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 ע"ה   מרים  בת  לונהלע"נ:  נ"י  סמדר  בןמיכאל מאיר  I נ"י  אורהבן   דודלזווג הגון:  

 

 (ג, כד)קים אתה החלות" "ה' אל
 אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חנם". )רש"י(

את   שנפסע  מחט,  של  כחודו  פתח  לו  שנפתח  מאתנו  מצפה  הוא  ברוך  שהקדוש  אמרו,  חז"ל  חיים",  ה"טל  בעל  פירש 
נו פתחים כפתחו של אולם. אבל, לאמתו של דבר, הרי גם את  הפסיעה הראשונה, והוא יעשה את כל השאר, הוא יפתח ל

, והוא הנוטע בנו את הרצון. אמר משה רבינו: "ה'  הצעד הראשון עוזר הקדוש ברוך הוא לעשות. הוא הנותן בנו את הכח
 אלקים אתה החלות", גם ההתחלה ממך היא, לפיכך איני מבקש אלא מתנת חנם.... )לאור הנר(  

 
 ( ג, כו)מר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" "ויא

למה מכוונות המילים בדבר הזה? חז"ל אומרים, שמשה ידע בקבלה, שכל תפלה שיאמר בה את המלה 'נא' שתי פעמים,  
 ל נא רפא נא לה", והתקבלה תפלתו. -תתקבל התפלה. ואכן, כאשר הצטרעה מרים, התפלל משה על אחותו: "ק

כנס לארץ ישראל, ועל כך נשא תפלתו, אמר: "אעברה נא", רצה להוסיף ולומר: "אראה נא"  יאשר ביקש משה להגם כאן, כ
וכך היתה תפלתו מתקבלת, לאחר אמירת נא שתי פעמים. לאחר שאמר משה "אעברה נא", אמר לו ה': "אל תוסף... בדבר  

 אל תאמר שוב את המלה נא בתפלתך. )דברי אליהו(   -הזה"  
 

 (ד, ב)פו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות ה' אלוקיכם" "לא תוסי
כגון חמש פרשיות בתפילות, חמשת מינין בלולב, וחמש ציציות )רש"י( לכאורה, יכול אדם לשאול, מה רע בכך, אם אוסיף  

 הרי אני מהדר יותר?   -עוד פתיל ציצית או עוד פרשה בתפילין 
ה"ק רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע שהמשיל את הדבר, לאדם אחד אשר חלה וחש בבטנו. כאשר הגיע הרופא  הסבר לכך נתן הג 

ובדק אותו, אבחן מיד מהי מחלתו ורשם לו תרופה, בהוסיפו שמתרופה זו עליו לשתות כף אחת בבוקר וכף אחת בערב. 
הנה   מאד!  שמח  התרופה,  בקבוק  את  לידיו  האיש  קיבל  החל   -כאשר  בלבו,  הפקק  חשב  את  החולה  חלץ  קרובה,  מתי 

במהירות, ולגם את כל הבקבוק בפעם אחת... כמובן שהנזק אשר נגרם לו מלקיחת התרופה כולה בבת אחת היה גדול. כן  
המשיך ואמר: כשם שכל בר דעת מבין כי יש לקחת בדיוק את המינון שאמר הרופא, כן הוא גם במצוות ה',    -הוא הנמשל  

 יים את מצוותיו, אך לא להוסיף עליהם בפעם אחת הכל ואף לא לגרוע מהם!  הבורא יתברך ציווה לק
 

 (ד, ז)"כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כה׳ אלקינו בכל קראנו אליו" 
לכאורה, מן הנכון היה לכתוב ״כי מי גוי גדול אשר לו אלקים ׳קרוב׳ כה׳ אלוקינו״? אלא אמר המגיד מדובנא זי״ע משל  
לאדם שיש לו קרוב והלך אל קרובו שיעזור לו. בפעם הראשונה השניה והשלישית, עוזר לו, אך אחר כך כבר נתיישן ואינו  

