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ה "משה רבע .'אלהים וגו' בעת ההוא לאמר ה' ואתחנן אל ה

, לאמר, היינו בסוף חייו ברגע האחרונה, ביקש שבעת ההוא

 .שתצא נשמתו באחד, אלהים' להגיד ה

אלהים אתה החילות ' בעת ההוא לאמר ה' ואתחנן אל ה

' עיין במס. 'אעברה נא וגו', להראות את עבדך את גדלך וגו

, דילפינן מקרא אשר יעשון זו לפנים משורת הדין (א"ע' ל) מ"ב

, והמתקתו הוא לפנים משורת הדין, נה אלהים הוא דיןוה

ם הוא המעשה אשר יעשון לפנים משורת "ת של האלהי"והר

, הוא האלהים (הויה) 'ה (ט"ח ל"י' מלכים א) ולזה רומז הכתוב, הדין

ש שהוא רחמים הוא הממתיק דיני האלהים "ה ית"כי שם הוי

. יןם שהוא לפנים משורת הד"ת של האלהי"י הר"שנמתק ע

אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו  ('ז ב"תהלים ס) פ הפסוק"ובזה יל

א יאר "עז, ת הלא הוא דין"וא, היינו אלהים יחננו, אתנו סלה

אתנו היינו שיתנהג עמנו , ל"ת של האלהים כנ"היינו הר, פניו

, ז גם אנו נתעורר להתדבק במידותיו"ועי, לפנים משורת הדין

וד ממך להתנהג לפנים משורת שנלמ, וזהו לדעת בארץ דרכך

 .הדין

א "ה', בעת ההוא וגו' נבוא לביאור הפסוקים ואתחנן אל ה ובזה

ת של שם "היינו בחינת ר, "אלהים אתה החילות", אתה החילות

ה החזיק עצמו "שמשרע, דייקא" עבדך"להראות את , האלהים

את , (א"ע' ב י"עיין ב) בבחינת עבד שאינו עושה רצונו של מקום

הוא מידת החסד לפנים משורת הדין שבעבורה מהני  גדלך

ת "שהוא ר) "אעברה"כ ביקש אעברה נא ורמז באמרו "ע, תשובה

להמשיך מדתו של , (בספר מגלה עמוקות' הנשיא כדאי' אלעזר בן עזרי' של ר

רבי אלעזר בן עזריה הנשיא שסילק את שומר הפתח ונתן 

 בברכות' כדאיד אף למי שאינו בשלימות "רשות להכנס לביהמ

 ל"ורמז גם בתיבת גדלך משאחז. י"שגם הוא יכנס לא, (א"ח ע"כ)

. דאדם גדול מחויב לעשות לפנים משורת הדין (א"ג ע"מ פ"ב)

מלך על כל ' כ כי אתה סלחן לישראל כו"א בתפילת יוה"וזש

מטעם כי אתה מלך , ל אתה סלחן לפנים משורת הדין"ר, הארץ

, להתנהג לפנים משורת הדין והנך גדול וצריך, על כל הארץ

כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלהים  ('ו י"תהלים פ) נ"וזש

יען שאתה , היינו הנך עושה נפלאות לפנים משורת הדין, לבדך

 .אלהים לבדך ואין גדול כמוהו

אשר מי אל בשמים ', בעת ההוא לאמור וגו' ואתחנן אל ה

חקירת ם ל בהקד"י .ובארץ אשר יעשה כמעשיך וגבורותיך

ג מדות של רחמים אם מועילין באמירה גרידא "ביהקדמונים 

או שצריכים לקיימם , אף שלא מקיימים המדות בפועל

עיין בספר בני יששכר מאמרי חודש ) במעשה דווקא ורק אז מועילים

, ל דהדבר תלוי אם דבור גדול ממעשה או לא"וי, ('אלול מאמר ב

 (ב"ע' מ צ"עיין ב) יבורי השכל מעשה גדול מד"והנה לכאורה עפ

ברם מצינו למימר דדבור גדול , דחסימה בקול אי לוקה' בגמ

במשנה נמצא  (א"ו ע"ט) ערכין' והוא ממה דאיתא במס, ממעשה

שכן מצאנו שלא נחתמה , האומר בפיו חמור מן העושה מעשה

ומזה , ר של המרגלים"ד על אבותינו במדבר אלא על לה"גז

שמדה טובה יתירה על מדת  ומכיון, ראיה שדיבור גדול

ברית כרותה  (ב"ז ע"ה י"ר) ל"על כרחך הא דאמרו חז, פורעניות

ג מדות דרחמים "ל אמירת י"ר, ג מדות שאינם חוזרות ריקם"לי

ע לא קיימנו אותן להדבק "י שלע"אעפ, י"להיות נושעים ע

 (ז"ד י"במדבר י) ה"ולזה אחר מעשה מרגלים אמר מרבע. במדותיו

י "ג מדות דרחמים אעפ"אמירת י' פי', כח ה ועתה יגדל נא

היינו , כן לאמור, לענוש על הדיבור, כאשר דברת, שאינו בפועל

 .ארך אפים' ה, שיספיק להוושע לאמור

מה שאומרים בסליחות אל הורית ה "פירוש בעל ההפלא וידוע

דהנה , דמזה מוכח דסגי באמירה גרידא, לנו לומר שלוש עשרה

מדות והא אי אפשר להאדם להיות  ג"מדת אל הוא אחת מי

" אל"ל ממדת "ר, "אל"א "וז, כ וודאי דסגי באמירה"וא, אל

 .יש ראיה שמספיק לומר שלש עשרה מדות, "לומר"הורית לנו 

התקין רבי  (ב"ד ע"ל) ויש לרמוז זה גם בלשון המשנה בגיטין

דהנה ידוע שבדיוקנא , מפני תיקון העולם' גמליאל הזקן וכו



 

 

ב -גליון שארית מנחם   

, וזה שאמרו התקין רבי גמליאל הזקן, ג מדות"ן היקדישא רמוזי

שאפילו באמירה בעלמא , ג מדות של רחמים"שרומז לי" זקן"

ה יגמול עלינו "והקב, אינם חוזרות ריקם מלהיות נוושעים ונענין

וזה גם מרומז בשמו גמליאל שהוא , ד כי גמל עלי"כל טוב ע

, העולםמפני תיקון , ל"שממדת אל נלמד זאת כנ, "גמלי אל"

היינו שאינם במדרגה זו אף במדות האחרות להדבק במדותיו 

 .שגם הם יושעו' כ מה הוא רחום וכו"ולהיות כ

ל אחר שליחת מרגלים "בעת ההוא ר' ואתחנן אל ה ש"וז

' שיספיק לאמור אדני ה' פי, שפגמו בדיבור ביקש לאמור

וזה גם כוונת אמרו בהמשך אשר מי אל , ל"וימתקו הדינים כנ

' ראי" אל"ל דממדת "ר, ים ובארץ אשר יעשה כמעשיךבשמ

 .ל"וד בשם ההפלאהכ "שסגי באמירה וכמש

והיינו כשנאמר לו " בעת ההוא"ל וידויק אמרו "י הנ"ל עפ"י ועוד

וחשש , רב לך ותפילתו לא נתקבלה להכנס אתם לארץ ישראל

שלא יהיה מנהיג שיעמוד בפרץ וימסור נפשו על תשועת 

ג "כ ביקש שיספיק להם אמירת י"ע, (ין מחני נאד ואם א"ע) ישראל

א אתה החילות להראות את עבדך את גדלך ואת "וזש, מדות

ל "ל בשמים ובארץ וכנ"אשר מי א, ואין לדמות לך, ידך החזקה

 .כ שאין הכרח בעשיה ודי באמירה לבד"כ ע"א, בשם ההפלאה

י אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת "וברש .'ואתחנן אל ה

ל "י, אלא מתנת חנם. 'פ שיש להם לצדיקים וכו"אע, חנם

, ש"ת באמת יודע שלא מגיע לו כלום ממנו ית"דהירא את השי

והבקשה שייכה דווקא , ומבקש בתורת חסד ומתנת חנם

ולכן מצינו שאמר אתה , כשמאמין אשר לו הכח לגדל ולחזק

פ "ובזה יל', החילות להראות עבדך את גדלך ואת יד החזקה וגו

פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על  (ו"א כ"ל) וק במשליהפס

 ת חילו מפניו כל הארץ"ה ר"דהנה איתא אשר חכמ, לשונה

, (א"ג ע"עיין שבת קנ) וכן של כלום חסר מבית המלך, ('ו ט"תהלים צ)

, ה"ת הנוטריקון של חכמ"דייקא שהוא הר" פתחה"נ פיה "וזש

 .מבקש רק חסד על לשונה, כ ותורת חסד"ע

עיין  .'רב לך וגו', אעברה נא וגו', החילות להראות וגואתה 

י שעושין מקצת דבר יכולין להבחין אם הוא "דע 'באלשיך הק

כ על מעשה דוד ושאול שכרת כנף "עיין מש, דבר טוב או לא

ה היה מסופק אם ביאתו "והנה משרבע, מעילו ויך לב דוד

ה לכן כשנאמר לו עתה תראה אשר אעש, לארץ טוב לו או לא

י העשוי לפרעה תראה ולא "ש בפרש"ועיי, ('א' שמות ו) לפרעה

רק כשכבש סיחון ועוג , שתק ולא ביקש, א מלכים"במלחמת ל

כ "ע, י"כ היה רצונו ותשוקתו לא"חשב שהוא מקצת דבר ואעפ

כ אמר אתה החילות להראות גדלך "ע, הבין שהיא טובה לו

כ ביקש "ע ,במלחמת סיחון ועוג ונתברר לי שטובה היא עבורי

י גבוה הרבה "והיינו שא, ית רב לך"והשיבו הש, אעברה נא

עלה ראש הפסגה ושא , מארץ סיחון ועוג ואין זה מקצת דבר

ואז וראה בעיניך מלשון תבונה כי לא , וזאת תהיה מקצת, עיניך

 .י לעת עתה"תעבור לא

אבל , שהוא לכאורה כמיותר" בעיניך"אפשר לרמז אמרו  גם

י בשם כתבי "עיין בבנ) ,וז אב שהם בבחינת עיניםרמז על חדשי תמ

, ה"י משרבע"ויהיו נצרכין לגאולה ע, ובו נחרב הבית, (ל"האריז

ח שם "עיין באוה) ,ויתא ראשי עם (א"ג נ"דברים ל) כ"שיקוים משאה

ל כדי שיוכל להביא "שלכך נטמן משה בחו (שמביא בשם הספרי

 .ב"דור המדבר לעוה

 (א"ק קצת בשם ג"רשום בכי)

ל דהנה "י .'רב לך וגו', אעברה נא וגו', י אתה החילות וגו"א

רומז , למטר השמים תשתה מים (א"א י"דברים י) י כתיב"בא

, מ"וכמו שהיה ביצי, לאתערותא דלעילא מן השמים

, ה ביקש זאת שתהיה הגאולה באתערותא דלעילא"ומשרבע

כ אמר אתה החילות לעורר מלעילא במצרים ובמן שהיה "ע

פ "כ אעברה נא ותהיה גאולה שלימה אע"ע, מן השמים לחם

ל "י הסכים לבקשתו וא"והש, שישראל לא עשו עדיין תשובה

 (א"ו ע"ע) הוא דהלכה כרב בפסחים' ויש לרמוז דהפי, לך" רב"

אתערותא דלעילא שתהיה ' והוא בחי, ל עילאה גבר"דס

אבל לא כעת רק בעת , הגאולה באתערותא דלעילא לבד

 .א"נו בבישיעלה רצו

רב לך אל תוסף ', אעברה נא וגו', אתה החילות להראות וגו

ת לכנסת ישראל "בין השי' הויכוח כבי שידועמ "ל עפי"י .'וגו

היינו , ה מבקש מישראל שובו אלי ואשובה אליכם"דהקב

וכנסת ישראל מבקשת השיבנו ', שישראל יתחילו להתקרב לה

והנה טענתינו הוא דכיון , (א"כ' ר איכה ה"עיין מד) אליך ונשובה' ה

אין לנו כח לעשות אתערותא , ל"שאנחנו שרוים בגלות בעוני ר

דעניות  (ב"א ע"עיין עירובין מ) ,דלתתא עד שיערה עלינו רוח ממרום

ט "ומה, ז אין בנו כח"ואפילו להתפלל ע, ד קונו"מעבירה ע

אמר רב ששת יכול  (א"ה ע"ס) בעירובין' פטורין אנו מהדין כדאי

שנאמר ושכורת ולא ' לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו אני

שם דמקודם ' הסתירא בדברי הגמ בספרים' וכמו שתי, מיין

כ אמר "ואח, אמר יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין

דבאמת שניהם עולים , כללו של דבר יכולני לפטור מדין תפלה

ת מעבירין על אזי עניו, א למיבעי רחמי"דכיון שא, בקנה אחד

ז אי "אמנם כ. ד"עכ, דעתו ודעת קונו ולכך פטור גם מן הדין

דאין הרב יכול לומר לעבד עשה עמי  (א"ב ע"י) ד בגיטין"ל כמ"ס

ל דהאדון יכול לומר עשה עמי ואיני זנך "אבל אי ס, ואיני זנך

ה נוכל לומר "ומשו, לכאורה אין לנו שום טענה מחמת עניות

סובר , ב יכול לומר עשה עמי ואיני זנךדרב דסובר שם דאין הר

רומז שיהיה קודם , עילאה גבר (א"ו ע"ע) לשיטתו בפסחים

, כיון דלשיטתו טענתינו משום עניות נכונה, אתערותא דלעילא
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, הוא" רב"פ מה שאנו אומרים וסלחת לעוונינו כי "ז יל"ועפי

