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  פניני� לפרשה

 
  )כג, ג(  "בעת ההיא לאמר' ואתחנ� אל ה"
, אי	 חנו	 בכל מקו� אלא לשו	 מתנת חינ�"

פ שיש לה� לצדיקי� לתלות במעשיה� "אע
אי	 מבקשי� מאת המקו� אלא , הטובי�

  ).י"רש" (מתנת חינ�
והדברי� לכאורה קשי� להבנה איזו הוה 
אמינא יש לומר שהצדיקי� תולי� במעשיה� 

 ה	 כל מה שיעשה אד� מצוות אי	 הטובי�
ה על כל הטובות שהוא "בזה בכדי להשיב לקב

ויש לומר . ושעה שעה, עושה ע� האד� יו� יו�
שאי	 הכוונה שצדיקי� יכולי� לתלות 

כאשר . במעשיה� הטובי� שעתידי� לעשות
צדיק מבקש איזו שהיא הנאה גופנית כל 

משה . כוונתו שעל ידה יוכל  לקיי� מצוות
 יכל לתלות את תחינתו במעשיו הטובי� רבינו

�וכפי שדרש , שעתיד לעשות א� ייכנס לאר
וכי לאכול מפריה היה צרי  "רבי שמלאי 

אלא אמר הרבה מצוות תלויות באר� ? משה
י שורת הדי	 שכל "ובקשה מעי	 זו היא עפ. 'וכו

כ "ואעפ', כל כוונתו לקיו� מצוות ה
בענוותנותו הגדולה חשש שמא לא יעשה 

  )כלי יקר(.צוות וביקש בלשו	 מתנת חינ�המ

  
כל כל האיש אשר הל� אחרי בעל פעור "

  )ג, ד(            "אלקי�' השמידו ה
אשר הל  "ויש להבי	 מדוע כתבה התורה 

אשר עבד את "ולא כתבה " אחרי בעל פעור
שמשה רצה להזהיר : ויש לומר? "בעל פעור

את בני ישראל על חומרת חטא עבודה זרה 
שכ	 , ה היא יותר משאר עבירותשחמור

בעבודה זרה א$ א� לא עבד בפועל אלא רק 
הל  אחרי "והיינו שרק , ז"חשב בליבו לעבוד ע

אלוקי  ' השמידו ה"ג� הוא בכלל , "בעל פעור
 )אור החיי�(".מקרב 

  
" �כי תוליד בני� ובני בני� ונושנת� באר

והשחת� ועשית� פסל תמונת כל 
    "קי� להכיעסואלו' ועשית� הרע בעיני ה

  )ה, ד(                               
  :הפסוק טעו	 ביאור

מה הקשר בי	 הולדת הבני� ובני בני� . א
  .לחטא עבודה זרה

בפסוק יש לכאורה כפילות שהרי כתוב . ב
ועשית� "ואחר כ  כתוב שוב " ועשית� פסל"

  ".'הרע בעיני ה
ויש לומר שהפסוק מבאר כא	 את דרגות 

י הגיעו לאר� ה� "חילה אחרי שבנבת. החטא
  י "הבינו היטב ששונה ישיבת א

  
  
  

 
 
 
 

י מחייבת "וישיבה בא, מישיבת שאר ארצות
ולכ	 אמרו ליהושע ', חיי� על פי רצו	 ה

אלוקינו המעלנו ' חלילה לנו מעזוב את ה"
אבל לאחר שהולידו בני� ובני ". מאר� מצרי�

�עסקו באר� לצורכי , בני� ונתיישבו באר
החלו אט אט לאבד את יחודיות האר� , פרנסה

. י היא כשאר מקומות"והחלו לחשוב שא
 –ז "וכש� שבשאר מקומות עובדי� אנשי� ע

אבל חטא זה . י אי	 מניעה מלעשות כ	"ג� בא
שהרי קל יותר לעבוד את " לתאבו	"היה רק 

השמש שאינה מחייבת את האד� בכלו� 
  ".ועשית� פסל"וזהו שכתוב ', מלעבוד את ה

 ירדו למדרגה נמוכה –כ כשיוסיפו לחטוא "אח
, יותר שאז כבר יעבדו עבודה זרה להכעיס

מהאר� ' ויעשו פעולות שיגרמו להרחקת ה
  ". להכעיסו.. ועשית� הרע"וזהו שכתוב 
  )  העמק דבר(  

  
  "לא תוסיפו על הדבר אשר אני מצוה"

  )ב, ד(                         
לא יאמר תניא מני	 לכה	 העולה לדוכ	 ש"

הואיל ונתנה לי תורה רשות לבר  את ישראל 
אלוקי אבותיכ� ' אוסי$ ברכה משלי כגו	 ה

) יא, דברי� א(יוס$ עליכ� ככ� אל$ פעמי� 
, ח"ראש השנה כ" (לא תספו על הדבר"ל "ת
היתה צריכה ' ויש להבי	 לש� מה הגמ). א