בים, בכל פעם הוא הולך אל קרוב אחר, שאצלו הוא חדש ומוכן לסייע לו.  רוצה לעזור לו יותר. אבל מי שיש לו הרבה קרו
והנמשל: הקב״ה, הוא לכל איש כמו הרבה קרובים לאין שיעור וסוף, ובכל רגע ורגע עוזר לו, ואינו מתיישן אצלו, והוא כמו  

 שיש לו בכל פעם קרוב חדש. וזהו "מי גוי גדול אשר לו אלוקים 'קרובים'... )פנינים(
 
 ( ד, טו)ונשמרתם מאד לנפשותיכם" "

הגה"ק מבריסק זי"ע היה אומר בשם הגה"ק רבי ישראל סלנטר זי"ע: לפעמים רואים יהודי שגם אם בדרך כלל הוא לא  
הוא   שמחויב  למרות  כיפור,  ביום  לאכול  או  בשבת  לנסוע  תוקף  בכל  יסרב  קשה,  במחלה  כשנחלה  אבל  לחומרות,  נוטה 

 צדקות" זו? לעשות על פי דין, מה פשר "
אלא ההסבר הוא: כל זמן שהאדם בריא יש לו שש מאות ושלוש עשרה מצוות לקיים, ואז יצר הרע מתחלק על כל שש  
מאות ושלוש עשרה המצות. אבל בשעה שאדם חולה, מוטלת עליו מצוה אחת חזקה. והיא: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"  

ל כולו, ונלחם בכל כוחו להכשיל את האדם בקיומה, ולכן הוא  וכאשר יש לאדם רק מצוה אחת אז היצר הרע אחוז בה כ
 נעשה פתאום "צדיק" ולא מוכן להישמע להוראות התורה במצבים אלו... )פנינים(



 ( ה, טז)"כבד את אביך ואת אמך כאשר ציוך ה' אלוקיך למען יאריכון ימיך ולמען יטב לך"  
היותו מאז  נהג,  זצ"ל  אויערבאך  זלמן  רבי שלמה  כבדו  מצוה"-"בר   הגאון  אמו שאוזניה  באוזני  מגלת אסתר  לקרוא את   ,

משמוע. במשך ימים רבים היה מכין את הקריאה, בטעמיה ודקדוקיה. בשעת מעשה התאמץ לקרוא בקול רם סמוך אליה,  
כדי שתשמע את קולו שלא בעזרת מכשיר השמיעה בו השתמשה חלפו עשרות שנים, ואחד מבניו החליף אותו בתפקידו.  

אחר מכן אמ ר הבן לאביו הגדול: "כמדומה לי שהיא לא שומעת כל תיבה ותיבה"... השיב לו רבי שלמה זלמן בפשטות:  ל
 "מעולם לא עלה על דעתי שהיא שומעת, כל מה שעשיתי לא היה אלא כדי להפיס דעתה ולכבדה". )הליכות שלמה( 

 

 (ו, ד)"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" 
יה נהגו  הפורים,  לביתביום  להגיע  פוזנא  ר  ודי  אייגר   'רבם,  תורה.עקיבא  בדברי  ולעסוק  שולחנו  סביב  לשבת  רק    ,  לא 

לם התענגו על דברי התורה שנאמרו בה,  והתלמידים היו מגיעים לשם, אלא גם כל בעלי הבתים לא ויתרו על הסעודה, וכ
מן הבאים צריך היה לומר משהו. לפתע הגיע תורו של יהודי  התלויים בשערה שנידונו באותן שעות. כל אחד על הפלפולים  

מלימוד ומפלפול. "אינני יודע", נסה להתחמק, אולם רבי עקיבא עודדו שלא יתבייש, ואמר לו  בעל בית אחד, שהיה רחוק  
ר: "שמע ישראל  כי בפורים כל אחד צריך לומר משהו. בלית ברירה קם היהודי, דפק על השלחן, השתיק את הצבור ואז אמ 

: "דבר התורה שלך הוא פלאי פלאים", אמר לאותו בעל בית, "יודע  רבי עקיבאה' אלקינו ה' אחד". לשמע הדברים נהנה  
אתה מדוע? משום שעל כל מה שהתלמידים שלי אמרו, ביכולתי להתווכח, לפרק, לדחות את דבריהם ולהוכיח להם שאינם  

