פניני לפרשה
"ראה"

)יא ,כו(

הביטה וראה שלא יהיה ענינ על אופ בינוני
כמו שהוא המנהג ברוב ,כי אמנ "אנכי נות
לפניכ היו ברכה וקללה" ,וה שני הקצוות,
כי הברכה היא הצלחה יותר מ המספיק ,על
צד היותר טוב ,והקללה היא מארה מחסרת
שלא יושג המספיק ,ושניה לפניכ להשיג
כפי מה שתבחרו.
)ספורנו(



וכ אמר אאז"ל ,שאי פשרות ביהדות ,והעני
לרמז על האמונה הפשוטה ,וע"ז יע מרע"ה
שלא ליל בהתחכמות ובחקירות ,כי עי"ז
יכשל בעיקרי הדת ,ובפרט כשראה מרע"ה
הדורות השפלי ובמעט חקירה יכשלו ,ע"כ
יע לה הדר ליל באמונה ובתמימות .ובזה
נסמ עני מסית ונביא שקר ועיר הנדחת,
שבא לא הולכי בדר הפשט יכול האד
החקירות.
ע" י
בזה
להכשל
)בית ישראל(

"ראה אנכי נות לפניכ היו ברכה"

שכולה ברכה ,אי זאת אלא האמונה הפשוטה,
בחינת "שמיעה" – "את הברכה ,אשר
תשמעו"...

"ואשריה תשרפו באש"

)יב ,ג(

לעיל בפרשת משפטי )שמות כג' כד'( נאמר
"כי הרס תהרס ושבר תשבר מצבותיה",
ולא נצטוו כלל במצות שריפה.
ויפה תיר בזה הגאו רבי יחזקאל אברמסקי
זצ"ל ,דהנה בע"ז )ד& נ"ג (:מקשינ ,מכדי
ירושה היא לה מאבותיה ,ואי אד אוסר
דבר שאינו שלו ,כלומר ,דאי העכו" יכולי
לאסור האשרה ,מאחר דהוא ירושה לבני
ישראל .ומשני ,מדפלחו ישראל לעגל ,גלו
דעתייהו דניחא להו עיי"ש .ונמצא דקוד
שחטאו ישראל בחטא העגל לא נאסרו
האשרות ,ובפ' משפטי ,שנצטוו ישראל
במשפטי קוד שחטאו בעגל ,לא נצטוו כ"א
להרס ולשבר כדי שלא יתקיימו האשרות
ששמשו כע"ז לעכו" ,אבל אחר שחטאו
בחטא העגל נאסרו בהנאה כדי ע"ז דבעי
שריפה.
)טע ודעת(

)יא ,כו(

פתח בלשו יחיד" :ראה" ,וסיי בלשו רבי:
"לפניכ"? מכא ראיה ,אומר רבי חיי
מוורמיזא ,אחיו של מהר"ל מפראג ,שאפילו
יודע המוכיח כי מכל המקשיבי ללקחו יושפע
רק אד אחד ויחיד ,אל ימנע דבריו מ
הציבור .שכ מצינו למשה רבינו שדיבר בפני
כל ישראל ואמר "לפניכ" ,בעוד שדבריו היו
מכווני אל היחיד ואמר לו "ראה" ,כדי
להציל נפש אחת מישראל.



סח רבי מנדלי מקוצק:
נתינת התורה היא שוה לכל אחד מישראל,
לכ נאמר בלשו רבי "נות לפניכ" ,בעוד
ההתבוננות וההסתכלות בה ,תלויה במדרגת
כל אחד ואחד ,ולכ נאמר בלשו יחיד "ראה".

"ראה אנכי נות לפניכ היו ברכה
וקללה ,את הברכה אשר תשמעו"
)ש(

סח הרבי ר' חיי מאיר מויז'ני:
יש אמונה של "שמיעה" ,אמונה פשוטה ,מה
שכל יהודי שומע מאביו וזקנו; ויש אמונה של
"ראיה" ,של התבוננות והסתכלות שכלית,
חקירה ,שהסיכו בה רב.
וזה שמרמז הכתוב :אמונה בבחינת "ראה",
יש בה ג ברכה ג קללה ,כי החוקר עלול
להסתב בכפירה; אבל אמונה

"ונתצת את מזבחות...
לא תעשו כ לה' אלהיכ"

)יב ,ג ד(

על מקרא זה דורש רב גמליאל בספרי :וכי
תעלה על דעת שישראל נותצי למזבחותיה?
חס ושלו! אלא שלא תעשו כמעשיה ויגרמו
מעשיכ הרעי למקדש אבותיכ שיחרב.
ומחכמי האחרוני יש שדרשו בדומה לזה,
להקיש מבית המקדש בציו למקדש(מעט
שבכל עיר וכפר ,שכ כתוב ב"ספר חסידי"
לרבי יהודה חסיד מרגשבורג :א תראה בית
של צדיק או בית הכנסת חרב ,או רשעי דרי
בו ,דע שישראל היו דרי בו דר בזיו .בית
המדרש שנוהגי בו קלות ראש סופו נופל ביד
ערלי ,דיו לעבד שיהא כרבו ,כי לא נהגו
נכרי קלות ראש ובזיו בבית ה' עד שנהגו בו
ישראל.


