
 
 

 
 האגלי טל .שתהיו עמלים בתורה פרש"י .אם בחוקתי תלכו

כי עיקר מצות לימוד התורה להיות  ,בהקדמה לספרו כותב
שנהנה מדברי תורה הוא דכשש ושמח ומתענג בלימודו 

תב כי כל מה ואוהב ישראל כ רובספ ,נעשה דבוק לתורה
, וזו בלימודובעמל ויגיעה מוצא יותר תענוג  יותר שלומד

וה בפני עצמה להיות עמל ויגע בתורה ולהוסיף תענוג מצ
אם בחוקתי תלכו  ,את הפסוק מפרשהוא ובזה  ,בכל עת

דהיינו אם תהיו עמלים בתורה  ונתתי גשמיכם בעתם וגו'
השכר  היהילהשיג בכל זמן יתר תענוג בלימוד התורה אז 

 מדה כנגד מדה ונתתי גשמיכם בעתם שהוא ג"כ יתר תענוג.
פעמים רבות באו שעל רבו הגר"א  כותב אז'יןהגר"ח מוול

התורה  אליו מגידים מן השמים אשר רצו למסור לו סודות 
בלא עמל אך הוא דחה אותם ולא היטה אזנו אליהם וכאשר 
הפציר בו אחד מן המגידים ענהו שאין רצונו כי אם בתורה 
של עמל ולכך אין לו שום חפץ בהשגות המלאכים אשר לא 

 .םיגע ולא עמל בה
  אומרת הגמ' בסוטה. התורה "חוק" מלמפני מה נקרא ע

הרי אין עבירה מכבה תורה שאבל עבירה מכבה מצוה ש
"מים רבים לא יוכלו לכבות את כתוב בשיר השירים 

קבוע שאי אפשר חוק מורה על דבר הלשון והנה  .האהבה"
"חוק" כי בעוד ואם כן מובן מה שעמל התורה נקרא  ,לשנותו

ולה לכבות העבירה לעומת זאת התורה שאת המצוה יכ
. )הגר"ד קיימת וקבועה לעולם ואין העבירה מכבה אותה

 (ירושליםראב"ד יונגרייז 
" מלשון הליכה, אם בחוקתי תלכו" מסביר: "ה"אור החיים 

 ".ובלכתך בדרךלקיים מצות "
מוסר אומרים, שיש ללמוד ה בעלי ."אם בחוקתי תלכו"

ם, ואם עובדים אז מתקדמים, מאופניים, שאם עומדים נופלי

" שצריך כל הזמן לעבוד ולהתקדם בתורה תלכווזהו הפי' "
  ה'. ובעבודת

רמז בכל מקום שאתה הולך תלך עם  .אם בחוקתי תלכו
מצוות התורה, כי בדרך כלל כשהולכים בדרך קשה לדקדק 

אפילו בדרך גם  תלכו אם בחוקתיבמצוות, זה שאמר הכתוב 
 צריך לדקדק במצוות.

" ר"ת: אם" ." רמז לגואלי ישראל לדורותםאם בחוקתי"

ישמרו את  אםשיח, מליהו ארדכי, מסתר אשה, מהרן א
 חוקות התורה יבוא הגואל, בב"א.

מלשון לחכות כמו  תשמרו"יש מפרשים " .ועשיתםתשמרו 
", שצריכים לחכות ולצפות לקיים ואביו שמר את הדבר"

 את המצוות.
, וראה איך גיע לאיזה מדינהאלכסנדר מוקדון ממלכי יון ה

שני אנשים קונה ומוכר, מתדיינים אצל המלך, שהמוכר מכר 
לאחד את שדהו, ונמצא שם אוצר גדול, הקונה טוען: האוצר 
אינו שייך לי כי בקנותי את השדה לא התכוונתי לקנותו עם 

 את המוכר טוען מאידך: מכרתי לך והאוצר, 

 
ל המלך למוכר אם השדה וכל אשר בו כולל גם האוצר, שא

יש לו בן, ואמר לו אכן יש לי בן, שאל המלך לקונה אם יש 
כן נחתן  לו בת והשיב לו אכן יש לי בת, אמר המלך, אם

מאד  עלהתפאותם יחד, וכך יהנו שני הצדדים יחד מהאוצר, 
מלך יון וביטא את התפעלותו בפני המלך, שאל לו המלך 

, ענה אלכסנדר וכי איך היית אתה שופט בענין הזה, אני
ן, הייתי הורג את שניהם, והייתי לוקח את כל האוצר ומוקד

לקופת המדינה, שאל לו המלך: האם יש גשם במדינתך? 
השיב לו, כן, אמר לו המלך: גשם זה אינו בזכות האנשים 

כך גם  שבכם, אלא בזכות הבהמות יורד הגשם, ואגב
 ", וזהואדם ובהמה תושיע ה'האנשים נהנים, שנאמר "

", הגשם ירד בזכות בעתם ונתתי גשמיכםשנאמר בפר' "
 האנשים.

