
  

 פרפראות

 
 

 ייטב לך והארכת ימים מכוון
 כפו''פ להוי זהיר במצוה קלה

 געמוד 
 

חמפתח ענינים פרשת כי תצא תשע''     אעמוד 
 

      בעמוד 
המלחמות המפורסמות הם למוד אל 

 המלחמות הנסתרות, בעל העקידה
 

מה בא ללמדנו שאמר כי תצא למלחמה על 
 איביך ולא אמר באיביך

 
      געמוד 

שמלת שביה מעליה וישבה מכוון לאומרז''ל 
 במידה שאדם מודד 

 
הגורמים לילד להיות בן סורר רמוזים 

 בכתובים
 
תורה התירה משום שדרכו של היצר להסית ה

 לדבר אסור ולא לדבר מותר 
 

     דעמוד 
ייטב לך והארכת ימים מכוון כפו''פ להוי זהיר 

 במצוה קלה
     העמוד 

ה שאין עמה כבוד כמו מצווה יש לקיים מצו
 שיש עמה כבוד

 
 על מה ולמה ראו חז''ל להתיר פשתים בציצית

 ביאור בצחות
 

       ועמוד 
איסור שעטנז הוא בגלל קרבן קין והבל 

 ובציצית הותר מבואר בדרוש
       זעמוד 

בירור במה שלמדו חז''ל שעשה דוחה ל''ת 
 מציצית דייקא

 
 

 
      חעמוד 

 ר אשר לא קדמו אתכםביאור על דב
 

     עמוד ט
ביאור בדרך הלצה מצא שפתיך תשמור ועשית 

 כאשר נדרת
 

כיצד קיים אברהם אבינו צדקה בדבר שאינו 
 שלו

 
ביאור השינוי בניקוד בכתוב אבן לרמז נאה 

 ואבן גדולה וקטנה
 
 י'     עמוד 

 הרמזים לימי התשובה
 

ביאור נפלא מבעל העקידה בכתוב אחותי 
 ונתי תמתירעיתי י

 
 יא   עמוד 

ביאור נאה  באומרז''ל שיהיו עגלות וקרוניות 
 נכנסות בו

 
 ביאור הכתוב רני עקרה לא ילדה

 
אני לדודי ודודי לי, דודי צח ואדום הוא 

 השושנה שיש בה צח ואדום
 

    עמוד יב
בדיקת תפילין ומזוזות בחודש אלול קנ''ח 

 פרטים יש להקפיד בבדיקת תפילין 
 

 תי בענין בדיקת תפילין ומזוזותלקט הלכ
 
 



 
 פרשת כי תצא פארפרפראות 

 ב

 
המלחמות המפורסמות הם למוד אל 

 , בעל העקידההמלחמות הנסתרות
 

שער )פרשת כי תצא  ,ספר עקידת יצחקכתב ב
אר שהמלחמות ויב ,בפתח השער( ז''צ

המפורסמות הם למוד אל המלחמות 
 ,הנסתרות, כי הם היותר מסוכנות

 
כי על זה הענין נשתמשה  ואין שום ספק

כי עם  ,ית בכל אשר תדברקהתורה האל
שחצוני דבריה המה ענינים נפלאים הכרחיים 

הנה לא סרה  ,ועשייתה ,ידיעתה ,על מקבליה
עמוקים ודקים אל ענינים  מרמוז בהם

יהיו כתרים ועטרות בראש הדברים  ,נפשיים
  ,ההם הנגלים

 
הדברים המפורסמים בה יהיו קדש 

 רכי על זה אמ והנסתרים קדש קדשים.
לכל הדברים שימו לבבכם " )דברים ל''ב מ''ו(

אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את 
  ,וגו' "כי לא דבר רק הוא מכםוגו', " "בניכם

 
ן עדן גמ" ,זה אצל הדבור כמו שביארנו

בשער השביעי, וקיימנוהו בספורי  "מקדם
המשכן וזולתו, ואין שום בעל שכל יכול 

והשגחתו כי  להכחיש זה, ולא להפטר מעיונו
בקבלת זה יותרו כמה ספקות מלב הסכלים 
בעמדם על ספורי התורה האלהית, כמו 

 ,שזכרנו שם
 

מדברי המלחמות  ומהנאות שאלו הענינים
אשר אנחנו בביאורם יהיו מזה המין תדבר 
בענינים הכרחיים אל החיים הזמניים 
המפורסמים, ונותנת בהם הסדר היותר נכון 

נים נפשיים שכליים שאפשר, ותרמוז אל עני
בהם יקנו הלוחמים ההצלחה האמתית, ויבאו 

ע''כ לשון  וירשו מנוחה ונחלה בלא מצרים.
 הזהב של בעל העקידה,

 
כי מן המלחמות הנגלות בתורה, יש  מבואר

לנו ללמוד למלחמת היצר, ולדעת כי הקב''ה 
 נתן הכח לכאו''א לנצחו,
 

  עפ''י דברי בעל העקידה שיש ללמוד מהמלחמות
 הנגלות למלחמות הנסתרות שבנפש האדם 

 
כי תצא שאמר מה בא ללמדנו 
 לא אמר באיביךו למלחמה על איביך

 
כי , "כ''א י'( דברים) כתיביש לנו ללמוד מהא ד

 ",איביך עלתצא למלחמה 
 

 
להלחם  כי תקרב אל עיר" ('י' דברים כ) כתיבו

 "עליה
 

ואמר אלהם שמע " (דברים פרק כ פסוק ג) וכתיב
על ראל אתם קרבים היום למלחמה יש

אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו  איביכם
 ,ואל תערצו מפניהם

 
אנשים  החלצו מאתכם" ('ג א''במדבר ל) כתיבו

  "מדין עללצבא ויהיו 
 

בחר לנו אנשים וצא "  ט'( ז''שמות  י) כתיב
 "בעמלקהלחם 

 
 הדיוק למה אמרה תורה על איביך ולא באיביך

 
למה אינו מובן, וגם  "על"לשון ה יש לדקדק,

ממקום למקום בדבר המלחמה,  תורה שינתה
 על" ",עליהלהלחם "אויביך",  על" דכתיב,

 "מדין
 

", בעמלק"הלחם  ,כתיב ובמלחמת עמלק
, או שהיל''ל יבךואבכי תצא למלחמה   היל''ל

, על עמלקגם במלחמת עמלק, וצא והלחם 
למה שינה הכתוב, פעם  "על מדין"כמ''ש 

 ,בעמלקפעם בלשון ואויביך,  עללשון ב
 

היוצא כי  עפ''י דברי העקידה יש ללמוד מכאן
 ויבכוחו להתגבר על אויבש להאמיןלמלחמה חייב 

 
בהקדם יסוד מוסד, כי היוצא  וצריך לחלק,

כי בכוחו  להאמיןלמלחמה ראשית דבר עליו 
ובידו לנצח את אויביו, כי אם יוצא למלחמה 

תחילת , )סוטה מ''ד('ל אנרו ז'במורך לב, הרי
כי תצא " תורה,  שלימדה, וזה מה ניסה נפילה

