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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בחוקותי תשפ"ב

תצוה  "ואתה  הכתוב:  רמז  זהו  כן  כי  הנה 

בני  עם  להתחבר  אתה  עתיד  ישראל",  בני  את 

צוותא  מלשון  ]"תצוה"  העתידה  בגאולה  ישראל 

שמן  אליך  "ויקחו  לכך:  התנאי  אבל  והתחברות[, 

זית זך", שיעסקו בתורה שנמשלה לשמן שמאיר 

בעולם, זך לשמה בלי שמרים, דהיינו שלא על מנת 

"כתית למאור",  לקנטר או לשם כבוד. ואמר עוד 

כמו  בתורה,  לעסוק  וכוחם  גופם  לכתת  שצריך 

תורה  דברי  "שאין  סג:(:  )ברכות  בגמרא  שדרשו 

מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר 

)במדבר יט-יד( זאת התורה אדם כי ימות באהל". אלו 

דבריו הקדושים.

 הראק" היחחםר מעחד על עצמק:
רמתחי ה' תמק יחחםר

נקדים עוד מה שכתב ה"אור החיים" הקדוש 

יהיה  "כי  טו-ז(:  )דברים  הפסוק  לפרש  ראה  פרשת 

בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר 

ה' אלקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ 

החובה  על  רמז  שהוא  האביון",  מאחיך  ידך  את 

המשיח,  מלך  ביאת  את  לקרב  עלינו  המוטלת 

שכבר  המתאווה  "אביון"  בבחינת  הוא  שבגלות 

ובפרט  הטובים  מעשינו  בזכות  לגאלנו,  יבוא 

במצות צדקה, ובלשון קדשו:

את  יאמץ  שלא  ישראל  איש  לכל  ה'  "ויצו 

ותעצומות  עוז  בכל  יתחזק  אלא  וגו',  לבבו 

למלאות חשק האחד המיוחד באמצעות מעשה 

)ישעיה  דכתיב  הצדקה  במצות  ובפרט  אדם,  בני 

נד-יג( בצדקה תכונני. וגמר אומר מאחיך האביון, 

שיעריך  הידוע,  האביון  אחיך  מסיבת  פירוש 

אדם בדעתו שהמעשה הוא לתכלית דבר זה של 

משיח ה' שמו חיים".

ופירש הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע ב"בית 

ה"אור  כוונת  תמוז(  לכ"ב  מסעי  פרשת  )סוף  אהרן" 

על  חיים",  שמו  ה'  "משיח  שכתב  במה  החיים" 

בדבריו  והמעיין  בגלות,  בהיותו  תלכו"  בחוקותי 

יכול  היה  בקודש  דרכו  לפי  כי  יראה,  הקדושים 

שעשה  כמו  לאחדים  והיו  פירושים  כמה  לחבר 

מיוחד  ענין  לו  שהיה  אלא  הראשון,  בפירוש 

במספר מ"ב הפירושים.

 ראחן מתה ישץ לגאקל
עם פטלנחם מן ה ק"הר

פתח דברינו יאיר בדברי ה"אור החיים" הקדוש 

הידועים בפרשת תצוה, אשר דיבר בקדשו לפרש 

ישראל  בני  את  תצוה  "ואתה  כז-כ(:  )שמות  הפסוק 

בזוהר  המבואר  פי  על  זך",  זית  שמן  אליך  ויקחו 

חדש )פרשת בראשית דף ח טור ד ד"ה ויקרא( שהגאולה 

העתידה תהיה על ידי משה רבינו, אבל רק בתנאי 

בסיני,  למשה  שניתנה  בתורה  ישראל  שיעסקו 

ובלשון קדשו:

על  אלא  ישראל  אתגלו  דלא  לך,  ואחזי  "תא 

ביטול תורה, שנאמר )ירמיה ט-יב( ויאמר ה' על עזבם 

את תורתי. אמר הקב"ה, בגלויות הראשונות חזרו 

בזכות אברהם יצחק ויעקב, עכשיו הם חטאו בתורה 

שנתתי למשה, כד יתובון ויתעסקון בתורתו, בזכות 

משה אני גואלם".

"ולזה  הקדוש:  החיים"  ה"אור  אומר  זה  לפי 

בתורה  עוסקים  שאין  עוד  כל  כי  הגלות,  נתארך 

מן  בטלנים  עם  לגאול  חפץ  משה  אין  ובמצוות 

התורה". וכוונתו כמו שהביא בפרשת ויחי )בראשית 

מט-יא( בשם הזוהר הקדוש )פרשת משפטים קכ.(, כי 

משה רבינו שגאל את אבותינו ממצרים, הוא יגאל 

)קהלת  בכתוב  ונרמז  לגבולם,  בנים  וישיב  אותנו 

א-ט(: "מ'ה ש'היה ה'וא שיהיה" ראשי תיבות משה. 

