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 בקטן   תתחיל 
 

 המתחיל במצוה אומרים לו גמור א[  

 

וגו'" )דברים המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות    כל"

מדרש אגדה אם התחלת במצוה ח', א'(, ופרש"י וז"ל,  

גמור אותה, שאינה נקראת אלא על שם הגומרה, שנאמר )יהושע 

ב( ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו " לד,  " כ

בשכם, והלא משה לבדו נתעסק בהם להעלותם, אלא לפי שלא 

עכ"ל. הרי  הספיק לגומרה וגמרוה ישראל נקראת על שמם

שמרע"ה הדגיש לבני ישראל את החשיבות להזהר בעשיית "כל" 

, שאין המצוה נקראת ההמצוה, ושלא להפסיק באמצע עשיית

א על שם גומרה. ובס' ברכת פרץ )פר' עקב( העיר שכן מרומז אל

בהמשך הפסוק בהא דכתיב "מצוך היום תשמרון" שהוא 

בגימטריא "מתחיל במצוה אומרים לו גמור". ואפילו יש סכנה 

להפסיק באמצע תהליך עשיית המצוה, דאיתא בגמ' סוטה 

ן מורידי וכו' כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו)יג:(, 

וכו' ע"כ. ובס' תורי  אף קובר אשתו ובניו וכו' אותו מגדולתו

זהב )פר' עקב( להג"ר בנימין מזאלוזיץ ביאר וז"ל, כשאין אדם 

מעורר עצמו לזיווג לא יהיה לו צער גדול שהתחיל בהתעוררות 

כן  ,הזיווג וקרוב לגמר הזיווג אירע לו ביטול שא"א לו לגמור 

מעורר האהבה ליחוד של  הדבר כביוכל כשאין אדם התחתון

מעלה אינו גורם צער בזה אבל אם התחיל באהבה ליחד למעלה 

איזה יחוד הקדוש וכו' ובאמצע המצוה הפסיק ולא היה גומר 

אותו היחוד כל הדברים טובים שהיה באם היה גומר היחוד 

כעת הוא הכל להיפוך וכו' כי השפע שהיה הולך אל הקדושה 

עכ"ל. כלומר כשאדם טורח  הולך אל הקליפה חסו"ש וכו'

לעשות מצוה בפני אשתו ובני ביתו וכל משפחתו, ואולי גם הם 

משתתפים בעסק המצוה ותורמים אליה בממונם ובזמנם, הרי 

זה מעורר רגשי התלהבות מדבקת כלפי עשיית המצוה עד 

שכולם מצפים להשלמתה. וכשפתאום נפסק ונקטם המצוה 

הבות כלפי עשיית המצוה באמצעיתה, הרי כל ההרגשים של התל

כאחריות הרסנית המחבל ומפסיד את הרוחניות של  תנעשי

הבית והמשפחה, ועלול אשתו ובני ביתו לאבד אמונה במנהיגות 

. תשלו עד שמורידין אותו מגדלותו כראש הבית בעניני רוחניו

ויש לדמותו לשידוך שנשבר ל"ע, שבמקום האהבה וההתרגשות 

שנאה והתאכזבות, ובודאי היה טוב יותר מקודם עכשיו נולד 

וה"ה שיש סכנה רוחנית  אילו לא המשיכו בהשידוך מעיקרא.

בהתחלת המצוה בלי לגמרה ולסיימה, שאותו השפע שהיה עומד 

 .חסו"ש לילך אל הקדושה עכשיו הולך אל הקליפה

 

 כל הנגע בהר מות יומת ב[ 

 

 ים את חיתקויעש אלמצינו בהמדרש רבה )פר' ז' אות ה'(, וכן 

ר' אומר אלו השדים וגו' )בראשית א', כ"ה(  הארץ למינה 

את נשמתן ובא לבראות את גופן וקדש השבת ולא  ב"השברא הק

היה  של ששת ימי בראשית וכו' ע"כ. הרי שביום הששי בראן

תן אך נפסק באמצע בריא ,הקב"ה באמצע יצירת עוד אנשים

מחמת כניסת השבת. ורק הצליח הקב"ה לבראות את נשמתן ולא 

את גופן ומזה יצאו ונולדו השדים שהם הרוחות הרעות 

הרודפים את האדם במשך ימי חייו. ולמד מכאן האלטר מקלם 

ז"ל שיש סכנה נפלאה בהפסקת כל תכנית חדשה או מצוה חדשה 

ודפים באמצע עשייתה, שעלול האדם לייצור שדים של חרטה שר 

השמרו לכם עלות אחריו תמיד. וגם כתיב בשעת מתן תורה " 