כאשר תצא למלחמה, , ש"איביך עללמלחמה 
ויש בידך הכח  על אויבך,עליך לדעת כי ידך 

" כלומר, הנך על אויביךלנצחו, וזהו הלשון "
  עליון מעליו,

 
ואמר , '(ג 'דברים כ) וזה הוא שאמר הכתוב

ים היום אלהם שמע ישראל אתם קרב
אל ירך ש ,ללמדך,  על איביכםלמלחמה 

לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו 
 מפניהם:

 
, ולא בעמלקהילחם  ,ומ''ש במלחמת עמלק

)שמות י''ז  עמלק, משום ששם נאמר, עלאמר 
, וכאשר הלחמה "מלחמה לה' בעמלק" ט''ז(

 "על" ומרלריך צין היא לה' א
 

* * * * * * * 



 
 פרשת כי תצא פארפרפראות 

 ג

 
מכוון  וישבה שמלת שביה מעליה

 לאומרז''ל במידה שאדם מודד 
 

והסירה את שמלת , ג(''א י''כ )דברים כתיב
כי כתב רש''י,   "בביתך וישבהמעליה  שביה

 שמלת שביה היה עשוי כדי להתנאות,
 

, היה עשוי כדי ובכתה וישבה בביתך
 , ע''כ,שתתגנה

 
במדה שאדם מודד  '(ב 'סוטה ח) איתא בגמרא
קשטה את עצמה לעבירה, היא  ,בה מודדין לו
 ,המקום נוולה

 
 במדה שאדם מודד מרומז במילים ישבה כנגד שביה

 
במדה שאדם מודד בה  שאמרו דברי חז''ל

את עצמה לעבירה,  קשטההיא  ,מודדין לו
 ,נוולההמקום 

 
 "שביה" ו"ישבה" הדבר מרומז במילים,

שהם אותם האותיות בהיפוך, כלומר היא 
, להתנאות כדי "שביה"לבשה את שמלת 

  .להתגנותכדי  "ישבה"ו והמקום נוולה,
 

הרי הכתוב מבטיחך שסופך  ,ועוד י''ל
 , נשואהבמקום  ,שנואהתהיה ו לשנאותה,

  
* * * * * * 

 
 גורמים לילד להיות בן ה

 רמוזים בכתוביםסורר 
 

כי יהיה לאיש בן סורר ", ח(''א י'')דברים כ כתיב
וגו' מו מע בקול אביו ובקול אוומורה איננו ש

 ,"מווואל שער מק ,אל זקני עירווהוציאו אתו 
 

ולקח אבי הנער ואמה " ו(''ט ב''דברים כ) כתיב
 ,"זקני העיר השערהאל וגו' 

 
ואם לא יחפץ האיש "ז'(,  ה''דברים כ) כתיב

השערה אל לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו 
 ",הזקנים

 
למה שינתה תורה בבן סורר  ,להקשותיש 

שער אל ו ,זקני עירו אלומורה, ואמרה 
, וחילקה ביניהם, ונראים  כשני דברים מקומו

 נפרדים, ולא אמרה תורה כבשאר מקומות,
 ,השערה אל הזקנים, או, זקני העיר השערה

 

 
התורה רמזה כי שתי גורמים הם שגרמו לילד 

 החינוך והחברה ,לסטות מהדרך
 

, כי כי התורה באה לרמוז וללמדויש ליישב, 
ש לכך שהילד סוטה מדרך שתי גורמים י

 הישר,
 

מי שהיה צריך ללמד לחנך  הרי הם, זקני עירו
ולדאוג שהילד יגדל לתורה ולמעשים לקרב 

, ובכך הוא תפקידו כראויטובים, ולא עשה 
גורם לילד לסטות מהדרך הנכונה, ולהיות בן 

 סורר,
 

הוא המקום והסביבה ושער מקומו, 
 המשפיעה על התנהגותו של  הילד, 

 
הרבה שכנים  '(א' סוטה ז) איתא בגמרא,דכ

, ואיתאיודעים לפתות, רש''י(, ושין, )הרעים ע
, וביארו שם ידיהםויחנו ברפידים, שרפו 

ולכן  שהמקום היה גורם, ' ע''ב(,ה בכורות)
 .מושער מקוואל  ,זקני עירואל תורה  אמרה

 
כי אבי הילד ואמו צריכים  וגם אם יש להשיב

אינם יודעים מלאכתם לחנכו ולחכמו, אך אם 
לא ניתן להחליפם, משא''כ במחנך שאינו 

על דרך שהילד לא יסטה עושה מלאכתו 
 יש להחליפו.מהדרך 

 

* * * * * * * 
 

היצר  דרכו שלמשום שתירה הורה ת
 מותר להסית לדבר אסור ולא לדבר 

 
כתב , ולקחת לך לאשה)דברים כ''א י''א(,  כתיב

, יצר הרע לא דברה תורה אלא כנגד  רש''י,
שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה ישאנה 

 ,ע''כ ,באיסור
 

 ע''י מעשה שהיה  מבואר למה התירה תורה 
 

מעשה באדם  ,(אע'' ה''ע )סנהדרין איתא  בגמרא
שבא לקחת לו אישה, והיה חולה למות עד 

 שישאנה, 
 

והקשו שם  ואמרו חכמים ימות ולא ישאנה,
 שישאנה,  ,למ''ד שהיתה מותרת לו

 
אם ישאנה  עכי לא די לו ליצר הר ותירצו
אמר רבי כד , חוליו לא יסור ממנוו ,בהיתר

 מים גנובים " )משלי ט' י''ז(  כתיב ,יצחק
 



 
 פרשת כי תצא פארפרפראות 

 ד

 
 היצה''ר חומד ו" ולחם סתרים ינעם ,ימתקו

 ,רק דברים של איסור
 

בדבר כי דרכו של יצה''ר להסית  ,מבואר
, לעבור את פי ה', ובמקום שאין דבר איסור

 אינו בא לפתות,ור, איס
 

באה התורה לפיכך ש ,לפי''ז אפשר לפרש
יצר הרע, להסיתו, שלא יבוא כדי להתירה, 

היתר, שהרי הקב''ה   של  מכיון והוא דבר
לא דברה התירה לו, לקחתה לאישה, וזהו, 

 ,אלא כנגד יצר הרעשהתירתה,  ,, כלומרתורה
 .שלא יבוא לפתותו

 

* * * * * * * 
 

 ימים מכוון ייטב לך והארכת 
  כפו''פ להוי זהיר במצוה קלה

 
שלח תשלח את האם " ('ב ז'')דברים כ כתיב

ייטב לך והארכת ואת הבנים תקח לך למען 
 ",ימים

 
והוי זהיר  )אבות פרק ב' משנה א'( איתא במשנה

שאין אתה יודע מתן ", קלה כבחמורהבמצוה 
 ."שכרן של מצות

 
י ר' תניא דב, '(ב א"חולין קמ) איתא בגמרא

שבתורה  אין לך כל מצוה ומצוה ,יעקב אומר
שמתן שכרה בצדה, שאין תחיית המתים 

 ' ד''ה תלויה בה,ט ב''רש"י קידושין לפי) תלויה בה,
להודיעך שאין מתן שכר אלא  ,באותו מתן שכר

   לעולם הבא.
 

