
 

 

 
  
 
 

   דבר העורך 
"פו הפרשה:  רּו תחת  מְּ ִתשְּ ַתי  וֹּ ִמצְּ ֶאת  וְּ כּו  לֵּ תֵּ ַתי  ֻחקֹּ בְּ ִאם 

ת   יכול זה קיום מצוות, כשהוא אומר :  וברש"י  ".םַוֲעִשיֶתם אֹּ
רּו' מְּ ִתשְּ ַתי  וֹּ ִמצְּ ֶאת  אמור'וְּ מצוות  קיום  הרי  אני  ,  ,  מה  הא 

לֵּכּו'מקיים  ַתי תֵּ ֻחקֹּ  . רה שתהיו עמלים בתו   - 'ִאם בְּ
שעמל    המהר״ל במבאר,  נרמז  כּו״התורה  לֵּ תֵּ ַתי  ֻחקֹּ בְּ ״, ִאם 

מוליך את האדם להבין דברים חדשים    משום שעמל התורה
 .שללא העמל לא היה באפשרותו להשיגם

אמר להם  : "(ב"דברים רמז תתקמ) 'שמעוני ילקוטמדרש 'ב מובא
כמה צער נצטערתי על התורה,   םמשה לישראל, יודעים את

יגעתי בהעמל  עמל  וכמה יגיעה  וכמה  בה,  נפשי  ...  תי  נתתי 
מי עליה, כשם שלמדתי אותה בצער, כך תהיו  ליה, נתתי דע

 .אותה בצער״ למדין
החיים 'ה והנה,   נדרש,   הקדוש  'אור  בתורה  שהעמל  אומר 

שא התורה  פשראי  משום  את  בהתעצמות   להשיג  אלא 
י)  'ייםח הר  או'ה  שוןלה  וז  ,גדולה העצלות(ב  ,טשמות  ״כי   : 

א מקום    תמפסידה  בכל  כי  תמצא  ולזה  התורה.  השגת 
חוזק ואומץ, עד גדר    לתורה ידקדק לומר לשוןשיזכירנה ה'  

אל ההשגה  תושג  לא  כי  ותראה  עליה.  עצמו    א שימית 
 "! בהתעצמות גדולה

ממיר זצ״ל כותב: ״כי האדם בטבעו קרוב ירוחם    בי ר הגאון  
וכבדות להתרשלות  הז,  יותר  בחיזוק  יתגבר  לא  ירוז,  ואם 

אינו  צל  שהע  משום  -״  רוב זמנו״)בד רוב זמנו״  ישאר בעצלותו ויא
ונמצא  איכותו,  מבחינת  והן  הלימוד  כמות  מבחינת  הן  הזמן  את    מנצל 

 .(ממחצית ממה שיכול היה להשיגשהעצל משיג פחות  
נון   בן  יהושע  על  שאפילו  ירוחם,  ר'  מביא  דבריו  בהמשך 

״ אֹּ שהיה  ה  ְך  ִמתוֹּ י ִמיש  ֹלא  פעמים הֶ ַנַער  כמה  מצינו  ל״, 
תורה   חז״ל שדבריה למדו  ץ״, ומזֲחַזק ֶוֱאמ  שאמר לו הקב״ה ״

ים כערכנו זקוקים  צריכים חיזוק, ועל אחת כמה וכמה שאנש
שעיקר עליית האדם והצלחתו נובעים מכך ,  לחיזוק. ומסיק

 .לעבודה שהוא מחזק עצמו ומעורר כוחותיו
רוזובסקי  בי ר הגאון   א  שמואל  היה  אפזצ״ל  שאי  שר ומר, 

מלחמה ללא  לתורה  מלחמת,  לזכות  עצם  שמלבד  ה  משום 
העמדת    תרץ, לפרוך ולהביא ראיה, עד של תורה, להקשות ול

ל תילה, גם צריך להלחם גם נגד העצלות והנטיות  האמת ע
השונות. משום כך, כל השגה בתורה היא בבחינת   הטבעיות

בפרק שנאמר  וכפי  מלחמה.  ַחיִ '  שלל  ֶשת  מ שהו)ל'  אֵּ של א 
ב ַבעְּ : ״(לתורה ּה לֵּ ַטח ב  ל ֹלא יֶ ב  ל  ש  ּה וְּ ס  ל   .)משלי לא, יא( ר״חְּ

, וזו היא  לעמול עליהאם כן, כדי לרכוש את התורה צריכים  
מהו?  חובת התורה  עמל  השאלה  מכאן  לעמול.   ראהגמנו 

מנחות,   כתמספרת, שנשתכחה מאבימי מס   (ז'מנחות    כתבמס)
ללמוד הלך  בישיבתו  והוא  חסדא    אותה  ר'  תלמידו. של 

הגמ אצלראשואלת  ללמוד  הלך  אבימי  מדוע  חסדא    ,  ר' 
לב לתלמידו  קרא  ולא  הגמ ותלמידו,  מתרצת  אליו.  : ראא 

הסיבה  מלתא טפי״. מפרש רש״י שם, ש  ״סבר הכי מסתייעא
ללמוד הליכתו  שבעבור  סבר  הוא   שאבימי  חסדא  ר'  אצל 
״ דשמיא,  סייעתא  לתוספת  ומצאתי  יזכה  יגעתי  משום 

 . (״יגעת ומצאת תאמין״ - מגילה ו'במסכת גם  ןיעי) .״אמיןת
זה) הפסוק באיוב  על    ח״ל הרמ ״(,  יּול  :  ל  מ  ע  לְּ ם   , אומר:"דָאד 

