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( 275)     ואתחנן 

 )ג. כג(  ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר  ' ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה 

ללמד שלא   בא  אלא  התפלל?  עת  איזו  פירט  לא  למה 
לתפ כראוי  מוח  לי  אין  עתה  האדם  ולא  לה ייאמר   ,

וכנכון,   כראוי  אתפלל  לכשאפנה  רק  עתה  רק אתפלל 
, והיה עכשיובכל עת ועת תתפלל לפי העת ההוא של  

וזהו "איזה  העת   ַהִהואעת שירצה.  לומר  ָבֵעת  ", רוצה 
   ספר "מטעמי שולחן שבת"בכל עת שעומד בו.            

 
 ה. טז( )   יָך וק ֱאל   ' ַכֵבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך ַכֲאֶשר ִצְוָך ה 

חכמינו אמרו, שאם מצוה האב על בנו לעבור על מצוה  
חייבים   ואביך  'שאתה  בקולו,  לשמוע  אסור  שבתורה 

ַכֵבד ֶאת ָאִביָך  " כתוב:ה אפוא פירושו של  בכבודי'. זהו  
", שכיבוד ההורים יָך וק ֱאל   ' ַכֲאֶשר ִצְוָך ה ", רק " ְוֶאת ִאֶמָך 

השם   לציווי  בהתאם  רק  להיות  ממילא יצריך  תברך. 
" שנאמר  מה  היטב  ִצְוָךמתחוור  בדברות ַכֲאֶשר  רק   "

האחרונות ולא בדברות הראשונות שבפרשת יתרו, לפי 
יין לא ניתנה התורה, אבל עכשיו הרי כבר היו דשאז ע

כל מצוות התורה ידועות היטב ויאה היה לומר שכיבוד 
ַכֲאֶשר ִצְוָך  ורים חייב להיות בהתאם למצוות התורה "הה

 ספר "מעינה של תורה"                                    "יָך וק ֱאל   ' ה 
 

ֲעֵלה ֹראש ַהִפְסָגה ְוָשא ֵעיֶניָך ָיָמה ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה וִמְזָרָחה  
 )ג. כז(  ַהַיְרֵדן ַהֶזה וְרֵאה ְבֵעיֶניָך ִכי לא ַתֲעֹבר ֶאת  

זה שיראה משה את הארץ, הרי משה במה היה המכוון  
רצה להכנס לארץ ולקיים מצוותיה, ולא רק לראותה?  

", שכותב  ים הקדוש י אור הח והנראה בזה, לפי דברי ה" 
צפה    טעםה ישראל,  לארץ  ליכנס  למשה  ה'  נתן  שלא 

הקב"ה שעתידים ישראל לחטוא ויחרה אפו בהם, וחשב  
על הש יכפר  ובזה  בית המקדש  את  בעדם  למשכן  י"ת 

במדרש  ועוונ כדאיתא  .יד(  תיהם,  ד  הקב"ה )איכא  שפך 
ניצול זה  ידי  ועל  ואבנים,  עצים  על  ישראל    עם  חמתו 

מכליה, והנה אם משה רבינו היה נכנס לא"י ובונה את  
לא היתה אומה ולשון שולטת בו, ואם   הבית המקדש,

על כן   והיה  תחתיהם,  ביהמ"ק  ליטול  יכול  היה  לא 
ישראל ח"ו דין כליה, לכן לטובת בני ישראל לא נכנס  
שה'   נאמר,  הברכה  וזאת  בפרשת  והנה  לארץ.  משה 

הי עד  ישראל  ארץ  כל  את  למשה  האחרון,  והראה  ם 
המאורעות ופרש"י  כל  רבינו  למשה  הקב"ה  הראה   ,
היינו, שעתיד המתים.  שיחיו  עד  לישראל  ליארע  ים 

שבכלל ראיית ישראל כלולים כל המאורעות העתידים. 
הצ כי  היטב  מובן  זה  הינו לפי  הארץ,  את  לראות  יווי 