למען יאריכון ימיך " בכבוד אב ואם כתיב
למען ", בשילוח הקן כתיב "ולמען ייטב לך

הרי שאמר לו אביו  "יטב לך והארכת ימיםי
ועלה, ושלח את  ,עלה לבירה והבא לי גוזלות

האם ולקח את הבנים, ובחזרתו נפל ומת, 
  ,והיכן טובתו של זה ,היכן אריכות ימיו של זה

 
למען ו לעולם שכולו טוב ,למען ייטב לך ,אלא

 בעולם שכולו ארוך,   ,יאריכון ימיך
 

' ד''ה ב ט''ש"י קידושין לר)פי ,ודלמא לא הוה הכי
 (,דבר הזה לעולםכלא יארע ש ,לא הוה הכי

 
 ר' יעקב ראה כזה מעשה(), ר' יעקב מעשה חזא

 
 
 
 

 
למען יאריכון מבואר בדברי ר' יעקב, כי, 

 ,ולמען ייטב לךבעולם שכולו ארוך,  ,ימיך
 לעולם שכולו טוב,

 
 לדברי הגמראטעותו של אלישע 

 
להאי  "אחר"ה אלמלא דרשי ,אמר רב יוסף

רש"י )פילא חטא,  ,קרא כרבי יעקב בר ברתיה
 "למען ייטב לך"ד ,להאי קרא', ד''ה ט ב''קידושין ל

אמר ו ,דאיהו נמי כה"ג חזא ,לא חטא ,בעולם הבא
 .(אין שכר בעולם ויצא לתרבות רעה

 
כי  ,איכא דאמרי )אלישע בן אבויה( ,מאי חזא

 עקב()כמעשה שראה בן בתו ר' י האי מעשה חזא,
 

 טעותו של אלישע בדברי המדרש
 

 ,( י''חפרשה ז' פסקה קהלת רבה ), איתא במדרש
שעזב דרך )לאלישע בן אבויה, מהיכן היה לו, 

עלה לראש הדקל שראה אדם אחד  ,(התורה
 וירד בשלום,בשבת ונטל האם על הבנים 

לה לראש וובמוצאי שבת ראה אדם אחד ע
 ,ושלח את האם וירד ,הדקל ונטל הבנים

 והכישו נחש ומת,
 

שלח תשלח את "  ('ב ז'')דברים כ כתיב, אמר
האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך 

, היכן טובו של זה והיכן "והארכת ימים
 אריכות ימיו של זה,

 
למען ייטב לך  ולא ידע שדרשה ר' עקיבא,

לעולם שכלו , והארכת ימים בעולם שכלו טוב
 ארוך,

 
לא ידע  "ראח"כי  ,מבואר בדברי המדרש

 , וזו היתה טעותו,דרשת רבי עקיבאמ
 

 מהי מצוה קלה ומהי מצוה חמורה
 

)ירושלמי קידושין כב',  ,בגמרא ובמדרש איתא
ירושלמי פאה ג'  ע"ב, פסיקתא רבתי פרשה כג' 

דשלוח  פיסקא ד',ילקוט שמעוני שמות רמז רח"צ(
מצוה , הוי כבוד אב ואם, מצוה קלההווי  הקן,

 ,חמורה
 

 כפתור ופרח בדברי המשנה ביאור 
 

במצוה קלה  , והוי זהיר וכך אפשר לפרש
 כבחמורה שזה כיבוד אב, שזה שלוח הקן

שאין אתה יודע מתן שכרן של "משום, , ואם
, אם זה בעולם הזה, או בעולם שכולו "מצוות

 טוב, כפי שדרשה רבי עקיבא,
 



 
 פרשת כי תצא פארפרפראות 

 ה

 
וחשב כמו שטעה אלישע   ואל תטעה לחשוב

ולא ידע שדרשה ר'  ה, בעולם הזהוא שהשכר 
עקיבא, למען ייטב לך בעולם שכלו טוב, 

 והארכת ימים לעולם שכלו ארוך,
 

מתי שאין אתה יודע  ,ללמד המשנה באה וזה 
 הקלה והחמורה. מצות.המתן שכרן של הן 

 

* * * * * * * 
 

 כבוד  עמהמצוה שאין  לקייםיש 
 כבוד עמהכמו מצווה שיש 

 
רבי אומר, ( 'א ')אבות פרק ב משנהאיתא ב

איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא 
. והוי ותפארת לו מן האדם ,תפארת לעושיה

 קלה כבחמורה,זהיר במצוה 
 

 מצוה קלה כבחמורהשל ההמשך ביאור 
 תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם  אל 

 
, ע''י תפארת לעושיה היא, שלוח הקן, מצוות

בני אדם קיים מצוותו של הקב''ה, אך אין מש
מפארים אותו על מצווה זו, ואין לו בה 

 ,תפארת מן האדם
 

, הרי זו מצווה שמשבחין מצוות כיבוד אב ואם
  תפארת מן האדם,אותו בני אדם, והוי ליה, 

 
להחשיב מצוות כיבוד  ,אפשר שיבוא האדםו

 , תפארת מן האדםאב ואם, שיש לו 
 

מצוה של שילוח הקן, שאין לו בה  ולא יחשיב
 תפארת לעושיה,רק  מן האדם, תפארת

 
שיהא זהיר  ,כך הזהיר התנא במשנהפיל

 בהשהיא שילוח הקן, אע''פ שאין  במצוה קלה
תפארת מן האדם, כמצוה חמורה שהיא 

ולא  ,ויש בה תפארת מן האדם כיבוד אב ואם
זלזל במצוה שאין לו בה תפארת יבוא ח''ו ל
 מן האדם. 

