
'ויאמר ה' אלי רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה. 
עלה ראש הפסגה וגו' כי לא תעבור את הירדן הזה' )ג כו-כז(.

יעקב אבינו ראה את הירדן תמיד
)בראשית לב יא( 'קטנתי מכל החסדים ומכל  על מאמר הכתוב 
האמת וגו' כי במקלי עברתי את הירדן הזה', הקשה בפירוש 
הטור על התורה מפני מה נקט לשון 'הזה', שמשמע כאילו 
והלא היה רחוק מאד מן הירדן שהוא  מורה עליו באצבע, 
רבי יהודה בן  ]עיין שם מה שתירץ בשם אחיו  בגבול ארץ ישראל 

הרא"ש[.

ותירץ אא"ז כ"ק אדמו"ר ה'אמרי אמת' זצ"ל )תרצ"ג ד"ה קטנתי(, 
ש'יעקב אבינו ראה תמיד חסדי השי"ת לנגד עיניו, כאילו 
נעשו עמו עכשיו', תמיד היה מודה ומהלל לבוראו על הנסים 
)שוח"ט תהלים קיח ב( על  חז"ל  שעשה עמו בוראו! על דרך דברי 
מאמר הכתוב 'יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו'–'ומי מעיד 
בהקדוש ברוך הוא? יעקב, שאמר: החסד שעשית עמי–לא 
ליום ולא לשנה, אלא לעולם, שנאמר קטנתי מכל החסדים' 
וכו'. אם כן הלא היה הירדן לנגד עיניו תמיד, גם כאשר היה 

במקום רחוק ממנו, ושפיר יכול לומר 'הירדן הזה'.

'הירדן הזה', שהרי  כאן באמת אין קשה כל כך לשון 
באמת עמד בסמיכות לירדן, והיה הירדן לנגד עיניו. אך 
עדיין צריך ביאור לשם מה נצרכה תיבה זו, ומה היה המקרא 
חסר באומרו 'כי לא תעבור את הירדן'. גם מתחילה אמר )לעיל 
פסוק כה( 'אעברה נא ואראה הארץ הטובה אשר בעבר הירדן', 

ומובן שהוא מדבר על ירדן זה שדיבר בו משה, ולשם מה 
צריך לבאר שכוונתו לירדן 'הזה'.

רב לך אל תוסף דבר אלי
בתשובת  לכאורה  שקשה  מה  נקדים  זה,  ענין  לבאר 
השי"ת למשה, 'רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה!', 
שלכאורה אינה מובנת. הלא בקשה טובה ביקש משה, ומטרתו 
לעבודת השי"ת בלבד, ולמה נענה בלשון קשה כל כך? וכבר 
עמדו בזה חז"ל במדרש )דב"ר ב ד(, ודרשו עליו את מאמר הכתוב 
)משלי יח כג( 'תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות', שמשה רבינו 

דיבר בלשון תחנונים–'ואתחנן', והשי"ת ]שהוא עשירו של עולם[ 
ענה אותו עזות–'אל תוסף דבר אלי'. ונאמרו כמה פירושים 

במפרשי המקרא על כתוב זה.

יישוב הארץ–מצוה תמידית
הרה"ק רבי יוחנן מטאלנא זצ"ל ביאר על פי מה שנאמר 
במסכת סוטה )יד.(: 'דרש רבי שמלאי: מפני מה נתאוה משה 
רבינו ליכנס לארץ ישראל, וכי לאכול מפריה הוא צריך? 
הרבה  או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: 
מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל, אכנס 
אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי. אמר לו הקדוש ברוך 
הוא: כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, מעלה אני עליך 
כאילו עשיתם'. ולכאורה המאמר תמוה, כי אם ביקש משה 
מצוות רבות, הלא היה יכול להרבות במצוות שכבר נצטווה 
בהן בחוץ לארץ, ולשם מה היה צריך דווקא מצוות חדשות 

של ארץ ישראל?

אלא שמשה רבינו ע"ה מעולם לא שבע מהמצוות שבידו, 
)קהלת ה ט(  )מכות י.( את מאמר הכתוב  חז"ל  כמו שדרשו עליו 
'אוהב כסף לא ישבע כסף', שהיה מבקש תמיד להרבות 
ביקש לנפשו את מצוות יישוב  מצוות ככל האפשר. ולכן 
ארץ ישראל, אשר היא מצוה המתקיימת מעצמה בכל 
עת אשר נמצא האדם בתוך הארץ הקדושה, גם בעת 
אכילתו ושתייתו, אף בעת שנתו, ואפילו בכל נשימה 
ונשימה, המצוה מקיפה אותו בתמידות בלי הפסק!

ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' )דברים ג, כג(
אע"פ שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם 
הטובים, אין מבקשים מאת המקום אלא 

מתנת חנם

אשראי למצוות הבאות
במעשיהם  'לתלות  מאי  יקר',  ה'כלי  הקשה 
הטובים', וכי יכול אדם לומר שראוי הוא לתשלום 
כלשהו תמורת מעשיו? 'הלא לעולם אין לאדם שום 
חוב על הקדוש ברוך הוא, כי כל המצוות שהאדם 
עושה אין בהם די השיב 'כעל גמולות כעל ישלם' 

)ישעיהו נט, יח('.

אין  הטובים'  במעשיהם  'לתלות  כי  ומחדש, 
פירושו לבקש שכר על מעשים טובים שבידם, אלא 
קאי על מעשיהם הטובים שרוצים לעשות בעתיד. 
והכוונה בדברי רש"י היא, שבשעה שהצדיק מבקש 
ונייחא לעצמו, אינו מבקשה כמטרה בפני  טובה 
עצמה, אלא מבקש זאת כדי שתהא לו אפשרות 
להוסיף עוד ועוד מצוות. זהו 'לתלות במעשיהם 
שזוהי  אף  הצדיק,  כי  לן  משמע  וקא  הטובים'. 
כוונתו הטהורה, בכל זאת אינו תולה במעשיו, כי 

אם במתנת חינם ללא חשבון כלל.

 ה' ֱא-ֹלִהים ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְּדָך
)דברים ג, כד(

אתערותא דלעילא תחילה
ידוע )איכ"ר ה, כא( הויכוח התמידי בין כנסת ישראל 
לבין בורא העולם הרוצה בתשובה. הקב"ה אומר 
אליכם',  ואשובה  אלי  'שובו  ז(:  ג,  )מלאכי  לנו תמיד 
שעלינו להתחיל את תהליך החזרה בתשובה, ואז 
הוא יתקרב אלינו. אך אנו מבקשים ממנו יתברך, 
)איכה ה, כא(: 'השיבנו ה' אליך' ואחר כך 'ונשובה', כי אם 

לא תפתח אתה תחילה, אין בכוחנו לשוב בתשובה 
מעצמנו. ומצאנו להרה"ק מרוז'ין זצ"ל )עירין קדישין, ליקוטים( 
)שם, פסוק כ( 'למה  שרמז זאת בלשון הפסוק שלפניו 
לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים'. וכה דרש: 
'למה לנצח', מה בצע כי תנצח אותנו בויכוח, והרי 
ֵחנּו', להתחיל בתשובה. 

ֹ
ּכ  

ׁ
ש 'תשכחנו', נוטריקון 'ּתָ

לכן וכי כך תעשה 'תעזבנו לאורך ימים'? אלא עזור 
לנו באתערותא דלעילא, ש'השיבנו ה' אליך', ואז 

בוודאי 'ונשובה'.

ואפשר שזהו שמשה רבינו אומר 'ה' אלוקים אתה 
החילות', תתחיל אתה, כך נשוב אליך.

