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ידועה השאלה מדוע בחרה התורה לקרוא לשמירת חוקי התורה  בלשון הליכה 

 ", תירוצים רבים נאמרו בענין.כותל"בחוקותי  -

, אדם שהולך לעסקיו ולא מרוויח כלום, אין כל ערך "חתם סופר"מסביר ה

בהליכתו. משא"כ ההולך לבית המדרש, אע"פ שלא למד כלום יש לו שכר 

שתהיו עמלים בתורה מובטח לכם  -הליכה וזה הפירוש, "אם בחוקותי תלכו" 

 -ה, תזכו לשכר רב ולברכה מרובה שבעבור ה"תלכו", בשביל הטרחה והיגיע

"כי טוב סחרה  י"ד[ -]משלי ג'  "ונתתי גשמיכם בעתם". וזה גם הפירוש בפסוק 

מסחר כסף", במסחר בכסף פעמים שמרוויח ופעמים מפסיד, אבל בתורה 

 אפילו אם עדיין לא הצליח להשיג כבר יש לו שכר על עמלו.

"אם בחוקותי תלכו", זה  את המדרש על הפסוק "חתם סופר"לפי"ז מסביר ה

"חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך". אמר  נ"ט[ –]תהילים קי"ט  מה שכתוב

דוד, רבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני, ולבית 

דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. 

ה דוד מחשב ומבקש ללכת לבית פלוני ולבית ביאור הדברים, שבכל יום הי

דירה פלונית, אך כיון ששקל את התועלת שבדבר, ידע שאם לא יפעל ויעשה 

בו מעשה של ממש אלא יישב בחיבוק ידיים, לא תהיה בהליכה זו שום מעלה 

דרשות ששם מקבל שכר -ותועלת, לכן הביאוהו רגליו לבתי כנסיות ולבתי מ

דרכי", ומכיוון ש"טוב סחרה מכל סחורה", על כן על עצם ההליכה. "חשבתי 

"אשיבה רגלי אל עדותיך", שהרי בהליכתו לבתי כנסיות ולבתי מדרשות שכר 

הליכה בידו. לכן סמך המדרש את הדברים האלה לפסוק "אם בחוקותי תלכו", 

שהרי גם כאן באה התורה ללמדנו "כי טוב סחרה מכל סחורה", והשכר שיקבל 

 "תלכו", שלא כמו בשאר "סחורה שבעולם". האדם הוא בעבור

 

"הסבא מקלם" רבי נחום מבאר על פי משל שאמר בנו של  "דרכי מוסר"בספר 

, משל לקבוצת אנשים שהסבה סביב שולחן, והיתה עסוקה באכילה זאב זיו

ושתיה. בשעת הסעודה, לא היה הבדל בין איש לחבירו, ורק לאחר שקמו 

לדרכם, נשאר אחד מהם לשבת. התפלאו,  הסועדים מהשולחן וביקשו ללכת

מדוע ממשיך האיש לשבת? לאחר זמן ראו שהאיש קטוע רגליים, כל עוד 

הסבו סביב השולחן, לא שמו לב לכך, רק לאחר שסיימו את סעודתם, שמו לב 

שכל זמן שלא צריכים להשתמש ברגליהם, לא היה האיש שונה מחבריו, רק 

ומו של האיש הקיטע. אותו הדבר  לאחר שכל אחד קם כדי ללכת, בלט מ

בעבודת ה', ישנם אנשים שיושבים בישיבה אחת, ולומדים במשך שנים 

בצוותא בלי שיהיה הבדל בין איש לרעהו. מתי מתחילים להכיר בהבדלים 

ובשינויים? כשכל אחד פונה ו"הולך" לדרכו בעולם הגדול, רק אז ניתן להבחין 

ם". ישנם כאלה אשר כל רוח קלה מהפכת למי יש "רגליים" ומיהו "קטוע רגליי

 אותם, והם אינם יכולים לעמוד כנגדה, ולעומתם ישנם כאלה שמהלכים 

 

ביציבות איתנה, וכל רוחות שבעולם אינן יכולות להזיזם ממקומם. לכן אמרה 

תורה "אם בחוקותי תלכו", שתלכו עם התורה, שתהיינה לכם רגליים להתהלך 

מצב, כדי שיתקיים בכם "תרחיב צעדי תחתי  בהן עם התורה, בכל זמן ובכל

 [ל"ז -]תהילים י"ח ולא מעדו קרסולי" 

 

מבאר, עיקר  ]עמוד ע"ח[ רבי שמעון שקאפשיצא לכבודו של   "ספר היובל"ב

צמיחתו של האדם היא בהליכה ובהתקדמות,  וזה אפשר להשיג רק על ידי 

רה תהיה כקנין עמל התורה. רק על ידי "עבודה עצמית", מסוגל האדם שהתו

עצמי בנפשו. האדם מגיע לפסגה לא על ידי כשרונות, אלא רק על ידי עמל 

ויגיעה ועוד פעם עמל ויגיעה, כי רק היגיעה בתורה היא המפתחת את אישיותו 

זו גורמת לו להתקדמות, להתעלות, להשתלם  והליכהומשכללת אותה, 

 ולפרוח עד שמגיע לגבי מרומים. 

אומר, כשם שניכר על פניו של אדם החוזר מעבודתו היה  רבי ירוחם ממיר

הליכתו שהוא מותש מעבודת היום, כך צריך שיהיה ניכר על פני הלומד, ב

 בכובד ראש לקראת עסק התורה וחוזר הוא מעמל התורה. הולךובחזרתו, כי 

", עמל התורה צריך להיות כזה תלכוהיה אומר "אם בחוקותי  רבי משה שניידר

יפסיק מלימודו, כי יגיעתו ועמלו של בן תורה נבחן בדיבורו  לא הליכתושגם ב

ובמחשבתו בכל הזמן, גם בלכתו ברחוב. ובן תורה ניכר, שגם כשהוא הולך 

בדרכו, משנן הוא פרקי משניות וחוזר על לימודו ואין הספרים נשמטים מתחת 

 ידיו.

 

אמר באחת משיחותיו, שבחוקים שמחוקקים ממשלות, לא שייך  הרב שך

ומר שהעם "הולך בחוקיו", כי אין שום "הליכה" בקיום החוקים. וכל השמירה ל

על החוק נועדה רק כדי לאפשר את קיומו ושמירתו של השלטון, ואף אחד לא 

יעקב חוקיו ל"מגיד דבריו  -מתעלה משמירת החוקים. משא"כ בתורה ומצוות 

התורה הם  ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום", חוקי

"חוקי חיים", והמטרה היא לא רק בקיום המצוות, אלא הם נועדו כדי שיושפע 

אדם על ידם, וככל שהאדם מקיים יותר מצוות, הוא יותר מתעלה. חוקי התורה 

ניתנו לאדם מישראל כדי "שיהלך בהם", שיתעלה על ידם, וככל שיוסיף ויקיים 

 ".תלכו. "אם בחוקותי עוד חוק ועוד חוק, יתקרב ויתעלה אל יוצר כל
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לגבי עמל התורה, היה  ן חוק, מדוע התורה כתבה לשו"בית ישראל"שואל ה

צריך להיות כתוב אם בתורתי תלכו? ומתרץ, אדרבה, עמל התורה אינו כסתם 

 לימוד, עמל התורה רצוף קשיים רבים, מכשולים ומהמורות. וכן הגמ' בברכות

אומרת, במי אתה מוצא חמאה של תורה, במי שמקיא חלב שינק משדי  ]ס"ג:[

אמו עליה. זהו דרכו של עמל התורה, שבגלל כל הקשיים שבפניהם ניצב 

 מדשן ביתך
 פנינים ורעיונות נפלאים לפרשת השבוע 

 שליט"א יוסף זריצקימאוצרו של הרב 
 

 בחוקותי
 "בפתש

 

 גליון
 352מס' 

  



 ב
 

האדם, בהתחלה אינו מוצא בה טעם כאותם "חוקים" שאין אדם יורד לסוף 

 טעמם ושורשם.

 

מצוה ואין  אומרת, עבירה מכבה ]כ"א.[הסביר, הגמ' בסוטה  רבי דוד יונגרייז

"מים רבים לא יוכלו לכבות את  ז'[ -]שיר השירים ח' עבירה מכבה תורה, שנאמר 

האהבה". "חוק" מראה על קביעותו של דבר, ועל כך שאינו ארעי ואינו בר 

חילוף, שום דבר אינו מזיזו ממקומו. ואכן, יאה וראוי עסק התורה להיקרא חוק, 

זאת התורה קיימת וקבועה לעולם, שבעוד עבירה יכולה לכבות מצוה, לעומת 

 ואין העבירה מכבה אותה.

האדמו"ר רבי יצחק זליג מורגנשטרן מביא בשם  "שארית מנחם"בספר 

, שהסביר מדוע עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה, כי דבר מסוקולוב

שבא בלי יגיעה, יכול לבטל דבר שבא בלי יגיעה, ולכן עבירה מכבה מצוה, כי 

ולות לבוא בלי יגיעה. אבל אין עבירה מכבה תורה, דבר שבא בלי שתיהן יכ

 עבודה, אין בכוחו לבטל דבר שבא ברוב עמל ויגיעה.

 

מסביר את המילה "בחוקותי" מלשון חקיקה. מה ההבדל בין  "בעל התניא"

כתיבה לחקיקה? בכתיבה הדיו והקלף הינם שני דברים נפרדים, אמנם הם 

מציאויות שונות, קצת גירוד ואפשר להפריד  התמזגו, אבל הם עדיין שתי

ביניהן. אבל בחקיקה, האותיות והאבן עליה הן חקוקות, הן מציאות אחת. יהודי 

 , אלא דווקא כאותיותכתובות צריך להיות קשור עם הקב"ה לא כאותיות

, שלא תישאר בו מציאות עצמית עצמאית, אלא הוא כולו יהיה מאוחד חקוקות

מגיעים לזה? תורה אמנם לומדים בשכל, בהבנה  במחשבת התורה. איך

ובהגיון, אבל בנוסף צריך לדעת שלומדים תורה כי זהו רצון ה', להתבטל אל 

 התורה כתורה אלוקית.
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אומרת, תרגום של נביאים, יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי  ]ג'.[הגמ' במגילה 

ץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות זכריה ומלאכי, ונזדעזעה אר

, שלאחר שיש תרגום יונתן בן התוס' רי"דפרסה. מדוע הארץ הזדעזעה? אומר 

עוזיאל, לא צריך לעמול כל כך להשיג את הבנת הדברים. וא"כ, בגלל חסרון 

 עמלות שבתורה, נזדעזע העולם. 

נתנו נביאים  , "לאי"ג[ -]קה"ר א' ציין לדברי המדרש  "אוצר הידיעות"בספר 

וכתובים אלא שיהיו יגעין בהן ובתורה", הרי שכל מטרת נתינתם היא לשם 

יגיעה. ולאחר שיצא תרגום יונתן על נביאים וכתובים, היגיעה שוב אינה נצרכת 

 כל כך, לכך נזדעזע העולם.
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"חשבתי דרכי  נ"ט[ -י"ט ]ק, זה מה שכתוב בתהילים  א'[ -]ויק"ר ל"ה כתוב במדרש 

שיבה רגלי אל עדותיך", אמר דוד: רבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב וא

ואומר למקום פלונית ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי 

 לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. וזה מה שכתוב: "ואשיבה רגלי אל עדותך". 

: נתאר לעצמנו חס וחלילה בן אדם חושב ללכת םהדרשן רבי ברוך רוזנבלו אומר

לבנק והגיע לבית הכנסת, ישר נשלח אותו לנוירולוג, זוהי התחלה של מחלת 

ה"אלצהיימר". ולנו זה לא קורה הפוך? בכל יום אני אומר אני הולך לבית 

 המדרש, והיו רגלי מוליכות אותי לבנק... 

ים רבותינו, דוד המלך מה רוצה כאן דוד המלך לספר? ידוע הפשט שאומר

לימד אותנו דרך במלחמת היצר, כי כאשר היצר שומע שאתה הולך לשיעור, 

הוא יבצע "חסימה" כדי שלא תלך. אתה רוצה ללכת לשיעור, פתאום מתקשר 

אליך השכן ממול, תשמע אני צריך אותך דחוף!! אבל יש לי שיעור? זה יותר 

ה הולך לבנק, אף אחד לא חשוב, זה פיקוח נפש!!! אך אם אתה אומר שאת

יצלצל אליך. אומרים המפרשים, אומר דוד המלך, כל יום הייתי אומר ליצר 

הרע למקום פלוני ולבית דירה פלוני אני הולך, עזוב אותי! ואז יכולתי ללכת, 

לבית המדרש... התחכמתי עם היצר הרע, באותו רגע שאמרתי לו, אני הולך 

אז הוא עזב אותי, ואז יכולתי ללכת לבית  לבנק, יוצא בסך הכל לקנות דברים,

 המדרש.

 

 ט"ו( -)כ"ו  "אם בחוקותי תמאסו" ג'( -)כ"ו "אם בחוקותי תלכו" 

, וכי אין דרך אמצעית, האם האדם לא יכול להיות במצב שלא הרב שךשואל 

יעמול בתורה אך גם לא ימאס חלילה בחוקותיה ובמצוותיה? ומתרץ, אכן זוהי 

ה כתער, אם לומדים ועמלים בתורה, אז הכל מובן שאין מציאות החיים החד

שאלות בענייני אמונה כי אור התורה הוא כאור בעיניים ומתבלת את האמונה 

"טעמו וראו כי טוב ה'". אבל  -התמימה בטעם טוב עד שנופלות כל הקושיות 

אם לא לומדים תורה, אז מואסים ולבסוף שונאים את התורה ואת לומדיה, אין 

יום לחכמה ללא יראה, ואף על פי שהאמונה פשוטה ומושכלת, ומי שום ק

שמתבונן בעולם, צריך להגיע מאליו לאמונה בבורא עולם, מכל מקום אם אין 

 עמה תורה, היא אינה משנה את האדם, אין אמונה בלי תורה.

 

 ג'( -)כ"ו "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם" 

ב, במילת "אם" מרומזות כל הגאולות והגואלים שהיו כת "מנחה בלולה"בספר 

שה. בגלות פרס מהרן אלישראל והעתידים להיות. בגלות מצרים, "אם", ר"ת 

 אםשיח. וזה שנאמר "מ ליהוארדכי. לעתיד לבוא, "אם", מסתר א מדי, "אם",

הבנים שמחה", ובא הפסוק ללמד אותנו, שאין הגאולה באה לישראל אלא ע"י 

 בחוקותי תלכו". אם" -ה והמצוות שמירת התור
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  []רש"ישתהיו עמלים בתורה. 

העמל בתורה הוא תנאי בסיס לכל השפע המובטח אדם ההולך בדרכי ה'. 

הקב"ה מבטיח "ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו 

 וכו' ושכבתם ואין מחריד".

, ישנה  האות א' ב'[ -]קהלת ג'  , בכל ה"עיתים" שמנה קהלתהגר"א מוילנאאומר 

 ספותעקור נטוע", חוץ מ"עת לטעת ועת למות עת ללדת ועת לל' הפועל,  "עת 

", כי האות למ"ד מסמלת את לימוד התורה, וגובהה הרב מסמלת על רקודועת 

אומרת, "מבטלים  "ז.[]יהחשיבות הרבה ביותר שיש ללימוד זה. הגמ' בכתובות 

תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה", רואים שלוויה וחתונה יותר 

חשובים מהתורה, ולכן בעת ספוד של הוצאת המת, ובעת ריקוד של הכנסת 

 כלה אין למ"ד.



 ג
 

מבאר בדרכו על האות ל' המרמזת על לימוד התורה. בתורה יש  "בן איש חי"ה

 -]מ"א  . זהו שאומר דוד המלך בתהיליםארבעה חלקים, פשט, רמז, דרש וסוד

, אלו ארבע חלקים של הל' דלביום רעה ימלטהו ה'"  דל"אשרי משכיל אל  א'[

כלומר ארבעה חלקי לימוד התורה, ובא הפסוק לרמוז כי מי שלומד תורה  -

ביגיעה ומשקיע את כל כולו כדי להתגבר על כל הקשיים והניסיונות, יזכה 

 שביום רעה ימלטהו ה'.

 

 ג'( -)כ"ו "אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם" 

]פירוש ל'[, המזונות והפרנסה נקראים 'חוקה' וכמו  "אור החיים"כותב ה

'לחם חוקי', ואומרת התורה, אם האדם רואה שיש ה'[  -]תהילים קי"א שכתוב 

חוסר בפרנסה, זה משום שחסר לאדם בלימוד התורה ובקיום המצוות. וכפי 

מרו רבותינו במסכת אבות "אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח", שא

ויש לנו ללמוד מזה מוסר גדול, שאם לא ילמדו תורה אין הקדוש ברוך רוצה 

להשפיע 'קמח' שמרמז על פרנסה. וזה הכוונה "אם אין קמח", אם אדם רואה 

ומד כמו שאין לו קמח ופרנסה בשפע, זה סימן ש"אין תורה", שהאדם לא ל

 שהוא יכול ללמוד.

חידוש גדול, שהדבר ב'[  –]דברים ל"ב לעומת זאת, מחדש רבינו האור החיים 

משפיע גם להיפך לטובת האדם, אדם שאין לו קמח ופרנסה בשפע, אין עליו 

תביעה שילמד כל היום, ומספיק שיקבע עתים לתורה. וזה הכוונה "אם אין 

יום, זה סימן ש"אין קמח", שחסר לו תורה", אדם שאינו מסוגל ללמוד כל ה

פרנסה. ובלשון קודשו של רבינו הקדוש: "אין הקדוש ברוך הוא שואל ]תובע 

 ומבקש[ מהאדם ללמוד תורה, עד שמכין לו פרנסתו".

 

 ג'( -)כ"ו "אם בחקותי תלכו" 

 ]רש"י[שתהיו עמלים בתורה. 

געתי ולא מצאתי אל : ואמר ר' יצחק אם יאמר לך אדם י]מגילה ו' ע"ב[אמרו חז"ל 

 המהרש"אתאמן, אומר   -תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן יגעתי ומצאתי 

"האמנתי י"א[  –י'  –]קט"ז לבאר את הפסוק בתהילים:  לפי"ז אפשר]שם ד"ה אם[ 

אם יאמר  -כי אדבר אני עניתי מאד, אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב", דהיינו 

האמנתי, אבל אם יאמר  -חר עמל ויגיעה לך אדם שהבין את דברי התורה לא

הרי הוא שקרן!  -במהירות ובקלות, מבלי עמל ויגיעה  -לך שהבין "בחופזי" 

 ועליו אמרו: כל האדם כוזב.

, "קהלות יעקב"כותב בהקדמה לספרו  "משכנות יעקב"בעל  רבי יעקב ברוכין

, אדם צריך לייגע את עצמו בעסקו בתורה כדרך הפועל המתאמץ ומתייגע

"לפום צערא אגרא". לפי זה  -שכמה שיותר מצטער ועמל, כך שכרו רב יותר 

"ושבתם וראיתם בין  י"ח[ -]מלאכי ג' על הפסוק  ]ג':[מובנת הגמ' במסכת חגיגה 

צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו", כי "אינו דומה שונה פרקו מאה 

וכי משום פעם אחת פעמים לשונה פרקו מאה ואחד פעמים". שואלת הגמ', 

נוספת שלמד, ייהפך מ"אשר לא עבדו" ל"עובד אלוקים"? מתרצת הגמ', 

כשאדם מוסיף עוד פעם אחת בלימודו, גילה בזה אהבת תורה מיוחדת, לכן 

נקרא "עובד אלוקים", שהוא משנה טבעו ורגילותו למען אהבת הבורא ותורתו. 

ער על התורה יותר ויותר זוהי הכוונה "שתהיו עמלים בתורה", להתייגע ולהצט

 כדרך העמלים לפרנסתם.

 

זצ"ל שאל, מה הפשט "יגעתי ולא מצאתי אל תאמין", הרי  רבי שרגא גרוסברד

אנו רואים הרבה אנשים שיגעים בתורה ולא מצליחים, פשוט לא הולך להם, 

אז מה זה "אל תאמין", יש שיושבים ולומדים ולא הולך להם הסוגיא, וכן 

ם שהם בעלי כשרון, לא יגיעים ומצליחים. והסביר, "מצאתי" להיפך, יש אנשי

לא מדובר על ידיעת התורה, מצאתי זה להיות בן תורה, שהתורה תהיה 

מקושרת לבן אדם. בן אדם שיגע בתורה, אצלו התורה נעשית חלק ממנו והוא 

הופך להתנהג כבן תורה, וכן להיפך, אם הוא לא עומל בתורה הוא לא ישיג את 

של התורה ]אפילו שיש לו הרבה ידיעות בתורה[, מעלת התורה מגיע  המעלות

 רק ע"י עמל התורה.