 ." )שמות י"ט, י"ב(בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר מות יומת

בס' אמת ואמונה )אות שפ"ז, הו"ד והאדמו"ר מקאצק 

ותתכ"א( פירש את הפסוק בדרך דרוש, "השמרו לכם עלות 

 בהר", כלומר כשאדם רוצה לעלות אל הקב"ה ולהתחיל איזה

, שאם רק ינגוע כולהמצוה מן המצות תזהר לעלות את כל ההר 

בקצה ההר, כלומר אם רק יתחיל את המצוה ולא יגמור אותה 

"כל הנגע בהר מות יומת", אז שהוא בבחינת "ונגע בקצהו", 

שאם רק יתחיל את המצוה ואינו גומרה עלול האדם לגרום 

ה מעיקרא. לעצמו יותר נזק וצער מאילו לא היה מתחיל את המצו

ובאמת אחד מתחבולות העיקריות של היצה"ר ששמו סמאל הוא 

לעורר את האדם להתחיל מצוה גדולה וחשובה אך לעכב אותו 

במשך עשייתה, עד שאמרו הרבה צדיקים ש"סמאל" ולהפסיקו 

הוא בראשי תיבות ס'יום מ'סכתא א'ין ל'עשות. ולכן מצינו אצל 

אברהם אבינו הא דכתיב "ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה 

 תשע"ט  עקבפרשת 



 

 ב 

פי' כנען" )בראשית י"ב, ה'(. ובס' חפץ חיים עה"ת )פר' לך לך(  

תחיל לנסוע שלא רק שהיה בדעתו של אברהם ללכת לארץ כנען וה

לשם, אלא גם סיים את הנסיעה, השיג את מחוז חפצו, וקיים 

 מאד. משא"כ בתרח  עד  גדולה  מדריגהמחשבתו המקורי, שהוא  

"ויצאו וגו' ללכת ארצה כנען ויבואו  לגביה מצינוש אבי אברהם

 געגועיםהרי שגם תרח היה  .עד חרן וישבו שם" )י"א, ל"א(

התחיל לנסוע לשם, אך גם  ו  ן ולהתקרב להקב"ה,ללכת לארץ כנע

, הפסיק נסיעתו בחרן וקבע באמצע היצה"ר התגבר עליוכיון ש

 ותקות היצה"ר. , שהוא המצב הכי גרועאת עצמו שם

 

 לות מצות קג[ 
 

לות וכניות גדוללמוד מכאן שאין לנו להתחיל מצות רבות ות ויש

שתהיה קשה לנו לסיימם, אלא טוב יותר לתאר לעצמינו  

, אע"ג בקל ות שאפשר לנו לגמרם ולהשיגםימציאותמטרות 

בעינינו כמטרות קטנות פחותי ערך,   יןנראיהיו  שמעיקרא אולי  

שהרי הדרך להתגדל בעבודת ה' הוא בדוקא ע"י עשיית הני 

והיה עקב תשמעון את מצות שנראים לנו כמצות קלות. דכתיב " 

וגו'" )דברים ז', י"ב(,   המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם

 המצות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון אםופרש"י וז"ל, 

תמוה מה הם ה"מצות קלות שאדם דש בעקביו" עכ"ל. ולכאורה  

והוי זהיר במצוה קלה שהרי איתא במשנה אבות )פ"ב מ"א( 

וכו' ע"כ. ולכן  כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות

פירשו בדעת זקנים מבעלי התוס' )דברים שם( שקאי על חוטי 

ציצית שנגררים על גבי הקרקע ולפעמים נלכדים ונאחזים ה

ומצות ציצית נחשב כמצוה קלה  .ונעלי בני אדם תחת עקבי

שאין בה חסרון כיס א"נ  מחמתכדאיתא בגמ' מנחות )מד.(, 

וראה בהרש"ש והמהרש"א )שם(.  ,ביטולה כיון שאין נענשין על

רש ש"מצות קלות יפבס' מנחת אשר )פר' עקב עמ' ש"נ(  אבל

 בטעות שאדם דש בעקביו" היינו מצות שחושבין בה בני אדם

שהיא קלה, כמש"כ הרמב"ם בפהמש"נ לאבות )שם( וז"ל, הוי 

שראוי להזהר במצוה שייחשב בה שהיא זהיר במצוה קלה וכו' 

לעשות בכונה  אנו מעריכין ונזהריםשלפעמים וכו' עכ"ל.  קלה

באים מזמן לזמן, כגון שופר, סוכה, הם  מצות שהני    דוקא  עצומה

מצה, וד' כוסות וכו', או ד' מינים, נר חנוכה, מקרא מגילה, 

או תרומת נדבה  מסכתא במצות שהם בפרסום גדול כגון סיום

קל ותמיד אצלינו  שנמצאיםהני מצות אבל בגדולה וכדו'. 

להשיגם, כגון תפילה, תלמוד תורה, צדקה, וגמילות חסדים, 

לעשות   אין אנו תופסים כל הזדמנות לעשותם ואין אנו מדקדקים

שתפילה אחת, משנה אחת, דף גמרא  .כפי הצורך אותם בכונה

אחת, מעשה חסד אחת, או תרומה קטנה, נראה בעינינו כמצוה 

לפעמים אנו מבזבזים הזדמנות , ולכן חסו"ש בלתי חשובה

דם שכמו שהא קלות שאדם דש בעקביו,ה. והם המצות לעשותם

הולך מאליו ואינו צריך תשומת לב על כל צעד ושעל ה"ה שעושין 

וזה טעות נוראה, שלעולם כל . כמצות אנשים מלומדההני מצות 

הדרך להתגדל בעניני ו.  ברמה נשגבה וערכם אין סוףהמצות הם  

דוקא ע"י הני ברוחניות ולעלות במדריגות של עבודת ה' הוא 

 אפשר להשיגם לגמרם ולסיימםו אצלינו תמיד הנמצאים מצות

לבני ישראל לשמור בדוקא את הני מצות   מרע"היעץ  ש, וכמו  בקל

  קלות שאדם דש בעקביו.

 

 שמך יעקב ד[  
 

המצות לגבי  עצם המלחמה שלנו עם היצה"ר הוא אינו   ומה"ט

המפורסמות הבאים מזמן לזמן, ו הנשגבות הגדלות 

אצלינו תמיד שאדם דש   הנמצאיםהני מצות קלות  לגבי  אלא דוקא  

ביותר כיון שאפשר  בעקביו, שעל ידם אפשר להתקרב להקב"ה

ויותר יעקב לבדו ויאבק להשיגם לגמרם ולסיימם בקל. דכתיב " 

מנחם פירש וגו'" )בראשית ל"ב, כ"ה(, ופרש"י וז"ל,  איש עמו

וכו',  לשון אבק, שהיו מעלים עפר ברגליהם על ידי נענועם וכו' 

וכו' עכ"ל. הרי  ז"ל שהוא שרו של עשו ופירשו רבותינו

שבהתאבקות יעקב עם שרו של עשו העלו עפר ברגליהם על ידי 

אבק מרגלותם עד  גיעשההנענועים, ואיתא בגמ' חולין )צא.( 

עלה אל הכסא  שלהם . וכיון שהעפר מההתאבקותכסא הכבוד

הכבוד הרי נראה שיעקב ושרו של עשיו נחלקו בעניני רוחניות 

וז"ל,  פי' ום המצות. ובס' מגלה עמוקות )פר' וישלח(ואופן קי

כי סמאל שהוא השטן יצה"ר נחש אחז בעקב על מצות קלות שאדם 

דש בעקב נקרא אבק ריבית אבק לשון הרע אבק שביעית וכו' 

עכ"ל. כלומר ששרו של עשו אחז ביעקב אבינו ורצה לעכבו 

מצות מלקיים הני מצות שהם בגדר אבק מרגלותיו, כלומר הני 

קלות שאדם בעקביו, כגון אבק לשה"ר או אבק רבית, שמצוין 

וכדאיתא בגמ' ב"ב  .אצלינו תמיד ואין אינו נזהרים לעשותם

 ,רוב בגזל, ומיעוט בעריות, והכל בלשון הרעקסה:( -)קסה.