ֹלא תִֹספּו ַעל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ְוֹלא 
ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו )דברים ד, ב(

בלי חומרות או הנחות
והרי הוא אומר בפרשת ראה )להלן יג, א( 'לא תוסף 
עליו ולא תגרע ממנו', ומהי כפילות המקראות 

הללו?

)עי' שיח  הרבי ר' בונים מפשיסחא זצ"ל  אלא ביאר 
שרפי קודש, כאן(, כי לא בא הכתוב כאן אלא ליתן הבטחה 

יצטרכו לתוספת חומרות חדשות  וערבות שלא 
וגדרים רחוקים, כי מי שלבו שלם ביראת ה' אין 
צריך לכל אלו. כי מוטב שיירא מה' וממילא כלל 
לא יקרב אל העבירה, מאשר שיירא מן העבירה 
ויצטרך חומות סחור סחור. וזהו שסיים )פס' ד( 'ואתם 

הדבקים בה' אלוקיכם'.

ולפי דרכו, שהיא ברכת הבטחה לישראל, אפשר 
לבאר את המשך הפסוק: 'ולא תגרעו', על פי מה 
)מכות כד. וברש"י ד"ה והעמידן( שהיו הדורות פוחתים  שאמרו 
והולכים בצדקותם, ולא היו יכולים לקבל עול מצוות 
הרבה, עד שבאו נביאים והעמידו על אחת עשרה, 
שש, שלש ושתיים, ועד שבא חבקוק והעמידן על 
אחת. לכך אומרת התורה שיזכו להיות ראויים ויראי 

ה', בלא שיצטרכו להפחית להם מן המצוות.

הסדר חוב למצוות
הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר זצ"ל היה רבה 
של ברלין בעת שהחלו הרפורמים מכרסמים בכרם 
ישראל. באו אליו המתחדשים בהצעה שיקצר מעט 
את נוסח התפילה, ואז יצטרפו אליו הרבה מבני 
הנוער שכעת קשה להם לעמוד בתפילה ארוכה 
כל כך. שחק ואמר: בודאי כך הוא, וכבר היה פעם 
המלוה  בפני  הובא  גדול  חוב  בעל  כזה.  מעשה 
להסדיר את חובו שתפח והלך. ישב בפניו והתחנן 
אליו: שמא תיאות לוותר לי על שליש מהמלוה, 
כך אצליח להסדיר את התשלום, ואפרע את חובי. 
בלית ברירה הסכים המלוה. כיון שהדבר יצא מפי 
המלוה התיישב הלווה והחל תכף כותב שטר חדש. 
גער בו המלווה: לזאת לא אסכים! וכי היתה כוונתי 
לוותר לך חינם על שליש מהסכום?! סבור הייתי 
כי אחר ויתורי תבא מיד לפרוע את הסכום הנותר, 
אך אם גם את זה אין בכוונתך לשלם, ובמקום 
נא  כך אתה סך הכל מכין לי שטר חדש, חזור 
מיד לסכום המקורי... כן הדבר אתכם–אמר רבי 
עזריאל–אילו הייתי יודע ששני שליש תפילה אתם 
תתפללו, היה מקום לדון בתכנית קיצור התפילה, 
אבל כיון שיודעני בכם שגם את החלק הזה אינכם 
חושבים להתפלל, אם כן נשאיר אפוא את התפילה 

בשלמותה... )שיחות חכמים, תוכחת חיים ט(

ה'כתב סופר' באו המתחדשים בדורו,  גם אל 
בבקשה להוריד מקצת מן המצוות, כך יוכלו לשמור 
על השאר באדיקות. יצא הרב נגדם חוצץ: והרי 
הפסוק עומד וצווח 'לא תגרעו ממנו לשמור את 
מצוות ה''. כלומר, אל תוריד חלק, בתואנה כי כך 

תשמור ביותר את השאר. אין זה מצדיק.

)כאן( בלשון  ה'ילקוט הגרשוני'  וכך העמיס זאת 
חז"ל )ב"מ פז.(: 'צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה', 
הם מרגישים ואומרים שהתפילה היא מעט, והמצוות 
מועטות המה, ולוואי שיוכלו להתפלל ולקיים מצוות 
יותר ויותר. וכך עושים הם יותר מחובתם הרגילה. 
ואילו 'רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם 
עושים'. הם טוענים תמיד שיש מדי הרבה מצוות 
וחיובים בעולם, וכשמגיעים למעשה, אפילו מעט 

אינם עושים.

ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם )דברים ד, ו(
'ושמרתם' זו משנה, 'ועשיתם' כמשמעו

קיום המצוות בלי פשעטלאך
הגאון רבי יצחק יהודה טרונק זצ"ל אב"ד  אמר 
הזה  בלשון  לראות  יש  כי  כאן(,  מפורש,  )מקרא  קוטנא 
'ועשיתם כמשמעו', הוראה לאדם. כי אף שתוך 
חידושים  ולחדש  להתפלפל  ניתן  הלימוד  כדי 
שאינם אליבא דהלכתא ושלא לאמיתה של תורה, 
עד שניתן לטהר את השרץ בק"נ טעמים, אך כל זה 
רק במסגרת 'ושמרתם זו משנה', אולם כשמדובר 
ב'ועשיתם', שם יש לקיים את הדברים 'כמשמעו'. כי 
כשבאים לידי מעשה אין שתי תורות, אלא מקיימים 

את הדברים ללא פלפולים ופשעטלאך.

שיחות ודרשות
רזא דאחדרזא דאחדרזא דאחד

פרשת ואתחנן תשפ"ב

 ניצוצי אור ופרפראות יקרות משיעורי חומש-רש"י
 ממורנו הגה"ח ר' דניאל חיים אלתר שליט"א
ראש ישיבת 'פני מנחם' בעיה"ק ירושלים תובב"א

יו"ל בסיוע הנגיד הרבני המפואר הרה"ח ר' מאיר מלניק ומשפחתו שיחיו
ברוקלין–ניו יורק

להיות מוקף במצוות ובעבודת התפילה

 בריך מתייך לשלם
 קדם מורנו הרב שליט"א

 לרגל בואו לשבות עמנו בשבת קודש
 להשפיע מנועם אמרותיו ואוצרותיו הרבים

 ויה"ר שירבה גבולו בתלמידים, ליאור באור החיים
ממני השותה בצמא דבריו: אלימלך טבק
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ִּכי ִהיא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִּמים )דברים ד, ו(
ַאִּבי געזאגט נעשה ונשמע

זצ"ל  חיות  יצחק  רבי  הגאון  שכתב  ממה  יתבאר 
בספרו 'זרע יצחק' )אבות ד, ה(, כי משה רבינו בא להזהיר 
את ישראל שעליהם לקיים את כל המצוות כולן, כי 
אם לא יקיימו את כולן, מה בינם לבין האומות, והרי 
בשעה שהחזיר הקב"ה את התורה על כל אומה ולשון 
קודם קבלת התורה, שאלו הגויים מה כתיב בה, ונקב 
להם הקב"ה באחת מן המצוות שקשה להם לקיימה, 
ואז מיאנו לקבלה. רק בני ישראל אמרו 'נעשה ונשמע', 
וקיבלוה בשלמות. אך אם לבסוף אינם נזהרים לשמור 
ולעשות ולקיים את כל דברי התורה, הרי בזה היו גם כל 
הגויים יכולים לעמוד, לומר סתם 'נעשה ונשמע' ואחר 
כך לעשות ככל העולה על רוחם. על כרחך, בשביל 
שתצדיק את חיבור התורה לישראל, עליהם לקיים את 
'ושמרתם ועשיתם', כי בזה אתם חכמים  הבטחתם, 
יותר מכולם, 'כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים'.