 .ל"דכיון שהלכה כרב שפיר אנו פטורין מן הדין כנ

 י מסוגל לאתערותא דלעילא כדכתיב"דא ק"בספה' והנה אי

ל דמשום "ז י"ולפי, למטר השמים תשתה מים (א"א י"דברים י)

י כדי שיזכה "ה שהיה עניו מאד לבוא לא"הכי ביקש מרבע

, אתה החילות', וגו' א ואתחנן אל ה"וזש, לאתערותא דלעילא

כ אעברה נא "התחיל שהוא אתערותא דלעילא ע' היינו שה

דהלכתא , לך" רב"ז השיבו "ע, יה כן בתמידותי כדי שיה"לא

ל עילאה "וממילא אנו זוכין לאתערותא דלעילא דס, ל"כרב כנ

 .'על כן אל תוסף דבר אלי וגו, גבר

 ,ל שאין הרב יכול לומר עשה עמי ואיני זנך"בעבד עברי קיי והנה

 א"מבראך עיין , (ג"ק ל"ך ס"ז ובש"רס' ד סי"ע יו"ב ובטוש"ח ע"עיין כתובות נ)

ז "ולפי, מ צא מעשה ידיך במזונותיך יכול לומר לו"דמ (כ"שם ס)

מי שחובל במעשה ידיו בהקדושה מחויב להתענות ולא להנות 

ח שהוא "ה ת"ומשו, וזה צא מעשה ידיך במזונותיך, ממזונותיו

, (א"תקע' ח סי"ע או"עיין טוש) בבחינת עבד עברי אסור לו להתענות

, ח יש להתענות"דעל חטאין גם לת ת"ח בשם ר"הבכ "ומש

ש אומר לו צא מעשה ידיך "ט דהאדון עולם יתב"ואולי הוא מה

דהתענית  (ד בפתיחה"אבות פ) ם"מ להרמב"בפיהועיין , במזונותיך

כן , הוא כמו סמי רפואה שמועילים לחולה ומזיקין לבריא

, מטעם צא מעשה ידיך במזונותיך, התענית מועיל לחולי נפש

ז "פ) ק"והנה עיין בב. (א"ג ה"דעות פ' ם הל"ועיין ברמב) ,בריאומזיקים ל

משום , דהטעם שיכול הרב לאמור עשה עמי ואיני זנך (ב"ע

ז ודאי "ולפי, שאומר לו שיכול לילך בלילה לחזור על הפתחים

א לומר שילך "ש א"המקדש הלילות לעבודתו יתב' לעבד ה

עמי ואיני  א לומר לו עשה"כ א"וא, בלילה לחזר על הפתחים

 .ת לזונו"וחייב השי, זנך

מכאן ואילך דמוסיף  (א"א ע"תענית ל) 'יש לרמז בדברי הגמ וזה

י דמחמשה עשר באב ואילך "ובפירש, יוסיף ודלא מוסיף יסיף

, מי שמוסיף על הלילות לעסוק בתורה מוסיפין לו חיים

. נ מובן דכיון שלומד ומקדש הלילות מוסיפין לו חיים"דלפמש

ו באב הוא זמן "ח בשם העולת שבת דמט"רל' א סי"גועיין מ

עיין ) מאז מתחיל העת רצון ותשש כוחה של חמה, לימוד בלילה

יום ליום יביע  ('ט ג"תהלים י) פ הפסוק"ובזה יל. (ל"בגמרא תענית הנ

שביום יביע אומר שיקבל ' פי, אומר ולילה ללילה יחוה דעת

וא בזכות כי וה, תפילתנו שעיקרם ביום על השפעות טובות

א "כ א"ע, שעיקר לימוד תורה בלילה, לילה ללילה יחוה דעת

אזי בלי , ק"אומר ואין דברים בתוה" אין"אבל , לומר איני זנך

 .נשמע קולם קול תפלה

 .אתה החילות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה
כדי שיוכל , ה ביקש להכנס לארץ ישראל"ל הטעם שמשרבע"י

ולכאורה כיון דהיה משבט לוי שאין להם , הלקיים מצות ראי

דמי  (ה מאליה"ד' ב תוס"ע' עיין פסחים ג) חלק בארץ היה פטור מראיה

 (ב"ח ע"סנהדרין מ) ל"ל כיון דקיי"אך י, שאין לו קרקע פטור מראיה

על כן משה שהיה מלך קנה נכסי , דהמורד במלכות נכסיו למלך

בוקר ויודע  ('ז ה"ט במדבר) כ אמר לקורח"ע, קורח שמרד במלכות

ד "ל בוקר הרומז לגאולה ע"ר, ואת הקדוש והקריב אליו' וגו' ה

' בראשית ד) ד וידע אדם"מלשון דביקות ע', ויודע ה, אתא בוקר

ואת הקדוש משבט לוי והקריב אליו לעלות ולהראות , (ה"כ

כ אתה "וזשה. י מחלוקתו ונכסיו של קרח"ע' לקיים מצות ראי

 כלומר שאני עבדך ועבד מלך מלך, עבדךהחילות להראות את 

, במעשה דקרח, את גדלך ואת ידך החזקה, (ב"ז ע"עיין שבועות מ)

את הארץ הטובה " ואראה"כ אעברה נא "ע, ז יש לי קרקע"ועי

אמת קרקע רב יש , ת רב לך"ואמר לו השי', בקיום מצות ראי

' וכדאי) מטעם אחר, מ אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה"מ, לך

ה מול בית פעור כדי "מפני מה נקבר משרבע (א"ד ע"י)סוטה ' מבג

בשם מדרש אגדה  (ה מפני"שם ד) 'ובתוס, לכפר על מעשה פעור

בכל שנה ושנה בעת שחטאו ישראל בבנות מואב באותה פרק 

וכשהוא רואה , בית פעור עולה למעלה לקטרג ולהזכיר עוון

 .כ"קברו של משה חוזר ושוקע ע

, אין עונשין מן הדין (א"ד ע"סנהדרין נ) ל"אחז .אשר מי אל בשמים

ג "ג מדות שהתורה נדרשת בהן הם נגד י"ל הטעם כיון די"וי

מטעם חסד , ו נגד מדת אל שהוא חסד"ומדת ק, מכילין דרחמי

, ('דרוש ב' י מאמרי חודש ניסן מאמר ד"עיין בבנ) ,('ב ג"תהלים נ) אל כל היום

הזכיר משה אשר מי אל וזהו ש, ט אין עונשין מן הדין"ומה

י קל "בשמים ועורר מדת קל וחומר אם פשוטי עם נכנסים לא

טובה גדולה מזה מתוקן , ת רב לך"ז השיבו השי"וע, וחומר הוא

 .לך

ג "י) י הגמרא בסוטה"ל עפ"וי .אעברה נא ואראה את הארץ

והנה עלינו להאמין שהוא חי ומה שהיה . א לא מת משה"וי (ב"ע

ז "י) ב"ב' והנה בגמ, ז"ע רק מעוה"תלק לעולא נס, הוא שיהיה

ה בהדי ששה שלא שלטה בהן מלאך "חשיב למשה רבנו ע (א"ע

' ממתים ידך ה (ד"ז י"תהלים י) כ"וזשה, המות ומתו בנשיקה

היינו שמת ', ממתים ידך ה' פי, ממתים מחלד חלקם בחיים

היינו , (פ במצודות שם"כ) לשון זמן" חלד", ממתים מחלד, בנשיקה

ועיין , אבל חלקם בחיים נצחי, שלא נתפרד רק מחלד לזמן

ז "ה בהפצירו להשאר בעוה"דמשה רבנו ע ('א ח"י) זו' ר פר"במד

לא אמות כי אחיה ואספר  (ז"ח י"תהלים קי) בחיים אמר הפסוק

ז היה "ה להשאר בעוה"ל דבקשת מרבע"ז י"ועפי, מעשה יה

הגם , אמות ש לא"וז, י"למען יוכל לאמר שירות ותשבחות להש

ז למען "אבל רצוני להשאר בעוה, ז"שאני יודע כי אחיה גם אח

 ב פטור מן המצוות כדדריש בשבת"כי בעוה, ואספר מעשה יה

מהפסוק במתים חפשי כיון שמת נעשה חפשי מן  (א"ע' ל)

 .המצוות
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שמלאי מפני מה נתאוה משה ' דרש ר (א"ד ע"י) סוטה' במס והנה

אלא כך אמר ', מפריה צריך וכו י וכי לאכול"רבנו להכנס לא

אמר לו הקדוש ברוך הוא ' משה הרבה מצוות נצטוו ישראל וכו

כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר מעלה אני עליך כאילו 

ולכאורה קשה קושית רבים וכי יש לחשוב על מבחר , עשיתם

ו שלא לשמה ורצונו בקיום המצוות הוא רק "האנושי שעושה ח

ל דמחשבה "הנה אפילו למאי קיי ז כי"ל בד"וי, לקבל שכר

אך יוצא , (ב"ט ע"עיין קידושין ל) ה מצרפה למעשה"טובה הקב

דהשכר של מקיים המצוה בפועל מרובה ממי שמקיימה רק 

' במס' ואי, כי בעשיית המצוה במעשה יש טירחא, במחשבה

ובזה גופא החילוק בין מקיים , לפום צערא אגרא (ו"ה מכ"פ) אבות

שכר שהוא רוצה דוקא לעשות בפועל כדי המצוה כדי לקבל 

ה מצרף "לא כן העובד לשמה כיון שהקב, להרבות שכרו

ה כלום אתה מבקש "א הקב"וזש, די לו" למעשה"מחשבתו 

' הלא לא עשית אלא למען שמו ית, אלא לקבל שכר בתמיה

, כ מעלה אני עליך כאילו עשית ודי לך בזה"ע, בלי שום פניה

ועל כיון שיש לי נחת רוח ולמה לך לעשות המצוה בפ

 .ממחשבתך הטובה

בקש שיראה רק  .'אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו

תהלים ) הצד הטוב של ארץ ישראל בחינת וראה בטוב ירושלים

 .('ח ה"קכ

 .אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה' ויאמר ה
ה ממלא שנותיהם של צדיקים "שהקב (א"ח ע"קדושין ל) ל"אחז

וזה סימן שעשה וגמר פעולתו ותכליתו לאשר , אל יום מיום

כ "וכיון שמת באותו יום ע, דידוע דביום שנולד מזלו טוב, נולד

יום המות מיום ' טוב וגו ('א' קהלת ז) ש"וז, שהמיתה טוב לו

שזה מורה , אזי טוב, דאם יום המות הוא מיום הולדו' פי, הולדו

שזהו אמר בלק  בבייטב לובדרך זה איתא . שהגיע לתכליתו

, אפס קצהו תראה (ג"ג י"במדבר כ) לבלעם כשלקחו לראש הפסגה

היינו שאז גם נולד , וכולו, י ששם מת משה"רש' כמו שפי

ובא המסורה , לא תראה וקבנו לי משם, ומיתתו טובה היא

שאם רואים כולו שיום המיתה הוא , (ז"ט' ש ה"שה) וכולו מחמדים

' ל במס"זה יש לכוון במה שאחזו. אזי מחמדים, גם יום הלידה

לחודש שנים ' שהמן הפיל פור הוא הגורל וגו (ב"ג ע"י) מגילה

אדר נולד ' ולא ידע שבז, עשר הוא חודש אדר בירח שמת משה

 .משה שאז יום המיתה סימן טוב

בן מאה ועשרים שנה  ('א א"דברים ל) שזה כונת הכתוב ד"ונלפענ

, היום מלאו ימי ושנותי (ב"ג ע"י) ל בסוטה"ודרשו חז, אנכי היום

כ שגמר פעולתו ומעשיו שהיה צריך לתקן בעולם והוא "כ ע"וא

ל כדי שינהל אותנו "ולכן הוא מוכרח להשאר בחו, באמת צדיק

ג "דברים ל) 'כמבואר באור החיים הק, לעת הגאולה לארץ ישראל

אמר ' א וה"וזש, (ג"י' ר חוקת סי"ועיין מד) פ ויתא ראשי עם"עה (א"כ

שהוא מדת הרחמים אמר אלי לא ' ל וה"ר, י לא תעבוראל

ובזה נבוא . ל"כדי להביא מתי מדבר לגאולה כנ, תעבור הירדן

' ל) מטות' י בפר"לביאור הפסוקים בפרשתינו דהנה מצינו ברש

ה התנבא בלשון זה הדבר שהיתה שכינה מדברת "דמרבע ('ב

' עיין סוטה ה) אני את דכא' בחי, והוא מרוב ענותנותו, מתוך גרונו

א היה להנבא בדרך "ולכן בשעה שנתגלה לו גדלותו א, (א"ע

היינו , ה רב לך"ל הקב"ולכן כאשר הפציר בתפלתו א, "זה"