אינו נברא    שהפסוק  שבעבורה  התכלית  את  לבאר  רק  בא 
שא ״אדם  ךכם  האדם,  לומר:  צריך  אלא  נולדלעמל    היה  ״, 

 תא  בפסוק גם נכלל, שהעמל מוליד את האדם עצמו ומגביה 
 . שיעור קומתו
ביאר   פעולת עוד  שגם  קוטלר,  אהרן  ר'  על    הגאון  התורה 

על אינה  האדם,  התורה    נפש  ידיעת  עמל ידי  אלא  גרידא, 
 .ולרוממה התורה הוא הפועל על נפש האדם לזככה

 
 
 
 
 
 
 

ַתי - תוכן ענייני הפרשה ֻחקֹּ  בְּ
לֵּכּו" . א ַתי תֵּ ֻחקֹּ  .(יג-)כו, ג והשכר על כך - "ִאם בְּ
ַתי  " . ב ֻחקֹּ בְּ ִאם  ָאסּו"וְּ כך   -  ִתמְּ ועל  בחטאים,  דרגות    שבע 

)כו, רגה שבעה עונשים  דכל  ות עונש, וב שבע דרג  -ל  רח"
 . (מו-יד

   למקדש. עלי לתת ערכיכות המקדיש עצמו ואומר: לה . ג
 דיני המקדיש והממיר בהמת קדשים בבהמה אחרת.  . ד
 .(ל-)כו, ט בית, שדה שירש, ושקנה  הקדש:  דיני פדיון . ה 
 ת בכור שור ושה, והקדש בהמה טמאה למקדש.כוהל . ו 
   אן. מעשר בקר וצמהתבואה, ו שני הלכות פדיון מעשר . ז 

 
 

ת  " ָפׁשֹּ ָך נְּ כְּ ֶערְּ ִלא ֶנֶדר בְּ  , ב(ז כ)"  'ַלהִאיׁש ִכי ַיפְּ

 תוכחה פרשת ה בין ערכין לסמיכות  ה 

קרלנשטיין   אמר ראובן  ראובן'')  זצ״ל  רבי  ערכין  (יחי   פרשת 
קללות, ומפרשי התורה כבר עמדו כחה והין התוינסמכה לענ

 .  וכחהת זו שבין ערכין לתהשאלה מה פשר סמיכו על
בשם   יונגרייז  ראיתי  דוד  שהיה  זצ״רבי  דין  ל,  בית  אב 

כך.  בירושלים אומר  לגוי  :  הוא  ביהודי,  רק  נאמר  ערכין  דין 
לא נאמרה בה  ,  ״ערכי עלי״אין ערכין. כלומר, אם הגוי אומר  

צריך לשלם חמשים שקל    ההלכה שמגיל עשרים עד ששים 
, לשלם עשרים שקלים וכו'  מגיל חמש עד עשרים צריך,  כסף

בשוק. אם הוא  לפי כמה שהוא נמכר    אלא ערכו נמדד רואים
אדמה בבת אחת   גיבור, ג'לוב, יכול לסחוב שני שקי תפוחי 

ה הרבה. אבל  והוא שו   -שקי בצל    הביחד, ואחרי זה עוד כמ
פוזים, ואחר סוגל לסחוב שקית תאפעס, בקושי הוא מ  ,אם

עוד צריך חצי שעה כז   -מנוחה    כך  וה הרבה, וה לא ש אדם 
 ...אולי א'שמעק טבק
 .הוא צריך לשלם בערכיןכך   -ה  וכפי כמה שהוא שו 

אומרת:   (:ערכין דמסכת  )אצל עם ישראל אין דבר כזה! הגמרא  
מנוול  -״נפשות   שהוא    לרבות  אפילו  יהודי,  שחין״.  ומוכה 
אי מנוול   אותו,  רוצה  לא  אחד  אף  שחין,  אפשר   ומוכה 

הודי אחר, ואם הוא, ערכו בדיוק כמו כל י   -לעמוד במחיצתו  
מגיל צ  למשל,  ששים,  עד  שקל  עשרים  חמשים  לשלם  ריך 

 .  כסף
לידו   לעמוד  אפשר  אי  הלא  כך,  זה  באמת  מדוע  ולכאורה 

ערך בעל  עליו  ?  ואינו  כשבאים  היהודי,  כי  היא:  התשובה 
אי שווהייסורים,  נהיה  ה  נו  מזככים יפחות. אדרבה,  יסורים 

 ! עוד יותר  יית חשובהאותו ונשמתו נה 
י לכן נכתבה פרשת ערכין אחרי פרשת התוכחה והקללות, כ

אדם, בעל ייסורים, ויאמר: 'אוי וי, כאלה צרות, מה אני    יגיע
ה אחרי כל מה שעברתי! על כך אומרת לו התורה:  ושו  כבר
ת התוכחה ורים האמורים בפרשתעבור את הכל הייס  םגם א

ובד  הערך  - יהודי השרוי בצער  וחק הוא בדיוק כמו של של 
 .וחזק ם גיבוראד

לנו,   נחמה  היא  ערכין  שפרשת  ייסורים  נמצא  כי  לדעת 
יקבלם   וצרות אם  אדרבה,  אלא  הערך,  את  מפחיתים  אינם 
 .יגרמו שערכו יהיה רב יותר - כראוי

 בס"ד

 ב"פשת  איר  ט"ז                               וזיסקו דינה בת שרהנ  ע"ון מוקדש ללהע                  בי"   שנה  571' סמ וןעל 
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ַתי   ִאם" ֻחקֹּ כּו  בְּ לֵּ ָנתַ   ...תֵּ יֶכםִגׁשְּ   ִתיוְּ ִעָתם  מֵּ  " ...בְּ