  

רבי לייב , כפי ששמע מרבי ירוחם אנשיןישנו סיפור מופלא שסיפר אותו 

רבי מאיר שמחה היה קרוב משפחה שלמד חברותא עם  ר' לייב. לבקשט

פות ולא . פעם כשלמדו, התקשו בדברי התוס"אור שמח"בעל  ה מדווינסק

, מכיון שאין אנו מצליחים ר' מאיר שמחההצליחו להבין את הפשט. אמר לו 

ך להתפלל לקב"ה, אבל אני אומר לך מה להתפלל: להבין אחרי כזה עמל, צרי

נתפלל שהקב"ה יתן בליבנו "אהבת תורה". עמדנו והתפללנו, ואח"כ חזרנו 

ללימודינו, ובעזרת השם התבררו היטב כל דברי התוספות. לאחר הלימוד 

, מילא שהרב אמר להתפלל, מובן, שהרי ר' מאיר שמחהשאל החברותא את 

שכל הרוצה להחכים יבקש ממי שהחכמה שלו, אבל  ]נידה ע':[הגמרא אומרת 

לכאורה היה עלינו לבקש "והאר עינינו בתורתך להבין ולהשכיל", והרב לא 

אמר להתפלל על אלו, אלא על אהבת תורה, ומה שייכת תפילה לאהבת 

במשל, אשה היתה צריכה לצאת לסידורים  ר' מאיר שמחהתורה? ענה לו 

תינוק שלה. כשחזרה, מצאה את התינוק וביקשה משכנתה שתשמור לה על ה

בוכה, לקחה אותו, טיפלה בו עד שנרגע. שאלה את שכנתה, מדוע התינוק 

בכה? אמרה לה השכנה, השתדלתי הרבה ולא הבנתי מדוע התינוק בוכה... 

, מה ההבדל בין אמו של התינוק לבין השכנה? האמא ר' מאיר שמחהאמר 

א אבר מאבריה, וכשכואב הרגל מרגיש אוהבת את בנה, ולכן כאילו התינוק הו

כל הגוף היכן הכאב, אבל שכנה זו עובדת רק לפי השכל, כגוף זר, לא יכלה 

ואמר: התורה וישראל הם  ר' מאיר שמחהלמצוא מה כואב לתינוק. המשיך 

אחד, אלא שלפעמים מתרחקים ואז כבר לא בדיוק מבינים כל דבר, שהרי הוא 

על אהבת תורה, ורק אז יכולים לעמוד על כגוף זר. לכן צריכים להתפלל 

 סודותיה ועומקיה, ולהבין היטיב מה קשה ואיך מתרצים זאת.

 

 ג'( -)כ"ו  "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו"

  []רש"ישתהיו עמלים בתורה. 

, מה ענין עסק ועמל התורה, לשמירת מצוותיה? ומסביר, "אור החיים"שואל ה

אסור לו עם הארץ  -מרת, ולא עם הארץ חסיד, פי' או ה'[ -]ב' המשנה באבות 

לנהוג בחסידות ולהנהיג את עצמו בחומרות וגדרים כמנהג החסידים. וכל כך 

למה? ירדה תורה לסוף דעתו של אדם, לא כל אדם ראוי לחומרות ולמנהגי 

חסידות, כי לפעמים הוא אינו ראוי לכך, עלול הוא להנהיג את עצמו בחומרה 

ואדרבה, יהיה בדבר עוד איסור. וזהו שאמרה התורה "אם שלא במקומה, 

בחוקותי תלכו" ותהיו עוסקים בתורה, כי אז "ואת מצוותי תשמרו", רשאים 

אומרת,  ]ה':[ אתם להוסיף לעצמכם משמרות וגדרים, וכמו שהגמ' במועד קטן

 עשו משמרת למשמרתי. -"ושמרתם את משמרתי" 



 ד
 

 ג'( -)כ"ו  ו""אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמר

  []רש"יהוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. 

שואל, מנין לרש"י ש"אם בחוקותי תלכו" פירושו  "בהיות הבוקר"בספר 

"שתהיו עמלים בתורה"? ומסביר, לכל מצוה ומצוה יש זמן קבוע, אי אפשר 

לקיים מצות סוכה אלא בסוכות ואי אפשר לקיים מצוות אכילת מצה אלא 

ם מצוות שאין הזמן גרמן לא יכול לקיים מתי שירצה, כי כדי לקיימן בפסח. וג

צריך שיהיו את הנסיבות ותזדמן המצוה לפניו. למשל, כדי לקיים מצוות שילוח 

הקן, או מצוות השבת אבידה, עליו למצוא קן או למצוא אבידה. אבל לימוד 

ולאו דווקא התורה לא תלוי לא במקום ולא בזמן, אדם יכול ללמוד בכל מקום, 

משהו מסוים, אלא יכול ללמוד בכל מקום מה שליבו חפץ. וזה פירוש הפסוק 

"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו", שקיום המצוה תלוי בזמן ובמקום 

או בנסיבות שיזדמנו לו את המצווה, ולכן המצוות אדם "שומר", יושב ומצפה 

"ואביו שמר את הדבר", וכתב  ד[י" -]בראשית ל"ז להן שיזדמנו לפניו, וכמו שכתוב 

רש"י, היה ממתין ומצפה מתי יבוא. ואם אנו אומרים ש"את מצוותי תשמרו" 

הולך על המצוות שהאדם "שומר ומצפה להן", על כרחך "אם בחוקותי תלכו" 

הכוונה לעמל התורה שאינו תלוי לא בזמן ולא במקום, והאדם לא צריך 

 מן שירצה, בכל עת ובכל שעה."לשמור", אלא יכול לעסוק בתורה כל ז

 

כך קיימוה, בדיוק  -: כל מצוה שאנחנו מקיימים רבי ראובן קרלינשטיין מתרץ

באותו אופן, כל הדורות, מאז מעמד הר סיני. אותו שופר, אותן תפילין ואותם 

לא השתנה כלום בצורת המצוות. לא כן  -ארבעה מינים, וכך בכל מצוה ומצוה 

נה התחדשות, בכל דור מתחדשים חידושי תורה כאן יש -בלימוד התורה 

כולן  -נוספים, יותר ויותר, ו"אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו 

, אבל הוא מחדש, כמו שמבקשים א'[ -]ויקרא רבה כ"ב נאמרו למשה בסיני" 

 בתפילה: "ותן חלקנו בתורתך", זה החלק שלו.

ונה "שתהיו עמלים בתורה", כי ממילא, אם נאמר "בחוקותי תלכו", ברור שהכו

המצוות הן אותן מצוות, ורק בלימוד התורה ישנה התחדשות, הלאה והלאה, 

 בלי סוף, בבחינת "תלכו".

  

מביא מעשה בבחור בן עשירים שהסתובב בישיבת  "עולמו של אבא"בספר 

פרשבורג ולא למד, וחזר לביתו בור וריק. אביו שהיה ת"ח, הצטער מאוד, ואמר 

ליצית, שלחתי את בני שילמד בישיבה "כסף משנה" ושישיג "מגיד בלשון מ

משנה" )לימוד בכפליים(, וכך יחזור הביתה "משנה למלך", כי מאן מלכי, רבנן. 

לצערי הרב, עשה בני להיפך. את הכסף משנה ששלחתי לו הוציא על "לחם 

ע משנה" )על אוכל(, וחי בפרשבורג כ"משנה למלך", והגיע הביתה ואינו יוד

 אפילו "מגיד משנה" )אפילו משנה אחת(.

 

 ג'( -)כ"ו  "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו"

"אם בחוקותי תלכו", יכול זה קיום מצוות, כשהוא אומר "ואת מצוותי תשמרו" 

הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים "אם בחוקותי תלכו" שתהיו עמלים 

  []רש"יבתורה. 

מרת, תינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה כולה, ולפני או ]ל'.[הגמ' בנידה 

הגר"א שיוצא, בא מלאך ומכה אותו על פיו ומשכח ממנו את כל התורה. שואל 

, מדוע מלמדים אותו ואחר כך משכיחים ממנו? אלא, האדם לאחר מוילנא

ששכלו מתפתח והוא משתמש בו לדברים נוספים ולא רק ללימוד התורה, לא 

את רוחניות התורה וקדושתה ואצילותה, לכן עשה הקב"ה חסד  יוכל להשיג

עם האדם, ולימד אותו, עוד בהיותו בבטן אמו, את כל התורה כולה, כשהשכל 

נקי לחלוטין, ואח"כ משכיחים אותו. וגם זו טובה גדולה, כי אם אדם היה נולד 

א"כ, ויודע את כל התורה, לא היה לו את עמל התורה ועל מה היה מקבל שכר? ו

החסד הוא כפול, מצד אחד מלמדים אותו בעודו במעי אמו, כדי שהשכל יוכל 

לקלוט את התורה, ומצד שני, משכיחים ממנו כדי שיקבל שכר על עמל 

 , אדם לעמל יולד, לעמל התורה. ]צ"ט:[התורה. כמאמר הגמ' בסנהדרין 

 

 ג'( -)כ"ו "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם" 

  []רש"י יו עמלים בתורה.שתה

כתב: יש מצוות "ידיעת התורה" ויש "יגיעת התורה". במבט  "ציוני תורה"בספר 

שטחי נראה שיגיעת התורה היא האמצעי להגיע אל המטרה של "ידיעת 

התורה". אמנם, אם נתבונן קצת ניווכח שההיפך הוא הנכון, זה ברור שבשביל 

ד היא לשם ידיעה, וידיעה לשם לדעת את "אשר יעשון", בזה חובת הלימו

עשיה, אבל עיקר החיוב של "לימוד התורה" היא כאמצעי והיכי תימצי להגיע 

ל"ידיעת התורה", והעיקר היא הדרך של היגיעה והעמל ולא התוצאה של 

 ידיעת התורה. 

משל למה הדבר דומה, לאחד שציווהו הרופאים שחייב ללכת לבריאותו, 

ולא יעבור. אותו אחד קיים את מצוות הרופאים לפחות חצי שעה ביום, חוק 

נאמנה, ובכל יום צעד מביתו עד לעיר הסמוכה מהלך של מחצית השעה. באחד 

הימים, פגשו ידידו כשהוא יוצא מביתו ופונה ללכת לעבר העיר הסמוכה. 

לשאלת ידידו לאן פניו מועדות, השיב: אני מתכונן לצעוד כעת לעבר העיר 

בשמחה ואמר: גם אני נוסע כעת כיוון העיר, עלה על רכבי הסמוכה. פנה ידידו 

וסע איתי, תחסוך את מאמץ ההליכה. ענה לו ידידו: אין לי מה לעשות בעיר 

הסמוכה, אלא דווקא במאמץ להגיע אל העיר הסמוכה על פי ציווי הרופא 

בשביל לחזק את גופי. והנמשל פשוט, בלימוד התורה העיקר זה ה"דרך", 

והיגיעה לקנות את התורה, זהו העיקר. אמנם וודאי שידיעת  דהיינו העמל

 התורה ג"כ מצוה, אך העיקר הוא "שתהיו עמלים בתורה".

 

בספרי המוסר המשילו את האדם לחבית ריקה ששטה על פני המים 

שבתחילה קשה מאוד להחדירה לתוך המים, אולם אם מתאמצים המים 

מה. הנמשל מתאים לנו, חודרים והחבית צוללת בפנים, ואז קשה להרי

שבתחילה מאד קשה לשבת וללמוד, אולם אם אדם מחדיר לעצמו את "המים 

")אין מים אלא תורה( סוף דבר כבר קשה לצאת מהם, ושום כח שבעולם אינו 

 יכול לנתקו.

 

תמיד עודד את הבחורים לשבת וללמוד באמת וביגיעה בהזכירו "חפץ חיים" ה

ה", וציין שלא כתוב שתהיו עוסקים בתורה דברי רש"י: "שתהיו עמלים בתור

אלא עמלים בתורה. פעם בא אליו בחור וטען שזה לו כבר כמה שנים שהוא 

יושב ולומד, ועדיין לא נהיה רב או דיין או ראש ישיבה, ומשום כך כוונתו לעזוב 

שהקדוש ברוך הוא לא ביקש משום אדם "חפץ חיים" את הישיבה. ענה לו ה

ישיבה, או מורה צדק, אלא ביקש שנעמול בתורה, ואין  להיות דיין או ראש

חשוב לקדוש ברוך הוא כמה הספקנו בלימודינו, אלא כמה למדנו ביום בעמל 



 ה
 

וביגיעה, וממילא אין לשום אדם להתעצב על הספקיו בלימוד וכו'. וכבר 

את הדפים אלא את התבטא פעם אחד הגדולים: "אין הקדוש ברוך הוא מונה 

של תורה תלויה ברצף הלימוד, וכאשר אדם זוכה לעמול השעות". עמלה 

 בתורה ללא הפסקות הוא הולך ומתעלה ומגיע אל המנוחה ואל הנחלה.

שיש ללמוד מוסר מהתרנגולת שצריכה לדגור על הביצה  חכמי המוסרואמרו 

ברציפות. מפני שאם היא תדגור חמש דקות ותפסיק ועוד חמש דקות ותפסיק, 

שמהביצה לא יצא כלום, אלא, היא תסריח ולא תהיה  בסופו של דבר לא רק

. וכן לגבי קומקום חשמלי, אם ידליק את הקומקום ויכבה שימושאויה לשום ר

ושוב ידליק ויכבה לעולם המים לא ירתחו, אולם אם ירתחו ברציפות הרי 

שיגיעו אל המטרה הנכונה. והנמשל: אם ישב וילמד ברציפות הרי הוא מגיע 

 אם חלילה הוא לומד בהפסקות לא יגיע לעולם לגדולה.לגדולה, אולם 

 

, את הקושיה הגדולה על התנא רבי חיים שמואלביץעל פי זה באר הגאון 

האלוקי רבי עקיבא, הרי רבי עקיבא לאחר שהלך ללמוד שתים עשרה שנה, 

וכבר עמד להיכנס לביתו, אלא ששמע את אשתו אומרת לשכנה: 'אם היה 

ד י"ב שנה', מיד הלך רבי עקיבא ולמד עוד י"ב שנה, שומע לי ישב וילמד עו

וחזר עם כ"ד אלף תלמידים. ולכאורה תמוה מדוע לא נכנס לפחות לומר 

לרעייתו יישר כח, ישב וישתה משהו עמה ויחזור ללימודיו? אלא, שאינו דומה 

לימוד של עשרים וארבע שנה ברציפות לשתיים עשרה שנה ועוד שתים 

 עשרה שנה.

ללו נוקבים ויורדים חדרי בטן, עד היכן כוחה של התמדה ועמלה של הדברים ה

תורה, וחובה עלינו ללכת ולהתאמץ יותר לעמול בתורה, כי היא חיינו ואורך 

 ימינו ובה נהגה יומם ולילה. )כותנת פסים(

 

 ג'( -)כ"ו "אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם" 

 ]רש"י[ תורה.שתהיו עמלים ב -אם בחוקותי תלכו 

: "תנו רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן ]דף כ"ח.[כתוב בגמרא בסוכה 

וכו', גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן רבי יוחנן בן זכאי. אמרו עליו 

על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא הלכות וכד', דבר גדול 

 דבר קטן, הויות דאביי ורבא". דבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה,

, מדוע "הויות דאביי ורבא" נקראין דבר קטן? וכי כל כך קל רבי ברוך בערשאל 

ללמוד סוגיות "דאביי ורבא"?! והרי, כמה צריך לעמול ולהתעמק, עד שזוכים 

להבין סוגיה אחת. ותירץ תירוץ נפלא, וביארו בדרך משל: מעשה באדם שטייל 

הנה הוא רואה את חבירו טובע בים, מפרפר בין חיים להנאתו על שפת הים, ו

למוות, וזועק להצלתו. תיכף ומיד, קופץ הוא לתוך המים, ומושך את חבירו מן 

המים. כל העיר רעשה על המעשה הנועז שעשה שהציל את חבירו ממות 

לחיים. והנה למחרת, ניגש אליו יהודי שאינו מכירו, ומבקש ממנו טובה, לפרוט 

זומנים, ומסביר לו שהוא זר, אין אחד שמכירו, והוא זקוק בדחיפות לו צ'ק למ

למזומנים. והלה נעתר לבקשתו ולמרות שאינו מכירו, נותן בו אימון שהצ'ק 

 בסדר, ונותן לו תמורת הצ'ק מזומנים... 

אם נשאל על שני הסיפורים הללו, מהו נקרא דבר גדול ומהו דבר קטן? בוודאי 

הוא המעשה הראשון שהציל אדם, ו"כל המקיים נפש יאמרו כולם, דבר גדול 

, והדבר הקטן הוא מ"ה[ -]סנהדרין פ"ד אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא" 

 המעשה השני.

ואמר, טעות היא בידינו, במעשה הראשון כאשר  רבי ברוך בעראך לא כן, נענה 

וכי  הוא רואה את חבירו טובע בים ומשווע לעזרה ובידו לעזור לו ולהצילו,

זהו דבר קטן. אבל  -היתה לו ברירה אחרת? וכי היה יכול לחמוק ולא להציל?! 

המעשה השני, כשבא אליו אדם שאינו מכירו, מעולם לא היה עימו שיג ושיח, 

ומבקש ממנו טובה לפרוט לו שטר למזומנים! הרי היה יכול להתחמק ולהציע 

לא נעתר מיד לבקשה לו שיפנה לאחרים בבקשה זו. ועם כל זה, לא התחמק, א

 ועשה את הטובה בשמחה. זהו דבר גדול.

זהו שאמר רבי ברוך בער, "הוויות דאביי ורבא" היינו ללמוד תורה, וכי יש לנו 

ברירה אחרת לא ללמוד?! כיצד ניראה בלי תורה?! "כי הם חיינו ואורך ימינו". 

יע בספר אם כן, זהו דבר קטן, משום שפשוט הוא שצריכים ללמוד תורה.  )הופ

 "נפלאותיך אשיחה"(

 

 ד'( -ג'  -)כ"ו "אם בחוקותי תלכו וכו' ונתתי גשמיכם בעתם" 

  []ויק"ר ל"ה י"א"גשמיכם" ולא גשמי כל הארצות. 

צריך להבין, הרי הדבר ברור שמדובר על גשם שיורד בארץ ישראל ולא בגשם 

ה הכוונה בדברי המדרש שהגשם יהי "באר יוסף"של שאר הארצות? מבאר ה

בזכותכם ולא בזכות שאר גויי הארצות, כי אם תלכו בחוקות ה' ותשמרו 

מצוותיו,  אז יהיו הגשמים שלכם ובזכותכם, ולכן "ונתתי גשמיכם בעתם" ולא 

 גשמי כל הארץ. 

, אחרי ששמע מלך אפריקי את משפטי א'[ -]פכ"ז כעין זה מצינו במדרש ויק"ר 

, שאלו, האם יורדים גשמים העוול והרשע הנוהגים אצל אלכסנדר מוקדון

בארצכם. ענה, כן. אמרו לו, הרי זה בזכות הבהמות, משום "ורחמיו על כל 

מעשיו". ומסיים המדרש, זה מה שכתוב "אדם ובהמה תושיע ה'", אדם בזכות 

בהמה. וזהו שנאמר "גשמיכם", גשמים שלכם, בזכותכם, כי כשאין מעשי 

 הבהמות ובעלי החיים. האדם מתוקנים, יתכן שירדו הגשמים בשביל

 

 ד'( -ג'  -)כ"ו "אם בחוקותי תלכו וכו' ונתתי גשמיכם בעתם" 

שואל, מדוע יבואו הגשמים בשכר עמל התורה? ועוד יש  "כתנות אור"בספר 

בעתם" ולא ונתתי גשמים בעתם? גשמיכם להקשות, מדוע כתוב "ונתתי 

יקים בראש השנה אומרת, שאם היו ישראל צד ]י"ז:[ומתרץ, הגמ' בראש השנה 

ונפסק להם גשמים מרובים, ולבסוף קלקלו את מעשיהם, הקב"ה לא משנה 

את פסק הדין להוריד הרבה גשם, אלא שהוא מוריד גשמים שלא בזמנם ועל 

אומרת, שעבירה מכבה מצוה  ]כ"א.[ אדמה שאינה צריכה. והגמ' במסכת סוטה

אומרת,  ]ק"ט:[מות שעשה אדם, אבל אין עבירה מכבה תורה שלמד. והגמ' ביב

שכל האומר שאין לו אלא תורה ואינו רוצה לקיים את המצוות כי די לו בלימוד, 

אז גם תורה אין לו, שאינו מקבל שכר על לימוד התורה שלו. כלומר, שרק 

לומד על הלומד על מנת לעשות ולקיים שכר תורתו הרבה מאוד, אבל אם אינו 

גשמים מרובים  ו"ז יוצא, שאם נגזרכלום. ולפי המנת לקיים, אז תורתו אינ

בשביל שכר לימוד תורה שלמדו על מנת לקיים, גם אם חלילה חטאו אח"כ, 

אין עבירה מכבה תורה שנלמדת לשמה, אלא מוכרחים הגשמים לבוא בזמנם. 