ומוכרח אתה , שאתה גדול ותמלא שנותיך מיום אל יום

א לו אל תוסף דבר אלי עוד בדבר "וזש, ל"ל וכנ"להשאר בחו

 .ל"זה הדבר וד' היינו בבחי" הזה"

ל תוסף דבר אלי בדבר הזה עלה ראש הפסגה ושא רב לך א

אפשר לומר  .וראה כי לא תעבור את הירדן הזה' עינך וגו

האומר לחבירו קונם לביתך שאיני  (א"ו ע"נדרים מ) י המשנה"עפ

ואם אמר קונם , מת או שמכרו לאחר מותר ליכנס בו' נכנס וכו

 ,שאני נכנס מת או שמכרו לאחר אסור ליכנס בו" זה"לבית 

" זה"ן דאם נפל ובנאו מותר ליכנס בו דכיון שאמר בית "ועיין בר

שכתב הטעם שלא נכנס  ('דרוש ה) בפרשת דרכיםועיין , ואינו זה

י בעת "י כדי שיוכלו מתי מדבר לבוא לאר"ה לא"משרבע

אם יבואון אל  ('ב ב"ויקרא ל) י המבואר במדרש"והוא עפ, התחיה

, אבל באים הם למנוחה אחרת, למנוחה זו אינם באים, מנוחתי

ב "והבנין העתיד להבנות ב, ק עתיד ליחרב"והיינו כיון שביהמ

ז לא חל השבועה דאשר נשבעתי באפי אם "וע, יהיה חדש

נמצא דהא דיעמדו בתחיה הוא רק משום , יבואון אל מנוחתי

 ,ז"הוא משום חטא ע ק"והנה חורבן ביהמ, ק נחרב"שהביהמ

, (י שם"עיין רש) היינו האי דאחרביה למקדשא (ב"ט ע"עיין יומא ס)

, י הקדמות אלו כתב דלכך לא נכנס משה לארץ ישראל"ועפ

ב "עיין ערכין ל) ז"י ולא יכול לבטל כח ע"כדי שלא יהיה לו זכות א

ז דלא הוי ליה "בשלמא משה לא בעא רחמי לבטל יצרא דע (ב"ע

ויעלו לתחיה , ק"ז יחרב הביהמ"וכיון דיעבדו ע, י"זכותא דאר

שקאי על משה , ויתא ראשי עם (א"ג כ"ל) ברכה' כ בפ"וזש. ל"כנ

דלכך כי שם  (ג"ט י"י) חוקת' ר פ"ובמד 'באור החיים הקש "ועיי

עשה ' הוא משום כי צדקת ה, י"חלקת מחוקק ספון ולא בא

 .ל"לשכון עמם בתוך טמאותם לטוב להם לעת

אל , גדולה יותר מזה מוכנת לך לעתיד לבוא, ב לךר ה"וזש

דבתיבת " הזה"ודייק באומרו , "זה"תוסף דבר אלי עוד בדבר ה

ל דאם אמר "ן הנ"תלוי אם יבואון אל מנוחתי וכדברי הר" זה"

, וכיון שאתה לא תכנס יחרב הבית, ונפל מותר ליכנס" זה"בית 

ה ושא א עלה ראש הפסג"וזש. ויכלו לבוא עמך לעתיד לבוא

וראה בעיניך שנכון הוא שלא תעבור את , על מתי מדבר, עיניך

א "ל) וילך' וזה יש לרמז בפר. ל"כנ" זה"ל מטעם ה"ר, הירדן הזה

ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי ' וילך משה וגו ('א

אמר אלי לא תעבור את ' היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא וה
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ה לא כהתה עינו ולא נס "הנה הכתוב מעיד במרע, הירדן הזה

כ הא דלא אוכל לצאת "כ ע"וא, ולא הזקין כלל ('ד ז"דברים ל) ליחו

אמר אלי לא תעבור את ' רק מטעם וה, לא מטעם זה, ולבוא

שלא יהיה בית זה רק בית , ל"כנ" זה"היינו מטעם ה, הירדן הזה

 .א"ק המקווה שיבב"אחר ביהמ

דעבד עברי שרוצה  (א"ב ע"כ) עיין קידושין .אל תוסף דבר

להשאר אצל האדון אחרי שש שנים צריך שיאמר שני פעמים 

ה שהפציר "והנה משרע, אהבתי את אדוני דכתיב אמור יאמר

להכנס לארץ ישראל הוא מחמת אהבת אדוניו כדי לקיים 

 (א"ד ע"י) ק דסוטה"ל סופ"מצוות התלויות בארץ כמאמרם ז

אל תוסף ' ר לו הולכן אמ, אמר רק פעם אחד אהבתי את אדוני

וזה , ה לקיים"פעמים ויהיה נצרך הקב' כי אז יהיה כבר ב, דבר

א "ד ע"סוטה י' ובתוס', ו' ר בראשית ד"עיין במד) דבר שאי אפשר להיות

 .(ה מפני"ד

ה טען "שמשרבעידוע . אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה

י שהוא אתר בית "רק רצה ליכנס לא, אהבתי את אדוני לא אצא

, ולכן נאמר רב לך את תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה, יהשכינת

דרק בעבד , ת אנא עבדא דקודשא בריך הוא"ת מכוונים לר"ר

אבל אתה רב לך מזה שהנך בבחינת בן , שייך אהבתי את אדוני

 .ל"ולא שייך טענה הנ

יש  .וצו את יהושע', וראה בעיניך וגו', עלה ראש הפסגה וגו

ניו הקדושים פעל הרבה לקדושת לומר שמשה רבינו בראיית עי

י פעולתו הרבה לקדושת הארץ עזר והקיל בכיבוש "וע, הארץ

, ת עלה ראש הפסגה וראה בעיניך"ולכן אמר לו השי, הארץ

. ובכח זה וצו את יהושע וחזקהו כי הוא יעבור ויכבוש את הארץ

, י מחכים"אוירא דא (ב"ח ע"ב קנ"ב) ל"ל דזהו שאמרו חז"ז י"ולפי

, ה הכניס בה קדושה בראיית עיניו הקדושים"שה רבעדכיון שמ

ל מאי "אמר ר (א"א ע"ל) שבת' במס' כדאי, וחכמה זו קדשים

חכמת ', דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וכו

ולכן כיון שהכניס בה קדושה בראיית עיניו , זה סדר קדשים

ההולך  (א"א ע"כתובות קי) ל"וזה גם מה שאמרו חז, אוירה מחכים

דכיון שקולט אוירה , ב"י מובטח לו שהוא בן עוה"אמות בא' ד

 .ב"המחכים והקדוש הוא בן עוה

, דין, במסורה' ג .'וראה בעיניך וגו' ושא עיניך ימה וצפונה וגו

ראה עניי ועמלי ', ג, ('מ' במדבר ג) ואידך ושא את מספר שמותם

של השמות ' שהגימ דידועל "וי, (ח"ה י"תהלים כ) ושא לכל חטאותי

' והמכוין בפשטות בשם הוי, הקדושים רומזים לענינים גבוהים

מעלה עליו ', ובשם אדני אדון הכל וכו, שהוא היה הוה ויהיה

וזהו תורת המסורה ושא עיניך ימה . כאילו כיון בכל הכונות

היה הוה ויהיה , ת שולט בכל"וראה בעיניך כי השי' וצפונה וכו

, מותם כאילו כיון כל הכונות הנרמזיםואזי ושא את מספר ש

ואז אף , ש על כל העולם"וממילא הוא ממשיך מלכותו יתב

' כיון שכולו דיליה כדאי, שהוא מלך יכול למחול על כבודו

. כ ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאותי"ע, (א"ב ע"ל) בקידושין

וזה שנאמר , ה מהשם כידוע"ל פוגם הוא בו"וכשאינו מכוין כנ

ל באותיות "ר', בה, ו"ח, אדם כי ימעול מעל ('ו' ה) נשא' בפר

הוא אותיות ראש " ראשו", ו"והשיב את אשמו בראש, השם

 .'ה מהשם הק"לתקן ו, א יוסף עליו"וחמישיתו הרומז לה, ו"וא

ועתה ישראל שמע אל החוקים , ונשב בגיא מול בית פעור

 ל"י משאחז"ל עפ"י .והמשפטים אשר אנכי מצוה אתכם

י כל אדם שיש בו גסות "ר יוחנן משום רשב"א (ב"ע' סוטה ד)

, א"וזה יש לרמז בקרא ונשב בגי, ם"הרוח כאילו עובד עכו

מול בית פעור זהו , (ה"ו כ"משלי ט) 'ת בית גאים יסח ה"שהוא ר

הפסוק  (ק מזלאטשוב"בא בשם הגה' במאור ושמש פר) וכפי שפירש, ז"ע

דהיינו מי שמחזיק , ביניכםו' אנכי עומד בין ה ('ה' ה) ואתחנן' בפר

כי אין , וביניכם' עומד בין ה, בחינת ישות בגיאות" אנכי"עצמו ל

ה ונשב בגיא הרומז "וזש, אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת

, י מלמד אתכם"שמע אל החוקים אשר אנכ, ל"על גיאות כנ

 .ל"לבטל הגיאות המרומז באנכי כנ

ם אשר אנכי ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטי

דכפיית ההר  (נח' פ) ידוע ממדרש תנחומא. 'מלמד אתכם וגו

י רצה "דהש ק"בספהואיתא , פ"כגיגית היה רק על תורה שבע

 שבת' במס' ל דמרומז בהא דאי"וי, פ"שקודם יקבלו תורה שבע

, י הוא אמירה נעימה כתיבה יהבית"ת של אנכ"דר (א"ה ע"ק)

כ "ואח, א קודםפ הו"דאמירה כתיבה הרומז לתורה שבע

כ ועתה ישראל "וזשה, כתיבה יהיבה הרומז לתורה שבכתב

דייקא מלמד " אנכי"שמע אל החוקים והמשפטים אשר 

כ "א, פ"ז שהכפיה היתה רק על תורה שבע"ולפי. ל"כנ, אתכם

, מכאן מודעה רבה לאורייתא (א"א ע"שבת פ) י"ר אחא ב"הא דא

כתב לא היה דהא על תורה שב, פ"כ רק על תורה שבע"הוא ג

וזה יש לרמז , י שמיעת אוזן"פ היא ע"והנה תורה שבע, כפיה

י לא מריתי "אדני אלהים פתח לי אוזן ואנכ ('ד' נ' ישעי) בפסוק

פתח לי אוזן רומז לתורה שבעל פה שהוא , אחור לא נסוגותי

י שישנה מודעה רבה "ז אמר ואנכי לא מריתי אעפ"וע, בשמיעה

קאי , פיה פתחה בחכמה (א"א ל"ל משלי) כ"וזשה. פ"לתורה שבע

כי מצד הדין יש , כ ותורת חסד על לשונה"ע, פ"על תורה שבע

 .כ נחשב לכלל ישראל לתורת חסד"ע, להם טענת אונס

ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנכי 

ל "י .'מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם וגו

יתגדל שמו הגדול ואז י ש"דישועה אמיתית תהיה לנו רק ע

 ת של יגדל נא כח אדני"י הוא ר"והנה אנכ, תהיה ישועה נצחית

י מלמד אתכם היינו להגדיל שמו הגדול "וזהו אנכ (ז"ד י"במדבר י)
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ואז למען תחיו ובאתם וירשתם , "אנכי"ת של "המרומז בר

 .ירושה נצחית

ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנכי 

בא חבקוק  (א"ד ע"מכות כ) ל"ל דהנה דחז"וי .'כומלמד אתכם ו

ומזה דכל המצות ', וצדיק באמונתו יחי' והעמידן על אחת שנא

וזהו , אלהיך' והדינים נכללו באמונת היחוד שהוא אנכי ה

ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר , הכוונה

' שכולם נכללו ולומדים אותם מאנכי ה, מלמד אתכם" אנכי"

 .שהוא אמונת היחיד, יךאלה

ממשנה  ידוע .אלהיכם חיים כולכם היום' ואתם הדבקים בה

 מכות' ומבואר במס, ח אברים"שיש לאדם רמ (ח"א מ"פ) אהלות

ח תיבות עם "ש רמ"וכן יש בק, ע"ח מ"שהם נגד רמ (ב"ג ע"כ)

