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 גליון רנ"א לפ"ק פלפלא אם בחקתישנת  (י"בא)בחקתי  פ'

 מדור הנעשה ונשמע
אשר הם כאילו חרדים לכל , שידין יהודאין בידי עשרות אנשי בליעל (ה') וםהימחסומים בהר מירון נפרצו ה

דבר, לבושים כחרדים, אשר התרגזו על הסידור של המחסומים בהר מירון, והחליטו לעשות בלגנים ולפרוץ 
, כמובן שסיכנו בזאת את לעבר השוטרים במקום חפצים ומיםלסדר, וגם זרקו  תעוהפר את המחסומים

ש ממש, כנראה ששכחו מהאסון הנורא שקרה רק חייהם של אלפים יהודים אנשים נשים וטף בפיקוח נפ
לפני שנה אחת, וכתוצאה מהפרצה עצרה המשטרה לחלוטין את ההגעה ליישוב, אינני חושד שפעלו על 
דעת רבותיהם, דהא ארז"ל, כל מקום שיש בו חילול השם אין חולקין כבוד לרב )עירובין סג., סנהדרין פב.(, 

ני מאמין שחשבו לפני שעשו זאת, הרי רצו להגיע למירון לכבד את אלא בוודאי פעלו על דעת עצמם, ואינ
התנא האלקי, ולא להיפוך ח"ו להפריע לו ביום שמחתו ביומא דהילולא, וכתוצאה מכך לא אפשרו השוטרים 

נאסרה ו שליטה והחליטה על סגירת הכניסההמשטרה איבדה עד שבסוף את הכניסה של עוד מתפללים, 
וממילא רבבות יהודים נתקעו בפקקים ארוכים בכל הכבישים  ,כניסת אוטובוסים עם מתפללים למקום

 ,בכבישים שעות ארוכותוהמתינו פש הם גרמו לכל רבבות היהודים שישבו לדרך מירון, כמה צער ועגמת נ
לאוטובוס  השמש הקופחת תחת ומעלהיותר משש שעות אלפי בני אדם חיכו שם חניוני האוטובוסים וב

לא מצדד או מלמד זכות על המשטרה, ני א !, לאכלעומת שבאווהתבשרו כי הם חוזרים  ,שיקח אותם אל ההר
ֶרַשע ּומְ  ,קהלתבועליהם נאמר הקהל כבהמות,  אלהם התנהגו  ה הָּ מָּ ט שָּ ְשפָּ ַשעְמקֹום ַהמִּ רָּ ה הָּ מָּ  קֹום ַהֶצֶדק שָּ

לנו לשכוח אפילו לרגע, כי עדיין בגלות אנחנו,  סורוא ,ֶרַשעבגימטריא  השוטרים, וסימנך (טז:קהלת ג)
לולא אמר יבהם, אמת שבעל הההיינו צריכים להתנהג ביותר זהירות לא להתגרות  אבל דוקא משום כך

שנאמר  ,מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה ,אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, במסכת ברכות
לגבי רשע רק , אבל הגמרא מסיק שם שזה נכון (:ברכות ז) עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם

תגרה אל תשהשעה משחקת לו , אבל לרשע והגמרא מתנה גם זאת רק בצדיק גמור ושאין השעה משחקת ל
מותשים ותשושים להיות אלפי יהודים לואם כן מה הועילו הקנאים בתקנתם להתגרות במשטרה ולגרום  ,בו

מי  ,ף לחזור הביתה בלי לבקר את רבי שמעון בכללולבסו, בשמש על גבי שעותשעות אחרי המתנה של 
בזוהר הקדוש, ואני מצטט איתא של ביטול תורה, הרי  מה גניבה וגזלה של מיליוני שעותכהתיר להם זאת, 