וזה הפירוש בפסוק, "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו" ותהיו עמלים 

ורתכם נחשבת תורה ומגיע לכם שכר בתורה על מנת לשמור ולקיים, אז ת

מרובה, ואפילו עבירה לא תוכל לכבות את השכר הזה, אלא "ונתתי גשמיכם", 

הגשמים שלכם שכבר נגזר עליכם "בעתם" ובזמנם הראוי. אבל אם לא תהיו 



 ו
 

עמלים בתורה על מנת לעשות, כי אז אין זה נחשב לימוד התורה, והעבירה 

שהגשמים אמנם ירדו, אבל לא במקום שצריך תוכל לכבות מצוה, ואז תפסידו, 

 אותם.

 

מסביר בדרך צחות. כשיש מזג אוויר יפה  "וידבר משה"בספרו  רבי משה פולק

והשמש זורחת על הארץ, מתפתים אנשים ללכת לטייל ברחובות, ואינם באים 

לבית המדרש ללמוד תורה. לפעמים צריך הקב"ה להוריד גשמים שלא 

העם לבית המדרש. אבל כשתהיו עמלים בתורה,  בעיתם, בשביל להכניס את

אז "ונתתי גשמים בעתם", כלומר, רק לצורך התבואה, רק לצורך שתתן הארץ 

 את יבולה ועץ השדה יתן פריו.

 

 ד'( -ג'  -)כ"ו  "אם בחוקותי תלכו וכו' ונתתי גשמיכם בעתם"

ם כתוב בספרא, "בחוקותי תלכו", מלמד שהקב"ה מתאווה שיהיו ישראל עמלי

, מה ענין חוקות "תפארת יהונתן"בספרו  רבי יהונתן אייבשיץבתורה. שואל 

התורה לגשמים בעתם, והרי זה דבר טבעי שהגשמים יורדים בחורף? ומתרץ, 

אומרת, שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים, ולפעמים  ]ס"ד.[הגמ' ביבמות 

דבר תכלית עצירת הגשמים היא בגלל תפילותיהן של ישראל. אבל יש 

שהקב"ה מתאווה יותר, וזהו עמל התורה. וזה הפירוש כאן "אם בחוקותי 

שתהיו עמלים בתורה, ואז עמל הלימוד בתורה רצוי לפני הקב"ה יותר  -תלכו" 

מהתפילה, ולכן "ונתתי גשמיכם בעתם" ואין צורך עוד בבצורת כדי שיתפללו 

 על הגשמים.

 

גשמיכם בעתם ונתנה הארץ "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו" ונתתי 

 ד'( -ג'  -)כ"ו יבולה" 

 ד'( -)כ"ו  "ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו"

שואל, מדוע מסתפקת התורה בברכה  "טעמא דקרא"בספרו  רבי חיים קניבסקי

"ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו וכו' ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם 

ברכה של שפע ועשירות, כמו בברכות  לבטח בארצכם" ולא מוסיפה ומברכת

שבפרשת כי תבוא "ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה וכו' יצו ה' אתך את 

, שתיתן הארץ פי עשרה ח'[-ג' -]דברים כ"ח הברכה באסמך ובכל משלח ידיך" 

יותר מכפי צרככם? ומתרץ, ששם מדברת התורה לכלל ישראל, ולכן בירכם 

מדברת התורה בתלמידי חכמים, וכמו  משה בברכה של עשירות, אבל כאן

שתהיו עמלים בתורה, והלא לתלמיד חכם  -שאמרו חז"ל "אם בחוקותי תלכו" 

אין זו ברכה שיש לו יותר מכפי צרכו, שהרי זה מבטלו מתלמוד תורה. ומהי 

הברכה ההולמת והראויה לו? שיהא לו די מחסורו וכל צרכו, לא פחות ולא 

 יותר.

  

אברך אחד כשדמעתו על לחיו. בקול רועד סיפר  ן בריזלר' זלמפעם ניגש אל 

לו שנכשל בשוגג באכילת שוקולד חלבי לפני שעברו שש שעות שלימות 

נראה נרעש כולו  ר' זלמןמאכילת בשר, מבקש הוא להראות לו דרך תשובה. 

לשמע השאלה, "אוי ווי", עם הבשר והחלב נוכל להסתדר, אך גיוואלד! מה 

ברך בן תורה? את זאת אינני יכול להבין כלל! לא אוכל עושה שוקולד אצל א

 להבין זאת!

 

 ד'( -ג'  -)כ"ו "אם בחוקותי תלכו וכו' ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה" 

, כשם שעל פי חוקי הטבע "ונתתי גשמיכם בעתם" הסבא מסלבודקאאומר 

 , ש"אםכחוק טבע ממשגורם ל"ונתנה הארץ יבולה", כך מובטחים אתם 

 בחוקותי תלכו" אז "ונתתי גשמיכם בעתם".

 

 ד'( -)כ"ו "ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו'" 

, יש המתקשים בתוככי ]הופיע בספר "לב שלום"[שאל בדרשותיו  רבי שלום שבדרון

ליבם, מדוע כאשר התורה עוסקת במצב שעם ישראל לא ילכו בחוקות ה' 

ת, הקללות ממלאות כמעט שתי פרשיות שלימות, בפרשת ויבואו עליהם קללו

בחוקותי, ובפרשת כי תבוא. ומנגד, כאשר עוסקת התורה בברכות, הרי שכל 

הברכות מסתיימות בתשעה פסוקים בודדים בלבד, כששני הפסוקים 

 והיכן הוא כל העולם הזה?!... -האחרונים כבר עוסקים בעולם הבא... 

ורה בקצת יותר מעשרה פסוקים בברכות, מול גם בפרשת כי תבוא עוסקת הת

 חמישים פסוקים של קללות.

, לפעמים כאשר הקשתי זאת בדרשה בציבור, ראיתי על כמה הוסיף ר' שלום

מבין הציבור שמבלי משים, הנידו קלות בראשם כאומרים הן הן והעלו חיוך 

 בקצה שפתם, ומכאן למדתי שיש קושיות שפוחדים לשאול.

כל זה קשה, רק אם אין את ה"בחוקותי תלכו" שתהיו עמלים אומר ר' שלום, 

בתורה. אבל בשעה שראש כל הברכות מתחילות בעמל התורה, אזי אלו 

התשעה פסוקים או השבעה פסוקים שעוסקים בעולם הזה, הינם כשבעה 

 אפסים הנעמדים לימינו של המספר אחד, שהוא "אם בחוקותי תלכו"!

יים על ידי "אם בחוקותי תלכו", בשבילו, יש כלומר: שמי שקיבל את הטעם בח

בנותן טעם להוסיף את כל הברכות של העוה"ז שיוסיפו וישביחו את טעם 

 החיים של תהיו עמלים בתורה, אך אם דעה חסרת, מה קנית?...

אם אין את העיקר, והאדם מחפש להשביע את נפשו בעולם מ"העוה"ז" או אז 

א די בתשעה פסוקים, כי גם לא יהיה די יש כאן אכן קושיא גדולה, שבודאי ל

 בתשעים פסוקים...! שהרי "גם הנפש לא תמלא". 

 

 ד'( -)כ"ו  "ונתתי גשמיכם בעתם"

  []רש"יבשעה שאין בני אדם לצאת, כגון בלילי שבתות. 

מעשה ברבי חנינא בן דוסא, שהלך בדרך וירד גשם.  ]כ"ד.[מסופר בגמ'  בתענית 

ו בנחת וחנינא בצער, פסק הגשם. כשהגיע לביתו, אמר: רבש"ע, כל העולם כול

אמר, רבש"ע, כל העולם כולו בצער וחנינא בנחת, וירד גשם. אמר ר' יוסף, מה 

הועילה תפילתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים לגבי ר' חנינא בן דוסא, שהיה 

"פנינים מתפלל "אל יכנס לפניך תפילת עוברי דרכים".  לפי"ז מבאר בספר 

"אם בחוקותי תלכו", ויהיו כל ישראל כולם  - "ילקוט גרשוני"בשם ה יקרים"

צדיקים, ויתקיים אצל כל אחד: "צדיק גוזר וה' מקיים", א"כ, מתי ירד גשם, 

שהרי אי אפשר שלא יזדמן בכל שעה אדם מישראל בדרך ויתפלל שיפסקו 

 גשמים. לכן יתן הקב"ה גשמים בלילי שבתות, שאז כל אחד מישראל בביתו.

 

: כותב לבאר דברי רש"י באור יקרות, על פי המסופר במדרש, "בני יששכר"ה

ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא, כיצד אלוקיכם מוריד גשמים 

בשבת, הלא הוא מעביר בכך מרשות לרשות? ענה לו ר' עקיבא: העולם הוא 

לא כחצירו של הקב"ה, ולכן הכל רשות אחת לפניו. ושאלו על כך המפרשים: ה
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במקום אחר דרשו חז"ל ש"כשחרב בית המקדש השליך הקב"ה גט פיטורין 

, ואם כל העולם הוא כחצירו של הקב"ה, מה מועיל ]מדרש פליאה פ"ה[ לישראל"

? ]גיטין ע"ז.[הגט, הלא "זרקו לה בתוך ביתו או בתוך חצירו אינה מגורשת" 

שם זרק את ותירצו, הקב"ה הקנה לישראל מקום בתוך חצירו ארץ ישראל ול

הגט. לפי זה מובנים הפסוקים, "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו" 

ממילא לא יחרב בית המקדש, וא"כ הקב"ה לא ישליך גט לישראל וממילא הוא 

לא יקנה לישראל את ארץ ישראל, אלא כל העולם יהיה כחצירו של הקב"ה, 

, כי ברשות ולכן "ונתתי גשמיכם בעתם" גם "בלילי שבתות" כפירוש רש"י

 אחת אפשר לטלטל.

 

מתרץ, אם עם ישראל היו שומרים שמיטה, הם היו מצהירים  "אמרי יצחק"ה

בכך שהארץ שייכת לקב"ה, ואם כן באמת לא היה מקום לגט לחול )כדין הזורק 

גט בחצירו( ולא היו גולים למרות החטאים שעברו. אבל כיון שלא שמרו 

א שלהם ולא של הקב"ה, ממילא שמיטה, א"כ הצהירו שלשיטתם הארץ הי

!!! ולכן יש מקום לגט לחול. ולכן בעוון שמיטה דווקא בחצר שלהםהגט נזרק 

יצאו לגלות, וזה אומר התנא שגלות באה לעולם בעוון אי שמירת שמיטה 

 דווקא.

 

 ד'( -)כ"ו "ונתתי גשמיכם בעתם" 

וריד הֶגֶשם או , כיצד נכון לומר, משיב הרוח ומרבי יוסף חיים זוננפלדשאלו את 

הָגֶשם? והוא ענה, שכדאי לומר ֶגֶשם בסגול ולא בקמץ, כי אנו לא רוצים גשם 

 בקימוץ אלא בשפע, ובעתו הנצרכת.

 

 ד'( -)כ"ו "ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" 

, מדוע כל הברכות הגשמיות המוזכרות בתורה, הן רק רבי שמשון פינקוסשואל 

יני "חקלאות", כגון שדות וכרמים. מדוע התורה אינה מבטיחה עשירות בעני

בכסף וזהב, או ריבוי נכסים כמו קרקעות ובתים? והתשובה, כשברשות האדם 

זהב או יהלומים, הוא מרגיש את עצמו מבוסס ובטוח, וכבר אין לו את הצורך 

ותו, לתלות עיניו כלפי מעלה ולבקש סייעתא דשמיא, שהרי הברכה כבר ברש

זהב אינו מתקלקל, וביהלומים אפשר לקנות הכל, ובטוח הוא בעושרו, שאפילו 

אם יהיה רעב בארצו, הוא יקח את כספו, ייסע למדינה אחרת ויחיה שם כמו 

עשיר. לכן נותן הקב"ה לאוהבו עשירות כזאת שלא תנתק אותו ואת ליבו 

אינן מהקב"ה, עשירות התלויה בגשם, בשמש ובשאר תופעות טבעיות ש

בשליטת האדם אלא בידי הקב"ה בלבד, ועל ידי זה, ככל שהאדם עשיר יותר 

ודואג על קיום נכסיו, אדרבה, ליבו קשור יותר לשמים וזקוק לתפילה ולבקשת 

סייעתא דשמיא תמיד. וא"כ, נמצאנו למדים, שברכותיו של הקב"ה כפולות 

ל שהברכה רבה הן: ראשית, בברכה עצמה טמון עושר מאין כמוהו. ועוד, שככ

יותר, התלות בקב"ה והדבקות בו גדולים יותר. ומה הן הברכות והמתנות 

היקרות ביותר? הבריאות, הבנים והחיים עצמם, דברים אלו אי אפשר לשמרם 

בכספת, הם ביד ה' והוא אשר שומרם. ואם ירגיש האדם שתמיד נצרך הוא 

ויהיו עיניו תמיד  לבקש על פרנסתו, ושחייו וחיי משפחתו מופקדים ביד ה',

 תלויות בו, כך יתרבו לו ברכות עוד ועוד.

 

 ד'( -)כ"ו "ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" 

]פסוק כ'[ יבולה", ואילו להלן  הארץבפסוק זה שעוסק בברכות כתוב "ונתנה 

את יבולה", שמשמעותו  ארצכםבפסוקים העוסקים בקללות נאמר "ולא תיתן 

: יהודי צריך ד"ת לפ"ש[]" "שר שלום מבעלזאתם, מסביר הארץ שלכם ולא ארץ ס

לדעת כי "לה' הארץ ומלואה", וכאשר הוא מבין זאת מתקיים בו "ונתנה הארץ 

יבולה". אבל אם האדם חי במחשבה שהארץ היא שלו 'אני בניתי' 'אני נטעתי' 

'אני בעשר אצבעותיי וכו''... אז הקב"ה מפסיק לו את השפע. ולכן נאמר 

ה "ולא תיתן ארצכם את יבולה", בגלל שאתם חושבים שהיא "ארצכם", בקלל

 לכן היא לא תיתן לכן את יבולה.

רבי אהרון בעתם"? תירץ  גשמיכםאך א"כ קשה מדוע נאמר בברכות "ונתתי 

שליט"א )שמעתי בשם הרב ש. לווינשטיין שליט"א(: כתוב בגמרא  דב רוזנטל

שנה תהיה שנה שחונה, ואחרי כך אם הקב"ה גזר בראש השנה שה ]ראש השנה[

עשו תשובה, אז מעט הגשם שהיה אמור לרדת יורד במקומות הנכונים ובזמנים 

הנכונים. ולכן נאמר "ונתתי גשמיכם", דהיינו הגשמים שגזרתי לכם בראש 

 השנה, הם ירדו "בעיתם", בעת הנכונה לתועלת.

 

 ד'( -)כ"ו ו" "ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פרי

, מדוע בגשמים כתוב "ונתתי", ואילו ביבול הארץ רבי דוד סולובייצ'יקשואל 

פריו"? ותירץ, הגמ' יתן הארץ יבולה ועץ השדה  ונתנהופירות השדה כתוב "

אומרת, אמר ר' יוחנן, ג' מפתחות ביד של הקב"ה, שלא נמסרו  ]ב'.[בתענית 

חיה ומפתח תחיית המתים. לכן בידי שליח, ואלו הן מפתח הגשמים, מפתח ה

כתוב "ונתתי", כיון שמפתחות הגשמים הוא רק בידיו של הקב"ה, אבל יבול 

 יתןהארץ יבולה ועץ השדה  ונתנהשהארץ מוציאה, שזה ע"י שליח, כתוב "

 פריו".

 

"ונתתי גשמיכם בעתם וכו' והשיג לכם דיש את בציר וכו' וישבתם לבטח 

 ו'( -ד'  -)כ"ו  ם ואין מחריד"בארצכם ונתתי שלום בארץ ושכבת

כותב לפרש פסוק זה על פי מה שהגמ' במסכת תענית  "זכרון יצחק"בספר 

אומרת, שהיה איש אחד שהתחייב מלקות בבית דינו של רבא. הלקהו  ]כ"ד:[

רבא, ומת. נשמע הדבר בבית המלכות אצל שבור מלכא, רצה המלך להעניש 

אל תתעסק עם היהודים, מפני שמה  איפרא הורמיז: -את רבא. אמרה לו אמו 

שהם מבקשים מאלוקיהם הוא נותן להם. למשל, כאשר הם מבקשים ממנו 

גשם, הוא מוריד. אמר לה המלך, זו לא חכמה, כי בוודאי הם מבקשים בחורף, 

ואז ממילא יורד גשם. נראה אותם מבקשים גשם בתמוז, ויבוא גשם. שלחה 

, ואכן, ביקש רבא שירד גשם וירד. איפרא הורמיז לרבא שיבקש גשם בתמוז

בא אליו אביו בחלום, ואמר לו שלא יישן הלילה במיטתו, מפני שהטריח את 

הקב"ה להוריד גשם שלא בזמנו ויש שדים שרוצים להתנקם בו. ואכן, מספרת 

הגמ', החליף רבא את מקומו באותו לילה, ובבוקר מצא את מיטתו הרגילה 

שלפעמים מוכרח אדם לבקש מהקב"ה להוריד מלאה חורים של סכינים. יוצא, 

גשם שלא בזמנו, כדי שיראו השונאים ויפחדו, וכתוצאה מזה הוא לא יכול 

לישון בלילה במיטתו. ולפי"ז מבואר הפסוק שלפנינו, "ונתתי גשמיכם בעתם", 

ועל ידי זה "והשיג לכם דיש את בציר" ולא אצטרך להוריד לכם גשם שלא 

 ואין מחריד". בזמנו, וממילא "ושכבתם
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 ד'( -)כ"ו  "ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו"

  []רש"יועץ השדה יתן פריו, הן אילני סרק. 

 ]מ'.[שואל, מנין לרש"י זה? ומסביר, שהגמ' בברכות  "שארית יעקב"בספר 

אומרת, בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה, יצא, לפי שגם האילן יצא מן 

לא יצא. וזו כוונת רש"י כאן, שהיה קשה לו, כיון שנאמר  האדמה. אבל להיפך,

"ונתנה הארץ יבולה", למה אמר שוב "ועץ השדה יתן פריו", הרי פירות האילן 

 בכלל פירות הארץ? אלא על כרחך, בא לרבות אילני סרק.

 

 ד'( -)כ"ו  "ועץ השדה יתן פריו"

  []רש"יהן אילני סרק, ועתידין לעשות פירות. 

וכי לא היה  -שואל, לשם מה יש צורך בשינוי סדרי טבע  אב" "ביתבספר 

מספיקה הברכה "אם בחוקותי תלכו" שאילני הפרי יתנו את פריים בשפע? 

ומסביר, במעשה בראשית לא מצאנו שנבראו אילני סרק, שהרי בפסוק כתוב 

 , מנין שנבראו אילניז'[ -]כלאים א'  רק "עץ עושה פרי", אולם כך כתוב בירושלמי

סרק, מ"עץ עושה פרי". ולכאורה היכן באמת רמוז בפסוק זה שנבראו אילני 

סרק? אכן, על הפסוק "עץ עושה פרי" כתוב ברש"י שהציווי היה שיהא טעם 

העץ כטעם הפרי, אך הארץ שינתה והוציאה רק "עץ עושה פרי" ולא שהעץ 

ות של כטעם הפרי. לפי זה אפשר לומר, שרק על ידי שינוי זה נתהוותה מציא

אילני סרק. וכשם שנשתנה הציווי שהיה מלכתחילה לגבי העץ, כך גם נשתנה 

"אילני סרק". לפי" מבוארת היטב הברכה  -לגבי הפירות ונוצר עץ בלי פירות 

הן אילני סרק שעתידין ליתן פירות,  -שנתברכו ישראל "ועץ השדה יתן פריו" 

"אם בחוקותי תלכו",  אכן, הבטחה זו אינה בתורת שכר, אלא מבטיחה התורה

אז יבוא העולם על תיקונו וינהג על פי מנהגו שהיה קודם החטא, וממילא שוב 

 לא תהא מציאות של "אילני סרק" כלל.