מכלל מצות "לא תעשו כ לה' אלקיכ" –
שלא לאבד ש משמותיו של הקב"ה" .וכתב
רבינו משה איסרליש ,בעל ה"מפה" :אסור
לכתוב ש לכתחילה שלא בספר ,שיכול לבוא
לידי בזיו.
ולכ נזהרי שלא לכתוב ש באגרת ,ויש
נזהרי אפילו במלה "שלו" ,שלא לגמור
כתיבתה.

"אחרי ה' אלהיכ תלכו"

)יג ,ה(

וכי אפשר לו לאד להל אחר שכינה?
אלא להל אחר מדותיו של הקב"ה )גמרא(

כתב רמב" בפירושו לתורה:
אי אפשר לזכור בתורה כל הנהגות האד ע
שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותיקוני הישוב
והמדינות כול ,אבל אחרי שהזכיר מה
הרבה ,כגו :לא תל רכיל ,לא תקו ולא
תיטור ,לא תעמוד על ד רע  ,לא תקלל חרש,
מפני שיבה תקו וכיוצא באלו – חזר ואמר
"ועשית הישר והטוב" בכל דבר ,ואפילו מה
שאמרו "פרקו נאה" ו"דיבורו בנחת ע
הבריות" ,עד שייקרא בכל עני ת וישר.
ובפרשת ב סורר(ומורה מפרש רמב" טע
מטעמי עונשו ,כי נצטווינו לדעת ה' בכל דרכינו
– וזולל וסובא לא ידע דר ה'.

"אחרי ה' אלהיכ תלכו ואתו תיראו"
)יג ,ה(

בפתיחת הכנסיה הגדולה השניה של אגודת(
ישראל ,וינה שנת תרפ"ט ,אמר האדמו"ר רבי
אברה(מרדכי מגור:
בפרשת עקב אמרה תורה בלשו יחיד "את ה'
אלקי תירא ואותו תעבוד" ,ואילו כא,
בפרשת נביא שקר ומסית ומדיח ,נאמר בלשו
רבי "אחרי ה' אלקיכ תלכו ואותו תיראו"
– מדוע?
מפני שכנגד מסית ומדיח מוכרחי להילח
בכח(הרבי ,לא די ביחידי יראי; מה ג
כיו ,כשמכל פינה צצי נביאי(שקר ,מסיתי
ומדיחי לרוב.
זהו סודה של "אגודת ישראל" – הפטיר הרבי
– הסוד של כח הרבי.

"ונת ל! רחמי ורחמ!"

)יג ,יח(

מבאר רבי חיי ' עטר:
לפי שציוה להרוג כל אנשי עיר הנידחת בחרב,
ומעשה זה יוליד טבע האכזריות בלב האד,
והחשש גדול שהמוציאי לפועל די עיר
הנידחת ייהפכו לרוצחי –
הבטיח המקו ,שהוא מקור
לפיכ
הרחמי ,כי ישפיע בלב את כח הרחמי
מחדש ,לבטל מה כח האכזריות.

"בני את לה' אלהיכ ,לא תתגודדו"
)יד ,א(

בני את לה' ,והוא אוהב אתכ יותר
מאהבת אב לבנו – אומר רבי אברה אב
עזרא – לפיכ לא תתגודדו על כ מה שיעשה,
כי כל מה שיעשה לטוב הוא; וא לא תבינוהו
– כאשר לא יבינו הבני הקטני מעשה
אביה רק יסמכו עליו ,כ את!

 נא לשמור על קדושת הגליון 

"והקללה א תשמעו וגו'"

)יא ,כח(

פי' ,המונע עצמו משמיעת התורה ,הרי הוא
מקולל מעצמו ,וזה הוא שיעור הכתוב
"והקללה א לא תשמעו" זו היא הקללה,
ועוד לו שיסובבנו לסור מכללות דר
החיי ,כמו שגמר אומר "וסרת מ הדר
וגו' ,ולא זו בלבד אלא יחצוב לו בארות
נשברי ,כאמרו "ללכת אחרי וגו'.
)אוה"ח הק'(

"וסרת וגו' ללכת"

)יא ,כח(

"הלא המה בעבר הירד" )יא ,ל( – סופי
תיבות אהר .לפי שעד עתה היו הענני על
ידו שהיו מראי לה הדר  ,ועתה פסקו
הענני )תענית ט' .(,לכ צרי לית לה
)בעה"ט(
סימ לידע הדר .