 ֲאֶׁשר לֹו ֱא-ֹלִהים ְקרִֹבים ֵאָליו
ַּכה' ֱא-ֹלֵהינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו )דברים ד, ז(

הדודים מאמריקה
מדוע אמר 'קרובים' בלשון רבים, מה שאכן הביא 
)ירושלמי ברכות פ"ט,  לטעות המינים בדבריהם לרבי שמלאי 
ה"א(, שעשוי להיראות כאילו יש כאן שתי רשויות ח"ו.

אך יתבאר הדבר, ממה שהביא ב'שיח שרפי קודש' 
)ד"ה מי גוי( בשם הגאון רבי זאב יהודה אורנר מלודז' זצ"ל, 

כי בימי קדם, כשהעניות בפולין היתה גדולה ביותר, 
מי שהיה לו דוד עשיר באמריקה היה מאושר. כי אחת 
לתקופה היה שולח מכתב אל הדוד מעבר לים, והיה 
מתנה בו את צערו ודוחקו הגדול, או אז היה הדוד 
מרחם עליו ושולח אליו שטר מכובד של סך דולרים, 
אשר היו לו למזון ולמחיה למשך זמן ארוך. בחלוף 
תקופה היה פונה שוב ושולח מכתב נוסף, ושוב מקבל 
תמיכה הגונה. אולם ברור שלא היה יכול לשלוח מכתב 
כזה כל חודש, כי אז לא היה נענה עוד. אמנם אדם אשר 
כל משפחת בית אביו התגוררו בארצות הברית, והיו לו 
שם כמה וכמה דודים ושארי בשר, לא היה יודע מחסור 
כלל, כי בכל תקופה קצרה שלח מכתב לקרוב אחר, 
ואותו הקרוב היה שולח לו מעות די מחסורו. זהו שאמר 
הכתוב, כי לבני ישראל יש 'אלוקים קרובים אליו', כמו 

כמה קרובים, אשר יכול האדם לפנות ולבקש בכל יום 
מחדש, בלי סוף.

ֹּבֵער ָּבֵאׁש ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים )דברים ד, יא(

לב שהפך להיות שמים
מהו 'עד לב השמים'? דיבר בקדשו הרה"ק רבי חנוך 
)עי' שיח שרפי קודש(, ואמר כי קבלת  העניך מאלכסנדר זצ"ל 
התורה היתה באש התלהבות גדולה כל כך, עד שגרמה 
לכך שהלב הפך להיות 'לב שמימי', 'הימל'דיג'. זהו 

'עד לב השמים'.

ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם )דברים ד, טו(

התעלמות מהנפש באהבת הגוף
אמר הרה"ק רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל, בעל 'הסולם' 
)וילקט יוסף, עמ' יד(, בוא וראה עד כמה לומד האדם בשביל 

'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם',  גופו. שהתורה אמרה 
ואילו בני האדם משננים ומדקלמים את הפסוק לחובת 
שמירת הגוף. ולמה לא יפנימו את הפסוק להקפיד כל 
כך על שמירת הנפש, שהיא פשטיה דקרא. אין זה כי 

אם מרוב אהבת האדם את גופו.

]ומה שמצינו בגמרא )ברכות לב:( גבי אותו חסיד שתוך כדי תפילתו 

'ונשמרתם  לא החזיר שלום לשר, והלה גער בו שכתיב בתורתכם 

מאוד לנפשותיכם', דנו בו אכן המפרשים אם פירוש הפסוק קאי על 

שמירת הגוף או רק על שמירת הנפש, והרבה מהם אמרו שאינו אלא 

דברי ִתפלות של השר, שכדרכם של המינים סילף את המקרא שלא 

)עי' מהרש"א, ברכות שם; מנחת חינוך תקמו-תקמז, א, ד"ה ובית האוצרות. ועי' מו"ק  כהלכה 

סוס"י ג. ועי' עוד שבועות לו.; רמב"ם רוצח יא, ד(.[

ַוֲעַבְדֶּתם ָׁשם ֱאֹלִהים ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ֲאֶׁשר ֹלא 
ִיְראּון ְוֹלא ִיְׁשְמעּון ְוֹלא יֹאְכלּון ְוֹלא ְיִריֻחן. ּוִבַּקְׁשֶּתם 

ִמָּׁשם ֶאת ה' ֱא-ֹלֶהיָך ּוָמָצאָת )דברים ד, כח–כט(

שם המפורש בפי הצלם
)שהש"ר ז, יד( שנבוכדנצר היה מפתה את  חז"ל מספרים 
דניאל להשתחוות לצלם, על ידי שהכניס ציץ עם שם 
המפורש לתוך פיו של הצלם, והיה מדבר. עד שהוציא 
דניאל את הציץ וראו כולם שאין בו ממש. בזה מפרש 
הגר"א זצ"ל )קול אליהו( מקרא זה דכתיב 'אשר לא יראון 
ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון', אך לא אמר 'ולא 
ידברון'. וכל כך למה, לפי שיתכן שהצלם יוכל לדבר, 

והוא על ידי שיחדירו שם המפורש לתוך פיו. והוסיף, כי 
אל לך להיבהל מכך, שכן באמת 'פה להם ולא ידברו'. 
כי אין הדיבור משלו. ואיך תדע להוכיח זאת, 'ובקשתם 
משם את ה' אלוקיך', חפש נא היטב היכן מוחבא שם 
ה', ותבין שמכוח זה היה ביכולתו לדבר. וכיון שתוציא 

בלעו מפיו, שוב לא יטעו אחריו בני אדם.

ַּבַּצר ְלָך ּוְמָצאּוָך ֹּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים 
ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱא-ֹלֶהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹלֹו )דברים ד, ל(

התקנת גגון בחורף
בברדיטשוב התגורר יהודי פוחז, וכל אימת שהיה 
הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל דוחק בו ומעוררו 
לשוב בתשובה, היה מתחמק ואומר 'רבי! יש לי עוד 
זמן לשוב בתשובה'. ויהי היום והיהודי חלה אנושות. 
מיד הזדרז ובא הרה"ק מברדיטשוב לבקרו בחליו, והחל 
מדבר על לבו כי כעת כבר בודאי הגיע הזמן לפשפש 
במעשיו ולהיטיב את דרכיו. מה תענה עכשיו? וכי עוד 
יש זמן? עליך לשוב בתשובה שלימה תיכף ומיד. התנצל 
הלה ואמר, רבי, הלא רואים אתם איך אני נראה, וכי 

אוכל לשוב כעת במצב שכזה?

אמר הרה"ק מברדיטשוב ליהודי, כי דבריו דומים 
לאותו בעל מלאכה שעבד אצל הפריץ, שהיה מדרבנו 
להתקין גגון על אורוות הסוסים שלא יירטבו בימות 
הגשמים, והיה הלה תמיד דוחה אותו כי כעת ימות 
החמה והן עוד קיץ שלם לפנינו, ומה טעם לטרוח 
בדבר רחוק שטרם בא לעולם. כך היה מדחה והולך, עד 
שלבסוף הגיעה רביעה ראשונה וגשמי עוז ניתכו על כל 
הארץ. כעס הפריץ וגער בו: עצלן שכמוך, הלא תראה 
מה שכבר אירע. והרי המטר מכה והסוסים נרטבים 
עד לשד עצמותיהם. רוץ מיד והתקן להם תכף מכסה 
לראשם, ציווה הפריץ. כעת? תמה בעל המלאכה, וכי 
אפשר להתקין כעת גגון בשעה שהכל רטוב ומלא בוץ. 
נמתין נא עד ימות החמה הנאים, ואז אוכל בחפץ לב 
להתקין גגון... ]ואפשר שמרומז הוא בקהלת )יב, א–ב(: 'וזכור את 
בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה', שכן כאשר 

יבואו ימי החולי, 'והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ'. וזהו 

שהמשיך במשל: 'עד אשר לא תחשך השמש' וגו', הזדרז עוד בימי 

החמה, שכן לבסוף 'ושבו העבים אחר הגשם'.[

כל  ומצאוך  לך  'בצר  הפסוק  דברי  יתפרשו  בזה 
הדברים האלה באחרית הימים', וכי אז הוא הזמן הנכון 
לקיים 'ושבת'? ודאי שלא. אם כן היה חכם, ותהיינה 
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בזה פירש הרבי מטאלנא גם את לשון 'אל תוסף דבר 
אלי עוד בדבר הזה', שנתן לו השי"ת מצוה שהיא כעין ארץ ישראל, שבכל רגע 
ורגע–שהוא נמנע מלהתפלל על הכניסה לארץ–הוא מקיים את המצוה שלא לדבר 

אליו עוד בדבר הזה!