 

 ה'( -)כ"ו "והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע" 

, מדוע ב"דיש", שלא כמו ב"בציר", הוסיפה התורה וכתבה "כלי יקר"שואל ה

, אכן, הלחם היוצא מן הדיש הוא מוצר בסיסי בחיי "כלי יקר"ה"לכם"? מסביר 

האדם ולא מותרות, ולכן הריהו "לכם". לעומת זאת, היין היוצא מן הבציר, זה 

 לא מצרך הכרחי, כי אם מותרות, ולכן אינו "לכם", להנאתכם, אלא לשם מצוה.

 

 ה'( -)כ"ו  "ואכלתם לחמכם לשבע"

, כשנותנים לאדם לחם ישן, הוא לה מוואלוז'יןרבי איצמהו אותו שובע?  מסביר 

לרוב מטבל אותו בדברים טובים כדי להשביח טעם הלחם, אבל כשנותנים לו 

לחם טרי וחם, אדרבה, יעדיף לאכול אותו כמו שהוא, כדי שלא יתבטל בפיו 

טעם הלחם. זהו שאמרה התורה "ואכלתם לחמכם לשובע", שארצכם תוציא 

תרצו לאוכלו לשובע כמות שהוא ללא תוספת.  לחם כל כך טוב וטעים, ש

וה"אור החיים" אומר, הלחם יהיה כל כך טעים, שיוסיפו ויאכלוהו למרות 

 , רווחא לבסומי שכיחא.]ז':[שכבר אכלו לשובע, וכמו שהגמ' אומרת במגילה 

 

 ה'( -)כ"ו "ואכלתם לחמכם לשבוע" 

 ]רש"י[אוכל קמעה ומתברך במעיו. 

ב ומחסנים מלאים תבואה, כמ"ש וישן מפני חדש וקשה הרי יהיה שפע ר

מסביר בדרך  "אוצר צדיקי הדורות"תוציאו, וא"כ מדוע אוכל קמעה. בספר 

משל, מה ההבדל בין סעודת שבת של עשיר לבין סעודת שבת של עני, שניהם 

קונים חלות גדולות לשבת, אבל העני משביע עצמו מן החלה, ודגים ובשר יש 

א בטל בשישים בחלה, אבל העשיר ממעט באכילת החלה לו בצמצום רב, והו

כי יש לו מעדנים ברבורים ושליו ודגים, ולבסוף הסעודה כשמגיע זמן ברכת 

המזון נזכר שעדיין לא אכל כזית חלה, ואז אוכל בדוחק קצת חלה להשלים 

 שיעור כזית.

ועליו נאמר ואכלתם לחמכם לשובע, כשאתם כבר שבעים, ואוכל קמעה 

 כי כבר התברך במעיו משאר המאכלים. מהחלה, 

 

 ה'( -)כ"ו  "והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשובע"

  []רש"יאוכל קמעה והוא מתברך במעיו. 

, אחרי שמילאו אוצרותיהם ויוכלו לאכול כל שבעם, לשם "חתם סופר"שואל ה

אומרת, שבשעת  .[]ק"דמה יש צורך בברכה זו? ומסביר, שהגמ' בכתובות 

פטירתו של רבי, זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה, אמר, רבש"ע, גלוי וידוע 

לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. ואמרו 

בתוס', שכתוב במדרש, "עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו, יתפלל 

דה מרבי. רואים, שריבוי שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו", ומביאה את העוב

המאכל מונע מלזכות בדברי תורה, וברכה גדולה היא איפה שיכניס האדם כמה 

שפחות מזון לתוך גופו, ומעט המזון יתברך במעיו וישביעו, כיון שעל ידי מיעוט 

 המזון יוכל האדם במקום זאת להכניס יותר דברי תורה אל תוך גופו. 

 

, שמביא את דברי "ישמח משה"פי דברי ה, מתרץ על רבי יוסף שאול נתנזון

הגמ', שלעיוור קשה להגיע לתחושת שובע, משום שחלק ניכר מתחושת 

השובע נובע מראיית המזון. אף אנו, כולנו "עיוורים", אין ספק שכל מה 

שהקב"ה עושה, הרי זה לטובה, אלא שאנו איננו יכולים לראות שזה טוב. 

אה לנו בבקשה שזה טוב, ואז נהיה מבקשים אנו אפוא "שבענו מטובך", תר

שבעים.  אומר בעל ה"שואל ומשיב" כך גם בפסוק שלפנינו", מאחר ונראה את 

השפע של הדיש ושל הבציר, נהיה שבעים, ויתקיים "ואכלתם לחמכם 

 לשובע", אוכל קמעה ומתברך במעיו.

 

, העולם חושב כי השובע בא כתוצאה מריבוי האכילה, אבל רבי  ירוחם מתרץ

ניסיון מלמד, כי יש כאלה המרבים באכילה ועדיין בטנם תחסר. לעומתם, יש ה

המסתפקים באכילה מועטת ואוכלים לשובע נפשם. צא ולמד, לא האכילה 

הניתנת באוכל היא המשביעה. כשאין ברכת ה', לא ברכת ה' משבעת, אלא 

קים ישבע גם אם ירבה באכילה. לכן, אף על פי שכבר נתברכו בשפע, עדיין זקו

 הם לברכה מיוחדת על השביעה.

  

"נודע נכנס משכיל אחד ביום חורף סוער, וראה את ה "נודע ביהודה"אל בית ה

יושב מול התנור הבוער ולומד תורה, מתוך ישוב הדעת. אמר לו  ביהודה"

המשכיל: רואה אני כי לכבוד הרב כבר לא יהיה עולם הבא. מילא אני, בחוץ 

ה, אז ודאי יהיה לי עולם הבא, אבל לרב?!!!! ענה קופא מקור, וסובל בעולם הז

: להיפך! הרי זה ק"ו: אם אני לא משקיע כלום בעולם הזה, "נודע ביהודה"לו ה

וכזה "עולם הזה" כבר יש לי, אז העולם הבא שלי שאני משקיע בו כל כך הרבה, 

בוודאי ובוודאי שיהיה לי. ואצלך, הפוך, אם כל כך הרבה אתה משקיע בעולם 



 ט
 

ה, וכזה "עולם הזה" יש לך, אז עולם הבא שאתה לא משקיע בו כלום, בוודאי הז

 ובוודאי שלא יהיה לך.

 

 ו'( -ה' -)כ"ו "ואכלתם לחמכם לשובע וכו' ונתתי שלום בארץ" 

שמא תאמרו הרי  -אוכל קמעא והוא מתברך בתוך מעיו. "ונתתי שלום בארץ" 

לומר ונתתי שלום בארץ. מאכל הרי משתה, אם אין שלום אין כלום, תלמוד 

  []רש"י

, איך תלוי מאכל ומשתה ל"ונתתי שלום בארץ", עד "פנים יפות"מקשה בספר 

כדי כך שרש"י אומר הרי מאכל הרי משתה, אם אין שלום אין כלום, מדוע אם 

 ]כ'.[ יש מאכל ומשתה לא יהיה שלום? ותירץ על פי דברי הגמ' בברכות

קדוש ברוך הוא, אתה אמרת שאינך שאומרת, אמרו מלאכי השרת לפני ה

נושא פנים ואינך לוקח שוחד, ואילו לישראל אתה נושא פנים, כמו שכתוב 

"ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום". אומר להם הקב"ה, וכי לא אשא פנים 

וברכת", והם מדקדקים על  ושבעת לישראל, שאני כתבתי בתורה "ואכלת

ה נושא פנים לישראל ונותן שלום, עצמם עד כזית ועד כביצה. יוצא, שהקב"

מכיון שעל אף שעדיין לא שבעים כי אכלו רק כזית, בכל זאת מברכים. אך כאן 

מבטיחה התורה שיאכלו מעט, והמאכל מתברך במעיים, הוי אומר שאין כאן 

מקום לנשיאת פנים, כי כבר לא עושים לפנים משורת הדין מכיון שכבר 

 "ונתתי שלום בארץ". שבעים, לכן באה ההבטחה שאע"פ כן

 

 ו'( -)כ"ו  "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד"

בחידושיו מפרש את הקשר שבין שני חלקי הברכה. על שאול "חתם סופר" ה

המלך מסופר, שהעלה את שמואל הנביא באוב, כי עמד לצאת למלחמה ולא 

ידע מה יהיה. זהו שנאמר "ונתתי שלום בארץ", לא תהיה מלחמה, ממילא 

"ושכבתם ואין מחריד", לא יהיה צורך להחריד את המתים ממשכבם על ידי 

 העלתם באוב.

 

 ו'( -)כ"ו  "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד"

"מתוקה שנת העובד אם מעט ואם הרבה יאכל והשבע   י"א[ -]ה' כתוב בקהלת 

ובין אם לעשיר איננו מניח לו לישון". העני היה ישן טוב מאוד בין אם אכל מעט 

אכל הרבה, אבל דבר אחד מטריד את מנוחתו ולא מניח לו לישון, מה מטריד 

, "השובע לעשיר איננו מניח לו לישון", האלשיך הקדושאת מנוחת העני? אומר 

כלומר, העושר של השני, למה לו יש ולי אין, זה מטריד את מנוחתו. אומר 

שכבתם חרות, ויוצא ש"ה"כתב סופר", "ונתתי שלום בארץ", ואז אין קנאה ות

 ", אפשר כבר לישון בשקט בלילה.ואין מחריד

 

 ו'( -)כ"ו "וחרב לא תעבור בארצכם" 

הבטחת הקב"ה ללומדי התורה על מניעת חרב בארצם, אינה רק שכר על עצם 

המצוה שהם מקיימים, כי אם גם שמירה מפני כל הפרעה העלולה להפסיק את 

, "רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל ה'[ -ג' ]לימודם, כפי שאומרת המשנה באבות 

המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ". מבאר זאת 

, העולם נברא על מנת ללמוד ]מובא בחוברת "מזקנים אתבונן"[ רבי אהרן ליב שטיינמן

תורה, וכל קיום העולם הוא בזכות התורה, ולכן לא תיתכן מציאות בעולם 

וע את לימוד התורה, ולכן אדם שקיבל על עצמו עול תורה ומצוות שתוכל למנ

בכל כוחו, יזכה שכל המפריעים והמעכבים את לימודו יתבטלו מאליהם. טענה 

זו טענה ברוריה לרבי מאיר, כשאמרה לו, כי על אף שהכל בידי שמים חוץ 

מיראת שמים, מכיון שהנערים שבשכנותו מפריעים לו בעבודת ה', יכול הוא 

 להתפלל שישובו בתשובה, ואכך אכן היה. 

 

 ו'( -)כ"ו  "וחרב לא תעבור בארצכם"

אין צריך לומר שלא יבואו מלחמה, שהרי כבר נאמר "ונתתי שלום בארץ", אלא 

  []רש"יאפילו לעבור דרך ארצכם ממדינה למדינה. 

, איזו מעלה אם החרב עוברת או לא? ומתרץ, רבי יהונתן אייבשיץשואל 

רב עוברת, זה גורם לידי חזרה בתשובה והתקרבות להקב"ה, שכאשר הח

ותשובה זו מיראה והיא דרגה יותר נמוכה מתשובה רגילה, אבל גם תשובה כזו  

מועילה. אבל כשישראל ילכו בחוקות ה' וישמרו את מצוותיו, ממילא יגיעו 

לידי אהבה ויראה פנימית, ולא יהיו זקוקים עוד לאמצעים שיביאום לתשובה 

ראה חיצונית. זהו שאמרה תורה "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו מי

וכו' וחרב לא תעבור בארצכם", שלא תהיו זקוקים כלל לאמצעי זה כדי לעורר 

 אתכם להתקרב אל ה'.

 

 ח'( -)כ"ו  "ונפלו אויבכם לפניכם לחרב"

  []רש"ישיהיו נופלים לפניכם שלא כדרך הארץ. 

רואים שזה "לא כדרך הארץ"? ומתרץ, כשדוד  שואל הרבי ר' העשיל, מהיכן

]בשם  רש"י"ויפול על פניו ארצה", אומר  מ"ט[ -]שמואל א', י"ז הכה  גלית כתוב  

, לא היה צריך ליפול אלא לאחוריו כדרך הנופלים, אלא כדי שלא מדרש תהילים[

יצטרך דוד לילך לחתוך ראשו. מכאן רואים שדרך הנופלים ליפול לאחוריהם, 

כתוב כאן "ונפלו אויבכם לפניכם", שהתורה מבשרת להם "שיהיו נופלים  ולכן

 לפניכם שלא כדרך הארץ", כדי לחסוך להם את ההליכה.

 

 ט'( -)כ"ו "ופניתי אליכם" 

תי. ת"י שנים שעמד בית ראשון, -כותב, "פניתי" נוטריקון פני"בעל הטורים" 

, ט"ז[ -]דברי הימים ב', ז'  ים"היו פני שם, כמו שנאמר "והיו עיני וליבי שם כל הימ

בארץ",  דרור אבל לאחר שגלו, "אנא פנה דודך". וגם על הפסוק "וקראתם

" עולה גם ארבע מאות ועשר, רמז כמנין דרור שנים דרוראומר בעל הטורים, "

 שהיו חופשים בארץ משנבנה הבית.

 

 ט'( -)כ"ו  "ופניתי אליכם"

  []רש"יאפנה מכל עסקי לשלם שכרכם. 

, ראו מה גודל השכר הצפון לצדיקים "דעת תורה"ב רבי ירוחם ממירתב כו

לעתיד לבוא, שהתשלום לא נעשה רגיל, אלא הקב"ה כביכול מתפנה מכל 

 עסקיו, שגם הם כשלעצמם אינם אלא הטבה והשפעת הטוב לעולם.

 

 ט'( -)כ"ו "ופניתי אליכם והפריתי אתכם" 

  []רש"יבפריה ורביה. 

, מה הסמיכות של "ופניתי אליכם" ל"הפריתי ייבשיץרבי יהונתן אשואל 

אומרת על הפסוק "סביביו נשערה  ]קכ"א:[אתכם"? ומסביר, הגמ' ביבמות 

מאוד", מכאן שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה. ולפיכך, כידוע היה 
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הארון מכלה בשבט לוי, והיה מקום לחשוש שאחרי שהקב"ה אמר "ופניתי 

בהם, לכן כותבת התורה מיניה וביה "והפריתי אתכם",  אליכם", שמא גם יכלה

 שתהיו פרים ורבים.

 

 י"ב( -)כ"ו  "והתהלכתי בתוככם"

, מה שייך לשון "והתהלכתי" להשראת השכינה? "העמק דבר"שואל הנצי"ב ב

ומסביר, אמנם השכינה במקדש היא בקרב בני ישראל, אבל ההשגחה הפרטית 

יש לאיש, כל אחד ואחד בהתאם למעשיו אינה שווה בכולם, אלא משתנית מא

 מאחד לאחד. מתהלכתולדרגתו. נמצא, שהשגחת ה' 

 

 י"ב( -)כ"ו  "והתהלכתי בתוככם"

בתוכם", וכאן  ושכנתיכתוב " ח'[ -]שמות כ"ה מעיר, שבעשיית המשכן הספורנו 

, רק בתוכם בתוככם".  ומבאר, במשכן,  הקב"ה השכין עצמו והתהלכתיכתוב "

 -]שמות כ"ט  "אשר אוועד לך שמה", וכן ו'[ -]שמות ל'  , וכמו שכתובבמקום מסוים

"ונועדתי שמה לבני ישראל". אבל בפרשתנו, "אם בחוקותי תלכו", אז  מ"ג[

בתוככם", לא  במקום אחד ירד  כבוד ה' כפי שהיה במשכן, אלא  והתהלכתי"

יהיו צדיקי ה' בתוכם וייראה כבודו בכל מקום שיהיו. ואכן, בכל מקום שיתהלך 

הדור, שם יהא משכן ה', וכמו שנאמר "השמים כסאי והארץ הדום רגלי וכו' 

 [ב' -א' -]ישעיה ס"ו ואל זה הביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי" 

 

 י"ג( -)כ"ו  "ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות"

שואל, בברכת המזון אנו מבקשים  רבי שלמה זלמן אולמן אב"ד ביסטריץ

הרחמן הוא ישבור עולנו מעל צווארנו", ומדוע לא מבקשים כלשון הפסוק, "

הרחמן הוא ישבור מוטות עולנו? ומתרץ, דרך העולם,  כאשר איכר  גומר את 

עונת החריש, הוא שובר מוטות העול, ולשנה הבאה כשיצטרך לחרוש שנית 

את  יקח מוטות חדשים וישים אותם בעול. אבל אם האיכר גמר בליבו לעזוב

שדותיו, הוא גם שובר את העול עצמו. וזה הפירוש כאן, "אשר הוצאתי אתכם 

מארץ מצרים ואשבור מוטות עולכם", רק את המוטות, כי העול יחזור שוב 

בגלויות אחרות הבאות. אבל אנו מתפללים, שהקב"ה ישבור גם את העול 

 עצמו, ויגאלנו גאולה שלימה, שלא יהיה לנו עוד עול גלות אחרת.

 

 י"ג( -)כ"ו "ואולך אתכם קוממיות" 

  []רש"יבקומה זקופה. 

]ברכות , איך עולה הדבר בקנה אחד עם מה שאמרו חז"ל "חתם סופר"שואל ה

"המהלך בקומה זקופה כאילו דוחק רגלי השכינה"? אלא, הפשט בגמ'  מ"ג:[

 ]ה'.[הוא, שכל המתגאה בליבו, השכינה מסתלקת ממנו, וכמו שהגמ' בסוטה 

, "אין אני והוא יכולין לדור בעולם", ועל אחת כמה וכמה אם אף מתהלך אומרת

בגאווה ובקומה זקופה. אבל אם האדם משפיל את עצמו ומתנהג בהכנעה לפני 

השכינה, והקב"ה הוא זה שמגביהו ומוליכו בקומה זקופה, כי אז כמובן אין 

", השכינה מתרחקת ומסתלקת ממנו. וזהו מה שכתוב "והתהלכתי בתוככם

וכתב רש"י "אטייל אתכם בגן עדן כאחד מכם", ולכן "ואולך אתכם קוממיות" 

 בקומה זקופה. -

 "וכל קומה לפניך תשתחווה".

 

 י"ג( -)כ"ו  "ואולך אתכם קוממיות"

  []רש"יבקומה זקופה. 

מסופר, שהסבא מסלבודקא היה מקפיד על צורתם  "תנועת המוסר"בספר 

ם זקוף, ראשם ישר ועמידתם איתנה ויציבה. החיצונית של תלמידיו, שיהיה גופ

"המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע אמות, כאילו  ]מ"ג:[ואת הגמ' בברכות 

דוחק רגלי השכינה", היה מסביר שהכוונה לזקיפות קומה פנימית. אין כל רע 

בגב זקוף ובראש מורם, להיפך, התנועות החיצוניות משפיעות על הפנימיות. 

 ת לזקיפת המחשבה ויציבות הדעת.זקיפות קומה מסייע

 

היה אומר, הדרגה הגבוהה ביותר של השתחוויה היא,  רבי ברוך ממז'יבוז'

שאדם נראה עומד בקומה זקופה, אך בתוכו פנימה כולו השתחוויה. ועל זה 

, ששלושה דברים  ראויים לחסיד לדעת, לרקוד רבי מנחם מנדל מוורקאהוסיף 

 ק בדממה.בישיבה, להתכופף בעמידה ולצעו

 

 י"ד( -)כ"ו  "ואם לא תשמעו לי"

אמר בדרך  רבי שלמה מקשאנובמנהג ישראל לקרוא את הקללות בלחש. 

חידוד, ידוע מהזוהר שבכל הקללות טמונים סודות נסתרים, והם כולם רומזים 

לברכות עצומות. יוצא שפרשת התוכחה היא "סוד אחד גדול", וסוד כידוע 

 מספרים בלחש.

 

 י"ד( -)כ"ו עו לי" "ואם לא תשמ

 ]רש"י[ להיות עמלים בתורה, לדעת מדרש חכמים.