לפרט איזו ברכה יוס$ ה	 יכלה לכתוב בקצרה 
ועוד קשה . ה משל עצמושהכה	 לא  יוס$ ברכ

ל ה	 יש "בחרה דוקא בברכה הנ' למה הגמ
וית	 ל  אלקי� "ברכות נוספות בתורה כגו	 

היה ' וצרי  לומר שלגמ. 'וכדו" מטל השמי�
קשה וכי מדוע שיעלה על דעת הכה	 להוסי$ 

את הפסוק ' ועל כ	 מביאה הגמ? ברכה משלו
שעל ברכה " אלקי אבותיכ� יוס$ עליכ�' ה"

י בש� המדרש אמר לה� משה " רשזו מביא
. יוסי$ לכ� א$ הוא ברכות' וה, ברכה זו משלי

ומזה יכול ללמוד הכה	 שיכול אד� להוסי$ על 
  .ולכ	 מזהירו הפסוק שלא יוסי$' ברכת ה

  )תורה תמימה(

  
ופ� תשא עיני� השמימה וראית את "

ונדחת והשתחוית ... השמש ואת הירח
  )יט, ד(                                       "לה�

כ על "ויש להבי	 למה הקפידה תורה כ
השתחואה לצבא השמי� והרי לכאורה כבוד 
הוא למל  כשמכבדי� ג� את חיילותיו 

אמנ� כ	 כבוד הוא למל  , אלא? ועבדיו
אבל למורד ייחשב כשנאמר , כשמכבדי� עבדיו

. למל  שג� הוא יכרע וישתחוה לפני משרתיו
  ומכיו	 שבתוכו של 

, חלק אלוק ממעל, כל יהודי שוכ	 ניצו� אלוקי
 ונמצא שמשתחוה לצבא השמי� מכריח את 

 
 
 
 

 
 
 
 

                  .   המל  בכבודו ובעצמו להשתחוות לפני עבדו
  )אלשי�(
 
 
כל .. ופ� תשא עיני� השמימה וראית"

' והשתחוית לה� וה... צבא השמי�
  "אינני עבר את הירד�' התאנ! בי וכו

  )כב" יט, ד(                         
וכבר נתקשו המפרשי� מה ראה משה לספר 

י בתו  דברי תוכחתו "מניעת כניסתו לא
, ונראה? ז"וכשהוא מזהיר בעני	 איסור ע

שעזרא ) ד"דס(בסנהדרי	 איתא ' דהנה בגמ
ז ובאמת "התפלל שיתבטל היצר הרע של ע

הקשו מדוע משה ) ב"דל(בערכי	 ' ובגמ, נתבטל
ותירצו שלתפילה זו דרוש ? לא התפלל על זה

ולמשה היתה , י"שתעמוד זכות ישיבת א
�וזהו . חסרה זכות זו שכ	 הוא לא נכנס לאר

שאחרי שמשה הזהיר� מפני עוו	 : שאמר כא	
... פ	 תשחיתו	 "–י לחטוא בו "ז שעלולי� בנ"ע

כ למה אי	 "ויקשה לכ� א..." ועבדת� ע� ואב	
 זה על? ז"אני מתפלל על ביטול יצר הרע דע

אינני עבר את "אמר כי הסיבה היא יע	 
ואי	 לי אפוא זכות , י"להכנס לא" הירד	

י שתעמוד לי שתתקבל תפילתי על "ישיבת א
  )תוספות ברכה(                   . כ 
  
' כבד את אבי� ואת אמ� כאשר צו� ה"

  )טז, ה(                                    "אלקי�
שכתב כא	 כבר עמדו המפרשי� מהו זה 

שנרמז כא	 , ונראה? "אלקי ' כאשר צו  ה"
ל שאי	 הב	 צרי  לשמוע בקול "מה שאמרו רז

אביו כאשר אביו אומר לו לעבור על דברי 
כבד את "וזוהי אפוא כוונת הפסוק . תורה

כאשר צו  "אבל רק א� זה " אבי  ואת אמ 
והיינו באופ	 שאי	 ה� מצווי� " אלקי ' ה

                 .      ' לצווי האות  לעשות דבר בניגוד
  )קדושת הלוי(
  
  )ז, ו(                         "ושננת� לבני�"

, א מוילנא"מבאר הגר, בסידור התפילה שלו
אי  נרמזו כל עשרת הדברות בפרשה ראשונה 

כותב " ושננת� לבני "ועל . שמע& של קריאת
מאחר , "לא תרצח"שהיא מכוונת כנגד , הגאו	

כל מי שאינו מלמד לבנו : "ל"זשהזהירו ח
  !".תורה כאילו רצחו

  :מירושלי�, סח רבי יוס$ חיי� זוננפלד



שמע &  כש� שאמרו באד� הקורא קריאת&
שהוא , מבלי שיניח תפילי	 וילבש ציצית

מפני שאומר בפיו , "מעיד עדות שקר בעצמו
ובאותה  ,"ועשו לה� ציצית", "וקשרת�"

ג� מי  כ  –שעה עושה מצוות אלו פלסתר 
שאינו מחנ  את בנו לתורה כראוי וקורא 

מעיד ג� כ	 " ושננת� לבני "בקריאת שמע 
  . עדות שקר בנפשו

��������  
�חזו	 "בעל , סיפר רבי אברה� ישעיה קרלי

  ":איש
וביקש " חפ� חיי�"יהודי אחד בא לפני ה

אמר לו . את ברכתו שיצליח בחינו  ילדיו
  :הצדיק

ר תמכו? בברכה אתה חפ� לחנ  את הבני�
, אפילו את הכר אשר מתחת לראש 

כי אז , ותשכור בדמיו מלמד ירא שמי�
  .…תצליח בחינו 

  
  )ה, ו(               "אלהי�' ואהבת את ה"