 
כל "  ,למה שאמר התנא הצירוף שצירף  וזהו

, "שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם
והוי זהיר במצוה קלה  ,אמרהוסיף על זה וו

 אע''פ שאין עמה כבוד. ,כבחמורה
 

* * * * * * * 
 

 

 
ראו חז''ל להתיר  ולמה על מה

 ביאור בצחות בציצית פשתים
 

לא תלבש שעטנז צמר א( ''ב י''דברים  כ)  כתיב
ארבע  גדלים תעשה לך על, ופשתים יחדו
 ,כנפות כסותך

 
וגו', ת יועשו להם ציצ"  ,לט( במדבר טו) כתיב

 ,"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם
 

אריכות דברים  (,יבמות ד') איתא בגמרא
 להתיר כלאים בציצית, בשקו''ט 

 
צמר לא תלבש שעטנז "ובמסקנא למידין 

והתירו  ",גדילים תעשה לךופשתים יחדיו, 
 ית, בציצעם הצמר פשתן ה
 

בשקלא וטריא, יש להבין, למה האריכו כ''כ חז''ל 
  להתיר פשתן  עם צמר בציצית

 
שבמצות ציצית כתיב, משום  ,לפרשאפשר 

ולא תתורו אחרי "וראיתם אותו וזכרתם, 
מתור ולא תתורו  כמו  ירש"ופירש  לבבכם",

 , עכ''ל, לגוף מרגליםהלב והעינים הם  הארץ,
 

וח המרגלים דיהושע, בשיל )יהושע ב' ו'(, כתיב
, שהצלת מבואר ,"ותטמנם בפשתי העץ"

 , פשתןהמרגלים היתה ע''י 
 

, כי אנו צריכים יש לנו לומר ,אף כאן בציצית
, בכדי להינצל בציצית פשתןהתיר ל

 מהמרגלים שבגוף, 
 

דלפיכך דנו  בדרך רמז, ומר לר לפי''ז אפש
 בציצית. צמר ופשתןלהתיר חז''ל באריכות 

 .המרגלים שבגוף להצילנו מן
 

* * * * * * * 
 

בגלל קרבן קין הוא איסור שעטנז 
 מבואר בדרוש והבל ובציצית הותר

 
)תנחומא פרשת בראשית סימן ט'(,  איתא במדרש

אמרו חז"ל בני ארבעים שנה היו קין והבל, 
מהו, מן מותר  ,ויבא קין מפרי האדמה

והבל  זרע פשתן היה,מאכלו, ורבנן אמרו 
מבכורות צאנו ומחלביהן, הביא גם הוא 

 )דברים כב(שנא'  לפיכך נאסר צמר ופשתים
 "לא תלבש שעטנז"
 
 



 
 פרשת כי תצא פארפרפראות 

 ו

 
ואמר הקדוש ברוך הוא אינו דין שיתערב 
 מנחת החוטא עם מנחת זכאי לפיכך נאסר,

 עכ''ל מדרש תנחומא,
 

, והיה קין )פרק כ''א( איתא פרקי דרבי אליעזר
אוהב לעבד אדמה לזרע, והבל היה אוהב 

 ,צאן, זה נותן ממלאכתו מאכל לזהלרעות 
 וזה נותן ממלאכתו מאכל לזה. 

 
אמר להם אדם  הגיע ליל יום טוב של פסח,

לבניו בליל זה עתידין ישראל להקריב קרבנות 
 פסחים, הקריבו גם אתם לפני בוראכם. 

 
 זרע פשתן,מותר מאכלו קליות  הביא קין

כבשים והביא הבל מבכורות צאנו ומחלבהן 
. ונתעב מנחת קין ונרצית לצמר שלא נגזזו

וישע ה' אל הבל  )שם ד(מנחת הבל, שנאמר 
 ואל מנחתו. 

 
 על כן חל איסור ללבישת שעטנז

 
, אמר הקדוש ברוך רבי יהושע בן קרחה אומר

שמא  אל יתערבו מנחת קין והבל לעולם,הוא 
]דברים חס ושלום יתערבו בארג בגד, שנאמר 

ילו היא וגו'. אפ שעטנזלא תלבש  כב, יא[
]ויקרא יט, יט[ מרוכבת לא יעלה עליך, שנאמר 

עכ''ל לא יעלה עליך.  שעטנזובגד כלאים 
 )עיי''ש ובמפרשים(, פרקי דר''א,

 
)תנחומא פרשת בראשית סימן ט'(,  איתא במדרש

אמרו חז"ל בני ארבעים שנה היו קין והבל, 
מהו, מן מותר  ,ויבא קין מפרי האדמה

והבל  שתן היה,זרע פמאכלו, ורבנן אמרו 
הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן, 

לא  )דברים כב(שנא'  לפיכך נאסר צמר ופשתים
ואמר הקדוש ברוך הוא אינו תלבש שעטנז וגו' 

דין שיתערב מנחת החוטא עם מנחת זכאי 
 עכ''ל מדרש תנחומא, לפיכך נאסר,

 
 למה התירו כלאים בציציתא''כ 

 
 הקב''הלפי מה שנאמר כי אמר  יש לברר,

אינו דין שיתערב מנחת החוטא עם מנחת 
 שעטנז, זכאי לפיכך נאסר

 
 אם כן למה התירו בציצית כלאים,

 
 מצות ציצית כנגד קרבן פסחבדרך דרש ש  יש ליישב

 
דבר אל בני , "(ח''ו פסוק ל''במדבר פרק ט) כתיב

ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי 
נף פתיל בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכ

 ",תכלת

 
ומיסודו , (א''ו פסוק מ''במדבר פרק ט) רש"יכתב 

  ,של רבי משה הדרשן העתקתי
 

ואשא  )שמות יט, ד(כנגד  - על כנפי בגדיהם
 נשרים.  כנפיאתכם על 

 
ולא בעלת שלש ולא בעלת  ,על ארבע כנפות

שנאמר  ארבע לשונות של גאולהחמש, כנגד 
הצלתי והוצאתי ו ז( -)שמות ו, ו במצרים 

 ,וגאלתי ולקחתי
 

על שם שכול בכורות. תרגומו  - פתיל תכלת
של שכול תכלא. ומכתם היתה בלילה וכן צבע 

 התכלת דומה לצבע רקיע המשחיר לעת ערב. 
 

 שמונה ימים ,כנגד, ושמונה חוטים שבה
ששהו ישראל משיצאו ממצרים עד שאמרו 

 ,שירה על הים
 

 , הרי היו שבעה ימיםרבה היא הקושיאו
 

 (גור אריה במדבר פרק טו פסוק מא) כתב המהר''ל
ששהו ישראל משיצאו  שמנה יוםכנגד 

 ממצרים וכו'. 
 

 )שמות יד, ה(, דבפרשת בשלח הקשה הרא"ם
כתב רש"י שהשירה אמרו ביום ז' ]של פסח[, 
לכך אנו קוראים את השירה ביום ז', וכאן 

 פירש דהיתה השירה ביום ח'. 
 

יציאה עד שאמרו מתחלת הד, ואין זה קשיא
זמן התחלת היציאה שירה ח' ימים, דחשיב 

כיון שאז יצא מרשות מצרים  מחצות י"ד,
שהוא אלוהיהם,  )שמות יב, ו(, ששחטו הפסח

זה נקרא  ולא היו רשאין לומר דבר להם,
אף על גב דהליכה ממש גמר  יציאה מרשותם.