, ענין זה כשלעצמו, לא כל כך חמור, וודאי לא מגיע לו הנצי"ב מוואלוז'יןאומר 

עונש כזה גדול. רק הפסוק מתאר איך יצה"ר מפתה את האדם, ומתחיל איתו 

הרע שלא  בדבר קל וקטן, עד שבסוף מפילו לתוך התהום. בהתחלה מפתה יצר

יעמול כ"כ בתורה, וכשהדבר עולה בידו, האדם יורד בדרגתו עד שבכלל אינו 

"ולא תעשו את כל המצוות האלה", עד שבסוף מגיע לשפל  -מקיים מצוות 

"ואם בחוקותי תמאסו", ואף מוסיף  -המדרגה וגוער באדם שהולך בדרך ישרה 

ם", אלא גם את להידרדר "ואם את משפטי תגעל נפשכם", לא רק את ה"חוקי

ה"משפטים". "שכך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר 

 []שבת ק"ה: לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה והולך ועובד"

הולך ומונה  ט"ו[ -]פסוקים י"ד ראש ישיבת בריסק, רש"י   רבי דוד סולוביצ'יקאומר 

ותי תמאסו", לא למד, לא עשה, את שבעת חטאיהם של ישראל, "אם בחוק

מואס באחרים העושים, שונא החכמים, מונע את האחרים מעשות, כופר 

בעיקר. רואים, שגם אם האדם הולך ומדרדר עד כדי "כופר בעיקר", מ"מ הוא 

נענש גם על כך "שלא למד", וכמו שכתב רש"י "ואם לא תשמעו לי להיות 

 יענש הכופר בעיקר.עמלים בתורה", גם על כך שלא עמל בתורה י

 

 י"ד( -)כ"ו  "ואם לא תשמעו לי"

בפרשת בחוקותי יש ארבעים ותשע קללות, ואילו בפרשת כי תבוא יש כפול, 

על דרך הרמז, ארבעים ותשע  רבי אהרן קוטלרתשעים ושמונה, מדוע? מבאר 

קללות שבפרשת בחוקותי הם כנגד ארבעים ותשע שערי בינה וארבעים ותשע 

רבעים ותשע כוחות הנפש שבאדם. ובחומש דברים יש שערי טומאה וא

תשעים ושמונה, שתים כנגד כל כח שבנפש. ומדוע יש להכפיל את העונש? כי 



 יא
 

שהוא מצד עצמו פוגם ומקלקל  - עצם החטא בכל חטא יש שני קלקולים. א'.

אומרת, אין ערוד ממית אלא החטא ממית.  ]ל"ג.[ומעניש, וכמו שהגמ' בברכות 

אחר שהקב"ה ציווה, והוא חטא, הריהו כעובר על צו המלך  שבחטאהמרידה ב'. 

ומורד במלכותו יתברך. לכן הכפיל משה רבנו את עונשו של החוטא, הן מצד 

עצם החטא והן מצד המרידה. אבל הקב"ה ברחמיו, לא תבע את החוטא אלא 

 רק על עצם החטא שפגם וקלקל.

 

 י"ד( -)כ"ו "ואם לא תשמעו לי" 

  []רש"יה המכיר את רבונו ומתכוין למרוד בו. אין לי אלא ז

זצ"ל, משגיח ישיבת מיר, היה אומר: כאן גילו לנו חז"ל  רבי ירוחם ליוואוויץ

הקדושים את עמקי כוחות הנפש של האדם, שלמרות שלמראה עינינו פעולת 

העבירה, הדבר אשר עשה למעשה נמשכת מחמת איזו הנאה ותאווה על דבר 

אחרת שבזה, מגלה לנו התורה שלא זה הסיבה הראשונה, זה או מאיזו סיבה 

אלא הסיבה הראשונה היא כח מיוחד של מרידה בה', הכח הראשון המביא את 

האדם לידי העבירה הוא ממרידה בה', התחלת העבירה מתחילה ביודע את 

 ריבונו ומכוון למרוד בו וכתוצאה מזה כבר באות אחרי כן כל הפעולות.

  

 י"ד( -)כ"ו י ולא תעשו" "ואם לא תשמעו ל

בהר סיני הקדימו ישראל נעשה לנשמע, כי שם הם העידו על התבטלות 

בתורה  -ולא אומות העולם  -מוחלטת של רצונם לרצון ה', ומכח זה הם זכו 

הקדושה. לעומת זאת, כאשר חסרה באדם התבטלות בפני רצון ה', ורצונו שלו 

ם יקדים שמיעה לעשייה, לא יועיל אינו עולה בקנה אחד עם רצון ה', אז גם א

 הדבר בידו, כשאין "רצון" אין כלום.

 

 ט"ז( -ט"ו  -)כ"ו "ואם בחוקותי תמאסו וכו' אף אני אעשה זאת לכם" 

: נסעתי באוטובוס, "מגיד מישרים"בשם  רבי יצחק זילברשטיין שליט"אסיפר 

ורים לפני ישבו שני בחורים, ודיברו ביניהם על המלחמה בדרום. אחד הבח

אמר בלהט 'צריך להפסיק לספק להן חשמל, לסגור להם את המים ולא לספק 

להם אוכל ודלק... לא יתכן שבזמן שהם תוקפים את ערי ישראל הם ממשיכים 

לייצר טילים לאור החשמל שלנו, שותים מים שלנו ואוכלים אוכל שלנו... וכל 

תי אליהם, אומר הרב זה כדי שיהיה להם כח ויכולת לירות טילים עלינו'... פני

ואמרתי, 'סליחה שאני מתערב אבל תרשו לי לומר משהו: 'בקשר למלחמה 

אני חושב שאילו דברים בטלים של ממש, כי הרי הקב"ה אומר 'מלחמות אני 

אבל  []עבודה זרה ב':עשיתי', דהיינו כל מהלך המלחמה נתון בידיו של הקב"ה בלבד 

. כאשר האדם חוטא הוא מכאיב מה שכן למדתי מכם זה מוסר השכל ענק..

לקב"ה. והנה בשעה שהאדם חוטא, הקב"ה מספק לו חמצן לריאותיו, חשמל 

למוחו שיפעל, מים לשתות וכח לנוע. והוא ממשיך להשתמש בכל הטובות 

 הללו... למה? לחטוא ולזרוק טילים ולהכאיב לקב"ה'???

 

 ט"ז( -)כ"ו "אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה" 

הקללה הראשונה היא בהלה. נסתכל סביבנו באיזו בהלה אנשים חיים. פעם 

לאנשים היה זמן, היום לאיש אין זמן. ככל שמשתכללים,  כך יש פחות ופחות 

זמן. פעם לשלוח מכתב לקח יומיים, היום בעזרת הדואר האלקטרוני, בשניות. 

כונית פעם היו נוסעים ממקום למקום בעגלה והיה זמן, היום נסיעה במ

במהירות של שמונים קמ"ש נחשבת לנסיעה איטית. אומר הקב"ה, בהלה זו 

, הבהלה למה באה? אתה רבי זלמן סורוצקיןהקללה הגדולה ביותר. אומר 

קיצרת בעבודת ה', קיימת מצוות בבהלה, לכן מידה כנגד מידה הכל נעשה 

 בבהלה.

 

 ט"ז( -)כ"ו "והפקדתי עליכם בהלה את השחפת" 

אומרת, בעוון חלה אין ברכה במכונס, שנאמר "אף  ]ל"ב:[ שבת הגמ' במסכת

אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת", אל תיקרי בהלה 

, מנין שאין ה"בהלה" עצמה "דברי אליהו"ב  הגר"א מוילנאאלא בחלה. שואל 

לה? ומתרץ, חלה אלא בהקללה, כמו השחפת והקדחת, ומהיכן נלמד שזה לא ב

בהלה כמו שכתוב הה היתה קללה, היתה התורה צריכה לכתוב את אם הבהל

לגבי השחפת והקדחת "את השחפת ואת הקדחת", אלא על כרחך "בהלה" 

 אינה שם קללה, ולכן אל תיקרי בהלה אלא בחלה.

 

 ט"ז( -)כ"ו "את השחפת ואת הקדחת" 

בא לעשיר קמצן, לבקש ממנו תרומה. עד שהעשיר הסכים  הרב מפוניבז'מרן 

להוציא את ארנקו, הוא העביר את הרב שבעה מדורי גיהנום. לבסוף כשכבר 

עמד להוציא את ארנקו, אמר לרב: רגע, יש לי חידה לרב! אם הרב יידע לענות, 

פעמים  ארבעהילה בת ארבעה אותיות, שיש בה אתן לרבי התרומה. איזוהי מ

 י"ז[ -]י"ד ם קמץ בזה אחר זה? ענה לו הרב מיידית, המילה נמצאת בספר דברי

"הרחמה". נאלץ העשיר לתת את תרומתו, אבל ביקש מכבוד הרב לשמור את 

החידה לעצמו ולא לגלותה לאחרים, כי עתיד הוא להשתמש בחידה גם להבא. 

פנה הרב אל העשיר הקמצן ואמר לו, "אף אני אחוד לך חידה: מהי המילה 

ה. אמר לו הרב, פעמים פתח בזה אחר זה"? לא יודע, ענ ארבעהופיע בה שמ

 כתוב בקללות "את הקדחת", וזאת אתה תשמור לעצמך...

 

 י"ז( -)כ"ו "ונסתם ואין רודף" 

רודף,  המנוסה ללא רודף, קלה מהמנוסה מפני הרלכאו, הגר"א מוילנאשואל 

שאין  כשמביטים לאחור ורואים -שרודפים  כי כשאין רודף בפועל ורק נדמה

וסוף ץ עת שרודפים אחריו ממש, אז אין קב נוחו ויעמדו מלנוס. אבלירודף 

מאיימת  אם כן הלא היה לו להשתמש בלשון למנוסה, והרי כאן מדובר בקללה.

 ?'ונסתם מפני רודפיכם' -יותר 

"והאלקים יבקש את הנרדף"  ט"ו[ -]ג' , על הפסוק בקהלת הגר"א מוילנאמסביר 

רודף" ו"נרדף",  דרשו חז"ל, אפילו צדיק רודף רשע, וכל כך למה? כאשר יש "

הנרדף זקוק לרחמים והצלה מיד רודפהו, לכן הקב"ה, בעל הרחמים, ניצב 

לימינו, להושיעו ולהצילו מיד ה"רודף". אך כל זאת כאשר אכן יש "רודף", אבל 

כאשר אין "רודף", הרי לא יזכה ה"נרדף" לסייעתא דשמיא ולמידת הרחמים 

 הרי זו קללה. מן השמים. ולכן כש"ונסתם ואין רודף אתכם",

 

 )כ"ו  י"ט("ושברתי את גאון עוזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחושה" 

  []רש"יגאון עוזכם זה בית המקדש. 

מסביר "גאון עוזכם", השובע, כטעם וישמן ישורון, והגאה אם  "אבן עזרא"וה

 . הגאווהישבר יפול וישח. מה שמביא את האדם לחטא, זו 



 יב
 

. בא יהודי אל הרב, רבי ראובן קרלינשטייןיא מה שסיפר , מב"אש דת"בעלון 

וביקש ממנו עצה נגד הגאווה, איך נפטרים מהגאווה? שאל היהודי. אמר הרב, 

היכנס לבית המדרש, ותחכה לי ליד הבימה, כרגע אני טרוד מאוד, חכה לי שם 

 ואתפנה אליך. 

ו על העסק נכנס אל הרב יהודי אחר וביקש עצה מהרב, אנשי מס הכנסה פשט

תלך ליד בית  -שלי, ודורשים ממני סכומים שאין לי, מה לעשות? ענה לו הרב 

המדרש, ליד הבימה נמצא יהודי שאמרתי לו להמתין, תבקש ממנו עצה. נגש 

אליו היהודי, והחל לתנות את צרותיו עם מס הכנסה. עצר אותו הממתין, ואמר 

ליך ואתה תתן לי עצה לו, טעית, אני לא הרב. אבל הרב אמר לי שאלך א

ותפתור את בעיותי. חזרו שניהם לרב, למה הרב שלח אותו אלי, שאל הממתין, 

"וכי יש לי ראש" בשביל עצות כנגד מס הכנסה. אמר הרב: "אתה לא יכול לעזור 

 לו? טוב, תחזור ותמתין ליד הבימה". 

, אח"כ נכנס יהודי אל הרב, שעומד להשיא את בתו וכסף אין. אמר לו הרב

"תיגש לביהמ"ד, שם עומד יהודי ליד הבימה, הוא יעזור לך". ניגש אבי הבת 

אל היהודי שלנו, והחל לפרט את סכומי הכסף שלהם הוא זקוק לצורך 

החתונה. עצר אותו הממתין, ואמר לו "למה הרב שלח אותך אלי"? וכי אני יודע 

ר לו? טוב, לתת עצות?!  ניגשו שניהם אל הרב, אמר הרב: אין לך כסף לעזו

 תחזור אל בית המדרש ותמתין לי שם. 

בינתיים נכנס יהודי עם ריאה של בהמה שיש עליה שאלה, שהרב יפסוק. שלח 

אותו הרב אל מיודענו ליד הבימה. "מאיפה שאדע לפסוק לך"? תמה הממתין 

וגרר את היהודי לרב. אמר לו הרב, "תפסוק לו לגבי הריאה, האם היא כשרה"? 

ן כלום בעניינים אלו, אני לא יודע מאיזה צד פותחים את השולחן "אני לא מבי

 ערוך". "טוב" אמר הרב, "תמתין לי ליד הבימה".

נכנס אל הרב יהודי, עגלון, שעגלתו נתקעה בבוץ, והוא זקוק לכמה בחורים 

מבית המדרש שיעזרו לו לחלצה. "אין בעיה", אמר הרב, "תיגש ליד הבימה, 

אותו". שוב השתומם מיודענו על שהרב הפנה אליו שם עומד יהודי ותשאל 

אנשים לפתור להם בעיות, ונגיש אל הרב: רבי, עברתי ניתוח לא מזמן, ובכלל 

אני יהודי חלש... איך אוכל לחלץ את העגלה מהבוץ. פנה הרב אליו ואמר לו, 

אין לך. הלכה? הרי אתה לא יודע מאיזה צד לפתוח את  -אין לך. כסף  -שכל

שכחת מתי היה לך, ואתה מחפש עצה כנגד הגאווה? ממה אם  -כוח השו"ע. 

 כן יש לך גאווה? 

קניבסקי וגם ביקש ממנו עצה רבי חיים קניבסקי ]א.ה. ושמעתי שאדם הגיע ל

נגד הגאווה. שאל אותו ר' חיים, האם סיימת את הש"ס פעם אחת? ענה לו, לא. 

 גאות"?...[פנה אליו ר' חיים בתמיהה: "אם כן, ממה יש לך להת

 

 כ'( -)כ"ו "ותם לריק כחכם" 

אחת מן הקללות שאותן מונה הקב"ה בפרשה זו, היא, שהכח יתכלה לריק. 

, לפעמים חושב אדם ]הובא בחוברת "מזקנים אתבונן"[ הרב שטיינמןוהוסיף על כך 

שכוחותיו לא יתכלו לעולם, והוא שוכח שהם ניתנו לו קצובים ומדודים 

משקיע אנרגיות בעניינים צדדיים, ובויכוחים שאינם  משמים. משום כך, הוא

משמעותיים, ואז כאשר הוא מגיע לעשייה שלשמה נועד, אין לו את הכוחות 

ואת הסייעתא דשמיא לעשות זאת, ונמצא שהוא מפסיד את עולמו ואת 

תכליתו. הרב הביא מספר דוגמאות לאנשים שארע להם כך, שבשל דברים 

דולים מאוד שהיו יכולים לזכות בהם, ולעומת זאת, צדדיים הם איבדו דברים ג

לאנשים שנהגו ההיפך, ניצלו את כוחותיהם, ולכן הצליחו לייסד משהו שדורש 

הרבה מאוד כח ואנרגיה. אחת מן הדוגמאות לכך היא "החזון איש", שהיה ידוע 

כאדם חלוש במיוחד, אבל מאחר ובמשך כל חייו שמר על עצמו מפני ויכוחים 

 , הוא הצליח בסופו של דבר העמיד את המצוות התלויות בארץ.מיותרים

 

 כ'( -)כ"ו "ועץ הארץ לא יתן פריו" 

, מהו שינוי הלשון שבין הברכה לקללה. בברכה נאמר "ועץ הסטייפלרשואל 

לא יתן פריו"? ומתרץ, שכאשר הארץ יתן פריו", ובקללה נאמר "ועץ  השדה

השדה, ולכן הוא נקרא "עץ  הברכה מצויה והכל פורח, העץ נמצא בתוך

השדה", שכל השדה מסביבו פורח. לעומת זאת בזמן הקללה, כשאין זריעה 

וקצירה וממילא אין יבול, גם שדה אין אלא העץ נמצא "בארץ", אלא שהתורה 

 הוסיפה ואמרה שגם העץ עצמו לא יתן פריו.

 

 כ"א( -)כ"ו "ואם תלכו עמי קרי" 

, אסור לעשות מלאכה בעודו מברך ברכת יף ג'[סע -]או"ח סימן קצ"א  השו"עכתב 

, "שלא תטעה לומר דווקא בשעת ברכת המזון אסרו הט"זהמזון. כתב על כך 

בעשיית מלאכה ולא בשאר ברכות או תפילה, אלא וודאי בכל מילי דמצוה לא 

יעסוק בשיחה אחרת וכו' כי זה מורה על עשיית המצוה בלי כוונה אלא דרך 

נכלל במאמר תורתנו "ואם תלכו עמי בקרי", שפירושו אף ארעי ומקרה". "וזה 

שתלכו עמי, דהיינו עשיית המצוה, מ"מ היא בדרך מקרה וארעי. נראה לי 

שבכלל איסור זה יש גם כן שלא יעסוק בתורה באותה שעה, כי זה גורם גם כן 

על ברכת המזון שהיא על הצד המקרה והזדמן ואפילו עוסק במצוה זו ועוסק 

 רת עמה אינו נכון, כי אחד מבטל חבירו".במצוה אח

 

 כ"ה( -)כ"ו "חרב נוקמת נקם ברית" 

, מדרך העולם כשמלך כובש מדינה זרה, אינו מעניש את הנצי"בכותב 

התושבים, אפילו שנלחמו נגדו, כי לא עשו כל עבירה בזה שלא רצו שמלך זר 

אז יעניש  ישלוט עליהם. אבל כשאנשי מדינתו מרדו בו והמלך השתלט עליהם,

את המורדים. הקב"ה כרת ברית עם ישראל במעמד הר סיני, וכשמורדים בו, 

 הוא משתמש בחרב נוקמת נקם ברית.

 

"ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא 

 כ"ו( -)כ"ו  תשבעו"

"ואפו עשר נשים וכו' מחוסר עצים. והשיבו לחמכם במשקל שתהא התבואה 

ונעשית פת נפולה ומשתברת בתנור והן יושבות ושוקלות את השברים נרקבת 

  []רש"ילחלקם ביניהם, "ואכלתם ולא תשבעו" זה מארה בתוך המעים בלחם. 

, שיש פה שלוש קללות, ששלושתם "פנים יפות"כותב ההפלאה בספרו 

קשורות זו בזו, קללה רודפת את חברתה. בהתחלה יהיו מחוסרי עצים, אבל 

אומרת, ממלאה  ]י"ז.[בזה יתרון ומעלה, וכמו שהגמ' במסכת ביצה  עדיין יש

אשה כל התנור פת, מפני שהפת נאפית יפה בזמן שהתנור מלא. משקל של 

לחם שנאפה, קל יותר ממשקל הבצק שממנו נאפה הלחם, וכשהוא לא נאפה 

טוב, משקלו נשאר ככובד הבצק, לכן ממשיכה התורה "והשיבו לחמכם 

חרי שהפת תיאפה בתנור, משקלה יהיה כמו ששקלה לפני במשקל", שגם א

האפיה, שלא תיאפה טוב. וזהו הקללה, שאע"פ שהתנור מלא, בכל זאת הפת 



 יג
 

לא תאפה טוב. אבל אחרי הכל, פת שאינה אפויה משביעה יותר מפת אפויה, 

בגלל קושי העיכול, וכן מצינו שהיתה זו עצתם של המצרים להאכיל את ישראל 

ם במעיים ומשביע, לכן מוסיפה התורה "ואכלתם ולא תשבעו", מצות שמתקיי

הקללה תהיה מוחלטת, ולא יהיה בה שום צד תועלת, עד שאפילו אם מצד 

 כאן לא תדעו שובע. -דרכי הטבע, פת שאינה אפויה משביעה 

 

כותב, שדבר ידוע שבדבר גלוי לא שורה הברכה, וכמו  רבי יוסף שאול נתנזון

ציאות, לא ישטחנה בפני אורחים, כי יש עין הרע. וגם שהגמ' אומרת באלו מ

בדבר השקול והמדוד אין ברכה. וזה הפירוש כאן בפסוקים, "ואפו עשר נשים 

ושולטת בו  גלוי לרביםלחמכם בתנור אחד", ולכן לא תשרה בו ברכה כי הוא 

, דבר השקול עין הרע. "והשיבו לחמכם במשקל", ולכן לא תשרה בו ברכה בגלל

]פסוק לחמכם לשובע"  ונתתי". לעומת זאת, בברכה "ואכלתם ולא תשבעו"ולכן 

, הברכה תשרה בו כי הוא סמוי במעיוכתב רש"י, אוכל קמעה והוא מתברך  ה'[

 מן העין, וגם שאינו שקול ואינו מדוד.

