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''אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד 
  מלבדו''

פירוש נפלא וחיזוק לאיש היהודי, נתן כאן הדברי חיים 
מצאנז, דהמתבונן יראה, שאמנם כאשר עם ישראל היו 

'ה נתונים תחת עול השעבוד של המצרים, נתגלה הקב'
במידת הדין. אולם, מה שהביא, בסופו של דבר, לגאולת 
ישראל ממצרים קודם הזמן, הוא מידת הדין בעצמה. 

שנה,  400שכידוע, הם היו צריכים להיות במצרים 
שנה בלבד.  210ולבסוף קושי השעבוד חסך זאת ל

וד מצרים הפכה נמצא, אם כן, שמידת הדין של שיעב
  בעצמה למידת הרחמים, שהרי על ידה יצאנו ממצרים.

''אתה הראת לדעת כי ה' הוא וזו א''כ כוונת הכתוב 
, כלומר, בהיותך במצרים ראית במו עיניך, האלוקים''

פועל יוצא של 'הוא'' , דהיינו מידת הרחמים, '''כי ה'''
מידת הדין בעצמה הפכה את הדין כי  –'האלקים'' '

  מים...לרח
ולאיזו מסקנה עלינו להגיע מכך? ממשיך הכתוב ואומר 

, שגם מידת הדין וגם מידת הרחמים ''אין עוד מלבדו''ש
. ואם בכל זאת יש הבדל ביניהן, הסיבה ל אחד- שייכם לק

להבדל היא במקבל את השפעת ה'. כי מי שמגיע לו, 
רואה בכל דבר את חסד ה', ומי שלא זכה, חש את 

 –לדוגמא, יש בה כל להועיל וכח להזיק ההיפך. השמש, 
וי מה נקבע מי יינזק ומי יזכה בתועלת? הכל תלפי 

  באיכות החומר המקבל את השפעתה...
  הדברי חיים מצאנז

  
  ''שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו''

בתלמוד ירושלמי, סוף מסכת קידושין, נאמר כי מה 
שנאמר במשנה ''כל העושה ''מצוה אחת'' מטיבין לו 

ולא מי שיחד מצוה אחת זה  –וזוכה ונוחל את הארץ'' 
  עליה מעולם. עבר

אם כך, יש לומר שזהו הרמז שיש בכתיב ובקרי של 
הפסוק: בעוד שבקרי אנו קוראים ''ולשמרי מצותיו'', הרי 

שאף  לומר, שבכתיב כתוב בלשון יחיד ''ולשמרי מצותו'',
אם אדם שמר מצוה א' ולא עבר עליה מימיו, יזכה 

  והחסד מנותן התורה!לשמירת הברית 
  משך חכמה

  
  ''את ה' אלוקיך תירא ואותו תעבוד...''

 בגמרא מובא: שמעון העמסוני היה דורש את כל ''אתין''
  לא  –שבתורה, כיון שהגיע ל''את ה' אלוקיך תירא'' פירש 

  

  
ידע מה לרבות. עד שבא רבי עקיבא ולימד ''את ה' 

  תלמידי חכמים.לרבות  –אלוקיך תירא'' 
ויש להבין מה הכריח את רבי עקיבא לכלול יראת תלמידי 

  חכמים עם יראת ה'?
  

אלא, משל למה הדבר דומה, לעני עיוור שהיה מחזר על 
נדבות, אולם אנשי עירו לא היו מקבץ  –חים הפת

, כדי חיותולעשירים, ובקושי רב עלה בידו לאסוף מעות 
לכן עלה בדעתו לנסוע למדינה אחרת, אולי שם יקבץ 
נדבות יותר בנקל, וכיון שהיה עיוור לקח לו בן לויה אשר 

שיון מעבר למדינה לעצמו רי יוליכו ממקום למקום, וסידר
  אחרת.