תשובה לבקשתו של משרע"ה להכנס לארץ, כי כשיראה  
העתיד המאורעות  ואת  הארץ  ידי יאת  שעל  יראה  ם 

כליה   מגזירת  ישראל  ינצלו  ביהמ"ק  וא"כ חורבן  ח"ו, 

ישראל.                                                   לארץ  יכנס  שלא  לטובתם  הוא 
 ספר "שיח הפרשה" 

 
 כל יהודי, בכל מצב, יכול להידבק בשכינה 

 )ד. ד(   יֶכם ַחִיים כְֻּלֶכם ַהיֹום וק ֱאל   ' ְוַאֶתם ַהְדֵבִקים ַבה  

ישראל נצטוו להידבק בשכינה, אך האדם עלול לטעות  
שלוש סיבות.    בשלולחשוב שאין הדבר אפשרי עבורו  

ת  א, משרשת התורה  "ה גנוזהד חמ בפסוק זה מבאר ה" 
לחשוב,וטע  שלוש עלול  האדם  אפשרות   יות  שאין 

הגופים, בעולם  בשכינה  והחומר   להידבק  שהגוף  לפי 
הקדושה. ואם בכל זאת יתכן חוצצים בין האדם לשכינה  

מיתה לאחר  רק  זה  הרי  הנשמות, שאז  הדבר,  בעולם   ,
גוף, ושוב אין דבר שיחוץ בינה לבין הנפרדת הנשמה מ

השכינה. הטעות השניה שעלולה לעלות בלבו של אדם  
ישנ אם  שאף  רק היא,  זה  אפשרות  נשגבים    ה  צדיקים 

גופם את  שום   שקדשו  ואין  עליונות,  למעלות  ונתעלו 
חוצץ בינם לשכינה הקדושה. והטעות השלישית,    דבר

בשכינה  להידבק  זוכים  מעט  מתי  אותם  אף  כביכול 
רק   לכך  זוכים  חיותם,  בחיי  הארצי   באחרית בעולם 

ככות, לאחר  דהתעלות והז  לש ימיהם, לאחר שנים רבות  
נו וכשל כח גופם, בכל יצרם. על כך באה התורה  יזקהש

" אלא  הדבר,  כן  לא  ַבה ְוַאתֶ ואומרת,  ַהְדֵבִקים    ' ם 
ַהיֹוםוק ֱאל  כְֻּלֶכם  ַחִיים  להידבק  יֶכם  אתם  יכולים   ,"

 " עולם?  ובאיזה  בחיי ַחִייםבשכינה,  הארצי,  בעולם   ,"
" ח ומי?  סגולה,  כְֻּלֶכם יותכם.  יחידי  מעט  רק  ולא   ,"

 א רק באחרית ימי הזקנה.                           ל,  "ַהיֹוםואימתי? "
 ספר "ומתוק האור"                                                         

 
 המצוות לטובת האדם 

ָקיו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְוָך ַהיֹום ֲאֶשר   ְוָשַמְרָת ֶאת חֻּ
 )ד.מ(  וְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ִייַטב ְלָך  

מדובנא אמר   לעבד  המגיד  דומה,  הדבר  למה  משל   :
אדונו, יום אחד צוה האדון    נאמן שהיה נענה לכל צרכי

גדולה קניה  לו  לקנות  מפורטת,    לעבדו  רשימה  מתוך 
כששמע העבד את צווי אדונו נאנח אנחה עמוקה איך 
 ישא כל זאת על גבו, וכאילו חש את גבו מתמוטט תחת 
כל   את  להוריד  היכן  אדונו  את  העבד  שאל  המשאות, 

ענה עקב    המשאות.  שלך  מתנה  זאת  כל  האדון  לו 
ו לביתך.  הביאם  זאת  המסירותך,  שמע  אשר  בעת  נה 
ה כל  כאילו  חש  ונעשה ההעבד  נמוגה  תמוטטות 

יותר לרגליםלק היתה  לא  שהרשימה  חבל  נאנח  ורק   ,
 " לך  ארוכה. זה שאמר הכתוב  ייטב  כל  ולבניך אשר   ,"

המצוות הם לטובתך ולתועלתך ואם תדע זאת יקל עליך 
 העבודה ותעשה בשמחה וטוב לבב. 