 וכו' ע"כ.  אלא, אבק לשון הרע ,בלשון הרע סלקא דעתך

 

 הוסיף שמה"ט רצהשבילי פנחס )פ' וישלח תשע"ג( ובס' 

לגמרי וכדכתיב "לא  "יעקב"שם את ה מחוקהס"מ ל 

יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלקים ועם 

מורה על היותו  " יעקב" אנשים ותוכל" )ל"ב, כ"ט(. שהרי השם 

מצות קלות שאדם דש בעקביו, שמטעם זה בדוקא הני מקיים 



 

 ג

חזקת בעקב מעיקרא וכדכתיב "וידו או"יעקב"  םשבנקרא 

עשו" )כ"ה, כ"ו(. ובמקום שם יעקב רצה הס"מ להכניס ולחדש 

המצות באופן את , שמורה על היותו מקיים " ישראל" שם רק 

הרי עכשיו  ,מעולה עם השגות גדולות. שטען הס"מ ליעקב

 , ששרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל,רוחניתשל עלית לשיא 

לך לעסוק שוב במצות קטנות וקלות הפחותים  נו מן הנימוסואי

מערכך אלא רק במצות גדולות שיש בהם השלכות לכל העולם. 

ועל זה השיב הקב"ה ושינה את שמו של יעקב פעם שנית ובאופן 

ים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי קויאמר לו אלאחרת, " 

וגו'" )ל"ה, י'(. הרי שהקדים הקב"ה אם ישראל יהיה שמך 

לא  מכ"מ לך שם "ישראל" מוסיפיןמך יעקב", שאע"ג ש"ש

לא את השם "יעקב", וכדאיתא בגמ' ברכות )יג.( גם  נאבד ממך 

וכו'  שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו

ע"כ. והוא להדגיש ליעקב שאף שהתעלה לקיים את המצות 

ת מם אבמדרגות נשגבות בבחינת ישראל, יש להפקיד עדיין לקיי

מצות קלות שאדם ני ה עלדוקא  המצות בבחינת יעקב שהוא קאי

דש בעקביו. וכמו שהעיר בהחתם סופר )פר' וישלח( ש"יעקוב 

ישראל" הוא בגימ' "קרע שטן", שרק על ידי עבודת ה' בבחינת 

במצות גדולות ונשגבות וגם במצות  ישראל וגם בבחינת יעקב,

 .לגמרי להתגבר על השטן אפשר ש קלות, הוא

 
 שבת שובה קריאת התורה ב  ה[ 

 

