
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

438 

בחוקותי            

כּו: לֵּ ֻחּקַֹּתי ּתֵּ המצווה   מקובל לחשוב כי עיקרשתהיו עמלים בתורה )רש״י(.    ִאם ּבְּ
היא ללמוד, והעמל אינו תכלית, אלא שלמרות הקושי צריך לעמול כדי להשיג  
הוא   שהעמל  חז״ל,  שלימדונו  כפי  היא  האמת  תורה.אך  לימוד  המטרה־  את 

העמל.כתב ידי  על  דווקא  הוא  התורה  לימוד  דרך  איש"   התכלית,  ה״חזון 
חובתו  שעי)במכתב(,   ולהכיר  עילאית  לרוממות  האדם  את  לרומם  התורה  סגולת  קר 

עמלה של תורה, וככל שהאדם מוסיף ביגיעתו, מנתק בזה את חבלי    על ידי בעולמו באה  

שכל  ובמכתב אחר כתב,    .היצר הרע ומואס בהבלים ונפשו משתוקקת לרגשי הקודש

שערי אורה שנפשו  סגולות לימוד התורה נאמרו על עמלה, ואחרי שעמל נפתחים לו  

מסופר על החזון איש שלמד עם תלמידו בשעות הערב, למדו    . מתענגת בלי קץ
וביקש להפסיק את הלימוד, אמר לו   והתלמיד התעייף  שעות על גבי שעות 
החזון איש, יקירי! דווקא את השעות האלו, את הלימוד מתוך העייפות, אלו  

כל הולך" הוא נמשך לפעמים נדמה לאדם שכש״ה  השעות שהקב״ה שמח בהם!
הכל שווה, אבל כשלא הולך ואין חשק   -ללימוד, מבין הכל, הכל הולך כשורה

אמנם האמת היא להיפך,   ?מה שווה הלימוד  -ללמוד, העייפות גוברת,המח סתום
הקב״ה  של  הציפיה  זוהי  יותר,  להתאמץ  כשצריך  קשה,  כשיותר  דווקא 

 )אוהבי תורתך( מאיתנו.
 

כוּ ִאם   לֵּ ּתֵּ ֻחּקַֹּתי  מה לעשות   :ושאלו.אל החפץ חיים זצ"ל  בא  ד  חתלמיד א  ּבְּ
  " חפץ חיים"על זה ענה לו ה  ?ולא מצליח להיות גדול בתורה  ,שהוא עמל בתורה

 " חוקותי תלכובאם  "הלא כתוב בתורה    ?היכן כתוב בתורה שצריכים להיות גאון
 )מאיר עיני ישראל( .שתהיו עמלים בתורה  :ורש"י מפרש 

 

ָאסּו. ישנם אנשים שיראים מן התוכחה, ויוצאים מבית הכנסת  מְּ ֻחּקַֹּתי ּתִ ִאם ּבְּ וְּ
בשעת קריאתה, וישנן קהלות ש״הקורא״ מבליע את התיבות וקורא בקול נמוך,  
ורוב המתפללים אינם שומעים את הקריאה. והדבר דומה לאחד שהזהירוהו  

יות טורפות אורבות לבל ילך בדרך ההיא אשר קוצים וברקנים זרועים בה וח
שם. אבל הוא לא שמע ולא הקשיב לקול מזהירו, והחליט ללכת דוקא באותה 
הדרך, אבל שם מסוה על פניו לבל יראה את המכשולים ואת החיות הרעות  
ולא שם על לב כי אדרבה הסכנה עכשיו עוד יותר גדולה... שלמה המלך מייעץ  

מה חכמים בעיניהם וחושבים,  לנו לבל ימאס במוסר ה' ואל יקוץ בתוכחתו. וה
כי אם לא ישמעו לקול התוכחה לא יאונה להם כל רע, ולא חכמו ישכילו ויבינו,  
כי בשימם מסוה על פניהם לבל יראו את המכשולים, המה גורמים רעה, לנפשם 

 )חפץ חיים על התורה( עוד יותר... ושומע לי ישכן בטח. 
 