 א לעולם הבר שכ – (ד -ג ,ו)כ 
הבא עולם  שכר  מוזכר  לא  התורה  בכל  י  שמ  דהיינו  ,מדוע 

גשמי   שעושה מצוה מקבל שכר בעולם הבא, ורק כתוב שכר
בפרשת שמבואר  כמו  ופירות  גשם  בשו)  נוכגון  מקשה    ת"כך 

ל"הרשב סימן  ד'  חלק  ה  .א"א  יקר'וכן  וכן    . יב   ,ו כ  פרק  נובפרשת  'כלי 
לויבקד בדגל מחנה אפרים בפ  ושת  וכן  וכן החפץ  נו רשתפרשת אחרי,   ,

 : צים ו תר   ע ב ש ה'כלי יקר' מתרץ   .(נוחיים בפרשת
זו הם מדברים  .1 והטובות שנזכרו כאן בפרשה  כל הרעות 

תשמור   ןימעני שאם  לומר  ורצה  לבד,  המונעים  הסרת 
אסיר כמלחמות    מצוותי  מונעים  כל  ורעב   יםילווחממך 

באו שתוכליגון  מונע  ופן  שום  בלא  ה'  את  בל א  , לעבוד 
כדי שיעבוד  הבא אינו נזכר כאן    ל העולםעיקר השכר ש

מחמת ולא  לשמה,  בוראו  מיראת   את  או  ההוא  השכר 
 . (' א'תשובה ט  בספר המדע הלכות)ם "העונש, כך כתב הרמב

ד לבדו, ודברי העולם הבא שהתורה ניתנה לכל ולא לאח .2
  . עכ"ל.אלף כי עמוקיבינו אחד מיני  לא

לפי הגשמי   ודעתו  כי  שכר  אותו  לצייר  ישיג   שקשה  לא 
עליענ הרוחני  מן   ין  זה  עמוק  דבר  התורה  העלימה  כן 

קוצר  מרוב  תירץ  )   דעתם  ההמון  אבן  א  הרבכך   זראע ברהם 
 .(ל , בבפרשת האזינו ל

 כל היעודים שבתורה הם למעלה מן הטבע, שאין זה דבר  .3
בזמן שע שירדו גשמים  ויכלא הגשם טבעי  ושין המצוות 

רוך הוא, אמנם הארץ כשאין עושין רצונו של מקום ב  ןמ
אל   מה טבעי  דבר  זהו  חוצבה  למקום  הנפש  שתעלה 

ואין עונש   הנשמה  בתורה  שמצינו  ואחר  פלא,  בדרך  זה 
הנפש אל  חוצבה  החוטאת שתהי  כרת  נכרתת ממקום  ה 

שאם ללמוד  יש  אל   מזה  מלונה  אל  שתשוב  תחטא  לא 
אשר   אוהלהמקום  שם  זה   היה  שעל  ונראה  בתחילה, 

תהלים   ֶאלּוֵּ קַ "  :(דל  , זל)נאמר  ָך ה'    ה  ִממְּ ִוירוֹּ ּכוֹּ  ַדרְּ ר  מֹּ ּושְּ
ֶאה ִתרְּ ִעים  ש  רְּ ת  רֵּ ִהּכ  בְּ ָאֶרץ  ֶרֶשת  באותו    -  "ל  לומר  רצה 

נפשי    כרת שכר  יש  כי  תראה  לרשעים  בתורה  המיועדת 
החי  שירוממך ארץ  לרשת  למקום  ה'  הנפש  תעלה  כי  ים 
משם  חוצבה הרשעים  נפש  להכרית  הדעה )  מדאיצטריך 

זכרו הבר  כתב   השלישית כך  זראע ברהם אבן  א  רבי בינו בחיי הזקן, 
 . (לדעה זו בפרשת האזינו ונטה לדבריו וגם הרמב"ן נטה

ה'  .4 השגחת  מכחישים  העולם  כל  היו  ההם  שבימים  לפי 
והיו טוענים שכל הנעשה בעולם הכל בהכרח ולא , יתברך
על הק  רצה,  ברצון ההשגחה  פינת  לאמת  הוא  ברוך  דוש 

יעודים עיניהם    ידי  צון  ל העושה רהרואות שכאלו אשר 
מושגח היה   בוראו  ואילו  הללו,  ההשגחות  בכל  לטובה 

השכר להם  כי   מייעד  זו  בכפירה  ישארו  עדיין  הרוחני 
א דעת רבינו  יה  זו   הועיקר דע ,  הרוצה לשקר ירחיק עדיו
בראשית בפרשת  בספ  ניסים  הכוזרי  ושורשה  מאמר )ר 

שיעודי  החבר רואה אני    כשאמר הכוזרי אל  ( ו"ד ק"ראשון ק
ודזולת שמנים  יותרכם  החבר   שנים  השיבו  מיעודיכם, 

בחיים מהם מאומה ולא    אבל הם כולם לאחר המות ואין
עליהם, אמר החוש  שיעיד  ראיתי אחד    דבר  ולא  הכוזרי 
לקנותה מהרה, אבל    ויםומהמאמינים ביעודים ההם מתא

אלף  אם לאחרם  בידו  ושהוא  היה  בזכירת    שנים  ישאר 
 .בוחר בזה בונו היההזה ורוב עצהחיים ובעול העולם 

והיו   .5 ומזלות  כוכבים  עובדים  היו  התורה  קבלת  שקודם 
להם עבודות מיוחדות כדי להמשיך מהם הברכה   עושים 

