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ֶאת-ִאם כּו וְּ ֵ֑ לֵּ י תֵּ ַ֖ ֹּת  ֻחק י -בְּ ַ֣ ֹות  ִמצְּ

ָֽם ֹּת  ם א ֲעִשיֶתַ֖ ֔רּו ו  מְּ  ('ג,כו) :ִתשְּ

 

מאי דכתיב  בתורת כהניםמובא 

כּו -ִאם ֵ֑ לֵּ י תֵּ ַ֖ ֹּת  ֻחק מלמד שהמקום בְּ

 . עמלים בתורה שיהיו ישראל מתאוה

 

את הדעת היכן ירמוז  ויש ליתן

ַ֖ שהכתוב  ֹּת  ֻחק כּובְּ ֵ֑ לֵּ לעמל הכוונה  י תֵּ

 . התורה

 ' על פי הזהר הק לומר ושמא יש

אנָּא', ב' ג עמ"ויחי רכ' בראשית פר , תָּ

כ ל ( קהלת א) ם בְּ ָאד  רֹון לְּ ה יִתְּ מ 

לֹו אכֹול ַאף יָּ  ,ֲעמ  יְּית  אֹור  ה דְּ ל   ֲעמ 

ר  [?שאין יתרון לאדם] ְלמּוד לֹומַּ  תַּ

יֲַּעמֹול  תשֶׁ ח  ש ת  מֶׁ שָּ ח  ] .הַּ ש תת  מֶׁ שָּ  הַּ

אך מעל השמש , בעמלו אין לו יתרון

ל ה   [יש לו יתרון אנֵּי ֲעמ  ש 

א יְּית  אֹור  א הּוא ,דְּ ש  א ִמן ִשמְּ יל  עֵּ    .ִדלְּ

 

 אם כן שעמל התורה נקרא  מצינו

א ש  א ִמן ִשמְּ יל  עֵּ והכוונה שהוא  .לְּ

ֹותמ לעילא ֶרץ ֻחקּ֛ ַ֖ א  יִם ו  ַ֥ מ  , אדרבהו. ש 

הוא שמעמיד חוקות עמל התורה 

  בירמיהושנאמר כפי . שמים וארץ
י -ִאם ('כה,לג) א ְבִריִתִ֖ יְּל הלֹ֥ ֵ֑ ל  ם ו  ַ֣  יֹומ 

ֹות ץ לא ֻחקּ֛ רֶׁ ִ֖ יִם וָּאָּ ֹ֥ מַּ ְמִתי-שָּ ָֽׂ  . שָּ
 היכן נרמז  יש ליתן טעם ועוד

לפי יש לומר ו .לכך מתאוהשהמקום 

 ארץ נאמרהשמים וה בחוקותש

ּו  ('ב-'א,בראשית ב) יְֻּכלּ֛ יִם ו  ֹ֥ מַּ שָּ הַּ

ל ץ ְוכָּ רֶׁ ִ֖ אָּ ָֽׂם-ְוהָּ אָּ ל  ְצבָּ יְּכ  ותרגם  יםקֱאלו 

יְּכ לבירושלמי   דמ  שח   , וחמיד - ו 

זה . אשר עשהה את כל "הקב

ימים אותו  חמדתשמוסיפים בתפילה 

 .קראת

 

 שאותה חמדה שחמד איפוא יוצא 

ה את מעשה הבריאה היא אותה "הקב 

 שחמד את עמל התורההחמדה 

 . המעמיד חוקות שמים וארץ

 

 בזהר חדש מדרש רות מובאן כו

ם  יהֶׁ ְכנָּה ְשתֵּ לַּ שתי התורות שבכתב ]וַּתֵּ

ְלכּו[ פ"ושבע ִמין. ְלָאן הָּ  ִלְשָאר עַּ

ד  [ ליתן להם התורה ולא רצו] עַּ

א ְדִסינַּי ל טּורָּ ל עַּ אֵּ יְימּו יְִשרָּ יוָּן . ְדקָּ כֵּ

ה ל פֶׁ ְבעַּ ה שֶׁ ב ְותֹורָּ ִבְכתָּ ה שֶׁ , ְדנֲָּחתּו תֹורָּ

 

 בכל ענייני הקונטרס ניתן לפנות

 052-7675895: 'לטל

 אריה צור-גור

 מודיעין עילית

 :ניתן להצטרף לתפוצת מייל
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ְרנָּה  ֹּאמַּ ן וַּת יהֶׁ ִעיר ֲעלֵּ הֹום כָּל הָּ ִמיָּד וַּתֵּ

ֹּאת נֳָּעִמי  .ֲהז

 

ז ע עְּ א ִאזְּד  ְלמָּ י עַּ רּו, כּולֵּ ין הִ , וֲַּאמָּ יא דֵּ

ה גְּנּוז ה ד  א ֶחמְּ יְּית  ם . אֹור  עָּ ִמיָּד ְוכָּל הָּ

לַּ  ת הַּ ת הַּקֹולֹות ְואֶׁ ין  ִפיִדיםרֹוִאים אֶׁ ְכדֵּ

ת  ֹּאת נ ֳעִמיָאְמרַּ א הּוא . ֲהז נְִּעימּו דָּ

א יְּית  אֹור   .דְּ

 

לפרש  ולעומקו של מקרא נראה

ת, המשך הפסוק כך את י -ְואֶׁ ַ֣ ִמְצֹותַּ

ָֽם ִתְשְמ֔רּו ֹּת  ם א ֲעִשיֶתַ֖ ם מאי . ו  ֲעִשיֶתַ֖ ו 

ָֽם ֹּת  ֔רּוהרי כבר נאמר , א מְּ אלא . ִתשְּ

ָֽם ֹּת  ם א ֲעִשיֶתַ֖ יאת  ו  ַ֣ ֹות  באותה  ִמצְּ

נעימו .  עמל התורהשל  נעימות

 . דאורייתא

 

