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''ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר ה' אלוקיכם 
מנחיל אתכם והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם 

  בטח''
לכאורה אם אויבינו ישלימו איתנו אין צריך לומר ''וישבתם 

  בטח'', הרי זה מובן מאליו?
  

זה תנאי ועצה טובה  ''וישבתם בטח''שאלא, יש לומר 
: אם תשבו לבטח, אם בפנים ''הניח לכם מכל אויביכם''ל

המחנה יהיה שקט ושאנן, אם אתם ביניכם לא תהיו 
''מכל לכם לפחד  מפולגים לעדות וכיתות שונות, אז אין

  .אויביכם מסביב''
כפי שאמרו חז''ל: אלמלי היו ישראל באגודה אחת, אין כל 

  אומה ולשון יכולים לשלוט בהם...
  בשם צדיקים

  
''אחרי ה' אלקיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצותיו 

  תשמרו ובקולו תשמעו ואותו תעבדון ובו תדבקון''
החפץ חיים  מסופר, כי בכנסייה הגדולה הראשונה נפגשו

והאמרי אמת מגור. בשיחה ביניהם הזכיר החפץ חיים את 
הפסוק שלפנינו והעיר עליו הערה נוקבת: בחוקי הלשון 

שלפניו. לעומת המילה ''אחר'' מתייחסת לדבר הסמוך 
זאת המילה ''אחרי'' מתייחסת לדבר שאינו סמוך ממש, 

  אלא מעט מופלג מן הדבר שלפניו.
א על האדם להתקרב אל לאור זאת, יש לתמוה: הל

הקב''ה ולא להתרחק, ואם כן היה מן הראוי לכתוב ''אחר 
ה' אלוקיכם תלכו'', שמשמעותו התקרבות וסמיכות 

  להקב''ה, ולא ''אחרי''?
  

תוקפות את האדם  ,לעיתים –אלא ביאר החפץ חיים 
מחשבות של דיכאון וייאוש. נדמה לו שהוא עומד על סף 

שבשמיים, עד שהוא משוכנע תהום, רחוק ומרוחק מאביו 
כי הקב''ה לא יעזרהו בשעת מצוקתו הגדולה. אך גם זה 

אמת  הוא מתכסיסי היצר, המבקש להמיתו, ואין שמץ של
ברעיון פסול זה, שכן עד דכדוכה של נפש מקבל הקב''ה, 
האב הרחמן, את בניו ומושיעם בעת צרה, בכל עת ובכל 

  מצב!
וא במצב של אדם שהוזו כוונת הפסוק: גם כאשר נדמה ל

''אחרי'' ה' אלוקיכם רחוק ומופלג ממנו, מכל מקום אל 
יתייאש, אלא יתאמץ גם אז ללכת ולהידבק בשכינה, אף 

  בכוחותיו האחרונים, ואז תבוא לו ישועת ה' כהרף עין.
ני אתרץ לכם תירוץ נענה לו האמרי אמת והוסיף: וא

  חסידי!
  

  
  

שחושבים שעדיין רחוקים במידה  – ''אחרי ה' אלוקיכם''
אז אנו זוכים להיות קרובים דווקא  – ''ובו תדבקון''מה', 

  שלבו נכנע ושבור...למי  –לו, כי ''קרוב ה' לנשברי לב'' 
  

''את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו 
  לעשות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו''

ציווי זה נכפל לכאורה, מאחר שכבר נאמר בפרשת 
ואתחנן ''לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא 

  תגרעו ממנו''.
ברם, מדובר בשני ציווים חלוקים. בפרשת ואתחנן אוסרת 

  וה ממנין התרי''ג מצוות.התורה להוסיף או לגרוע מצ
אך כאן כוונת הכתוב לאסור הוספה או גירעון במצווה 

  עצמה, כגון ג' או ה' כנפות בציצית וכדומה.
המצוה את  – ''כי את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם''

''לא תסף  עצמה, עליכם לקיים כצורתה, כפי שנצטוויתם
  עליו ולא תגרע ממנו''.