 ספר "אוצרות התורה"                                                            



 " ומצאת כי תדרשנו"
ִתְדְרֶשנו ְבָכל  יָך וָמָצאָת ִכי  וק ֱאל   ' וִבַקְשֶתם ִמָשם ֶאת ה 

 )ד. כט(  ְלָבְבָך וְבָכל ַנְפֶשָך 
זצ"ל פירש   מסלנט  ישראל  "רב  אימתי  רק וָמָצאתָ :   ?"
". מוסיפים ִכי ִתְדְרֶשנו ְבָכל ְלָבְבָך וְבָכל ַנְפֶשָך , " בתנאי

מן בשמו:   יותר  לפעמים  מצליחים  הרשעים  מדוע 
. אלא 'קאיהצדיקים הלא אמרו 'קושטא קאי שיקרא לא  

אנשי   ואילו  השקר.  למען  באמת,  'עובדים'  שהרשעים 
תם באמת! זהו ההבדל.  דועבאמת, לא תמיד עושים את   
הוא למען השקר. עשייה  אם  עמל אמיתי 'מצליח', גם  

לא יועילו, גם אם עמלים הם למען האמת.                                                    ועמל שקריים
 י" ספר "ברכת מרדכ 

 
 איך ניתן להיות שקוע בלימוד בדרכים 

 )ו. ז(   וְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרך 

בכל עת ובכל שעה אפילו    התורה מצווה אותנו ללמוד 
ו בדרכים. וצריך להבין, איך יכול האדם להרגיל נבהיות

את עצמו להיות שקוע בדברי התורה בדרכים שדרכם  
הדבר  אלא  הדעת,  ובלבול  המולה  של  מוקדים  להיות 

ד מא לווהוא לומד בבית המדרש, אם ה  איךתלוי באופן  
שק אכן  וברפרוף  עצמו,  שבשטחיות  לרכז  לו  יהיה  ה 

אולם אם הוא לומד כדבעי בבית המדרש בעיון והעמקה  
מוחו ממילא קשה לו להסיח דעתו   אתוהלימוד תופס  

 מלימודו. בלכתו בדרך.                         
 ספר "לתתך עליון"                                                          

 
 )ו. ח(   ן ֵעיֶניָך ְוָהיו ְלֹטָטֹפת ֵבי  

. וצריך  )סנהדרין ד.(ים, פת באפריקי שתים  תטט בכתפי ש 
קי' למצות תפילין? יש לומר: ילהבין עניין 'כתפי' ו'אפר

תפילין של ראש מורות על כך שהשי"ת מושל בעליונים 
עד    ובתחתונים שמשפיע  על  מורות  הרצועות  ואילו 

קר לכן  הארץ.  " ואטבור  התפילין  על שם טוטפותות   "
', שהן שתי מדינות בשני קצות  הארץ,  קי י אפר ' ו'כתפי' 

מקצה   היא  השי"ת  של  ממשלתו  כי  מורה  שמן  אשר 
 העולם עד קצהו.         
 קרה" רב רובין זצ"ל בספרו "שנים מ                                    

 
 )ו. יא(  ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעתָ 

מוזכר:  בפרשה  אצלנו  כאן  מדוע  שואלים המפרשים: 
ְוָשָבְעתָ " "ְוָאַכְלָת  מוזכר  ולא  שמוזכר  וברכת "  כמו   ,

רשה פשבים בשתי דרכים: א( כאן ביבפרשת עקב? ומי
אוכלם אינו חייב  שמוזכרים פירות משבעת המינים שמי  

בפרשת עקב שם מוזכר הלחם  ברכת המזון. לעומת זאת  
, ועל הלחם  " בה לחם  אכל ו ארץ אשר לא במסכנות ת "