  )להלן לג, ג(.היה ביום ט"ו  -יציאתם ממצרים 
 

 וראיה שהוציאם מרשות מצרים ביום י"ד,
שהרי איסור חמץ מתחיל ביום ארבעה עשר 

ואכילת מצה  )פסחים ד ע"ב(,מחצות ואילך 
אלא מפני  ח(,''י ב'')שמות יבליל חמשה עשר 

  ,שמתחיל היציאה מחצות יום ארבעה עשר
 

וכן תירצו מפרשים רבים את ) עכ''ל המהר''ל,
 (דבריו הקשים של רש''י

 
 שמחשבה פוסלת  מצא בכל התורהלא נ

  כי אם בקרבן ובעבודה זרה
 

אל תפנו אל האלילם " ,('ט ד'')ויקרא י, כתיב
, אלוקיכם ה'ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני 

 יאכל וממחרת והנותר  ביום זבחכם



 
 פרשת כי תצא פארפרפראות 

 ז

 
ואם האכל יאכל , עד יום השלישי באש ישרף

  ",הוא לא ירצה פגולביום השלישי 
 

לא נאמרה פרשה זו  ''ט ה'()ויקרא י כתב רש''י
אלא ללמד שלא תהא זביחתן אלא על מנת 

)ויקרא וכו', עוד כתב רש''י  בתוך הזמןלהאכל 
 ,  במחשבת חוץ למקומויצא הנשחט  י''ט ז'(

 
 רהזבודה ביאור הכלי יקר למה סמך פיגול ונותר לע

 
ולא מצינו בכל התורה  ,כלי יקרכתב  ה

בע"ז  כי אם ,המעשהפוסלת כמו  שהמחשבה
בשעת שחיטה לאוכלו  חישבשאם ובקרבן, 

 חוץ לזמנו או חוץ למקומו פגול הוא לא ירצה, 
 

אל תפנו אל האלילים ת ומצו ע"כ סמך
וכי תזבחו אל מצות  ,שבלבהמדברת בפנייה 

כי בכל  ,לה' לרצונכם תזבחוהו זבח שלמים
דברים שבלב אינן דברים חוץ מב' התורה 

 עכ"ד הכלי יקר,, אלו
 

 ן הראשון בעולם נרמז כי בקורב
 הקרבן ע''ש המחשבה

 
כי הציצית הם כנגד  עפ''י מה שנתבאר

משום קרבן הפסח  ושמונה חוטיםהפסח, 
 שנעשה בי''ד,

 
כי אדם הראשון אמר ועוד נאמר בפדר''א, 

שעתידין  קרבן פסחלבניו שיקריבו קרבן כנגד 
 להקריב,

 
של אדה''ר  דמחשבתו לפי''ז אפשר לומר,

א היתה שקרבנם יביא לידי כך בוודאי ל
כדאיתא  ,שייאסר שעטנז בגלל קרבנם

 בפדר''א ובמדרש תנחומא, 
 

ומחשבתו של  ולפי שהקרבן תלוי במחשבה,
באומרו לבניו להקריב הקרבן הראשון אדה''ר 

 פסח, קרבן הבעולם הוא כנגד 
 

התירו , לפיכך והציצית הם כנגד הפסח
כלאים בציצית לומר לך שקרבן תלוי 

והאיסור של שעטנז לא היה חשבה, במ
   במחשבתו של אדם הראשון.

 
* * * * * * * 

 
 
 
 

 
בירור במה שלמדו חז''ל שעשה דוחה 

 ל''ת מציצית דייקא
 

לא תלבש שעטנז " )דברים כ''ב י''א( כתיב
 ל''ח(, ו''במדבר ט)כתיב " וגו', גדילים תעשה לך

 ",ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם"
 

דלמידין דעשה  (ב' ע''ג יבמות) מראאיתא בג
)דברים כ''ב  דכתיבדוחה לא תעשה, מציצית, 

, לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך י''א(
 עיי''ש,

 
 ביאור המהרש''א במה שאמרו נמנו וגמרו 

 דנוח לאדם שלא נברא
 

שתי  ,תנו רבנן , (בע'' ג''עירובין י) איתא בגמרא
 ,שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל

הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר 
הללו אומרים נוח לו לאדם שנברא  ,משנברא

נוח לו לאדם  ,נמנו וגמרו , יותר משלא נברא
עכשיו שנברא  ,שלא נברא יותר משנברא

 ,יפשפש במעשיו
 

תרי"ג בד''ה  בע'' ג''כמכות )  מהרש"אכתב ה
 ג''י) הגמרא בעירובין לבאר  ,(מצות נאמרו למשה

נברא היה לא  םשאוכך הוא ביאורו, , (ב'ע'
וא"כ היה  המצוות, האדם לא היה בו מעשה

דהלאוין היו  ,בבריאתו צד שכר וצד הפסד
, שלא היה עובר על ודאי מתקיימין לולא נברא

אפשר שלא יזכה  ,והשתא שנברא הלאוין, 
 ע''י שנברא,נמצא מפסיד  ,הלאויןעל ויעבור 

 
נברא ודאי לא  שאלו לא ,והעשין הוא הפך זה

אפשר שיזכה  ,והשתא שנברא ,ןיהיו מתקיימ
והשתא פליגי  ,ונמצא שיהיה נשכר ,ויעשה

 האדם, מצד בריאת
 

שמחלוקת ב''ש וב''ה, מה  מבואר בדבריו
חשוב יותר, קיום מצוות עשה או ההישמר 

העשין  מנונשמעבור על לא תעשה, עד 
כי הלאוין יתירים,  וגמרו והלאוין והסכימו

ונוח לו שלא חשוב יותר להישמר מהלוין, א''כ 
 נברא, 

 
 חשיבות יש לקיום דבציצית מצינו אך 

 מצוות עשה יותר מזהירות מהלאוין 
 

רבי חייא ורבי  (אע''  ח''ברכות  י) איתא בגמרא
הוה  ,יונתן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות

קשדיא תכלתא דרבי יונתן אמר ליה רבי 
 למחר באין  כדי שלא יאמרו ,דלייה ,חייא

 