שמבואר  מה  כי  הקדוש  החיים"  ה"אור  והוסיף 

מלך  יהיה  עצמו  שדוד  צח:(  )סנהדרין  בגמרא 

דוד  "ועבדי  לז-כד(:  )יחזקאל  שכתוב  כמו  המשיח, 

תהיה  משיח  שנשמת  בזה  הכוונה  עליהם",  מלך 

כלולה ממשה רבינו ודוד המלך.

מה  בעתו  דבר  בחוקותי  פרשת  בפרשתנו 

"אם  כו-ג(:  )ויקרא  הפרשה  בפתיחת  להתבונן  טוב 

ועשיתם  תשמרו  מצוותי  ואת  תלכו  בחוקותי 

ונתנה הארץ יבולה  אותם, ונתתי גשמיכם בעתם 

בציר  את  דיש  לכם  והשיג  פריו,  יתן  השדה  ועץ 

לשובע  לחמכם  ואכלתם  זרע,  את  ישיג  ובציר 

בארץ  שלום  ונתתי  בארצכם,  לבטח  וישבתם 

ושכבתם ואין מחריד".

ופירש רש"י ומקור הדבר בתורת כהנים: "אם 

בחוקותי תלכו, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר 

ואת מצוותי תשמרו הרי קיום המצוות אמור, הא 

מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים 

בתורה  עמלים  הוו  תשמרו,  מצוותי  ואת  בתורה. 

ה-א(  )דברים  שנאמר  כמו  ולקיים,  לשמור  מנת  על 

ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם".

ידוע כי ה"אור החיים" הקדוש כתב מ"ב פירושים 

"אם בחוקותי תלכו", אשר הצד השוה  על הפסוק 

שבהם הוא שכולם עוסקים בחשיבות הגדולה של 

ועוד  העסק בתורה, בפרט כשעוסקים בה לשמה, 

ענינים מיוחדים בעסק התורה, שמעלה את האדם 

מבירא עמיקתא לאיגרא רמא.

דוויק  חיים שאול  רבי  וסיפר המקובל האלקי 

"אוצרות  על  שלימה"  "איפה  מחבר  בעל  זצ"ל 

חיים" מכתבי רבינו האריז"ל, סיפור נורא ששמע 

וויינגארטען זצ"ל,  ממורו ורבו הרה"ק רבי מרדכי 

שהיה רב בבית מדרשו של ה"אור החיים" הקדוש 

בירושלים עיר הקודש, כי ה"אור החיים" הקדוש 

חידש מ"ב פירושים אלו בהיותו בגלות, על ששמע 

מחה  ולא  ושתק  חכם  תלמיד  של  זילותא  מאדם 

על כך ]ראה במסגרת הסיפור באריכות[. 

חדש  רעיון  מלכים  שלחן  על  להעלות  והנני 

ה"אור  שבחר  הטעם  לבאר  ורחימו,  בדחילו 

החיים" הקדוש לחדש מ"ב פירושים בפסוק "אם 

ראם פיקוק ח  לכק - ת החק עמלחם פ ק"הר

מרפ שח"קתחם תל הראק" היחחםר הודקת פשסקו רפיקוק חר
כנגד מרפ מסעק  תל הגלקחק  תחס חחמק פזכק  עסו ה ק"ה
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שמו  בענין  צח:(  )סנהדרין  בגמרא  ששנינו  מה  פי 

של משיח: "מה שמו, דבי רבי שילא אמרי שילה 

רבי  דבי  שמו...  ינון  אמרי  ינאי  רבי  דבי  שמו... 

בן  ויש אומרים מנחם  חנינה אמרי חנינה שמו... 

ממני  רחק  כי  א-טז(  )איכה  שנאמר  שמו,  חזקיה 

מנחם משיב נפשי".

והביאור בזה כי כל צדיק יש לו חלק בנשמת 

שכבר  רבם  על  התלמידים  העידו  לכן  משיח, 

השלימו את חלקם בנשמת משיח. לפי זה אומר 

ה"בית אהרן" כי גם ה"אור החיים" הקדוש ששמו 

חלקו  את  שהשלים  בנפשו  הרגיש  חיים  היה 

בנשמת משיח. בספר "סגולת משה" ]פירוש על 

הוסיף  הספר(  בסוף  ח"ב  )השמטות  החיים"[  ה"אור 

רמז נאה במה שכתב מ'שיח י'י ש'מו ח'יים כי הן 

ראשי תיבות משי"ח.