"אבד תאבדו כו'"

)יב ,ב(

הנה קרה לו ית' כמל החפ יבנו לו פלטרי
לדור בו ,והנה המקו בלתי טהור מטנופת
ודברי מאוסי ,ומצווה כי ראשונה יפנו
המקו מכל חלאה ,ואח"כ יבנו בה ארמו
על משפטו לשכו לפי כבודו ש.
כ הוא ית' רצה לזכות את ישראל לדור
ביניה בבית אשר יבנה לו שלמה בחכמתו,
וירא והנה אינו לפי כבודו להשרות שכינתו
בתו טומאת טנופת ע"ז אשר עבדו ש
הגויי את אלהיה .ע"כ הקדי ויצו עלינו
לטהר את האר ככל הכתוב בב' הפסוקי
האלו ,ואחר אבד את שמות הבעלי
והאלילי כליל יחלופו מ האר הלזו
הקדושה ,אז צוה על מקו אשר יבחר
לשכו י(ה אלקי .וזהו כי אחר צווי זה
מצוונו ית' לבנות לו בית לשכ שמו ש
כאמור "ואבדת כו' והיה המקו אשר
)אלשי! הק'(
יבחר ה' כו'.

"ואכלת ש לפני ה' אלקיכ וגו'"
)יב ,ז(

וכתיב )לקמ פסוק י"ב( "ושמחת לפני ה'
אלקיכ" .וביאר בזוהר ,בתחילה
כשהמקדש היה קיי היו מתראי לפני ה'.
אבל עתה היא אנו יכולי לקיי לאכול
ולשמוח לפני ה' .אלא בתחילה כשאד
יושב עצמו לאכול על שולחנו ,מבר על
הלח המוציא כו' ,וכיו שמבר באה
השכינה לפניו ,וצרי אז להתחיל לדבר
בד"ת על השלח להיות מקוי בו הפסוק
)יחזקאל מ"א כ"ב( "זה השלח אשר לפני
ה'" .ונאמר "ואכלת ש לפני ה'
אלקיכ" ,הואיל ועומד אד לפני אדונו
צרי לחו את העניי לית לה מה שהוא
עצמו אוכל ,ולא להיות בלע על שלחנו
כדר הלעטה ובלענות ,כמו עשו שנאמר בו
)בראשית כה ,ל(" ,הלעיטני וגו') ,משלי י"ג
כ'( "ובט רשעי תחסר" ,לכ "ואכלת לפני
ה' אלקי " כתיב ולא לפני כחות החיצוני,
ולא יעסוק בדברי בטלי כ"א בד"ת
ובצרכי סעודה ,ואח"כ "ושמחת לפני ה'
אלקי " בכוס של ברכה ,שצרי לשמוח
ולהראות שמחכה כשמבר ולא עצבות כלל,
ואז השכינה שורה למעלה על ראשו ,והיינו
"לפני ה' אלקי " ע"כ.
ורמז של שמחה נמצא בכוס של ברכה,
שאמרו רז"ל )ברכות נ"א( י' דברי נאמרי
בכוס של ברכה כו' ,ואנו אי לנו אלא
ארבעה ,וסימנ חמשה ,הנני אומר
)של"ה הק'(
שסימנ ג"כ שמח"ה.

"ואכלת ש לפני ה' אלקיכ
ושמחת בכל משלח ידכ את
ובתיכ אשר ברכ! ה' אלקי!" )יב ,ז(
ואני שמעתי מפי מגידי אמת ,שבזמ הרה"ג
קדוש יאמר לו ,מלומד בנסי ,כמהר"ר
יוס& קובו זצ"ל כשבתו על כסא מלכותו
בשלוניקי ,איש אחד צנוע אמרו שהיה לו
מגיד ומגלה רזי ,והלכו אצלו מגדולי
ישראל רבני העיר המה ראו כ תמהו ,שהיה
אומר סודות ונסתרות ,וה קד לא הוה בר
הכי כלל ,והגיע השמועה להרה"ג הנז' מפו
רבנ ,וכה ענ :צאו וראו כיצד איש זה
מתנהג באכילה ושתיה ,והשיבוהו :ידענו
שהוא אוכל הרבה יותר משאר בני אד,
והשיב הרה"ג הנז' :א"כ אי צרי בדיקה
וחיפוש ,פומיה מחכי עלוהי כי הוא
מהסט"א ,דהקדושה אינה שורה באד
שאוכל הרבה ,ואני גוזר ששו אחד לא יל
אצלו ,וכ היה ,דפירשו ממנו ונתגלה דהיה
מהסט"א.
ומאחר עלות כל הדברי אשר ראו עיני ,
ודאי נאמר לבעל תשובה למעט באכילתו,
וא& אותו המעט לא יקפיד עליו שיהיה
עולה על שלח מלכי" ,כי א הלח אשר
הוא אוכל" לקיו הנפש ,כי )משלי יג ,כה(
"צדיק אוכל לשובע נפשו") .שמחת הרגל(