  :אומר רבי אהר	 הלוי מברצלונא
ראוי לו לאד� שישי� כל מחשבתו ומגמתו &

והקובע מחשבותיו '; אחר אהבת ה
בענייני� הגשמיי� והבלי העול� שלא לש� 

או להשיג , רק להתענג בה� בלבד, י�שמ
לא , ז הכוזב להגדיל שמו"כבוד העוה

 ביטל –להיטיב לטובי� ולחזק ידי ישרי� 
  .ועונשו גדול") ואהבת("עשה זו 

זאת היא מצוה תמידית המוטלת על האד� 
  .לעול�

��������  
  :�"לייבוש מלבי&שאל רבי מאיר

שהיא תלויה ,  אי  יתכ	 לצוות על אהבה&
  ?בלב

ה לאהוב את ישראל "קדי� הקב ה& והשיב
וכבר ") הבוחר בעמו ישראל באהבה("

מאליו האד� רגיל לאהוב את מי 
  …שאוהבו

  
... והיו הדברי� האלה על לבב�"

  )ז" ו, ו(                         "ושננת� לבני�
 –א� רוצה אד� ללמד תורה ומוסר לזולת 

עליו להיות בעצמו חדור בדברי� שהוא 
ז עשויי� הדברי� לפי שרק א, אומר

דברי� : "ל"להשפיע כפי שאמרו חז
והיו  "–א� ". היוצאי� מ	 הלב נכנסי� ללב
יהיו חדורי� " הדברי� האלה על לבב 

ושננת� לבני  "אז יתכ	 . עמוק בלב 
אבל . שישפיעו כח� שנו	 על בני  ולתלמידי 

א� לא יהיו על לבב  לא תהיה לדברי� כל 
" ושננת�"השפעה על אחרי� ולפיכ  נאמר 

  .ולא ולמדת�
  )אלשי�(  

 
אלקי� בכל לבב� ובכל ' ואהבת את ה"

  )ה, ו (                     "נפש� ובכל מאד�
עני , זק	, מדר  העול� כשאד� נהיה חולה

. ותורתו' ב אז מתקרבי� ושבי� אל ה"וכיו
התקרבות זו אינה מוכיחה עדיי	 על אהבתו 

שכ	 התקרבותו היתה ', של המתקרב לה
. ראה ופחד ולא מאהבה אמיתיתמי

מאהבה היא ' ההוכחה הטובה לעובד את ה
, כשעובדו בעודו בריא בגופו ושל� בממונו

בכל לבב  ... וזהו שאמרה התורה ואהבת
 כשליב  של� –" ובכל נפש  ובכל מאד 

, וממונ  ביד , ואתה במיטב כוחותי , וחזק
מוכיח שאכ	 מתו  אהבתו ' ואז עבודת  לה

  )חת� סופר              (    . אתה עובדו

  )ה, ה(       "וביניכ�' אנכי עומד בי� ה"
 היא היא –של האד� " אני" ה–" אנכיות"א

כל זמ	 . וביניכ�' המחיצה העומדת בי	 ה
, שלו, "אני"שהאד� נתו	 תחת שלטו	 ה
  .אינו מסוגל להגיע עד האלוקות

  )מ מקובי�"ק הר"הרה(                       

  
  ) ב, ד   ("ולא תגרעו ממנו... יפולא תוס"

 תרופה שבאה –התורה היא ס� חיי� 
 –לטהר את האד� מכל הרע שבו ולפיכ  

תרופה יש " ולא תגרעו" "לא תוסיפו"
לקחת לפי מידה בדוקה ומדודה כפי 

 אינה מועילה –מידה קטנה , שנרשמה
  )יונת� אייבשי�' ר(.     מזיקה–ומידה גדולה 

  
.. ברה נא ואראהאע.. 'ואתחנ� אל ה"

אלי רב ל� אל תוס! דבר אלי ' ויאמר ה
  )כו"כג, ג(                     " עוד בדבר הזה

רבו	 , אמר משה: במדרש תנחומא מובא
אתה קראתני משה עבדי שנאמר , העולמי�

וא� "ובתורת  כתבת , "לא כ	 עבדי משה"
 ואני –" אמר יאמר העבד אהבתי את אדני

, לא אצא חפשי, י אהבתי אות  ותורת  ובנ
ועבדו . והגישו אדוניו"אינני מבקש למות 

ולכאורה טענה . ולא קיימת עימי, "לעול�
ת השיב לו על "חזקה היא ולא מצינו שהשי

? השופט כל האר� לא יעשה משפט, טענותיו
דורשת ) ב"דכ(בקידושי	 ' הגמ, אלא

שעבד " � אמר יאמר העבדא"מהפסוק 
נה וזהו עברי אינו נרצע עד שיאמר ויש

" אל תוס$ דבר אלי עוד"ה "שאמר לו הקב
  ) דיסקי�ל"מהרי(.   אל תאמר ותשנה–
  
  )יב, ה(  "שמור את יו� השבת לקדשו"