ואילו איתך, בנו יכול להתווכח, הרי כל מה שאמרת הוא אמת לאמיתה"! אחד מן השוחטים בעיר,  שא  צודקים,  זה אינני 
דה, התערב ואמר: "אני כן יכול להתוכח"... "אם כן", אמר לו הרב, "הינך מפוטר... השיכור אומר בקול,  יששתה יתר על המ

 י, אינך יכול עוד לשמש כשוחט".  את מה שהוא חושב בלבו... אם בתוך תוכך יכול אתה להתווכח על אותו משפט בסיס
 

 (ו, ח)"וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך" 
ים זצ"ל יין טוב על ידי המשרת שלו. שאל הרה"ק את המשרת, האם  פעם שלח בעל הבית אחד אל הרה"ק בעל המאור עינ 
יח תפילין, והשיב שמנהגו לקום בבוקר השכם ולהתפלל תיכף, והיום  הניח תפילין היום, והשיב בשלילה. שאלו מדוע לא הנ 

והלך לאכול, ואחר   איחר לקום, והיה צריך לעשות תיכף דברים שצריכים בבית, ולא יכול להתפלל תיכף, ואחר כך חלש ליבו
לו הרה"ק שהוא שטות, שוודאי לכתחילה אסור לאכול   כזה. אמר  ולהניח תפילין באופן  האכילה, שוב לא רצה להתפלל 
קודם התפלה, אבל אחר שכבר אכלת, היה לך להתפלל ולהניח תפילין אחר כך. כשהלך מ שם המשרת נענה המאור עינים:  

של מצוה, אפילו מהפחות שבפחותים, הרי המשרת הזה שקל בעיניו לא להניח    מזה יכולים אנו לראות כמה גדולה כוחה
אינם   בודאי  והרצועות  והבתים  התפילין  וגם  נקי,  ובגוף  הראויה  בכוונה  מניחם  אינו  כן  גם  בודאי  ומסתמא  כלל,  תפילין 

 כשרים כל כך אצלו, אפילו הכי הכרתי בפניו שחסרה לו המצוה של תפילין.  
 

 (ו, יח)"ועשית הישר והטוב בעיני ה'" 
. כאשר הדבר  רבי חיים קניבסקי זצ"ל מנהל גמ"ח כספיםים משורת הדין. פעם היה  זו פשרה, לפנ: הישר והטוב  כתב רש"י

הוקשה עליו, העביר את ניהול הגמ"ח לבנו, וכך הדריך את בנו בנוגע להלוואות שלא הושבו: "חובות שנראה כי כבר לא  
בעלים למחול עליהם"! ואמר רבי חיים משמו של    יפרעו, החזר לגמ"ח מכספי הפרטי! כספים אלו הם כספי צדקה ואינני

 , כדי שיוכל הלווה להחזיר לו... )מנחת תודה( לגול לרדת בג םיעתיד  והמלוה הוא  ,אדם מת בלא לפרוע חובשהאריז"ל שכ
 

 ( ז, ב)"לא תכרות להם ברית ולא תחנם" 
ולח הרבי את מנעליו לתיקון. עברו ימים, ובמקום השתקע  בשכנות השר שלום מבעלז התגורר סנדלר נכרי, ואליו היה ש

סנדלר יהודי. שמח הרבי והחל לשגר אליו את המנעלים. לפליאת מקורביו, לשמחה מה זו עושה"? הסביר הרה"ק: "מאז  
וה  ומתמיד, כאשר מסרתי מנעלים לאמן הנכרי, נקפני לבי, שהרי נצטווינו על איסור 'לא תחנם', ואם תובע הוא מחיר גב

מדי, הריני עובר על לאו זה בהוסיפי על שכרו, ועכשיו שאינה הקב"ה סנדלר יהודי לעירי, ולגביו לא יהיה כל חשש של  
 תשלום גבוה משכרו, לא אשמח"?!  