י "הובא בב) ומבואר במדרש הנעלם. אלהיכם אמת' ץ ה"חזרת הש

ש הם רפואה וחיות לגוף ולעצמות "ת הקשקריאת תיבו (א"ס' סי

, ת רומז לראש תוך סוף"ל דהנה אמ"וי. ב"ז ועוה"האדם בעוה

ם "ומ, כ ראש האותיות"היינו אלף מורה על הראש שאלף הוא ג

ו "והתי, שהוא באמצע האותיות רומז להלב שהוא באמצע הגוף

שהוא סוף האותיות כנגד ברית המעור בחינת יסוד סיומא 

ו "דתי, ו תחיה"תי (א"ה ע"שבת נ) ל"לרמז במאמר חז ויש, דגופא

והמשמרו נקרא , ל שהוא אבר חי"רומז על שמירת הברית כנ

וכן השכל בראש והמחשבה בלב מחיים את , צדיק איש חי

נמצא דחיות , החכמה תחיה בעליה (ב"י' קהלת ז) האדם כדכתיב

ובזה , ל"שרומז לאיברים הנ" אמת"האדם הוא מאותיות של 

ם "א ואת"וזש, "אמת"הוא אותיות " אתם"יבואר הפסוק דהנה 

היינו , ת"אותיות אמת אם הראש תוך סוף המרומזים באמ

ד צדיק "וסוף ע, ותוך המחשבה שבלב, ש השכל שבראש"הרא

, ח אברים"אלהיכם להשלים הרמ' דבקים בה, ל"איש חי כנ

 .כ חיים כולכם היום"עי

ל בהקדים "י .אלהיכם חיים כולכם היום' ואתם הדבקים בה

' בעבודת ישראל מהמגיד הקי מאמר "עפ גדול אחדבשם 

הוי מתפלל  (ב"ג מ"אבות פ) על המשנה א"א ועכי"מקוזניץ זיע

בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים 

, ומה של מלכות היינו שיהיה יראה עם אהבהשל, בלעו

זה , אז איש, שאלמלא מוראה היינו שאם יהיה רק אהבה בלבד

שהיה , י בלעו"דא כנס, את רעהו, איש מלחמה' ה' ה שנא"הקב

' כמו נדב ואביהו שמתו בקרבתם לפני ה. נפשו יצאה בדברו

, רק צריך גם יראה המצמצם כדי להשאר בחיים, מגודל אהבה

, ואל יבוא בכל עת אל הקודש ('ז ב"ויקרא ט) נצטוה אהרןעל כן 

 .י היראה"כדי לצמצם האהבה ע

היינו , ומתנו' אם יוספים אנחנו לשמוע וגו (ב"כ' ה) פ להלן"יל וזה

ואתה ' כ בקשו ממשה קרב אתה ושמע וגו"ע, מרוב דביקות

י יצומצם "וע, דייקא משה שהוא מקור היראה, תדבר אלינו

וכי יראה  (ב"ג ע"ברכות ל) א בתולדות על הגמראוכדאית, האהבה

, משה מילתא זוטרתא הוא" לגבי"אין , מילתא זוטרתא הוא

, כ היה יראה מלתא זוטרתא"דהכוונה להעומדים אצלו להם ג

 י"ועיין ברש, ה מקור היראה השפיע עליהם יראה"כי מרבע

כי מחמת , שבעיני משה נחשב בקשתם זו לחטא (ד"כ' דברים ה)

י אמר "אבל הש, ענותנותו לא האמין שהוא יגרום ליראהרוב 

למען ייטב " ליראה"הטיבו את אשר דברו מי יתן והיה לבבם זה 

' ית' וידוע דשם הוי. להם לעולם ולא תהיה נפשם יצאה בדברו

' כ ואתם הדבקים בה"וזשה, הוא אהבה ואלהים דין יראה

 .יוםאזי חיים כולכם ה, בשני המדות אהבה ויראה, אלהיכם

 סנהדרין' בגמ .אלהיכם חיים כולכם היום' ואתם הדבקים בה

, מה היום כולכם קיימים אף לעולם הבא כולכם קיימין (ב"ע' צ)

והנה תחיית המתים יהיה על , מכאן לתחיית המתים מן התורה

 (א"ע' ה) ואיתא בסוטה, (א"ע' עיין ריש תענית ב) ה בעצמו"ידי הקב

ל כן על ידי ענוה זוכין לתחיית ע, ה אומר ואני את דכא"שהקב

ה המתגאה אין עפרו "ומשו, ה בעצמו"י הקב"המתים שהוא ע

ילפינן תחיית  (ב"ע' צ) חלק סנהדרין' ובריש פ, (ש בסוטה"עיי) ננער

פ מה "ובזה יל, ו מה דלא הוי הוי דהוי לא כל שכן"המתים מק

עפר ' פי, שאומרים בתפלה עפר אני בחיי קל וחומר במיתתי

 .ו לתחיית המתים במיתתי"ומזה ק, ענוה אני בחיי' בחי

ע "בשו' ואי, מדריגות דומם צומח חי מדבר' שיש ד והנה ידוע

' ע לאחוריו ג"דצריך לפסוע אחרי תפלת שמו (ג"קכ' סי) ח"או

ועל כן , ל להיות רק דומם כעפר"מדריגות הנ' רומז לג, פסיעות

עוץ סופה פסיעות לאחוריו לנ' המתפלל פוסע בגמר תפילתו ג

בתחילתה מה שאמר ונאמן אתה להחיות מתים הרומז לדומם 

רגלים ושם נעלה ונראה ' וזה שאומרים בתפלת מוסף לג, כעפר

על ידי בשלוש פעמי רגלינו שפוסע , ונשתחוה לפניך כולנו חיים

. ל שרומז לבחינת דומם כעפר"פסיעות כנ' לאחוריו הני ג

לא כן , אני את דכאי ענוה כי "ע' כ ואתם הדבקים בה"וזשה

כ "ועי, ה יכול לדור אתו במחיצה אחת"הבעל גאוה שאין הקב

מוסב על הגאולה ותחיית המתים מה היום , חיים כולכם היום

 .ב כולכם קיימין"כולכם קיימין אף לעוה

טענת  ידוע .אלהיכם חיים כולכם היום' ואתם הדבקים בה

ר "יין מדע) ע שהם הרוב והתורה אמרה אחרי רבים להטות"אוה

והתירוץ כי אנו דבקים , י בן קרחה"בשאלת המין לר ('ו' ויקרא ד

כ גם לנו יש דין דבר "ועי, ת שהוא חשובו של עולם"בהשי

ר בראשית "ועיין במד, (א"ב ע"עיין זבחים ע) חשוב שאינו בטל

ומעשיהם של רשעים " יום"שמעשיהם של צדיקים נקראים 

אלהיכם ' הדבקים בה כ ואתם"וזשה, נקרא לילה חושך ואפלה

ז לא תתבטלו ברוב "ועי, כ דבר חשוב"חשובו של עולם והנכם ג

רק חיים כולכם היום לעשות כמעשיהם של צדיקים , ע"אוה
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 .ר"הנקראים יום לקיים ובו תדבקון אכי

ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים 

ד "על "י .כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו', וגו

אחרי ' ע שהם הרוב ובתורתכם כ"טענת אוה הידועי "עפצחות 

ר "עיין מד) ם"כ צריכים ישראל לילך אחרי העכו"רבים להטות וא

ואחד הוא , והנה הרבה תירוצים נאמרו לסתור טענתם, (ויקרא

 ורוב וקרוב דמוכח הולכין אחר הקרוב, י קרוב לנו"דכיון דהש

' י הגמ"ועוד תירוץ יש עפ, (רב' ה רוב לשי"ב ד"ג ע"ב כ"ב' עיין תוס)

דאם נאמר דעשו בית שמאי כדבריהם על  (א"ד ע"י) ביבמות

וכיון דישראל , כרחך משום דבחכימי טפי אין הולכין אחר הרוב

כ ושמרתם "וזשה. ם"חכימי טפי אין להם לילך אחרי העכו

א כי "עז, ת שהם רוב"וא, ועשיתם ולא לילך אחר חוקותיהם

ואתם חכימי טפי , הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים

ה "ל כב"ת דאנן קיי"וא, ובחכימי טפי אין הולכין אחר הרוב

א כי מי גוי גדול אשר לו "עז, ש חכימי טפי"ג דב"שהם הרוב אע

ורוב וקרוב הולכים אחר , אלהים קרובים אליו קורבא דמוכח

 .הקרוב

אלהינו בכל ' לו אלהים קרובים אליו כהכי מי גוי גדול אשר 

ה "דלכך שולח הקב ק"בספהמ שמובא "ל עפי"י .קראינו אליו

, למען יבקשו רחמים ממקור הרחמים ויוושעו, לישראל יסורים

ר יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים "א (א"ד ע"ס) עיין יבמות

ה ישראל "ומשו, ה מתאוה לתפלתן של צדיקים"מפני שהקב

כמו הרחמים , דת הדין הבא משם אלהים באהבהמקבלים מ

ש כי מי גוי גדול אשר לו "וז, הבא משם הויה יתברך שמו

, שהוא מלא רחמים', קרובים אליו כה, ד"היינו מדה, אלהים

כי הכוונה היא קראינו , ל בכל הסבות הבאים עליהם"ר, בכל

 .רחמים' למען לבקש ממנו יתב, אליו

פן תשכח את הדברים  רק השמר לך ושמור נפשך מאוד

ז דלכאורה האיך יכול לאדם "ל בד"וי .'אשר ראו עיניך וכו

, ע משכחה באם הוא כזה שאינו ניתן בסגולת הזכרון"לשמור א

סגולה  א"ע ועכי"אלימלך זי' שמעתי בשם הרבי רל דהנה "וי

גדולה תשובה  (א"ו ע"פ) יומא' בגמ' לשכחה היא תשובה כדאי

כתיב ואין שכחה לפני כסא  שמגעת עד כסא הכבוד והרי

כל שישנו  (ב"ע' ברכות כ) ש"והוא עפימ, ע"ק זי"אד, כבודך

, בשמירה ישנו בזכירה דמי שנשמר מחטא אין שכחה בא לידו

, אינו גם בזכירה, כ מי שאינו בשמירה מן החטאים"משא

. והיא עצמה מביאתו לדי שגגת זדון, והשכחה מצויה אצלו

' שובה ישראל עד ה ('ד ב"הושע י) ביאפ הכוונה בדברי הנ"ובזה יל

ל דגדולה תשובה שמגעת "ודרשו חז, אלהיך כי כשלת בעונך

כי , ומסיים הנביא הטעם דצריך תשובה כזו, עד כסא הכבוד

י "דע, וכושל הוא בשוגג הבא מחמת שכחה, כשלת בעונך

שהשכחה נתגברה עליו הגיע לידי מכשולים ולכן יעשה תשובה 

, וממילא לא יכשל עוד, ד ושם אין שכחהשתגיע עד כסא הכבו

' כל השוכח דבר א (י"ג מ"אבות פ) 'ל הכוונה בהא דאי"וזה י

רק ' ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו שנא

' מזה ראי, ממשנתו' היינו דאם שכח דבר א', השמר לך וגו

ז בא לידי שכחה וממילא הוא מתחייב "שעבר עבירות אשר עי

, רק השמר לך ושמור נפשך מאוד' ז יתפרש הפ"ועפי, בנפשו

ואמר הטעם פן תשכח את הדברים אשר , מעשיית עבירות' פי

כ הנזהר מחטא "שחטאים מביאים לידי שכחה משא, ראו עיניך

 .אינו בא לזה

יום אשר ', פן תשכח את הדברים וגו' רק השמר לך וגו

ק "ל על פי מה דאיתא בזוה"י .אלהיך בחרב' עמדת לפני ה

ה הוסיף יום אחד מדעתו בשעת קבלת "י שמשה רבע"שע

כיון , התורה גרם להם לישראל שיעשו העגל ונשתברו הלוחות

ז נשתכחה תורה "ועי, ז בתמוז לאחר פגימת הלבנה"שירד בי

אלמלא נשתברו הלוחות  (א"ד ע"עירובין נ) ל"מישראל כמאמרם ז

כ השמר לך פן תשכח "וזה שאמה, לא נשכח תורה מישראל

, ד שישתכח"ת מהיכי תיתי ס"וא, ת הדברים אשר ראו עיניךא

" היום"היינו , אלהיך בחורב' אשר עמדת לפני ה" יום"כ אמר "ע

 .כ צריכין להשמר מאד"שהוסיף משה הוא שגרם השכחה ע

רב יוסף אמר ביומא דעצרתא  (ב"ח ע"פסחים ס) 'פ הגמ"יל ז"ועפי

, יכא בשוקאדאי לאו האי יומא דקא גרים כמה יוסף א' וכו

הרי מצינו , ומקשים העולם היאך יתכן על רב יוסף שיאמר ככה

שם ' א במתני"שהיה עניו גדול שאמר על מש (ב"ט ע"מ) בסוטה

ל "י הנ"ועפ, משמת רבי בטלה ענוה אל תיתני ענוה דאיכא אנא

, (א"א ע"עיין נדרים מ) ל דהנה רב יוסף שכח תלמודו מחמת אונסו"י

אשר  (א"ט ע"מנחות צ) כדתנא רב יוסףכ צריכים לכבדו "ואעפ

שברת ושמתם בארון מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחים 

מכאן לתלמיד חכם ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין , בארון

א רב יוסף אי לאו האי יומא דקא גרים "וזש. נוהגין בו מנהג בזיון

ומיושב קושית העולם , כמה יוסף איכא בשוקא, לשברי לוחות

רב יוסף שהיה עניו גדול מחמת ענוה אמר כן שהשוה כי באמת 

 .עצמו לשברי לוחות

ת מאריך אף וגבי "ד ר"מאו .השמר לך ושמור נפשך מאוד

 .כ יש לירא ושמור נפשך"ע, (א"ב הל"ירושלמי תענית פ) דילי

כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם 

, אלהיך להכעיסו' פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני ה

פ הפסוקים "יל .'העידותי בכם היום כי אבוד תאבדון מהר וגו

דור  (ב"ל' כ) האזינו' הפסוק בפר הכתב סופר' מ שפי"עפי

וזה היפך , היינו שהבנים מדריכים את הוריהם, תהפוכות המה

. מסדר ומנהג העולם שהורים מחנכים ומדריכים את בניהם



 

 

