת אבל מחשבה לתת ולא גמר
בליבו לא חייב ,וכ הרמ"א פסק שיש
להחמיר.
מאוד מאוד צרי #להזהר מלהחזיק רכוש
ההקדש ובכלל זה שלא לגרו א! נזק כל
שהוא לריהוט בית הכנסת .ולצערנו ישנ
שמזלזלי בזה בחשב שזהו "רכוש צבורי"
ואדרבה בגלל טע זה יש יותר להשגיח
ולשמור על זה.
ומי שממונה על הצדקה כגו גבאי בית
הכנסת ג עליה מוטל האחריות לשמירת
רכוש ההקדש ושלא יזלזלו בו.
אי לשנות צדקה שהוקדשה למטרה מסוימת
להעבירו לצדקה אחרת ולכ א ישנ קופות
צדקה שונות אי לערבב את הכספי ויש
להעביר למוסדות שהקופות שייכות לה .
בכל דיני שינוי מצדקה לצדקה יש לשאול
שאלת רב כיו שהפרטי בזה מרובי !
מובא בשו"ע מי שיש בידו מעות והוא מסופק
א ה של צדקה חייב לית אות לצדקה
)יו"ד רנ"ט(.
פסקי הלכה קצרי בש הרב זילברשטיי
שליט"א
אד שנתבקש לתת צדקה ואי לו עכשיו
כס! בכיסו א יש לו בביתו והעני מוכ
להמתי לו מחויב לתת לו וא לא רוצה
ללכת לביתו צרי #ללוות כס! )כיו שהוא
לווה לעצמו לחסו #את ההליכה( ,אבל א

המש פניני לפרשה
העני לא מוכ לחכות אי חייב ללוות בכדי
לתת מיד.
בעל מלאכה שמוותר משכרו המגיע לו לעני
ולוקח ממנו פחות מהמחיר הרגיל את
ההפרש שוותר יכול לנקות ממעשר כספי ,
וכ הוא הדי להפ #שמשל לפועל עני יותר
שכר מהמחיר בשוק יכול לנקות את התוספת
ממעשר כספי .

אלול
עצות ליו הדי
כל המרח על הבריות – מרחמי עליו
מ השמי
לפי שציווה על עיר הנדחת שיהרגו כל
העיר לפי חרב ,ואפילו בהמת ,מעשה
הזה יוליד טבע האכזריות בלב האד,
כמו שסיפרו לנו הישמעאלי ,כת
הרוצחי במאמר המל ,כי יש לה
חשק גדול בשעה שהורגי אד,
ונכרתה מה שורש הרחמי והיו
לאכזר.
והבחינה הזאת עצמה תהיה נשרשת ברוצחי
עיר הנדחת .לזה אמר לה הבטחה שית
לה ה' רחמי  ,הג שהטבע יוליד בה
האכזריות ,מקור הרחמי ישפיע בה כח
הרחמי מחדש לבטל כח האכזריות שנולד
בה מכח המעשה.
ואומר 'ורחמ – '#שכל זמ שהאד הוא בגדר
טבע אכזרי ,כמו כ יתנהג ה' עמו ,שאי ה'
מרח אלא לרחמ )אור החיי (.
עצה טובה יש כא ,כיצד לזכות ביו הדי,
אומר הגר"ח שמואלבי $זצ"ל ב"שיחות
מוסר" )תשל"ב ,עמ' קמא(
הנה רואי אנו כא שלמקנאי קנאת ה'
והורגי את אנשי עיר הנידחת מובטחת כא
השפעה מיוחדת של "ונת ל #רחמי " –

חידוש מידת הרחמנות שנפגעה בגלל גדר
הרציחה שנפר $אצל .
התוצאה של "ונת ל #רחמי " ,לפי פירוש
"אור החיי " ,אינה מסתיימת בעצ נתינת
הרחמי  ,אלא ב"ורחמ ."#דהיינו ,כיו
שישובו להיות רחמני ג ה' ירח עליה .
וכמו שאמרו חז"ל" :ונת ל #רחמי ורחמ"#
– כל המרח על הבריות מרחמי עליו מ
השמי וכל שאינו מרח על הבריות אי
מרחמי עליו מ השמי )שבת קנא ,ב(.
לכאורה היה אפשר לחשוב שההנהגה של "כל
שאינו מרח – אי מרחמי עליו" ,הינה
בבחינת עונש על האכזריות .א #מפרשת עיר
הנידחת מוכח שאי הדבר כ  ,שהרי הורגי
אנשי העיר אנוסי לעשות את מעשה
ההריגה בגזירת עליו ,וא! על פי כ אילולא
שינה הקב"ה את טבע ונת לה רחמי
היו נעשי אכזרי  .ומדוע ,א כ ,היו
צפויי להנהגה חסרת רחמי מצד הקב"ה?
אלא ודאי אי זה עונש ,כי א כ #היא
מציאות הדברי – הקב"ה מתנהג ע האד
במידה כנגד מידה ,ומי שאינו מרח אי
מרחמי עליו.
אכ זוהי סגולה נפלאה לזכות ביו הדי –
הבה נהיה רחמני ואז נזכה שינהגו עמנו
באותה מידה ,וירחמו ג עלינו.

החוב!" – או אז אי כל טע שהמלווה יתבע
את הלווה לדי .שהרי הלווה יכול לומר וכי
מדוע תתבע אותי לדי ,הרי אני בעצמי מודה
בכ #שהנני חייב ל .#א #טוע אני ,שאי לי
במה לפרוע את החוב ,ועובדה זו ידועה ג ל#
– וא כ ,#מה תועלת במשפט?!"
בדומה ללוה ,המודה כי לווה א #אי בידו
להשיב חובו – כ אנו בתפילתנו" :אל תבוא
במשפט" ,כלומר .אל נא תתבע אותנו לדי,
"כי לא יצדק לפני #כל חי" – כי אי כל בריה
המצדיקה עצמה לפני #ואומרת "לא
חטאתי!" :אנו אומרי כי חטאנו ,בדומה
ללוה האומר "לוויתי" – א #כש שאי בידו
לפרוע את החוב ,כ #ג ידינו אינה משגת
"לפרוע" את ה"חוב" שחבי אנו למל #מלכי
המלכי .
)ישמח משה(

)ילקוט לקח טוב(

משל ונמשל
כשהלווה מודה שהוא חייב
א מלווה חובל את הלווה ומאלצו להחזיר
את החוב .והלווה משיב בעזות "איני חייב ל#
כלל!" – או אז מזמינו המלווה לדי ,ויש
טע ותכלית שיתבע אותו לדי.
אבל .א המלווה תובע מהלווה את חובו,
והלה משיב לו" :אכ ,אני חייב ל #א #מבקש
אני ממ #שתמחל לי ותוותר על חובי שכ
יודע אתה כמוני .שאי לי במה לפרוע את
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העלון לעילוי נשמת
הצדקנית הרבנית היקרה
רחל בת שרה יג ע"ה
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