 
 ( י"א -ז' )את החקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם" ושמרת את המצוה ו"

ליטול שכרם.   לעולם הבא  ולמחר  לעשותם"  מצוות    (רש"י) "היום  קיום  עיקר שכרו של האדם על  המגיד מדובנא,  כותב 
די לאפשר  , אם כן, כיצד זה מוצאים אנו בתורה הבטחה לברכת שמים גם בעולם הזה? אין זאת אלא כ ה"בהשי"ת הוא בעו

לנו לקיים מצוותיו כדי שנזכה בכוחן לחיי העולם הבא. משל למה הדבר דומה, לאדם ששכר עגלון להסיעו ממקום למקום,  
ותנאי התנה איתו, שאת שכרו ישלם רק כאשר יגיעו אל מחוז חפצם. אבל העגלון היה עני, ולכן התחייב השוכר שאת דמי  

ל לא יגיעו למחוז חפצם. כך גם שכרו של עובד ה' הוא לאחר שהגיע למחוז  המספוא לסוסים ישלם לאלתר, כי ללא האוכ
לו   שיתאפשר  כדי  אך  השי"ת,  במצוות  ולדקדק  לעמול  "לעשותם",  משועבד  הוא  "היום"  אבל  הבא,  בעולם  חפצו, 

 לם הזה."לעשותם", שיוסרו ממנו כל המכשולים והמפריעים להגיע אל התכלית הסופית, זקוק הוא לברכה וחיים כאן בעו



 ( ז' -ו' )"ודברת בם" 
ממשיל זאת לאדם שניתק את פסי הרכבת בקטע    דורשת "ולא בדברים אחרים". רבי ישראל סלנטר היה  (י"ט:)הגמ' ביומא  

אלפי קילומטרים של    מה חשיבות יש לכמה מטרים לעומתיכול להיתמם ויאמר,  אדם  לכאורה אותו    ,קצר של כמה מטרים
  , הגם שאלפי שנים י מ"ממיט אסון גדול על נוסעי הרכבת. כך גם ע  מסילת הברזל. אבל כל בן דעת מבין, כי במעשה זה הוא

 לשעה קלה, נזקה גדול וסכנתה מרובה עד למאוד.   לו גםועמלים בתורה, מ"מ כל הפסקה בלימוד שלא לצורך, ועוסקים 

 
 בם... בם... בם... 

אדם קל דעת ומזלזל במצוות נזדמן פעם אחת לחצרו של רבי גרשון העניך מראדזין. הוא ראה את הרבי   -( ו, ז)"ודברת בם" 
זה. השיב 'בם, בם, בם'  'בם, בם, בם'. שאל האיש את הרבי לפשר  ומהמהם בנעימה קצובה:  ואנה,  לו    פוסע בחדרו אנה 

נאמר    -הרבי: פסוק מפורש הוא   זה  לו הרבי: על  'בם, בם, בם'. אמר  בנימה היתולית  לפזם  גם הלה  'ודברת בם'. התחיל 
 הפסוק 'צדיקים ילכו בם ורשעים יכשלו בם' )הושע יד, י(. 

* *   * 
ברכות  )"בראשית", והתורה שבע"פ מתחילה    , התורה שבכתב מתחילה באות ב'( מובא ב"קול אליהו")אומר הגר"א מוילנא  

פה, הרמוזות    שאמרו חז"ל "בם" יש לך רשות לדבר, היינו בתורה שבכתב ובתורה שבעל  "מאימתי", וזהו  -באות מ'    (ב'.
 בקודש", ששתי התורות ניתנו למשה רבנו ע"ה בהר סיני.  "ה' בם סיני (י"ח -ס"ח  )במילה בם, וזה מה שכתוב בתהילים 

 

 יש לך אישור?!
לרבות תלמידי  שמעון העמסוני היה דורש... עד שבא רבי עקיבא ולימד "את ה' אלקיך תירא"    -(  ו, יג)את ה' אלקיך תירא"  "

המגיד מדובנא זי"ע הסביר מה הכריח את רבי עקיבא לכלול יראת תלמידי חכמים עם יראת ה',    (קדושין נז ע"א)חכמים!  
פי משל: היה היה עני עיוור שהיה מחזר על   אולם,  הפתחים  על  לו במה להשביע את רעבונו.  נדבות, כדי שיהיה  מקבץ 