 

 כ"ד( -כ"ג  -)כ"ו "והלכתם עמי קרי והלכתי אף אני עמכם בקרי" 

סוד ושורש העבירה ומקור כל החטאים, כי , ירבי צדוק הכהן מלובליןאומר 

אומרים שאין השגחת הבורא, והכל הוא רק מקרה, בלי חשבון ובלי תכלית. וכן 

"כי אמר מקרה הוא  כ"ו[ -]שמואל א' כ' על הפסוק   "דגל מחנה אפרים"כותב בעל 

בלתי טהור הוא", אם מישהו אומר על איזה מאורע שזה רק מקרה, בלתי טהור 

בטומאה. עיקר ראשון באמונה הוא להאמין באמונה שלימה שאין  הוא, שורשו

כל מקריות, "והוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים", וכל פרט קטן וגדול 

ממנו הוא יתברך. וזה "והלכתם עמי קרי", אם תאמרו שהכל מקרה, "והלכתי 

אף אני עמכם בקרי", הסתר אסתיר פני מכם, לא תראוני כמסבב הסיבות ולא 

 יהיה לכם למי לפנות בעת צרה.

 

 כ"ד( -)כ"ו "והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם" 

במדרש פליאה על פסוק זה הובא: "זה המתפלל שלא בכוונה". והדברים 

 טעונים ביאור.

: כלל ידוע הוא: 'אוהב ישראל' מאפטאביאור נפלא לכך אמר הרב הקדוש בעל 

כלל זה יוצא, כי אם, לדוגמה, משכים  לפי [ה' -]ויק"ר י' "תפילה עושה מחצה" 

האדם בבוקר כשלחובתו נזקפים ארבעים עוונות מיום האתמול, לאחר 

שהתפלל שחרית בכוונה, נמחקו מחציתם ונותרו בידיו עשרים. לאחר תפילת 

מנחה נמחקו לו עוד עשרה ונותרו בידיו עשרה, ולאחר תפילת ערבית נותרו 

נמצא שבצירוף שלוש תפילות היום יש  בידיו רק חמש עבירות שלא התכפרו.

( מכלל עוונותיו, וזו משמעות דברי 7/8ביד האדם למחוק שבעה חלקי שמונה )

זה  המתפלל שלא  -המדרש: "והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם" 

בכוונה, שמתוך שלא התפלל בכוונה ייענש אף על אותם שבעה חלקים שהיו 

 כוונה.נמחקים מחטאיו אילו היה מתפלל ב

 

 כ"ח( -כ"ז  -)כ"ו  "והלכתם עמי בקרי והלכתי אף אני עמכם בחמת קרי"

כותב "ודבר זה מדרכי תשובה הוא,  ג'[ -ב'  -]פ"א בהלכות תעניות  הרמב"ם

שבזמן שתבוא צרה יזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע 

רה מעליהם. אבל אם לא להן ככתוב "עוונותיהם היטו", וזהו שיגרום להסיר הצ

יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרוא 

נקרית הרי זו דרך אכזרית וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה 

צרות אחרות הוא שכתוב בתורה "והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם 

די שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי בחמת קרי", כלומר, כשאביא אליכם צרה כ

 אוסיף לכם חמת אותו קרי".

 

 כ"ט( -)כ"ו "ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו" 

, לשם מה באה כפילות לשון זו, והלא יכול היה להיות "אור החיים"שואל ה

כתוב ואכלתם בשר בניכם ובנותיכם? ומתרץ, הקללה כה קשה ונמרצת, עד 

ון של אכילת בשר בנם, לא יתעוררו בקרבם רגשי שאפילו אחרי המקרה הראש

חרטה וצער על אובדן הבן, כדי שלא יעשו דבר זה שנית, אלא יוסיפו לאכול 

בשר בנים ובנות אחרים. אחרי "ואכלתם בשר בניכם", יחזרו ויעשו אותו דבר 

 "ובשר בנותיכם תאכלו".

 

 ל'( -)כ"ו  "והכרתי את חמניכם וכו' וגעלה נפשי אתכם"

  []רש"יכם מין עבודת כוכבים, "וגעלה נפשי אתכם", זה סילוק שכינה. חמני

לכאורה, איזו קללה היא זו שהקב"ה יכרית עבודה זרה? ועוד קשה, מה הקשר 

"והכרתי את חמניכם" ל"וגעלה נפשי אתכם", הלא זהו דבר והיפוכו, שמצד 

אחד הקב"ה יסלק את העבודה זרה מישראל, ומצד שני תסתלק השכינה 

 ]ס"ט:[ישראל? אומרים משמו של רבי שמחה בונים מפשיסחא, הגמ' ביומא מ

אומרת, כשהתבטל יצר הרע של עבודה זרה מישראל, בטל כנגד זה במידת מה 

כח ההתלהבות למידת הקדושה. וזה אפוא הקללה, "והכרתי את חמניכם", 

שיחד עם סילוק עבודה זרה, יחלוש גם כח הקדושה, וכאשר ח"ו תסתלק 

 שה, אז "וגעלה נפשי אתכם".הקדו

כותב: בימים עברו, אם אדם היה  ד'[ -מכתב יד הושע ג'  ליקוטי הגר"א] הגר"א מוילנא

רוצה לילך בטומאה, אזי היתה מוכנה לו. אבל עכשיו שלא יכול לבוא לידי 

 קדושה גמורה, אז גם להיפך לא.

 

 "א(ל -)כ"ו  "ונתתי את עריכם חרבה וכו' ולא אריח בריח ניחחכם"

, אם "והשימותי את מקדשיכם", א"כ מהיכן יהיה ריח המהרי"ל דיסקיןשואל 

מספרת, שר' ינאי חי זמן רב לאחר החורבן.  ]ל"ט:[ניחוח? ומתרץ, הגמ' ביומא 

אמר ר' ינאי, אני הלכתי והרחתי את ריח הקטורת מאות שנים לאחר החורבן. 

מן, עד שגם ריח וזה הפשט בפסוק, שבית המקדש יהיה חרב כל כך הרבה ז

 הניחוח יעבור, ואי אפשר יהיה להריחו.

 

 ל"א( -)כ"ו "ונתתי את עריכם חרבה והשימותי את מקדשיכם" 

שקדושת  ]מגילה כ"ח.[מלשון הכתוב "והשימותי את מקדשיכם" למדו חכמים 

בית הכנסיות אינה פוקעת מהם אף לאחר שנחרבו. ויש להבין מהיכן למדו 

 להם התורה 'מקדשיכם' על שם העבר?זאת, שהרי יתכן שקראה 

אלמלא היתה נותרת קדושת בתי ג'[  -]מגילה ג' : "תוספות יום טוב"פירש ה

 -הכנסת אף לאחר חורבנם, היתה צריכה התורה לכתוב: 'ואת מקדשיכם 

חרבה". מכך  -שממה', כסדר שכתבה בתחילת הפסוק: "ונתתי את עריכם 

כם", משמע שבאה ללמדנו כי ששינתה והקדימה: "והשימותי" ל:"מקדשי

 קדושתם קיימת אף לאחר חורבנם.



 יד
 

: אילו היה חורבן בית מגילה כ"ח:[ "מרומי שדה"] הנצי"ב מוולוזי'ןבאופן אחר ביאר 

הכנסת מפקיע ממנו את קדושתו, היתה התורה צריכה לכתוב: "וחללתי את 

 מקדשיכם", כפי שנאמר בנוגע לכלי בית המקדש שקדושתם פקעה והם יצאו

כ"ב,  -]יחזקאל ז' לחולין לאחר שנבזזו בחורבן הבית: "ובאו בה פריצים וחללוה" 

מכך שכתבה התורה בלשון: "והשמותי" משמע שחורבן בית  [וראה נדרים ס"ב.

 הכנסת יגרום להם רק להיות שוממים, אך לא יפקיע מהם את קדושתם.

 

 ל"ב( -"ו )כ"והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויבכם היושבים בה" 

זו מידה טובה לישראל שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצכם שתהא שוממה 

  []רש"י מיושביה.

, איזו טובה יש לישראל במה שהארץ שוממה, הרי הם "בית הלוי"שואל ה

נמצאים בגלות, ומה אכפת להם מה שקורה בארצם? ומתרץ, כאשר עם 

נה סובלת שיש בה ישראל רואים שארץ ישראל שנתקדשה מכל הארצות, אי

עובדי עבודה זרה, זוהי הנחמה הגדולה ביותר, שהרי הזהירה התורה "ולא 

תקיא אתכם הארץ בטמאכם אותה", וגם לאחר שבני ישראל יצאו לגלות 

ממשיכה ארץ ישראל לשמור על קדושתה ולדחות עוברי עבירה מתוכה, וזהו 

ות, ושהקב"ה לא מופת ונס גלוי שהארץ עומדת בחורבנה כל זמן שישראל בגל

סילק קדושתו ממנה ומחזיק אותה בקדושתה, וכל זה נועד עבור ישראל, כדי 

שיוכלו לחזור אליה ביום מן הימים ואז יחזרו למקום קדושה ולימי הודה 

ותפארתה. וא"כ מובן מהי המידה הטובה, שהם רואים מידה כפולה ומכופלת, 

עבירה בתוכה, אלא  שלא רק שהם רואים שהארץ שוממה ולא סובלת עוברי

שזה גם מעודד אותם שהם עתידים לשוב לארץ ישראל, שעיני ה' אלוקיך בה 

 מראשית שנה ועד אחרית שנה.

כתוב: "על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו  כ"ב[ -י"ז  -]ה' בסוף מגילת איכה 

על הר ציון ששמם שועלים הילכו בו אתה ה' לעולם תשב כסאך לדור ודור 

נצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו למה ל

, שלפי "בית הלוי"כקדם כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד". אומר ה

מה שכתב לעיל, הענין מוסבר. אחרי שהפסוק מתאר את חורבן ירושלים, 

ממשיך הפסוק לתאר את הטעם והסיבה לכך: מדוע שונה ארץ ישראל מכל 

ת, שעומדת בשממונה גם לאחר שגלו ישראל מעל אדמתה? כי "אתה הארצו

ה' לעולם תשב כסאך לדור ודור", שאע"פ שגלו, ארץ ישראל עדיין עומדת 

בקדושתה, ועדיין כסאו יתברך יושב שם, וכל כך למה? כדי שיוכלו ישראל 

לשוב אליה לחדש בה ימיהם כקדם. ואמנם "אם מאוס מאסתנו קפצת עלינו 

, היה אכן מובן מפני מה בכל זאת מתארכת הגלות ולא שבים ישראל עד מאוד"

לארצם, אבל כיון שאנו יודעים שלא מאסתנו לעולם, לכן באה השאלה "למה 

לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים". ומכאן עולה התפילה "השיבנו ה' אליך 

 ונשובה חדש ימינו כקדם".

, שר' עקיבא היה משחק ד:[]כ"את הגמ' במכות  "בית הלוי"לפי זה מסביר ה

 ב'[ -]ח'  כשראה שועל יוצא מבית קדשי הקדשים, ותלה זאת בפסוק בישעיהו

"ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה", וכי מה ענין אוריה אצל 

זכריה, אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. עכשיו 

ה תחרש", בידוע שנבואתו של זכריה שנתקיימה נבואתו של אוריה "ציון שד

מתקיימת "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים". ולכאורה, מה ההכרח 

לתלות את שתי הנבואות זו בזו? והתשובה, לאחר שציון תהיה שוממה ולא 

תתיישב ע"י נכרים גם לאחר שגלו ישראל, ע"כ שהקב"ה שומר אותה 

ם. ולכן, בידוע שנבואתו של זכריה בקדושתה, כדי שיוכלו ישראל לשוב לארצ

 מתקיימת.

 

 ל"ג( -)כ"ו  "ואתכם אזרה בגוים"

בפרשת בחוקותי מובטחות הברכות אם נשמור ונקיים את המצוות, וההיפך 

חלילה ח"ו. המתבונן יראה, שהתוכחה נחלקה לשניים, בתחילה יבואו צרות 

ילו האיתותים, רבות ורעות, בארץ עצמה דבר וחרב ורעב ויגון, אך אם לא יוע

יבוא השלב השני "ואתכם אזרה בגוים וכו' ואתם בארץ אויבכם וכו' והנשארים 

"מעיין ]הובא בספר בכם ימקו בעוונם בארצות אויבכם" חלילה. ונשאלת השאלה 

 הן כל העונשים יכולים לבוא גם בארץ, מדוע להגלות לארצות נכר?  [השבוע"

שהצטיין במידת הכנסת  במשל: מעשה בעשיר ה"מגיד מדובנא"מתרץ 

אורחים, אבל ידע שכל אורח רגיל לאורח חיים אחר. המפונקים ביניהם אינם 

אוכלים אלא ליד שולחן ערוך, סכו"ם מסודר וניקיון בוהק. וישנם כאלה שאינן 

יודעים איך להשתמש בסכו"ם ואוכלים בידיהם, ומנגבים בבגדיהם. ולכן 

את השולחן כיאות, עם מפות,  החליט לערוך שתי שולחנות, באחת סידרו

סכו"ם וכו', הגישו מעדנים במנות מקושטות, ובשניה ישבו האביונים, שם 

הניחו לפניהם סירים מהבילים, ככרות לחם, וכדרכם קרעו נתחים גדולים 

מהלחם וטבלו במאכלים, וכל שולחן שמח בחלקו. פעם ישב העשיר לשרת 

זמינו הבעה"ב לשבת לאכול את אורחיו, והנה נכנס אורח בלבוש הדור, ה

בשולחן העשירים. בשולחנו הגיש מנות בצלוחיות קטנות, ובמנות מדודות 

ואישיות, והוא רואה שבשולחן השני ערמות אוכל מגובב. מיד גהר לעבר 

השולחן השני, ולקח מלוא חופניו מהמאכלים שעל השולחן והכניסם לפיו. 

ניים. לתדהמתו של האורח, העשיר שראה את זה, העביר אותו לשולחן של הע

אמר לו הבעה"ב, אל נא תיקח ללב, כסבור הייתי שהנך משתייך לחלק המעודן 

יותר, אבל כשראיתי שאין הדבר כן, ואתה מואס במעדנים וחושק במאכלים 

הגסים, אמרתי בליבי למה תטרח ומדוע תתאמץ, מוטב שתעבור לשבת שם 

 עליך שיהיו תחת ידך. ותאכל בנוחות כאוות נפשך מהמאכלים האהובים

הנמשל, ארץ ישראל, ארץ הקודש היא, אין תורתה כתורת ארץ ישראל ואווירה 

מחכים. אין הנבואה שורה אלא בה, והיא הנחלה המתאימה לעם ישראל. כל 

זה טוב ויפה, עד מתי? כאשר אנו מנצלים את שהותנו בארץ הקודש להרבות 

רץ ולוטשים את עינינו לתרבות תורה ולקיים בה המצוות, אבל כאשר חיים בא

העמים הקלוקלת, הרדודה והריקנית, חיים כאן ומחקים את הלבוש ומייבאים 

את כל מפגעי החברה שמעבר לים, א"כ "למה זה אנוכי", מה לך כאן? אולם 

 עבורנו זוהי ארץ הקודש.

 

 ל"ג( -)כ"ו "ואתכם אזרה בגוים והריקותי אחריכם חרב" 

"והריקותי  י'[ -]ג' מסורה. א', אצלנו. ב', בספר מלאכי , ב' ב"בעל הטורים"כתב 

לכם ברכה עד בלי די". אני אמרתי "והריקותי לכם ברכה עד בלי די", ואתם לא 

 רציתם לקיים מצוותי, לכן "והריקותי אחריכם חרב".

מפרש, יש הדורשים בדרך צחות: "והריקותי לכם ברכה  "חזון ישעיהו"בספר 

דולה ביותר היא, כאשר האדם מסתפק במועט, ודי לו עד בלי די", הברכה הג

במה שיש לו. אבל יש הסתפקות במועט מסוג אחר, למשל, כאשר פורצת 

מלחמה והאדם נאלץ לעזוב את ביתו ולברוח מעיר לעיר, גם אם בעירו היה 



 טו
 

עשיר מופלג והיה רגיל לאכול מעדני מלכים ולישון במיטת פאר, עכשיו 

מועט ולא יקפיד על מקום משכבו. ולזה רומזת  בבריחתו יסתפק גם באוכל

התורה, אם לא תקיימו את מצוות התורה, אז "והריקותי אחריכם חרב", בגלל 

החרב תצטרכו לברוח מבתיכם בעירום ובחוסר כל, ותתפללו למעט אוכל 

להשביע את רעבונכם עד כי "והריקותי לכם ברכה עד בלי די", שגם המועט 

ה, אבל לא בגלל שאתם צנועים ומסתפקים במועט, שבמועט ייחשב לכם לברכ

 אלא בגלל הקללה של "והריקותי אחריכם חרב".

 

"אז תרצה הארץ את שבתותי כל ימי השמה ואתם בארץ אויבכם אז תשבת 

 ל"ד( -)כ"ו  הארץ והרצת את שבתותיה"

שבעים שנה של גלות בבל הן היו כנגד שבעים שנות שמיטה ויובל שהיו בשנים 

  []רש"יישראל בארצם לפני המקום.  שהכעיסו

, מה באה התורה להשמיענו שבאותן שנים שהארץ ריצתה הרב מבריסקשואל 

את שבתותיה היו ישראל בארץ אויביהם? ומסביר, כיון ששבעים שנות גלות 

בבל היו כנגד שבעים שמיטין ויובלות, ובתוך השבעים שנה כלולות עשר 

ן השנים תשלומים כנגד השנים שהכעיסו שמיטות, וא"כ, איך יכול להיות אות

ישראל בארצם לפני המקום, הרי מה שהארץ שבתה באותן עשר שמיטות הוא 

מצד דין עצמן. ועל זה באה התורה והוסיפה מיניה וביה "ואתם בארץ 

אויביכם", וכיון שלא היו יושבים בה לא נהגו בה שמיטין ויובלות, שהרי מעיקר 

יטה, וא"כ יוצא עכשיו, כי כל אותן שבעים שנה הדין לא היה עליהם חיוב שמ

 היו תשלומים כנגד שבעים שמיטין ויובלות.

 

"אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת 

 ל"ד( -)כ"ו  הארץ והרצת את שבתתיה"

 -)כ"ו  "כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה"

 ל"ד(

יש משמעויות סותרות האם שמרו שמיטה או לא, לפי משמעות  בפסוקים אלו

המילה "בשבתותיכם" משמע שכן שמרו. כי אם הפסוק היה אומר רק "כל ימי 

השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתותיכם עליה", היה ניתן לומר שלא 

שמרו השמיטה, אך במילים "לא שבתה שבתותיכם" משמע שכן שמרו 

, פרשת הרב וואזנראף אחד לא שמר שמיטה? אומר שמיטה. ובנוסף, היתכן ש

בהר פותחת "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'", 

התורה באה להשמיענו שכשאתה בא לארץ ישראל, תזכור "ושבתה הארץ 

שבת לה'", המטרה היא לעסוק בתורה, לקיים מצוות ולהיות קרוב לקב"ה. נכון 

בל המטרה הראשונה היא "ושבתה הארץ שבת לה'". שצריך גם להתפרנס, א

וזו כוונת השמיטה, להראות לאדם כי לא הוא בעל הבית, ואל לו לעסוק רק 

בצבירת ממון, אלא המטרה להיות קרוב לקב"ה, וזו צריכה להיות כוונת כל 

יהודי בשמיטה. אומר היהודי, ישנן מטרות אחרות לשמיטה, קודם כל צריך 

וח מדי פעם, ומלבד זאת גם האדמה זקוקה למנוחה, צריך שנת שבתון כדי לנ

להוביר אותה, ועוד ועוד. כלומר, היהודי אמנם שובת, אבל זו לא השבת של 

הקב"ה. וזה הסבר הפסוק "כל ימי השמה תשבת וכו' אשר לא שבתה 

 בשבתותיכם", אמנם שבתתם, אך היתה זו שבת שלכם, ולא שבת לה'.