ח -גליון שארית מנחם   

 אומן לשון הדרכה, אמון בם ל בזה גם סיום הכתוב בנים לא"וי

ל בנים שאינם "ור, (אמן פדגוג מלשון כאשר ישא האומן את היונק' ר א"ב)

וזהו סורר ומורה שלא די שפורק וסורר מעול , מקבלים הדרכה

עוד גם מורה את הדרך לאבותיו אשר ילכו בה בדרך , תורה

, ולא בדרך התורה שהוא נראה ישן בעיניו, חדשים לבקרים

ל ותפשו בו אביו ואמו כלומר שנתפסים ונגררים "כ רח"ועי

' ובזה יש לפרש מה דאיתא במס. אחר מעשיו גם אביו ואמו

, פ והיו הדברים האלה"עה (א"ג ע"י) ברכות ריש פרק היה קורא

והיינו והיו הדברים האלה על לבבך ושננתם , שלא יקרא למפרע

האבות היינו שהבנים ילמדו ל, והיינו שלא יקרא למפרע, לבניך

 ('א' ח' עיין שמואל א) כ מצינו בשמואל שקראו הכתוב זקן"כמו. ו"ח

 (ב"ע' ה) תענית' בגמ' ואף שלא היה זקן כדאי, ויהי כי זקן שמואל

אלא משום דבניו לא הלכו , ג דלא סיב כולי האי"ושמואל אע

כתיב ביה , ובניו לא הלכו בדרכיו ('שם פסוק ג) בדרכיו כמו שנאמר

כי הוי זקן בעיניהם משום שהולך בדרך ישן , מואלויהי כי זקן ש

 .'שהוא התורה הק

היינו בנים פורקי , ל בפשט הכתוב כי תוליד בנים ובני בנים"י וזה

מלשון נושן היינו שיאמרו לכם שאתם מדור , ונושנתם, עול

ואמר הכתוב . 'וימאסו מדרך הסלולה מאבותינו הק, הישן

ררים אחרי הארציות מפני שהם נג, דהסיבה לכך היא בארץ

ז והשחתם "ועי, ואינם יכולים להשיג קדושת ומתיקת התורה

ועשיתם פסל , ו גם ההורים שיצטרכו לציית לדור החדש"ח

לפעמים תמונת ישראל , היינו כל מיני תמונות, "כל"תמונת 

שהולך לבית המדרש ולפעמים היינו בביתו הוא כתמונת אינו 

, אלהיך להכעיסו' עיני הועשיתם הרע ב, יהודי כרצון בניו

העידותי בכם היום כי אבוד תאבדון מהר מדרך היהדות שלא 

, כי השפעת הבנים על האבות גדולה מאוד, ל"בהדרגה רח

וכשמשתדלים בחינוך הבנים על ברכי , ומדה טובה מרובה

עולה גם האב בתורה ויראת שמים מעלה , התורה והיראה

 .מעלה שלא בהדרגה

ם ונשארתם מתי מספר בגוים אשר אתכם בעמי' והפיץ ה

 (ב"א ע"ל) שבת' במס' מ דאי"ל עפי"י. אתכם שמה' ינהג ה

ובמשכן כיון , מ לבנות שלא במקומו לא הוי סותר"דסותר ע

והיינו כיון , מ לבנות במקומו"יחנו הוי כסותר ע' דכתיב על פי ה

ועיין . ועיין גם בירושלמי שם, ה מלא כל הארץ כבודו"דהקב

כ "ע טוענים שהם הרוב וא"ויקרא שאוה' פרמדרש רבה 

 ('ג' תהלים ג) הכתוב' ל בפי"וזה י, ישראל צריכים להבטל להם

ה טוענים שהם הרבים "היינו שהאו, אומרים לנפשי" רבים"

אך יש סתירה לטענתם והוא , ו לבטל אותנו ברוב"ויכולים ח

 מטעם שאנו נחשבים לקבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי

ואפילו בגלות , וממילא אינם יכולים לבטל אותנו (א"ג ע"ן עקידושי)

, מ אינם חשובים כניידי"מ, שאנו נע ונד ומפוזרים בין האומות

ש "וז, ל"הנ' י מנהיג אותנו עדיין הוא בקביעותו כבגמ"כיון שהש

ז "וע, כ לכאורה נתבטל הקביעות"וא, אתכם בגוים' והפיץ ה

כ "דכיון דלא הוי קבוע א, ו בגוים"אמר ונשארתם מתי מספר ח

וכיון , שמה' לכן אמר אשר ינהגך ה, הנכם מיעוט לגבי הגויים

 (ב"א ע"ל) בשבת' כ הוי דומיא כמו דאי"א, ת מנהיג אותנו"שהשי

ל "וזה י, ל"הוי כמו במקומו ולא בטל הקביעות הנ' י ה"דעפ

וממילא בטל , מגן בעדי' ל ואתה ה"בהמשך הפסוק בתהלים הנ

 .ולא אתבטל, הם רביםע ש"טענת אוה

 בקרבינו כי עם קשה עורף הוא' הפסוק ילך נא ה' ל בפי"יוזה 

ואמר , ת יהיה עם ישראל"דמשה רבנו ביקש שהשי ('ד ט"שמות ל)

כ בקש "ע, י חטאם"הטעם כי עם קשה עורף הוא וילכו בגלות ע

ה ליעקב אל "ש הקב"וז. ילך נא בקרבינו כדי שלא יתבטלו

אל תחשוש שיתבטל ' פי, ('ו ג"ראשית מב) תירא מרדה מצרימה

ולא תתבטל כי לא יהיה רוב , כי לגוי גדול אשימך שם, הקביעות

דאפילו בשאר הגליות , אעלך גם עלה" אנכי"ועוד אמר ו, נגדך

, ל"שאני אתכם כנ" אנכי"לא תתבטלו לסיבת , שתהיו במיעוט

יהי י יוסף שנאמר אצלו ו"ל ע"ר, א ויוסף ישית ידו על עיניך"וזש

 .את יוסף יבטלו כל חששותיך' ה

דשם  ידוע .אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך' כי אל רחום ה

ן "ובלי אלף הוא די, (א"ד כ"תהלים ע) ת אל ישוב דך נכלם"י ר"אדנ

י שרומז "נמצא דאות אלף משם אדנ, ת ישוב דך נכלם"והוא ר

ממתיק  ('ב ג"תהלים נ) כל היום" אל"ד חסד "לאל שהוא חסד ע

, ('ג כ"וישלח ל' י פר"עיין רש) ה נקרא אל"והנה יעקב אבינו ע, הדין

צבאות עמנו משגב לנו אלהי ' ה ('ו ח"תהלים מ) ז רומז הכתוב"וע

" לנו"ת ממתיק הדינים הרמוזים בתיבת "שהשי' פי, יעקב סלה

והנה לפעמים . י אלהי יעקב סלה"ע, ם"שהוא גימטריא אלהי

י רוב "אבל עפ, (ג"ג י"יחזקאל י) לי הארץד אי"שם אל הוא דין ע

כ בקשתנו סלח נא "ע, היום" כל"הוא חסד מטעם חסד אל 

רחום " אל"ש כי "וז. י רוב הוא רחמים"שעפ, כרוב רחמיך אל

ויקוים אל ישוב דך נכלם ויהיה , אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך' ה

 .עני ואביון יהללו שמך

חיתך ולא ישכח את אלהיך לא ירפך ולא יש' כי אל רחום ה

שיסורים ' ילפי (א"ע' ברכות ה) 'ל דהנה בגמ"י .'ברית אבותיך וגו

שהם אחד מאבריו , ו משן ועין"ממרקים עוונותיו של אדם בק

יסורים שממרקין כל גופו של , של אדם ועבד יוצא בהן לחירות

וכן נלמד שם בגזירה שוה נאמר ברית , אדם על אחת כמה וכמה

מה ברית האמור במלח ' ביסורין וכובמלח ונאמר ברית 

ממתקת את הבשר אף ברית האמור ביסורים ממרקין כל 

דאי , ל החילוק בין שני הלימודים"והנה י, עונותיו של אדם

ו דומיא דשן "היסורים צריכים להיות קשים ח, ילפינן משן ועין

אבל אין למידין מברית האמור , ועין שהם בגדר השחתה



 

 

ט -גליון שארית מנחם   

ם ממרקין דומיא דמלח מועט שממתקת אף יסורין קלי, במלח

ג מדות שהתורה נדרשת בהם "די ק"וידוע מספה, הבשר

וגזירה שוה , ו נרמז במידת אל"וק, ג מכילין דרחמים"מכוונים לי

ו "היינו מדות ק', פ הכתוב כי אל רחום ה"ובזה יל. במדת רחום

ז אנו "ע, ל"כנ, רחום, ל"וגזירה שוה הרמוזים בתיבות א

ולא ישחיתך כמו , רפך כמו שן שחוזר לפעמיםמבקשים לא י

" ברית"אלא לא ישכח , דהיינו שהיסורים לא יהיו קשים, בעין

הנאמר במלח וביסורים וימרק עונותינו ביסורים קלים כמו מלח 

ולכן לפני , שן עין מלח' ע נוטר"והנה שמ. ו"י השחתה ח"ולא ע

תנו כי בקש, ל"תפלת שמע קולנו בסליחות אומרים הפסוק הנ

 .שהמירוק יהיה לא בבחינת שן ועין רק בבחינת מלח ברית

הוא האלהים בשמים ' וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה

 בספריםי המובא "ל עפ"י .ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד

ז "שמות י) ה כדכתיב"ה אותיות ו"ב' דעתה בגלות נחסר משם הוי

י ונשאר אלה "וכן משם אלהים נחסר מ, כי יד על כס יה (ז"ט

וזה מרומז במה , ('ב ד"שמות ל) כדכתיב אלה אלהיך ישראל

הדברים אשר דבר " אלה" ('א' דברים א) שהוכיחם משה ואמר

. י שם שהוכיחם על חטא העגל"וכפירש, ודי זהב' משה וגו

אני  "אלה"ועל ', תתאפק ה" אלה"העל  (ב"ד י"ס' ישעי) א"וזש

וזה גם מרומז במה שאמר משה לפרעה וירדו , (ז"ט' איכה א) בוכיה

א "ו לסט"ל שירדו ח"ר, ('א ח"שמות י) אלי" אלה"כל עבדיך 

אשר אשמע ' י ה"י בזה שאמר מ"מחמת שפגם באותיות מ

כי  (ג"י' שם ב) פ"עה ('י' איכה ב) פ המדרש"ובזה יל. ('ב' שם ה) בקולו

הוא " ים"מי שירפא שברו של , לךי ירפא "ם שברך מ"גדול כי

ם שנתרחק משם "ל אותיות י"ר, ם"שברו של י, ירפא לך

והנה . ירפא גם שברך, וכשירפא ויהיה שם שלם, "אלה"

ם הוא אותיות "ה עם י"האותיות החסרים משני השמות היינו ו

' בראשית ד) והנה ידועה היא לשון חיבור מטעם וידע קין, ם"היו

י והשבות אל "ע, ם לחברן לשורשן"היו כ וידעת"וזשה, (ז"י

דשם , אבל ועל הארץ אין עוד, הוא האלהים בשמים' לבבך כי ה

 .ם בשלימות לעת עתה"ה ואלהי"עדיין אין התגלות הוי

הוא האלהים ' י וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה"א

י דרשת "פ עפ"יל .בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד

היינו , היום לעשותם ומחר לקבל שכרם (א"ב ע"עירובין כ) ל"חז

היינו שהיום , ש וידעת היום"וז, ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא

שהוא רחמים הוא האלהים ' והשבות אל לבבך כי ה, לעשותם

אבל הוא רק בשמים , ד הנמתק ברחמים ומשפיע שכר"מדה

ועל הארץ , היינו מחר לקבל שכרם לאחר זמן בשמים, ממעל

 .ת עתה אין קבלת שכרלע, מתחת אין עוד

ל "וי, שבעד אמונה מגיע שכר גם בהאי עלמאהידוע י "עפ י"א

דהטעם ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא הוא כיון דהבחירה 

ואפשר לומר דהמאמין השלם מובטח , חפשית שמא יחטא

כמו להבדיל בכפירה שכל , שלא יחטא ורגלי חסידיו ישמור

להים שהמאמין ל וזה לעומת זה עשה א"באיה לא ישובון ר

ל "ובזה י. כ"ז ג"יעמוד בצדקתו ולכך שפיר מגיע לו שכר בעוה

דהיינו , דהפסוק נותן עצה וברכה לקבל שכר גם בהאי עלמא

ובעד חלק האמונה שבכל , אם תעשה מצוותיו באמונה שלימה

וזה שרומז הכתוב , ל"ז כנ"מצוה ומצוה מגיע שכר גם בעוה

עיין ) "היום"מוז בתיבת שתדע באמונה ברורה הר, וידעת היום

אז יהיה השכר בשמים , הוא האלהים' שה, (א"ה ל"י תולדות כ"רש

ועל הארץ מתחת יהיה השכר בזכות , ממעל על המצוה גופא

 .'האמונה השלימה שאין עוד מלבדו יתב

הוא האלהים בשמים ' וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה

ג "נו שאעמ שפירש"ל עפי"י .ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד

מ על הארץ מצד שפלותה הוא "מ, בדין' דבשמים מתנהג כבי

ק שאתה הוא רחמים מטעם ואתה "וידוע מזוה, כולו רחמים

ד תומך "וכהן הוא מסטרא דחסד ע, ('י ד"תהלים ק) כהן לעולם

 ('א' קהלת ה) פ הפסוק"ובזה יל. ('ג ח"דברים ל) ואוריך לאיש חסידך

, על כן יהיו דבריך מעטיםכי אלהים בשמים ואתה על הארץ 

ואתה שהוא , ד הוא רק בשמים"היינו כי אלהים שהוא מדה

וזה , ל"דההנהגה בארץ הוא ברחמים כנ, רחמים על הארץ

כי , ת"שלא תתלונן נגד השי, שסיים על כן יהיו דבריך מעטים

באמת הכל , ל"ד רח"י שנראה לכאורה שמתנהג במדה"אעפ

הוא ' השבת אל לבבך כי הכ וידעת היום ו"וזשה. הוא לטובה

, ד"גם מדה' שם יש בו כבי, האלהים מידת הדין בשמים ממעל

ש "יתב' אין עוד מלבדו של שם הוי, אבל ועל הארץ מתחת

, יען שאנחנו בקטנות המוחין מלסבול היסורין, מקור הרחמים

 .אחד ושמו אחד סלה' ויהיה ה

הוא האלהים בשמים ' וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה

ק "מ דאיתא בזוה"ל עפי"י. מעל ועל הארץ מתחת אין עודמ

ה צריך להיות שנזכה שתתגלה כבוד "דעיקר בקשתנו בר

כי לעת עתה בעוונותינו הרבים , מלכות על כל העולם כולו

' ה כדאי"זה ר" היום"וזהו וידעת היום , כבודו ניכר רק בשמים

 ה בדביקות על דרך והאדם ידע את חוה"תתפלל בר, ק"בזוה

הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ ' כי ה, ('א' בראשית ד)

, ר אינו עוד נראה על הארץ"ל עדיין בעוה"ר, מתחת אין עוד

ואז נזכה , ואנו מבקשים שיתגלה כבוד מלכותו גם על הארץ

" אליך" ('ג א"תהלים קכ) פ הפסוק"ז יל"ועפי, לצאת זכאין בדין

ה הוא לעת "שקבל על מה "ר, נשאתי את עיני היושבי בשמים

כ אפילו כעיני עבדים אל "ע, עתה היושבי בשמים ולא על הארץ

 הנקראים אלו שאין עושין רצונו של מקום, עבד, יד אדוניהם

חננו מכיון שהתפלה הוא למען התגלות ' מ חננו ה"מ, (א"ע' ב י"ב)
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ד "תהלים י) פ"עה ל"ין זצ'ק מרוז"זקני הרהכמאמר ', כבודו יתב

אם תפילתי הוא בשביל ' פי, עת רצון' י לך הואני תפילת (ט"ס

 .תמיד הוא עת רצון, אז עת רצון' לך ה

כי מדי דברי בו זכור ' הבן יקיר לי אפרים וגו (ט"א י"ל' ירמי) ש"וז

ל כי "רצ', אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאום ה

ל זוכר הוא שצריך עוד "רצ, מדי דברו בו זכור אזכרנו עוד

, ואין עוד עדיין על הארץ', למען התגלות שמו יתלעשות 

על כן המו מעי לו למלוך על , ובקשתינו שיתרבה מלכותו עוד

', ה" נאום"ה מבטיח אותנו רחם ארחמנו "והקב, כל הארץ

שברחמנותו הגדולה ירחם עלינו ונזכה לומר השם המפורש 

כי , ה בשופר"ה תוקעין בר"ומשו, ש בגאולה שלימה"ה וב"ב

שבשעת ', י"ה הללו"ם שמח"ם הבני"כ עולה א"עה ר"שופ

ויען שצריכין ליקח גם הכולל , גאולה תהיה אם הבנים שמחה

 .כ בקשתינו תקע בשופר גדול"ע, שופר גדול' להשופר בחי

ל דאם האדם בוער באש "י .וההר בוער באש עד לב השמים

היינו , אז לב השמים, ק שניתנה בהר"ההתלהבות של התוה

 .(הימלדיג) מימינעשה לבו ש

צדיקים נדמה להם  (א"ב ע"סוכה נ) ל"ר כמאחז"הר רומז ליצה י"א

וזה שאמר וההר בוער באש אם הוא מבעיר , ר כהר"היצה

ל נעשה לבו "אז לב השמים כנ, ר באש"ומבער את היצה

 .שמימי

' אלהיך משם וגו' וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוצאך ה

יש להבין הקשר  .ת יום השבתאלהיך לעשות א' על כן צוך ה

ק כל ברכאין "י המובא בזוה"עפ, של שבת עם יציאת מצרים

ב "מ) מ"ל בב"ואמרו חכז, דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין

ומשום הכי , שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין (א"ע

בבית גנזי , ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי"אמר הקב

ז "עיין ביצה ט) ן העין ושבת שמה לך והודיעםדייקא שהוא סמוי מ

ל שמשום הכי יצאו ישראל ממצרים לילה שיהיה "ואפ, (א"ע

א וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך "וזש, סמוי מן העין

אלהיך ' על כן צווך ה, בלילה סמוי מן העין', אלהיך משם וגו' ה

 .לעשות את יום השבת שהוא מקור הברכה סמוי מן העין

בתרגום  .קול גדול ולא יסף' וגו' את הדברים האלה דבר ה

 ה"וזש, היינו שקול מתן התורה נמשך תמיד, ולא פסק' פי

ולא אמר , לשון הוה" מגיד", מגיד דבריו ליעקב (ט"ז י"תהלים קמ)

וזה שאנו אומרים בכל . כי הוא מגיד דבריו בכל עת, הגיד דבריו

לשון הוה שבכל " ותןנ", יום בברכת התורה אשר נותן התורה

 .עת נותן התורה

מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה , היטיבו כל אשר דברו

אפשר  .כל הימים למען יטב להם ולבניהם לעולם', אותי וגו

שגם , לומר הטיבו כל אשר דברו בפיהם מי יתן והיה לבבם זה

ולכן מקיימים , והנה מצות יראה אין לה סוף. הלב יהיה ליראה

עירובין ) ל"והנה אמרו חז. צות יראה גם לעתיד לבואהצדיקים מ

ל "ל משום דקיי"והטעם י, שכר מצוה בהאי עלמא ליכא (א"ב ע"כ

ז לא "ולפי, (ו"ש' מ סי"עיין חו) שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף

ולכן ביראה , ה ששומר תורתו הא קעבר על בל תלין"קשה הקב

ת אינה משתלמת יש שכר גם בהאי עלמא כיון דלא שייך שכירו

כ יש איסור בל "וא, אלא לבסוף כיון שלמצות יראה אין סוף

 .ז"אף בעוה, ש למען ייטב להם ולבניהם לעולם"וז, תלין

ל מה שאנו אומרים "י .אחד' אלהינו ה' שמע ישראל ה

', ה ובתורתך כתוב לאמר שמע ישראל וגו"בתפלת המוספין דר

אינו ' ו יתבשהמפחד באמת מהדר גאונ ק"ידוע מספהדהנה 

, ד מאמר החכם בוש אני מלירא זולתך"וע, מפחד משום דבר

וירא יעקב מאד ויצר  ('ב ח"בראשית ל) פ"עה ברבינו בחיי' וכמו שפי

 ופירשו בזה הפסוק, ת"שהצטער שיש לו יראה מזולת השי, לו

ת "והנה בתור, היינו בלי פחד אחר, טהורה' יראת ה ('ט י"תהלים י)

א "שם צ) יניך תביט ושלומת רשעים תראהת של רק בע"הוא הר

היינו בתוכו כלומר בתוך המלה , וזה שאנו אומרים ובתורתך, ('ט

י "וכל זה ע, ת כתוב לאמור שאין לפחד משום דבר"דהיינו בהר

 .אחד' אלהינו ה' קבלת עול מלכות שמים בשמע ישראל ה

 ברכות' בגמ .אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך' ואהבת את ה

והיו סורקין את ' ע להריגה וכו"בשעה שהוציאו את ר (ב"א ע"ס)

, בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים

ל כל ימי הייתי מצטער על פסוק "א, ל תלמידיו רבנו עד כאן"א

זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך מתי יבוא לידי ואקיימנה 

שקבלה איש  ו"תק' סי ל"ם מרוטנבורג זצ"מהר' תשועיין ', וכו

' מפי איש שמי שמצייר במחשבתו מסירות נפש בעבור שמו ית

ש אינו "תמיד אז אפילו כשעושין לו בפועל יסורים בעד קדה

ע עד "ל שזהו ששאלו תלמידיו לר"ואולי י, מרגיש שום צער

כאן בכוחך לסבול יסורין באהבה ובדעה מיושבת על אף גודל 

על פסוק זה בכל והשיב להם כל ימי הייתי מצטער , הצער

מתי יבוא לידי ואקיימנה ולכן כעת עכשיו שבא לידי אין , נפשך

 .ל"אני מרגיש היסורין וכנ

על לבבך ' והיו הדברים האלה וגו', אלהיך וגו' ואהבת את ה

, ט"אחד אמר לחייט לעשות לו בגד של יו, משלי "ל עפ"י. 'וגו

ה וכשבא למדוד בחול כשהיה לבוש בגדי עבודה גסים לא הי

אמר לו החייט פשוט בגדים אלה כי בשבת אין , יכול ללבשו

אלהיך ' ש ואהבת את ה"וז, אתה הולך בהם והיה מתאים לך

ואז והיו הדברים האלה , י תתפשט מגשמיותך"י אהבת הש"ע

 ('א ג"בראשית י) ה"וזש. שיהיו דברי תורה מתאימים לך, על לבבך

לבנה כלומר ה, ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר

היה קשה להם כאבן וקאמר , לאבן, ד כשלג ילבינו"התשובה ע
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א "וזש, שלא פשטו הגשמיות, הטעם והחמר היה להם לחמר

ומתי אתה מסוגל לקבל רוח דקדושה , משיב הרוח דקדושה

 .הגשמיות', אם הנך מוריד הגשם פי

, שאהבה מביא שמחה ידוע .אלהיך בכל לבבך' ואהבת את ה

 ב שהוא אהבה שבלב הוא בואו לפניו ברננה"לבת של "כ הר"ע

שם ) והסיבה לכך יען בו בטח לבי, שמביאו לשמחה, ('ב' תהלים ק)

רומז שכבר , ('ו ה"שם ק) ת לראות בטובת בחירך"וכן הוא ר, ('ח ז"כ

 .י שמו"י אהבת הש"מימי הבחרות יהיה בשמחה ע

 י"אפשר לומר עפ. אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך' ואהבת את ה

, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך (א"ד ע"ברכות נ) ל"דרשת חז

ז אפילו "וממילא אפשר לפרש גם ריש הכתוב בכל לבבך בד

 .גם אז תקיים ואהבת, נוטל את לבבך מחמת דאגה

בכל מדה ומדה  (א"ד ע"ברכות נ) ל"ודרחז. בכל מאודך' ואהבת וגו

ת שהוא נוטריקון אלהים "ת של ואהב"ומרומז בר, שמודד לך

היינו בכל מדה , ('ד ג"תהלים נ) בשמך הושיענו ובגבורתך תדינני

 .ו בגבורה תקיים ואהבת"שמודד לך בין בישועה ובין ח

ל "י .'בשבתך בביתך וגו' אלהיך בכל לבבך וגו' ואהבת את ה

דהטעם  (פ זכור את יום השבת"עה יתרו' בפר) ן"הרמבכ "בהקדם מש

עשה דוחה  (ב"ע' עיין ביצה ח) ל בכמה דוכתי"מה שאמרו חכמינו ז

ת מיראה ואהבה גדולה "דהעשה הוא מאהבה והל, ת הוא"ל

 (א"א ע"ל) סוטה' א במס"כמש (ג"א מ"ב אבות פ"כ הרע"וכ) מיראה

ד "ז נלע"ועפי, גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה

ת הוא רק כשהעשה הוא "דאמרינן עשה דוחה ללחדש דהא 

אבל שלא לשמה אין כאן אהבה , לשמה דאזי הוא מאהבה

 (ו"ט קכ"תהלים קי) ה"וזה שאמר דוד המלך ע, ת"ולמה תדחה הל

דייקא ' בזמן שעושה לה' פי, הפרו תורתך' עת לעשות לה

ומסיים , ת שבתורה"דווקא אזי הפרו תורתך דוחה ל" לשמה"