ר  ָהפֵּ לְּ ַכּלָֹּתם  לְּ ים  ּתִ ַעלְּ גְּ לֹּא  וְּ ים  ּתִ ַאסְּ מְּ יֶהם לֹּא  בֵּ יְּ ֶאֶרץ אֹּ ּבְּ ָתם  יוֹּ הְּ ּבִ זֹּאת  ם  ּגַ ַאף  וְּ
ם ִאּתָ ִריִתי  למעלה  י.ּבְּ והיה  מת  אז  כי  דרשב״י,  הילולא  הוא  בעומר  ל״ג  ום 

וראוי לכל איש הירא וחרד לשום אל לבו יום ההוא לשוב בתשובה   ...הילולא
 ( זי"ע הונתן אייבשיץרבי י-יערות דבש  ) . כי זכות רשב״י מסייע להבא להטהר

 

ר ָקר ָוצֹּאן ּכֹּל ֲאש ֶ ר ּבָ ש ַ ָכל ַמעְּ ֶיה ּקֶֹּדש  לה':  וְּ יִרי ִיהְּ ֶבט ָהֲעש ִ ָ ַחת ַהש ּ רבה  ַיֲעבֹּר ּתַ
, לקח פעם נדבה הגונה מן האחים זצ"ל  הכהן אהרנסון   רבי שלמהשל קייב,  

אליהם  שב  כך,  אחר  ימים  שלשה  ונדיבותם.  בעשירותם  הנודעים  ברודסקי 
בדרישה  נזדרז  שכל־כך  על  פליאתם  הסתירו  לא  והגבירים  תרומה,  בבקשת 

זה:נוספת לכאורה אינו מובן, מדוע חייבה    . או אז השיבם הרב בהסבר מקרא 

התורה לערוך את המעשר בהמה ברוב טכס, ולא די שיפריש בבת אחת סך עשירית  
מצאנו למעשר. אלא, ירדה תורה לסוף דעתו של אדם, שאם ימצא כי סך המעשר עולה  
לכדי מספר בהמות, יקשה עליו לתתם. לכך הורתה לו שיכניס הצאן לדיר, ויחל למנותם,  

לך, שני בשבילך, שלישי אף הוא בשבילך, וכן הלאה, ד׳ ה׳ ו׳ ז׳ ח׳ ט׳,  ראשון בשבי
כולם שלך הם, עכשיו מתבקש אתה להפריש אחד ויחיד למעשר. וכך שוב ושוב, העבר  

.אף אתם נדיבים  צאנך תחת השבט, ותגלה כי בעצם הותרת בשביל עצמך די והותר
יתם עבור עצמכם, נכבדים, הפטיר הרב אהרנסון, אם אך תמנו כמה ממון עש 

בשלושה ימים אלו, יקל בעיניכם לשוב ולהיענות לבקשתי. מצאו הדברים חן  
 ( )פנינים משולחן גבוה.בעיניהם, ושוב הגדילו את תרומתם

 
 

 
 

ָרה ֲעש ָ ת  ּבַ ָרא  ַמֲאָמרוֹּ ָלם  ִנבְּ ֶאת ...  ָהעוֹּ ִמין  ַקיְּּ ּמְּ ֶ ש  יִקים  ּדִ ַלּצַ ב  טוֹּ ָכר  ש ָ ן  ִלּתֵּ וְּ
ָלםָהע , רבי סלמאן מוצפי זצ"ל  שללנגד עיניו  תמיד  ' טהורה היתה  ה יראת    :וֹּ

מדקדק בקלה כבחמורה. דינים ומנהגים ופרטים הנראים בעיני בני האדם  
כקטנים היה נזהר בהם. בכל מעשה שעשה: מצוה, לימוד תורה, תפלה או 
כל פעולה שהיא, היה בוחן את עצמו אם יוכל לעמוד עם מעשה זה בפני  

יו על פעולותיו, וביקש לדעת דברי  בי"ד של מעלה, ונהג לשאול את מקורב
ביקורת עליהם, כי עולם הבא היה נגדו תמיד, ותמיד היו שומעים ממנו את 