מצותיך"  ב"נתיב  פלא  דבר  מצינו  זה  בענין 

שביל  אמונה  )נתיב  מקמארנא  מהרי"א  להרה"ק 

זי"ע העיד  א אות ט(, כי הבעל שם טוב הקדוש 

היא  שנשמתו  הקדוש  החיים"  ה"אור  על 

שומע  היה  לילה  ובכל  המלך,  דוד  של  מהרוח 

היה  עצמו  טוב  שם  והבעל  הקב"ה,  מפי  תורה 

מהנפש של דוד המלך, והשתוקק לנסוע נסיעה 

החיים",  ה"אור  עם  להיפגש  לירושלים  ארוכה 

דוד  של  והרוח  הנפש  קדושות  שיתקשרו  כדי 

המלך, ועל ידי זה יזכו לגלות הנשמה של מלך 

השמים  מן  אבל  השלימה,  בגאולה  המשיח 

לא  עדיין  כי  לירושלים  להגיע  יוכל  שלא  מנעו 

הגיע זמן הגאולה. 

 מרפ מסעק  כנגד 
תם מרפ תל ראנא פכיר

שחידש  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

ה"אור החיים" הקדוש מ"ב פירושים על הפסוק 

מה  פי  על  בגלות,  בהיותו  תלכו"  בחקותי  "אם 

שכתוב בפרשת מסעי )במדבר לג-א(: "אלה מסעי 

לצבאותם  מצרים  מארץ  יצאו  אשר  ישראל  בני 

"ארבעים  רש"י:  ופירש  ואהרן".  משה  ביד 

ושתים מסעות".

וכתב ה"מגלה עמוקות" )פרשיות מטות מסעי( כי 

ישראל  למסעות  שורש  הם  במדבר  מסעות  מ"ב 

קדשו:  ובלשון  המשיח,  ביאת  עד  גלויות  ד'  בכל 

"והנה הלכו ישראל במדבר מ"ב מסעות, שנרמזין 

בו כל ימי עולם עד ביאת הגואל, ובפרשה זו נרמזין 

הם[  תיבות  ]הראשי  י'שראל  ב'ני  מ'סעי  א'לה 

א'דום מ'די ב'בל י'ון".

יסוד זה חוזר ונשנה ב"שפת אמת", שמעשי 

דורות  לכל  הכנה  היו  המדבר  בדור  ישראל 

תרנ"ה(:  שנת  במדבר  )פרשת  שכתב  כמו  ישראל, 

לתועלת הענין נעתיק קצת מלשון קדשו של 

ה"צרור המור", שיש בהם חיזוק גדול  באמונתנו 

ובטחוננו בה' בכל הגלויות:

"אמרו רבותינו ז"ל שנכתבו כאן שנים וארבעים 

וארבעים,  שנים  של  המפורש  לשם  רמז  מסעות, 

בראשית  בפרשת  הרמוז  אבגית"ץ,  של  שם  הוא 

יש  אחד  ובכל  תיבות,  שבעה  והם  הימים,  במספר 

וכל אחד  בו ששה אותיות עולים שנים וארבעים. 

שט"ן  קר"ע  הראשון,  מיום  אבגית"ץ  מיומו,  יוצא 

יוצא מיום שני, לפי שבו נברא גיהנם, וכן כולם על 

זה הדרך, ולכן נכתבו בכאן שנים וארבעים מסעות 

כנגד זה השם של שנים וארבעים...

וכן נראה שנכתבו בכאן אלו המסעות בשם ה', 

להשרישנו שורש ובטחון גדול בגאולה העתידה, 

ובענין הצרות העוברות עלינו, ולחזק ידים רפות, 

הדורות  כל  סוף  עד  ומביט  צופה  שהשם  לפי 

הגלות  ובפרט  עלינו,  שיעברו  הגליות  וראה 

להבטיחנו  המסעות  אלו  וכתב  החזק,  הרביעי 

צרות  שנעבור  פי  על  אף  כי  וחזק,  גדול  בטחון 

רבות ורעות, השם יחיינו ויוציאנו מגלותינו, כמו 

כמה  זה  מעונים  שהיו  מצרים  ביציאת  שעשה 

מושיעים  להם  שלח  והשם  פרך,  בעבודת  שנים 

להצילם מצרותם".