גדולה לגימא ,ואותו מותר אשר היית
מותיר משובע ,אילו האכלת לעני זכית חיי
העוה"ז והבא ,ג עברת על בל תשחית .לכ
דברי רמב" )דעות ד ,א( תשי עטרה על
ראש שכתב :לא תאכל אלא כשאתה רעב,
ולא תשתה אלא כשאתה צמא ,ולא תאכל
עד שתשבע לגמרי אלא פחות שליש ,ולדברי
הראב"ד כתענית לפני יוצר יחשב ל .
)מובא ב"סוד התשובה" לרבינו יונה .וממה
שהביא את הראב"ד לאחר שכתב שיאכל
פחות שליש ,נראה לכאורה דא אכל פחות
משליש ,ונמנע מלאכול יותר בעודנו תאב
משו כבוד הבורא ,ג זה לתענית יחשב.
ועיי ס' "מופת הדור" פרק ט"ו אות ס"ט –
)חרדי(
הג"ה(.

"כי א אל המקו אשר יבחר ה'
אלקיכ מכל שבטיכ לשו את שמו
ש לשכנו תדרשו ובאת שמה" )יב ,ה(
המקו הזה הר המוריה הוא ,והיה נודע
ומפורס באומות ,כי ידעו מעלתו בקבלה,
אי צרי לומר ישראל במדבר שהיו יודעי
זה מ האבות בהיות ש עקדת יצחק.
ומה שסת הכתוב המקו הזה ולא אמר
בפירוש שהוא הר המוריה הנודע
והמפורס לכל ,כתב הרמב" ז"ל בספר
המורה )ג' מ"ה( כי העלמת המקו לשלשה
עניני.
האחד ,אילו ידעו האומות כי ש התפלה
מקובלת והקרבנות ש לרצו ,ירצו כל
אומה ואומה להחזיק בו ,ותרבה המריבה
וההריגה בי האומות.
והשני ,כי הכנעניי יושבי האר ,אילו היו
יודעי כי ישראל עתידי לירש את ארצ
ולעבוד השי"ת ולהקריב קרבנותיה באותו
מקו ,היו משחיתי אותו בכל מה שה
יכולי.
והשלישי ,כי היו השבטי מריבי זע"ז ,כל
אחד ואחד מבקש שיהיה המקו ההוא
בנחלתו ,ותפול המריבה והמחלוקת ביניה
כמו שנפלה בבקשת הכהונה .ולכ העלי
וסת הכתוב המקו הזה ולא פרסמו ,ואי

צרי לומר האומות ,כי אפילו ישראל לא
ידעוהו ,כי אע"פ שידעו הכל מעלתו של הר
המוריה לא היו יודעי כי הוא המקו אשר
)רבינו בחיי(
יבחר ה'.

"כי יקו בקרב! נביא או חל חלו"
)יג ,ב(

רבי מיראי ה' יתמהו לאמר ,מה זה עשה
ה' לנו להגביר כ"כ כח הכופרי .אבל
התשובה לשאלה זו מפורשת בתורה "כי
יקו בקרב וגו' ונת אלי אות" בשמי
"או מופת" באר ,ובא האות והמופת ...לא
תאבה לו ולא תשמע עליו ,כי מנסה ה'
אלוקיכ אתכ וגו' ,ומפורש בכתובי
אלו ,כי אפשר שכאשר יקו נביא שקר
להסית ולהדיח ,וית אות בשמי כי מחר
תעמוד החמה במקומה ,יתנו לו כח מ
השמי שיתקיימו דבריו והחמה תעמוד,
ומפני מה הוא כ " ,כי מנסה ה' אלקיכ
אתכ" .וא"כ בעקבתא דמשיחא דכתיב
)זכריה י"ג ט'( "וצרפתי כצרו& את הכס&
ובחנתי כבחו את הזהב" ,שצרי להיות
קוד בוא המשיח ,צירו& אחר צירו&,
ובחינה אחר בחינה ,אי מקו לתמוה על
הכח שנית לנביאי השקר בימינו ,כי מנסה
ה' אותנו.
עוד אמר ,כי טבע כל דבר להתגבר בכל
כוחותיו בהגיע זמנו להתבטל ,כ הוא כנר
טר יכבה ,וכ החוש בסו& הלילה ,וכאשר
קרובי הימי אשר יתקיי הכתוב )ש
פסוק ב'( "ואת רוח הטומאה אעביר מ
האר" ,ע"כ הטומאה מתגברת בכוחותיה
האחרוני ,באופ שלא היה כ מימות
עול ,ומזה נוכל להבי ,כי ימי הישועה
קרובי לבוא) ,דברי הקדוש בעל "חפ
חיי" ז"ל(.
)קוב" מאמרי לרב אלחנ וסרמ זצ"ל(