ובדברות " זכור"בדברות הראשונות נאמר 
זכור מלפניו ושמור , "שמור"השניות נאמר 

 מכא	 אמרו מוסיפי� מחול על –מלאחריו 
רות והנה הפייט	 בזמי). מכילתא(הקודש  

המאחרי� לצאת מ	 השבת : "לשבת יסד
ולכאורה למה הפ  הסדר ". וממהרי� לבוא

אלא ? הרי כניסת השבת קודמת ליציאתה
כי עיקר הטע� של תוספת : התירו� הוא

שבת הוא שאי	 אנו בקיאי� בשיעור בי	 
ולכ	 במדבר שהיה לה� עמוד . השמשות

הענ	 ועמוד האש ידעו בדיוק מתי נגמר 
אבל כבר אמרו . יל הלילההיו� ומתי מתח

ענני " (מת משה נסתלקו כול�) "תענית ט(
ולפי המסורת מת משה ) הבאר ועוד, הכבוד

והוצרכו ) ב"ח רצ"ז או"ט(ביו� השבת 
לשמור את התוספת שבת שלאחריו כי לא 

יוצא שתוספת . ידעו מתי מתחיל הלילה
שבת הראשונה התחילה ע� יציאתה דוקא 

,  קוד�–" שבתהמאחרי� לצאת מ	 ה"ולכ	 
                                           ".וממהרי� לבוא "–ואחרי כ	 

  )הפליאה(
  
ולא תגרעו ' לא תספו על הדבר וגו"

' ממנו עיניכ� הרואות את אשר עשה ה
  )ג"ב, ד"                                 (בבעל פעור

ההוכחה שצרי  להזהר במצוות ולא 
ה	 היא בעונש שבא על להוסי$ או לגרוע מ

ב מה הקשר "וצ, מי שהל  אחרי בעל פעור
הרי הליכה אחרי בעל פעור היא עקירת 

  !?המצוה ולא הוספה או גרעו	
ל דיסקי	 שיש קו דק "ותיר� המהרי

בעבירת פעור שממנו לומדי� עני	 הוספה 
שאנו רגילי� לשינוי בצורת , או גרעו	

המצוה כגו	 חמש פרשיות בתפילי	 או חמש 

גדילי� בציצית אבל בעובדת פעור יש מצב 
שאד� איננו משנה בצורת העבירה אלא 

דהיינו שהוא מתריס כנגדה כדי , בכוונה
לבזותה ובכוונה זאת היה עולה בדעתנו 

מוכיחה . שאדרבא דבר גדול עשה, לפוטרו
התורה שג� האיש שהל  אחרי בעל פעור 
מתו  כוונה זאת הוא מבטל את המצוות 

  ".לא תוסיפו"כלל האיסור התורה והא ב
  )ל דיסקי� על התורה"מהרי(

  
פ� ' ונשמרת� מאד לנפשתיכ� וכו"

התאנ! בי על ' וה' תשחיתו� וכו
אינני ' בי אנכי מת וכו', דבריכ� וכו

  )כב, כא, טז, טו, ד (                       "עובר
מיקומו של פסוק זה בתו  מסכת ארוכה 

יעבדו של אזהרות משה לבני ישראל שלא 
מה צור  ראה , מעורר תמיהה, עבודה זרה

, הכתוב להזכיר מיתתו של משה ביניה�
וא� תאמר שבא לבאר מדוע הוא מוכיח� 

 כ"כ כשיבואו לאר� ישראל א"כעת ולא אח
' די היה לו להזכיר מיתתו ולא להזכיר שה

  .התאנ$ בו בגלל�
מאיר שמחה כי ג� מותו של משה ' מתר� ר

ס$ של עבודה זרה באה כדי למנוע סוג נו
דור המדבר , וכ  היא הצעת הדברי�

, שהכירו את משה מקטנותו והיו בני גילו
טבעית גרמה לה� לקנא בו &גדולתו העל

' כאמר� כי כל העדה כל� קדושי� וכו
והביטו אחרי משה להטיל דופי במעלליו 
אבל הדור הצעיר דור באי האר� יזכרו רק 

 כל אשר, טבעיי�& את מעשיו הגדולי� והעל
וחששה , מערכות הטבע נתבטלו בשבילו

החכמה העליונה פ	 ייחסו אליו כח אלוקי� 
ויתחילו לעבוד לו ולהשתחוות לפניו ולכ	 
כשהזהיר� על עבודה זרה ראה להזכיר 

על דבריכ� שלא תטעו בי ' שג� בו התאנ$ ה
  )מש� חכמה(                  .  ותבואו לעבדני

  
נושנת� כי תוליד בני� ובני בני� ו"

�  )כה, ד(                                      "באר
כל הולדת בני� ובני בני� יש בה התחדשות 
. לנוכח היצור החדש שבא לאויר העול�
אמנ� ג� בצד החידוש עלולה לבוא 

והתוצאה של " ונושנת� באר�"התיישנות 
". והשחת� ועשית� פסל"התיישנות היא 
צרי  אד� לחדש את עצמו ' ג� בעבודת ה