 כל איד מחת"אל פחמח יחחק
עקפ" א  כל מרפ המסעק 

שאת  ביתר  לבאר  תבלין  להוסיף  ונראה 

מה  פי  על  המור",  ה"צרור  של  החיזוק  דברי  את 

ד"ה  מסעי  )פרשת  אפרים"  מחנה  ב"דגל  שהביא 

ויכתוב משה( בשם זקנו הבעש"ט הקדוש זי"ע, שכל 

אחד מישראל מיום היוולדו במדבר השממה של 

העולם הזה עד יום מותו, עוברים עליו כל אותם 

מ"ב המסעות שעברו ישראל במדבר, עד שהוא 

הנשמות,  בעולם  החיים  בארץ  להיכנס  זוכה 

בלשון קדשו:

 מניה פלקלה: ראם פיקוק ח  לכקר "מז על הגאקלה הע חדה, 
ארם "אתח  חפק  פ' הגקאלחם א'לחהק מ'תחי

 מד"ת: רקנ  ח תלקם פא"ץר, אחמ ח רקהתפ ח יחה מן הא"ץר, 
פזמן הגאקלה כתחמיה תמק תל עתק ה"תע

 פח  אה"ן: הראק" היחחםר הודקת העחד על עצמק
 רמתחי ה' תמק יחחםר, כח הח ה פק נתמ  מתחי

 נ חפ מצק חך: הפעתרט תהח ה פק נשת מתחי 
הת קוו להחשגת עם הראק" היחחםר הודקת "קי מתחי

והיו  הפועל,  אל  מכח  הוציאו  המדבר  דור  "והנה 

על  ללמד  ויצאו  ישראל,  בני  דורות  לכל  הכנה 

עדת  כל  ראש  את  שאו  שכתוב  וזהו  כולו,  הכלל 

בני ישראל, שהם היו ראש לכל עדת בני ישראל 

וכל הדורות נמשכו אחריהם". וכן כתב עוד )פרשת 

הכנה  היו  המדבר  דור  "והנה  תרנ"ב(:  שנת  פנחס 

לתקן כל הקומה לכל הדורות".

נקדים עוד מה שהביא ה"מגן אברהם" )או"ח 

]למקובל  המור"  ה"צרור  בשם  ח(  ס"ק  תכח  סימן 

ספרד[  ממגורשי  זי"ע  סבע  אברהם  רבי  האלקי 

מסעי  שבפרשת  מסעות  מ"ב  כי  מסעי,  פרשת 

הם כנגד שם מ"ב, לכן אין ראוי להפסיק באמצע 

הקריאה כדי להזמין עולה אחר לתורה, וכוונתו 

יום  כל  מזכירים  שאנו  אותיות  מ"ב  בן  שם  על 

"אנא  בתפלת  הקרבנות,  בסדר  שחרית  בתפלת 

בן  נחוניא  רבי  האלקי  לתנא  המיוחסת  בכח" 

המתחלקות  אותיות  מ"ב  על  שמבוסס  הקנה, 

השבוע  ימי  ז'  כנגד  שמות  לז'  תיבות  בראשי 

וכנגד ז' מדות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, 

יסוד, מלכות, ואלו הם:

צ'רורה ת'תיר  י'מינך  ג'דולת  ב'כח   א'נא 

]אב"ג-ית"ץ[.

נ'ורא  ט'הרנו  ש'גבנו  ע'מך  ר'נת   ק'בל 

]קר"ע-שט"ן[.

ש'מרם  כ'בבת  י'חודך  ד'ורשי  ג'בור   נ'א 

]נג"ד-יכ"ש[.

ג'מלם  ת'מיד  צ'דקתך  ר'חמי  ט'הרם  ב'רכם 

]בט"ר-צת"ג[.

ע'דתך  נ'הל  ט'ובך  ב'רוב  ק'דוש   ח'סין 

]חק"ב-טנ"ע[.

ק'דושתך  ז'וכרי  פ'נה  ל'עמך  ג'אה   י'חיד 

]יג"ל-פז"ק[.

ש'ועתנו ק'בל ו'שמע צ'עקתנו י'ודע ת'עלומות 

]שק"ו-צי"ת[.
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"דע ששמעתי בשם אדוני אבי זקיני זללה"ה, כי 

כל המסעות היו מ"ב, והם אצל כל אדם מיום היוולדו 

הלידה  מיום  כי  זה,  ולהבין  עולמו.  אל  שובו  עד 

מצרים  יציאת  בחינת  הוא  אמו  מרחם  והוצאתו 

כנודע, ואחר כך נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ 

בתורה,  המסעות  נכתבו  ובודאי  העליונה...  החיים 

הדרך  לידע  הישראלי,  לאיש  הישר  הדרך  להורות 

אשר ילך בו כל ימי חייו ליסע ממסע למסע".