 מה שנאמר בתורת כהנים והיינו

. שנתאוה המקום לעמל התורה

כפי , שמים וארץ חוקותהמעמיד 

ואשר , לכל מעשה הבריאה שנתאוה

על כן מסר לנו את עמל התורה להיות 

נְִּעימּו ב, במתיקות ונעימות

א יְּית  אֹור  י -ִאםוהיינו דכתיב  .דְּ ַ֖ ֹּת  ֻחק בְּ

כּו ֵ֑ לֵּ  . תֵּ

*** 

ם  ֶכ֔ י ֶאתְּ יִתַ֣ רֵּ ִהפְּ ם וְּ יֶכ֔ יִתי ֲאלֵּ ִנַ֣ ּופ 

י ֶאת ִֹּתַ֥ ֲהִקימ ם ו  ֶכֵ֑ י ֶאתְּ יִתַ֖ בֵּ ִהרְּ -וְּ

ֶכָֽם י ִאתְּ ִריִתַ֖      ('ט,וכ)  :בְּ

ה מכל עיסוקי לתת נֶׁ פְ אֶׁ  י"פירש רש

, לטובה מדה כנגד מדההיא ו. שכרכם

כשם שאתם פיניתם עצמכם מכל 

עיסוקיכם כדי לעמול בתורה כן ופניתי 

אפנה מכל עיסוקי לתת , אליכם

 . שכרכם

 

אלו ארבע לשונות  ,ועל דרך הצח

י . של נתינת השכר יִתַ֣ רֵּ ִהפְּ יִתי וְּ ִנַ֣ ּופ 

י יִתַ֖ בֵּ ִהרְּ י וְּ ִֹּתַ֥ ֲהִקימ  .ו 

 

יֵּן וידויק י בשלמא . לְמעַּ יִתַ֣ רֵּ ִהפְּ וְּ

י ִֹּתַ֥ ֲהִקימ י ו  יִתַ֖ בֵּ ִהרְּ . הרי שכר אמור וְּ

ִנַ֣יִתיואילו    .הרי הוא כהכנה לשכר ּופָּ

 

שאין לך שכר גדול מזה ויש לומר 

יִתישל  ִנַ֣ ם ּופ  יֶכ֔ שהוא הגילוי . ֲאלֵּ

של היותר גדול לאחר ההסתר פנים 

ועל . גזר מזהוכל שאר השכר נ. הגלות

תהלים )ה "התפלל דוד המלך עזה 

ֹּב -ִכי 'הֲענֵּנִי  ('יז,סט ָך ְכר ְסדֶׁ טֹוב חַּ

יָך  ֲחמֶׁ נֵּהרַּ ָֽי פְּ ל   .  אֵּ

 

*** 

 

ִמיָּֽות ֹומְּ ם קָֽ ֶכַ֖ ְך ֶאתְּ ַ֥   ו אֹולֵּ

 ('יג,כו)

. תרתי דסתרימצינו כאן  לכאורה

. אותנו שיוליךכוונתו  ואולך
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 ומעמידכוונתו שמקים קוממיות 

שיוליכנו ויש ליתן דעת מהו . אותנו

 . ויעמידנו

 

 כפירוש ,על פי הסוד ויש לפרש

בפרשת  מאפטא" אוהב ישראל"ה

האדם  הולךשבתפילתו , ניצבים

מאצילות שבמלכות , מדרגה לדרגה

לאצילות שביסוד מאצילות שביסוד 

לאצילות שבהוד ומשם לאצילות 

עד אשר  שבחסד וכן כל הדרגות כולם

ה הגבוהה ביותר של מגיע לדרג

אצילות ל ומשם ,אצילות שבכתר

שם אין  ,כסא הכבוד עד ,שבאצילות

, עמידה בלבדאלא הליכה אלא לו 

 . אשר על כן התפילה נקראת עמידה

 

יש להבין  ולפי הדברים האלה

מדרגה לדרגה עד אשר  ואולך אתכם

בתפילה  לעמודאין עוד אפשרות אלא 

 קוממיותלפני כסא הכבוד והוא 

ואולך אתכם וזהו . האמור בענין

, והוא שכר חלף עבודתכם. קוממיות

וחלף שתהיו , ששכר מצוה מצוה

עמלים בתורה תקבלו שכר מצוה 

ושכר העמל בתורה שתגיעו עד , מצוה

 . כסא הכבוד בתפילה

 

*** 

ִאם ִרי-וְּ ֤כּו ִעִמ֙י ֶק֔ לְּ ָֽ  ('כא,כו)  תֵּ

כְּ  ל  ה  תוְּ ֲחמ  ם ב  ֶכַ֖ י ִעמ  ִרי-ִתַ֥  ֶקֵ֑

 ('כח,כז)

 

יש ליתן את הדעת לפירושים השונים 

ִרישנתנו למילה    .ֶק֔

 .מניעהוכן  לפרקים פירש י"רש. א

וכוונתו . קשיותרגם  אונקלוס. ב

 . בקשיות עורף

שני מביא  אבן עזראאברהם ' ר. ג

והשני , גבורה וניצוחהאחד . פירושים

 . לא ידו נגעה בנוכביכול . מקרהלשון 

 

 מדה כנגד מדהה נוהג "שהקב ומצינו

ם: כאומרו. בין לטוב בין למוטב -ְוִאִ֨

י ּו ִלִ֑ א ִתְשְמעִ֖ את לֹ֥ ֹּ֔ י  ְבז ם ִעִמַ֖ ֶתַ֥ כְּ ֲהל  ו 

ִרי ֶקָֽ ת :בְּ ֲחמ  ם ב  ֶכַ֖ י ִעמ  ִתַ֥ כְּ ל  ה  ִרי-וְּ  ֶקֵ֑

 (. 'כח-כז,כו)

 

מדה מה ה ליתן טעםאיפוא ויש 

 . ושיםלכל אחד מן הפיר כנגד מדה

 

פעם , לפרקיםתלכו עמי אם י "לרש

אם וכן , ופעם לאתקיימו מצוותי 

אף אני אלך , עצמכם מלעבדניתמנעו 

מלעזור  אמנעוכן  לפרקים עמכם

 . לכם

תלכו עמי בקשיו קשיות אם  לאונקלוס

 .אף אני אלך עמכם בקשיו, עורף
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אם , לפירושו הראשון לאבן עזרא

כביכול  בגבורה וניצוחו עמי תלכ

ואינכם , סומכים אתם על גבורתכם

אלך עמכם אף אני , נכנעים לפני

  . ע לבבכםנַּ כָּ בגבורה וניצוח עד יִ 

 

 .עד כאן מובנת המדה כנגד מדה

 

לפירושו השני של האבן עזרא אבל 

כביכול לא שאמרו , מקרהשהוא לשון 

יובן כלל המדה  אל, ידו נגעה בנו

  .כנגד מדה

 