 הפרשה הארוכה ביותר בכל החמשה חומשי תורה הוא כידוע

ובתנ"ך,  .פרשת נשא שכלול בתוכו קע"ו פסוקים 

הקפיטל הארוכה ביותר הוא פרק קי"ט מספר תהלים שיש 

וגם בהתלמוד בבלי, המסכתא הארוכה  .בתוכו קע"ו פסוקים

ביותר הוא מסכת בבא בתרא שמחזיק קע"ו דפים, והלא דבר 

תיות של והוא. ובס' אמונת עתיך )פר' נשא( ביאר שהכ"ב א

א בגמ' מצות ולימוד התורה, וכדאיתההאל"ף בי"ת הם שרשי 

מפני מה לקו באל"ף בי"ת מפני שעברו על סנהדרין )קד.( 

וכו' ע"כ. ולכן מצינו שמנין שבט  התורה שניתנה באל"ף בי"ת

שתפקיד שבט  ,שנים ועשרים אלףבדיוק  ילוי בפר' במדבר הו

תורה, שכלול בתוכו כ"ב אותיות. וכתב  ילמדהיות מלוי הוא ל

י הנהגת עולם הטבע הוא כהמהר"ל בס' נר מצוה )חלק ב'( וז"ל,  

תחת מספר ז', כי בז' ימים נברא העולם הזה הטבעי. ולפיכך מה 

 הוא אחר ז' ימי הטבע ח' , כי ח'שאחר הטבע הוא תחת מספר 

ז' שבועות, ביום החמישים,  וכו' והתורה נתנה גם כן אחר וכו', 

וכו' עכ"ל. הרי שמייסד המהר"ל שהמספר ח'  נתנה התורה

למעלה מן הטבע, ולכן ניתנה התורה  מרמז לכל מה שהוא

, ר בשבועה הח' לאחר שספרנו ז' שבועות של ספירת העומ

ולכן המספר שמרמז ומסמל שהתורה הוא למעלה מן הטבע. 

לשלמות בלימוד התורה ביותר הוי דוקא מספר קע"ו, שהוא ח' 

ועל כן דוקא פרשת נשא שהיא עפ"י רוב נקראת פעמים כ"ב. 

ת, והיא עדיין השלמת חג השבועות בשבת שאחר חג השבועו

שהיא זמן מתן תורתינו, מתאים ומובן שיש לה קע"ו פסוקים 

שהוא ח' פעמים כ"ב, כנגד לימוד התורה עם כ"ב אותיותיה 

למעלה מן הטבע המרומז במספר ח'. והוסיף בס' הזכות   ולםכש

להחי' הרי"ם )פר' נשא( שהמדרש והזוה"ק לפרשת נשא ג"כ 

דרש והזוה"ק לשאר פרשיות השבוע, וה"ט ארוכים יותר מהמ

לפני משום שבחג השבועות שניתנה לנו התורה הכרזנו והעדנו 

שאנו רוצים לקבל את התורה, וכדי לחזק ולקיים אותו ה' 

, בשבת שאחר חג השבועות אנחנו מתחילים עם הפרשה הכרזהה

והמדרש והזוה"ק הארוכים ביותר מכל פרשיות השבוע, 

 התאוה והרצון שלנו במצות לימוד התורה.  להראות את השאיפה

 

 כל זה, בשבת שובה שבין ראש השנה ויוה"כ, אנו לעומת

קוראין את הקריאה הכי קצרה מכל שבתות השנה.  

ויש שבת בין יוה"כ  שנים שיוה"כ חל בימות השבוע,באותם הש

הרי אנו קוראין בשבת שובה פרשת וילך שרק כלול  וחג הסוכות,

ואין שבת  שנים שיוה"כ חל בשבת,אותם הבתוכו ל' פסוקים. וב

אז בשבת שובה אנו קוראין פרשת האזינו   בין יוה"כ וחג הסוכות,

שרק יש בו נ"ב פסוקים, ובשבת שקודם ראש השנה קוראין 

וקים. ע' פס בין שניהם ישפרשת וילך ביחד עם פרשת נצבים ש

קוראין הקריאה הכי קצרה מכל  אנוובכל שנה  ונמצא שבכל אופן

בשבת שובה. ולכאורה דבר זה תמוה, שהרי דוקא שבתות השנה 

בשבת שבתוך העשרת ימי תשובה ראוי לנו להשתדל לשכנע את 

הקב"ה, ולהראות לה' היאך ובאיזה מדה אנו מוכנים לשנות את 

לקיום המצות ולימוד עצמינו, ולהדגיש שאנו מסורים לגמרי 

לקרוא את הקריאת הכי  דוקא התורה. וא"כ אמאי אנו בוחרים

קצרה מכל שבתות השנה, אדרבה, היה לנו לקראו את הקריאה 

הכי ארוכה מכל שבתות השנה. והנה בשבת שובה לא רק 

שהקריאת התורה הוא הקריאה הכי קצרה מכל שבתות השנה 

הם הספרים הכי אלא גם ההפטרה לקוחה מספרי תרי עשר, ש

, שמה"ט נכרכו כולם ביחד וכדאיתא תנ"ךהקצרים בכל ספרי 

. ובס' אמרי כהן )אנגלית, בגמ' ב"ב )יד:( איידי דזוטר מירכס

עמ' רל"ח( הביא בשם הגר"א פאם ז"ל שהוא להורות לנו את 

הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון כדי להצליח בתהליך 

שקשה להשיגם ות גדולות התשובה. שאין לנו להתחיל עם מטר 

לוקחים הרבה זמן לסיימם, שאולי יצליח לקיימם וגם אולי ו



 