ופרט,  "כלל  ו:(:  )פסחים  בגמרא  שנינו  והנה 

להבין  נשכיל  מזה  שבפרט".  מה  אלא  בכלל  אין 

בימי  מסעות  מ"ב  אדם  כל  עובר  שבפרט  כמו  כי 

מסעות  מ"ב  ישראל  כלל  עוברים  בכלל  כך  חייו, 

נכלל במה שכתב ה"מגלה  זה  והרי  בכל הגלויות, 

ב'ני  מ'סעי  "א'לה  בכתוב:  שרמוז  הנ"ל  עמוקות" 

הנה  י'ון.  ב'בל  מ'די  א'דום  תיבות  ראשי  י'שראל" 

כי כן יאירו עינינו להבין החיזוק הגדול של ה"צרור 

ה',  בשם  המסעות  אלו  בכאן  "שנכתבו  המור": 

להשרישנו שורש ובטחון גדול בגאולה העתידה... 

כי אף על פי שנעבור צרות רבות ורעות, השם יחיינו 

ויוציאנו מגלותנו, כמו שעשה ביציאת מצרים".

הקב"ה  לנו  שמבטיח  מה  בזה  לפרש  יומתק 

אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  "כימי  ז-טו(:  )מיכה 

לרבינו  תורה"  ב"לקוטי  המבואר  פי  על  נפלאות", 

האריז"ל )פרשת מסעי(: "הנה נזכר בכאן מ"ב מסעות, 

והוא שישראל יצאו ממצרים בכח שם מ"ב". הנה 

מצרים",  מארץ  צאתך  "כימי  הפירוש:  זהו  כן  כי 

ממ"ב  להוציאנו  נפלאות",  "אראנו  מ"ב,  בן  בשם 

המסעות של הגלויות בשם מ"ב.

אנו  איך  לראות  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

ממ"ב  הגאולה  על  בכח"  "אנא  בתפלת  מתפללים 

הראשון  בשם  מ"ב,  בשם  הגלויות  של  מסעות 

ימינך  גדולת  בכח  "אנא  החסד:  מדת  כנגד  שהוא 

שהיא  ימינך  גדולת  בכח  פירוש,  צרורה",  תתיר 

ישראל  כנסת  את  ותשחרר  תתיר  החסד,  מדת 

הצרורה בגלות.

מלכות  מדת  כנגד  שהוא  השביעי  בשם  וכן 

בגאולה  יתברך  מלכותו  גילוי  על  מתפללים  אנו 

י'ודע  צ'עקתנו  ו'שמע  ק'בל  "ש'ועתנו  העתידה: 

על  תפלתנו  את  הקב"ה  שיקבל  ת'עלומות", 

הגאולה, שהיא מהתעלומות הגלויות רק להקב"ה, 

כמו שדרשו בגמרא )סנהדרין צט.( מה שכתוב )ישעיה 

מאי  באה,  גאולי  ושנת  בלבי  נקם  יום  "כי  סג-ד(: 

לאבריי  גליתי  ללבי  יוחנן  רבי  אמר  בלבי,  נקם  יום 

גליתי  ללבי  אמר,  לקיש  בן  שמעון  רבי  גליתי.  לא 

למלאכי השרת לא גליתי".

 ראם פיקוק ח  לכקר
ארם "אתח  חפק  א'לחהק מ'תחי

מה  לבאר  הקודש  במסע  נמשיך  הבה  ובכן 

פירושים  מ"ב  הקדוש  החיים"  ה"אור  שפירש 

כאשר  כי  תלכו",  בחוקותי  "אם  הפסוק  על 

"אם  על  השכר  את  המבטיחים  בפסוקים  נתבונן 

בתורה,  עמלים  ישראל  שיהיו  תלכו",  בחוקותי 

העתידה,  הגאולה  על  מדברים  שהכתובים  נראה 

ועץ  יבולה  "ונתנה הארץ  )ויקרא כו-ד(:  כמו שכתוב 

על  בזה  שהכוונה  רש"י  ופירש  פריו".  יתן  השדה 

שעתידים  פירות  מצמיחים  שאינם  סרק  אילני 

לעשות פירות.

"ונתתי  ו(:  )שם  כך  אחר  שכתוב  מה  וכן 

חיה  והשבתי  ואין מחריד  ושכבתם  שלום בארץ 

)תהלים  טוב  שוחר  במדרש  מפרש  הארץ".  מן 

כן,  יהיה  אימתי  בארץ.  שלום  "ונתתי  קכ(:  מזמור 

והשבתי חיה רעה מן הארץ, ואין חיה רעה אלא 

מיער,  חזיר  יכרסמנה  פ-יד(  )תהלים  שנאמר  חזיר, 

זה עשו הרשע".