הגוף,    בתבואות הצלחות  ושאר  בעתם  גשמים  ולהביא 
בודות ומנעם מן אותן עברוך הוא התורה    וכשנתן הקדוש 

שגם על ידי שמירת התורה יזכו לאותן   הוצרך להבטיחם
הכוכבים ומזלות יחסרו כל אלה,   דים, ועל ידי עבודותיעו

לא הבא  העולם  חיי  ידי    אבל  על  גם  כי  ליעדם  הוצרך 
וזה דעת רב סעדיה בספר  )  ם בואותן עבודות לא היו מובטחי

 . (חלק שלישיהאמונות אשר לו וגם בספר מורה נבוכים 
שנאמר   .6 ִתי"מאחר  ַהַלכְּ ִהתְּ ֲכֶכם  וְּ תוֹּ ִמשְּ   ...בְּ ַתִתי  נ  ִני וְּ ּכ 

תוֹּ  כֶ בְּ שזהו דיבוק השכינה אל ישראל אפילו בעולם ",  םכְּ
שהנשמה שתהיה   הזה  וחומר  קל  החומר  עם  נסתבכה 

אחר הפרדה מן החומר, הנה כל מה   דביקה אל השכינה 
רה לנו גם ה התות יעדואחר המו שיעדו הדתות המזויפות 

וזו הדעה )  נו תוכיחהמצויה ביני  בחיי העולם הזה והנבואה
התמצא   בתשובת  כן  הכוזריגם  למלך  מספרו   חבר  א'  מאמר  בסוף 

 .(והחזיק בדעה זו רבינו ניסים בדרש החדש
כי   .7 האומה  לכללות  הם  בתורה  הנזכרים  היעודים  כל 

נידון אחר רובו, ויעוד הגשמים והתבואה והשלום   העולם
הנפשי   כיוצאו שכר  אבל  כאחד,  ישראל  לכל  יהיה  בהם 

הבא האומה    לעולם  לכללות  בפני אינו  איש  כל  אלא 
נידון  עצ פי מו  על  אב   שם  כיבוד  במצות  ונרמזו  מעשיו, 

איש  לכל  הקן  ושילוח  בספר )  מישראל  ואם  היא  זו  ודעה 

 . ("בכל לבבכם" ג בפסוק"י ,א"פרשת עקב דברים י ן"עקרים וברמב
 

 
 

ַתי חֻ בְּ  ִאם" כּו קֹּ לֵּ  בתורה עמלים  – ( ג ,ו)כ  "...תֵּ
 : שתהיו עמלים בתורה.וברש"י

זצ  ׳׳צהגר זלמן "נייהוז  רבי  הקרלינאי  הישיש  של  חתנו  ל 
זצ בחברותא "בריזל  למד  עברו  ובשנים  עצום  שקדן  היה  ל 

 . זצ"ל דול רבי נסים קרליץהגאון הג עם
מסקווירא   האדמו׳׳ר  כ״ק  של  חתונתו  היתה  היום  עם ויהי 

כ של  האדמו׳׳ר"בתו  משה'ניץ  'מויז  ק  זצ״ל,   'הישועות 
והד פאר  ברוב  נערכה  ברק החתונה  בבני  ויז׳ניץ  בשיכון  ר 

כראש ישיבה בישיבת ויז׳ניץ   שכיהן בימים עברוומרן הגר״נ  
ללכת   מחובתו  בחתונההרגיש  מב   .ולהשתתף  יצא  תו  יהוא 

ניץ ' זברמת אהרן יחד עם רבי צבי נייהוז וצעד רגלי לשיכון וי
בה בסוגיא  פה  בעל  משוחחים  הם  הדרך  עסקו.    כשכל  הם 

ולא   בהגיעם לשיכון לקראת מעמד החופה, הם נעמדו בצד 
בי הסערנדחפו  יהום  מסביב  ללמוד.  והמשיכו  הקהל   ,ן 

ויז חסידי  המוני  גדולה  בהתרגשות, 'המולה  וסקווירא  ניץ 
  .דחיפות מכל עבר והשניים ממשיכים בלימודם

הברכות את הכתובה,   קולים שומעים אתהחלה החופה, ברמ
בסדר   החברותא ממשיכיםאת השירה, ומרן פוסק הדור עם  

הלימוד כאילו הם כעת ביני עמודי דמבצר התורה ׳כולל חזון  
ומתחילים   טוב  מזל  גים:שוא  החסידים  .החופה  נסתיימה  איש׳.
אומר לחברותא: ר׳ הערש צריכים ללכת...  והרב קרליץלשיר 

לרמ שבים  ובחזורוהם  בהלוך  העסק  שכל  ובשעת   ת אהרן, 
 .השמחה הינו בדברי תורה כאילו הם בהיכל הכולל

 
 

 לחזור ולשנן 
קרליץ נסים  הר פיס  זצ"ל  רבי  את  ראה  שפעם  איש',    ' חזון 

זה   והיה  יומיים,  במשך  בתרא  בבא  מסכת  כל  את  שלמד 
בים, וניגש אליו אדם ושאל אותו במס׳    כאשר החזו״א היה

ובדבבא בתרא חז,  לרברך  החזו״א  לחזור  ור אמר  שצריך  נו, 
  : ושיםשיש כאן שני חיד  נורב  על מסכת בבא בתרא, והסביר

דבר,  כל  זמן  הרבה  בעיון  למד  שהחזו״א  ידוע  שהרי  האחד 
מהר  קוםמכל  מ למד  הוא  צורך  הרבה.   כשהיה  והספיק 

ברו איתו והשני, רואים שהיה לו את כל הש״ס בראש ואם ד
 על תלמודו. סר לו מיד הלך לחזורבלימוד והרגיש שמשהו ח