מלה במלה, אמר רבי שמעון, זכאין אינון מארי דנשמתא, מארי דאורייתא, בני פולחנא דמלכא קדישא, ווי 
דבקא במאריהון, ולא זכאן באורייתא, דכל מאן דלא זכי באורייתא, לא זכי לא לאינון חייביא דלא זכאן לאת

ברוח ולא בנשמה, ואתדבקותא דילהון בההוא סטרא דזינין בישין, והאי לית ליה חולקא במלכא קדישא, 
לית ליה חולקא דקדושה, ווי ליה כד יפוק מהאי עלמא, דהא אשתמודע הוא לגבי אינון זינין בישין, מארי 

 .יפותא תקיפי ככלבא, שלוחי דנורא דגיהנם, דלא מרחמי עלייהו )זוהר ח"ג כה:(חצ

ועוד איתא בזוהר הקדוש, אלין אינון חייבי דרא, תקיפי אנפין, דמאריהון שביק להון בהאי עלמא, לשיצאה 
זב ובלשון הקודש, אלו הם הרשעים של הדור, עזי הפנים, שריבונם עו להו בעלמא דאתי )זוהר ח"ג עו.(

ומקום שחב בגימטריא  תקיפי אנפיןאותם בעולם הזה כדי להשמידם לעולם הבא, והבט נא ימין וראה כי 
וכבר ארז"ל, התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה )ב"מ י.(, לא באתי ח"ו לקטרג  לאחרים

  .תתאה גברעליהם, הם כתינוק שנשבה בין העמים, אנחנו חיים בדור יתמי דיתמי, ולצערנו הרב 

הקדוש סוף פ' ואתחנן וזלה"ק, תו פתח ואמר, ושננתם לבניך ודברת בם וגו', כמה דאת  רהוונסיים בעוד ז
אמר )תהלים מה:ו( חציך שנונים, דבעי בר נש לחדדא מלי דאורייתא לבריה, כחרבא דאיהו שננא בתרי 

פשותא, ודברת בם, כל מלין דאורייתא סטרוי, בגין דייעול ליה חדודא וחדוה דאורייתא, ולא ישתכח לביה בט
כל חד וחד אורחא ליה בלחודוי, ודברת בם, ותדבר מבעי ליה, אלא בעי בר נש לאנהגא גרמיה בהו, ולאתנהגא 
גרמיה דלא יסטי לימינא ולשמאלא, בשבתך בביתך, לאנהגא גרמיה בביתיה בארח מישר ובאורח תקונא, 

הון בנחת ובחידו וכו' )זוהר ח"ג רסט.(, ומקרא מלא הוא במשלי, דילפון מניה בני ביתיה, לאנהגא גרמיה עמ
 כלל.חכמים נוחה מפרובוקציה רוח , ואין דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום )משלי ג:יז(
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 מדור הדרוש

 ,תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתםאם בחקתי 
ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן 

והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם  ,פריו
, (ה-ויקרא כו:ג) לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם

 ,ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלהולהלן, 
טי תגעל נפשכם לבלתי ואם בחקתי תמאסו ואם את משפ

-יד:ויקרא כווגו' ) שות את כל מצותי להפרכם את בריתיע

 (.טו

יכול זה קיום  ,אם בחקתי תלכו ז"ל,רש"י ופי
כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו הרי קיום המצות  ,המצות

שתהיו עמלים  ,אם בחקתי תלכוהא מה אני מקיים  ,אמור
הוו עמלים  ,ואת מצותי תשמרו (, ובד"הרש"י) בתורה

( ה"א דבריםכמו שנאמר ) ,בתורה על מנת לשמור ולקיים
 ואכלתם(, ובד"ה רש"י) ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם

( אוכל קמעא והוא מתברך תורת כהנים) ,לחמכם לשבע
 (.רש"י) במעיו

מסכת במשנה ב תנןנל"פ בעזהשי"ת עפ"י מה דו
כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני  ,מאיר אומר ביר ,קידושין