הירדן לנגד עיני משה
מעתה נוכל לפרש אף את לשון 'לא תעבור את הירדן הזה', על דרך מה שפירש 
ה'אמרי אמת' את 'הירדן הזה' שבדברי יעקב אבינו ע"ה. כי משה רבינו ע"ה ראה 
תמיד את מעבר הירדן לנגד עיניו, בה הגה ולה השתוקק! כל מהותו ועצמותו 
היו השתוקקות למצוה המקפת את האדם בכל שעותיו ורגעיו! ועל זה אמר לו 

השי"ת שלא יעבור את הירדן 'הזה' הנראה לעיניו תמיד.

האנשים שניצלו מגזרת דור המדבר
אחד מהטעמים שנתנו בגמרא )תענית ל: ב"ב קכא.(, על השמחה בחמשה עשר באב, הוא 
שהוא 'יום שכלו בו מתי מדבר'. והביא הרשב"ם )ב"ב שם ד"ה שכלו( בשם המדרש )איכ"ר 
)תענית כו: ושם כט.([ היה  ]היום שבו נגזרה גזרת המרגלים  פתיחתא לג(, שבכל שנה בתשעה באב 

כרוז יוצא שיחפרו להם 'חפרין', ויכנסו לישן בתוכם, ובבוקר היה הכרוז יוצא 
שיבדלו החיים מן המתים, והיו קמים כולם פחות חמשה עשר אלף ]וחמשה עשר 
אלף לארבעים שנה, הם שש מאות אלף[. ובשנה האחרונה קמו כולם, וחשבו שמא טעו 

בחשבון ועדיין אינו תשעה באב, ונכנסו גם ביום שאחריו, וכן הלאה עד חמשה 
עשר באב שאז נראה הירח שלם, וידעו שכלו מתי מדבר. והקשו התוס' )ב"ב שם ד"ה יום 
שכלו( ממה נפשך, אם עדיין היו ביניהם אנשים מבני עשרים עד בני שישים–מפני 

מה לא מתו? והלא בכלל הגזרה המה. ואם כבר מתו כולם–מפני מה נכנסו לתוך 
החפרין? הרי ידעו שאינם בכלל הגזרה. וחידש רבינו תם, שבאותה שנה מחל להם 

השי"ת ונותרו חמשה עשר אלף מיוצאי מצרים שנכנסו לארץ!

ומה שזכו חמשה עשר אלף אלו שנמחל להם החטא, ובטלה מהם הגזרה, הוא 
מפני שאמנם–בכל שנה–אלו שנכנסו לחפירות היו מתחננים ומתפללים בכל לבם 
להשי"ת שיקומו בבוקר, שתינתן להם לפחות עוד שנה אחת של חיים. אולם 
מכל מקום היתה מחשבה בלב, שעדיין אין החשש כל כך גדול שאמות הלילה, 

כי רק חמשה עשר אלף עתידים למות. מה שאין כן בשנה 
האחרונה, שכל אלו שנכנסו ידעו שזה הלילה האחרון שלהם בחייהם! הם ידעו 
שכבר כלו כל הקיצין, כי הם האחרונים! זו היתה תפילה של אדם היודע שאין 
שום דבר בעולם היכול להושיע אותו, כבר נגזרה עליו גזרה ואין בידו להושיע! 

תפילה מעומק הלב כגון זו, כוחה יפה לבטל אפילו גזרה נוראה וקשה כל כך!

תפילה מ'קירות' הלב
חז"ל )ברכות י:( על מאמר  כ"ק אאמו"ר ה'פני מנחם' זצ"ל פירש, את מה שדרשו 
הכתוב )ישעיה לח ב( 'ויסב חזקיהו פניו אל הקיר'–'שהתפלל מקירות לבו', שהרי אמר 
לו ישעיה הנביא )שם פסוק א( 'מת אתה ולא תחיה', ואף אמר לו ש'כבר נגזרה גזרה' 
ואינו יכול לבטלה. אך הוא התחזק ואמר לו 'בן אמוץ, כלה נבואתך וצא! כך 
מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע 
עצמו מן הרחמים!' )ברכות שם ע"א(. זהו ענין התפילה 'מקירות לבו', שאפילו כשהוא 
רואה שהגזרה עומדת לפניו כקיר, שהרי קיבל נבואה מפורשת שהוא עומד למות, 
מכל מקום אינו מתייאש מלבקש על נפשו! תפילה כזו היא תפילה של אדם היודע 
שאין בידו פתרון אחר, התפילה היא הדבר היחיד בעולם שיכול להועיל לו! 

תפילה כזו יכולה לשבור אפילו קיר!

תפילה כזו היא המכונה 'ואתחנן', בבנין מתפעל, כמו שפירש הרה"ק הרבי ר' 
]-נעשיתי כולי תחינה[.  )חשבה לטובה ואתחנן( 'איך בין געווארען בעהטיוודיג!'  העניך זצ"ל 
זוהי תפילת ההשתוקקות העליונה של משהW רבינו ע"ה! תפילה בכל הכח 
משה רבינו ע"ה  ובכל הלב, כזו אשר יכולה לפרוץ ולעבור את כל המחיצות! 
השתוקק למצוה שתקיף את כולו, והוא גופו הקיף את כולו בתפילה! זה גם ענין 
'לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים'. יום הכיפורים 
הוא הרי בוודאי יום שכולו עבודת התפילה, ובחמשה עשר באב יש לנו את כח 
ההשתוקקות והתפילה של דור המדבר ושל משה רבינו עליו השלום, צמאון עצום 
לקיום המצוות תמיד בכל עת ובכל רגע ובכל שעה! כן יזכנו השי"ת לעבדו באמת 

ובתמים ולדבוק בו תמיד, אכי"ר.

)מעובד מתוך שיחת ליל שבת קודש פר' ואתחנן–נחמו ה'תשפ"א(
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ְואֹוֵמר ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון )ה, ז(

ראשונים כמלאכים
פי  על  שהכוונה  שמואל'  ב'מדרש  פירש 
)שבת קיב:( 'אם הראשונים  מה שאמרו חז"ל 
כמלאכים אנו כבני אדם, ואם הראשונים 
כבני אדם אנו כחמורים', כלומר שהחכם 

יודע את מקומו למול דורות הראשונים.

 ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּלָך ֶׁשָּלְך, זֹו ִמָּדה ֵבינֹוִנית,
ְוֵיׁש אֹוְמִרים זֹו ִמַּדת ְסדֹום )ה, י(

כשכולם אינם מוותרים
הדבר תלוי בכמות. כל זמן שרק אדם אחד 
בינונית.  זה מדה  הרי  'שלי שלי',  אומר 
אבל ברגע שגישה זו הופכת להיות פשוטה 
ונחלת הכלל, 'יש אומרים', אזי כסדום היינו 

לעמורה דמינו.