  בשם הגר''א
  

יא או חולם חלום ונתן אליך אות או ''כי יקום בקרבך נב
מופת...נלכה ונעבדה אלהים אחרים...לא תשמע אל 
דברי הנביא...אחרי ה' אלוקיכם תלכו ואותו תיראו ואת 

  מצותיו תשמרו...''
מסופר, שבפתיחת אותה כנסייה גדולה הנ''ל, בה 
התאספו אלפי בני ישראל בראשות גדולי ומאורי הדור 

גור, וכשרצה להראות את גודל ההוא, דרש האמרי אמת מ
קום אחד, אמר את החשיבות של התכנסות כולם למ

  הדברים הבאים: 
בפרשת עקב אמרה תורה בלשון יחיד ''את ה' אלוקיך 

ומסית  רתירא ואותו תעבוד'', ואילו כאן, בפרשת נביא שק
אותם הדברים, אך בלשון רבים ''אחרי ה' ומדיח, נאמר 

אלוקיכם תלכו ואותו תיראו'', ומדוע נאמרו הדברים בלשון 
  רבים?

אלא התירוץ הוא: מפני שכנגד מסית ומדיח מוכרחים 
  להילחם בכח הרבים! לא די ביחידים יראים!

כי בזמנים רגילים אפשר לכל יחיד להיות ירא ה' ביחידות, 
בתוך ד' אמותיו, אבל בשנים של זעזועים, שהכפירה 
וההפקרות משתוללת בעולם, והעולם מוצף מסיתים 

י, ויש צורך בליכוד ראפשומדיחים, אז כוחו של יחיד הוא 
המחנה וביצירת כח של רבים כדי להתגונן ולהשיב 

  מלחמה שערה.
ולכן כשמדובר בנביאי שקר ומסיתים ומדיחים, חוזרת 
התורה על אותם הדברים עוד פעם בלשון רבים, לרמוז 



על איחוד הכוחות, כי זו היא העצה היחידה כנגד 
  המסיתים והמדיחים. 

'אותו תיראו ואת מצוותיו ' –הצו הוא לכל עושי רצונו ו
  ...מרו ואותו תעבדון ובו תדבקון''תש

  האמרי אמת מגור
  

  ''עשר תעשר את כל תבואת זרעך''
ידועה דרשת חז''ל: עשר בשביל שתתעשר, כמסופר 

: בגמרא שפגש רבי יוחנן ילד יתום ושאלו מה למדת היום
ת השיב הינוקא בחומש דברים ''עשר תעשר את כל תבוא

זרעך'', שאל הקטן את רבי יוחנן: מה הכפילות במילים 
''עשר תעשר''? ענה לו רבי יוחנן ''עשר'' בשביל 
''שתתעשר''! כמו שכתוב ''הביאו את כל המעשר אל בית 

  די''. האוצר...והריקותי לכם ברכה עד בלי
''אם השמאל ובספר דרך משה מובא שזה נרמז בפסוק 

אם  – 'אם השמאל''' – ואימנה ואם הימין ואשמאילה''
אומר  – ''ואימינה'', 'עשר''אתה תעשה שין שמאלית '

  .''תתעשר''אני אעשה לך שין ימנית  הקב''ה
 ''עשר''תעשה שין ימנית אם  – ''ואם הימין''אבל 

 – ''ואשמאילה''שתרצה להתעשר על חשבון המעשר, 
רק את תקבל  – ''''תתעשראעשה לך שין שמאלית אני 

  עשירית ממה שהיה לך מקודם...
ובספר ומתוק האור מובא רמז נחמד לכך שהמעשר 
מביאה את מזלו של האדם. שהתורה אומרת לאדם, תן 

תביא לך מזל. איך? ''עשר'' הנתינה  –צדקה, וכמה שתתן 
את המילה ''תעשר'', כלומר: עשירית של האות ת', הנה 

נה ז', עשירית של האות ש' מ', עשירית של האות ע' ה
  . עשירית של האות ר' הנה כ'. הנה ל'

  מזלו והצלחתו של האדם!הוא  –קיבלנו: ''מזלך'', המעשר 
  פנינים

  
''כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו 

  אשר יחסר לו''
בציווי של ''פתח תפתח'' אין הגבלה בחיוב, ואילו בציווי 

תעביטנו'' מגבילה התורה את החיוב ואומרת  של ''העבט
  ''די מחסרו אשר יחסר לו''.

