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 'תזכה להעיר ולהאיר'

ָשֹמַע ִתְשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְבָכל  ְוָהָיה ִאם :  י"א י"ג  דברים 

 ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשֶכם: 

היה בחור בישיבת 'תורת אמת' בלונדון, שמדי בוקר בבוקרו העיר את כל הבחורים לעבודת התפילה. הוא  

 ות רבה מחדר לחדר, ומעיר בנחת ובחיבה את מאות התלמידים. היה עובר במסיר 

תמיד  החמים,  הקיץ  ובימי  לונדון,  של  הקפואים  החורף  מוקדמת  -בימי  בשעה  משכים  אותו  ראו  תמיד, 

 למלאכת הקודש הזו. 

בזכות זה שהינך מעיר את הבחורים שלנו, תוכה להעיר ולהאיר  יום אחד ניגש אליו ראש הישיבה ובירכו ש' 

 '.כל עם ישראל בתורתך את  

 , מי שאכן צמח ברבות הימים לאחד מגדולי דורנו. משה שטרנבוךלבחור זה קראו  

 במלואה!  מה התקיי הגר"י שניידר ברכתו של  

 

 שמירה כנגד שמירה   ברית כנגד ברית. 

ְוָהָיה ֵעֶקב ִתְשְמעּון ֵאת ַהִמְשָפִטים ָהֵאֶלה  ' י"ב: "ז דברים 

יָך ְלָך ֶאת ַהְבִרית  קֶ ֱאֹל  ה' ְוָשַמר  ַוֲעִשיֶתם ֹאָתם    ּוְשַמְרֶתם 

 ". ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבֶתיך

ה',   עם  שכרתתם  הברית  את  תשמרו  אם  פירוש: 

מדה  כנגד  עם  מדה  שכרת  הברית  את  ה'  ישמור   ,

 אבותיכם. 

הרי ראשיכם    , אם שמרתם את דבריכם דבר אחר  "

 . "ואם לאו אין ראשיכם שמורים   , שמורים 

 ( ג"סקא י פי דברים   פרי )ס

 ••• 

 שכחה בחטא ובעונש 

ֱאֹלֶקיָך,    ה'-ֶאת   ִתְשַכח   ָשֹכחַ - ִאם   ,ְוָהָיה"   דברים ח' י"ט: 

  ֲאֵחִרים, ַוֲעַבְדָתם ְוִהְשַתֲחִויָת ָלֶהם ֱאֹלִהים ְוָהַלְכָת ַאֲחֵרי 

 . ", ִכי ָאֹבד ֹתאֵבדּון ַהּיֹוםַהִעֹדִתי ָבֶכם 

 ••• 

ישכח    –שכח מצוה  , עוד   ישמע   –שמע מצוה  

 עוד מצוות 

מכאן אמרו שמע אדם  , ויאמר אם שמוע תשמע"

אם    :אמר שנ  , משמיעין לו מצות הרבה  , מצוה אחת

תשמע אחת, שמע  מצוה  אדם  לו    , שכח  משכחין 

 ".והיה אם שכח תשכח : אמרשנ  ,מצות הרבה

 '(מסכתא דויסע פרשה א, רבי ישמעאל בשלחדמכילתא  ) 

 ••• 

 ִתָשַכח  -אם ִתְשַכח  

: ז"ושם הערה מ) ִתָשַכח -ִתְשַכח  , אם שכח תשכח"

 (".ל תש כח"אולי צ

 )רמזי רבינו יואל( 

 אהבת הגר 

ִכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ    , ַוֲאַהְבֶתם ֶאת ַהֵגר דברים י' י"ט: " 

 ". ִמְצָרִים 

 

 ישראל מגדולי סיפור  - מדה  כנגד  מדה
 

 נגרמו להם מיתות נוספות ( אהרן )המת  שלא הספידו כראוי את  על  

 ."ֵמת ַאֲהֹרן ַוִּיָקֵבר ָשם ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְבנֹו ַתְחָתיו ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָנְסעּו ִמְבֵאֹרת ְבֵני ַיֲעָקן מֹוֵסָרה ָשם "': ו 'י דברים 

י)ְכִתיב  ":  יומא פ"א ה"א, שם סוטה פ"א ה"י()ירושלמי  ב ַיֲעָקן  ( 'ו' דברים  ְבֵני  ִמְבֵאֹרת  ָנְסעּו  ִיְשָרֵאל  ּוְבֵני 

  ג "במדבר לבוזה שכתוב  )ַהָדא הּוא ִדְכִתיב  ! ַוֲהֹלא ְבֹהר ָהָהר ֵמתְוִכי ְבמֹוֵסָרה ֵמת ַאֲהֹרן  . מֹוֵסָרה ָשם ֵמת ַאֲהֹרן