לא ידו דברים אלו שאמרו  שהרי

כדברי כפירה  לכאורההם , נגעה בנו

, אם תלכו עמי במקרה. ואיך יתפרשו

הכיצד יעלה , לומר לא ידו נגעה בנו

אף אני אלך ה "על הדעת שיאמר הקב

 במקרההכיצד ילך עמנו  ,עמכם כך

לא יכתיב והם דברי כפירה ובודאי 

    .ה כך על עצמו"הקב

 

כי לפי האבן עזרא יובן  יש לומראלא 

שדרך הנהגתו בענין זה תהיה גם על 

אלא שלא מצד  מדה כנגד מדהדרך 

 שיעוור עיניהםה אלא מצד מה "הקב

 . מלראות את ההשגחה

, אומרים לא ידו נגעה בנו הם

אך , גם תגעם הבוההשגחה תגע 

שידו  זכו לראותישלא בצורה כזו 

 .  םהנגעה ב

, טובה מרובה מדה ,ולעומת זאת

, שכל המבקש לראות את ההשגחה

ה נסים ונפלאות בהשגחתו "הקב ּוּנאֶׁ רְ יַּ 

 . 'ית

*** 

 

ל ע ע  ב  יֶכָֽם-ֶשַ֖ ֹּאתֵּ ט  (כד,כו) ח 

 

לכאורה נשמע פשט   ,יש לשאול

כפול יעניש על אותה עבירה הענין ש

 מדה והרי, ואיך יתכן לומר כך. שבע

  ,דה רעה מרובהואין ממרובה  טובה

 . כנגד מדהמדה אלא 

הן , השבעאלו ש ,יש לומראלא 

שבע החטאות האמורות כנגד 

, י"וכפי שפירש רש ,בתחילת הקללות

 בירה גוררת עבירה ע בדרך של

ם ֶאת"בדיבור המתחיל  ֶכַ֖ רְּ פְּ ה  -לְּ

י ִריִתָֽ  : ואלו הן ( 'טו,כו" )בְּ

  .לא למד .א

 . לא עשה.ב

 .  עושיםהמואס באחרים .ג

 ,  שונא את החכמים.ד

 .  מונע את האחרים.ה

 . כופר במצוות.ו

 . כופר בעיקר.ז

 .  הרי שבע
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 לעומקו של מקרא
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ייסר , ואם לאו אם ישמעו מוטב

על ה יסורים יותר גדולים "הקב

 . עד שיתנו לב לשוב ,אותן השבע

 

לומה שאמר  ע ע  ב  יֶכָֽם-ֶשַ֖ ֹּאתֵּ ט  ח 

על אותן הן כל המכות  לומרכוונתו 

רק מכיון שאין נותנים לב  ,השבע

יותר  המכותמתעצמות , לשוב

והן , על אותן השבעויותר 

  .פי שבע פעמים מתעצמות

 

לומה שאמר  ע ע  ב  יֶכָֽם-ֶשַ֖ ֹּאתֵּ ט זו  ח 

ולא על  המכה עצמתהוראה על 

 . ריבויה

 

טובה מרובה  מדהלומר ש ובכך ניחא

 . רעה מרובה מדהואין 

 

נשארת  "מדה כנגד מדה"הי כ

היא רק נהיית  ואינה מתרביתבעינה 

יותר קשה וכבדה לפי גדל הכבדת הלב 

 . םבבלעד יכנע וקשיות הערף 

 

 

*** 

 

 

 

ֶכם  ֶאתְּ ּגֹויִם ֱאז ֶרהוְּ  [לג,כז]. ב 

 

הוא  ֱאז ֶרה לפשוטו של מקרא

: כאומרו, בהוראה של פיעל

 . ואתכם אפזר בין הגויים

 

דומה המילה , ולעומקו של מקרא

אלא שבנפעל יש דגש באות , לנפעל

. ֶרהֶאז : כזה, בסגול'' א''-וה. ''ז''

אל . ואשר על כן ידרש בדרך אל תקרי

  .ֶרהֶאז אלא  ֱאז ֶרהתקרי 

 

ה על עצמו "הקבהכתיב  שכביכול

כעין , בין הגויים ֹומם עַּ עִ  שיזרה עצמו

: ל''כאומרם זו, "מו אנכי בצרהעִ "

  .השיב לא נאמר אלא ושב וקבץו

 

ה שב גם הוא כביכול יחד עם ''שהקב

  . אשר היה עמם בצרתם, הגלויות

ֶכםלגבי המילה  וכן ידרש ֶאתְּ אל . וְּ

ֶכםתקרי  ֶאתְּ  .םכֶ תְּ אִ וְּ אלא  וְּ

ֶכם : וכאומרו  ֶאתְּ ּגֹויִם ֱאז ֶרהוְּ  ,ב 

בבחינת ִעמֹו . גם אני ֶרהֶאז  םכֶ תְּ אִ וְּ 

 . אנכי בצרה

 

 

*** 
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 ז

 לעומקו של מקרא
 בחוקותי

  

ֶרץ ֶאת א ָ֜ ה ה  ֶצֶ֨ ל -ָא֩ז ִתרְּ ֹֹּּ֚ יה  כ ֶֹּתֶ֗ ת בְּ ש 

י ַ֣ ם  יְּמֵּ יֶכֵ֑ ֹּיְּבֵּ ֶרץ א ֶאַ֣ ם בְּ ֶתַ֖ א  ה וְּ מ ֔ ֳהש 

רֶ  א ֔ ת ה  ַ֣ ב  ז ִתשְּ ת ֶאתא ֹּ֚ ַ֖ צ  ִהרְּ -ץ וְּ

ֶֹּתָֽיה   ת בְּ  ('לד,כו)  ש 

 

שבע החטאות שב .ןיֵּ ע  מְּ א ל  לֵּ פ  יִ וְּ 

לא נאמר ל "המוזכרות בפרשה הנ

מה הוא אם כן  .החטא של השמיטה

 . על שבתותיהשתתרצה הארץ 

שבראש רשימת  אלא יש לומר

החטאים האמורים בפרשה היא  תשבע

שלא היו  כלומר  .שלא למדחטא ה

. י"כפי שמובא ברש. עמלים בתורה

והשמיטה ניתנה על מנת שיהיו 

עמלים בתורה על כל פנים אחת 

והם לא הפקירו . לשבע שנים

  .ולא התפנו לעמל תורהם שדותיה

 

על זה , צריכה להתרצות הארץולכן 

ולא קיימו . לא עמלו בתורה ּהינ גִ בְּ שֶ 

ה ימים "שס ,ובהם נהגה יומם ולילה

 . בשנה

 