בודקין [בבא בתרא ט']: הלשון מדוייקת לפי דברי הגמרא 
  לכסות ואין בודקין למזונות.

''פתח תפתח לצורך מזונתיו, אזי  ''לו'',לכן אם אתה נותן 
  מיד, בלי לבדוק. את ידך''

, ''די מחסרו אשר יחסר לו''אם אתה מבקש לתת לו אבל 
''והעבט אזי תחקור ותשאל אם יש לו בבית דבר מה, 

  ותתן לו בהלוואה תמורת העבוט. תעביטנו''
  משך חכמה

  
אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך ''כי יהיה בך 

לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ אשר ה' אלקיך נתן 
לו והעבט את ידך מאחיך האביון, כי פתח תפתח 

  תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו''

ב לפרש אים לכאורה דברי תימה: בא הכתוהדברים נר
לקרב את האיסור אל  לקמצן מדוע אסור לאמץ הלבב,

 השכל, ואומר: ''כי פתוח תפתח'', וכי זוהי נתינת טעם ללב
  אטום?

  
אלא, על ידי שאדם פותח ידו לצדקה פותחים לו ממעל 
שערי שפע, ככתוב ''יש מפזר ונוסף עוד'', וכך הוא אם כן 
הסבר הדברים: ''כי'', טעם שאמרתי לך לא לאמץ הלב, 

אפתח לך את אוצרות השפע, אם אתה  'פתוח''שכן '
אלא נותן אינך  – ''תפתח את ידך'' ''והעבט תעביטנו''

  פרע לך ה' בתוספת מרובה...בהלואה, כי י
  האור החיים

  
מזכירים שם הוי''ה האם  –פינת ההלכה 

  בזמירות שבת?
כמה דיעות נאמרו בענין אם מזכירים שם ה' במלואו 

לכולי עלמא מותר להזכיר שם ה', אך יש בזמירות שבת. 
ולהרב יוסף שלום אלישיב זצ''ל לא רק  כמה תנאים.

  שמותר אלא צריך להזכיר שם ה'.
בשם הרב יוסף שלום אלישיב זצ''ל אומרים שכשמזכירים 
שם ה' בזמירות, צריכים להיזהר שהנשים שסביבות 
השולחן יהיו בלבוש צנוע. ואם לא, אין להזכיר שם ה' 

  במלואו בזמירות.
ל הרב שלמה זלמן אויערבך והרב בן ציון אבא שאול זצ''

מציינים שאפשר להשתמש בו דווקא אם אלו האומרים 
  אותו, יש להם את הכוונה הרצויה.

הטעם לכך שאפשר להזכיר שם ה' בזמירות, אף שאין זה 
ברכה, ואין זה נחשב מוציא שם שמים לבטלה, מסביר 

ה בתור שבח, אפילו שאין זמוזכר החוות דעת שכששם ה' 
חלק מפסוק כל שהוא או מברכה, אין זה נחשב למוציא 

  שם שמים לבטלה.
והבינת אדם מביא לזה ראייה מספר תהילים שמלא 
שבחים עם שם ה', ואיך דוד המלך היה מורשה להזכיר 

  שם ה' אם זה לא היה ברכה?
מסיק  בינת אדם]ספר [ב מכח זאת השאלה החיי אדם

בשבח לה', אין בזה איסור מוציא  כשמזכירים שם ה'ש
  שם שמים לבטלה.

  

  שבת שלום!
 

  יוצא לאור לרגל נישואי 
  נ''י בן עזרי יואל צבי המפואר ןהחת

 דופלטלמשפחת נעמי צביה עב''ג הכלה המהוללה 
  שתחי'

  שהזיווג יעלה יפה יפה! שיזכו לבנות בית נאמן בישראל!
  

  
  לכל ענייני העלון נא לפנות ל
kosssover@gmail.com 

  