"אחרי ה' אלקיכ תלכו ואתו תיראו"
)יג ,ה(

שמעתי שה"חפ חיי" זצ"ל שאל
להאדמו"ר מגור זצ"ל ,הא כתב רש"י
)בראשית ט"ו א' ,והוא מב"ר מ"ד ה'( ,שכל
מקו שנאמר "אחרי" הוא מופלג ,וא"כ
למה כתוב פה "אחרי" ,הרי ודאי שהאד
צרי להשתדל להיות יותר קרוב.
ותיר לו :שזהו לרמז ,שא אד מרגיש
שהוא קרוב להשי"ת ,ידע שהוא מופלג
ורחוק מאד מהשי"ת .ועוד אמר ,שאפילו
מי שהוא מופלג מאד ,בכ"ז ג במצב של
רחוק ,יש מקו ודר ללכת אחרי השי"ת,
ע"כ.
ואני שמעתי ,שזהו מה שכתוב בקרא )לקמ
ל' ד'( "א יהיה נדח בקצה השמי...
מש יקח " ,היינו אפילו א האד הוא
במצב נדח ,מ"מ א עדיי לא ניתק לגמרי
ונאחז בקצה השמי ,היינו שיש בו עוד
איזה נקודה של רוחניות ,בכח אותה נקודה
"בקצה השמי" ,הקב"ה ברחמיו מעלהו
ומקרבהו אליו ית' ,א רק ברצונו של
)זכרו שמואל(
האד להתקרב.
)יג ,ט(
"לא תאבה לו וגו'"
פי' ,נותנת התורה עצה לאד שימלט
בה ממנו ,אומר "לא תאבה לו" ,פי',
ע" ד

אומרו )משלי א' י'( "בני א יפתו חטאי
אל תאבה" ,פי' ,לא תכנס עמו בטענות ,אלא
שלילת הרצו בלא טענה ,ועיי מה שפירשתי
בפסוק "ולא אבה" ,וישלול שמוע דבריו עוד
בזה .והטע שא יכנס עמו בטענות,
התמדת החושב תוליד תכונת הרע באד.
)אוה"ח הק'(

"כי הרג תהרגנו"

)יג ,י(

דברי התורה כלה רחמי מבעל הרחמי
יתעלה ,וכאשר תצוה עלינו להרוג המחויב,
לא כוונה שנעשה כ דר נקמה שננקו ממנו
כיו שנתחייב בה ,כי זה היה סיבה להרגיל
טבענו במדת האכזריות ,א הכוונה בנקמתו
דר רחמנות לרח על השאר.
ומזה הזכיר לפניו )פסוק ט( "לא תחוס עינ
עליו" ,ואחריו )פסוק יב( "וכל ישראל ישמעו
ויראו ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה
)רבינו בחיי(
בקרב ".

"כי בקש להדיח! מעל ה' אלקי!"
)יג ,יא(

הביאור עפ"י מ"ד )ברכות ו'( תפלי דמארי
עלמא וכו' "מי כעמ ישראל כו" ,לכ המסית
לישראל לע"ג רוצה שיסורו מהיות תפארת
להשי"ת ,ומהיות חקוקי לתפליו ,וזה "מעל
)מש! חכמה(
ה' אלקי ".


מרגלא בפומיה דהצדיק רבי שמחה זיסל
זצ"ל מקל ,התבונ נא וראה ,כי המסית
הזה ,א& שלא הצליח להפיק זממו ,חייבתו
תורה סקילה על אשר בקש להדיח בני
ישראל לדר לא טוב ,ונצטוינו כי לא נחמול
ולא נכסה עליו .עאכ"ו המשתדל בזכוי
הרבי להטות לב חבירו לטובה ,וא& כי לא
יצלח בידו ,שכרו מרובה מאד ,שהרי )סוטה
י"א( מדה טובה מרובה על מדת פורענות.
הבה נתבונ נא בזה ,להשתדל לפעול להחזיר
אחינו התועי למוטב ,מה ג שצמאי ה
לדבר ה' ,והעוסקי בזה הצליח ה' דרכ,
ומפרשה זו אנו למדי גודל שכר בזה עד
)טע ודעת(
לאי שיעור.