 [חוט שני] 



 

 

ַתי  ִאם" ֻחקֹּ כּו בְּ לֵּ    ( ג ,ו)כ  "...תֵּ
 . בתורה שתהיו עמלים: (והוא מחז״ל) רש"י  רשפי

יודעים ש" כּומנין  לֵּ ַתי תֵּ ֻחקֹּ " מדבר על תורה? היכן זה  ִאם בְּ
בביאור הענ?  כתוב וכמה דרכים  ין. כעת ראיתי יישנם כמה 

כך קיימוה, בדיוק    -קיימים  שאנחנו מכל מצוה  :  דבר מחודש
הדורות, מאז כל  אופן,  שופ  באותו  אותו  סיני.  הר  ר, מעמד 

  -ומצוה    מצוהרבעה מינים, וכך בכל  אותן תפילין ואותם א
 .לא השתנה מאומה בצורת המצוות

התורה   בלימוד  כן  דור   -לא  בכל  התחדשות.  ישנה  כאן 
תורה חידושי  ו"  מתחדשים  ויותר,  יותר  מה  נוספים,  אפילו 

ע ותיק  רבו  שתלמיד  לפני  לומר  נאמרו  -תיד  למשה    כולן 
כב  )מדרשבסיני"   רבה  אויקרא  כמו (,  מחדש,  הוא  אבל   ,

 .קנו בתורתך", זה החלק שלוחל  שמבקשים בתפילה: "ותן
ברור שהכוונה   "בחוקותי תלכו",  נאמר  שתהיו  'ממילא, אם 

בתורה כי'עמלים  בלימוד  ,  ורק  מצוות,  אותן  הן   המצוות 
והלאה, הלאה  התחדשות,  ישנה  בבחינת   בלי  התורה  סוף, 

 יחי ראובן'[ ,ובן קרלנשטיין זצ״לרא רבי]         .הולך(סיף ומו) ""תלכו

 
 

 עמל התורה בדורות עברו
קרליץ  שח   נסים  רבי  הסטייפלר   זצ"להגאון  מרן  דודו  על 

 זצ״ל: ״הבה ואספר בפניכם מה זה עמל התורה, ממה שסיפר
בעודו עול לימים ל לבני ביתו, איך  מרן ה׳קהילות יעקב׳ זצ״

עי  באיזו  לעתיד,  זוגתו  עם  להתראות  לנסוע  רה  יהוצרך 
שיגרם   שהשתכן  תורה,  ביטול  זצ״ל. מחשש  אז החזו״א  בה 

ומפני ביטול הסדרים הקבועים לו  לו בעת נסיעתו ברכבת, 
מקפיד היה  יעבור,    אשר  ולא  חוק  לקיימם  והצדיק  )עליהם 

הזהירות אצל    געת. בואו וראו עד היכן מהזהלם  ל פרותיו בעואוכ
הגר״ח הגדול  יחידו  סדריו    בנו  ממשמרת  לבטל  שלא  שליט״א 

יכולני להעיד בעצמי  וזאת  בדייקנות,  , עשה  (ועיתותיו הקבועים 
נסיעתו משמרת רצופות   קודם  שעות  כ״ד  ולמד  למשמרתו, 

נסיעת בעת  לעיניו  תנומה  יתן  כי  בחשבו  הפסק,  אך בלי  ו. 
כי  לראות  נוכח  לרכבת  מהמושבי  בעלותו  וחשש  ם  רופדים, 

זמן   כל  רגליו  על  עמד  שעטנז,  חשש  משום  עליהם  לשבת 
לפגוש ובבואו  פרקו,  את  ושנן  המדוברת,   הנסיעה  את 

לו  מה  ותמהה,  כן  ראתה  היא  ונרדם.  כסאו  על  התנמנם 
 .לבחור זה שהוצרך לנסוע כמה מילין כדי להתנמנם

 את הדבר. זו היא עמלה של תורה״.ואכן החזו״א ידע 
 [ ׳חזון איש׳. ׳מוסף שבת קודש׳ ראה אב תש״נ כולל בהיכל] 

 
 

ִעתָ " יֶכם בְּ מֵּ ָנַתִתי ִגׁשְּ  ( כו, ד ) "םוְּ

 חיזוק האמונה לשומרי תורה ומצוות 
רבים סבורים כי חיזוק האמונה נוגע רק לאנשים הרחוקים 

החרדי המחנה  בתוך  ואלו  והמצוות,  התורה  פנימה    מדרך 
הג  העניין  התבטא  פעם  אולם,  נסים מסודר.  רבי  הגדול  און 
ואמר: "אתם חושבים שהעניין מסודר?! אם כך   זצ"לקרליץ  
דברי לכ   אראה כתובים  החרדיים  העיתונים  שבתוך  ם 
ירדו גשמים עזים,   )תשע"ח(  הנה למשל, בליל סוכות  !!!כפירה

ביטו זהו  המשנה  פי  על  בסוכה.  לישן  היה  ניתן  שלא  י  עד 
הוא ברוך  כמש  לכעס שהקדוש  בניו,  על  העבד שבא כעס  ל 

היתה   בעתון  אך  פניו.  על  קיתון  לו  ושפך  לרבו,  כוס  למזוג 
אלו: נכתב במפורש יומיים    שמיםהתייחסות שונה לגמרי לג

קודם לכן, שהגשמים הללו עומדים לרדת, ופורטה שם סיבה  
לחלוטין הוסבר..שונה  בעיתון  היא   .  הסינופטית  שהמפה 

מקפריסין,   יק ברומטרי מעורב באויר קר שחדר לאזורינואפ
לא בעיתון  גשם...  שירד  שגרם  זה  החטאים   והוא  מוזכרים 

 "[ ורומתוק הא]"                                          שהביאו לכעס זה...