אומר רש"י: אפילו אילני סרק יתנו  .ועץ השדה יתן פריו
פירות. שואלים המפרשים, וכי מה צריכים אנו שאילני סרק 
יתנו פירות, האם חסרים אילנות הנותנים פירות, אלא הפי' 

 והישלא  הדעת, התיקון כמו לפני חטא עץ הוא, שיהיה עולם
 סרק. אז אילני

הוא  לחמכם לשובעהפירוש של  .ואכלתם לחמכם לשובע
שכשהאיש שבע אינו יכול לאכול עוד, אבל אם נותנים לו 

 ארווחמיני מתיקה יכול לאכול עוד ועוד, כמו שאמרו חז"ל 
וזה  (,מצוי לדבר המתוק בתוך המעיים חריו) אשכיח ילבסומ

וטעים שאפילו  שאמר הכתוב שהלחם יהיה כל כך טוב
 לאכול את הלחם.ל וכיכן שבע גם  אדם יהיהכשה

שואל  .ורדפו מכם חמשה מאה, ומאה מכם רבבה ירדופו
(, היה 20י לפי החשבון של חמשה על מאה )כפול הררש"י 

צריך להיות מאה על אלפיים, ולא על רבבה, אלא שאין 
דומה אם מועטים עושים את המצוה לרבים העושים, וכוח 

גדול בהרבה. וכן אמר הרב לתלמידיו, שאם כל הרבים 
 התלמידים לומדים יחד, אז כוחם רב ביותר.

מפרש רש"י שאפנה מכל עסקי לשלם  .ופניתי אליכם
 לשומרי מצוותיושכרכם. רואים מזה כמה רב וגדול השכר 

עד כדי כך שכביכול אין הקב"ה יכול לשלם לצדיקים את 
)דעת תורה  .סקיושכרם אלא על ידי שיתפנה קודם מכל ע

  רבי ירוחם(

אם תשמעו  ,הליכה זה ממקום למקום .והתהלכתי בתוככם
אבל אם  ,את התורה אז השכינה תלך אצלכם בכל מקום

 לא ישמרו אז תהיה השכינה רק במקום אחד במקדש.
ואם  ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה:

בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי 
ואם לא תשמעו  שות את כל מצותי להפרכם את בריתי:ע

ומסביר  " שלא תעשו לשמי. לא תשמעו ליאומר רש"י "לי 
הנצי"ב מוולאזין שבאמת חטא זה של לא לשמה כשלעצמו 
אינו כל כך חמור שיהא עונשו כה גדול אלא שהפסוק הולך 
ומונה את דרכו של היצר מתחילה מפתה היצר את האדם 

 פ"בתש חוקתיבפרשת             בס"ד

 זצ"ל הגה"צ ר' גרשון שטיינברגל דברות גרשוןמתוך ספר  
 



לשמה וכשעולה הדבר בידו והאדם  ותצולבל יעשה את המ
שלא לשמה מפתהו היצר שבכלל לא יקיים את  מקיימם

" עד ולא תעשו את כל המצוות האלהוזהו מש"כ " תהמצוו
" שזה הולך ואם בחוקותי תמאסולמצב של " שלבסוף מגיע 

ואם את "ואח"כ מגיע ל על המצוות שאין מבין טעמם
, כלומר לא רק החוקים אלא גם "משפטי תגעל נפשכם

להפרכם את "מגיע לו, המשפטים שמבינים את טעמם
גמ' שבת שכך אומנותו של יצר ב יתאוכפי שאח"ו,  "בריתי

הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד 
 .שאומר לך עבוד עבודה זרה והולך ועובד

. חז"ל מביאים משל למלך אחד ואשבור מוטות עולכם 
גדולה, לימים התחרט  ס על בנו ונשבע שיזרוק עליו אבןשכע

המלך והיה מצטער מאוד על שבועתו, יעץ לו אחד מהשרים, 
אחת,  הרי לא נשבעת שתזרוק אבן גדולה שלמה בבת

אפשר לשבור את האבן לחתיכות קטנות ואז תזרוק עליו 
ותקיים השבועה, ובנך יחיה. כך, אם הקב"ה גוזר ח"ו גזירה 

ובה, הקב"ה מפרק את הגזירה לחתיכות קטנות ועושים תש
ואשבור מוטות ולא יהיה היזק לישראל, וזהו שנאמר "

 ".עולכם
הטבע של הבהמה שתמיד הולכת  .ואולך אתכם קוממיות

עם הראש למטה מפני שהיא קשורה רק לארציות, וכמו כן 
וזה שאמר  ,אם אדם נוהג כבהמה זה כמו שראשו למטה

קומה זקופה כשאתם מקושרים ב ואולך אתכם קוממיות
  להקב"ה.

חוזר בפרשה כמה פעמים  .אף אני אלך עמכם בחמת קרי
 ,כי זה כמו האב שמכה את בנו שגם לאב כואב ,"אף אני"

עמו אנכי וזה שאמר ה' כמה פעמים אף אני כמו שאמרו 
 .בצרה

אומר רש"י שיפלו לא כדרך הטבע, יש  .ונפלו לפניכם בחרב
היה אצל דוד שהרג את גלית, שלפי מפרשים דהיינו כמו ש

הטבע כשנופל הרוג נופל על גבו לאחריו וגלית נפל לפניו 
גובה האמות וזרת כמו  6נגד דוד, כדי שדוד לא יצטרך לילך 

" שלא ונפלושל גלית כדי להוריד את ראשו, וזה שאמר "
 כדרך הטבע.