ויהי אך 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 הרישיון 

ליך אותך? החזיר להם העני: המעבר של האדם אשר מו
באישור כולל רישיון גם לאותו אדם כי כתוב בו כך: פלוני 
העני העיוור נתונה לו רשות לנסוע מעיר לעיר וממדינה 
למדינה'', והלא עיוור אינו מסוגל ללכת לבדו, ואם כן 

  בודאי הרשות נתונה גם למי שמוליך אותו!
כיון שהתורה אומרת ''את ה' אלוקיך תירא'', והנמשל: 

הלא האדם הפשוט נחשב כעיוור שאינו יודע ומסוגל 
לראת 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 את 

  יראת ה'...
  המגיד מדובנא

  
  ולא תגנב''''

אחד הדברים שבהם עלולים רבים להיכשל הוא עון 
  הגזל, כפי שאומרת הגמרא שרובם חוטאים בגזל.

ים לעון זה הינם חוסר תשומת לב ובורות לעיתים, הגורמ
בגדרי העבירה, שבשלהם אין איש מבין שהמעשה 

  יחשב.לגזילה  –שאותו הוא עושה 
מתוכננות, שימוש בעט שבעליו הלוואות קטנות ובלתי 

שותו או הפרעה ידועים, קריאה בעיתון השכן ללא ר אינם
דוגמאות מעטות להזדמנויות הן  –בשעת השינה 

הרבות, שבהן עלולים, מבלי משים, להיכשל בעוון נורא 
זה, המקטרג בראש, כמאמר המדרש: משל לסאה שהיא 

  גזל. –מקטרג בה  מלאה עוונות, מי



''מקשה אחת ובדרך צחות פירשו על כך את הפסוק: 
אחד ''קשה'' קיים בעולם, והוא: ענין  –זהב טהור'' 

לשמור על הזהב והרכוש שיהיו טהורים וכשרים לגמרי, 
  ללא שמץ של גניבה...

ובענין זה מסופר על החפץ חיים, שלצורך הדפסת ספרו 
מהישיבה שיעברו על  ה''משנה ברורה'', העסיק בחורים

  הגיליונות, ולכל גליון שילם מחיר קבוע מראש.
מאד,  והנה מוצא אותו א' מתלמידיו חרד ומודאג

ברוב הגליונות הסביר לו החפץ חיים: נכשלתי,  ,לשאלתו
לכולם. אך, פי זה קבעתי מחיר אחיד שורות, ול 20יש 

שורות בכל  2הנה, התברר לי שבאחדים מהם נוספו 
עמוד... קפחתי, איפוא, את פרנסתם של הבחורים 
שעברו על גליונות אלו בב' שורות, וכיצד אוכל להשיב 

  את הגזילה שגזלתי?!
  לאור הנר

  
  ''ושננתם לבניך''

  וברש''י: אלו התלמידים.
  אם כן מדוע לא נאמר ''ושננתם לתלמידך''?

  
שאם לא היה אומר רבי יחזקאל סרנא, אלא מכאן, 

  מתייחסים לתלמידים כאל בנים, גם תלמידים אינם...
י יעקב יצחק רודרמן זצ''ל היה אומר: לתלמיד ואילו רב

צריך להתייחס כאל בן, כשם שבן אין לו הפסק, ותמיד 
הינו בנו של של אביו, כך התלמיד, אין להפסיק הקשר 
עמו כאשר הוא עוזב את בית מדרשך, כי תמיד הוא 

  בנך. –תלמידך 
  

  ''ושננתם לבניך ודברת בם''
א ומחייב יש כאן, דהנה אמרו חז''ל שכל הקורא לוק נפדי

מעיד עדות שקר כאילו  –קריאת שמע בלא תפילין 
בעצמו, שהרי בפרשת שמע נאמר בה ''וקשרתם לאות 

  בין עיניך''.על ידך והיו לטוטפת 
ונמצא לפי זה שהקורא קריאת שמע,  ואינו מחנך בניו 
כיאות לתורה ומצוות, הרי הוא מעיד עדות שקר בעצמו, 

כר החיוב של ''ושננתם שהרי באותה פרשה עצמה מוז
  לבניך''!