שנה אחת שאנוס על כל פנים  ומי

, יהיה עמל שנה שלימהבשבע שנים 

. ה ימים שלא עמל בתורה"כנגד שס

ענין השמיטה הכתוב את ר לכן קש

  .שבראשם ביטול תורה לשבע חטאות

*** 

ִתי ֶאת ז כ רְּ ִריִתי -וְּ  וְַּאף י ֲעקֹובבְּ

ק וְַּאף ֶאת-ֶאת  ח  ִריִתי יִצְּ ִריִתי -בְּ בְּ

ָֹּֽר ָאֶרץ ֶאזְּכ ֹּר וְּה  ם ֶאזְּכ ה  ר   . ַאבְּ

 ('מב,כו)

 

 .יעקובוזכרתי את בריתי  י"ברש

ואליהו , בחמשה מקומות נכתב מלא

נטל אות  יעקב, בחמשה מקומותו .חסר

משמו של אליהו ערבון שיבוא ויבשר 

 . גאולת בניו

 

מדוע נטל דוקא את , ויש לשאול

 . פעמים חמשומדוע , 'ו האות

 

 כי בבואו יש לומרועל דרך הצח 

להכריז על המשיח בגאולת בניו לא 

כדי לא , יבוא אליהו ביום ששי

להטריח את ישראל בהכנות שבת 

ו ביודעו כי "ולכן נטל את הוא. קדש

  .'יבוא פרט ליום ו

 

הם כנגד , שכתוב כן וחמש פעמים

שהרי . שודאי יבואחמשה ימים 

בשבת מחלוקת היא אם יש תחומים 

 . יבואוספק , מעל עשרה אם לאו

 

שודאי  'למדים שפרט ליום ו נמצאנו

שספק וליום שבת קדש , לא יבוא

לכן  ,חמש פעמים ודאי יבוא, יבוא
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 ח

 לעומקו של מקרא
 בחוקותי

   

 חמשמאליהו  'נטל יעקוב את הו

פעמים ערבון שיבוא לגאול את בניו 

 . בימי השבוע הנותרים

 

מזמרים לכבוד כש ואשר על כן

קושרים  ש"במוצאליהו הנביא 

' אמר ה, הזמירות עם יעקב אבינו

ונעשים  .אל תירא עבדי יעקב, ליעקב

הנה הנה הוא בא לגאול , כאומרים לו

 . נֹוֹוכשְ את בניו ולקבל את מַּ 

 

ָֹּֽר ָאֶרץ ֶאזְּכ ויש ליתן טעם על . וְּה 

ודי היה לו לומר שיזכר , הארץ זכירת

 .שיביאם לארץ, הבנים

 

 ,כפי שמבואר במקום אחראלא  

ר[ דברים יא יב] ץ ֲאשֶׁ רֶׁ יָך  'ה-אֶׁ ֱאלהֶׁ

ינֵּי  ִמיד עֵּ ּה תָּ ֹּתָּ ש א ֹּרֵּ יָך בָּּה  'הד ֱאלהֶׁ

ִשית ָֽׂרֵּ ָֽׂה מֵּ נָּ ד ַאֲחִרית שָּ נָּה ְועַּ שָּ . הַּ

ה "כביכול אומר הקב, בה' השגחת הש

כן , כשם שאזכר השגחתי על הבנים

אזכר השגחתי על הארץ שנתתי 

 . לבנים

 

כוונתו על  'עיני השנאמר  וכל מקום

השגחתו הפרטית על ארצו ועל ברואיו 

כי ממנה . גם כשאינם בארצו

' והשגחתו יתל הארצות כמתברכות 

מתרחבת מהארץ אזכר לכל העולם 

  .כולו

 

יש לומר והארץ אזכר  דרך הצח ועל

אשר עשתה  אזכר את עוונה הראשון

ועתה , עץ עושה פרי ולא עץ פרי

ת ֶאת ַ֖ צ  ִהרְּ ֶֹּתָֽיה  -וְּ ת בְּ ֶֹּתָֽיה  מאי  .ש  ת בְּ . ש 

אשר , נמחל לה בזה עוונה הראשוןש

ואשר כנגד  .שבתה מלעשות עץ פרי

, מלשבות בשמיטהזה היתה נמנעת 

ת ועתה  ַ֖ צ  ִהרְּ לכן  .יחדאת שניהם גם וְּ

 . הארץ אזכראמר ו

 

                  *** 

 

ָאֶרץדרשת        ה  ִתֶרץ וְּ  וְּ

 
 

ֶרץ ֶאת ִתַ֣ ם וְּ ֶהָ֜ ב מֵּ זֵֶּ֨ ע  ָאֶר֩ץ תֵּ -וְּה 

ּו  צַ֣ ם יִרְּ ַ֖ הֵּ ם וְּ ֶה֔ ֙ה מֵּ מ  ש  הְּ יה  ב  ֶֹּתֶ֗ ת בְּ ש 

י -ֶאת ַ֣ ט  פ  ִמשְּ ן בְּ ע  י ֔ ן ּובְּ ַ֣ע  ם י  ֵ֑ ֲעֹונ 

ֶאת סּו וְּ א ֔ ה -מ  ַ֥ י ּג ֲעל  ַ֖ ֹּת  םֻחק ָֽ ש   נ פְּ

 ('מג,כו)

 

ֶרץ ֶאת ִתַ֣ ם וְּ ֶהָ֜ ב מֵּ זֵֶּ֨ ע  ָאֶר֩ץ תֵּ -וְּה 

יה   ֶֹּתֶ֗ ת בְּ  . ש 

 

 ִתֶרץי ''רש' פי לפשוטו של מקרא

ָא֩ז [: לד' פרק כו פס] .ריצוי ופיוסמלשון 
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 לעומקו של מקרא
 בחוקותי

  

ת ץ אֶׁ רֶׁ אָָּ֜ ה הָּ י -ִתְרצִֶׁ֨ ַ֣ ל יְמֵּ ֹֹּּ֚ יהָּ כ ֹּתֶֶׁ֗ ְבת שַּ

ז  ם אָֹּּ֚ ִ֑ יכֶׁ יְבֵּ ָֹּֽׂ ץ א רֶׁ ַ֣ ם ְבאֶׁ ִ֖ תֶׁ ה ְואַּ מָּ֔ שַּ ת הָּ ַ֣ ִתְשבַּ