 
 פרשת כי תצא פארפרפראות 

 ח

 
)עיי''ש בתוס' ד''ה ו, אצלנו ועכשיו מחרפין אותנ

 דהוי לועג לרש, למחר באין אצלנו(,  
 

כי ההולך ציצית   ,(או''ח סימן כ''ג) וכך נפסק
 בבית הקברות הרי הוא לועג לרש, 

 
, שמי שאינו יכול לקיים היוצא לנו מזה

המצוות הוא נקרא רש, והעשיר הוא מי שחי 
 ם את המצוות,ויכול לקיי

 
למה הדבר כן, הרי למדנו דנוח לו שלא  וקשה,

נברא,  מכיוון ויכול בחיים חיותו לעבור על 
הלא תעשה שהם מרובין, א''כ למה נקרא 

זה שיכול ח''ו להיכשל בלעבור על  עשיר
 הלאוין, 

 
הוא מי שכבר בוודאי לא יעבור על  ורש

 הלאוין, 
 

שחי  הוא מי ,רשהדהיה צריך להיות להיפך, 
 יכול לעבור על הלא תעשה, ו
 

הוא מי שכבר לא ייכשל , ולמה אמרו  ועשיר
בבית הקברות הרי הוא לועג  כי ההולך ציצית

 דנוח לו שנברא,מכאן מוכח לרש,  א''כ 
 

, דאע''פ שגמרו דנוח לו שלא צריך לומר ולכן
 ציציתבאך נברא, שלא יעבור על לא תעשה, 

מר שחשוב דעשה, דוחה לא תעשה, כלו מצינו
יותר שנברא, ויכול לקיים העשיין, ממה שלא 

 נברא ואינו יכול להיכשל בהלא תעשה,
 

, למה בציצית והשתא מבואר כפתור ופרח
מצינו, שהחי הוא העשיר, והמת הוא הרש, 
 מכיוון ומציצית למדנו דעשה דוחה לא תעשה,

 והוא חשוב יותר. ונוח לו שנברא,
 

ית שמאי ובית דבזה נחלקו ב לומר, ישלפי''ז 
מחצה, הללו אומרים שיש והלל שתי שנים 

ללמוד מציצית דנוח לו שנברא, ולקיים 
העשין, כבציצית, והללו אומרים, דחשוב יותר 

משום שהם יותר , שלא לעבור הלאוין
 ,מהעשין

 

* * * * * * * 
 

 ביאור על דבר אשר לא קדמו אתכם
 

לא יבא עמוני ומואבי ",  (ד'ג '')דברים כ כתיב
על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם , ה'בקהל 

 ,"ובמים בדרך בצאתכם ממצרים

 
אמר רבי יוחנן  )סנהדרין ק''ג ע''ב( איתא בגמרא

גדולה לגימה  ,משום רבי יוסי בן קסמא
שנאמר  ,שהרחיקה שתי משפחות מישראל

  ,"על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים"
 

 ,םמרחקת את הקרובי ,ורבי יוחנן דידיה אמר
מרחקת את  ,ומקרבת את הרחוקים

ומקרבת את  ,מעמון ומואב, הקרובים
דאמר רבי יוחנן בשכר  ,הרחוקים מיתרו

קראן לו ויאכל לחם זכו בני בניו וישבו 
 ,בלשכת הגזית

 
כי ריחוק הקרובים זה עמון ומואב,  מבואר

ולמידים מאשר לא קדמו וקירוב הרחוקים 
 זה יתרו,

 
 נלמד מאשר לא קדמו י''ל כי קירוב רחוקים גם

 
א"ל דואג , (ב ע'' ו'')יבמות  ע איתא בגמרא

אם  דוד, עד שאתה משאיל על לאבנר, האדומי
שאל עליו אם  ,הגון הוא למלכות אם לאו

דקאתי  ,מאי טעמא ,ראוי לבא בקהל אם לאו
  ,מרות המואביה

 
מואבי  ,תנינא עמוני ולא עמונית ,א"ל אבנר

על אשר  ,קראטעמא דברש ומפו ,ולא מואבית
דרכו של איש  ,לא קדמו אתכם בלחם ובמים
 , ע''כ,םלקדם ולא דרכה של אשה לקד

 
, דהא דרות המואביה ודוד נמצינו למידים

דאין המלך הותרו לבוא בקהל, הוא, משום 
 דרכה של אשה  לקדם בלחם ובמים,

 
 ביאור מרחקת ומקרבת למידים מאותו פסוק

 
 יוחנן, , דהא דאמר רבילומר אפשרלפי''ז 

ומקרבת את  ,מרחקת את הקרובים
היא אותה הלגימה שהיתה  ,הרחוקים

שלמידים  , שאמרו חז''למרחקת את הקרובים
 ע''ד אשר לא קדמו,מעמון ומואב, 

 
אלו שהיו את  אותה לגימה היתה גם מקרבת

הרחוקים, שהם רות המואביה  יכולים להיות
ודוד המלך, אי לאו דאמרינן דאין דרכה של 

 לקדם בלחם ובמים, אשה  
 

, שאותה לגימה, וזה הפירוש גדולה לגימה
היא גם  ,מרחקת את הקרובים שהיתה

 .מקרבת את הרחוקים
 

* * * * * * * 
 



 
 פרשת כי תצא פארפרפראות 

 ט

 
מצא שפתיך ביאור בדרך הלצה 

 תשמור ועשית כאשר נדרת
 

"מצא שפתיך תשמור  )דברים כ''ג כ''ד( כתיב
 ועשית כאשר נדרת"

 
 בנזקי האשה, גרמא רמז יש בכתוב, איך שלא להיות

 
)תהלים ל''ב  כתיב  (אע'' 'ברכות ח) איתא בגמרא

, "על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא" ו'(
 זו אשה שנאמר ,לעת מצא ,אמר רבי חנינא

 מצא אשה מצא טוב.
 

ן נדרים ובעו  (ב''ב ע''שבת  ל) איתא בגמרא
 מתה אשה של אדם,

 
  הרמז וכך הוא
 שזו אשה, ע''י  "מצא"

כלומר, ע''י שלא תחטא בשפתיך  תיך""שפ
 בעון נדרים, ע''י כך 

 שלא יגרם לה כל נזק.  "תשמור"
 

וזהו "מצא, שפתיך, תשמור". "ועשית כאשר 
 .אם תעשה כאשר נדרתנדרת", 

 

* * * * * * * 
 

 כיצד קיים אברהם אבינו צדקה 
 בדבר שאינו שלו

 
לפני  ,ולך תהיה צדקה" ,ג(''ד י''דברים כ) כתיב

 ,"לקיךאה'
 

אמר רבי יצחק  ,(' ע''ב)קידושין ח איתא בגמרא
דברים )מנין לבעל חוב שקונה משכון שנאמר 

 ,, אם אינו קונה"ולך תהיה צדקה" ,ג(''ד י''כ
 צדקה מנין,

 
יש , בתירוצם ,)ד"ה צדקה מנין( תוספותה כתבו

 ,דלא מיקרי צדקה אלא הנותן משלומפרשים 
 ,ח('')ב"ב פכמו צדק משלך ותן לו 

 
 לפי''ז אפשר לפרש הפסוק שנאמר 

 אצל אברהם אבינו,
 

ויחשבה  ,ידודן ביוהאמ ('ו ו''בראשית ט) כתיב
קה, וכך יהיה פירושו, אברהם אבינו צד ,לו

האמין כי הכל שייך לה', ולעצמו לא שייך 
 כלום, 

 
 