יִתי  " בֵּ ִהרְּ וְּ ֶכם  ֶאתְּ יִתי  רֵּ ִהפְּ וְּ יֶכם  ֲאלֵּ ּוָפִניִתי 

ִתי ֶאת   ֶכם ַוֲהִקימֹּ כֶ ֶאתְּ ִריִתי ִאתְּ  ( ט, כו) "םבְּ

 ה אצל הצדיקיםת השכינאשרה 
השכינה.   ה: כדאי להמצא אצל הצדיקים, כי שם שורשאלה

 ?מהי השראת שכינה
ביהודה  תשובה  הנודע  ז״ל  קז):  תנינא  ששאל  (או״ח  ,  מה 

גלות   נה. מהי, ואיך שייךשמבואר שיש לקונן על גלות השכי
 ן כי  פל  עף  שר, ואאמנם לגלות בזה אי אפ  :השכינה? והשיב
דברי לו  המורה המתיישבי   םאפרש  הרב  בדברי  ראיתי  ם... 

כד) פרק  במקום  שונולזה  ו   ( ח״א  העומד  היא התמדת  ״שכן״   :
רֵּ ".  אחד ַממְּ י  ֹלנֵּ אֵּ בְּ ן  כֵּ שֹּ הּוא  היא  יועני  "...אוְּ השכינה,  ן 

 התמדת שכינתו או  העומד במקום אחד. ולפי זאת...  התמדת
או ,  מקום שהתמידה בו השכינהבאיזה    (במקום אחד)השגחתו  

בוֹּ וַ ידה בו השגחה, ונאמר ״לכל דבר שהתמ ן ּכְּ ּכֹּ ״, וכל   ה׳  דִישְּ
יתברך לבורא  מיוחס  הפעולה  מזאת  שבא  בענ,  מה  ין  יהוא 
במקום הנברא  אורו  כלומר  שכינתו,  התמדת ,  התמדת  או 

ענ לפי  מקום  כל  אחד,  בדבר  רבנו ,  ינויההשגחה  דברי  ע״כ 
 .  (הרמב״ם)הגדול 

דברו ואילך  ואני    ימכאן  כמוני,  קטן  מתוך  התלמיד  לוקח 
הגדו רבנו  נברא, או    לדברי  פירושים לשכינה, אור  ב׳  שנתן 

 ...ההשגחה
רצונו עושים  שישראל  בזמן  הבורא,  רצון  לפי  עיקר  ,  והנה 

אלא שמחמת ,  השגחתו בישראל, ולהם משפיע כל שפע טוב
 . , מגיע גם למקומות אחריםרבוי הטובה
מפור בפרשתוהדבר  ט()   נוש  יכֶ ״  :כו,  ֲאלֵּ ִניִתי  ופרש״י  ,  ״םּופ 

לשלם   עסקי  מכל  כֶ אפנה  ַכרְּ בפרששְּ וכן  יב()  עקב  תם,    :יא, 
ֲאשֶ ״ אלוקיך  ֶאֶרץ  ה׳  ּהר  ת  אֹּ ש  ִמיד  דֹּרֵּ והלת  ופרש״י  כל   א ״, 

די  יל  וע,  הארצות דורש, אלא כביכול אינו דורש אלא אותה
 .שגחההה תדורש כל הארצות, ששם הוא מקום התמד הז

בישרא שורה  שהשכינה  הפירוש  שההשגחוזה  שקרויה    הל, 
   .שכינה היא רק בישראל

הצדיקים.   לאצ  היא  שכינה  השראת עיקר  שכיום  נוברבות  ונאמר
הצדיק, וכמו שכתב   שאך לפעמים ייענש אדם כי על ידו נענ

ת בקינת  לוי  ירמיהו  אבב שעה  המטה  יאשיהו    ויקונן  על 
שפירשו הכוונה במילת   ש וכתב: וי  ".אליו״איכה אלי קוננו מ

דורו של יאשיהו ציירו צורת   ילשון מזוזת הפתח, כ  ״מאליו״,
הבי במזוזות  ציירו    תעכו״ם  הם  כי  מזה,  ידע  לא  ויאשיהו 

הדל חצאי  רק    תבשני  דבר,  נראה  לא  וכשנפתח  מבפנים, 
 .צורה שלימה, ובאותו עוון נהרג יאשיה. עכ״ל הכשסגרו הי

ואיום כל מי שצ אלא   דה זרהבוייר, לא רק שחטא בענורא 
 .  צלןלחמנא ות דמיו של יאשיהו רבשפיכ םג

 [שו״ת ע״ס המצות הקצרהגאון רבי יצחק זילברשטיין, ]

 

 

כּו" לֵּ ַתי תֵּ ֻחקֹּ  ( כו, ג )..." ִאם בְּ
זצ"ל דנון  כוונת ",  "באר בשדהו  ספרב  רבי מאיר  מבאר את 

למוד. לעיתים רבות, אדם מחליט שהוא רוצה ל:  הפסוק כך
באותו רגע לאשתו יש  ובדיוק  ,  הוא מגיע הביתה, פותח ספר

זה ולא   אם לאמה לומר לו, או השכן דופק בדלת וכדומה. ו
 .ר השינה מרדים אותו, והוא נופל בתרדמהשַ  -זה  

 " תורה:  אמרה  כך  ַתיעל  ֻחקֹּ בְּ ללמוד   -"  ִאם  החלטת  אם 
" כּותורה,  לֵּ לך לבית המדרש!תיש  אל  -"  תֵּ הבית   אר בבית! 