ת ת אֶׁ ִ֖ ץ ְוִהְרצָּ רֶׁ אָּ֔ ָֽׂיהָּ -הָּ ֹּתֶׁ ְבת [ 'לד,כו] :שַּ

ה :י''ופירש ֶצֶ֨ תפייס את כעס  .אז ִתרְּ

ת ,שכעס על שמטותיה , המקום ַ֖ צ  ִהרְּ  .וְּ

 . את שבתותיה למלך

 

אז י בין ''חילק רש, ובשימת לב 

ה ֶצֶ֨ תובין  ִתרְּ ַ֖ צ  ִהרְּ ה"שב. וְּ ֶצֶ֨ כתב   "ִתרְּ

ת"וב,  המקוםתפייס את כעס  ַ֖ צ  ִהרְּ  "וְּ

 .את שבתותיה למלך [שתפייס] כתב 

 

ם כמובא בשפתי ''וכבר העיר הרא

ה"פירוש מלת שחכמים  ֶצֶ֨  ":ִתרְּ

ופירושו אז  ,תתפייס[ הארץ] היאש

ותכלית . מן שבתותיה הארץתתפייס 

לפייס היא , פיוס זה של הארץ עצמה

ת"ולכן כתב . את המלך ַ֖ צ  ִהרְּ שהוא  "וְּ

 . את המלךלרצות ולפייס  פועל יוצא

ל בגור אריה על ''וכן הוסיף המהר

, [לאחר שהתפייסה]שהארץ התורה 

 .תפייס השמיטות למלךהיא 

 

י לחלק בין ''מה ראה רש, ויש לשאול

, המקוםכעס הארץ שנקרא פיוס  פיוס

 כעסה שנקרא פיוס ''הקבלבין פיוס 

 . מלךה

 

יש לומר על דרך  ולעומקו של מקרא

של עולם  מקומוהוא ה ''הקבשאמרו ש

ואשר על כן הוא . ואין העולם מקומו

 ולכן , ולא הארץ מקומו, מקום הארץ

פיוס י ''רשפירש  ץהארבפיוס 

 . המקום

 

יש לומר שהוא  ועל דרך הסוד

בין . וק והחיבור בין שמים וארץהחיל

בעולמות ' שגחת השה. ה'ו ה ובין'י

והשגחת השם , ה'עליונים תיקרא י

 -ה  ב'שם יולייחד , ה'בארץ תיקרא ו

ה היינו לחבר שמים וארץ ולהוריד 'ו

וזה . השפע מעולם עליון לעולם תחתון

הייחוד שנעשה במעשה המצוות בכלל 

וכאשר לא  . ובמעשה השמיטה בפרט

נשמרה השמיטה נעשה פירוד בין 

ומששבו בנים לגבולם , שמים וארץ

ונשמרת השמיטה על ידם נעשה חיבור 

, תיהא בריך הוא ושכינוייחוד קודש

ה 'להיות יהו, ה'ו -ה ב'ליחדא שם י

[ ו-תהלים קיג ה]ככתוב , אחד

ומשפילי לראות  המגביהי לשבת

ועל ידי פיוס השגחת . בשמים ובארץ

ה להיות 'ה עם י'בארץ מתחבר ו' ה

הוהוא הקשר בין  . ה אחד'הוי ֶצֶ֨  ִתרְּ

ת ַ֖ צ  ִהרְּ ה ש, וְּ ֶצֶ֨ הוא יחוד המקום  ִתרְּ

תמלמטה למעלה ו  ַ֖ צ  ִהרְּ הוא יחוד  וְּ

אותן ולכן הם . המלך מלמעלה למטה

. כביכול, האותיות בסדר הפוך

שתשובת הבנים מלמטה למעלה 



 י

 לעומקו של מקרא
 בחוקותי

   

מלמעלה ' מורידה שפע תשובת ה

 . למטה

 

ץ יהיה , הצחהדרש וועל דרך  רֶׁ ְוִתַ֣

יהָּ  ֶאת ֹּתֶֶׁ֗ ְבת כשם . םעִ לשון את מ ,שַּ

שבתותיה כן , שהארץ מתרצית

ּצֹות ויהיה , של הבנים בגלותם ִמְתרַּ

ץ : פירושו רֶׁ יהָּ  עםְוִתַ֣ ֹּתֶֶׁ֗ ְבת שבכך , שַּ

הארץ השבתות , הבנים, כולם יתרצו

 . ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

  

ֶרץ נאמר  , על דרך הצחועוד ו ִתַ֣ וְּ

ֶרץ . לשון תירוצים ִתַ֣ -ֶאתהארץ וְּ

יה   ֶֹּתֶ֗ ת בְּ על אשר  שנעזבה מהבנים, ש 

 לא הקשו ולא תירצו, לא למדו

עמלים שבים וובהיותם . בלימודם דבר

בקושיות , בשנת השמיטה בתורה

ֶרץ על כן , ותירוצים ִתַ֣ -ֶאתהארץ וְּ

יה   ֶֹּתֶ֗ ת בְּ  .ש 

 

ֶרץ על דרך הצח , ועוד א ָ֜ ה ה  ֶצֶ֨ ָא֩ז ִתרְּ

יה  -ֶאת ֶֹּתֶ֗ ת בְּ וגם , רצוןגם מלשון . ש 

 .   ריצהמלשון 

 

שתודיע הארץ לכל יושביה  ,לומר לך

, שאף גם זאת שמאסו בארץ חמדה

יחלת מתי יומ. היא לא מאסה בהם

וכמים הפנים , ישובו אליה בניה

  .כן לב האדמה לאדם ,לפנים

, הבנים לשוב אל האדמה רצושיִ  כשם

כן תרצה , אליה ירוצווגם ברגליהם 

ֶרץ ,הארץ לשוב אליהם ִתַ֣  לשון, וְּ

 . ריצה

 לקראתםתרוץ את בניה  ּהת  צֹורְּ בִ שֶ 

קפיצת "ותקיים להם , בשובם אליה

 יִרצובראותה כי הם גם הם ". הדרך

צולאחר ,  לשוב אליה , את עונם שיר 

 .  כחתן לקראת כלה, אליה וירוצו

 