 .ל"הבתי מצוותיך שהוא מאהבה ודהטעם על כן א

ת בעת עסקו בישובו "העובד מיראה אינו יכול לעבוד השי והנה

ז "ה כ"ר) ל דתרי קלי לא משתמע"ד אמרם ז"והוא ע, של עולם

ל "ת מאהבה דחביבי אז קיימ"אבל העושה ועובד את השי, (א"ע

, (שם) כדאיתא גבי הלל ומגילה, דאפילו תרי קלי משתמע

ת כל ימיו לרבות אפילו בעת "ל לעבוד את השיוממילא אז יכו

', אלהיך בכל לבבך וגו' א ואהבת את ה"וזש. ז"עסקו בעניני עוה

, ובלכתך בדרך' אז ודברת בם וגו, דהיינו אם תעבדהו באהבה

 (א"ז ע"ט) אפילו בדרך עולם בדברים הגשמיים וכדדריש בברכות

 .בלכת דידך

ובלכתך ' ת בם וגוודבר' אלהיך בכל לבבך וגו' ואהבת את ה

עת  (ו"ט קכ"קי) מ שפרשנו הפסוק בתהלים"ל עפי"י .בדרך

בהקדם ', הפרו תורתך על כן אהבתי מצותיך וגו' לעשות לה

דהטעם מה  (פ זכור את יום השבת"יתרו עה' בפר) ן"כ הרמב"מש

עשה דוחה  (ב"ע' עיין ביצה ח) ל בכמה דוכתי"שאמרו חכמינו ז

ואהבה גדולה , ת מיראה"והלהוא דהעשה הוא מאהבה , ת"ל

א "ל) סוטה' ל במס"א חז"כמש, (ג"א מ"ב אבות פ"כ הרע"וכ) מיראה

ז "ועפי, גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה (א"ע

ת הוא רק בלשמה "ד דהא דאמרינן עשה דוחה ל"נלענ

כשהעשה הוא לשמה דאזי הוא מאהבה אבל שלא לשמה אין 

ה עת "שאמר דוד המלך עוזה , ת"כאן אהבה ולמה תדחה הל

, אז הפרו תורתך, דייקא לשמה' בזמן שעושה לה', לעשות לה

וזה שמסיים על כן אהבתי מצוותיך , ת שבתורה"ל שדוחה ל"ר

והנה העובד מיראה אינו יכול לעבוד . ל"שהוא מאהבה וד

ה "ר) ל"ד אמרם ז"והוא ע, ת בעת עסקו בישובו של עולם"השי

ת "ע אבל העושה ועובד את השידתרי קלי לא משתמ (א"ז ע"כ

ל דאפילו תרי קלי משתמע כדאיתא "מאהבה דחביבי אז קיימ

כל "ת "וממילא אז יכול לעבוד את השי, (שם) גבי הלל ומגילה

 .ז"לרבות אפילו בעת עסקו בעניני עוה" ימיו

גמלתהו טוב ולא רע כל ימי  (ב"א י"משלי ל) זה מרומז בקרא וענין

ל גמלתהו "רצ, תעש בחפץ כפיהחייה דרשה צמר ופשתים ו

ל "ולא רע ר, ולא רע היינו כשמקיים העשה שהוא בבחינת טוב

ז אמר "ע, רע' ת שהוא בחי"י שדוחה הל"שקיום העשה הוא ע

שישנם בקיום העשה אף בעסקו בישובו של עולם , כל ימי חייה

לא ) כ דרשה צמר ופשתים דמזה"והיינו כשמקיים מאהבה ע

דעשה  (א"ע' ד) ק דיבמות"ילפינן בפ (עשה לךתלבש שעטנז גדילים ת

ת והוא רק באופן שהוא כל ימי חייה שאף בעסקו "דוחה ל

א ותעש בחפץ "עז, בישובו של עולם אז גם מכוין לבו לשמים

וזה שאמר הכתוב , אהבה ורצון חביבי עליו, "בחפץ", כפיה

אז ודברת בם אפילו ', אלהיך בכל לבבך וגו' ואהבת את ה

בדרך עולם בדברים  (א"ז ע"ברכות ט) כתך בדרךובלכתך בל

 .גשמיים

ושננתם לבניך ודברת ', אלהיך בכל לבבך וגו' ואהבת את ה

שיש לאמר מילתא  (ב"ע' ל) שבת' במס' מ דאי"ל עפי"י .בם

וכן נהג רבה , דבדיחותא קודם הלימוד כדי ללמוד בשמחה

' מקמיה דפתח ליה במילי דרבנן אמר מילתא דבדיחותא וכו

ואפשר דמי שאוהב , ולבסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתא

, ק ביותר אינו צריך לזה כי ממילא הוא לומד בשמחה"התוה

ה "ד המלך עא דו"וזש, ויכול מיד להתחיל בלימוד התורה

ראש דברך ' וגו" אהבתי"ראה כי פקודיך  (ט"ט קל"קי) תהלים

ק שנקרא אמת כדכתיב אמת "ל כיון שאני אוהב התוה"ר, אמת

לכך אני יכול תיכף להתחיל , (ג"ג כ"משלי כ) קנה ואל תמכור

 .בדברי תורה ואינו צריך להתחיל מילתא דבדיחותא

אם תגיע , בךאלהיך בכל לב' שרמז הכתוב ואהבת את ה וזה

אז ושננתם לבניך ודברת בם ולא בדברים , למדרגת אהבה

ל אינך צריך "רצ, (ב"ט ע"יומא י) ל"בטלים כדרשת חכמינו ז
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רק , דברים בטלים' להקדים מילתא דבדיחותא שהם בבחי

ורבה שהיה צריך לכך היה רק , ראש דברך הם דברי תורה

חכמינו  א"וזש, לצורך מקצת מתלמידיו שלא היו במדרגה זו

, ח צריכין לימוד"שאפילו שיחת חולין של ת (ב"א ע"סוכה כ) ל"ז

, חכמים דייקא צריכין לימוד" תלמידי"היינו ששיחת חולין של 

אבל החכמים עצמם שלומדים מאהבה , כלומר לצורך לימוד

 .אינם צריכים שיחת חולין

' מה דאי ידוע .ושננתם לבניך', אלהיך וגו' ואהבת את ה

דהעובד מאהבה רוצה שגם אחרים  ת הלבבותק חוב"בספה

' את ה" ואהבת"וזה , ה"כמו אברהם אבינו ע', יעבדו לשמו יתב

וקאמר סימן לכך שאתה עובד מאהבה אם ושננתם , אלהיך

 .לבניך שגם הם יעבדוהו

ודברת בם בשבתך ', על לבבך וגו' והיו הדברים האלה וגו

יהיו מונחים שהדברים האלה  ק"בספהמ דאיתא "ל עפי"י .'וגו

ואפשר לומר , על לבבך תמיד וממילא כשיפתח הלב יכנסו

, כמו שאומרים פתח לבי בתורתך, י התורה"שהפתיחה הוא ע

ז "ועי, ש ודברת בם בתורה בשבתך בביתך"וז, י תורתך"ל ע"ר

יכנסו ללבך הדברים האלה אפילו בלכתך בדרך ובשכבך 

 .ובקומך

ודברת בם ', וגו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום

דריש  (ב"ט ע"י) יומא' בגמ .בשבתך בביתך ובלכתך בדרך

ב "ל דהנה בשכיר יום בעה"י, ודברת בם ולא בדברים בטלים

כ העובד בקבלנות "משא, מקפיד עליו שלא לבטל אפילו רגע

המשנה  בלחמי תודה' ז פי"ועפי, ב מקפיד עליו"שאין בעה

ר ולא אתה בן חורין לא עליך המלאכה לגמו (ז"ב מט"פ) באבות

היינו לא עליך המלאכה לגמור שאינך קבלן רק , לבטל ממנה

ש דוד "וז, וממילא אין אתה בן חורין להבטל ממנה, שכיר יום

תכלית מעניני העולם , לכל תכלה (ו"ט צ"קי) ה תהלים"המלך ע

, ק שרחבה מיני ים רחבה מצותך מאד"אבל התוה, ראיתי קץ

ד בקבלנות להבטל ממנה אלא כ לגמרה ולא שייך לעבו"וא

וממילא מה אהבתי תורתך כל היום היא , בתור שכיר יום

, "היום"כ והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך "וזשה, שיחתי

כ ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך "וע, ל בחינת שכירי יום"ר

 .בדרך ולא להבטל בשום אופן

' שאומר ר (ט"ה י"עירובין ס) ל"יובן גם מה שאמרו חכמינו ז ובזה

והנה בקבלן יש , ק"נחמן בר יצחק דאנן פועלי דיממא אנן ודו

מ סי "עיין חו) ב על בל תלין פעולת שכיר"דעות שאינו עובר הבעה

ז "כ לפי"וא, אבל בשכיר יום בודאי עובר, (א"ל סק"ט ובש"של

פ ושמרתם משמרתי "ל עה"ה ששומר תורתו וכמאמר חז"קוב

ל שכר מצוה בהאי עלמא "כ הא דקיי"א, תי ותורותימצותי חוקו

ל בכוונת "וזה י, והלא מחוייב לקיים ביומו תתן שכרו, ליכא

ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם  (ט"א י"י) עקב' הפסוק בפר

ואין אתה בן חורין להבטל ממנה מטעם ', בשבתך בביתך וגו

שלם ה מחויב ל"וכיון שלשכיר יום קוב, ל"שהוא שכיר יום כנ

א "וזש. כ למען ירבו ימיכם שכר מצוה תיכף ומיד"ע, שכר יומו

 ,לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי (ב"ט צ"תהלים קי) דוד המלך

ו אבדתי בעניי שלא שייך "אז ח, (כי שעשועים אינם נעשים בקבלנות)

, ומסיים לעולם לא אשכח פקודיך, ל"ביומו תתן שכרו וד

לא יאבד בעניו ויקבל שכר בהאי כ בודאי "ע, מטעם שכיר יום

 .עלמא כי בם חייתני

דידוע שהרבה רוצין ודואגין על תיקון נשמת  בדרך צחותי "א

ל "ובאמת צ, ועל תיקון גוף שלהם בגשמיות, חבירו ברוחניות

היינו " ואהבת"ה כשיהודי אומר שמע ישראל "ומשו, להיפך

יו אזי אומרים לו וה, והוא תקון הנפש, שאומר כן לחבירו

 (ב"ז ע"מ ק"ב) ל"ד אמרז"ע, לעשותם, "לבבך"הדברים האלה על 

 .כ קשוט אחרים"קשוט עצמך ואח

 ם"הרמבכ "יש לרמז כאן מש .בשכבך ובקומך', ודברת בם וגו

, ת בין עני בין עשיר"כל איש מישראל חייב בת, ('ח' א הל"ת פ"ת' ה)

ובין ובקומך , ו ארצה בעניו"והיינו בשכבך אף ששוכב ח

בכל המצבים , (א"ח ע"עיין פסחים קי) בעשירות שמעמידו על רגליו

 .לא ימוש ספר התורה הזה מפיך

ת של תיקון עולם במלכות "ע הוא ר"ל תשב"י .ובשמו תשבע

ג מדות של רחמים ואז יהיה תיקון "וזה כשישלמו הי, שדי

ת לתקן עולם "ולזה בן שלש עשרה למצות הוא ר, עולם

ג מדות "ג שנים שהם כנגד י"שלמו הירומז כשי, במלכות שדי

והנה מי שאמר , אז יהיה תקון העולם, ח"של רחמים כידוע ליו

, (ק"ד והוא בשם זוה"ג י"י מקץ מ"עיין רש) לעולמו די יאמר לצרותינו די

ל דחודש ניסן מסוגל לכך שהצירוף של החודש הוא שם "וי

ל "ר, וזה ובשמו תשבע, ה ישר ישמחו השמים ותגל הארץ'הוי

ובשמו רומז על חודש ניסן שבו מאיר הצירוף הישר של שם 

ת תיקון עולם "שהוא ר, ע"זה החודש מסוגל לתשב, הויה

 .ל"במלכות שדי כנ

לטוב לנו כל הימים ' לעשות את כל החוקים וגו' ויצונו ה

לעולם  (ב"ע' פסחים ל) מ דאיתא"ל עפי"י .לחיותנו כהיום הזה

שלא לשמה שמתוך שלא יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו 

, לטוב לנו כל הימים' לעשות וגו' וזה ויצונו ה, לשמה בא לשמה

כהיום שהוא ' פי, לחיותינו כהיום הזה, מ לקבל פרס"אפילו ע

כן עלינו , (ב"ט ע"עיין קידושין ל) מאפיל ומאיר והיינו טב וביש

 .לעסוק אפילו שלא לשמה כדי שנזכה להגיע לשמה כאור היום

לחיותנו כהיום ', עשות את כל החוקים האלה וגול' ויצונו ה

 ר יעקב קאפיל"בסדור מוהי מה דאיתא "יש לומר עפ .הזה

י מאלהים "ה ומ"ה ב"ה מהשם הוי"בפרשת העקידה דאותיות ו
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ה "דצירוף י (בשלח' סוף פר) בישמח משה' ופי, י עמלק"נפגמו ע

 ה"רק ו, ה אשר זאת מאמינים גם המון עם"ה ויהי"רומז על הי

זה מכוסה ונסתר מהמון עם , הרומז להוה ששוכן עמנו תמיד

ופוגמים ' ז שואלין מי ה"ועי, ה אינו מראה גבורותיו"שהקב

ובקשתינו שיתגלה מלכותו עלינו , ם"י משם אלהי"באותיו מ

וזה , ם"י שהם אותיות היו"ה ומ"ויתוקנו אותיות ו, במהרה

נגילה ונשמחה  'ם עשה ה"זה היו (ד"א כ"תהלים קי) מרומז בפסוק

 י על ויעש את הרקיע"מלשון תיקון כמו שפירש" עשה", בו

" היום"י תיקון אותיות "היינו ע, ם עשה"וזהו זה היו, ('ז' בראשית א)