ְּבהֹוְלֵכי ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש )ה, יד(

בטלן רשע
יש  הלך.  מטרה  לאיזה  הכוונה  'הולכי', 
שהולך במטרה ללמוד אבל בסוף מתבטל, 
הטובה  הכוונה  על  בידו,  הליכה  ושכר 
שלפחות היתה. יש שהולך לפגוש חברים 
ובסוף עושה, שהוא מוצא ספר, פותח ולומד. 
הרי זה שכר מעשה בידו. אבל מי שבא 
לשטיבל לפגוש חברים, וגם בפועל יושב 
ומפטפט סרק בלא לעשות לנפשו, הרי זה 

רשע.

ּה ָלא ְתזּוַע,  ְוִסיב ּוְבֵלה ַבּה, ּוִמַנּ
ֶׁשֵאין ְלָך ִמָּדה טֹוָבה ֵהיֶמָּנה )ה, כב(

גאוה שמרוב תורה
פירש ה'שארית ישראל' מווילדניק זצ"ל, אף 
אחר שלמדת הרבה ודבקת בתורה, היזהר 
לבלתי זוע לבך ותרגיש עצמך גדול מדי, כי 
אם כן, אין לך מדה טובה שלמדת ממנה. 
כי למרות הכל נשארת בעל גאוה סרוחה 

כפי שהיית.

כאותו חסיד שהתפאר בפני הרבי מקוצק 
שלמד את כל הש"ס, שאלו רבו: מה לימד 

הש"ס אותך.

וכן פירש הרב"ש אשלג זצ"ל הכתוב )תהילים 
וירבו מאד, ובהמתם לא  'ויברכם  קז, לח( 

ימעיט' כי אף שגדל בתורה, עדיין הנפש 
הבהמית מפעפעת בקרבו.

משיעורי פרקי-אבות
פרק אחדפרק אחדפרק אחד

עיניך בראשך, ותראה כי אין ראוי לדחות את מצות 
התשובה אפילו לא ביום אחד.

ּוְמָצאּוָך ֹּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ְוַׁשְבָּת ַעד 
ה' ֱא-ֹלֶהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹלֹו )דברים ד, ל(

כח התשובה באחרית הימים
הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל סיפר )תפארת שמשון, ביאורים, 
ויינברג זצ"ל, שהיה  רבי נח  כאן( שהיה לו דוד בשם 

 אחד, 
ֹ
מראשוני המחזירים בתשובה בדור. פעם שאלו

איך יתכן שעל המגיד הגדול ממזריטש זצ"ל מסופר כי 
החזיר בתשובה אדם אחד, את ד"ר גארדיא זצ"ל, וכן 
על הרה"ק ר' דוד מלעלוב זצ"ל מפורסם שהחזיר בעל 
תשובה אחד, את רבי חיים דוד דוקטור זצ"ל, ואילו 
אתה לבדך הצלחת להחזיר בתשובה מאות רבות של 

אנשים. איך זה יתכן?

השיב לו ר' נח במשל: כיום כאשר בונים מבנים, 
משתמשים בקורות בטון עבות שכל אחת מהן שוקלת 
כמה טון. על מנת לשאת קורה שכזו, מביאים מנוף ענק 
המרים את הקורה כדי להניחה במקומה. וניתן לראות 
כי אחר שהורמה הקורה באוויר, ומקרבים אותה אל 
מקום הנחתה, הפועל המכוון את הקורה יכול להטותה 
בידיו ולכוונה אל מקומה המדויק. ולפלא הדבר, איך 
יכול הוא להניע בידיו משקל כה רב. אלא, ההסבר 
לכך הוא שאחר שמשקל הקורה נישא בידי המנוף, 
קל להטות אותה בקלות בידי אנוש. סיים ר' נח ואמר, 
כך היא גם התשובה. הרמב"ם )הל' תשובה ז, ה( כתב: 'וכבר 
הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף 
גלותן, ומיד הן נגאלין'. הבטחה היא שהבטיח הקב"ה 
כי קודם ביאת המשיח כלל ישראל כולו ישוב בתשובה. 
נמצא אפוא כי הבדל גדול יש בין דורנו לבין דורות 
עברו. בימי קדם, כאשר באו צדיקים להשיב יהודי 
מדרכיו הנלוזות, היה עליהם להרים משקל עבירות 
בדורנו,  אבל  רבים.  במאמצים  שכרוך  דבר  גדול. 
בעקבתא דמשיחא, מנשא הקב"ה ומרים כל מי שבא 
לעשות תשובה, וכך כל מי שעוסק להשיב יהודים 

בתשובה, יכול הוא בקל לנווטם ולהטותם למוטב.

ִּכי ְׁשַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפֶניָך ְלִמן ַהּיֹום 
ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא-ֹלִהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ּוְלִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים 

ְוַעד ְקֵצה ַהָּׁשָמִים )דברים ד, לב(

שבת להולך במדבר
בגמרא )שבת סט:( מצאנו, כי המהלך בדרך ואינו יודע 
אימתי שבת, נחלקו בו אמוראים. לרב הונא, מונה 
ששה ימים ולאחריהם שובת, ולחייא בר רב, עושה 
שבת ואחריה מונה ששה ימי חול. ומסיק, דבהא קא 
מיפלגי, מר סבר כברייתו של עולם, ומר סבר כאדם 
הראשון. כי בבריאת העולם היו ששה ימים ואחר כך 
שבת, ואילו אדם הראשון נכנס לשבת ואחר כך היו 

לו ששה ימי חול.

רת סמים' במקרא דידן. 
ֹ
'קט בספר  רמז לכך מצא 

'כי שאל נא לימים', אם אחד שכח וצריך לשאול על 
הימים, מה יעשה? לרב הונא, 'אשר ברא אלוקים', 
'אדם על  כברייתו של עולם. ואילו לחייא בר רב, 

הארץ', יתחיל משבועו של אדם הראשון.

ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך ִּכי ה' הּוא ָהֱא-ֹלִהים 
ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד )דברים ד, לה(

הידיעה האחת והיחידה
פירש הרה"ק הרבי ר' בונים מפשיסחא זצ"ל )שיח שרפי 
קודש(, כי 'אין עוד' לא קאי רק על 'כי ה' הוא האלוקים', 

שאין אלוהים אחרים בעולם. אלא הכונה בעיקר היא, 
האחת  זו,  ידיעה  זולת  בעולם  אחרת  ידיעה  שאין 

והיחידה.

ֵֹנא לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם )דברים ד, מב( ְוהּוא ֹלא �ׂש
שנאה בת שלשה ימים

וכן אמר להלן )יט, ג( 'וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה 
וחי, אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שונא לו 
)עי' ספרי שופטים קפא וקפג(  מתמול שלשום'. ולמדו מזה חז"ל 
מה שאמרו במשנה )סנהדרין כז:( גבי פסולי עדות ודיינים, 
'איזהו שונא כל שלא דיבר עמו שלשה ימים באיבה'. 
ולכאורה היכן נרמז שהוא בשנאתו אינו מדבר עמו? 
ביאר בעל ה'הפלאה' בספרו 'פנים יפות' )דברים יט, ג(, שכן 

כתיב )בראשית לז, ד( 'וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום'.

'וזה דבר הרוצח',  ושמא יש לרמזו ברישא דקרא, 
)משנה מכות ט:( שהוא לשון דיבור,  ולמד מזה רבי מאיר 
שצריך הרוצח לדבר אל גואל הדם ולשכנעו שלא 

יהרגנו. הרי שבדיבור הרוצח תליא מילתא.