ולתת חיות למצוות שמקיי� ולא להניח 
ה שורש החטא וזה מה לעצמו להתייש	 שז

אשר אנכי מצו  היו� שיהיו "שכתוב 
  . בעיני  חדשי� כאילו נצטוית בה� היו�

  )שפת אמת                    (  

  
   "אלוקי� ומצאת' ובקשת מש� את ה"

  )כט, ד(                                                
 �רבי� תמהי� על יכולת ע� ישראל להתקב

ונות ולחיות במקו� אחד מגלויותיו הש
אבל , כשכל אחד שונה מחבירו בהנהגתו

ההסבר לכ  הוא שכללות ע� ישראל ה� 
כגו$ אחד וכל אחד הוא אבר שונה מחבירו 

  אבל כול� יחד מתאחדי� בדבקות� אל 
ואז ה� , חי העולמי� יתבר , מקור החיי�

כקוי�  היוצאי� מנקודה מרכזית שהיא 
שה�מקשרת את כול� אמנ� כל זה כ



מקיימי� את המצוות שזה דבר המאחד� 
אבל כשחוטאי� חלילה ומפרידי� את עצמ� 
מ	 הדביקות בו יתבר  ה� מתחילי� להיות 
נפרדי� זה מזה ואי	 לה� יחס ודבקות ג� 

וזה מה שפתח הכתוב בלשו	 . בי	 אחד לשני
אבל , כשה� בחטא�" ובקשת�"רבי� 

י "עפ (". ומצאת"כששוי� ה� בבחינת יחיד 
  )� חכמההמש
 
אלוקי� ומצאת ' ובקשת� מש� את ה"

  " כי תדרשנו בכל לבב� ובכל נפש�
  ) כט, ד(            

. וסיי� בלשו	 יחיד, פתח הכתוב בלשו	 רבי�
תמיהה זו מתבארת יפה על פי ? הכיצד

היה רבי , תניא). ח"י(הגמרא בראש השנה 
שני� שעלו למיטה וחוליי	 : מאיר אומר

  .שווה
זה , גרדו� לידו	 ודינ	 שווהוכ	 שני� שעלו ל
מפני . זה ניצל וזה לא ניצל, ירד וזה לא ירד

וזה התפלל ולא .  זה התפלל ונענה–? מה
 – זה התפלל  תפילה שלמה –? מפני מה. נענה
 ולא –וזה לא התפלל תפילה שלמה , ונענה
 שניה� –פתח הכתוב בלשו	 רבי� . נענה

וסיי� הכתוב בלשו	 . מתפללי� ומבקשי�
והפסוק . שהרי רק אחד נענה,  ומצאת– יחיד

כי  "–עצמו מבאר מדוע האחד בלבד נענה 
  ".תדרשנו בכל לבב  ובכל נפש 

מרדכי גימפל יפה מובא ' רבי דב אביו של ר(
  )בעטורי תורה
  

   )ד"ל, ד(          "'או הנסה אלוקי� וכו"
מציי	 בעל הטורי� שבפסוק זה יש את כל 

פסוק : הדברביאור . אותיות האלפא ביתא
זה מלמד על יצירתו של ע� ישראל כפי 

משל לעובר : ל במדרש שוחר טוב"שדרשו חז
הנתו	 במעי בהמה ובא הרועה ונות	 ידו 

 –ה לקח לו גוי מקרב גוי "כ  הקב. ושומטו
ועל ) ל מפראג"מהר (–לשו	 גויה מתו  גויה 

כ	 שבריאת העול� נעשתה מצירופי 
 מצויינת כ  לידתו של ע� ישראל, האותיות

  .בפסוק זה בכל האותיות
 
ושמרת� ועשית� כי היא חכמתכ� "

   )ו, ד(               "ובינתכ� לעיני העמי�
ת " ר–חכמתכ� ובינתכ� לעיני העמי� 

כי כל העוסק בתורה פניו מכורכמי� . חולה
 –לפי שהתורה מתשת כחו של אד� . כחולה

  .ל"רבינו אפרי� ז
) א, לת חקה(וכשהוא אד� גדול בתורה אז 

יהודה ' ש לר"וכמ". חכמת אד� תאיר פניו"
חכמתכ� "וזהו . 'פני  דומי� וכו) 'נדרי� נ(

שיראו שפניכ� ". ובינתכ� לעיני העמי�
ש דגברא רבא נקראת "ויומתק כמ, מאירות

חכמתכ� "והוא אומרו , התורה שלו
  )נחל קדומי�( . ק"ודו" ובינתכ�

��������    
ו ל דאפיל"ש רז"י מ"ונראה לפרש עוד עפ

אד� חולה ובעל יסורי� חייבי� לעסוק 
חש בראשו ) ד"עירובי	 נ(' ש בגמ"וכמ. בתורה

  )תנופה חיי�(         .  יעסוק בתורה

  
ושמרת� ועשית� כי היא חכמתכ� "

ובינתכ� לעיני העמי� אשר ישמעו� את 
כל החקי� האלה ואמרו רק ע� חכ� 
ונבו� הגוי הגדול הזה כי מי גוי גדול 