שנאמר ויאמר אליהם אם יעברו בני גד  ,ראובן אינו תנאי
רבי חנינא בן  ,וכתיב ואם לא יעברו חלוצים ,ובני ראובן

במשמע שאלמלא כן יש  ,צריך הדבר לאומרו ,גמליאל אומר
שפיר קאמר ליה  ,גמרא, ובבארץ כנען לא ינחלו לושאפי

אי  ,אמר לך רבי מאיר איר,מבי רחנינא בן גמליאל ל ביר
לכתוב ואם לא  ,סלקא דעתך לאו לתנאי כפול הוא דאתא

בשלמא לרבי וכו',  יעברו ונאחזו בתוככם בארץ כנען
 ,היינו דכתיב אם בחקותי תלכו ואם בחקותי תמאסו ,מאיר

סלקא דעתך איצטריך  ,חנינא בן גמליאל למה לי ביאלא לר
ם בחקותי תמאסו לא א ,אם בחקותי תלכו ברכה ,אמינא

, הרי (סא:-קידושין סא.) קא משמע לן ,ברכה ולא קללה
פרשתנו אם בחקתי תלכו, הוי ליה הוכחה לרבי מאיר 

 דבעינן משפטי התנאים.

 ,בש"ס םמיפעה כמומשפטי התנאים מפורשים 
מתנאי בני גד  ,מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן ,מסכת גיטיןב

כא יאף כל לאפוקי ה ,מה התם הן קודם ללאו ,ובני ראובן
מכדי כל ובסוגיא שם לעיל, , (גיטין עה:) דלאו קודם להן

מה  ,ני ראובןמתנאי בני גד וב ,תנאי מהיכא גמרינן להו
אף כל לאפוקי  ,התם תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר

, ולהלן שם (עה:-גיטין עה.) דתנאי ומעשה בדבר אחד כאיה
כל תנאי שאי  ,כלל אמר רבי יהודה בן תימא ,מסכת גיטיןב

אינו אלא  ,אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו
 ,כתובותמסכת (, ובגיטין פד.)כמפליגה בדברים וכשר 

 ,מתנאי בני גד ובני ראובן ,מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן
 ,הוי תנאיה ,תנאה דאפשר לקיומיה ע"י שליח כי התם

תנאה דלא אפשר לקיומיה ע"י שליח כי התם לא הוי תנאה 
תניא האומר  ,מסכת כתובותב, ולעיל שם (כתובות עד.)

עלי שאר כסות  לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך
 ביר ,הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי רבי מאיר ,ועונה

 ,(כתובות נו.) בדבר שבממון תנאו קיים ,יהודה אומר
סוף ( צד. מ"ב), ועיין דמתנה על מה שכתוב בתורה הוא

 .השוכר את הפועליםפרק 

הרמב"ן ז"ל העמיד יסוד במשפטי התנאים,  מרןו
דיש נפקא מינה בין תנאי בין אדם לחבירו, לבינו ובין קונו, 

הני מילי  ,כי גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן וזלה"ק, 
אבל תנאי שבינו  ,שהוא תנאי שבין אדם לחברו ,כיוצא בו

שהרי מדעתו  ,לבין עצמו בכל ענין הוי תנאי, והטעם נותן
רוצה הוא לקיים תנאו, הילכך אף תנאי כפול לא התנה ו

מהני תנאי , ולפיכך (חידושי הרמב"ן ב"ב קכו:) בעינן
  .כיון שהם בינו לעצמו ,אין צריך למשפטי התנאיםובמצוות 

אליבא קידושין במסכת  ולכאורה מהגמרא הנ"ל
אם בחקתי תלכו וגו' ואם  דרבי מאיר דהוי תנאי כפול,

נמי בעינן לגבי הקב"ה אפילו בחקתי תמאסו משמע ד
בתנאי , וקשיא האיך כתב הרמב"ן ז"ל דמשפטי התנאים