 ( עולמו של צדיק .)המשפט: מה אענה בפני בית דין של מעלה
 

ֶעֶרב   אּו בְּ רְּ ָבִרים ִנבְּ ָרה דְּ ן,ֲעש ָ ּלו הֵּ אֵּ ת, וְּ וֹּ ָמש  ְּ ין ַהש ּ ת ּבֵּ ּבָ ן  ... ש ַ ַהּמָ    בשבת     ...וְּ
           רב  ,זצ״ל   שוואב   שמעון   רבי      זכה   ,צתר״   שנת   ניסן   חודש  ראש 
 .זצ״ל חיים״  ה״חפץ   של   של  במחיצתו   לשהות ,  יורק  בניו ישורון״ עדת   ״קהל

  במוסר ,  טוב  לקח   לשמוע   ,הצר   בביתו   גדול   צבור   התקהל ,  שבת   בליל,  
  לאבותינו   שירד   המן   כי ,  ידוע  :״חיים ה״חפץ   אמר    השאר   בין,  .והתעוררות

,כך האוכל   של    וכוונתו   מחשבתו   כפי  ,.שבעולם   הטעמים   כל    בו  היו   ,במדבר
  כוונה   ללא  שאכל  מי  ,טעם  טעם  איזה  :השאלה  נשאלת,   במאכלו  הטעם

  אחד  אף     הגיב   לא       ,הצדיק   של   שאלתו   על?   פרטית   מחשבה   ללא ,

  ,שאלתו   את   ותירץ    המשיך   ,עצמו  חיים״   ה״חפץ   ,והוא  .,הנוכחים   מן

  שאינו   אדם   ,כלומר,  טעם   לדבר   אין   ,מחשבה   ללא,   :מוסרית  -באימרה
   ,המן   את   שאכל    מי ,  ובכן.,  חשיבות   לו   אין —   עניניו ב   מכוין    אינוו   ,חושב
  !...במאכלו   טעם   שום   באמת   הרגיש    לא   – טעם   על   חשב   ולא , כיוון   ולא
  )השואבה  בית  מעין !.. (.טעם  אין  - מחשבה  ללא  כי

 

ָדָקה.  י צְּ נֵּ תְּ נוֹּ ת ּבְּ ע ִמּדוֹּ ּבַ עד היכן יכול להגיע אדם שלא עמל על מידותיו,   ַארְּ
. עשיר גדול היה שם, אך סיפר רבי אליהו לופיאן זצ"ל:מעשה היה בלומז׳ה

כגודל עושרו כן גודל קמצנותו. היה לבוש קרעים כאחד העניים שבעיר. את 
והוקרת  אהבת־תורה  מפאת  ולא  מופלג,  תלמיד־חכם  לבחור  השיא  בתו 
תלמיד־חכם, אלא מפני שבחורי־ישיבות בדרך כלל עניים הם, ולא ידרוש 

ו נסתמה ר״ל, ולא ממנו החתן הרבה...לימים חלה חתנו של העשיר. קיבת
מצאו הרופאים תרופה למכתו, כי־אם שייסע לוינה ושם אפשר שינתחוהו 
שישתתף  בעשיר  הפצירו  הכל  מרובות.  היו  כמובן,  ההוצאות,  ויבריא. 

ולא הסכים בשום אופן. אף רבה של לומז׳ה   -בהוצאות למען חתנו שלו  
לצרכי   דאז נרתם למאמצי ההשפעה על אותו עשיר שיואיל להוזיל מכספו

בריאות חתנו ־ ולא עלתה בידו.בין כך ובין כך, נפטר, ל״ע, החתן ממחלתו.  
על  בדמעות־שליש  שבכה  חותנו  כמובן,  היה,  מיטתו  אחרי  ההולכים  בין 
בגלל  מעיניו  נשרה  אחת  דמעה  לא  אף  חתנו.  של  בדמי־ימיו  הסתלקותו 

לכך ייסורי־מצפון, בגלל רגש־אשמה כלשהו על מיתת חתנו ואלמנות־בתו.  
 )ר' אל'ה(בדיוק, מסיים רבי אליהו, יכול להגיע אדם שלא עמל על מידותיו. 