אלקינו ' קרבי� אליו כהאשר לו אלקי� 
   )ז, ו, ד(     "'בכל קראנו אליו וגו

עינינו הרואות כי כל העמי� אשר היה לה� 
מאמיני� בתורה שהיא , קצת מגע ע� ישראל

' תורת אלקי� ומכבדי	 את התורה כדאי
אי	 ) 'ח, ר ג"דב(ל "ואחז. ב"בחולי	 ד$ צ

שבחה של מטרונה בשעה שמתקלסת 
תקלסת מקרובותיה אלא בשעה  שמ

אשר בודאי אילו היו מוצאי� מה (, מצרותיה
  ).לפגו� היו פוגמי�

כי היא חכמתכ� ) "ה"שבת ע(ל "ואחז
איזו חכמה ובינה , "ובינתכ� לעיני העמי�
הוי אומר זה חישוב , שהיא לעיני העמי�

  .תקופות ומזלות
ועינינו הרואות כי העמי� למרות שעסקו 

  .והעמיקו במאוד בחכמת התבונה
ו וחזרו ושינו איזה פעמי� סדרי כבר שינ

כי בהמש  הזמ	 התברר שאי	 , חשבונותיה�
וקבלתינו אנו שבי	 חדש , חשבונ� מכוו	

ג חלקי� "ב שעות תשצ"ט יו� י"לחדש כ
חלקי� פרושו שמחלקי� ) ה"ה ב"בר' כדאי(

שעה לאל$ ושמוני� חלקי� וכ  יש לנו תשצג 
 קולע אל השערה 793חלקי� דהינו חלקי� 

א "וכתב בספר הברית ח. הדיוקבתכלית 
ג שחכמי אומות העול� הודו "פ' מאמר ד

שמזה מוכח שהנבואה האמתית היתה 
יוחסי	 שכל ' בש� ס' ש וש� כ"בישראל ע

חכמי העמי� תמהו בעני	 קביעות הזה של 
ג של היהודי� אשר מעול� "ב תשצ"ט י"כ

כי "ש "לקיי� מ, לא נשתבש אפילו במשהו
" יני העמי�היא חכמתכ� ובינתכ� לע

  )חיי עול�( .ה"ל בשבת ד$ ע"וכדפירשו חז
  
  )ט, ד(      "'פ� תשכח את הדברי� וגו"
למדו מכא	 שהשוכח דבר ) י, אבות ג(ל "רז

כי גור� לעצמו , אחד ממשנתו מתחייב בנפשו
ותשכח ) "ז, הושע ד(ש "כמ, ישכחו' שג� ה

  ".תורת אלהי  אשכח בני  ג� אני
מלאכי (מ	 הפסוק ) חגיגה ט(ל "עוד דרשו רז

ושבת� וראית� בי	 צדיק לרשע בי	 ) "יח, ג
שאינו דומה " עובד אלקי� לאשר לא עבדו

שונה פרקו מאה פעמי� לשונה פרקו מאה 
, "לא עבדו"ושמעתי רמז לדבר . פעמי� ואחד

שהלומד מאה , לומר, ת שלו עולה מאה"ר
" ובד אלקי� לאשרע. "פעמי� עדיי	 לא עבדו

כי השונה פרקו מאה , ת עולה מאה ואחד"ר
  .ואחד פעמי� נקרא עובד אלקי�

, והוא, וזו משלי לעשות רמז יקר מזה
כשתסתכל במלת זכר ובמלת שכח תמצא 

והרוצה לבטל השכחה , מאה ואחד ביניה�
ובה� , יחזור על לימודו מאה ואחד פעמי�

, יפחות מ	 מספר שכח מספר מאה ואחד
כ מאז יהיה "ע, וישאר מ	 שכח מלת זכר

. בר כמוס אצלו לזכרו	 לא ישכח עודהד
וקרוב לשמוע שהמלא  הממונה על הזכרו	 

והמלא  ,  כוחותז"ויש לו רכ. זכר שמו
ח "ויש לו שכ, הממונה על השכחה שכח שמו

נמצא שיש לו מאה ואחד כוחות יותר , כוחות
כ השכחה גוברת על "ע. מ	 מלא  של הזכרו	

לפיכ  צרי  הוא לחזור על לימודו , האד�
אה ואחד פעמי� כי בכל פע� שיחזור הוא מ

וכשחזר , מחסר ומחליש כה אחד מכוחותיו
, מאה ואחד החליש כל כוחותיו היתרי�
ונכנס תחת יד המלא  הממונה על הזכרו	 

  .ולא ישכח עוד
 ת"ר, "ושמור נפש  מאד.. השמר"רמז לדבר 

מ	 ארבע תיבות אלו עולה למספר מאה 
היינו " ל "וראש תיבה של תיבת , ואחד
וכאילו אמר למוד תורת  מאה ואחד , ד"למ

וזה רמז , "פ	 תשכח את הדברי�"פעמי� 
  )כלי יקר(           .                             יקר

��������    
, ל"מסופר על הגאו	 רבי חיי� מצאנז זצ

חזקה עליו , שחלה בפרוס הפסח ונפל למשכב
פקודת הרופאי� לבל יאכל מרור בליל 

חיי� להכי	 לו מרור ביד צוה רבי , הסדר
, שהיה דרכו בקודש לאכול כזית גדול, רחבה

כיו	 שהגיע שעת , מ	 העלי� והקלח ג� יחד
, כר  לו כזית גדוש של מרור, אכילת מרור

.. ברו  אתה: ואמר בהתלהבות, נטלו ביד
ונשמרת�  "–אשר קדשנו במצותיו וצונו 

ומיד החזיר את המרור " .. מאד לנפשותיכ�
  ... הסדרלתו  קערת

  