ֶאת ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ַהִּמיׁשֹר ָלראּוֵבִני, ְוֶאת ָראמֹת 
ַּבִּגְלָעד ַלָּגִדי, ְוֶאת ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ַלְמַנִּׁשי )דברים ד, מג(

רמזים לערי המקלט
רמז נתנו )עי' מקום מקדש; נחלת אבות; ועוד( בשמות ערי המקלט. 
גולן', הן ראשי  ראמות,  'בצר,  כי שלש ערי המקלט, 
תיבות 'גבר'. ומרומזות בפסוק 'מי גבר יחיה ולא יראה 
מות' )תהלים פט, מט(. מי שנכנס לתוך ערי 'גב"ר', יחיה ולא 

יראה מות מאת גואל הדם.

'חברון,  וכן שלש ערי המקלט שבארץ ישראל הן 
שכם, קדש', ראשי תיבות 'חשק', והן מרומזות בפסוק 
'כי בי חשק ואפלטהו' )תהילים צא, יד(, שעל ידי 'חש"ק' יש 

מפלט לרוצח להצילו מגואל הדם.

ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים )דברים ה, ו(
שעבוד הגוף ושעבוד הנפש

מהי הכפילות 'מארץ מצרים' ו'מבית עבדים'?

עבוד שהקיף גם 
ׁ

ביארו בספרים כי במצרים היה ִש
את הגוף של בני ישראל וגם את הנשמה. ואמר כאן 
כי את הגוף הוציא מארץ מצרים ואת הנפש הוציא 
מבית עבדים, שלא להיות עבד לפרעה אלא בן חורין.

תינוקות באדמה ובקירות
יא:(  )סוטה  פי המסופר בחז"ל  נוכל לפרש, על  עוד 
שבשעה שרדפו המצרים אחר תינוקות בני ישראל 
נעשה להם נס ונבלעו בקרקע, ואחר כך היו מבצבצים 
ויוצאים כעשב השדה. ועוד מובא במדרשים שבשעה 
המצריים  היו  הלבנים  ממניין  ישראל  בני  שחסרו 
ממעכים תינוקות ומקבעים אותם בתוך הכותל במקום 
הלבנים ]ומשה רבינו הוציא אחד מהם והוא היה מיכה שהעביר 
פסל בים סוף )סנהדרין קא: וברש"י שם ד"ה נתמכמך([. זהו שאמר הקב"ה, 

מבית עבדים,  מארץ מצרים, מהקרקע. וגם  גאלתיך 
מכותלי הבית שנבנו באמצעות גופות עבדים.

ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ה' ֱא-ֹלֶהיָך ... 
 ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ה' ֱא-ֹלֶהיָך

)דברים ה, יא–טז(

מצוות בלתי מּותנות
הקשו ה'כתב סופר' )ד"ה שמור וד"ה כבד את ]הא'[( וה'משך חכמה' 
)פס' טז(, למה הזכיר כאן 'כאשר ציווך' מה שלא כתב 

)שמות כ(, וגם למה דווקא על שתי  בדברות הראשונים 
מצוות אלו?

ומתרצים שני נביאים בסגנון אחד, כי שתי המצוות 
הללו יש בהן מקום לטעות. כי לגבי שבת היה מקום 
לסבור, כי רק מי שעובד לפרנסתו במשך ימות השבוע, 
עבורו נאמרה שביתת שבת. אבל מי שתורתו אומנותו 
ואינו עובד כל ימות השבוע אלא עוסק במושכלות, 
שמא לא יתחייב לשבות בשבת. וכן במצות כיבוד אב 
ואם, שהיה מקום לטעות ולסבור כי רק מי שהוריו 
גידלו אותו, חינכו אותו ופרנסוהו מינקותו, הוא חייב 

בכבודם. הא לאו הכי, פטור.

לכן אמר קרא דווקא בשתי מצוות 'כאשר ציווך', 
בני  פירנס את  ניתנו במדבר, שם הקב"ה  כי הלא 
ישראל, הוא ולא ההורים, ושם לא עבדו כל השבוע 
אלא ישבו ועסקו בתורה בלי עול ועמל מלאכה, ובכל 
זאת חייבה התורה לשמור שתי מצוות אלו, הרי שהן 
נוהגות תמיד ובכל מצב. ולכך, טרם בואם אל ארץ 
ישראל, הזהירם משה כי אין מצוות אלו נאמרות על 
פי הבנתם אותן כעת, שהן דווקא למי שטרוד בפרנסתו 
ושהוריו כלכלוהו, אלא מצוות אלו נוהגות בכל תנאי, 
וכפי שהיא המצב בעת שהיו במדבר, 'כאשר ציווך' 

על מצוות אלו.

ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך )דברים ה, טז(

המעיל הקרוע
על פי דקדוק היה ראוי שיאמר 'למען יאריכו ימיך', 
שאז היתה המשמעות שהימים שלך יהיו ארוכים, אולם 

'יאריכון' משתמע שאחרים יאריכו את ימיך.

ושמא יתבאר על פי המסופר על אותו זקן שהפך 
לנטל על בנו, והחליט הבן להשליך את אביו מביתו. 
קם ועשה מעשה. תפס את אביו, והחל מוליכו החוצה. 
היה אוחז באביו ומוציאו מהבית, ואביו מובל ושותק. 
אחר שיצאו מהבית, המשיך הבן ומשך את אביו החוצה 
אף מן החצר. כאן החל האב מתנגד ומתאמץ בכל 
כוחותיו הדלים, ומנופף בידיו וברגליו לבל ישליכו 
בנו החוצה אל הרחוב. לא התאפק הבן, הרהיב ושאל: 
אבא, מה קרה שעד כה השלמת עם המעשה, ובדיוק 
כאן התחלת להתנגד בתוקף. ענה האב, כמתוודה: גם 
אני הוצאתי את אבי מביתי, אבל לרחוב לא השלכתיו. 
השארתיו בחצר ביתי. לכן לא מגיע לי שתוציאני אל 
רחוב העיר למות בחרפה ובקיצור ימים. זהו 'למען 
יאריכון ימיך'. אם תכבד את הוריך בזקנותם כראוי 
וכנכון, אזי גם בניך יאריכון את ימיך בטוב ובנעימים.

)נפלאים מעשיך, לז;  וכך גם סיפר בעל ה'בן איש חי' זצ"ל 
בן יהוידע ח"ב מו"ק ט. ד"ה יהא; ח"ד ב"מ לג. ד"ה כל המקיים; ועוד( בשם מהר"א 

הכהן. מעשה באיש אחד, בעל בעמיו, אשר הזקין אביו 
ולא היה מי שיתמוך בו ויכלכל אותו, והיה האב הזקן 
מוטל ברחוב עם עניי העיר, ולא חס עליו בנו להכניסו 
לביתו. באחד מימי החורף, בעוד הזקן שוכב בכפור 
רועד כולו בלא מלבוש הולם לגופו הכחוש, פגש בנכדו 

ניצוץ אחד–המשך מעמוד ב
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עי  6:30–שיעור דף היומי, לאחמ"כ תפילת שחרית,

 אחר תפילת שחרית שיעור בחומש רש"י
�

יום חמישי בשעה 21:15 שיעור בספה"ק שפת אמת

מנחה ער"ש: 10 דק' לאחר זמן הדה"נ
בין קבלת שבת לתפלת ערבית

דרשה מענייני הפרשה ודברי התעוררות

מנחה שב"ק: בזמן הדה"נ
רעוא דרעוין בהשתתפות מורנו הרב שליט"א

בשיחת כיבושין ורעותא דלבא

זמני השיעורים והדרשות בימות החול ובשבתות
בביהמ"ד 'א+רי שבחבורה', ארגמן 4 ירושלים

מכון 'אור חדש' עושה מאמצים להפצת הגליון בכל אתר ואתר, 
 להגדיל תורה ולהאדירה. אם הגליון אינו מגיע לאזור מגוריכם,
 או שקיימת בעיה אחרת בהפצה, נא חייגו למס' 0527-690035,
shiurey.r.d@gmail.com :או שלחו מייל לכתובת דוא"ל

�

 © כל הזכויות שמורות למכון 'אור חדש' ירושלים
 לקבלת הגליונות, הערות, תרומות והנצחות

ניתן לפנות בכתובת דוא"ל הנ"ל.