 
, אינו יכול בדבר אך מכיוון שלעשות צדקה

כך שאינו שלו, כמו שהבאנו בדברי התוס', לפי
, רק מה צדקהלעצמו,  כלומר,, לוהחשיב 

 שהיה צריך לצדקה, 
 

 ,"קהצד ,ויחשבה לו ,ידודוהאמן ב" ,וזהו
 

* * * * * * * 
 

שינוי בניקוד רמז נאה בביאור ה
 אבן ואבן גדולה וקטנהכתוב ב

 
לֹא ִיְהֶיה ְלָך ְבִכיְסָך ֶאֶבן "ג( ''ה י''דברים כ) כתיב

אבן שלמה וצדק יהיה , ""ָוָאֶבן ְגדֹוָלה ּוְקַטָנה
 "לך

 
שלא יהא נוטל בגדולה ומחזיר  ,רש"יכתב 

 , ע''כ,בקטנה
 

, שאדם הרוצה לרמות, כשבא הדבר ביאור
ליקח, מניח על המשקל אבן גדולה של משקל 
מסוים, בכדי שישים לו המוכר או המלווה 
הרבה תבואה, וכשבא להחזיר או למכור, 

תו מניח על המשקל אבן יותר קטנה של או
 המשקל, ובכך ימכור פחות ממה שקנה,

 
שכאשר הקונה רואה אבן  אך יש לשאול,

גדולה וקטנה, הוא יכול להבין כי כונת המוכר 
 , לרמות

 
הפירוש,  אלא יש לפרש כי אבן קטנה,

שכאשר בא למכור, הוא מוציא כמה אבנים 
קטנות של אותו משקל, ואז קשה יותר לקונה 

, וכונתו לרמות, לדעת כי אין זה המשקל הנכון
 וזאת משום שעשה זאת ע''י אבנים קטנות,

 
 רמז נאה לביאור הנ''ל

 
, לפירושנו, כי הכונה אפשר לומר רמז נאה

למספר אבנים קטנות, וכך הוא הרמז, בפסוק 
כאשר האבן הראשונה  "ֶאֶבן ָוָאֶבן"כתוב 

נקודה בסגול, והאבן השניה בפסוק נקודה 
 בקמץ,

 
של הקמץ והסגול,  דהניקו צורת, כי מבואר

, אך הסגול מחולק ע''י נקודות צורתם שוה
קטנות, והקמץ מחובר בקו מלא באותה 

 הצורה של הסגול, 
 
 
 



 
 פרשת כי תצא פארפרפראות 

 י

 
כי הנקודות הקטנות של  אפשר לרמז בכך

שהוא  והקמץ, מרמז לאבן קטנה,  הסגול
שלם, מרמז על האבן הגדולה, ולזה רמז 

" שלא יקנה הְגדֹוָלה ּוְקַטנָ  ,ֶאֶבן ָוָאֶבןהכתוב, "
 בגדולה וימכור בקטנה,

 
וצדק יהיה  שלמהאבן , "ואפשר גם זה הרמז

", כלומר שאם קנה באבן אחת שלמה, לך
שלא ימכור באבנים קטנות מחולקות, וזהו, 

 .וצדק אבן שלמה
 

* * * * * * * 
 

 הרמזים לימי התשובה
 

( סדר תפלת ראש השנה) ספר אבודרהםכתב ב
ן להשכים מראש יש מקומות שנוהגיוז''ל, 

 ,חדש אלול
 

עלה משה להר פעם  כי בראש חדש אלול
שלישית לקבל לוחות שניות והתפלל בהם על 
ישראל ונתקבלה תפלתו ונתנו לו הלוחות וירד 

 ה"כ ונקבע יום מחילה וסליחה לדורות.ובי
 

שיר השירים )סמך לדבר  והדרשנים אומרים
ראשי  "י'דודי ל'דודי ו'ני ל'א" ,('ג 'פרק ו

 ל.''אלו יבותת
 

 ,ד' יודי"ן מספר מ' יום ,סופי תיבות
 

בבך 'ת ל'א אלקיךומל ה' " ('ו ')דברים לוכן 
 ל.''ר"ת אלו  "בב זרעך'את ל'ו
 

 "שביול אלובא לציון גו" ('ט, כ'')ישעיה נוכן 
שתי אותיות אחרונות של גואל ושתי אותיות 

עכ''ל  ראשונות של ולשבי הרי אלול.
 האבודרהם,

 
 בקול דודי דפק רמז לתשובה ולימי התשובה לעוד י''

 
אני ישנה ולבי " ('ב 'שיר השירים פרק ה) כתיב

פתחי לי אחתי רעיתי יונתי  ,קול דודי דפק ,ער
לתשובה, ולימי פסוק זה מרמז  "תמתי

 התשובה,
 

 לתשובה,הרמז 
 

)רבה, שיר השירים פרשה ה' פיסקא  איתא במדרש
אני ישנה " ('ב 'שיר השירים פרק ה)כתיב   ב'(

אחתי " ",פתחי לי" ",דפק דודיקול  ,ולבי ער
 , רבי יסא "פתחי לי", "רעיתי יונתי תמתי

 

 
אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני אמר, 

פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של 
 מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו 

 
 ניות נכנסות בו,ועגלות וקר

 
 לימי התשובהרמז 

 
 ,סופי תיבות "י'תמת י'נתיו י'רעית י'תואח"

 ,ד' יודי"ן מספר מ' יום
 

 ,רמז  בגימטריא ועוד יש לומר
 
 ,    185בגימטריא   ,"אני לדודי ודודי לי"
לרמז, לקול  )עם הכולל(. 185" בגימטריא  דפק"

בימי  דפקודודי לי,  לדודיאני שזהו  דודי
 התשובה.

 

* * * * * * * 
 

ביאור נפלא מבעל העקידה בכתוב 
 תי רעיתי יונתי תמתיאחו

 
אני ישנה ולבי " ('ב 'שיר השירים פרק ה) כתיב

פתחי לי אחתי רעיתי יונתי  ,קול דודי דפק ,ער
 "תמתי

 
 בד' מיני אהבה דיבר הכתוב

 
, כאשר טבעית, האחוה שהיא אהבה אחותי

יאהב איש את בנו או את אחיו, כעבור היותם 
 בשר מבשרו ועצם מעצמיו,

 
, כמ''ש המועילא אהבת , הרעות, שהירעיתי

רעהו העדולמי, וזוהי אהבת  )בראשית ל''ח(
כאשר יאהב איש את רעהו בעבור  התועלת,

שיעזור לו במלאכתו ובמעשהו, או שיתמוך 
 כאשר יצטרך לו, בידו

 
שמח תשמח ריעים  )כתובות ח' א'(איתא,  ,יונתי

)כתובות , וע''ד שאמרו )וכפירש''י שם(האהובים, 
 זכרת,נ יונתךס''ג(, 

 
כי  , ע''ד והיה תמים,השלמותאהבת  ,תמתי

כן יסד ה' בטבע כל אדם, שיאהב איש שלם 
 במעלות ומדות טובות, ההולך בתום לבו,

 
* * * * * * * 

 
 