ִמֵכיָון ֶשֵמת ַאֲהֹרן ִנְסַתְלקּו ַעְנֵני ַהָכבֹוד ּוִבְקשּו  , ֶאָלא! ַוָּיָמת ָשם' ַוַּיַעל ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֶאל ֹהר ָהָהר ַעל ִפי ה( ח"ל

ַוִּיְשַמע ַהְכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד ֹיֵשב ַהֶנֶגב ִכי ָבא ִיְשָרֵאל ֶדֶרְך  ( 'א א"שם כ)א הּוא ִדְכִתיב ַהדָ . ַהְכַנֲעִנים ְלִהְתָגרֹות ָבם

ייר הוא זה  ת)ִכי ֵמת ַהָתָייר ַהָגדֹול ֶשָהָיה ָתר ָלֶהם ֶאת ַהֶדֶרְך  ? ַמהּו ֶדֶרְך ָהֲאָתִרים. ָהֲאָתִרים ַוִּיָלֶחם ְבִיְשָרֵאל

וכשהסתלק אהרן  , וענני כבוד היו מראים להם את הדרך אשר ילכו בה. בדרכים שיודע לתור את הארץ  שבקי 

ְוָנְסעּו  , ּוִבְקשּו ִיְשָרֵאל ַלֲחזֹור ְלִמְצַרִים  (נסתלקו ענני הכבוד ּוָבאּו הכנעני ְוִנְתָגרּו ָבֶהם ועשו עמהם מלחמה

ְוָהַרג ִמֶמנּו מישראל ְשמֹוָנה    (שבט לוי נלחם נגד הכנעני)ָריו ִשְבטֹו ֶשל ֵלִוי  ְוָרץ ַאחֲ ! ַלֲאחֹוֵריֶהן ְשמֹוָנה ַמָסעֹות

משפחות נהרגו  ' וג, משפחת שמעי נעקרה לגמרי)ַאף ֵהם ָהְרגּו ִמֶמנּו משבט לוי ַאְרַבע משפחות  . ִמְשָפחֹות

אחר  ( ג"כ  ו"כ   'דברי הימים א)  ואומר . והן משפחות עמרם ויצהר ועוזיאל, רבים מהם ונשארו מתי מספר

ָלָעִזיֵאִלי  (נאמר, שהעמיד דוד את הלויים על סדרם ַלִּיְצָהִרי ַלֶחְברֹוִני  , (ולכאורה זה פסוק מיותר) ָלַעְמָרִמי 

ָחְזרּו ֵאיָמַתי  ָדִוד  , אלא ללמדך  ִדְכִתיב  . (שנחשבו למשפחות לפי שנתוספו עליהם ונתרבו)ִביֵמי  ַהָדא הּוא 

ובני לוי היו רודפי שלום כאהרן ופינחס לכן אמר  )ִיְפַרח ְבָיָמיו ַצִדיק ְוֹרב ָשלֹום ַעד ְבִלי ָיֵרַח  ( 'ז ב"תהלים ע)

? (מה גרם לנו שנהרוג מישראל) ִמי ָגַרם ָלנּו ַלָדִמים ַהָללּו , ָאְמרּו (כשחזרו ישראל למוסרה. עליהם ורב שלום

ְוָיְשבּו ְוָקְשרּו ִהְסִפידּו ְוָגְמלּו    (מיד! שלא הספידו כראוי את אהרן)ַעל ֶשֹּלא ָעִשינּו ֶחֶסד ִעם אֹותֹו ַהַצִדיק  , ָאְמרּו

וכי  ובזה מתורצת הקושיא  )ַלַצִדיק ֶחֶסד ְוֶהֱעָלה ֲעֵליֶהן ַהָמקֹום ְכִאלּו ֵמת ָשם ְוִנְקַבר ָשם ְוָגְמלּו ַלַצִדיק ֶחֶסד  

 .("נקבר בהר ההר אלא שכאן ספדו לו ונחשב שנקבר כאן, ואכן. והלא בהר ההר נקבר, במוסרה נקבר

 .נגרמו להם מיתות נוספות(, אהרן)המת שלא הספידו כראוי את על  : פירוש 
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 פירות אדמתך כנגד פירות בטנך 

ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוִהְרֶבָך ּוֵבַרְך ְפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ְדָגְנָך ְוִתיֹרְשָך  : "ג "י ' דברים ז

 ".ִנְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְךְוִיְצָהֶרָך ְשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְשְתֹרת ֹצאֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר 