�

 ניתן לשמוע את שיעורי מורנו הרב שליט"א בטלפון: 073-321-1945
 * לשידור חי

 שלוחה 2<1–שיעור חומש רש"י
 שלוחה 2<2–שיעור שפת אמת
שלוחה 2<3–שיעור דף היומי

חולף על ידו. קרא הזקן לנכדו, והתחנן לפניו לעזרה. 
לשאלת הנכד מה יוכל לסייע לו, השיב הסב הקשיש 
שיבקש ברחמים מאביו שלכל הפחות יביא לו איזו 
כסות ומעיל להגן עליו מפני הקור הנורא. האב, שניסה 
להתנער מאביו שגידלו, לא הרגיש בנוח עם הבקשה, אך 
גם לא רצה לסרב לה מול בנו הצעיר. לכך פנה ואמר 
לו: הנה בעליית הגג תולה לו בגד על היתד אשר בקיר. 
קחהו והבא אותו לזקנך. בא הילד וימצא בגד ישן נושן, 
קרוע ובלוי. באין אומר ודברים, הוציא מספריים מכיסו, 
וגזר את הבגד המרופט לשני חלקים. תמה אביו, ושאלו 
לפשר מעשיו. השיב הילד, הלא אין רחוק הוא היום בו 
תזקין אף אתה, וחפץ אני לשמור אף לך כסות שתגן 
עליך בימי הצינה הקשים, עת שתשכב בחוץ עם יתר 
הקבצנים... שמע האב והבין היטב. נכנסו הדברים ללבו 
האטום, ולפתע נתמלא בושה וכלימה כיצד נהג באביו 
הישיש. רץ אל אביו, בכה וביקש את סליחתו, והביאו 

לשכון בביתו בכבוד גדול.

קֹול ָּגדֹול ְוֹלא ָיָסף )דברים ה, יט(
מתרגמינן ולא פסק

אוזן זו שלא שמעה עוד
אמרו חז"ל )מכילתא דר"י, משפטים, מס' דנזיקין ב; פס"ז שמות כא, ו; עי' קידושין כא:(: 
'אוזן ששמעה לא תגנוב, והלך וגנב, היא תרצע מכל 
אבריו'. ומקשים העולם, ומה רע במה ששמעה האוזן 
וגנב בידיו  'לא תגנוב'. מה שרע, הוא שהלך האדם 
חפץ שאינו שלו. אבל האוזן, עשתה הלא רק דבר טוב 

במה ששמעה.

אלא, הסביר רבה של ירושלים הגאון רבי צבי פסח 
פרנק זצ"ל )הר צבי עה"ת, משפטים, ד"ה ורצע(, הטענה היא למה שמעה 
האוזן 'לא תגנוב' רק בהר סיני ותו לא, שאחר כך כבר 
'ולא פסק',  'ולא יסף' כתיב, שפירושו  הלך וגנב. והרי 
הקול  את  משמוע  אוזנו  חדלה  זה  אדם  אצל  ולמה 
המהדהד מאז קבלת התורה שמכריז ואומר 'לא תגנוב!'.

ְקַרב ַאָּתה ּוֲׁשָמע ... ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו ... ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת 
קֹול ִּדְבֵריֶכם ְּבַדֶּבְרֶכם ֵאָלי ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי ָׁשַמְעִּתי ֶאת 
קֹול ִּדְבֵרי ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאֶליָך ֵהיִטיבּו ָּכל ֲאֶׁשר 

ִּדֵּברּו )דברים ה, כד–כה(
ואת תדבר אלינו, התשתם את כחי כנקבה שנצטערתי עליכם ורפיתם את ידי 
כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה. וכי לא היה יפה לכם ללמוד 

מפי הגבורה ולא ללמוד ממני

פה ולב שווים
מקשים המפרשים, מאחר שלא דיברו כהוגן בבקשתם 
שלא ללמוד מפי הגבורה, וכפי שהוכיחם על כך משה על 
אשר התישו את כוחו בראותו כי אינם חרדים להתקרב 
לה' מאהבה, אם כן מהו שאמר הקב"ה על זה גופא 

'הטיבו כל אשר דברו'.

ואמר הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא זצ"ל )ליקוטים חדשים(, 
שאמר הקב"ה למשה רבינו, טוב הוא הדבר שבני ישראל 
דוברי אמת הם, ואינם מרמים את עצמם ואת זולתם 
לאמר כי הם בדרגה שבאמת אינם אוחזים בה. זהו 
'היטיבו כל אשר דברו'. ועל זה הוסיף, 'מי יתן והיה 
לבבם זה להם כל הימים', ש'אשר דיברו' יהיה בשווה 

ללבבם. לא להיות אחד בפה ואחד בלב.

 ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם,
ְוַאָּתה ֹּפה ֲעמֹד ִעָּמִדי )דברים ה, כז–כח(

מכובדים, לכו הביתה
אמר הרה"ק ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זצ"ל )ליקוטים(, שיש 

כאן רמז ותוכחת מוסר. 'לך אמור להם', למי 
שיש לדבר אליו בלשון כבוד, בלשון רבים 
]'איהר'[, 'שובו לכם לאהליכם', בבקשה מכם 

'ואתה', מי שניתן  תחזרו הביתה. אבל 

לפנות אליו בלשון יחיד ובלשון נוכח ]'דו'[, 'פה עמוד 
עמדי', הוא ישאר כאן אתי.

ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱא-ֹלֶהיָך )דברים ו, ה(
עשה דבריו מאהבה. אינו דומה עושה מאהבה לעושה מיראה, העושה אצל 

רבו מיראה כשהוא מטריח עליו מניחו והולך לו

ירא הטוֵרח – רבו עוזבו
הקשה ה'שפת אמת' )ליקוטים( אם עובדו מיראה איך יניחו 

וילך לו, והרי הפחד לא ימוש ממנו לעולם.

ומפרש כי הכוונה איפכא, שהרב הוא זה שעוזב את 
משמשו. כי אינו יכול לסבול שירות מתוך יראה וטרחה, 
אלא רק מתוך אהבה ורצון אמת. אם המצוות קשות 
עליך ומטריחות את חייך, ואינך עושה אותן אלא מיראה, 

לא זו הכוונה.

ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך )דברים ו, ה(
'ובכל נפשך', אפילו הוא נוטל את נפשך. 'ובכל מאודך', בכל ממונך

תורה ועבודה של סוחר
ולמה גבי ממון לא נאמר 'אפילו נוטל את ממונך' כמו 

שאמר מקודם 'אפילו הוא נוטל את נפשך'?

מתרץ ה'הפלאה' )כתובות, פתחא זעירא, לג( כי אכן אינו 'אפילו'. 
שיותר רבותא היא לעבוד את ה' דוקא מתוך העושר, כי 
ניסיון העושר גדול יותר. שכן איש הפנוי ממשא ומתן, 
יכול יותר להיכנס בחדרי תורה ולרדת לעומקה. אבל 
הטרוד במשא ומתן ויש לו עושר ונכסים, הרי נפשו 
מפוזרת וטרוד במחשבותיו מלהתייגע בתורה ולהתייחד 
עם בוראו. וצריך הוא להתאמץ שלא יסיטנו העושר 

מעבודת בוראו, ולקבוע עיתותיו לתורה.

ּוְבָכל ְמאֶֹדָך )דברים ו, ה(
בכל ממונך. יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר 'בכל מאדך'. 