 
 פרשת כי תצא פארפרפראות 

 יא

 
 באומרז''ל שיהיו ביאור נאה  

 עגלות וקרוניות נכנסות בו
 

)רבה, שיר השירים פרשה ה' פיסקא  איתא במדרש
אני ישנה " ('ב 'ק השיר השירים פר) כתיב  ב'(

אחתי " ",פתחי לי" ",קול דודי דפק ,ולבי ער
 ",רעיתי יונתי תמתי

 
רבי יסא אמר, אמר הקדוש ברוך  ,"פתחי לי"

הוא לישראל בני פתחו לי פתח אחד של 
תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם 

 נכנסות בו, ניותועגלות וקרפתחים שיהיו 
 ע''כ,

 
 ניותביאור במה שאמר עגלות וקרו

 
 עגלותמה שאמרו פתחים שיהיו  יש לבאר

 נכנסות בו על פי מאמרם ז''ל,
 

יצר  ,אמר רבי אסי ,'(ב א''סוכה נ) איתא בגמרא
 ,)עכביש( הרע, בתחילה דומה לחוט של בוכיא

 שנאמר כעבותות העגלה,ולבסוף דומה 
הוי מושכי העון בחבלי השוא  )ישעיהו ה' י''ח(
 חטאה. וכעבות העגלה

 
בני פתחו לי פתח אחד של  לבאר, בכך יש

אם אתם תפתחו  , תשובה כחודה של מחט
 פתח קטן, 

 
  לעבות העגלה, הגיעאם היצר הרע כבר  אז גם

יכנס בו  עבות העגלהאפתח לכם פתח שגם 
פתחים שיהיו עגלות  לתשובה שלימה,

 .ניות נכנסות בוווקר

 
* * * * * * * 

 
 ביאור הכתוב רני עקרה לא ילדה

 
"רני עקרה  ,(כי תצא תישעיה נד א' הפטר)כתיב 

 לא ילדה",
 

מפני  ,)יבמות ס''ג( הא דאיתא,עפ''י  יש לפרש
ב''ה מתאווה קמה היו אמותינו עקרות, שה

 לתפילתן של צדיקים,
 

 , שהיא רינהמלשון   שרניבשביל  ,וכך הפירוש
לא  ה, לכן עקר תפילהת של נואחד מעשר לשו

 ילדה, בשביל שתתפלל,

* * * * * * * 

 
אני לדודי ודודי לי, דודי צח ואדום 

 הוא השושנה שיש בה צח ואדום
 

צח "דודי  )שיר השירים פרק ה פסוק י'(, כתיב
 דגול מרבבה",ואדום 

 
"דודי לי, ואני  )שיר השירים פרק ב' ט''ז( כתיב

 ",בשושניםהרעה  לו,
 

"אני לדודי, ודודי  )שיר השירים פרק ו' ג'( כתיב
 ",ניםבשושהרעה  לי,

 
"אם יהיו חטאיכם  )ישעיהו פרק א' י''ח( כתיב

 ילבינו" כשלג,  )צבע אדום( כשנים
 

)שיר השירים כתוב אחד אומר  ביאור הענין,
ואח''כ  "אני  "דודי לי",קודם,  פרק ב' ט''ז(

, )שיר השירים פרק ו' ג'( וכתוב אחר אומר לו",
  "דודי לי",ואח''כ  "אני לדודי",קודם 

 
 )מלאכי ג' ז'( ע''ד הכתובים, והוא מבואר

וזהו בחינה,  "שובו אלי, ואשובה אליכם",
  קודם, אני לדודי ואח''כ דודי לי,

 
השיבנו ה' אליך,  וזהו )איכה ה' ב''א(  וכתיב

 "דודי לי"  ונשובה, זהו  "אני לו".
 

ל"צח ואדום", כינה שהע''ה את הקב''ה  ועוד,
 ול"רעה בשושנים",

 
בנפלאותיו של הקב''ה ש והוא מבואר ע''ד,

 בלבן ואדום,עשה את את פרח השושנה, 
 

, משום שהחטא והתשובה נמשלו ואפשר
 )ישעיהו פרק א' י''ח(, עפ''י הפסוק  לאדום ולבן

 כשלג,  )צבע אדום( כשנים"אם יהיו חטאיכם 
 ילבינו", 

 
" הרועה בשושניםו" וזה הרמז, "צח ואדום"

ה כמו בשושנים יש לבן ואדום, כך הקב''
מלבין את האדום, ע''ד "אם יהיו חטאיכם 

 ,  כשלג ילבינו",)צבע אדום(כשנים 
 

* * * * * * * 
 
 
 
 
 
 



 
 פרשת כי תצא פארפרפראות 

 יב

 
 בדיקת תפילין ומזוזות בחודש אלול 
קנ''ח פרטים יש להקפיד בבדיקת 

 תפילין 
 

 י''ח מהם בבדיקת הפרשיות ומזוזות 
 

 לבדוק המחשב יכול מהם שלשה ורק
 
.1 

 חסרות מילים או אותיות 

.2  
 מיותרות מילים או אותיות

.3 
 מוחלפות מילים או אותיות 

 
 אחר אות לבדוק יש פרטים  15עוד

 מאוד רב ומקצועי הלכתי בידע אות
 

 ,האותיות צורת א.
 
 מילה תיקרא שלא האותיות בין מרחקים .ב

 מילים שתי יקראו ושלא מילים כשתי אחת
 .כאחת

 
 ,וסתומות פתוחות .ג
 
 ,הקצה עד יגיעו לא תשהאותיו קלף קףהי .ד

 ,מסביב קלף אות לכל ויישאר
 
 יצאו שלא ,שוות להיות צריכות השורות  .ה

 ,ויכנסו
 
 שנמחקה ברור שיהיה אות מחק כשסופר .ו

 ,שצריך כמו
 
 ,משורטטת להיות צריכה המזוזה  .ז
 
 ),אותיות שעל כתרים) תגים  .ח
 
 ,באותיות נפסקים  .ט

 
  יהשמאל הקוץ תחסר שלא לבדוק  .י

 ,י האות של
 
 
 
 

 
 נגיעה בלי מופרדת תהא אות כל נגיעות  .יא

 – ,למילה מילה בין
 

 ,מידי יבש ולא  דהוי יהיה שלא הדיו  .יב
 
 

 ,המזוזה מאחורי 'ה שם הכיתוב לבדוק  .יג
 

 קדימהר מיות כיתוב שאין לבדוק .יד

 ,ומאחורה
 

 .בקלף קטנים חורים יהיו שלא נקבים  .טו
 

 ודיים ב''מכון פאר''ועוד הקפדות ייח
 
 

 לקט הלכתי בענין בדיקת 
 תפילין ומזוזות 
 שנאסף ונלקט

 ספרי הלכה 62מתוך
 ניתן להשיג חינם 

 ב"מכון פאר"
 
 
 

 להערות הארות ולקבלת העלון

 ניתן לפנות אל "מכון פאר"
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