 .איםמשפטי התנ נןבינו לבין קונו לא בעי

שאני סוטה , שבועת העדות בסוף פרקברם מצינו 
(, וכתבו שבועות לו:) ממונא הוא דאיסורא דאית ביה

ה"ג בקונטרס ור"ח אלא לעולם איפוך  ,תוספותה
ובאיסורא אית ליה ובממונא לית ליה ושאני סוטה 

אבל אכתי תיקשה  וכו',דאיסורא דאית ביה ממונא הוא 
בשלמא  ,(דף סא:דמייתי פ"ג דקדושין )מכל הנהו קראי 

היינו דכתיב ואם בחקותי וגו' וכן אם תטיב ואם  אירמבי לר
 ,כפילא אירמבי משמע דמצריך ר ,תאבו ואם לא יתחטא

וי"ל דאם בחקותי  ,אף על גב דליכא אלא איסורא גרידא
איכא כמה מצות דאית בהו ממונא  ,ואם תטיב ואם תאבו

 .(תוספותוכו' )

כמה מצות לא רק דך פטפוטי דאורייתא, וי"ל בדר
של אם בחקתי תלכו  , אלא כל המצוותדאית בהו ממונא

מסכת מצינו בד ואף, ממונא איסורא דאית ביההמה בגדר 
 תובפרש(, פסחים קיג:)טוביה חטא וזיגוד מינגד  ,פסחים
במדבר ) האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצףקרח, 

עבר עבירה נקנית,  ברם ארז"ל בסוף פרק האשה(, טז:כב
 אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה

דנראה (, וא"כ אפילו אם עובר על איסורא קידושין מ:)
דלית ביה ממונא, הרי מאבד טובה הרבה מן כאילו 

רק לא הוי ליה  וא"כהבריות, וגורם להפסד ממון לזולת, 
והוי איסורא בין אדם לחבירו, גם בין אדם ובין קונו, אלא 

שפטי התנאים, ולכך משפיר בעי כל א"כ דאית ביה ממונא, 
אם בחקתי תלכו וגו' ואם בחקתי דהיה צריך בזה כפילות 

, זה שעבר האיסורא גרם היזק ממון לחבירוכי וכו',  תמאסו
עץ הארץ לא יתן ם את יבולה וולא תתן ארצכ שגרם לידי

 .(ויקרא כו:כ) פריו
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וזלה"ק, נחל קדומים וכתב מרן החיד"א ז"ל בספר 
אמרו רז"ל ועשיתם  ,ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

אם שמרתם הריני מעלה  ,חמא בר חנינא רבי רמא ,אותם
 ,כדכתיב ועשיתם אותם ,עליכם כאלו אתם עושים אותם

אם שמרתם את התורה מעלה אני  ,חנינא בר פפא רבי רמא
 וא דכתיבהדא עליכם כאלו אתם עושים את עצמכם ה

חמא אם שמרתם  ביוצריך להבין מאמר ר ,ועשיתם אתם
 ,והלא אם שמרום אינו בדרך העלאה ,מעלה כאלו עשיתם

רבי חנינא בר פפא כאלו  אמרשה וגם מ ,כי שמרום בפועל
 ,מאי בינייהוותו  ,יש בו חובת ביאו"ר ,אתם עושים עצמכם

כי הנה תרי"ג מצות כנגד , ואפשר במאי דהוו בה קמאי
והרי האדם  ,והם שיעור קומה ,רמ"ח אברים ושס"ה גידים

גט  ,התלויים במקרה מצות עשהאינו יכול לקיים הרבה 
שבמקדש  מצות עשהו ,פדיון יבום חליצה וכהנה רבות

לם וכי בין כ ,לםוובמה יזכה האדם לקיים המצות כ ,וכיוצא
ורוח חכמים נוחה שאם האדם מקבל כל  ,הוא שיעור קומה