"והעבט תעביטנו"

)ש(

מעשה ושאל מנהל קופת גמ"ח את בעל "חזו
איש" א מותר למכור עבוטו של איש הלוה
ואינו משל .נזדעזע והשיב מיד :מוסד גמ"ח
המוכר משכונות טוב לו שלא נברא משנברא!
אחר(כ הוסי& ואמר לאיש(שיחו:
הגע בעצמ  ,ראוב נצר להלואה ונות
בעבוט את תכשיטי אשתו ,ידו אינו משגת
לפרוע חובו ,ולמחר האשה יוצאת בשוק
ורואה אשתו של שמעו מתקשטת בתכשיטי
שלה – כלו יש בעול כפרה לצער ולשפיכות
דמי של עלובה זו?!

"די מחסורו אשר יחסר לו"

)ש(

מעשה ובא איש מתכבד אל האדמו"ר
מקוצק .ציוה הרבי לכבדו בלי גבול.
שאלוהו תלמידיו :לש מה?
השיב רבי מנדלי:
שנינו :עני ב טובי יש לכבד הרבה ,לתת לו
סוס לרכוב עליו ועבד לרו לפניו .סוס לרכוב
ניחא ,אולי חלש האיש ,אבל עבד לרו לפניו?
הלא שטות היא? מכא שא& זו גמילות(חסד,
לספק לשוטה את שטותו ,ואורח זה שלנו
הלא חפ בכבודו....



סח רבי משה מידנר:
כדר שמצינו בלשונות חז"ל "הלעיטהו
לרשע וימות" ,כ ג שריש וקיי כלל להיפ
בעניני כיבודי" :הלעיטהו לשוטה ויחיה"...

"עשר תעשר"

)יד ,כב(

עשר בשביל שתתעשר ,עשר כדי שלא
תתחסר(רמז למפרשי ימי להפריש אחד מ
עשרה לעמלי תורה) .תנחומא ראה י"ח(
אמר רבינו חיי מוולוז'י ז"ל בש רבו
הגר"א ז"ל ,שכל השומר מעשר מובטח בכ
שלא יבא לידי היזק כלל ,והשומר חומש
מובטח שיתעשר) ,עיי יור"ד רמ"ט א'(,
ויושרש בזה מדת הבטחו ,והלואי כל ישראל
היו שומרי מעשר ,היה מתקיי הפסוק
"אפס כי לא יהיה ב אביו".

"כי תעשה הטוב והישר"

)יב ,כח(

רבי מיראי ה' יתמהו לאמר ,מה זה עשה ה'
לנו להגביר כ"כ כח הכופרי.
אבל התשובה לשאלה זו מפורשת בתורה "כי
יקו בקרב וגו' ונת אלי אות" בשמי
"או מופת" באר ,ובא האות המופת ..לא
תאבה לו ולא תשמע עליו ,כי מנסה ה'
אלוקיכ אתכ וגו' ,ומפורש בכתובי אלו,
כי אפשר שכאשר יקו נביא שקר להסית
ולהדיח ,וית אות בשמי כי מחר תעמוד
החמה במקומה .יתנו לו כח מ השמי
שיתקיימו דבריו והחמה תעמוד ,ומפני מה
הוא כ " ,כי מנסה ה' אלקיכ אתכ" ,וא"כ
בעקבתא דמשיחא דכתיב )זכריה יג ,ט(
"וצרפתי כצרו& את הכס& ובחנתי כבחו
את הזהב" ,שצרי להיות קוד בוא המשיח,
צירו& ובחינה אחר בחינה .אי מקו לתמוה
על הכח שנית לנביאי השקר בימינו ,כי
מנסה ה' אותנו.
עוד אמר ,כי טבע כל דבר להתגבר בכל
כוחותיו בהגיע זמנו להתבטל ,כ הוא בנר
טר יכבה ,וכ החוש בסו& הלילה ,וכאשר
קרובי הימי אשר יתקיי הכתוב )ש
פסוק ב'( "ואת רוח הטומאה אעביר מ
האר" ,ע"כ הטומאה מתגברת בכוחותיה
האחרוני ,באופ שלא היה כ מימות עול,
ומזה נוכל להבי ,כי ימי הישועה קרובי
לבוא) ,דברי הקדוש בעל "חפ חיי" ז"ל(
)קוב" מאמרי(

הליכות והלכות
ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁÂ ˙ÂÁÈÏÒ È È„Ó
בר"ח אלול עלה משה להר סיני לקבל לוחות
אחרונות לכ כל אות ארבעי יו עד אחרי
יו כיפור ה ימי רצו וה זמ הראוי יותר
לתשובה שלמה .ורמז לדבר :אני לדודי ודודי
לי שה ר"ת אלול ,וסופיה גימטריא
ארבעי ,וכ רמז "אריה ישאג מי לא ירא"
אריה ר"ת :אלול ,ראש השנה יו כיפור,
הושענא רבא.
מיו ב' באלול מתחילי הספרדי באמירת
סליחות עד יו הכפורי ,ומנהג אשכנזי
להתחיל לומר מר"ח לאחר התפילה "לדוד ה'
אורי וישעי" ,וכ תוקעי בשופר לאחר
התפילה.
וכ יש נוהגי בכל חודש אלול לומר תהלי
לאחר התפילה כ שמסיימי בראש השנה
בציבור את כל הספר.