 אם פרי בטנך יתנהגו בקדושה ובטהרה  –וברך פרי בטנך ופרי אדמתך  

 . פירות אדמתך יהיו טובים ושמנים וריחניים -

 )מאור ושמש( 

 ••• 

 מהירות כנגד מהירות 

ִכי ִשֵחת ַעְמָך ֲאֶשר הֹוֵצאָת    קּום ֵרד ַמֵהר ִמֶזה ֵאַלי  ' ַוֹּיאֶמר ה: "ב"י' ט דברים 

 ".ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצִּויִתם ָעשּו ָלֶהם ַמֵסָכה   ָסרּו ַמֵהר ִמִמְצָרִים  

ש: פירוש  מהר"על  רבינו  " סרו  משה  מזה"נצטווה  מהר  רד  ". קום 

 .מהירות כנגד מהירות

 ••• 

 זה כנגד זה 

 ."ֵמָעֶליָך ְוַרְגְלָך ֹלא ָבֵצָקה ֶזה ַאְרָבִעים ָשָנהִשְמָלְתָך ֹלא ָבְלָתה "': ד' דברים ח

זה 'נתתי , (ו ב'"שמות ט' )לי ואנוהו-א  זה 'בזכות שאמרתם   : ר יודן"א"

שנה ארבעים  הנ' )לכם  לפסוק  ֵמָעֶליָך (: "ל"רומז  ָבְלָתה  ֹלא  ִשְמָלְתָך 

 ".ַאְרָבִעים ָשָנה ֶזה ְוַרְגְלָך ֹלא ָבֵצָקה  

 (צ"ילקוט שמעוני תהלים רמז תר ) 

 ••• 

 יאבד ממונו   –התולה הצלחת ממונו בעצמו  

 ."ְוָאַמְרָת ִבְלָבֶבָך ֹכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶזה": ז"י' דברים ח

אמר לו , ופגשו אליהו הנביא, מעשה בסוחר שלקח כסף ליריד. מדרש

 . ונאבד כספו  –'" אם ירצה ה"ולא אמר , ליריד: אמר , לאן אתה הולך

, ואמר לו לאן אתה הולך, שוב פגשו אליהו, חזר לביתו והביא כסף נוסף

תאבד גם '", אם ירצה ה"אם לא תאמר  : אמר לו אליהו. ליריד: אמר

 . כ גם כספו שאבד"ומצא אח'", ירצה האם : "ואמר . כספך זה

 '(עמוד נ, א"א זיע")חדרי בטן לרב החיד

 

 בדף היומי   מדה   כנגד   מדה 

על כן  , השאילה הספר לאחרים וגרמה להם שיוכלו ללמוד בו 

 זכתה לבן 

, רב הונא ורב חסדא -הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד  " .:דף נ כתובות  

זה הכותב תורה נביאים  : וחד אמר , זה הלומד תורה ומלמדה: חד אמר 

 ".םוכתובים ומשאילן לאחרי

בדרך  " שהיה  אחד  באיש  אשוב  מעשה  יום  באותו  לאשתו  והודיע 

הלכה לטבילה ואמר לה בעלה    ,אולביתי והאשה שידעה שיש לבעל לב 

  : אמרה לו  ,כיון שטבלת קודם שבאתי אתן לך זקוק שתקנה בו מעיל

אותו זקוק תן לי ותן לי רשות לקנות בו ספר או אשכיר סופר שיכתוב  

ל אחיו היו  והרתה וילדה בן וכ  , לי ספר ואשאיל ללומדים שילמדו בו

 ."ה כי אם אותו בן היה למדן"ע

על כן  , השאילה הספר לאחרים וגרמה להם שיוכלו ללמוד בו: פירוש 

 . זכתה לבן למדן

 (ד"סימן תתע חסידים ספר ) 

 

 

 

 ב "יצויינו שעריו בעוה   –ב  "המציין שעריו בעוה 

ְוִלַמְדֶתם ֹאָתם ֶאת ְבֵניֶכם ְלַדֵבר ָבם ְבִשְבְתָך  ": א"כ- ט"א י "דברים י 

ֵביֶתָך  ּוְכַתְבָתם ַעל ְמזּוזֹות  : ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך 

' ְלַמַען ִיְרבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ִנְשַבע ה: ּוִבְשָעֶריָך

 ."ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִכיֵמי ַהָשַמִים ַעל ָהָאֶרץ

, ב"ז ובעוה "מזוזות בעוה ' ב, מלא', וכתבתם על מזוזות ביתך'

עוה ' ובשעריך' של  שעריך  מצויינים "יהיו  של  : ב  השער  זה 

 . פלוני

 )שפתי כהן( 
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 די מחסורו   ה'  יתן לו , די מחסורם   לאחרים המאכיל  

 ."ְוָנַתִתי ֵעֶשב ְבָשְדָך ִלְבֶהְמֶתָך ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעתָ ": ו"א ט"דברים י 

, אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו, מר רב יהודה אמר רבא"

 .(. דף מברכות  " )ונתתי עשב בשדך לבהמתך והדר ואכלת : שנאמר

כגון בני ביתו ומשרתיו ומשרתי  , ללמוד לכל הסמוכים עליוומזה יש  "... 