 .הפרעות הרבהויות בו  צמ , הוא מתכון לביטול תורה



 

 

ַתי  ִאם" ֻחקֹּ כּו  בְּ לֵּ על   –  (ג  ,ו )כ  "... תֵּ תפילה 
 ובטחון  הצלחה בלימוד התורה ועל אמונה

 : שתהיו עמלים בתורה.וברש"י
ד')לבעל התומים    'יערות דבש'בספר   דרוש  "ואין    (ח״א  כתב: 

דבר התורה    לך  ישרות  להשיג  לאדם  ולפענח שמזכה 
ואמת יושר  בדרכי  להתפ  מצפונים  בדמע אלא  להשם  לל 

וקרוב לכל קוראיו   ל שומע תפילה הוא-אשישוב וירחמהו כי 
בכוונה  מתפלל  שאיני  ״בעת  כי  עצמו  על  ומעיד    באמת", 
כראוי, כל היום אין שמועתי בתורה מכוונת וקרעים אלביש,  

א בתפילה    םולהיפך  לבבי  מקירות  להשם  ואשווע  אזעק 
כי דלותי עד מאלחונ ם, אף הוא  בעוונותינו הרבי  דוני דעה 

  .ירחם עלי להאיר עיני בתורתו״
״ל כי הנצי״ב אמר על עצמו  וכן שמעתי ממרן הגרא״מ שך זצ

ב  שביום בוכה  'שאינו  הצלחה   'רבה  אהבהתפילת  לו  אין 
המציאות זו  התורה.  תלויה  ,  בלימוד  בתורה  שההצלחה 

שתהיה תפילה  אלא העיקרבתפילה, ואין צריך דווקא בכייה, 
   .בכוונה מעומק הלב

בשלמות,  תהיה  שהאמונה  תפילה,  צריכים  אמונה  על  וגם 
לא זה  חסר  אמנם  אם  כי  תהיה    פשוט,  כיצד  אמונה,  לו 

זאת ובכל  אפשר להתעורר, אם נמצאים   התפילה באמונה? 
השפעה משפיעה  בציבור  התפילה  שאדם    בציבור,  רוחנית, 

ש ידי  על  לכוון  יותר  ציבור יכול  בתוך  בציבור,   נמצא 
 לה גם יותר מתקבלת בציבור. שמתפללים, והתפי

על בתפילה  כגון    ומבקשים  לאהבה  ' אמונה,  לבבנו  ויחד 
, דרכי ן שליט״א יטישלדן אשורהגאון רבי ג]  ., ועוד'ראה את שמך ולי 

 [ 354חיזוק  
 

זצ"ל  המשגיח יפה  דב  רב  רבי  דברי  הרבה את  מביא  נו היה 
במשלי   הפסוק  (ו,  ג) יונה  הּו״  :על  עֵּ ד  ֶכיָך  ר  דְּ ל  כ  שבְּ מי  ״  יש 

ואינו ,  ״הכל משמים״שבוטח בה' באופן כללי והוא מאמין ש
ל ״משיב את ההתבוננות הזו לפרטי מעשיו, ועל כך נאמר   כ  בְּ

הּו עֵּ ד  ֶכיָך  ר  שההצלחה   -  ״דְּ עושה  שאתה  מה  בכל  שתזכור 
  'ותלה בו   -  יתברךשם  בה  שלך היא לא בידך אלא אתה תלוי
השי״ת לחסד  וציפייתך  יו  '.תקוותך  שגםורבינו  מוסיף   נה 

כך   להתבונן  יש  הקטנים  כשהולכי  -בדברים  רק  ם ולא 
גדולים  דברים  שהאדם   לעשות  הדבר  ועצם  ומשמעותיים. 

יותר הצלחה  היא  בה',  תלוי  שהוא  מהדבר   מרגיש  גדולה 
 ...כי שכר הבטחון הוא יותר גדול -שאותו הוא רוצה להשיג 

מספר המשגיח    והיה  אודות  המעשה  ראת   בימפונוביז' 
זצ״ל, שפעם ראה אותו תלמידו המובהק    זקאל לוינשטייןיח

זצ״ל בשמחההגאו גדולה, ושאלו מדוע    ן ר' משה ברנשטיין 
 שמח!  ךכל המשגיח כ

משגיח שכשהיה  יחזקאל:  ר'  המשכורת   השיב  מיר  בישיבת 
באופן  חי  שהוא  כך  בזמן,  שולמה  לא  וגם  מועטת    היתה 

לחסדו, יד עם תחושה נפלאה של תלות בקב״ה וצפייה  מתמ
יותר  אבל מעת שהגעתי גבוהה  המשכורת  פוניבז',   לישיבת 

כהתה מכך  וכתוצאה  בזמן,  משולמת  תחושת   וגם  במקצת 
 התלות בקב״ה. אולם לאחרונה לא שילמו בפוניבז' משכורת
התלות   של  הקודמת  ההרגשה  וחזרה  חודשים,  שמונה  מזה 

 !סדו, ועל כך שמחתי הגדולהלח בקב״ה והצפייה
 

רב  פריסו יפהעוד  דב  זצ״ל שסיפר   ,זצ"ל   י  הומינר  מהגר״ש 
בי ראש חודש, כשהוא  מער  שהרב מבריסק זצ״ל עמד באחד

לאברכי   אה לצורך תשלום משכורותוחושב מהיכן לגייס הלו
שעה,   באותה  אצלו  ששהה  ממקורביו  יהודי  שלו.  הכולל 