ה את "ל מה שהוכיח משרבע"וזה י, נגילה ונשמחה בו בישועתו

רמז להם שנפגמו , הדברים" אלה" ('א' דברים א) ישראל באומרו

וזה מעת שאמרו , ם ונשאר אלה"להיי משם א"אותיות מ

וזה שמסיים הפסוק ודי , אלהיך ישראל במעשה העגל" אלה"

וזה שאמר הכתוב ויצונו . י"עיין רש, זהב הרומז על מעשה העגל

לעשות את כל החוקים ', הוה ויהי' שרומז להי', שם הוי' ה

, (ל בשם הישמח משה"כנ) ה שרומז להוה"ו' לתקן בחי" ה"האל"

י ששואלים "י הנחסר מאלהים ע"וכן פגם מ, סתרשמכוסה ונ

ל "ה כנ"י ו"אותיות מ, הזה" היום"לחיותינו כ, ל"רח' מי ה

 .להחיותן ולדבקן לשורשן

 ל"י משאחז"ל עפ"י .'וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות וגו

ובאם לאו " דגנך"דבעושין רצונו של מקום נקרא  (ב"ה ע"ברכות ל)

וא מטעם כי אז הם נקראים בנים וה, י"ו נקרא דגנו של הש"ח

דבזמן שישראל עושין רצונו של מקום קרוין  (א"ע' ב י"ב) כמבואר

ובנים יש להם קנין , ובזמן שאין עושים רצונו קרוין עבדים, בנים

ו להיפך הם עבדיך ומה "כ ח"משא, ולכן נקרא דגנך, לעצמם

ושת ולנו ב" הצדקה"' לך ה ('ז' דניאל ט) ש"שקנה עבד קנה רבו וז

ואמר הטעם , דייקא" לך"ל הצדקה שאנו נותנים הוא "ר, הפנים

כ אין זה דגנך אלא דגנו של "כי ולנו בושת הפנים מחטאותינו וא

כי נשמור , שיקרא דגנך' פי, "לנו"ש וצדקה תהיה "וז. ת"השי

ת של "ה הצירוף של חודש אלול יוצא מס"ומשו', לעשות וכו

אז מתחילין לעשות רצונו של כיון ש, כנודע, וצדקה תהיה לנו כי

והנה . ת לכך הצדקה נחשבת שלנו"מקום ביתר שאת בעזהי

ש בברכות "עי) ,כ גורם שיהיה נקראת שלו"כ כשמברך קודם ג"כמו

הארץ ומלואה וכתיב השמים ' לוי רמי כתיב לה' ר (א"בסוף ע

, לא קשיא כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה', וכו' שמים לה

ויש לרמז זה , (ו"ו ט"תהלים קט) תן לבני אדםי הברכה והארץ נ"שע

אלהיך אשר נתן ' איש כמתנת ידו כברכת ה (ז"ז י"דברים ט) בפסוק

י "ע, אלהיך' וקאמר כברכת ה, מתי נחשב מתנת ידו' פי, לך

וזה יש לרמז במה , הברכה נחשב אשר נתן לך להיות כשלך

אל , מהונך' כבד ה (י"ש ברש"ועיי', ט' משלי ג) כ"ל עה"שאמרו חז

, ל אימתי יהא נחשב משלך"ר, אלא מגרונך" מהונך"תקרא 

ובזה אפשר להבין הכתוב . שברכת עליה' בזמן שמגרונך פי

היינו לאומים שאינם עושין , (ד"ד ל"שם י) וחסד לאומים חטאת

, חסדם הוא חטאת, רצונו של מקום ואינם מברכין ברכת נהנין

 .הוא מעשה חסדשאין החסד משלהם והוא חושב ש

שחודש ידוע הנה  .'לנו כי נשמור לעשות וכו' וצדקה תהי

ת של "שלו יוצא מס' אלול מכונה בשם צדקה כי צירוף שם הוי

, וחודש זה הוא מסוגל לתשובה, הפסוק וצדקה תהיה לנו כי

היינו בחודש אלול , וזהו שאמר הכתוב וחטאך בצדקה פרוק

 'והנה מצינו בגמ, ההמכונה צדקה פרוק ותשוב בתשובה שלימ

ז "כ לפי"וא, יוסי סובר דאדם נידון בכל יום' דר (א"ז ע"ה ט"ר)

צריכין להיות תמיד בתשובה כמו בחודש אלול שהוא קודם ימי 

אשרי שומרי משפט  ('ו ג"תהלים ק) פ"ל הכוונה בה"ובזי, הדין

שהם שומרים , אשרי שומרי משפט, עשה צדקה בכל עת

היינו שעושים , צדקה בכל עת עושה, ויראים מפני המשפט

דבכל יום ויום המה , ל בכל עת"צדקה המכוון על חודש אלול כנ

ט דשמא הלכה "מתנהגים כמו בחודש אלול בתשובה ומעש

 .יוסי' כר

וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת 

י "הצירוף של חודש אלול הוא ההו .אלהינו כאשר צונו' לפני ה

וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל  ויצא מן הפסוק

ת של "ל אלול הוא ר"י, אלהינו כאשר צונו' המצוה הזאת לפני ה

להכניע הדין על ידי , (ו"ג ט"דברים כ) להצילך ולתת אויבך לפניך

' ו גימ"לנ, הצירוף של החודש שהוא וצדקה תהיה לנו כי

ולעשות צדקה , ם רומז על התהפכות הדינים לרחמים"אלהי

ל לשון "ר, "לעשות"', רחמים על ידי כי נשמור לעשות וגו' יבח

', לפני ה, (ד"א י"דברים כ) ד הכתוב ועשתה את צפרניה"תיקון ע

ה שהם דין כידוע להמתיקם ברחמים "האותיות שלפני שם הוי

 .על ידי הצירוף

י "אפשר לומר עפ .'כי יסיר את בנך וגו' לא תתחתן בם וגו

, ה בפני עצמה ישראל המה הרובק דנגד כל אומ"כ בזוה"מש

ע הם "יהושע בן קרחה כי אוה' ובזה תשובה לטענת המין לר

והיינו , ('ו' ר ויקרא ד"עיין מד) הרוב ובתורה כתיב אחרי רבים להטות

כיון שבכל אומה ואומה ישנן כמה משפחות פסולים ואינם 

כ לא תתחתן בם ותהיו "וזשה, כ אנו הרוב"באים בחשבון ע

 .ו לילך אחריהם"ממילא לא יהיה כי יסיר חו, מיוחסים

' במס .ושמרת את המצוה אשר אנכי מצוך היום לעשותם

, יהושע בן לוי היום לעשותם ולא למחר' אמר ר (א"ב ע"כ) עירובין

המפרשים ידועה איך ' וקו, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם

התירוץ  ידועל דהנה "וי, ילפינן שתי ילפותות מתיבה אחת

שהוא , (ב"ט ע"עיין קידושין ל) ר מצוה בהאי עלמא ליכאמדוע שכ

 (ט"של' מ סי"עיין טוחו) כיון דשכירות אינה משתלמת אלא בסוף

' והאדם שכיר הוא כל ימי חייו על האדמות לעבוד עבודת ה



 

 

יד -גליון שארית מנחם   

יהושע בן לוי כיון ' וזהו שדרש ר, ואינו משתלם אלא לבסוף

ם חפשי דהיום לעשותם ולא למחר ויש סוף למצוות דבמתי

ממילא היום לעשותם , ונעשה חפשי מן המצוות ושייך סוף

ואין זה , ומחר לקבל שכרם מכיון שאינה משתלמת אלא בסוף

 .אלא ילפותא אחת

פרשת אחרי שהגם ששכר א ובנועם מגדים "והנה עיין בחיד

מ בשביל גדרים שקיבלו עליהם "מ, מצוה בהאי עלמא ליכא

ואפשר דהטעם לפי , ישראל מגיע להם שכר גם בהאי עלמא

ט שכר מצוה בהאי עלמא ליכא שמא יהיה "מה שפרשו דמה

ומכיון שהוא , ט שעשה"תוהה על הראשונות ויבוטלו המע

א "וזש, ו"כ ונזהר בגדרים אין חשש שישמן ויבעט ח"פרוש כ

ת שכר מצוה "דהוא ר, (ד"ב כ"במדבר כ) ל"במשע' ויעמד מלאך ה

מ "מ, האי עלמא ליכאג שכר מצוה ב"שאע, בהאי עלמא ליכא

 .מכח גדר מזה יגדר מזה מגיע שכר לישראל גם בהאי עלמא

 הפטרה

המוציא במספר , שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה

צבאם לכולם שמות יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא 

שנמנו וגמרו טוב  (ב"ג ע"עירובין י) ל"ל דהנה אף שאחז"י .נעדר

אל יחשוב שום אדם שנברא שלא , לאדם שלא נברא משנברא

ובפרט עם , דבאמת יש כוונה מיוחדת על כל נברא, לצורך

והנכם היום ככוכבי  ('י' דברים א) נ"ישראל שנדמים לכוכבים כמש

והכוכבים בודאי אשר כל אחד ואחד יש צורך לכבודו , השמים

ד ואחד דמסתמא נקראים על שיש שמות לכל אח' והראי', יתב

, כ שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה"וזשה, שם פעולתן

המוציא במספר צבאם לכולם שמות יקרא מרוב אונים ואמיץ 

ומזה ראיה אשר שום איש לא , המבין צורך כל אחד ואחד, כח

  .וכל אחד נברא בכוונה מכוונת, נעדר

 ו באב"ט

טובים לישראל  שמעון בן גמליאל לא היו ימים' אמר ר

' תניא ר (א"א ע"ל) שם' ובגמ. (ב"ו ע"תענית כ) כחמשה עשר באב

ו באב ואילך תשש כחה של חמה "אליעזר הגדול אומר מט

דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה ) מכאן ואילך דמוסיף יוסיף' וכו

א "מ) עירובין' גמ' עי .ש"ודלא מוסיף יאסף עיי (יוסיף חיים על חייו

דעניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו ואפילו  (א"ע

ז אין בנו כח ומהאי טעמא פטורין אנו מהדין "להתפלל ע

דלכאורה ' שם הגמ בספריםכפי שפירשו , ה"כבעירובין דף ס

קשה דמקודם אמר יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין 

אמת וב, כ אמר כללו של דבר יכולני לפטור מדין תפלה"ואח

כיון שאי אפשר למיבעי רחמי אזי , שניהם עולים בקנה אחד

אבל אם האדון יכול , ד"עכ, עניות מעבירין על דעתו ודעת קונו

לומר עשה עמי ואיני זנך לכאורה אין לנו שום טענה מחמת 

 .עניות

ד יכול הרב לומר "איתא שאפילו למ (ב"ח ע"נ) כתובות' בגמ והנה

' מילי בעבד כנעני דלא כתיב בי לעבד עשה עמי ואיני זנך הני

 וכן נפסקה ההלכה, עמך לא' בי' עמך אבל בעבד עברי דכ

אבל יכול לומר לו צא מעשה  (ג"ק ל"ך ס"ז ובש"רס' ד סי"ע יו"בטוש)

ואפשר לפרש צא מעשה ידיך , א"ש ברמ"ידיך במזונותיך עי

ז דהיינו אם חבל במעשה ידיו בהקדושה מחויב "במזונותיך בד

, וזה צא מעשה ידיך במזונותיך, לא להנות ממזונותיולהתענות ו

ומשום הכי תלמיד חכם שהוא בבחינת עבד עברי אסור 

 ת"ח בשם ר"הבכ "מש' ועי, (א"תקע' ח סי"ע או"טוש' עי) להתענות

ואולי מהאי טעמא דגם לו , ח יש להתענות"דעל חטאין גם לת

פירוש ב' ועי, ש צא מעשה ידיך במזונותיך"אמר אדון עולם יתב

ד דאבות בפתיחה דהוא כמו סמי "פם "המשניות להרמב

רפואה שמועילים לחולה ומזיקין לבריא כן התענית מועיל 

ומזיקים לבריא , מטעם צא מעשה ידיך במזונותיך, לחולי נפש

' והנה עי. א"דיעות ה' מהל' פרק ג ם ביד החזקה"ברמב' ועי

ואיני זנך דהטעם שיכול הרב לאמור עשה עמי  (ב"ז ע"פ) ק"בב

המקדש ' ה לעבד ה"ומשו, הוא שילך בלילה לחזור על הפתחים

ה לא היו ימים "ומשו, הלילות לעבודתו אי אפשר לומר כן

טובים לישראל כחמשה עשר באב כי מחמשה עשר באב 

ועיין , שמחויבים לקדש הלילות מכאן ואילך דמוסיף יוסיף

זה שאמר ו, מתחיל העת רצון, ח"רל' א סי"מג' י שם ועי"פרש

א הגדול מכאן ואילך תשש כוחה של חמה היינו שתשש "ר

יום ליום יביע אומר שיקבל  ('ט ג"תהלים י) ה"וזש, כוחה של חימה

תפילתנו שעיקרם ביום על השפעות טובות בזכות כי לילה 

כ אי אפשר "ללילה יחוה דעת שעיקר לימוד תורה בלילה ע

ומר ואין דברים א" אין"אבל , ש אינו זנך"לומר האדון כל ית

 .ל"ק אזי בלי נשמע קולם קול תפלה וכנ"בתוה

 

 

 

 