וממתין לקיים כל  ,המצוות ומקיים מה שיש בידו לקיים
בוחן לבות וכליות ה'  ,מצוה שתבא לידו ורוצה הוא בקיומם

ויש  ,לםווידע טוב לבבו ורצונו ומעלה עליו כאלו קיימם כ
מי שכתב דבעסק התורה במצות חשוב כאלו קיימום וכמו 

והנה  ,אמרו כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולהש
אם בחקותי תלכו  ,השלמים האלה קשיא להו בהאי קרא

דכאשר ירדוף הקורא  ,ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם
 ,יסבו"ר ולא ידע למה לי דכתב רחמנא ועשיתם אותם

ולישב זה תרגמא ר' חמא בר חנינא  ,דלכאורה נראה יתר
וקרא להכי הוא דאתא ליתובי  ,בדול לימדנו הכתוג דדבר

מצות איך יוכל האיש הישראלי לקיים כל רמ"ח  ,דעתא
וכי בצרי מינייהו הוליד  ,דכללותם הוא שיעור קומה עשה

כלומר כי כאשר  ,לז"א ואת מצותי תשמרו ,את חסרו"ן
שיוכל והוא מוכן וממתין לקיים כל  מצות עשהיקיים כל 

דמצדו  ,יים כל הרמ"חאהניא ליה כאלו ק ,מצוה הבאה לידו
מלשון ואביו  ,והיינו דקאמר ואת מצותי תשמרו ,לא יבצר

הריני מעלה עליכם כאלו ועשיתם  ,שתמתינו לקיימה ,שמר
כלומר אם  ,אם שמרתם ,וז"ש ר' חמא בר חנינא ,אותם

הריני מעלה  ,המתנתם שתשמרו מתי יבא לידכם לקיימה
הגם דלא תקיימום בפועל  ,אני עליכם כאלו ועשיתם אותם

וז"ש הריני  ,זה מגודל חסדיו וצדקותיו לעשות אינו ישנו
אמנם ר"ח  ,מעלה עליכם דמחשבה טובה מצרפה למעשה

דע"י עסקו בתורה בדיני  ,בר פפא סבר כטעם האחר
וז"ש אם בחקותי תלכו שתהיו  ,המצות נחשב כאלו קיימם

את עסק התורה הוא כאלו ו ,עמלים בתורה כמ"ש רש"י
ולהכי דריש  ,ואייתר ליה ועשיתם אותם ,מצותי תשמרו

 מצות עשהדרמ"ח  ,ועשיתם אתם כאלו עושים את עצמכם
והמצות שלא קיים חסר"ו של אדם  ,כנגד אבריו של אדם

 ,וע"י התורה אברים קודמין שלמים הם ,באבריו שכנגדם
דנשלמתם בכל רמ"ח  ,וז"ש כאלו עשיתם את עצמכם

 .(נחל קדומים) וכו' המצותוקיימתם כל  ,אברים

 בפרשת משה ישמח ק"ספהבוכעין זאת מצינו 
( כ:א שמות' )וגו למילדות אלקים וייטב פ"עה שמות
( שמות' פ) אחרון שמואל בבית דהנה ל"והנ, ד"בא ק"וזלה
 שבא באחד( .לא דף) שבת במסכת דאיתא הא לפרש כתב
 כולה התורה כל שתלמדני מנת על גייריני ואמר שמאי לפני

 אתא, שבידו הבנין באמת דחפו, אחד רגל על עומד כשאני
 לא לחברך סני דעלך מה כל לו אמר - גיירו, דהלל לקמיה
 זיל היא פירושא ואידך כולה התורה כל היא זו, תעביד

 כמוך לרעך ואהבת שיקיים( דעלך ה"ד) י"רש ופירש, גמור
 והנה, כאן עד, כולה התורה כל יקיים ובזה(, יח:יט ויקרא)

 שילמדנו לומר זה לשטות ראה מה, הזה הגר על מאד תמוה
 איך קשה ועוד, אחד רגל על עומד כשהוא כולה התורה כל