" שם  מוזכר  ולכן  המזון,  ברכת  לברך  ב(  וברכתיש   ."
לארץ,   ישראל  כניסת  על  מדברים  בפרשה  הפסוקים 
של  במצב  נמצאים  היו  עוד  לארץ  שנכנסו  והזמן 
מלחמה, והיה מותר לאכול כל דבר שימצאו, גם אם אינו  

שאדם שאוכל דבר אסור   כהההל , ו)חולין יז.(מאכל כשר  
אינו מברך לא בתחילה ולא בסוף. ולכן כאן לא הזכיר 

שכבר  עקב  ובפרשת  רק    ברכה,  ואוכלים  לארץ  נכנסו 
כשר, כשאוכלים צריך לברך לפני ואחרי האכילה, ולכן 

     שולחן אליהו  .                               " וברכתכתבה התורה "
 

 בצלים תלושים שצמחו בהם עלים   הלכה: 
עלים  שצמחו  שבבית  ירקות(  שאר  הדין  )הוא  בצלים 

איסור  יבשנה השביע אין בעלים  או קדושת ת,  ספיחין 
שביעית. חלב מפרה שאכלה פירות שביעית או ספיחין: 
בחלב  שביעית  ספיחי  איסור  ולא  שביעית  קדושת  אין 
שביעית..   ספיחי  או  פירות  האוכלת  מפרה  שנחלב 
 תבשיל מירקות או פירות שביעית שהוא מר מדי ואפשר

בני אדם נמנעים מלא לו במצב הזה אין וכלמתקו, אם 
 ספר "פירות שביעית מתק.                              כלו עד שיוולא

 
, לכן אין טעם להישאר  רצינים נה אינם  י: נדודי ש פתגם 

ספר    ער בגללם.                                                     
 "שמחלה" 

 
 מפקיד שמכר את הפיקדון לעניין כפל   : חקירה 

קח, או שהגנב חייב למפקיד  והגנב משלם את הכפל לל
 ( כז -המידות לחקר ההלכה יג)והמפקיד חייב ללוקח 

 ספר "קובץ יסודות וחקירות"                                                      
 

 : איזהו חכם סיפור 
על האדם פלוני, ששמו     לרבי חיים מבריסקסיפרו לו  

בביטול   ידיורבי חיים    יענהולך לפניו כחכם מופלג. ה
פיו ניכר היה שאין דעתו נוחה מאותו אדם.    ומעקימות

כלום אין בו במר שום אמונת חכמים ? שאלוהו. יש ויש 
אמונת חכמים, השיב רב חיים, אבל אינני מאמין שאותו 

 דף )קפ(     ב'   וחלק" חלק   ספר "חד                       אדם הוא חכם. 
 

 שלום   שבת 
  בת  אסתר  הדסהיוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים,  

רבקה,  קטי  ,זהרה  בן  אליהו  ,בחלא  רחל בן  אברהם   בן   אליהו, 
ויקטוריה    ראובן,  תמר מרים,  קארין  בין  בנימין  סשא  איזא,  בן 

יהודה בן מלכה, אליהו בן מרים,   רפאל  חנה,  ג'ויס  שושנה בת 
שלמה בן מרים,  שמחה ג'וזת בת אליז, אבישי יוסף בן שרה לאה,  

,  ליזה  בת  רבקהבן חנה אנושקה,    אלחנןאוריאל נסים בן שלוה,  
עזיזא, חנה בת    'רד שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בתריש

רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק  
שמחה.   היימה  מרטין  בת  רייזל  יעל  ציפורה,  הגוןבן    : זיווג 

ולציפורה לידיה בת רבקה, ליוסף רחל מלכה בת חשמה,    לאלודי
רבקה. בת  למרים  רבקה,  בן    אסתר   בת  לחנה  הצלחה    גבריאל 

לבנה מלכה בת  לשל קיימא    זרע  ברכה   שמחה   בן   מרדכי  וליונתן
עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'ייזל לאוני. לעילוי נשמת: ג'ינט  

, משה  חמסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בל
 בן מזל פורטונה, אליהו בן זהרה. 

 
 
 

 

 