יומתק לצרף מה שכתב בספר "מנחה בלולה" 

בפרשתנו רמז נכבד בפסוק "אם בחוקותי תלכו" 

- במילת א"ם נרמזו כל הגואלים, במצרים א'הרן 

לבוא  לעתיד  מ'רדכי,  א'סתר  המן  בימי  מ'שה, 

הכוונה  לפרש  יש  המבואר  לפי  מ'שיח".  א'ליהו 

בזה, כי מאחר שאין משה רבינו חפץ לגאול עם 

"אם  הכתוב:  מבטיח  לכן  התורה,  מן  הבטלנים 

נזכה  בתורה,  עמלים  שתהיו  תלכו",  בחוקותי 

הרמוזים  הגואלים  ידי  על  העתידה  לגאולה 

במילת א"ם - א'ליהו 'משיח, ואז יתקיים: "ונתתי 

חיה  והשבתי  מחריד  ואין  ושכבתם  בארץ  שלום 

רעה מן הארץ".

להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

הקדוש  החיים"  ה"אור  כי  הקב"ה,  שסיבב  מה 

"מ'שיח י'י ש'מו ח'יים", היה צריך ללכת בגלות 

מ"ב  חידש  בגלות  ובהיותו  התורה,  כבוד  על 

תלכו",  בחוקותי  "אם  הפסוק  על  פירושים 

הגאולה  להכנת  דמיון  פועל  בכך  לעשות  כדי 

העתידה, על ידי שנעבור את מ"ב המסעות של 

"אם  בנו  יתקיים  שאז  התורה,  ביגיעת  הגלויות 

א'ליהו  ידי  על  לגאולה  שנזכה  תלכו",  בחוקותי 

מ'שיח במהרה בימינו.

)ויק"ר  ויש להעיר על פי מה שמבואר במדרש 

כט-יא(: "כל השביעין חביבין לעולם... באבות שביעי 

חביב, אברהם יצחק ויעקב לוי קהת עמרם משה... 

ב-טו(  א  הימים  )דברי  שנאמר  חביב,  השביעי  בבנים 

שנאמר  חביב,  שביעי  בימים  השביעי...  הוא  דוד 

ובכן  יום השביעי".  ויברך אלקים את  ב-ג(  )בראשית 

הקדוש  החיים"  ה"אור  שמפרש  מה  נראה  הבה 

בפירוש השביעי החביב את הפסוק: "אם בחוקותי 

תלכו", בלשון קדשו:

פ"ד  )אבות  ז"ל  אומרם  דרך  על  ירצה  "עוד 

הוי גולה למקום תורה, שצריך לכתת רגליו  מי"ד( 

דבריהם  ולמד  וצא  תורה,  ללמוד  למקום  ממקום 

ז"ל בגמרא )חגיגה ה:( כי כולן היו גולין ללמוד, ויש 

]ששה  כן  כמו  וחוזר  חדשים,  ששה  הולך  שהיה 

והוא  אחד,  ביום  ]בתורה[  לעסוק  כדי[  חדשים 

צריכים  התורה,  עסק  שהיא  בחוקותי  אם  אומרו 

שתלכו ממקומכם אחריה, גם כדי שתהיו פנויים 

בצורכי  יטרידוהו  כי  בביתו,  והוא  ללמוד  נכון  אין 

ויסע  אמו,  ואת  אביו  את  איש  יעזוב  לכן  הבית, 

ממקומו ללכת אחריה".

המצב  על  בכך  שרמז  לומר  יש  האמור  לפי 

בהיותו  גלות,  עליו  כשנגזרה  בו  נתון  שהיה 

בקדושה  השדה  עצי  בין  קונו  עם  מתבודד 

מ"ב  ומחדש  השבוע  בפרשת  עוסק  ובטהרה, 

שנקודת  תלכו",  בחוקותי  "אם  בפסוק  פירושים 

גולה  "הוי  התנא:  מאמר  היא  שבהם  המרכז 

למקום תורה", לעשות בכך הכנה לגאולת ישראל 

ממ"ב המסעות של הגלות בזכות העסק בתורה 

במהרה בימינו אמן.