 י"רש ופירוש, כמוך לרעך ואהבת במצות התורה כל נכלל
 צריך מישראל אחד דכל איתא דהנה, ל"ז הוא ופירש, דחוק

, כולן שיקיים עד להתגלגל וצריך, מצות ג"התרי כל לקיים
 בפעם שלמות שיקנה באופן רק להתגייר רצה הזה הגר והנה
 עומד ויהיה, להתגלגל שוב יצטרך ולא, בעולם שהוא הזאת

 לשון הוא ורגל, ועידון ועונג במנוחה פטירתה אחר שם
 גייריני אמרו וזה(, כח:כב במדבר) רגלים שלש כמו, פעם

 רגל על עומד כשאני כולה התורה כל שתלמדני מנת על
 שאני הזאת בפעם, אחד בפעם לקיים שאוכל ל"צר, אחד

 באמת דחפו, להתגלגל שוב אצטרך ולא, הזה בעולם עומד
 מצות לקיים יכול אין דהרי, הוא אפשר שאי דבר דזה הבנין

 דמי בספרים איתא והנה, וכדומה יבום ומצות כהנים
 כגוף נחשב הרי, כנפשו מישראל אחד כל עם עצמו שמקשר

 כאלו מישראל אחד שמקיים מה וכל, ישראל כל עם אחד
 ספינות( :ק שבת) המשנה זה פי על ומפרשין, הוא קיים

 לו השיב אשר וזה, והבן, לזו מזו מטלטלין, בזו זו קשורות
 כל היא זו, תעביד לא לחברך סני דעלך מה כל - הלל

 גם חובתך ידי תצא חבירך שיעשה שבמצות, כולה התורה
 מובן אינו לדבריו והנה, נופך ובתוספת דבריו כאן עד, אתה

 .גמור זיל היא פירושא ואידך שסיים מה

 לו שאפשר המצות כל לקיים צריך בודאי כי ל"ונ
 נחשב לא, לקיימן יכול היה שלא מצות שיש אף דאז, לקיים

 מקבל שאינו אף האחדות מצד לו דמשלימין, זה משום חסר
 שהיה דכיון, הוי שלם מקום מכל, עשה שלא מה על שכר

 דעתו מפרשין הם הרי, לקיים יכול שהיה מה כל מקיים
, הוא ואנוס מקיימן היה, השאר גם לקיים יכול היה דאלו
 מקיים כשאינו כן שאין מה, האחדות מצד לו משלימין ולכך

 דדלמא, דעתו על וביאור פירוש לו אין כן אם, שיכול מה
 לכך, מקיימן היה לא לקיים יכול היה אם גם בהשאר גם
 ל"צר, ואידך - הלל דברי וזה, האחדות מצד לו משלימין אין

 שהם ל"ר, היא פירושא - לקיים תוכל שאתה המצות שאר
 אונס מצד דהוא, לקיים תוכל שלא במה דעתך יפרשו

 שתקיים כדי גמור זיל - כן על, האחדות מצד לך וישלימו
 ראיתי והנה, דבריו על נופך להוסיף ל"כנ, שבכחך מה כל

 ה"מו החסיד בשם שכתב( 'ח דרוש) דחיי סמא בספר



 ד
 

', וכו שמאי לפני שבא דאחד האי לפרש, ל"ז הכהן אברהם
 גם פירש ל"הנ שהחסיד רק, שמואל הבית שפירש כמו ממש

 לקיים תקנה עוד יש דהנה, אחר באופן גמור זיל ואידך כן
 ל"רז אמרו דהנה, התורה לימוד ידי על מצות ג"התרי כל

, עולה הקריב כאלו עולה בתורת העוסק כל( .קי מנחות)
 של בהלכה התורה עסק ידי על לקיים יכול המצות כל וכן