  רבי יוסף חיים זוננפלד זצ''ל
  

''ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד 
  כאשר דבר ה' אלקי אבותיך לך ארץ זבת חלב ודבש''

מה הקשר בין ''ארץ זבת חלב ודבש'' לנאמר קודם לכן 
  בפסוק?

  
אלא, שלכאורה צריך להבין מדוע הזכירה התורה כאן רק 
''ארץ זבת חלב ודבש'', הלא ישנם ז' מינים שנשתבחה 

  בהם ארץ ישראל?
על כרחך צריך לומר, שאין הכוונה כאן לחלב ודבש 
ממש, אלא החלב הוא סמל לריבוי, והדבש סמל 

  למתיקות.

, שיהיה לך טוב, כלומר ''אשר ייטב לך''הוא אשר כתוב 
ריבוי, וממשיך לשון  – ''ואשר תרבון מאד''מתוק, 

  .''ארץ זבת חלב ודבש''הכתוב ומביא לכך משל: 
  רבי חיים קניבסקי

  
  מת בארץ''''כי אנכי 

במדרש תנחומא מסופר: כשהגיעה עת פטירתו מן 
העולם של משה רבינו, הניח זרועותיו על לבו ואמר 

  לישראל: ראו מה סופו של בשר ודם.
כל הנהגה זו טעונה ביאור, מדוע לא נהג משה כמנהג 

'שמע ' –אדם מישראל לומר טרם הפטירה פסוקי יחוד 
  ישראל''?

  
לם היה בגלל ברם, טעם פטירת משה רבינו מן העו

סים ונפלאות לעיני כל ישראל, באופן ישהגדיל לעשות נ
שלא נשמע ולא נראה מעולם. ואם לא היה נפטר 
מהעולם אלא עולה לשמי מרום בחייו, כחנוך או כאליהו 
הנביא, היו עלולים לטעות בו ולחשבו כאלוקים, או 

  כמסייע ח''ו.
 אך כשראו כלל ישראל כי גם משה רבינו נפטר ככל בשר

ודם, ידעו והכירו שלא היה אלא שליח, וכל כוחו נבע 
  'ה.הקב' –מהמשלח 

בות כלל נקודה זו ביקש משה ריבנו לעורר ולקבוע בלב
ישראל קודם מותו. שיכירו וידעו כולם ''ראו מה סופו של 

בה' לבדו, ודברים אלו הם הם בשר ודם'', היינו, שיאמינו 
  שהיו בעצם עיקר אמירת יחודו יתברך מפי משה רבינו.

  חתם סופר
  

''אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה 
  שמש''

''אז יבדיל'', פירש רש''י, ואעפ''י שאינן קולטות עד 
שיבדילו אותן שבארץ כנען, אמר משה, מצוה שאפשר 

  לקיימה אקיימנה.
ויש להוכיח מדברי רש''י אלו, שכשאדם אינו יכול לקיים 
את המצוה בשלימות, יש גם ענין לעשות חצי מצוה, 
שהרי כאן ג' הערים שבעבר הירדן היו ר חלק מן המצוה, 
שהרי כל הערים מצוה א' ואלו שבעבר הירדן אינן 

  ות עד שיבדילו אותן שבארץ כנען.קולט
ויש לדמות את זה לשאלה של עשיית מילה בלי פריעה, 
דאע''ג דמל ולא פרע כאילו לא מל, מ''מ יש ענין לעשות 

  המצוה. ק מןחל
  רבי ליב גורביץ זצ''לבשם 

  
  שבת שלום!

  
  שתחי' תרצה בת חוהיוצא לאור לזיווג הגון 

  לכל ענייני העלון נא לפנות במייל ל:
kosssover@gmail.com 