 מוקפלחם: מרפ מסעק  תפמדפ" כנגד תם מרפ תל ראנא פכיר
 החק תק"ת לכל מרפ מסעק  תל הגלקחק 

פשח"קת התפחעח היפחפ מש"ת הראק" היחחםר הודקת ראם פיקוק ח  לכקר, 
לוחחם רהקח גקלה למוקם  ק"הר

 פ של  ראנא פכיר אנק מ שללחם על הגאקלה ר  ח" צ"ק"הר, 
 תי"" א  כנס  חת"אל הצ"ק"ה פגלק 

 רתקע נק ופל קתמע צעו נקר על הגאקלה, 
רחקדע  עלקמק ר תל הגאקלה תלא נ גלה אשחלק למלאכח הת" 
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 משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה

הפסוק "אם בחוקותי", וסיים כמו שאמר בליל שבת: 

"כך אמר הרב הקדוש רבי חיים בן עטר", ואילו ה"אור 

החיים" סיים אחריו שוב: "כך אמר חיים בן עטר". שוב 

נתמלא רב העיר כעס על חוצפת האורח, ובעל הבית 

הפציר מהרב שיסלח לו וחזרו לביתם. 

רב  של  לביתו  שוב  הלכו  השלישית  בסעודה 

הסעודות  בשתי  שהיה  מה  על  הדבר  וחזר  העיר, 

וכשהתעורר  נשמה,  עליית  עשה  הרב  הראשונות, 

אמר י"ד אופנים חדשים ששמע במתיבתא דרקיע, 

עטר",  בן  חיים  רבי  הקדוש  הרב  אמר  "כך  וסיים 

ה"אור החיים" הקדוש שוב לא היה יכול להתאפק 

ואמר "כך אמר חיים בן עטר".

עתה כבר לא הועילו שום בקשות של בעל הבית 

להרגיע את רוחו של הרב, שראה בכך ביזיון מכוון של 

אדם פשוט, בכבוד התורה של איש קדוש שאומרים 

בשמים דברי תורה בשמו, וציוה על משמש בית הדין 

הקהילה,  של  האסורים  לחדר  האורח  את  להכניס 

ובמוצאי שבת יעיין מה יעשה בדינו. 

במוצאי שבת התעוררה פתאום רוח סערה עזה, 

מפרקת הרים ומשברת סלעים, שאיימה להחריב את 

כל הבתים של העיר. בני העיר שראו שהם נמצאים 

במצב של סכנת נפשות, ברחו אל ביתו של רב העיר 

ביודעם שהוא איש קדוש, לשאול ממנו מהו פשר 

העונש הקשה שהביא הקב"ה עליהם לפתע.

רב העיר עשה עליית נשמה ושאל פשר הדבר. ענו 

לו מן השמים, כי זהו עונש על מה שאיש קדוש כמו רבי 

חיים בן עטר כלוא בבית האסורים שלך, ואין הגיהנם 

יכול להיפתח לתקן ולזכך את נשמות הרשעים כל עוד 

שהוא אסור, וכשתוציאו אותו תשקוט הרעש.

העיר,  לרב  השמים  מן  ביקשו  זו  בהזדמנות 

שימסור להרב הקדוש רבי חיים בן עטר, כי בכך שהיה 

אסור כאן כמה שעות, כבר קיבל את עונשו במשקל 

השוה לשנה אחת גלות, ובכן כבר יוכל לחזור לביתו. 

הרב שיחרר את ה"אור החיים" הקדוש בכבוד גדול, 

והודיע לו שכבר נסתיים גלותו, וחזר לעירו לעסוק 

בתורה ובעבודת ה' בקדושה ובטהרה.

אחר  מיד  שבת  במוצאי  אבל  מקומו,  את  הרב  עזב 

הבדלה ארז את חפציו ויצא לגולה.

 פמ חפ א ד"וחע למדק
פתפ  א  מרפ האקשנחם

בהיותו בגולה עבר באיזה שדה ביום ששי בשבת, 

היו  מחשבותיו  אילן.  של  צלו  תחת  לפוש  וישב 

בחוקותי,  פרשת  השבוע  בפרשת  בתורה  שקועות 

בחוקותי  "אם  הפסוק  על  אופנים  מ"ב  אז  וחידש 

לבית  והלך  נכנס העירה  לפנות ערב  כך  תלכו". אחר 

המדרש. אחר התפלה ניגש אליו איש מכובד והזמינו 

שישבות אצלו בשבת. הרב הסכים והלך אתו לסעודת 

ליל שבת. אחר הסעודה קודם ברכת המזון אמר בעל 

הבית לאורח כי ברכת המזון יברכו אצל רב העיר, כי 

הוא איש קדוש ושומע תורה ממתיבתא דרקיע.

העיר.  רב  של  לביתו  באו  והאורח  הבית  בעל 

בעל הבית שהיה מחשובי העדה התיישב בצד ימינו 

של הרב, ובעל "אור החיים" שהיה מלובש כ"ארחי 

קודם  הסעודה  בסוף  השלחן.  בסוף  ישב  פרחי" 

להתפשטות  והגיע  העיר  רב  התלהב  המזון,  ברכת 

הגשמיות ועשה עליית נשמה.