 והלכות הליכות
  

  ק"הלכות לזכר חורב� ביהמ
" שבת נחמו"שבת לאחר תשעה באב נקראת 

שקוראי� " נחמו נחמו עמי"ההפטרה &על ש�
ובזה אנו מתחילי� סדרה של שבע . בשבת זו

הפטרות רצופות העוסקות בנחמה ובבני	 
לאחר החורב	 הנורא תקנו חכמי� . ירושלי�

דבריה� על פעולות זכר לחורב	 וסמכו 
א� אשכח  ירושלי� תשכח : "הפסוק
א� לא אעלה את ירושלי� על ראש ... ימיני

  :ע"ולכ	 נפסק בשו" שמחתי
המסייד ביתו עליו להשאיר מקו� אמה על * 

בלתי מסויד במקו� מול ) מ" ס50X50(אמה 
כניסת הבית בכדי שכשיכנס לביתו יזכר 

  .בחורב	
י "עא� סוייד , הקונה או שוכר בית מסויד* 

אינו חייב לקל$ , י גוי"או ספק ע, בעל בית גוי
אבל א� בנה את זה וסייד יהודי . את הסיד

  .באיסור צרי  לקל$ מקו� זה
עוד תקנה שכשאד� עושה סעודה לאורחיו * 

מחסר מעט , ואפילו סעודת מצוה, ביו� חול
, ולא נות	 כל סוגי אוכל הראויי� לסעודה

  .חורב	לזכר , אפילו סוג אחד
ה שמתקשטת בתכשיטי� אל תתקשט אש* 

  .במלוי אלא תחסיר אחד זכר לחורב	
חת	 בחופתו מניח מעט אפר של נייר שרו$ * 
, זכר לחורב	 ירושלי�) או דבר אחר שרו$(

  .במקו� הנחת תפילי	 של ראש
נהגו לשבור כוס זכוכית בחופה לזכור את * 

ומה שהקפידו דוקא בזכוכית ולא , ירושלי�
ברי זכוכית אפשר להתי  בסוג אחר כיו	 שש
רמז לחורב	 ירושלי� , ולהחזיר לכלי של�

  .שעתידה להיבנות מחדש
גזרו שלא לנג	 בכלי שיר ביו� חול בסעודת * 

ורק שירה בפה , מרעי� בבית משתה יי	
  .ה מותר"ושירות ותשבחות לקב

הרואה את ירושלי� בחורבנה או הכותל * 
 יו� צרי  30המערבי לאחר הפסקה של 

והקריעה צריכה להיות .  קריעה בבגדולקרוע
מצד שמאל של בגדו ) מ" ס8(בגודל טפח 

ציו	 היתה מדבר : "בזמ	 שקורע אומר
" ברו  דיי	 האמת: "ואומר" ירושלי� שממה
  .בלי ש� ומלכות

יש להעיר שאיסור חמור ביותר להכנס * 
שעדיי	 נשאר , למקו� בית המקדש והר הבית

 בית בתוקפו כמו בזמ	' כרת'איסור ה
המקדש וכיו	 שכולנו טמאי מתי� אי	 לדרו  

  .על שטח הר הבית
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Flushing

T:  718- 263-6655
F:  718-268-4739
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 --------- נא לא לעיין בגליון בעת התפילה -------

  מעשה חכמי�
  אי אפשר היה להסביר את התופעה

עד לאירוע , האיש לא היה שומר תורה
מסויי� שמיד לאחריו החל להניח תפילי	 
ועורר בכ  את תשומת הלב של אנשי הבטחו	 

  .עימה� הוא פועל יחדיו מזה שני� רבות
נו זה נחשב לאחד האנשי� כיוו	 שמיודע

הבינו , האנושית הגבוהה ביותר&הרמה&בעלי
רעיו וידידיו שמעשה זה של התקרבות 

ללא , כ & לאלוקי� לא בא לעול� סת�
ורבי� גילו עניי	 בסיפורו , מחשבה תחילה

  .האישי
במש  שנות , ומעשה שהי הכ  שהיה כאמור

השירות הממושכות שלו בתפקידי החבלה 
זדמ	 ליעקב לפוצ� מאות ה, במשטרה ובצבא

חבילות חשודות במרכזי העדי� ובפאתי 
�, הוא מספר, והנה. היישובי� בצפו	 האר

מאוד &ניתקלתי כל העת בתופעה מאוד
כל פע� כאשר הוזעקתי לפוצ� תיק . מוזרה
הרי שלאחר שהרובוט עשה את , חשוד