 

רך בלבבם בארצות אויביהם ורדף אותם קול עלה "והנשארים בכם והבאתי מו

 ל"ו( -)כ"ו נידף וכו' ואין רודף" 

, מפרש שפסוק זה מכוון אל טעמא דקרא שליט"א בספרורבי חיים קניבסקי 

הצדיקים, שאמנם הם עצמם לא חטאו, אך לא טרחו להוכיח את הרשעים, 

 בועות ל"ט.[]שומשום כך נאמר בפסוק הבא 'וכשלו איש באחיו', ודרשו חז"ל 

שהיה בידם למחות ולא מיחו. והעונש על כך הוא שיחיו  -'איש בעוון אחיו' 

בפחד 'ורדף אותם קול עלה נידף וכו' ונפלו ואין רודף', וזה בגדר מידה כנגד 

 הם פחדו לשוא להוכיח את הרשעים, ולכן ייענשו בפחד שוא. -מידה 

 

 ל"ו( -)כ"ו "ורדף אותם קול עלה נידף" 

, רמזה לנו התורה ב'עלה נידף' על שיחות החולין שכוללים כלי יקר""כותב ה

]סוכה 'ועלהו לא יבול', ודרשו רבותינו ז"ל  ג'[ -]תהילים א' דברי שקר, כדרך שנאמר 

אלו שיחות חולין של תלמידי חכמים. כך גם כל איש מישראל נהדף ונרדף  כ"א:[

ם בחוצות, ונגועים בעוון משיחות חולין של לשון הרע הנשמעי -מן 'קול עלה' 

זה כל ישראל, כי כל אחד שמח לאיד חבירו, ושמח לדבר בגנות חבירו. 

 ובדורינו, מידה זו לבדה מאריכה את גלותינו.

 

 ל"ח( -)כ"ו "ואבדתם בגוים" 

, דין הוא "מקדש מרדכי"עם ישראל בהיותו בגלות נמשל ל"אבידה". אומר ה

דין השבה. ולכן עלינו לשמור מכל באבידה, שכל זמן שיש בה סימן, יש בה 

משמר על אותן סימנים שמייחדים אותנו "לבעלים", ועל ידי זה נזכה ל"השבת 

 אבידה".

 

 ל"ח( -)כ"ו  "ואבדתם בגוים"

, בן שנתרחק מאביו ונסע למרחקים והיה שם הרבה זמן, "חפץ חיים"כותב ה

מסוים, ודרכו  כאשר יתכפו געגועי הבן על האב, הוא מודיע לאביו שיגיע ביום

יום המיועד. וכשמגיע אותו יום, הוא לשל האב שהוא מצפה בכיליון עיניים 

משכים קום בבוקר ומזדרז לצאת לקראת בנו ולקדם את פניו. כך גם ישראל, 

שהם בנים למקום, כשהם מתרחקים משולחן האב, הרי כשתוקפים עליהם 

צפה לשובם וחש הגעגועים וחושבים לחזור ולשוב לאביהם שבשמים, האב מ

לקראתם בזרועות פתוחות. אבל לפחות עליהם להרגיש רגשות געגועים אל 

 אביהם שבשמים, כדי שהקב"ה יקבלם בזרועות פתוחות.

 

 ל"ח( -)כ"ו "ואבדתם בגוים" 

אומרת: אמר רב, אני מפחד מהפסוק הזה. שאל רב  ]כ"ד.[הגמ' במסכת מכות 

אובד  "תעיתי כשה קע"ו[ -]קי"ט  פפא, אולי כאבדה המתבקשת שכתוב בתהילים

את הגמ': ישנם שני מיני  אפשטייןמשה מרדכי  בירבקש עבדך". מסביר 

אבדות, יש אבדה שאבודה מבעליה ומונחת כאבן שאין לה הופכין, בעל 

האבידה מחזר אחר אבידתו והיא אינה מסייעת על ידו למוצאה. וישנה אבדה 

ה שנאבד מהעדר, שהרועה שהיא עצמה עוזרת לבעליה למוצאה, כגון ש

מחפש אותו וגם הוא מצידו פועה ומחפש את העדר עד שבעליו שומע אותו 

 -ומחזירו אל העדר. דוד המלך מדמה את עם ישראל לאבידה המתבקשת 

 "תעיתי כשה אובד", כשה שתעה וזועק ומבקש לחזור למקומו, שאז יש תקווה 

 



 טז
 

לרב, אין לך מה לפחד  שהרועה ימצאהו ויחזירהו לעדר. כך גם ענה ר' פפא

מהקללה "ואבדתם בגוים", כי זאת תהיה כ"אבדה המתבקשת" ומשתדלת 

 להימצא על ידי בעליה, שאז גדולה התקווה שתשוב מהרה לבעליה.

 

 מ"ב( -)כ"ו  "וזכרתי את בריתי יעקב"

כתב, שפסוק זה אינו נחמה אלא תוכחה כמו הפסוקים שלפניו  השל"ה

את אבותינו אברהם יצחק ויעקב, מתעוררת ושלאחריו. כשהקב"ה מזכיר 

מידת הדין ותובעת: למה אין אנו הולכים בדרכי אבותינו הקדושים. ומתוך כך 

הוא בא לידי מסקנה, כי לא טוב עושים בעלי קריאה שמגביהים את קולם 

 בקריאת פסוק זה, שהרי הוא תוכחה כנ"ל. 

שאנו אומרים  , לבאר מהרבי אפרים זלמן מרגליות מבראדלפי"ז מסביר 

"ועקידת יצחק היום לזרעו וכו' היום ברחמים תזכור", שלכאורה מילת 

ברחמים מיותרת. אבל לפי הנ"ל יבואר, כי לפעמים מקלקלת הזכרת זכות 

 אבות, אם הבנים עזבו את דרכיהם, לכן אנו מבקשים "ברחמים תזכור".

 

)כ"ו  רהם אזכור""וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אב

 מ"ב( -

קטן לכך, ואם אינו כדאי הרי יצחק המר, כדאי הוא יעקב למה נמנו אחורנית? לו

  []רש"יעמו, ואם אינו כדאי, הרי אברהם עמו שהוא כדאי. 

, יעקב בחיר האבות, איך אפשר לומר עליו "אינו כדאי"? רבי יעקב מליסהשואל 

את הפסוק "זכור לאברהם ומתרץ, הכוונה כמו שרש"י פירש במקום אחר 

, אם לשריפה הם, זכור לאברהם שמסר י"ג[ -]שמות ל"ב ליצחק ולישראל עבדיך" 

עצמו להישרף עליך באור כשדים, ואם להריגה, זכור ליצחק שפשט צווארו 

לעקידה, ואם לגלות, זכור ליעקב שגלה לחרן. וזה ששואל רש"י כאן, "למה 

באברהם? ומתרץ, התורה מתחילה  נמנו אחורנית", למה מתחיל ביעקב ולא

מהקל אל הכבד, העונש הקל לעונש הכבד. העונש הקל הוא הגלות שבו נענש 

יעקב, ואם "אינו כדאי", אם לא תספיק זכותו של יעקב להגן על ישראל, כי 

אברהם שהתנסו בעונשים ענשו וסבלו היה קל, תצטרף זכותם של יצחק ושל 

 קשים יותר.

 

מסביר בצורה אחרת. אם יעמוד עם ישראל במדרגה  רבי יעקב משה חרל"פ

גבוהה, בחינת יעקב כליל האבות הכולל בתוכו כל המדרגות, תורה, גמילות 

"וזכרתי את בריתי  -חסדים ומסירות נפש, בוודאי שיהיו ראויים לגאולה 

יעקב". ואף אם לא יגיעו לבחינת יעקב, אם רק תמצא בהם מסירות נפש, 

ישראל מוכן למסור את עצמו על קדושת השם, והיא שיהיה כל אחד ואחד מ

"ואף את  -בבחינת יצחק שנתנסה בעקידה, גם אז יהיו נזכרים לפני הקב"ה 

בריתי יצחק". וגם אם ח"ו לא יהיה להם ולא תימצא בהם אלא מידת החסד 

והצדקה שבין אדם לחבירו, בבחינת "חסד לאברהם", גם אז יעלה זיכרונם 

יתי אברהם אזכור". ואפילו אם ח"ו לא תמצא בהם גם "ואף את בר -לפניו 

מידה זאת, אם תמצא בהם רק זו בלבד שהם שבים אל הארץ לבנותה 

ולקוממה, בשביל זה בלבד יחוס וירחם עליהם הקב"ה לגאלם ולהשיב לארצם 

 "והארץ אזכור". -ולתורתם 

 

כור "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אז

 מ"ב( -)כ"ו  והארץ אזכור"

, למה התחיל מיעקב? ולא עוד, אלא שלא כללם יחד אלא המגיד מדובנאשואל 

משל. נער אחד קנה אגוזים עשאם טפל ליעקב )"ואף"(? ומתרץ  על דרך ה

הוסיף לו המוכר כמה אגוזים במתנה. נער אחר כשראה את זה, ביקש בחנות, 

גוזים בחינם. לעג לו המוכר ואמר לו: גם הוא מבעל החנות שיתן לו מספר א

הוספתי לנער הזה מספר אגוזים, כי קנה אצלי סחורה, אבל לך למה שאוסיף 

שלא קנית אצלי כלום? הנמשל הוא, לו היו מתחילים בזכותם של אברהם 

ויצחק, אז היו באים גם ישמעאל ועשיו בבקשה לזכור להם זכות של האבות 

קב"ה עיקר מבריתו של יעקב שהיתה מיטתו שהם מיוצאי חלציהם. לכן עשה ה

שלימה, ואח"כ הוסיף בריתו של יצחק ואברהם, וא"כ אין לעשיו ולישמעאל 

לבוא ולבקש הוספה בזכותם של אברהם ויצחק, כי אחרי שאין להם זכות 

 מיעקב שהוא העיקר, אין להם שייכות וזכות להוספה.

 

את בריתי אברהם אזכור "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף 

 מ"ב( -)כ"ו והארץ אזכור" 

ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק? "אלא עפרו של יצחק נראה לפני צבור ומונח 

  []רש"יעל המזבח. 

, "אזכור", זה העפר", היינו והארץ, אפרו של יצחק רמוז בפסוק "החיד"אאומר 

צחק, לכן אפרו של יצחק. וכיון שרמזה התורה שהשי"ת זוכר את העפר של י

 שוב לא הזכיר זכירה באומרו "ואף את בריתי יצחק".

 

"וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור 

 מ"ב( -)כ"ו  והארץ אזכור"

השכיר לחבירו את ביתו לגור  מביא על זה משל נפלא: אחד "אלף למגן"בספר 

תחיל לחפש חסרונות הודירה במשך הזמן הפסיק השוכר לשלם שכר בו, 

וכמה שמסיקים את הבית זה לא מספיק, ובימי  ,בדירה, שהיא קרה מאוד

החורף הקירות רטובים וכו'. הלכו לדין תורה לרב, ביקש הרב להביא עדים. 

הזמין המשכיר שלושה דיירים ששכרו את הדירה לפני זה, וכל אחד ואחד 

, אמר לשוכר סיפר את מעלותיה של הדירה. כשהרב שמע את העדויות

שימהר לשלם, כי רק תואנה הוא מוצא כדי שלא לשלם. כך עשה הקב"ה עם 

ישראל, כשאמרו שאי אפשר לקיים את התורה, קרא ל"שלושת השכנים" 

שקדמו למתן תורה, "וזכרתי את בריתי יעקב וכו'", וכולם יעידו כי הם שמרו 

 דרך ה', וקיימו מצוותי חוקותי ותורתי.

 

. בסוף התוכחה, אחרי שספגנו כל כך היה אומר משפטיבקהרבי יעקב שמשון 

 הרבה מכות, עינויים וייסורים, אז אנו באים ואומרים "והארץ אזכור". 

 

"וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור 

והארץ אזכור והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה בהשמה מהם והם ירצו את 

 מ"ג( -מ"ב  -)כ"ו  וביען במשפטי מאסו ואת חוקותי געלה נפשם"עוונם יען 

כאשר בתוך הקללות מובא הפסוק "וזכרתי את בריתי יעקב", כולם נושמים 

סוף סוף לרווחה, הסתיימו הקללות, אבל מיד אח"כ ממשיכה התורה בקללות. 



 יז
 

מדוע הפסוק הזה של נחמה נכנס באמצע? אומר המגיד מדובנא הגמ' בברכות 

אומרת, אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, הואיל ואין שכחה לפני כסא  ב:[]ל"

כבודך, שמא לא תשכח לי מעשה העגל. אמר לה, "גם אלה תשכחנה" )הכוונה 

ל"אלה אלקיך ישראל"(. אמרה לפניו, הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך, 

 שמא תשכח מעמד הר סיני. אמר לה, ואנכי לא אשכחך )הכוונה ל"אנכי ה'

 אלקיך"(. 

הגמרא הזאת היא פלא פלאי פלאים, שהרי ברור לכל בר דעת שלא מדובר כאן 

על שכחה רגילה המקובלת בין בני אדם, שהרי "אין שכחה לפני כסא כבודך", 

אלא הכוונה ל"אבינו מלכנו מחה והעבר חטאתינו ופשעינו מנגד עיניך". ואם 

עיניו, הוא בוודאי אוהב  כן, כאשר הקב"ה מסכים להעביר את חטא העגל מנגד

אותנו, וא"כ מה החשש שבשעה זו ישכח גם את מעמד הר סיני? אדרבה, אם 

את מעשה העגל הוא מוכן לשים בצד, אז ההיגיון אומר שאת מעמד הר סיני, 

 את ה"נעשה ונשמע" של עם ישראל, הוא ישים בשעה זו במרכז? 

 

ותו בצורה , אין מעשה בעולם שאפשר לדון אהמגיד מדובנאאומר 

אובייקטיבית, כל דבר וכל מעשה הוא סובייקטיבי. למשל, אמרו חז"ל, יש 

המאכיל אביו אווזים מפוטמים ויורש גיהנום, ויש מעביד אביו בריחיים ויורש 

גן עדן. יש בן המאכיל את אביו מעדנים, אך כשהאבא שואל את הבן מהיכן 

תאכל ותשתוק, הרי  השגת מעדנים אלה, עונה הבן: אבא, אל תשאל שאלות,

הבן יורש גהינום. אבל אם הבן עובד בריחיים, ולפתע הגיע שליח לקחת את 

אביו לעבודת המלך )שהיא קשה עשרת מונים(, ואומר הבן לאבא, אני אלך 

במקומך ואת רק תטחן בריחיים, הרי זה מעביד אביו בריחיים ויורש גן עדן. 

זרה, וזהו חטא חמור מאוד.  דוגמא נוספת, מעשה העגל הוא מעשה של עבודה

אבל חומרתו היא כפל כפליים כאשר העגל נעשה מיד לאחר מעמד הר סיני, 

וכמו שאמר שלמה המלך "עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו". ולפי"ז, כאשר 

כנסת ישראל מבקשת מהקב"ה שישכח, שיסיר מעיניו את חטא העגל, הקב"ה 

כחנה". אלא שחוששת כנסת ברחמיו המרובים מסכים ואומר "גם אלה תש

ישראל, הואיל ועיקר חומרתו של חטא העגל נובעת מקרבתו למעמד הר סיני, 

א"כ, יתכן שכדי לזכות בהסרת חטא העגל, אנו צריכים לוותר גם על זכירת 

לא  ואנכיהקב"ה את מעמד הר סיני. ועל זה עונה הקב"ה, לא! לא אשכח, "

 אשכחך". 

 

גם את מיקומו של הפסוק שלנו "וזכרתי  מדובנא המגידלפי היסוד הנ"ל מסביר 

והובאו לפני שופט.  שעת מעשהעשה שנתפסו שני שודדים באת בריתי". מ

שאל השופט את הראשון, מה שמך? ענה, ראובן בן שמעון. שאל השופט: 

שמעון המפורסם? שמעון הגנב? "כן". פנה השופט אל השני, ושואל אותו מה 

יצחק, האם יצחק המפורסם, הרב של השכונה?  שמך? אברהם בן יצחק. איזה

"כן". ומי היה סבא שלך? יעקב. יעקב! הרב של העיר? ומי היה סבא רבה שלך? 

"הרב הראשי". פסק השופט לראשון עונש קל, ולשני עשר שנות מאסר. שאל 

השני "מדוע החמירו בעונשי"? הרי תפסו אותנו יחד? ענה השופט: הוא גנב בן 

ן של רב, איך נהיית גנב? כך אומר המגיד מדובנא, ה' אמר את גנב, אבל אתה ב

הקללות, אבל בעצם אולי לא מגיע לנו עונש כל כך חמור, אולי אנחנו בנים של 

גנבים. לכן אומר הקב"ה "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק וכו'", 

 ולכן "הארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה".

 

 -)כ"ו  ץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם""ואף גם זאת בהיותם באר

 מ"ד(

בתורת כהנים כאן כתוב: מה נשתייר להם שלא נמאסו ולא נגעלו, והלא כל 

מתנות טובות שניתנו להם ניטלו מהם. ואילולי ס"ת שנשארה להם וכו', אלא 

"לא מאסתים" בימי אספסינוס,"ולא געלתים" בימי יון "לכלותם" בימי המן, 

, מה הקשר לפסוק זה הרב שךה' אלקיהם" בימי גוג ומגוג. שואל  "כי אני

שמביא התורת כהנים, ומה התשובה על השאלה "מה נשתייר להם שלא 

נמאסו ולא נגעלו, והלא כל מתנות טובות שניתנו להם ניטלו מהם"? ומתרץ, 

אמנם אנו נרדפים עד לצוואר, ואנו נתונים למשיסה, ובכל זאת איך מתקיים בנו 

סוק "לא מאסתים ולא געלתים"? תשובה אחת יש בדבר, אכן לא השתייר הפ

בידינו אלא ספר תורה בלבד, אך בו ועל ידו מובטחנו כי עם ישראל חי וקיים. 

התורה, תורת נצח היא, והיא בת זוגו של עם ישראל. ואם זכינו שספר התורה 

יה קיים לנצח. נשתייר, אנו גם מובטחים כי "בן זוגה", עם ישראל, ישתייר ויה

וזה הפשט בתורת כהנים על הבטחת התורה "ואף גם זאת בהיותם בארץ 

אויביהם", כאשר לא השתיירה בידינו רק התורה, בכל זאת ניצלנו והתקיימנו, 

הערובה מובטחים אנו כי כך יהיה גם לדורות עולם. הנה כי כן, התורה היא 

ם הביאור בדברי חז"ל, לכך שעם ישראל חי וקיים לעד. וזה ג האחת והיחידה

שדרשו את הפסוק "לא מאסתים" בימי כשדים, שהעמדתי להם דניאל חנניה 

מישאל ועזריה, "ולא געלתים" בימי יונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק וכו', 

"לכלותם" בימי המן, שהעמדתי להם מרדכי ואסתר, "להפר בריתי איתן" בימי 

ורות. צא ולמד, בכל הדורות היתה הפרסים, שהעמדתי להם בית רבי וחכמי הד

 הצלתם של ישראל ע"י התורה, חכמיה ולומדיה.

 

"ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר 

 מ"ד( -)כ"ו בריתי אתם" 

דנה בשאלה האם זכות  ]נ"ה.[מבאר בדרך רמז: הגמ' בשבת  רבי יהונתן אייבשיץ

 זכות"אומר רבינו תם:  ]ד"ה ושמואל[התוספות אבות תמה, או לא. וכתבו שם 

אבות לא תמה, דהא כתיב "וזכרתי את בריתי יעקוב"  בריתאבות תמה, אבל 

אף לאחר גלות". לפי זה מבואר הפסוק, לאחר שקראנו בפסוק הקודם "וזכרתי 

את בריתי יעקב" שברית האבות תיזכר לעד, מפרש לנו הפסוק הבא: "ואף גם 

להפר מה, בכל זאת "לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם תות באכות זזאת" ר"ת 

 שכרתי עם אבותם תישאר לעולם! הבריתאתם, שכן  בריתי

 

 מ"ד( -)כ"ו "לא מאסתים ולא געלתים לכלתם" 

, "רבות צררוני גם לא יכלו לנו לאבדנו "בית יעקב"בסידורו  רבי יעקב עמדיןכתב 

זכרם וסר צילם, ואנחנו  ולכלותינו, וכל האומות הקדומות העצומות אבד

הדבקים בה' כולנו חיים היום. מה יענה בזה פילוסוף חריף, במקרה עשתה על 

אלה? חי נפשי! כי בהתבונני בנפלאות אלו גדלו אצלי יותר ויותר מכל נסים 

ונפלאות שעשה ה' יתברך לאבותינו במצרים, ובמדבר ובארץ ישראל. וכל מה 

 , ונודע מעשה תוקפו וגבורתו".שארך הגלות יותר, נתאמת הנס יותר

 



 יח
 

 מ"ה( -)כ"ו "וזכרתי להם ברית ראשונים" 

, אנשים עלולים לחשוב, שאם אנחנו לא בסדר ואנו בגלות, "כתב סופר"אומר ה

הקב"ה יזנח אותנו לגמרי. לכן אומר הקב"ה, שאף בהיותם בארץ אויבים לא 

להם יציאת  ", כלומר, אזכירברית ראשוניםמאסתים, והראיה, "וזכרתי לה 

מצרים. ומה היה במצרים? בני ישראל עבדו עבודה זרה, ובכל זאת הקב"ה גאל 

 אותם.