 ד

 המצותהספרים הקטנים ו אלא יש לנו להתחיל דוקא עם .יכשל

 קל להשיגם,ושנמצאים אצלינו תמיד  שאדם דש בעקביו הקלות

יום אחר יום, שבוע שעה אחר שעה, שרק ע"י פסיעות קטנות, 

 אפשר לשנות את עצמינו באופן אמיתי.     הוא שאחר שבוע, 

  

 דקה מן הדקה ו[ 
 

א והל ,תנו רבנן דקה מה תלמוד לומר בגמ' יומא )מה.(  איתא

אלא להביא דקה מן  ,כבר נאמר ושחקת ממנה הדק 

וכו' ע"כ. כלומר שבקטרת של כל השנה משתמשים דוקא  הדקה

עם סמים שהם דקים וכדכתיב "ושחקת ממנה הדק" )שמות ל', 

ל"ו(, אבל בקטרת של יוה"כ משתמשים עם סמים שהם דקים 

ביותר, ולכן כתיב עוד הפעם בעבודת יוה"כ "קטרת סמים 

דקה" )ויקרא ט"ז, י"ב(, להצריך דקה מן הדקה. ונראה שזה בא 

אין לנו להסתכל רק אל הדברים הגדולים  ,ביוה"כגם ללמדנו ש

יש לנו להדגיש דוקא את הדברים ולהשתדל לתקנם, אלא 

הקטנים ביותר, שבמשך כל השנה אנו מבטלים אותם ומזניחים 

אותם, שרק ע"י פסיעות הקטנות אפשר להצליח בתשובה 

ולהשיג את המטרה שלנו. ומאידך, בס' ליקוטי יהודה )פר' 

חרי מות( הביא מהאמרי אמת ז"ל בשם הכלי יקר, שלכן א

אסרינן נעילת הסנדל ביוה"כ כדי להרגיש את האבנים הקטנים 

בעת שהולכין עליהם בלי מנעל, ועל ידי זה ירגיש גם החטאים 

קודם בפרט    , שיש לנו להתחיל לתקנםהקטנים שאדם דש בעקביו

עון עקבי " ,מאי דכתיבוכדאיתא בגמ' ע"ז )יח.(,  .יום הדין

עונות שאדם דש בעקביו בעולם הזה  " )תהלים מ"ט, ו'(יסבני

זהו הדרך להתגדל בעבודת ה' ווכו' ע"כ.  מסובין לו ליום הדין

וכן לימד לנו גדולי ולהשיג את המטרה של תשובה אמיתית. 

עת שכדי להגן על עם ישראל ב בכל מקום התפרסםישראל, ש

מלחמת המפרץ, קיבל הגרא"מ שך ז"ל על עצמו שלא להתפלל או 

שגם בעת  ביארסידור. והלברך ברכת המזון בעל פה אלא מתוך 

פחד עצומה, אין לנו לפנות להשגות גדולות סכנה וצרה, כשאנו ב

שרק ע"י  ,והשגות קטנות אלא למצות קלות ופעולות מרשימות,

ואת המצב שלנו באופן פסיעות קטנות אפשר לשנות את עצמינו 

יהי אבות )פ"א מ"ד(, בממשי. ובדרך זה יש להבין את המשנה 

 .וכו' ע"כ  בעפר רגליהם  " אבק"ביתך בית ועד לחכמים והוי מת

וגדולי ישראל את החשיבות והערך  "חשיש לנו ללמוד מתכלומר 

של אבק מצות ואבק עבירות, שרק ע"י תיקונים קטנים, והשגות 

 ולהתקרב להשי"ת.   באמת קטנות, אנו יכולים להתגדל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע"נ יוכבד פעשא בת ר' הלל ע"ה ל