, הקהל שהם כתרנגולים הסגורים בכלוב שעיניהם תלויות על בעל הבית

די מחסורם בעתם  ליתן להם את אכלם  עצמו  ולדחוק  להזדרז  וצריך 

יתן לו די  ' גם ה  –ובמדה שאדם מודד בה מודדין לו  . קודם שיאכל הוא

 ".מחסורו דבר בעתו

 "(בעלי חיים"יועץ ערך   )פלא

 ••• 

 ישראל   בגדי מדוע לא בלו  

 . "ִשְמָלְתָך ֹלא ָבְלָתה ֵמָעֶליָך ְוַרְגְלָך ֹלא ָבֵצָקה ֶזה ַאְרָבִעים ָשָנה":  ח' ד' דברים 

( שבני ישראל לא פסיקתא זוטרתא )שמות ו' ו'פירוש )שמעתי(: איתא ב

 "שמלתך לא בלתה מעליך".שינו לבושם במצרים, ומדה כנגד מדה זכו 

 

 מייסר את בנו, כך מייסרים אותו מן השמים ש כפי מה  

ְוָיַדְעָת ִעם ְלָבֶבָך ִכי ַכֲאֶשר ְיַיֵסר ִאיש ֶאת ְבנֹו ה'  ': "ה' ח דברים 

 ". יָך ְמַיְסֶרךָ קֶ ֱאֹל

מייסר את בנו כראוי, כך זוכה  ייתכן לרמז, כי כפי מה שהאדם  

 שמייסרים אותו מן השמים לטוב לו.

 )שפת אמת ליקוטים( 

 ••• 

 זכירה כנגד זכירה 

יָך ַבִמְדָבר  קֶ ְזֹכר ַאל ִתְשַכח ֵאת ֲאֶשר ִהְקַצְפָת ֶאת ה' ֱאֹל': " ז  'ט דברים 

ַהָמקֹום ַהֶזה  ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶשר ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ֹבֲאֶכם ַעד 

 ". ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ה'

את אשר הקצפת את ה'    – כאשר תזכור את החטאים שעשית  

במדבר   את    – אלוקיך  השי"ת  יזכור  מדה,  כנגד  מדה  אזי 

מסירות הנפש של ישראל, "זכרתי לך חסד נעוריך, לכתך אחרי  

 במדבר בארץ לא זרועה )ירמיה ב' ב'(". 

 )מנחת יהודה( 

 ••• 

 יזכה להשיג יותר אלוקות    – המהלל אלוקים  

יָך ֲאֶשר ָעָשה ִאְתָך ֶאת  קֶ הּוא ְתִהָלְתָך ְוהּוא ֱאֹל: " א" כ' י דברים 

 ".ַהְגֹדֹלת ְוֶאת ַהנֹוָרֹאת ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָראּו ֵעיֶניָך 

תלויה באותה מדה בה    – מדת השגתך באלהות "והוא אלקיך"  

 "הוא תהלתך".  –הנך משבחו ומהללו  

 )פנים יפות( 

 ••• 

 עשיה כנגד עשיה 

דברים י"א י"ד: "ְוָנַתִתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבִעתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוש ְוָאַסְפָת  

 ְדָגֶנָך ְוִתיֹרְשָך ְוִיְצָהֶרָך".

אתם עשיתם מה שעליכם,  "ונתתי מטר ארצכם, אמר הקב"ה:  

 ונתתי מטר ארצכם".  אף אני אעשה מה שעלי, 

 )מדרש תנאים( 

 

 בודה זרה ון ע ו גשמים בע   עצירת 

ֶאת ַהָשַמִים ְוֹלא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה ֹלא   ְוָעַצר ַאף ה' ָבֶכם   ְוָחָרה : " ז י" א י" דברים 

 ". ָלֶכםַוֲאַבְדֶתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹטָבה ֲאֶשר ה' ֹנֵתן   ְיבּוָלּהִתֵתן ֶאת 

זרה... מניין? השמרו לכם פן יפתה  עבודהון עובדי ונעצרין בע הגשמים"

בתריה )כתוב אחרי    כתיב מה    , לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים וגו'

 פסוק זה(? וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר". 

מסתיר פניו    ה , אף הקב"הפנים מהקב"  ומסתיריםהם פונים אל האלילים  

 מהם.

 ( דיד נפשבאור י  פ ע" פירוש ה"ג,   ג "תענית פ  ירושלמי) 

 

 

 

 

 

 