אנשי עירו לא היו עשירים, ובקושי רב עלה בידו לאסוף מעות לכדי חיותו, ולכן עלה בדעתו לנסוע למדינה אחרת, אולי  
וסידר ל למקום,  יוליכו ממקום  לויה אשר  בן  לו  עיוור לקח  כיון שהיה  בניקל.  יותר  נדבות  יקבץ  רישיון מעבר  שם  עצמו 

למדינה אחרת. ויהי אך יצוא יצא מעירו ופנה לעבר הגבול, עצרוהו שומרי הגבולות וביקשו את האישור הנדרש למסעו,  
הוציא העני מחיקו את האישור והראה להם. אמרו לו: אכן הדרך פתוחה לפניך לנסוע ממקום למקום, אולם היכן רישיון  

נה העני: באישור כולל רישיון גם לאותו אדם, כי כתוב בו כך: ״פלוני העני העיוור  המעבר של האדם אשר מוליך אותך? ע
נתונה לו רשות לנסוע מעיר לעיר וממדינה למדינה״, והלא עיוור אינו מסוגל ללכת לבדו, ואם כן בודאי הרשות נתונה גם  

כיון שהתורה אומרת ״את ה' אלקיך תירא״, הלא האד  יודע  למי שמוליך אותו... והנמשל:  ם הפשוט נחשב כעיוור שאינו 
ומסוגל לראות את הדרך הטובה שיוכל לרכוש את היראה, על כרחך שעלינו לירא אף מהתלמידי חכמים המלמדים את  

 האדם בינה ודרכי היראה, שאם לא כן איך נשיג יראת ה'...  
 

 אל תברח   -  חליפו כ וי ה' יחקו
ם  מ צעים לשם רוכה  קום.מל   קום מלעבר מ   -וא  הם ה ל ש ש פנ הלה שאשנם כ י  ויץ. ו לים אל שפיעמ בים ה שנם רו ילמים א בי
יד  מו   -ויץ  ושבמים  י יקות הפינס הלים ו בכהר כבות,רכל ה נסע בכות לם זנה לה קמ יס הטר כ  י',צרי אשפין 'ח עה מיעסיס נטכר
בת,  כבת לר כברים מרוהם ע   ש...חדעד ה יבר העסע למלים בחי תמו  תב כרל הלים עוסף, הם עכנעד ה יעים אל הגימ  שרכא

גע, לא  רהים מ נה ינם נם אה  .בא..עד היע לגי הל   יצדתונות כר נבם כיהבות שחמ  -חד  עד אעים ליגי מש   ךאיבל, ו כבל לרכמרו
ינה  י אזוהיא, שת המא ה  הם...ל הנאה שזאת ה  תר.ויש  ה יק מפס הקום ולמ קום למת מ ק ללכים רשפח ומ  ה,הוות ה ים אשח
ה  יח רבה ליעסין נל בד בהה   חר...ום אמק ע לגי הל   יצדכקום  כל מו בשפק ח ם ר קום, הום משיו בם לא הה   ה!יח רב  יה, זוהיעסנ

היעסנההוא, ש  יצה  א מקמ  ה יא יא  ל ום  מ ום אמקחד  ב ייסטרה מחר עם  ו שה  וםמקמת  ברי לא ני,  ל ו  לא  'רק  היא  ות  היחה 
ו  בש  וםמקווה, לבר לרגע, להחתהלים ל גסינם מ ום, אמקל   וםמקמ  חו בר שים לפח הם, הם מ יישים שזה כל חש אני  כאן'...