יורה הקלקול על , ועוד על דרך הצח

. כעין תשובת המשקל, דרך התיקון

ב הוא  דרך הקלקול זֵֶּ֨ ע  ָאֶר֩ץ תֵּ ה  וְּ

ם ֶהָ֜ ובגלל , מהם הכוונה מבניה, מֵּ

 :כאומרו הואודרך התיקון  .בניה

זֵֶּ֨  ע  ָאֶר֩ץ תֵּ ה  ם רוְּ ֶהָ֜ שבהיותם , מֵּ

בזה , שומרים השמיטה ולימוד התורה

על דרך . הם עוזרים לארץ להתקיים

[ 'שמות כג ה], עמוב תעזוב עזשכתוב 

  .עזרהעזיבה זו לשון י ''רש ופירש

לכן על ידי . לו עזור תעזורכלומר 

הארץ להפריח  תיעזרהבנים 

 . שממותיה

 

ר כי נקט הכתוב מֵּ ָאיֵּ  ועל דרך הצח

באומרו והארץ  לשון נופל על לשון

כך על שם שכן נקראת הארץ . ותרץ

  .שנוחה להתרצות למרציה, ותרץ

                          *** 



 יא

 לעומקו של מקרא
 בחוקותי

  

ה  דרשת      מ  ש  הְּ   ב 

 

ֶרץ ֶאת ִתַ֣ ם וְּ ֶהָ֜ ב מֵּ זֵֶּ֨ ע  ָאֶר֩ץ תֵּ -וְּה 

ֶֹּתֶ֗  ת בְּ ּו ש  צַ֣ ם יִרְּ ַ֖ הֵּ ם וְּ ֶה֔ ֙ה מֵּ מ  ש  הְּ יה  ב 

ֵ֑ם-ֶאת  ['מג, כו] ֲעֹונ 

ם הֵַּ֖ ם וְּ ֶה֔ ֙ה מֵּ מ  ש  הְּ  ב 

ּו ֶאת צַ֣ ם-יִרְּ ֵ֑  ֲעֹונ 

 

ם  ֶה֔ ֙ה מֵּ מ  ש  הְּ םב  ַ֖ הֵּ  מקרא  של וטופשל וְּ

ה֙  מ  ש  הְּ ם  ב  ֶה֔  . בהיותה שוממה מהםמֵּ

 

חבויים בתיבה זו ועל דרך הסוד  

ה מ  ש  הְּ , ש'מהשני שמות הקדש  ב 

הם   ם'ם וה'מהויחד עם . ש'מב

ב שמות ''ארבעה שמות קדושים מע

היוצאים מן , סוף-שבקריעת ים

כא בפרשת בשלח פרק -כ-הפסוקים יט

. המתחילים במלים ויסע ויבא ויט, ד''י

 . והם, מהם, מבש, מהש: והם

החלק את המילה  :  כיצד מ  ש  הְּ  ב 

וא השם ה שמה.  שמה - בה, לשתים

כנגד  ,ה'משוהוא אותיות  ,ש'מה' הק

אותיות  ונקרא בהיפוך. משה רבנו

. כנגד הפוך בה והפוך בה דכולא בה

תהיה  ובחינת התיקון של השמיטה

שעל ידי , בהבתוספת האותיות 

ת השמיטה משה רבנו אכן נמצא שמיר

בלימוד התורה של הנוטשים , בארץ

הוהן אותיות   . את אדמתם מ  ש  הְּ  בה ,ב 

היא  בה בארץ. שהמ - בה, שמה -

הוא , משההן אותיות  ש"מהבחינת 

משה רבנו אשר מחד גיסא תובע את 

ומאידך גיסא , עלבון עמל התורה

ח ליתן "ממהר להמליץ טוב עבור הת

בנטשם את אדמתם על שכרם מושלם 

  .מנת לעסוק  בתורתם

 

הוהשם השני היוצא מתיבת  מ  ש  הְּ  ב 

ב שמות "מעוגם הוא , מבשהוא 

היוצאים מן הפסוקים ויסע ויבא ויט 

ומכוון על פי הסוד [ 'כא-ד יט''שמות י]

, שפרשת ציצית לאמרכנגד המלה 

שהיא כנגד פרשת [ טו לזבמדבר ]

ומתלוות אליו שתי , כנפות הארץ

המֻכוַּונות , ה  משם השם''אותיות ה

כנגד הארץ התחתונה והארץ העליונה 

בחינת מלאך הממונה על והרי הוא כ

 . המבשנאמר בו הש, הארץ

 

היוצא מתיבת  והשם השלישי

ה מ  ש  הְּ הוא שם  וגם, םמה הוא ב 

שתפקידו הוא , ב שמות"קדוש מע

, לשמור על ארבע כנפות הארץ

. לא יפסלוכארבע כנפות הציצית ש

הוא  םמה' ואשר על כן השם הק

" כנפי"המכוון בפרשת ציצית במילה 

ם [ במדבר טו לח]בפסוק  ֹ֥ הֶׁ ּו לָּ ְועָּשִ֨



 יב

 לעומקו של מקרא
 בחוקותי

   

ת עַּל י-ִציִצּ֛ ַ֥ נְּפֵּ ם כ  ִ֖ יהֶׁ כמובא . ]'וגו ִבגְדֵּ

 "[. שלח"בלעומקו של מקרא לפרשת 

 

 ,"םיִ מ  ה  "שהוא יוצא מן הפסוק  ועוד

ויבקעו : בפרשת בשלח באומרו

, ל תורהוהם רמז למים ש. םהמי

ומבקעים , המתבקעים בדרך הלימוד

על ידי  ומשדדים מערכות הטבע

֙ה כתיב  על כן ואשר. לומדיהם מ  ש  הְּ ב 

ם ֶה֔ בארץ , בה. שמה מהם -בה . מֵּ

ה "מלאכיו עושי דברו של הקב

 . ם"ש מה"מה, ש''מבהקרויים 

 

הבנים הלומדים השבים לגבולם ובזה 

, עוונםה ואת ארצם על ''הקבאת ירצו 

 .על קלקולם ּוּצרַּ כלומר יְ 

  

ּצּו , ובדרך הצח צּו  על ידייְּר  ֶשיִרְּ

י רּוצּו נִי בקיימם . וְּ ְשכֵּ מָּ

יָך י ''ע [.'ד, ש א''שה] נָּרּוצָּה ַאֲחרֶׁ

ועל ידי  ,לתקן את עוונם צּורְ יִ ש

את  ּוּצר  יְּ  בזה ,לקראת קונם צּורּוי  שֶ 

 . אדמתם

 