 

ַקיֵּּם ִהתְּ לְּ ָפּה  סוֹּ ַמִים,  ש ָ ם  ש ֵּ לְּ ִהיא  ֶ ש  ֶקת  ַמֲחלוֹּ ל  ין ּכָ אֵּ ַמִים,  ש ָ ם  ש ֵּ לְּ יָנּה  אֵּ ֶ ש  וְּ  .
רבה   : ֲעָדתוֹּ ָכל  וְּ קַֹּרח  ֶקת  ַמֲחלוֹּ זוֹּ  ַמִים,  ש ָ ם  ש ֵּ לְּ יָנּה  אֵּ ֶ ש  ...וְּ ַקיֵּּם  ִהתְּ לְּ ָפּה  סוֹּ

רבי שמואל ב"ר אביגדור זצ"ל, יצא שמו לתהילה ונהג וילנא  האחרון של  
ו מרבנותו ברבנות בענוות צדק. בשנת תקל"ח החליטו ראשי הקהילה להעביר

כי דימו שאין הרב מתמיד בלימודו מכיוון שכמה ימים לא נראה אור אצלו 
שאמר  )מחותנו של הגר"א(  אחר חצות.בהלוייתו ספד לו הגאון רבי נח מינדס זצ"ל  

במחלוקת שאינה לשם שמים, אין התנא אומר מי חלק עם מי.  בתוך דבריו.  
ל אחד מן הצדדים  דבר זה בא ללמדנו,שאם בכל מחלוקת שישנה בעולם כ 

יש לו צד זכות וחובה כמו אצל הלל ושמאי, אצל קורח לא היה מצד משה 
רבנו שום סיבה למחלוקת, אלא כל המחלוקת היתה מצד קורח ועדתו בלבד.  

במחלוקת המשיך רבי נח ואמר,  זה נקרא: "מחלוקת שאינה לשם שמים".

ה צדיק המחלוקת היתה רק מצד אחד, שכן הוא הי  – על רבה של וילנא  
 )כנסת ישראל(    וכסאו נקי ולא היה בו שום סיבה למחלוקת.

 

  
 

 
 

 (הפרק )

 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דב בן



  

 
הּוא  ָתם וְּ ֶעה אֹּ י ָדִויד הּוא ִירְּ ּדִ ת ַעבְּ ֶהן אֵּ ָרָעה ֶאתְּ יֶהם רֶֹּעה ֶאָחד וְּ ִתי ֲעלֵּ ַוֲהִקמֹּ

רֶֹּעה ֶיה ָלֶהן לְּ מו את תהתורה נשמעו סיפורים, איך ר  יעל רבים מגדול  . :ִיהְּ
ידוע  זצ"ל  י  כישרונותיהם כדי לעשות חסד עם אחרים. רבי אברהם גניחובסק

ובמקוריות  הגאוניים,  בכישרונותיו  השתמש  שבהם  מקרים  ספור  באין 
 י ויצירתיות שנתברך בהן, בשביל לגלות את הנקודה השורשית שבה זקוק א

לימים  ברך צעיר  א.  לעזרה, כקטן כגדול, ולהגיש לו אותה בדרך מתוחכמת  ימ
אלמנה   והשאיר  נעשה וינפטר  וחצי  תשע  כבן  מילדיו  אחד  רכים.  תומים 

בתלמוד  מופרע, לא מרוכז, לא משקיע בלימודים ואינו יודע כלל מהנלמד  
היה זה לאחר שנתיים של מחלת אביו המנוח שכבר מעת חוליו לא   תורה

הילד  את  לקחה  המשפחה  בלימודים.  התקדמותו  אחר  לעקוב  היה  יכול 
הילד  והגדרות:  תארים  של  ארוכה  רשימה  הנחית  והוא  לפסיכולוג, 

ומתחים,  יהיפראקטיב . הוא רשם שורה של הוראות וכדומה, בעל לחצים 
יש לסדר לו חונך לשעות הבוקר וחונך לאחר  אותן יש לבצע: הוא קבע ש 

ם, ואף קבע לו עשר פגישות של טיפול.היות שכל המבצע המורכב ייהצהר
בהוראת הפסיכולוג היה כלול בהוצאות של כאלף דולר לחודש, הלכו וחיפשו 

גניחובסק  ימ אברהם  לרבי  הניעו  ובסבב  בהוצאות,  ולשאת  לעזור   י יוכל 
. הרב הקשיב איך ישיגו את הכסףפיהם:  שהכיר את המשפחה ושאלה קשה ב 

אל הילד  את  שיביאו  אפשרי  "האם  התעניין:  ואז  הכול  שמע   י ונאנח, 
ם הופיע הילד בבנין הישיבה בליווי  ייואכן, יום אחד בשעות הצהר  לישיבה?"