 דבר אחר, בכל מאדך, כל מדה ומדה שמודד לך בין במדה טובה
בין במדת פורענות

שיטת ה'דבר אחר'...
היה הגאון רבי יהושע אייזיק שפירא ]ר' אייז'ל חריף[ זצ"ל 
סובב בין העשירים, ומציע להם לקנות את ספריו, כדי 
שיוכל להתפרנס מכך בלא להזדקק לצדקה. כשהוציא 
לאור את ספר 'מרבה תבונה' שהוא מעט הכמות ורב 
האיכות, פנה עמו לבתי נדיבי עם שייאותו לרכוש את 
ספרו. עלה לביתו של עשיר אחד והציע לו לקנותו 
תמורת רובל אחד. הביט הגביר בספר ובבעליו חליפות, 
ותמה, על ספר קטן כל כך מבקש אתה רובל שלם?! 
נענה רבי אייזיל ואמר: רואה אני כי סבור אתה כמו 
ולא הבין פשר אמירתו  נבהל העשיר  ה'דבר אחר'. 
החריפה של הרב. הסביר רבי אייזיל את כוונתו: שאלתך 
תואמת להפליא את ה'דבר אחר' שברש"י, 'בכל מדה 
ומדה שמודד לך'. כך אתה עומד ומודד את הספרים, 
ורוצה לשלם לפי גודלם ומשקלם. אולם אני איני סובר 
כמו ה'דבר אחר', אלא כשיטת המאן דאמר הראשון 
ברש"י: 'בכל ממונך'. התשלום אינו לפי עובי הספר, 
אלא לפי כמות ממונך, שהוא דיו והותר כדי לרכוש 

את הספר...

ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם ... ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך 
ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת ֵּבין ֵעיֶניָך )דברים ו, ז–ח(

היסח הדעת בחינוך הבנים
אמרו צדיקים )כן הוא מהאמרי אמת, מהרה"ק המהרי"ד מבעלזא ומהרה"ק רבי איתמר 
מנדבורנה(, כי הקיש הכתוב חינוך הבנים למצות תפילין, 

לומר לך מה תפילין אסורות בהיסח הדעת, אף חינוך 

הצאצאים הוא באיסור היסח הדעת. שיש לשים לב 
עליהם בכל עת.

ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת ֵּבין ֵעיֶניָך )דברים ו, ח(
אלו תפילין שבראש ועל שם מנין פרשיותיה נקראו 'טוטפות'. 'טט' בכתפי 

שתים, 'פת' באפריקי שתים

טעינה ופריקה
ולמה שיכונו התפילין דווקא על שם מספרים בשתי 

שפות אלו, 'כתפי' ו'אפריקי'?

אלא, למד ה'שפת אמת' זצ"ל )בא, תר"נ ד"ה בפסוק(, באו חז"ל 
לרמז בזה שצריך האדם לטעון על כתפיו עול מלכות 
שמים, ובד בבד לפרוק מעל עצמו עול הסטרא אחרא.

ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו ִּכי ִנְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה 
ַהּזֹאת )דברים ו, כה(

צדקה בלא זלזול במצוות
הגאון רבי אליהו חיים מייזל זצ"ל, רבה של לודז', היה 
ה לשם  ֶ

ׂ
מגדולי גבאי ומתרימי הצדקה בדורו, והיה ְמַעּש

כך את עשירי עירו, ומזכה אותם בנתחים גדולים של 
מצות צדקה. בין עשירי לודז' נמנו גם יהודים שלא שמרו 
כל כך מצוות, אבל בכל זאת לכבוד הרב נתנו הרבה 
לצדקה. הגיב פעם לאחד מהם, שעל סמך מצות הצדקה 
היה מזלזל קצת במצוות אחרות, ואמר: 'וצדקה תהיה 

לנו', אימתי? רק 'כי נשמור לעשות את כל המצוה'...

צדקה שלא לכפרת חטא
)עי' שפת אמת  הרה"ק ה'אהבת שלום' מקוסוב זצ"ל  סיפר 
יוס'קה  יוסף  לבעל היושר דבר אמת, כאן( מעשה שהיה עם רבי 

מיאס, בנו של הרה"ק רבי אריה לייב מוואלטשיסק 
זצ"ל מתלמידי המגיד ממזריטש, שפעם הפציר בגביר 
אחד, שיפתח לבו במתת יד הגונה לצדקה. התנצל 
הלה ואמר, אבל הרי אינני מחויב לתת יותר מחומש 
מממוני לצדקה. ענה הרבי: בודאי מחויב אתה לתת 
יותר. שאמנם מצות צדקה מוגבלת לחומש, אבל היינו 
דווקא בניתנת למצוותה בלבד, כי בצדקה שבאה לכפר 
על החטאים, כבר נאמר )איוב ב, ד( 'וכל אשר לאיש יתן בעד 
ִצְדָקה ְפֻרק' ]ויסודו  נפשו', וכן הוא אומר )דניאל ד, כד( 'ַוֲחָטָאְך ּבְ
בספר התניא )אגרת הקודש י(, והביאוהו במטה אפרים )אלף המגן, תרז, א, בשם 

)קפז(, ומשם בשאר מאורי החסידות[.  ספרים הקדושים(, באגרא דפרקא 

משכך, סיים ר' יוס'קה, היות שעליך לכפר על עוונותיך, 
אין לך שום הגבלה ועליך לתת הרבה יותר מחומש.

'וצדקה  )שם( את הפסוק  ובזה ביאר הרה"ק מקוסוב 
תהיה לנו', אימתי הצדקה היא למטרתה בלבד, רק 'כי 
נשמור לעשות את כל המצוה'. כאשר נישמר בקיום כל 
המצוות ולא יהיו לנו חטאים, אזי תיחשב לנו הצדקה 

כמצוה גרידא, ולא כצורך כפרה.

ְֹנָאיו ֶאל ָּפָניו ְלַהֲאִבידֹו )דברים ז, י( ּוְמַׁשֵּלם ְל�ׂש
בחייו משלם לו גמולו הטוב כדי להאבידו מן העולם הבא

תשלום בשטרות של משחק
מאחר כי 'יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא 
מכל חיי העולם הזה' )אבות ד, יז(, אם כן נמצא לכאורה כי 
אין הדין שלם והגון. שכן הצדיק מקבל שכרו משלם 
בעולם האמת, ואילו הרשע, על מעט המצוות שעשה, 
דוחים אותו בתשלום מזויף במה שמביאים לו טוב 

מדומה של עלמא דשקרא. ואיך הוא הדין אמת.

ומתרצים )עי' תפארת עוזיאל, תהלים יט, י, ועוד(, כי אכן ודאי הולם 
ונכון הוא הדין. שכן הרשע אינו מאמין כלל בחיי העולם 
הבא, וממילא לא היתה עולה על דעתו ציפיה לתשלום 
בעלמא דאתי, אלא רק בעולם הזה במה שרואות 
עיניו הגשמיות. לכן שפיר פורעים לו כל טובותיו 
בעולם הזה. אם אינו רואה כל ערך במטבעות, 
יקבל שכרו במטבעות פלסטיק ובשטרות של 

משחק ילדים.

ניצוץ אחד–המשך מעמוד ג

 ברכת מזל טוב און א גוטן יישוב
 לידידי היקר הרה"ג ר' יצחק ביין שליט"א

 לרגל חנוכת השטיבל החדש והמרווח בבית שמש
 יה"ר שיהיה בית גדול שמגדלים בו לתורה ולתפילה, בהפצת אור המעיינות לכל הסביבה

 בברכת הרחיבי מקום אהלך, 'ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה', וברכת שמים בכל אשר תפנו
מאחל מקרב לב: לייבל גוטמן - ארה"ב