הוכן אמר פעמיים  מָּ֔ שַּ י הָּ ַ֣ ל יְמֵּ ֹֹּּ֚ י -כָּל כ ֹ֥ יְמֵּ

ה ִ֖ מָּ שַּ שהעמלים  ,[לה-פרק כו פס לד הָּ

, ומשנניםבתורה לשם שמים חוזרים 

הגשמית  המובזה הם מתקנים את השמ

של האדמה ומתקנים את השממה 

 . הרוחנית בהעדר לימוד התורה

עמלים בתורה הוא שה ,לומר לך 

 . התיקון של בהשמה

 

*** 

 

ן  דרשת       ע  י ֔ ן ּובְּ ַ֣ע   י 

 
ן יש לעיין בכפל הלשון  ַ֣ע  י 

ן ע  י ֔  .ּובְּ

ה הלשון של , של מקראלפשוטו  תורֶׁ

ן  ַ֣ע   גמול: י''וכן פירש : על גמולי 

ובחוקותי  במשפטי מאסו ובגמול אשר 

 . מאסה נפשם

 

' והארץ תעזב וגו: 'ח הק''ואומר אוה

אומרו יען וביען על . 'יען וביען וגו

על מה אבדה ( 'ט' ירמי)דרך אומרו 

הארץ על עזבם את תורתי הרי 

שיציאת ישראל מארץ ישראל היא 

אין כי לצד ש, לסיבת מניעת התורה

, תורה אין חשק לארץ בישיבתם בה

שאמר הכתוב למעלה מזה  ומצינו עוד

הרי , ותרץ את שבתותיה' אז תרצה וגו

כי לסיבת עון השמיטה תאבד הארץ 

ליציאת  טעמים' מעתה הם ב, מהם

 :ישראל מארץ הקדושה

וחזר ופירש מה , יען וביעןאמר  לזה

 במשפטי מאסוואמר  סיבות' הבהם 



 גי

 לעומקו של מקרא
 בחוקותי

  

 תי געלה נפשםוחק, הם השמיטות

  .היא עסק התורה

 .ופירוש זה הוא על דרך הפשט

ר  ולעומקו של מקרא בדרך יֵָּאמֵּ

לתפילות  הנֶׁ עֲ מלשון יַּ גם שהוא הדרש 

יענה . ולבקשות ולריצוי ולהתפייסות

ה ויענה ''לארץ על אשר ריצתה להקב

ליושבים עליה על אשר ריצו לארץ 

 .ה''ולהקב

לארץ . ולכן אמר פעמיים יען וביען

וכפי  .ה''לארץ ולהקב. וליושביה

מי שענה  ,שמבקשים בסליחות

 . לאבותינו הוא יעננו

 

*** 

 

ים  ִרַ֣ ר ִמֶב֙ן ֶעשְּ ז כ ֔ ֙ך ה  כְּ ֤ה ֶערְּ י  ה  וְּ

ד ֶבן ַ֖ ע  ה וְּ נ ֔ ה -ש  ֵ֑ נ  ים ש  ַ֣ה ִשִשַ֣ יָּ ְוהָּ

כְּךֶ֗  ֹ֥  ֶערְּ ף ְבשֶׁ סֶׁ ִ֖ ל כֶׁ קֶׁ ֹ֥ ים שֶׁ ל ֲחִמִשּ֛ קֶׁ

ש דֶׁ ָֹּֽׂ ק  ('כג,כז) הַּ

 

כְּךֶ֗  ַ֣ה ֶערְּ י  ה   .וְּ

ידעתי  ן לא''וכפל הכפי י"פירש רש

ומביא השפתי . מאיזה לשון הוא

שמובא בתורת , ם"חכמים תמיהת הרא

בפירוש ' כהנים ובמסכת ערכין דף ד

ף הכינוי כמובא שם "כשהוא 

 :בברייתא

כְּךֶ֗  ערך כל גופו הוא נותן ולא ערך  ֶערְּ

 ערך כל גופו ולא ערך . איברים

  .מקצתו

 באמרו, והשפתי חכמים דוחה התמיהה

הכתוב  שאר הערכךי כתב על "שרש

בפרשה שאין שייך שמה חילוק בין כל 

 . גופו למקצתו

 

 הסבר ולעומקו של מקרא יש ליתן

ן לא ''וכפל הכפיי באמרו "נוסף ברש

י "שרש  .ידעתי מאיזה לשון הוא

, הדרשה המובאתאת  גם ידעידע אכן 

 לשוןמאיזה  שאינו יודערק כתב 

לומר  פשט הלשוןשאין זה דרך . הוא

מבעי  בערכו. איש כי יפליא בערכך

י לא "לכן פירש רש, בערכךמאי . ליה

 . ידעתי מאיזה לשון הוא הפשט הזה

 

שכל : ייאמר ועל דרך הדרש והמוסר

ה לפי "הקבאחד ואחד מוערך אצל 

  .כוחו וחשיבותו העליונה

 

, שאינו יודע ערכו לפני בוראו והאדם

. ניתן לו דרך להעריך עצמו לפי שניו

והוא דרך של ענוה שנתן לנו הבורא 

שלא ישגה כל אחד ואחד לומר . 'ית

וכפי שאמר פרעה , אני ואפסי עוד

ִֹּרי וֲַּאנִי ֲעִשיִתנִי[ 'ג,יחזקאל כט]  .ִלי יְא

 



 יד

 לעומקו של מקרא
 בחוקותי

   

לא כתבה התורה ערכו לפי  לכן

. חשיבותו ודרגתו הרוחנית או הגשמית

והוא אלא דבר שהוא שווה לכל נפש 

 . מספר שניו

 

והושוו כולם לפניו ומאחר 

 לחול עליהםיוכל ערכם , בענותנותם

לפי ערכו ליתן להם כל אחד ואחד 

כפי שמוערך   הרוחנית וחשיבותו

 .   על ידי בוראו

 

*** 

 

֤ה י  ה  ר  וְּ ז כ ֔ ֙ך ה  כְּ  ('ג, כז)ֶערְּ

 

מדוע מסתיים חומש  טעם יש ליתן

 . ויקרא בעניני הערכין

 

על פי הערכין מוערכין ש, ויש לומר

תורת וחומש ויקרא היא . הכהן

, וראוי לסיימה כפי שהחלה ,כהנים

 . בכהן

 