התברר שא� היו בתיק זה ', התבקש'ש
ו לא החפצי� הלל, תפילי	 או ספרי קודש

�  .ה� נישארו שלמי� תמיד. ניפגעו מהפיצו
. אי אפשר היה להסביר את פשר התופעה הזו

ניצלו חפצי הקודש ויצאו , מספר יעקב, תמיד
כאילו לא היו בתו  . מתו  ההפיכה ללא פגע

 �  .החשוד שפוצ�–החפ
אל , מה& משו�, כל זה עדיי	 לא הביא אותו

המסקנה הבלתי נמנעת שיש יד מכוונת 
, היו� הוא לא כל כ  מבי	 את זה, לבריאה

ומיתמה על עצמו כיצד לא עוררו אותו 
, האירועי� הללו להתקרב לאלוקי ישראל

  .אבל זו היתה המציאות
  

  החבל� נותר כמסומר
אירוע בטחוני שהתרחש באחד מיישובי 

הכריע את , הצפו	 הסמוכי� לגבול לבנו	
  .הכ$

 שהיה הפע� , יעקב הוזעק לנטרל תיק חשוד

  הוא הגיע ע� ריכבו והכי	 את . ד במיוחדחשו
ולאחר , החפ�' הפצצת'הציוד המיועד ל

ביצע את , של כל האנשי� מסביב' ניטרול�'
�  .הפיצו

�) כמעט(כמו ב, בתו  זמ	 קצר התברר שהחפ
, דהוא&היה תיק פרטי של מא	, כל המקרי�

�, יעקב נש� לרווחה. ולא היה בו חומר נפ
התכונ	 ולאחר שבדק את תכולת התיק 

  .לחזור למפקדה שלו
ברגע האחרו	 הוא מזהה בתו  התיק ספר 

בניגוד לכל המיקרי� , והנה הפע�,  "תנ
מקצה . הספר היה שרו$ לחלוטי	, בעבר
עד שכמעט לא נית	 היה לזהות את . לקצה

  .הפסוקי� שבו
! הלא דבר הוא, האיש נותר כמסומר למקומו

מה קרה . במחזה שכזה הוא לא ניתקל מעודו
  ?  נישר$"פע� שספר התנה

, הופכו מצד אל צד, יעקב ניגש אל הספר
אול� בגלל הפח� השחור שאפ$ אותו מכל 

אי אפשר היה להבחי	 במאומה החבל	 , עבר
המפורס� התכונ	 להמשי  בדרכו במחשבה 

אבל ברגע האחרו	 הוא ', מקרה'שהמדובר ב
מבחי	 בכיתוב קט	 שהיה מוטבע על הכריכה 

  .האחורית של הספר
כל כ  קט	 היה הכיתוב עד שכמעט לא נית	 

רק מי שאימ� את עיניו ראה . היה להבחי	 בו
' הברית החדשה'..   של"שמדובר בספר תנ

  .מטע� הנוצרי�
עכשיו הוא . ליבו החסיר עתה שתי פעימות

. ידע שיש בורא לעול�. כבר הבי	 את הכל
לאחר שעה קלה הגיע החבל	 לביתו של רב 

  .קש שיזמי	 עבורו תפילי	ובי, באיזור הצפו	
עיטר בה� את , למחרת בתפילת שחרית

  .ראשו וזרועו

 

  משל ונמשל
וראו כל בשר '  ונגלה כבוד ה–נחמו נחמו עמי 
  דבר' יחדיו כי פי ה

א� יתערבב שטר אחד שהוא שוה  :משל
אלפי זהובי� בי	 שטרות שאינ� שוי� 

ואנחנו נחפש אחר השטר היקר מפני , מאומה
והנה , א בודאי נמצא בתוכ�ידיעתינו שהו

כבר עברו בידינו אלפי שטרות ועדיי	 לא 
מצאנו את השטר היקר אשר אנו מחפשי� 

היתכ	 שנחדל מחיפוש בטענה כי , אחריו
אדרבה ואדרבה ככל ? בודאי לא נמצאהו עוד

 יקרב –שחלפו יותר ויותר שטרות שלא שוי� 
ק� עבודתינו כי בקרוב נמצאהו שהרי ברור 

  . היקר נתערבב ביניה�לנו שהשטר 
לפעמי� עולה בדעת האד� מחשבה : ונמשל

היתכ	 לנו להאמי	 כי דוקא בשנה הזאת 
וכי שנה זו , תבוא ישועתינו ופדות נפשינו

והיתכ	 , תהיה שונה מכל השני� שעברו
שבשנה זו ייעשו לנו ניסי� ונפלאות אשר לא 
היו מימות החורב	 עד עתה ויבנה הבית 

  ?דותינו מכל העמי�ותבוא גאולתינו ופ
א  טעות גדולה היא אדרבה ואדרבה הרי 

כמוס עמדי חתו� "בודאי שיו� אשר הוא 
יו� מיוחד לגאולה העתידה , "באוצרות

" כי היו� בוער כתנור"כמאמר הנביא מלאכי 
וכל מה , ואנו מחפשי� אחריו ומחכי� לו

 עוד יותר יתקרב ק� –שעברו יותר ימי� 
אמונה ולקוות תקותינו ועלינו להתחזק ב

בכל יו� אולי היו� הזה הוא היו� הגדול 
הוא , והנורא אשר בא יבוא בלי ספק שבעול�

  .יו� גאולתינו ופדות נפשינו
משה רוזנשטיי� ' צ ר"ספר אהבת מישרי� להגה(
 )ה'ל משגיח דישיבת לומז"זצ
  

 נשמת לעילוי העלון
  ההצדקנית הרבנית היקר   

  ה"ערחל בת שרה יג	 

  ה.ב.צ.נ.ת