גניחובסק הרב  את  פגשו  הם  ממנו.  המבוגר  רבי    יאחיו  הישיבה.  בהיכל 
והם נכנסו בשמחה. הילד דאז לא אברהם צעד עם הילד לחדרו בפנימייה  

הינו   שכיום  הילד,  של  מה שחקוק בתודעתו  ממה שהיה, אך  הרבה  זוכר 
רבי  הבאים:  הפרטים  את  זוכר  ואף  ומרתק,  מעניין,  שהיה  חשוב,  אברך 
אברהם התיישב לצידו על רצפת החדר והחל שואלו: "אילו משחקים אתה 

עיג איקס  או  או פרד  זוג  אווירונים?  אוטו?  החלו לשחק אוהב?  והם  ול?" 
  התקשרו אחרי ש   במשחק האהוב שבחר הילד. כך שיחקו יחד שעה ארוכה

והתחברו זה עם זה, הפסיק רבי אברהם את המשחק ואמר לילד: "הרי לך 
, ולי יש ישיבה, וקשה לשנינו לשבת כך כל הזמן  לימודים בתלמוד תורהיש 

מצוין. מדי שבוע תשמע טוב, רעיון    -רעיון  י  ש ליעל הארץ ולשחק. לכן,  
אני אכתוב לך חידה על דף, ואתה תספר אותה לחבריך בכיתה. תציג לפניהם  

  י ותגיד ל יאת החידה התורנית, כדי שינסו לפותרה. ובשבוע הבא תבוא אל
קטנים    ימ פרסים  לך  אתן  ואני  התשובה,  את  שידעו  בכיתה  הילדים  הם 

אמר לילד את החידה הראשונה, ואז גם כתב   רבי אברהםשתחלק להם".  
מהו הדבר שמכניסים אותו לפה, לא אוכלים  "אותה על דף קטן, בשורה אחת:  

הילד הגביה רגליים,    אותו ולא בולעים אותו, ומברכים עליו ברכה? )השופר( 
אמר שלום ו...רץ אל אחיו הגדול שהמתין לו בהיכל הישיבה למעלה.רעיון  

תוך יומיים קיבל הילד מהחברים שיתוף פעולה מלא,   החידות יצא לפועל.
שזוכר את אותם   ילא רק בחידות אלא אף במשחקים מתוך ידידות רבה. מ

ילדי הכיתה, שרצו להיזכר לטובה אצל נותן הפרסים מישיבת   יימים סיפר כ 
טשעבין, היו מלווים את הילד פעם בשבוע ורצים אחריו עד פתח הישיבה,  

ים יראה אותם ויקבלו שניים...לאחר שבועות ספורים  אולי הרב נותן הפרס
נהפך הילד למציאות אחרת, השתלב בחברה הטובה של הכיתה והיה מרוצה 
ושמח מעצמו, ולא נזקק יותר לפסיכולוג וליועצים שונים שיעזרוהו... מאותו 
והיה לאיש.  ־ קם על רגליו, קם  ועד היום  רגע שהתרומם מהקרקע, מאז 

 )"ויאמר הנני"( . ת התורה והיראה ובמידות טובותבמעלוצמח, התעלה 

 
גדולתו של המבוגר נמדדת בכח האבחנה שלו בין אמצעים לבין תכלית. וכה 

עכב על  סופר : מעשה במלמד, שלמד עם תלמידיו את פרשת בחוקותי, והתמ
דברי רש״י על הכתוב )ויקרא כו, ד( "ונתתי גשמיכם בעתם", ומפרש רש״י: 
דהיינו "בשעה שאין דרך בני אדם לצאת, כגון בלילי שבתות". הסביר הרבי  
ללכת בגשם.  שיצטרכו  יצטערו אנשים,  זו לא  את הברכה שבענין, שבדרך 

גשם?" השיב מאוחר יותר ניסה הרבי לבחון את התלמידים ושאל: "מתי ירד ה
אחד התלמידים: "בלילי שבתות". שאלו הרבי: "ומדוע דוקא בלילי שבתות?" 
השיב אותו תלמיד: "משום שאז אין אנשים הולכים". הוסיף הרבי לשאול: 
והשיב  כלל  היסס  בלילי שבתות?" התלמיד לא  הולכים  אין אנשים  "ומדוע 

כחים מהי הסיבה : "משום שיורד גשם..." אכן כך זה נראה, כאשר שותמימותב
 )ממשנתו של ר' גדל( ומהו המסובב.