ם,  ה  צריםסת, שם מקכנבית ה הרים למ מר וקבים במם ק ה  ם.מצת עצא אמים ל דם, ופוחמ צעים מדחפ ם מ ה  ו.ישכים עצאמנ
לכרהמ מ  יכ לעבודים  או  ב  ה.ולל  העב מק גם  חום  הם  סודה  מלנבסרי  הם  כי  מבב  ה.יתבה  הריםמ ות  ל רה מית  ל  פט ים 
  י ן, כישת לללכ  ים רהמ נה מות חהומ   -נה  ותי יש ח ים כרהמם מ עור ה ישב  עור...ישים לצר  רבית כבהים, ומ ילימים ובלפונטב
מ חמ לה כ חר  שה  יום  עוד  בם  האנ  ה...יח רל  תללשים  אם  לכו,  י ניס  ח וסדר  שמם  שלצי  ייי ח  -דות'  ודבת'ה  עה  ו  פכ ה הם 
  ום...קום משים לרהמ לא מים ובם יושה  הזאת, בה הע שי הצחים ברדתסיצד מים כ עינם יודם אה  ם!נ הילג
  ך מן לורא זבגם אם ה ח! ובר ש לפח ך! אל תלום ש מקהיה בת (כד, יב מותש)ם! יה ש הו-ה ר הלי ה נו: עלה אתאמ  שורא דור בה
נקדה  ך לתוביא אהצה ל ושם רה  טרה!הי מו ש ו איז זות הודדתמהש בי כר שברח! זאל ת  -  חי כונום ה מקב   שיקות וודדתמה
ש  פח ל תא  -ם  יה שה  זו! ה  ותודדתמהך במ צה מו ורא רבהדה ש ונק צא את המסה ל נ  ר! קום טוב יותמ ל  ךת ונף אממת, לויסמ
 ( נקאפיס -ת של אור  דונק) ץ. ראני ה ל פנד עיות נע והל
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 חינוך הבנים 
הבנים? אלא,   מדוע לא נאמר "ודברו בם" כהמשך ישיר לתחילת הפסוק, העוסק בחינוך -( ז' -ו' )"ושננתם לבניך ודברת בם"  

כי אם אדם ואת החינוך    "ודברת בם" הינו ציווי המופנה אל האב המחנך,  הטהור  רוצה להטמיע בבניו את לימוד התורה 
חיה. וכפי שמסופר, פעם מישהו    והמצוות, צריך בראש ובראשונה לעשות זאת בעצמו, ולהיות להם לדוגמא   לקיום התרה

  היטב. אמר לו הרבי, העובדה שאתה בא לבקש ברכה שבנך ילמד, היא סגולה   הגיע לרבי מקוצק, וביקש ברכה לבנו שילמד 
אם אתה רוצה שהוא עצמו אכן ישב וילמד,    ברכה שבנו ילמד, אבל   נפלאה שתגרום לכך שגם הוא בבוא היום יגיע לבקש 

בעצמך. ללמוד  להתחיל  ושננתם  עליך  וכו'  הדברים  והיו  וכו'  ה'  את  ל"ואהבת  כהמשך  הפסוק  מובן  פתח  לבניך"   לפי"ז   ,
 בציווי על לימוד התורה. בציווי על אהבת ה' ועל מסירות נפש לה', והמשיך 

 

 התבוננות 
ידך ואת  גדלך  את  עבדך  את  להראות  החלות  כד)החזקה"    "אתה  רבה) במדרש    -  (ג,  זה את    (דברים  דרשו חז"ל על פסוק 

 לא יבין את זאת"!   יש בער לא ידע, וכסיל: "מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך, א(צב פרק)הנאמר בתהילים 
הקרקע מאה אמה ויותר! הרואים   לאילן גדול וגבוה מאד, מאה אמה ויותר, ושורשיו נעוצים בעומק   ה הדבר דומה: למ  משל 

סבור    וחסר לב יעבור ליד האילן ולא יביט בו כלל ולא ישתומם, כי במחשבתו יהיה  יתחלקו לשלוש קבוצות: מי שהוא בער
ויתפעל מגובהו    לעומת זאת, מי שעיניו בראשו, ולו במעט, יביט משתאה על המראה הנפלא   ...כל האילנות דומים ושוים

מהסתעפות שורשיו הכבירים,    אולם החכם האמיתי, יבין ויתפעל לא רק מגובהו של העץ ופארו, אלא גם  של העץ הרם.
 ולבו יתמלא התפעלות גדולה. 

"איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת"...  הראשון    של הבורא יתברך:גם במתבונן בגדלותו    אמר המגיד מדובנא  כן הוא
 "מאד עמקו מחשובתיך"!  ראשו יראה ויבין "מה גדלו מעשיך ה'", אולם החכם האמיתי, יבין גם מה ולעומתו, מי שעיניו

 

 יף גורע כל המוס 
אחד נכנס אל שכנו,  פסוק זה, הסביר המגיד מדובנא במשל: אדם    -  (ד, ב)"לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם"  

תמה  מדוע אתה מחזיר לי שתי כפות    קטנה.  ממנו להשאיל לו כף. למחרת חזר השכן והחזיר לו את הכף ועוד כפית  ובקש
לי כף אחת, אולם הכף שהשאלת לי,השיב השואל  נכון    כף אחת?  והלא השאלתי לך רקהמשאיל   היתה    אמנם השאלת 

שתי    הבין המשאיל, כי דעתו של שכנו השתבשה עליו, אף על פי כן, נטל את  י כפות.מעוברת וילדה... לפיכך, הא לך שת
ושוב בא זה והחזיר    לאחר כמה ימים, חזר השכן ובקש להשאיל לו כוס. השכן השאיל כוס אחת,  הכפות ללא אומר ודברים.

לימים בקש השכן לשאול    נטל המשאיל את שתי הכוסות בשתיקה.  שתים, באומרו כי הכוס ילדה ב"מזל טוב" כוס קטנה...
זה כסף. שוטה  פמוטי  בלבו  זוג  לו בשמחה.  חשב המשאיל  פמוטים... אשאיל  לי ארבעה  יחזיר  ימים,    בוודאי  כמה  לאחר 

מח לא  שכנו  כי  המשאיל  ראה  הכסף,כאשר  פמוטי  את  החזרת    זיר  טרם  מדוע  שלי?  הכסף  כלי  היכן  בטענות:  אליו  בא 
וממתי שמעת    וכי ממתי שמענו על פמוטים שמתים?   צעק השכן   מתו???  הפמוטים שלך מתו...אמר השכן  סלח לי    אותם? 

אם הכף יכולה    תן ולא פצית פה.כאשר החזרתי לך שתי כפות, נטלת אוהשיב השכן בשאלה    על כף יולדת, או כוס יולדת?
אדם המוסיף על   את המצוות צריך לקיים בדיוק נמרץ, כיסיים המגיד   כן הוא גם הנמשל  ללדת, אף פמוטים יכולים למות...

 המצוות, בסופו של דבר עלול גם לגרוע מהן...
 

 רעיון  מהפרשה 
בל לקטן הזה צריכה להיות משמעות גדולה. כמה קטן הוא  דברים טובים באים באריזות קטנות. כך אומר הפתגם העממי. א

העם היהודי ביחס לשאר העמים. אבל תראו כמה משמעות הוא מכניס לעולם. כמה דגלים של מוסר וערכים וקידמה  
הבורא   הסיבה לקשר המיוחד שלנו עםשאנושית הוא הביא. לא בגלל גודלנו המספרי בחר בנו בורא עולם, מספרת פרשתנו 

 קשורה לחינוך האנושי המדהים שקיבלנו מן האבות, חינוך אותו אנו משפיעים על שאר העולם! 
 

 נקודה למחשבה 
 הארץ הטובה?   לשם מה היה צריך משה רבנו לומר שרוצה לראות את -( ג, כה)אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" "

 יראה לו רק את החלק הטוב,  דוש ברוך הואודאי יראנה?! אלא ביקש משה רבנו שהק והרי אם עובר אליה ב
 . )הרה"ק רמ"מ מקוצק( ודבר  ועל זה צריך האדם להתפלל תמיד לראות רק את הטוב בכל דבר

 
 

 !! היא לדעת שמשהו יקרה  אמונה אך  ,ת שמשהו יקרההיא לרצו תקווה  הפתגם:
 

  ~  בורךמו  שבת שלום ~
 

 