  -וס הכספים עבור הכולל  לקושי הגדול הכרוך בגי  והיה מודע 
מו ניצב  שהרב  מידיקושי  לרב   לו  אמר  בחודשו,  חודש 

שהלו הרבומבריסק,  לבית  עכשיו  מגיע  היה  שמישהו   אי 
,  )המטבע לפני השקל(ירות  ומעניק לו תרומה בסך רבע מליון ל

כמה של  משכורות  למימון  הרב   שתספיק  הגיב  שנים. 
 לי ומציע לייסק על דברי היהודי: ״אם מישהו היה בא אמבר

ל מליון  רבע  של  היירותיתרומה  משום  ,  לקחתה,  מסרב  תי 
א להפסיד  חפץ  בכל   תשאיני  מקיים  שאני  הביטחון  מצוות 

לשלם  מהיכן  יודע  איני  כאשר  וחודש,  משכורות   חודש  את 

הכספים  את  לי  שיזמין  בקב״ה  בוטח  ואני  האברכים 
                .מן תשלום המשכורותכשיגיע ז הדרושים

 [הרב י מ ארנפרוינד מפי נכדו ]לוקט
 

 
 

 סיפור  - הדור גדולי של  תם ענוותנו
 לוברבוים  יעקב   רבי   ק" הגה  וידידו  א"זיע  איגר  עקיבא  רבי
  ד " כ  דהילולא  יומא  -"  המשפט  נתיבות "  בעל  ליסא  של  רבה
 .רבנים של גדול  לכנס לוורשה  באו, אייר
  שני   של  פניהם  את  לקבל   העיר  שער  אל  וורשה  יהודי   יצאו

  לשני   רתומה  הדורה  במרכבה  הובילום  רב  בכבוד,  הדור  דוליג
 .חוגג מון ה תרועת בקול לעיר והכניסום .סוסים
  התירו ,  הדור  ומאורי  גאוני  שני  לכבוד  התלהבות  מרוב

 הסוסים במקום עצמם רתמו, מהמרכבה הסוסים את אנשים
: אמר  בדבר  יגרא  עקיבא  רבי  כשהרגיש.  המרכבה  את  והסיעו

 מן   ירד ,  מליסא   יעקב'  לר  לא  אם  זהה  הכבוד  כל  למי
 א והו,  בו  הכירו  לא  צפיפות  מרוב,  ההמון  בין  בלעונ  המרכבה

 . המרכבה את להסיע  הצטרף הנלהב  ההמון כיתר
 לא  אם  ,הזה  הגדול הכבוד  כל  למי  בלבו  אמר  מליסא  יעקב'  ר

 הצטרף ו המרכבה מן הוא גם ירד .הדור גאון איגר עקיבא' לר
 . ..המסיעים לאנשים

 .מאדם ריקה שהיא  שהרגישו עד  והסיעו הסיעו  כך

 
 

כּו" לֵּ ַתי תֵּ ֻחקֹּ  ( כו, ג )..." ִאם בְּ
  אחד   תלמיד  א"זיע"  חיים  חפץ" ה  מרן  אל  בא  אחת  פעם

  להיות   מצליח  ולא,  בתורה  עמל  שהוא  לעשות  מה,  ושאלו
 בתורה  כתוב היכן", חיים חפץ"ה  לו  ענה זה  על? בתורה גדול

לֵּכּו"  בתורה  ובכת  הלא?  גאון  להיות  שצריכים ַתי תֵּ ֻחקֹּ  "ִאם בְּ
 .בתורה  עמלים   שתהיו ,  מפרש י"ורש
 

 
 

 התורה    בברכת 
 ברינה                         רון  

             

ם  ָאלְּ "                   ב  כֵּ רְּ ַמעַ ד  ש   ה ַמֲענֵּ   ' ּומה י לֵּ  א[   לי טז,מש]  ן" וֹּ ל 

 ק ודצו חלר  בן קביע  : ביר או"מ שמת נ ילוילע                    
      ף סויו החשמבת  חר ס-הר ש :מייאת ר מ                         

 הר ש  תב נהדי ף :סיו ו הבקר  ן ב כירדמ סרכומ                              
   החשמ ןב י ג'ר וג :  שמחהן במי ס:   הזור ן ב  ילפתנ                              

 ה טוב בן  הדוהי : ה אל ןביים ח ףסיו :  אשר בן  ר מאי ירב                             

  וד ורחלדבן ם יי ח:  לםסא ןב ביעק:   הזוהר בן   השלמ                              
 :   םרהברו אואח ןב םמירח :הר הוז  ןב ודעסמר אש                             
    הן שמחב (הג'ור ) דיו ד :  אייח ןב  ר ופ: ע בקהור  וןי צ ן ב םיר פא                                

 בן זינו חל בן ר  שמעון  :  חהשמ ןב יר אמ  :קחצי  ר יאמ ןב רןהא השמ 
   וןשמש  תב זהור  ימה :נע תב הר דנ פהי  :  ואלשמכי מרד תבה ינמ 
 בה וטבת  (יזי י ד) הבוהא :  היבבח תב ןותכ :  הזיעזבת מרים  

 יסהמכת ב נהינח : החנ בת לחר : ף סו י ה בתיח 
 

     הולאפ  בני מיכל שרה ,לעי ,תמר  ,יהדהו-הדס ,קביע  אליעדה : לכמ ן( בןולאאריה ) :חהלהצל

 נהבן אילאליהו  : חק בן חיהצ:יבת אסתר נעמה :ר אסתואל בן שמ ג'ימי :טות אב הבהז :ון הג זיווג

 בתיה בת אסתר :  ריסאי תב לאה רחל: שמחה נה בת ידה: עת זהבבי רחל        
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