תורה  דברי  לומר  התחיל  אליו  רוחו  כשחזרה 

י"ד  מעלה,  של  בישיבה  דרקיע  במתיבתא  ששמע 

אופנים על הפסוק "אם בחוקותי", וסיים "כך אמר הרב 

הקדוש רבי חיים בן עטר". בעל "אור החיים" שברוב 

ענוותנותו החזיק שאינו מגיע לו תואר זה, לא היה יכול 

לעצור ואמר: "כך אמר חיים בן עטר". 

רב העיר התרגז על חוצפת האורח, איך הרהיב 

איש  בשם  דרקיע  במתיבתא  ששמע  מה  לכנות 

קדוש רבי חיים בן עטר, והוא מכנה אותו חיים בלי 

שימחל  העיר  מרב  ביקש  הבית  בעל  תואר.  שום 

לאורח שלו שהוא מן הסתם אדם פשוט. נחה רוחו 

של רב העיר, ברכו ברכת המזון והלכו לביתם.

הדבר  חזר  דשבתא,  בצפרא  השניה  בסעודה 

ונשנה. בעל הבית והאורח הלכו בסוף הסעודה לביתו 

של רב העיר. הרב עשה שוב עליית נשמה, וכשהתעורר 

אמר ששמע במתיבתא דרקיע י"ד אופנים חדשים על 

מעתה נק"א עם מרפ שח"קתחם על רפיקוק חר
תיחדת הראק" היחחםר הודקת פהחק ק פגלק 

להגה"צ  ישראל"  שבטי  עשר  "שנים  בספר 

נורא  סיפור  מביא  זצ"ל  וויינשטוק  יאיר  משה  רבי 

רייזמאן  יצחק  ישראל  רבי  ששמע מהגאון הצדיק 

זצ"ל דיין בירושלים עיה"ק, ששמע מאחד מגדולי 

המקובל  הקודש  עיר  בירושלים  המקובלים  ראשי 

מחבר  בעל  זצ"ל  דוויק  שאול  חיים  רבי  האלקי 

רבינו  מכתבי  חיים"  "אוצרות  על  שלימה"  "איפה 

האריז"ל, ששמע סיפור זה ממורו ורבו הרה"ק רבי 

מדרשו  בבית  רב  שהיה  זצ"ל,  וויינגארטען  מרדכי 

של ה"אור החיים" הקדוש בירושלים עיר הקודש, 

והנה תמצית הסיפור:

בשזירת  יד  אומן  היה  הקדוש  החיים"  ה"אור 

חוטי זהב, והרוויח כסף רב בעבודה של כמה שעות 

ביום. הוא הסתפק במעט כסף לעצמו, ואת העודף 

מדרשו.  בבית  שלמדו  תורה  בני  להחזקת  הוציא 

חלות  שבוע  סוף  בכל  לחלק  היה  בקודש  מנהגו 

ששחטו  עגל  קונה  היה  חכמים,  לתלמידי  ובשר 

וחילק את בשרו לכבוד שבת. העיירה היתה קטנה 

לכן לא שחטו רק מעט בהמות.

הבהמה  מלבד  הבהמות,  כל  נטרפו  אחת  פעם 

אחד  כשר.  שיצא  הקדוש  החיים"  ה"אור  ששחט 

כי השור ששחט  מהעשירים, בעל בעמיו, ששמע 

ה"אור החיים" יצא כשר, קם והלך אל הרב וביקש 

ביקש  שבת.  לכבוד  בשר  של  מנה  לו  שיתן  ממנו 

הרב את סליחתו ואמר לו, כי הבשר מיועד אך ורק 

להשאיר  רוצה  ואינו  עניים,  חכמים  תלמידי  עבור 

אפילו תלמיד חכם אחד בלי בשר לכבוד שבת.

וה"אור  נכנס תלמיד חכם אחד,  באמצע השיחה 

החיים" כדרכו בקודש הושיט לו מנה של בשר. התקצף 

זה  גם  "וכי  ביזיון:  של  בנימה  בפליאה  ואמר  הגביר 

תלמיד חכם". הרב לא הגיב על דברים אלו ושתק. 

בליל שבת קודש חלם ה"אור החיים", כי בשמים 

זילותא  הגביר  מפי  ששמע  מאד,  עליו  מקפידים 

הוציאו  ובכן  מחה.  ולא  חכם  תלמיד  של  וביזיון 

בשמים פסק דין, שהוא צריך לקבל עליו לסבול עול 

לא  השבת  קדושת  מפאת  אחת.  שנה  למשך  גלות 