 תקנה ועוד ל"צר, ואידך - הפירוש הוא וזה, המצוה אותה
, הכל לקיים תוכל התורה עסק ידי ועל, גמור זיל, יש אחרת

 (.שמות' פ משה ישמח) דבריו כאן עד

 חטאנו זו' ה הלוא, תשובה מועיל האיך ולכאורה
(, כד:מב' ישעי) בתורתו שמעו ולא הלוך בדרכיו אבו ולא לו

 ברכות) רצונך לעשות שרצוננו לפניך וידוע גלויל "זאר ברם

 וכתב, וכלל כלל חטאנו לא מחשבה בתר וכשאזלינן(, .יז
 לבטל הרע יצרו שתקפו מי, גירושין בהלכות ל"ז ם"הרמב
 שחייב דבר שעשה עד והוכה, עבירה לעשות או מצוה

 אנוס זה אין, לעשותו שאסור מדבר שנתרחק עד או לעשותו
 שאינו זה לפיכך, הרעה בדעתו עצמו אנס הוא אלא, ממנו
 הוא רוצה, מישראל להיות רוצה שהוא מאחר, לגרש רוצה

 הוא ויצרו, העבירות מן ולהתרחק המצות כל לעשות
 כבר, אני רוצה ואמר יצרו שתשש עד שהוכה וכיון, שתקפו

 (.כ"ה ב"פ גירושין' הל ם"רמב) לרצונו גרש

 לפרש, תמרים כפות מבעל כ"יו בתוספות ואיתא
 שמגעת תשובה גדולה לקיש ריש אמר( :פו יומא) הגמרא את
 רבי, אלקיך' ה עד ישראל שובה שנאמר, הכבוד כסא עד

 והביא(, יעקב העין גירסת לפי) בכלל עד ולא עד אמר יוחנן
 תשובה מהני אם דפליגי, לפרש שכתב לעינים תאוה מספר

 רשומות דורשי דרשו זה ועל, כ"ע בעיקר וכפירה ז"לע
 אותיות דכא, דכא עד אנוש תשב בפסוק( יומא' מס ק"שלה)

 אינו אז, בכלל עד ולא עד אמרינן ואי, ישותא פירהכ םד
 ועד עד אמרינן אי אבל, ד"וש ע"ג ז"ע על תשובה מועיל
 המחלוקותו, ז"ע על אפילו תשובה מועיל שפיר אז, בכלל

 דברה אי במחלוקות תלוי, לא או בכלל ועד עד אמרינן אי
 שטר הוציא ראובן ,המחבר דכתב, אדם בני כלשון תורה

 שובר הוציא ושמעון, בניסן חמישה שזמנו שמעון על חוב
 כל לשמעון ראובן שמחל בו כתוב בחמשה בניסן שנכתב

, שטרו גובה ראובן, היום אותו עד עליו שהיו תביעות
 (.ז"כ סעיף ג"מ סי מ"חו) בכלל עד ולא עד העולם דבלשון

 רבי היה וכבר, קידושין במסכת ל"רז דרשו והנה
 שאלה נשאלה, בלוד נתזה בית בעלית מסובין וזקנים טרפון

 טרפון רבי נענה, גדול מעשה או גדול תלמוד, בפניהם זו
, גדול תלמוד ואמר עקיבא רבי נענה, גדול מעשה ואמר
 מעשה לידי מביא שהתלמוד גדול תלמוד ואמרו כולם נענו

 כ"משא, ובמחשבה בפה היא לימוד והנה(, :מ קידושין)
 תלמוד ואמרו כולם נענו שלבסוף וכיון, בידיים היא מעשה

 ר"מוהר ג"הרה וכתב ,המחשבה היא עיקרא"כ ', וכו גדול
 הכמות ריבוי אם דמסתפק, טוב לקח' בסז"ל  ענגיל יוסף