זמ הראוי לסליחות הינו באשמורת הבוקר
א אפשר לאמר בכל זמ ביו .אול כיו
שאומרי בה י"ג מידות אי לאמר
מהשקיעה עד חצות הלילה )פרט מליל יו
כיפור(.
מי שאי לו מני לאמירת סליחות יוכל
לאמר ללא מני א את י"ג המידות לא
יאמר כרגיל ,כיו שזה דבר שבקדושה שאינו
נאמר אלא במני ,אלא יאמר בניגו כקורא
בתורה .וכ ידלג הקטעי הנאמרי בלשו
ארמית .ויש שהתירו ג קטעי אלו ביחיד
ורק הקטעי בסו& הסליחות בארמית ידלג
)כגו מרנא דבשמיא( )תורה לשמה(
אול את שאר הסליחות יוכל לומר ג ללא
מני.
מנהג הספרדי לתקוע בשופר בזמ אמירת
י"ג מידות .והעיר ה"אור לציו" שהתוקע
יאמר קוד התקיעה במהירות את הי"ג
מידות ורק אח"כ יתקע.
האומרי סליחות באשמורת יברכו כל
ברכות השחר קוד הסליחות ,ובעיקר
ברכות התורה ,כיו שאי לומר דברי תורה
קוד ברכות התורה וכ ראוי ג למנהג
אשכנז.
כתב ה"ב איש חי" זצ"ל שאמירת תיקו
חצות קוד לסליחות ,ולכ א אי שהות,
קוד יאמרו תיקו חצות ,ורק אח"כ
סליחות ,שאמירת תיקו חצות חשובה
ובפרט בימי אלו הזמ מוכשר לזה .וכתב
בספר "אל& המג" שרבי מבני תורה הורו
היתר לעצמ למנוע מלומר סליחות ורק
אומרי ביו הראשו ובערב ר"ה וכו' וכו',
אבל באמת שגו ,כי מר"ח אלול עד לאחר יו
כיפור המה ימי רצו כל היו ,וקוד עלות
השחר מובחר ביותר ,ולכ ראוי ונכו לה
ביותר להיות המה הראשוני לכל דבר
שבקדושה ולהשתת& ע הציבור בעת אמירת
סליחות או תהילי ומה יראו שארית
ישראל וכ יעשו לית לב לשוב.
ויש לומר את הסליחות במתינות ובכוונה
וטוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה .וא
זמנ קצר ידלגו על מקצת פיוטי כי עיקר
הסליחות ה י"ג מידות והוידוי .ומי שקשה
לו לבוא כל יו לפחות יבוא בשני וחמישי
ובערב ראש השנה ועשרת ימי תשובה.
ונסיי בדברי ר' ישראל מסלנט זצ"ל שבימי
חודש אלול צלחה עליו רוח יראה וחרדת
קודש גדולה מפני אימת יו הדי .שאלוהו
פע למה? וכי אלול הוא 'דוב' שצרי לפחד
ממנו? ענה לה ,וכי אנחנו חזקי מדוד
המל שאמר 'ג את הארי וג את הדוב
הכה עבד ' ובכל זאת פחד מאימת הדי:
"סמר מפחד בשרי וממשפט יראתי"?!
נוהגי בחודש אלול שהכותב מכתב לחברו
מוסי& "לשנה טובה תכתב ותחת".
יהי רצו שנזכה לתשובה שלמה במהרה
בימינו לעשות נחת רוח ליוצרנו ,לעשות רצו
בוראנו ולקבל פני משיח צדקנו אמ.

שבת שלו
ולמוד מהנה!!!