 בהלההתחיל בתוכחה את הלשון  .פקדתי עליכם בהלההו
לת הפורעניות מפני שאם אין בהלה אז מפני שזה תחי

 , מפני שיש ישוב הדעת.ההפורענות הרבה יותר קל
והאלוקים יבקש  בקהלת כתוב .ורדף אתכם קול ָעֶלה נדף

רודף  נרדפים ֵמָעֶלה פירוש מאין ושתהי ולזה אמר, את נרדף
אלוקים מבקש את ש רחמיםהואז גם לא יהיה לכם את 

 .'ונסתם ואין רודף אתכם' הכתוב ויש שמפרשים כן הנרדף.
 .יוהתודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו ב

שואלים למה מופיע חלק מהתוכחה אחרי שאומרים וידוי, 
ומתרצים על דרך המוסר שאם לא עוזב את החטאים אפילו 

על וזה שאומרים  ,כטובל ושרץ בידושאומר וידוי הרי זה 
י רק בפה ולא שהוידוחטא שחטאנו לפניך בוידוי פה 

 במעשה שזה עצם החטא.

", וזכרתי את בריתי יעקב וכו'באמצע התוכחה כתוב "
בתוך שזה רחמים האבות  ה בריתשואלים, למה נזכר

, שזהו חלק מהתוכחה, שאם אומר השל"ההתוכחה, אלא 
אלו היו אבותיכם, אז נדרש מכם יתר זהירות, כי מיוחסים 

  אתם.
, ללמד שאפילו הקללותכתוב בפרשה עניני ערכין אחרי 

אחרי הקללות, כל ישראל יש להם ערך, אפילו הקטן שבהם 
 )אמרי אמת(.
: פעמיים בשנה קוראים את התוכחה, פעם לפני חז"ל אומרים

]בדרך כלל קורין פר' בחקותי  השבועות בפר' בחוקתי, חג
ופעם קודם ר"ה בפר' כי תבא, וקודם ר"ה  סמוך לחודש סיון[,

. וברכותיה קללותיה, תחל שנהתכלה שנה והטעם: 
ושואלים חז"ל, בשלמא לפני ר"ה הוא סיום השנה, אבל 
לפני שבועות איזה סיום השנה יש כאן, ומתרצים, כי גם 

 כתב )מס' שבועות ל:( ובשל"הבעצרת נידונים על הפירות, 
כי הפירות ההם הם הנשמות הפורחות מאילנו של הקב"ה 

שנתנה בו שבטלו עצמם  על התורה ,והעולם נידון ביום הזה
, שצריך להפסיק בין קריאת התוכחה כתבווהתוס'  ,ממנה

לחג שאחריו, ולכן לפני שבועות קורים פר' במדבר, ולפני 
תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וילך. -ר"ה פר' נצבים

 .)מגילה ל"א ע"ב( וברכותיה
 .ידוע, כי עשרה הרוגי מלכות היה עונש על מכירת יוסף

אנשים כי ראובן ובנימין לא  9במכירת יוסף היו  שואלים: הרי
היו במכירה, ומתרצים, מפני שצירפו את הקב"ה, ור' עקיבא 

וכ"ל שנהרג היה בגלל צירוף הקב"ה. וזה מרומז בכתוב: "
בקר ועה רהיה שקיבא עת ממה לכי ו", מעש"ר בקר וצאן

הרוגי  9דהיינו  כל אשר יעבור, וממשיך הכתוב מפני וצאן
, כל אחד כנגד אחד תחת השבטהיו כל אחד מלכות, 

כנגד  יהיה קודש לה'ר' עקיבא,  העשירי"מהשבטים, אבל "
 .ה' )ר' שמשון מאוסטרופולי(

 ,"לבימים בגימטריה " 32יש מחג הפסח עד ל"ג בעומר 
 ,"טובימים בגימטריה " 17עד חג השבועות יש  בעומר מל"גו

והנהגות שצריכים להתחזק במידות מרמז ביחד לב טוב, 
 ., כהכנה לקבלת התורהטובות

 .ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו: הפטרה
לכן צריך אדם  ,בה' אפילו כשקשה לו ה' עוזרו שאדם בוטחכ

וזה שמסיים  ,היה ה' בעזרויהשתדלות כל מה שיכול ות לעשו
עצם שמפרש הורביץ זצ"ל ל ז'יור' יוסף  ה' מבטחו. והיה

אפילו שעדיין לא  ,ברכה מוצעל הדבר שבוטח בה' זה
 בקשתו. הנתקבל

 
 

 

 לא תעשה, 5עשה,  7פסוקים.  78פרשת בחוקתי 
 .(ירמיהו ט"ז) "ה' עוזי" הפטרה:

 'האבות פרק 
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