 
 

טעם שקרא רבנו הקדוש )רבי יהודה הנשיא( לכל חלק מהסדר בשם ״מסכת״ 
נקרא אותו כלי שהאורג משליך עם החוט )של השתי בתוך הערב(    "מסכת"כי  

ואחר כך ממערב למזרח, ובכל פעם על ידי החזרה נארג הבגד   ,ממזרח למערב
להורות שלא יאמר    ,יותר. כך נקרא כל חלק מהתורה שבעל פה בשם ״מסכת״

האדם כבר גמרתי החלק הזה ואין מן הצורך עוד לחזור עליה, רק הפוך בה 
שחוזרת   כעין המסכת שבכל פעם  ובכל פעם תמצא בה חדש,  עליה  וחזור 

אם נעמיק יותר הנה אין קץ לתורתנו, על כן כל חלק ממנה אין  נארגת יותר. ו
לה גמר ותמיד נעוץ סופה בתחילתה כמו מלאכת ה״מסכת״ כשמגעת אל הסוף 
"דרוש" לנעוץ  כן המנהג הנהוג בסיום מסכת לומר איזה  חוזרת לראש. על 

 )ספר טעמי המנהגים(  .סופה לתחילתה

 
ברוחניות   האדם  של  התפתחותו  מי״רוב  בתפילה,  מתפלל    קשורה  שאינו 

כי תפילותיו קשורות זו    תפילתו כחוב שיגרתי, אלא הוא חי בתפילתו, ימצא
בנפשו בו גמר בשחרית, ובמעריב הוא    במנחה הוא מתחיל במקום הפנימי  .בזו

ול להעיד בעצמו, כי  כ במנחה, המתפלל בדעת ובטעם י  ממשיך במקום שנשאר
 תו טעם בשתי תפילות, ובאמת בלתי אפשרי מימיו אותה הרגשה ואו  לא הרגיש 

הוא: משל   ומן הנמנע הוא, ששתי תפילות תהיינה שוות, אם כי אותו נוסח
בכל זאת אין מראה    לנוסע ברכבת ומסתכל בנוף, אם אפילו לא משתנה הנוף 

רואים  רגע  בכל  הלא  כי  למשנהו,  דומה  הנו  רגע  כן    ף את  חדשה,  מנקודה 
רגע אינו רואה את העולם   ף וא  ,כל ימיו  ונסוע  התפילה: האדם נוסע הוא, הלוך

עמד קודם, במיוחד מורגש זאת בעיון התפילה, ולא   מאותה נקודה פנימית בה
אלא והתקדמות  עוד,  להתבגרות  נפלאה  סגולה  גם  רואה  בתפילתו    המעיין 

ומתעוררות,    פנימית תמידית, דווקא בשעות תפילותינו, הרגשות עדינות הולכות
מחודשת לאמונה הולכת    של רוממות הולכים ומתחזקים, גישהרשמים דקים  
   רבי שלמה וולבה זצ"ל(-עלי שור)ומסתמנת״.  

 

איך יתכן אם באו עדים לבית דין והעידו עדותם ,ואחר כך הוזמו    שאלה:

 ? ונעשו עדים זוממים, אף על פי כן עדותם מתקיימת

,שאפילו קידשו את החודש דין תורה שאין מדקדקים בעדות החודש    תשובה: 

הרמב"ם פ"ב מהלכות .)על פי עדים ונמצאו זוממים בעדות זו ,הרי זו מקודש 

 )נפלאות מתורותיך(   קידוש החודש ה"ב ובלח"מ שם(
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 "" 

   " " 

  " " 

 ( )האדמו"ר מקוצק   . בהירה מן הראיה   , האמונה 
 ולא ביחוסיו )מעיין החכמה(. ,אדם יתוודע בדעותיו  

 )רבינו יונה(   . המכסה צדקותיו ומסתיר חסדיו   , איש אמונים 
 