 

 מ"ו( -)כ"ו "אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה'" 

, וכי "חוקים ומשפטים ותורות" השמיעה התורה, והרי "הר צבי"שואל בספר 

אם בחוקותי  - "אם בחוקותי תלכו", ו"קללות" -לא השמיעה אלא "ברכות" 

תמאסו"? אלא, באה התורה להשמיענו, כי הברכות שהשמיעה התורה, אינן 

 טבעכ"הכרת הטוב", והעונשים אינם ח"ו כנקמה על מעשינו, אלא כך הוא 

האומה הישראלית, שהמצוות יוצרות שפע ולעומת זאת טבע הבריאה ו

שפטים החטאים יוצרים קללה ורעה לעולם. וזהו שנאמר "אלה החוקים והמ

 והתורות", והריהו כאומר אלו הם חוקי מעשי התורות.

 

 ב'( -)כ"ז "איש כי יפליא נדר בערכך נפשות לה'" 

, מפני מה נסמכה פרשת התוכחה לפרשת ערכין? "בעל הטורים"שואל 

ומסביר, בפרשת ערכין מצינו חמישים, שלושים, עשרים ועשרה שקלים 

עשר שקלים ועשרה שקלים,  וחמישה שקלים ושלושה שקלים, ועוד חמישה

. לכן נסמכו שתי הפרשיות, כדי יםשקל השמניינם הכולל מאה ארבעים ושלוש

שקלים, ויכפרו על ארבעים וחמש קללות  השיבואו מאה ארבעים ושלוש

שבויקרא, ותשעים ושמונה קללות שבפרשת כי תבוא, שעולה לסכום מאה 

 ש ארבעים ותשע קללות ולא ארבעים וחמש.[]א.ה. לכאורה קשה, שהרי בויקרא י ארבעים ושלוש.

 

אומר, אדם הקורא את פרשת התוכחה, עלול להיתפס  רבי מאיר שפירא

לחלישות דעת וליאוש, ויחשוב בליבו שהוא לא שווה כלום. לכן סמכה לה 

התורה את פרשת ערכין, כדי לעודדו ולהוכיח לו שיהודי בכל מצב ובכל דרגה, 

לחייו, תמיד יש לו שווי וערך. ובספר "מליץ  אם רק עבר את החודש הראשון

יושר" כותב: אכן, כדי שיהא אפשר להינצל מכל התוכחות הקשות שנגזרו על 

אלה המואסים בחוקות ה', באה התורה וסמכה לכך את פרשת ערכין, לרמז כי 

 "צדקה תציל ממות", יעריך אדם עצמו ויפדה נפשו לה'.

 

פרשת הערכין על פי הדין ששנינו בגמ'  , מפרש את סמיכותרבי דוד יונגרייז

שההלכה היא שיש דין ערכין בגויים, וכל כך למה?  , שאין דין]ה':[ בערכין

"ערכין" גם במקום שהנערך אינו שווה כסף, כמו מנוול ומוכה שחין. איך זה 

יתכן? ומבאר, אצל יהודי הייסורים שיש לו לא מפחיתים מערכו, שהרי כל 

מרק עוונותיו ולכפר על חטאיו, וככל שרבו ייסוריו, כך מטרתן של הייסורים ל

גדל ערך נשמתו. כל זה רק אצל יהודי, אבל אצל גוי, כל חשיבותו נמדד לפי יופי 

גופו, גובהו, כשוויו של עבד בשוק, וכיון שערכין הם ערך נשמת אדם, לכן לא 

מיענו שייך דין זה בגויים. לכן סמכה התורה פרשת ערכין לפרשת תוכחה, להש

דברי נחמה ופיוסין, שכל הייסורים שיבואו על ישראל, לטובתם הם, כדי למרק 

 את עוונותיהם ולכפר על חטאותיהם.

 

 כ"ב[ -]בראשית כ"ח מבאר, יעקב אבינו נדר בעת צרה לתת מעשר מכל  "כלי יקר"ה

וממנו למדו לנדור בעת צרה, אלא שלא כיעקב אבינו ששמר על נדרו גם לאחר 

ה, רבים הנודרים בעת צרה אינם מקיימים את נדרם כשהצרה שעברה הצר

, ט"ו[ -]מלכים א', י"ד חולפת, ושבים לסורם. וכמו שאחיה השילוני את ישראל 

דימה את ישראל לקנה, כי הקנה אינו נכנע כי אם בזמן שהרוח נושבת בו, 

וכשנחה הרוח הקנה חוזר לקומה זקופה כבראשונה. כך ישראל אינן נכנעים כי 

 אם בזמן שהצרה משמשת, אך כשהצרה חולפת שבים לסורם.

 כ"א[ -]דברים ל"א 'והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות'  ]חגיגה ה'.[וחז"ל דרשו 

שהפסוק מדבר על המלוה לעני בשעת דחקו. ובפשטות הכוונה לאדם  -

מבאר שכוונת הגמ' על  "כלי יקר"המלווה לעני בשעת דחקו של העני, אך ה

לעני בשעת דחקו של המלוה, כי הצרות דוחקות אותו לנדור נדרים  המלוה

לצדקה ולעזור לעני, על כן סמך פרשת 'כי יפליא' לפרשת התוכחה, ודיבר 

 הכתוב בהווה.

 

אין צדיק מעין פירוש זה, אמנם זצ"ל מבריסק ביאר  רבי יוסף דוב סאלאווייציק

וכחה, ואם כן לא קללת הת יעשה טוב ולא יחטא, ורבצה עליהם בארץ אשר

סמיכות הפרשיות לומר כי  לכל בריה, ואבודים אנחנו ח"ו. באה שבקת חיים

ובהקדשותיו, יהיה ניצל מכל  בתרומותיו את המקדש וקדשיו ה שיחזקזב

מוציאים כסף לביטוח חיים ורכוש,  האמורים בפרשה. וכמו שאנשיםהקללות 

מקדש, הוא מבטח בזמנינו במקום ה יד חכם אשר המהמזה שמחזיק תלב כן

 בזה את החיים והרכוש שלו.

 

 ב'( -)כ"ז  "איש כי יפליא נדר בערכך נפשות לה'"

לקח ומוסר לעבודת ה'. , רבי משה פיינשטיין דלממפרשת ערכין ותמורה 

כי יש לאדם ערך קבוע, לזכר כערכו, לנקבה כערכה מלמדת אותנו התורה 

ש תפקיד בעולם, ועליו ולקטן כערכו. באה התורה לרמוז בזה, כי לאדם י

למלאותו בשלימות. אל יאמר אדם, למה ערכו של השני נחות, ומדוע ממני 

תובעים יותר? כל אדם חייב למלא את תפקידו לפי היכולות והכישרונות שניחן 

בהם. יש והאדם לא עלה בידו למלא בשלימות את תפקידו, עליו אומרת 

והעריך אותו הכהן על פי  התורה "ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן

אשר תשיג יד הנודר", בוחנים ובודקים אותו, מה היה ביכולתו לעשות ומה 

החסיר, אבל לא כדאי לו לאדם להגיע למצב זה שיבדקוהו ויבחנו את מצבו 

וידקדקו בו לפי מעשיו. ועוד אומרת התורה "ואם בהמה אשר יקריבו ממנה 

דש לא יחליפנו ולא ימיר אותו וכו' ואם קרבן לה' כל אשר יתן ממנו לה' יהיה קו

המר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא ותמורתו יהיה קודש", רמזה התורה, כי 

בעניינים שבקדושה וביראת שמים, אין דבר אחד בא במקום השני, אם לאחר 

הראשון,  במקוםשקידש אדם דבר אחד רוצה לקדש גם דבר שני, אין זה בא 

עד בלי  -וסיף ולהתעלות בתורה וביראת שמים אלא כתוספת לו. אדם יכול לה

 די.

 

 י'( -)כ"ז "לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב" 

התיבה "חליפין", משמעה שמחליפים דבר בדבר שהוא טוב ממנו, כמו "ויחלף 

 שמלותיו", שהחליפו את בגדי האסירים של יוסף לבגדים יפים, וכן בישעיהו

יחליפו כח", במקום כוחם שנחלש יינתנו בהם כוחות  "וקווי ה' ל"א[ -]מ' 



 יט
 

מחודשים. כנגד זה היפוכו ב"תמורה" שמשמעה שממירים דבר בדבר רע 

ממנו, למשל מי שנוטש את דת ישראל ומקבל על עצמו דת אחרת, קרוי 

 "מומר".

 

"לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב ואם המר ימיר והיה הוא 

 י'( -)כ"ז  קודש"ותמורתו יהיה 

אומרת, יש שלוש  ]ט"ז:[ , הגמרא בראש השנה"אדרת אליהו"כתוב בספר 

כיתות ליום הדין. צדיקים גמורים, רשעים גמורים ובינוניים. אומרת התורה 

לבינוניים "לא יבקר בין טוב לרע", מה הכוונה? אל תהיה "בינוני" ההולך בין 

את היצר הטוב ביצר הרע. "ואם  טוב לרע, וכל שכן "לא ימירנו", שלא תמיר

המר", ואם הוא בכל זאת נהיה רשע מה יעשה? "ימירנו", יחזור חזרה ליצר 

הטוב, תעשה תשובה אמיתית. ומה יקרה אז? "והיה הוא ותמורתו יהיה 

קודש". יש שני הסברים, הסבר אחד, עבירות נעשות לו כזכויות. הסבר שני, 

הוא ותמורתו", כלומר עם יצר הרע ועם מעתה תעבוד את ה' עם שני היצרים, "

 יצר הטוב.

 

 י"ב( - י"א -)כ"ז  "והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה"

, רכשה פעם סחורה בשוק רבי יהושע לייב דיסקין, אשת הרבנית מבריסק

ושכרה סבל אחד להעביר את החבילות אל ביתה. לאחר זמן מה, ראה הרב את 

הרבנית על גובה השכר ששילמה לסבל על טרחתו.  הצרורות והתעניין אצל

, על משקל כזה של משא, צריך לשלם ר' יהושע לייבכששמע את הסכום, אמר 

יותר ממה ששילמת, ומיד הוציא מכיסו את הסכום העודף ושלח את אחד 

מתלמידיו לחפש את הסבל לפני שיילך לישון, כדי לקיים את מצוות התורה 

עבור על הלאו של "לא תלין פעולת שכיר אתך עד "ביומו תתן שכרו" ולא ל

בוקר". הדבר היה תמוה בעיני הרבנית, והיא הביעה את תמיהתה בקול: מנין 

אתה יודע מהו שכרו של סבל, וכמה צריכים לשלם על המאמץ, הרי אתה 

שקוע יומם ולילה בתורה. ענה לה הרב: בפרשת בחוקותי מובאים דיני הערכה 

נאמר "והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן של אדם ובהמה, ושם 

אותה", לפי דברייך, גם כאן תשאלי, מהיכן ידע הכהן שנמצא כל היום בבית 

המקדש את שווי הבהמה גמל וחמור? וכך גם הדבר בחרם להקדש, שכתוב 

"ואיש כי יקדיש את ביתו קדש לה' והעריכו הכהן", ממתי נעשה הכהן שמאי 

ובתים? אלא מכאן אנו למדים, בשעה שנוגע הדבר  שיודע להעריך נכסים

להלכה וצריך לדעת את השווי המדויק הערכה הנכונה, מעניקים לו מן השמים 

חכמה ותבונה כנדרש, ואף כאן האירו את עיני מן השמים לגבי שכרו המדויק 

 של הסבל.

 

)כ"ז  "וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה'"

 ל"ב( -

כשבא לעשרן, מוציאן בפתח זה אחר זה, והעשירי מכה בשבט צבועה בסקרא, 

, אם רק משום סימן, למה הרבי מאוסטרובצאלהיות ניכר שהוא מעשר. שואל 

היו צריכים להכות דווקא את העשירי, הרי אפשר היה לתת סימן דרך הפוכה, 

כך הוא הגורל בתשעה האחרים, שאז נדע שמי שלא צבוע אינו קדוש? אלא, ש

 מאז ומתמיד, מלקים את הקדוש, הקדוש הוא זה שסופג מלקות.

 

מסביר, "רחמנא ליבא בעי", עיקר המעשה תלוי בליבו  המגיד מדובנא

ומחשבתו של האדם, ולכן אם היה הציווי להפריש אחד מעשרה, הרי לא 

יפריש אלא רק את אותו צאן או בקר שאכן הפריש בפועל, אבל כשמכניס לדיר 

את כולם ואינו יודע איזה מהם יהא העשירי, נמצא שאומר בליבו שכל אחד 

ואחד מהם שיפול בחלקו להיות העשירי יהיה קודש, והרי זה כאילו הקדיש את 

כולם. ולכן באופן כזה פקע הטבל מכל התשעה האחרים, שהרי זה כאילו מסר 

 לקדושה את כולם.

 

הקדיש בפה, אף שהעשירי קדוש אומר, הדין הוא שצריך ל רבי משה פיינשטיין

ללמדנו, שגם דבר שהוא  []נ"ח:ממילא, והיא גמרא ערוכה במסכת בכורות 

קדוש בעצמותו, מ"מ אם לא יחזיקו ויתמידו בקדושה, עלולה הקדושה 

להתבטל. אותו הדבר אצל האדם, אף שהאדם נברא בצלם, ואף אם נתקדש 

שמור את קדושתו בתורה ובמצוות, אם לא ישגיח על עצמו בתמידות ל

ולהחזיק בה, עלולה הקדושה להסתלק ממנו, עד שיתדרדר לשפל התחתית, 

 וכמו ששנינו, שנה ופירש קשה מכולן.

 

)כ"ז "וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה'" 

 ל"ב( -

הי"ד: ידוע, כי רבי שמשון מאוסטרופולי דברים מופלאים מקדוש ישראל 

"גונב איש  -רוגי מלכות הם עונש שהתחייבו השבטים במכירת יוסף עשרה ה

ומכרו מות יומת". וקשה, הרי היו רק תשעה אחים במכירה, ולמה יש עשרה 

הרוגי מלכות? ועוד יש להבין, למה המתין הקב"ה עד דורו של רבי עקיבא, וכי 

בכל הדורות שקדמו, של שופטים, נביאים ואנשי כנסת הגדולה, לא היו 

כמותם? ותירץ, אדרבה, בגלל שהיו רק תשעה שבטים במכירה, ובשביל 

לעשות חרם שלא לגלות לאביהם, צירפו השבטים את הקב"ה. כיון שכך, לא 

היתה אפשרות להענישם, כי איך אפשר להענישם אם הקב"ה היה שותף 

בענין, ואת מי אפשר להעניש במקומו? עד שהגיע רבי עקיבא ודרש "את ה' 

הושווה בזה תלמיד חכם להקב"ה, את  -רא" לרבות למידי חכמים, אלקיך תי

ר' עקיבא שדרש זאת, הכניסה השכינה במקומו, ועכשיו כבר אפשר להעניש 

 עשרה צדיקים במקום העשרה שהיו במכירה. 

" וכל מעשר בקר וצאן, דבר זה מרומז בפסוק, "רבי שמשון מאוסטרופוליאומר 

כל   -" "כל אשר יעבר, בקר וצאןועה ר היהשקיבא עת ממה לולם כידעו ור"ת 

" הוא במקום תשעת השבטים, "תחת השבטאחד מתשעת הרוגי מלכות, 

 הוא במקום הקב"ה.יהיה קודש לה' ורבי עקיבא,  -" והעשירי"

ובליקוטי האר"י נמצא, שזה סוד "אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד", 

 פירוש, במקום "אחד" שהיא השכינה הקדושה.

 

)כ"ז  "וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה'"

 ל"ב( -

צריך להבין מדוע צריך  לספור את הבהמות אחת אחת, והעשירית מעשרים 

אותה, שכל אדם יפריש עשר אחוז מבהמותיו כמו בפירות ? לתרץ שאלה זו, 

השמיטה, ושנתיים צריכים להסביר ענין נוסף. כידוע, שנת היובל צמודה לשנת 

שלימות היה אסור לעבוד את האדמה, וכך נשארה שוממה, מדוע ציוותה 

התורה שהשמיטה תהיה בשנה הצמודה לפני היובל? מסבירים המפרשים, 



 כ
 

בשנת היובל חזרו כל השדות לבעליהם, ירדה תורה לסוף דעתו של אדם 

 שקשה לו להיפרד מנכס שכל כך הרבה השקיע בו, לכן ציוותה התורה

שישאירו את השדות שוממים, ואז כשיראה הבעלים שהאדמה מגדלת קוצים 

 וברקנים, יהיה לו יותר קל לוותר על השדות ולהחזירם לבעליהם. 

אותו הדבר מצאנו לגבי מעשר בהמה, שלכאורה קשה, מדוע חייבה התורה 

לערוך את מעשר הבהמה ברוב טקס, ולא די שיפריש בבת אחת עשירית 

אלא, ירדה התורה לסוף דעתו של אדם, שאם ימצא כי סך מצאנו למעשר? 

המעשר עולה לכדי הרבה צאן, יקשה עליו לתתם, לכן הורתה לו התורה 

שיכניס הצאן לדיר ויחל למנותם, ראשון בשבילי, שני בשבילי, שלישי אף הוא 

כולם שלי הם, עכשיו מתבקש הוא  -ט  -ח  -ז  -ו  -ה  -בשבילי, וכן הלאה ד 

אחד ויחיד למעשר, וכך שוב ושוב מעביר צאנו תחת השבט ומגלה כי להפריש 

בעצם השאיר בשביל עצמו די והותר. וכן מצינו כידוע מחלוקת ראשונים 

בנתינת צדקה, האם לתת בפעם אחת לעני אחד שטר גדול, או עדיף לתת 

 ליותר עניים בכסף קטן, ופסקו שעדיף לתת לכמה שיותר עניים, כדי לשבור 

תו כשבא לפניו עני, וכאשר הוא בכל פעם נותן מעט להרבה עניים, את מחשב

 מגור, כתוב  "אמרי אמת"הוא שובר את מידותיו. וכידוע, אומרים משמו של ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתורה "הוכח תוכיח", ודרשה על זה הגמ' אפילו מאה פעמים, שאין הכוונה 

להוכיח מאה פעמים, אלא חלק את תוכחתך למאה חלקים קטנים, כי אם 

אליו בתוכחה אחת, הוא לא ישמע לך, אבל אם תטפטף לו מפעם לפעם  תבוא

בטיפות קטנות של מוסר, דבריך יתקבלו אצלו הרבה יותר טוב ודבריך יכנסו 

 לליבו.

 

 ל"ב( -)כ"ז  "כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה'"

שבהמה , ]אות תתל"ג[ "ספר חסידים" הביא בשם ]יור"ד סימן ל"ה[" "דרכי משהב

כשרה תכונתה להיות נכנעת, ואילו טריפה אינה נכנעת. ולכן אם רוצה אדם 

לדעת לפני השחיטה אם היא כשרה או לא, שיניח ידו על השדרה של הבהמה, 

אם היא נכפפת ונכנעת תחת ידו, כשרה היא, ואם לאו, טריפה היא. לפי"ז ביאר 

כל אשר יעבור תחת" מה שאמרו בגמ' שם " ]בכורות נ"ח:[ הרש"שבאופן נפלא 

פרט לטריפה שאינה עוברת, ולכאורה מנין יידעו אם היא טריפה או לא? וגם, 

ולא מתיבת יעבור? אלא, שהיו מניחים עליה  תחתלמה הדבר נלמד מתיבת 

 , זהו סימן שאינה טריפה.תחתאת היד, ואם היא נכנעת, דהיינו, שהיא 
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