מעשה חכמים
הגר שזכה במשפטו הודות
ללימוד תורה
בעיר דנוור ,קולורדו חי גר(צדק ,איש מופלא
ותלמיד(חכ מובהק ,ואת הסיפור עליו
שמעתי מאבר תושב העיירה מונסי שליד
ניו(יורק ,בעת שהתלווה אלי לאחר דרשה
שהשמעתי ש ,בדרכי חזרה לברוקלי.
אותו אבר  ,כפי שאמר לי ,למד בעצמו
בחברותא ע גר(הצדק הלמד מדנוור ,וידע
את כל סיפור(החיי המיוחד שלו ,אי
וכיצד בא להתגייר וג כיצד זכה במשפט
לפנסיה לכל ימי חייו ,כאשר לימוד התורה
שלו סייע לו בכ .
לפני שהתגייר ,הוא שירת כחייל בצבא
המלחמת העול השנייה ,ופע אחת נפצע
קשה מרסיס שפגע במוחו ובגלל זה נקבעה לו
נכות ,שבגינה זכה ג לפנסיה קבועה ,כנהוג
לגבי חיילי שנפגעו .מדי כמה חדשי צרי
היה ללכת להיבדק אצל רופא ,כדי שיקבע
את מצבו ואת זכותו להמש קבלת קיצבת
הפנסיה הממשלתית.
בר ,תו כדי מחלתו התחיל להרהר ולתהות
על עולמו הרוחני וחיפש לעצמו איזה שהוא
תוכ ,והוא ניסה את כל העבודות זרות עד
שהחליט להתגייר ולהיות יהודי .לאחר גיורו,
ביקש לדעת יותר ויותר על יהדות ,והוא
התחיל ללמוד בישיבה .תו זמ קצר השתלב
בלימודי והתמסר לכ בתשוקה גדולה.
עבר זמ קצר והוא התחיל להרגיש שיפור
משמעותי במצב בריאותו עד שחש כי הוא
הבריא .והנה ,בהגיעו לבדיקה הרפואית
השיגרתית אצל הרופא ,קבע ג הוא שהינו
כבר בריא ויכול לצאת לעבודה ,כ שאינו
זכאי יותר לפנסיה.

אבל הוא רצה להמשי בלימודיו בישיבה,
ופרנסה מני? החליט ,איפוא ,להגיש ערעור
על החלטת הרופא ,והוא נשלח לרופא אחר,
אלא שג זה קבע כי הוא בריא ויכול
להתפרנס מעבודה ,הוא לא נלאה והגיש
ערעור נוס& ,עד שהגיע לערכאה משפטית
צבאית עליונה ,שבראשה ישב גנרל .השופט
טע כלפי הבחור :הנה ,כבר עמדת בפני
ערכאות משפטיות נמוכות ונבדקת אצל כמה
רופאי וכול טועני שאתה בריא ,ולמרות
זאת אתה דורש פנסיה .דרישת אינה הוגנת
ואתה סת רוצה לסחוט כס&...
השיב הבחור :אבל אנני עובד ואי לי פרנסה.
שאל השופט :וממה אתה חי? השיב הבחור:
אני לומד בישיבה .ומה אתה לומד ש? –
שאל שוב השופט .אני לומד תורה – ענה
הבחור .מה זו תורה? – שאל השופט ,והבחור
ענה :אני לומד להיות תלמיד(חכ...
והנה ,דוקא הגדרה זו היטתה את דעת
השופט לטובה .כי ברגע ששמע את ההגדרה
תלמיד(חכ ,אמר לבחור :אתה לומד להיות
תלמיד(חכ ...אספר ל משהו .בימי
המלחמה הייתי מפקד צוללת .ופע אחת
קרה ,כי למש שנה שלימה נשארנו מתחת
למי ולא יכולנו לעלות לחו& ,וכל המלחי
היו כבר שבורי לגמרי ממצב זה .כל יו
הייתי צרי לשבור את הראש ולחשוב על כל
מיני תחבולות כיצד להעניק לה קצת
בידור ,כדי להפיג מה את המועקה הקשה
של שהיה כה ארוכה מתחת לפני המי.
אלא שבאותו זמ היו אצלי ג שלושה
יהודי ,וה תמיד היו שמחי .לא יכולתי
בשו אופ להבי זאת .כול מדוכדכי וה
שמחי .פע אחת עברתי ליד התא שלה

ושמעתי אות שרי .את זאת כבר לא
יכולתי לתפוס בשו אופ .לא רק שה
שמחי ,אלא ג מסוגלי לשיר? דפקתי
בדלת ואחד מה פתח אותה לפני .נכנסתי
וראיתי שה יושבי ליד השולח וספרי
פתוחי לפניה .שאלתי אות ,מה ה
שרי ומה ה הספרי הללו .ה ענו לי כ
ה לומדי כדי להיות תלמידי(חכמי!...
והשופט סיי את המשפט בהחלטה חיובית,
כשהוא מנמק זאת כ  :אמנ אתה בריא,
אבל פע היית חייל והיית חולה ,ועכשיו
אתה רוצה להיות תלמיד(חכ .אני מאשר
ל את הפנסיה לכל החיי ,שב בישיבה
ותלמד באמת להיות תלמיד(חכ!...
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)שאל אבי! ויגד! עמ לז ,לח(

העלון לעילוי נשמת
הצדקנית הרבנית היקרה
רחל בת שרה יג ע"ה
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