 אי דהך, ק"מדבה ונמצא, לא או האיכות מעט מכריע
 בתר אזלינן אי תלוי, מעשה בתר או מחשבה בתר אזלינן
 עיין) הכמות וריבוי החומר או, האיכות ומשובח הצורה

 (.ו"ט כלל טוב לקח בספר

ה בשדה שצומח א' שהברכ ,יש שני מיני ברכות והנה
ה לעבוד את באבל צריך לעמול  ,שופהרבה ויכול לשבוע נ

אוכל קמעא ש וב' ,האדמה לחורשה ולזורעה ולקצור
ולפי הנ"ל י"ל דהא בהא תליא, דאם  ,מעיובומתברך 

אמרינן מעשה העיקר ומסתכלין לפי החומר, א"כ אמרינן 
 אפילו אם ,שופה בשדה שצומח הרבה ויכול לשבוע נשהברכ

ה לעבוד את האדמה לחורשה ולזורעה בצריך לעמול 
, משא"כ אם המחשב והאיכות העיקר, א"כ הברכה ולקצור

 .מעיובאוכל קמעא ומתברך א שהמובחר הו

ולתת ציור מתקבל לרעיון בני  וכדי לשבר את האוזן
אוכל קמעא והוא מתברך ולהשכיל ולהבין האיך  אדם

, אצטט את דברי הרה"ק הרבי רבי מענדל מרימנוב במעיו
בכל מאכל יש בו שני וזלה"ק בא"ד, ספר מנחם ציון זי"ע ב
ונתמשש בידים, הא' הוא הגשמיות הנראה לעינים  ,בחינות

והב' הוא הרוחניות המחיה אותו והמהוהו מאין ליש, 
ועיקר הנאת האדם מן המאכל הוא בטעם ומראה וריח 
שהם הרוחנית שבו ואינו נראין ונרגשין, אבל הגשמיות שבו 

 (.בא ד"ה לחם משנהמנחם ציון פ' ) נדחה לחוץ וניתך ממנו

תלכו ואת מצותי אם בחקתי והאיך שאמר הכתוב 
על מנת לשמור  שתהיו עמלים בתורה, ודרשו רז"ל, רותשמ

הוי אומר שתלמוד גדול, ובתר מחשבה אזלינן,  ,ולקיים
ושפיר אפשר לקיים את כל תרי"ג המצוות במחשבה ע"י 

ועשיתם לימוד התורה, ולפיכך קא ממשיך ואזיל הכתוב 
את כולם, וכיון דבתר מחשבה אזלינן, א"כ שפיר  ,אתם

על עבירות החמורות ביותר, ואמרינן מהני תשובה אפילו 
עד ועד בכלל, ולא דברה תורה כלשון בני אדם, ודרשינן 

ושכר מצוה בהאי עלמא עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר, 
ונתתי גשמיכם איכא, לפיכך קא ממשיך ואזיל הכתוב, 

וכיון דבתר  ,בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו
אזלינן, ואוכל קמעא והוא  מחשבה אזלינן, א"כ בתר איכות

והשיג לכם מתברך במעיו, לפיכך קא ממשיך ואזיל הכתוב, 
דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע 

 .אוכל קמעא והוא מתברך במעיו, ופירש"י ז"ל, וכו'

והשתא דאתינא להכא ששכר מצוה בהאי עלמא 
ואם לא תשמעו לי ולא איכא, א"כ אם יחטא האדם יגרום 

ואם בחקתי תמאסו ואם את  ,תעשו את כל המצות האלה
"י כך עשות את כל מצותי משפטי תגעל נפשכם לבלתי ע

להפסיד את העולם הזה שלו, ולא הוי ליה יגרום לחבירו 
רק עבירה בינו לבין קונו, אלא גם עבירה בינו לבין חבירו, 

ים כל משפטי ושפיר צריכ, ממונא הוא איסורא דאית ביהו
 .וכו'ואם לא תשמעו לי קא סמיך ליה, התנאים, לפיכך 

 