 ,באוהב ישראל מאפטאכמובא , ועוד

הנהגה  .שני סוגי הנהגהשיש 

הנהגה ו, לפי מעשי האדם בחירית

כעין וחנותי את . 'לפי רצון ה עצמית

  . פ שאינו הגון"אע, אשר אחון

 .ערכךיש שני סוגי וכנגד זה 

הנהגה כנגד  שהוא הערכךהוא  האחד

מה , גזירת הכתובכעין שהיא , עצמית

 הערכך הוא והשני, ערכו בכל גיל

שהאדם , בחיריתשהיא הנהגה 

, ובבואו לפדותו, 'וכו מקדיש שדהו

ולפי בחירתו בהנהגתו  . יעריכנו הכהן

. הרוחנית כן יעריכוהו מן השמים

ף "כ נכתבה ,אלו שתי הנהגותוכנגד 

 . כפולה של הערכך

 

היא  שברית ראשוניםל "יועוד 

ואשר על . ל"משורת הדין כנ הלפנים

ה את "כן היא הערך שמעריך הקב

וכל , כנסת ישראל ואשר אין לו ערוך

וערך יקר . יקר שבעולם לא ישוה לה

ה בחמלתו "זה שת עלינו הקב

 . ובאהבתו אותנו

 

, שיהיה לערך הזה על מה לחול וכדי

. ה את פרשת ערכין"נתן לנו הקב

שיוכל האדם להקדיש עצמו ורכושו 

ויהיה , ה וליתן ערך תמורתו"להקב

הרי הוא , ערך זה קטן ככל שיהיה

לחול עליו הערך ' מושך חסדי ה

 . ה מלמעלה"הגדול ששת עלינו הקב

במקום ' בשני כ, הערכךנאמר ולכן 

שיש כאן ערך שלמטה מכוון . הערך

  .כנגד הערך שלמעלה

 



 טו

 לעומקו של מקרא
 בחוקותי

  

שאלו שני סוגי  יש לומרועוד 

והערך   הבחיריהערך , הערכין

 דרקיעאמלכותא  הם כנגד , העצמי

ומתאחדים כאחד . דארעאמלכותא ו

לומר מלכותא דרקיעא כעין מלכותא 

 . דארעא

 

ששני  לומר יש, ועל דרך הצח

ערכין דלעילא וערכין , ערכין אלו

 .חוקות שמים וארץדלתתא הם כנגד 

, ישעיה מט), בנבואת ישעיהו נרמזו

ִֹּתיְך(: טז ק יִם ח  ל כ פ  ן ע  יִם. הֵּ פַּ כנגד  כַּ

ובזה נקשר . שבערכךף "פעמיים כ

 .עם בחוקותי ןהערכי

 

*** 

כ ל ָאֶרץ -וְּ ר ה  ש  עְּ ָאֶרץ מ  ע ה  ִמזֶר 

ץ עֵּ ִרי ה  ֶֹּדש  'לה ִמפְּ  .  'לההּוא ק

 

ִאם ֹו -וְּ רֵ֑ שְּ ָֽע  יש ִממ  ל ִאַ֖ ּ֛ ל יִגְּא  ַֹּ֥ ּג א

ָֽיו ל  ף ע  ַ֥ ֹּסֵּ ֹו י כ ל. ֲחִמִשיתַ֖ ֙ר -וְּ ק  ר ב  ֤ ש  עְּ מ 

ל ֲאֶשר ַֹּ֥ אן כ ֹּ֔ צ ֶבט -ו  ֵ֑ ש  ת ה  ח  ַ֣ ר ת  ַֹּ֖ י ֲעב

יֶה ָֽהְּ י ִי ֲָֽעִשיִרִ֕ ֶדש -ה  ַֹּ֖ -לא, כז) . 'להק

 ('לג

 

יבול הפרשה במעשרות שהם  סיים

וכן הבקר והצאן שנקראים  ,הארץ

' לנעוץ תחילתה של הפר ,יבול הארץ

שנאמר בה . בסופה וסופה בתחילתה

  .בולהונתנה הארץ י

 

 הגשמיתשיש יבול טוב בארץ  כשםו

היא  הרוחניתכן יש יבול טוב בארץ 

 . 'לימוד התורה הק

 

אלקיך בה בארץ ' שעיני ה וכשם

בארץ אלקיך בה ' כן עיני ה, הגשמית

 .  בעמל התורה, הרוחנית

 

שאמר הכתוב אז תרץ הארץ את  וזה

השבתותיה  מ  ש  הְּ אותיות . מהם ב 

ותיק עתיד   שכל מה שתלמיד. משה

ואשר על . לחדש נאמר למשה מסיני

ספר ויקרא   כן תסתיים הפרשה וכן 

 .כדלקמן, במשה רבנו

 

*** 

 

ין ָֽ ר בֵּ ּ֛ קֵּ א יְּב  ּנּו -לֹ֧ א יְִּמיֶרֵ֑ לַ֣ ע וְּ ַ֖ ר  ֹוב ל  טַ֥

ִאם ָֽי ה-וְּ ה  ּנּו וְּ ר יְִּמיֶר֔ ַ֣ מֵּ ּוא -ה  הֹ֧

יֶה ָֽהְּ ֹו ִי תּ֛ מּור  ָֽל-ּותְּ א יִּג אֵּ ֶדש לַ֥ ַֹּ֖  : ק

 ('לג,כז)

 ָֽ ה  יֶה-י הוְּ ָֽהְּ ֹו ִי תּ֛ מּור  ּוא ּותְּ ֶדש-הֹ֧ ַֹּ֖  .ק

של כשם שתחילתה , הדרשועל דרך 

היא על עמל התורה כן תדרש הפרשה 

 . סופה על עמל התורה
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 טז

 לעומקו של מקרא
 בחוקותי

   

עמל התורה תעלה סברא  שבדרך

וכנגדה תהיה סברא אחרת ותדחה 

ולא תהיה הנדחית רעה . הראשונה

המסקנה תהיה אלא , בעיני אדוניה

גם היא הנדחית קדש ותמורתה 

 לחזק לידע דרך הפלפול  ,תהיה קדש

 . המסקנה

 

' סיים הפרשה בציווי הואשר על כן 

  :י בהר סיני''אל בנ משה את

 

ה  ֹ֧ ר ִצּו  ת ֲאֶשֶ֨ ֹוֶ֗ ִמצְּ ֶלה ה  ַ֣ -ֶאת 'האֵּ

ה ֶאל ֶֹּשַ֖ ָֽי-מ ר ִסינ  ַ֖ ה  ל בְּ ֵ֑ אֵּ ר  י יִשְּ ַ֣ נֵּ  .בְּ

 ('לד,כז)

 

של  םלימודעל שמעיד משה רבנו 

שהם קדש ודרך , העמלים בתורה

 . לימודם קדש

 

*** 
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