
 בחוקותי פרשתל 81 מטעם דבס"

 בפרשה המקרא בטעמי רמזים
  

 gmail.com303shalom@ , אשמח לתגובות במייל:מאת שלום המאירי טעם לשב"חעם  רמזי טעםמהספר העתידי 

 
 

 א
 

ַתי  ֻחקֹּ כּוִאם בְּ ֵ֑ לֵּ ִעָתם תֵּ יֶכם בְּ מֵּ ָנַתִתי ִגשְּ ָתם: וְּ רּו ַוֲעִשיֶתם אֹּ מְּ ֹוַתי ִתשְּ ֶאת ִמצְּ  (ג,ויקרא כו) )אתנחתא( וְּ

תלכו" רומז על שכר פסיעות, שזו טרחה שעליה משולם שכר בעוה"ז, כמפורט אפשר ש"

 במסכת סוטה )דף כב עא(: 

קיבול שכר מאלמנה דההיא אלמנה דהואי בי כנישתא בשיבבותה כל יומא הות אתיא ומצלה 

תי לא בית הכנסת בשיבבותך אמרה ליה רבי ולא שכר  בי מדרשיה דרבי יוחנן אמר לה בִּ

שהיתה טורחת עצמה יותר מן הצורך כדי לקבל  -? )רש"י :קיבול שכר מאלמנה  1פסיעות יש לי

 שכר כדמפרש ואזיל למדנו שיטריח אדם עצמו במצוה לקבל שכר יותר(. ע"כ.

ַתי  ונרמז בטעמים: ֻחקֹּ ם בְּ כּואִּ ֵ֑ לֵּ י 2)אתנחתא(, צורת הטעם ככיפת בית כנסת תֵּ ָנַתתִּ , ואז וְּ

תָ  עִּ ֵמיֶכם בְּ שְּ , בלילי שבתות, כשאנשים ישנים, והגשם לא יפריע להליכה לבית הכנסת םגִּ

 הרחוק. 

 שלום המאירי

ַתי  ֻחקֹּ כּוִאם בְּ ֵ֑ לֵּ ֹותַ  תֵּ ֶאת ִמצְּ ָתם)אתנחתא( וְּ רּו ַוֲעִשיֶתם אֹּ מְּ  )ויקרא כו,ג( י ִתשְּ

 שתהיו עמלים בתורה. -אם בחקתי תלכורש"י מבאר: 

ֹוַתי: 3מבאר רבי דוד פתחיה וויינשטוק צְּ ַתי לבין מִּ ֻחקֹּ יש להבין מה שנקטו  את ההבדל בין בְּ

 דוקא ולא לשון עוסקים או לומדים בתורה. עמליםרז"ל לשון 

פרק ו( שבמצוות השכליות משובח יותר מי שאינו  -שמנה פרקים להרמב"ם הרמב"ם מבאר )

משובח יותר נכסף לעבירות מאשר מי שכובש את יצרו, ואילו בחוקים, המצוות השמעיות, 

 . 4הכובש את יצרו

                                                           
 היא הלכה רחוק להתפלל בבית מדרשו של רבי יוחנן, אף שהיה בשכנותה בית כנסת. 1
" אין בונים בהכ"נ אלא סעיף ב:סימן קנ  -בשו"ע אורח חיים שום הגובה, כפי שנפסק אפשר שעשו כיפה מ 2

)ראה שבת יא עא(. כ"כ  עד שיהיה גבוה מכל בתי העיר שמשתמשים בהם" ומגביהין אותובגבהה של עיר, 
 היו שנהגו לעשות כיפה לפני ההיכל לנוי )מוזכר ע"י החיד"א, ברכי יוסף או"ח ק"ן אות ג(.

 רבי דוד פתחיה וויינשטוק, ירושלים תשך, עמ' תיט. ,ודקול ד 3

שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, אשר אמרו, שמי שלא יתאוה אליהן יותר חשוב מן המתאוה אליהן  4

דמים, כגנבה וגזלה, ויכבוש את יצרו מהן, הם הענינים המפורסמים אצל כל בני אדם שהם רעים כשפיכת 
ואונאה, ולהזיק למי שלא הרע לו, ולגמול רע למטיב לו, ולבזות אב ואם וכיוצא באלו, והן המצוות שאמרו עליהן 
חכמים זכרונם לברכה, )יומא ס"ז( שאילו לא נכתבו ראויות הן ליכתב, ויקראו אותן קצת חכמינו האחרונים ... 

ף לדבר מהן ותשתוקק אליו, שהיא חסרה, ושהנפש החשובה מצוות השכליות. ואין ספק שהנפש אשר תכס
לא תתאוה לאחת מאלו הרעות כלל, ולא תצטער בהמנעה מהן. אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים, 
שהכובש את יצרו מהם הוא יותר חשוב, וגמולו יותר גדול, הן התורות השמעיות, וזה אמת, שאלמלא התורה 

, שצריך האדם שיניח נפשו אוהבת אותן ולא יהיה מונע מהן, אלא התורה, לא היו רעות כלל, ומפני זה אמרו
ובחון חכמתם, עליהם השלום, במה שהמשילו, שהם לא אמרו "אל יאמר אדם אי אפשי להרוג הנפש, אי אפשי 
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 עמליםומעתה תובן היטב כוונת הכתוב והוא אומרו 'אם בחוקותי תלכו', ופירש רש"י שתהיו 

 שכך גזר הקב"הבתורה. פירוש שעיקר קיום המצוות השמעיות, שהם החוקים, יהיו רק לפי 

בנפשו וידמה  נפשו מצטערת בעשייתםולא מפני שנפשו מתאוה אליהם, אלא אדרבא תהיה 

שאלמלא גזירת הקב"ה היה עובר עליהם, לפי שבאמת אינן רעות כלל כנ"ל. וזהו שדייקו רז"ל 

 כעמל ועבודה קשה, שקיום מצוות החוקים שבתורה יהיה אצלו  עמלים בתורהואמרו שתהיו 

כּובמלת  אתנחתאויהיה מצטער בעשייתם. וזהו שהניח בעל הטעמים טעם  ֵ֑ לֵּ אתנחתא כי  תֵּ

 נחה וצער.הוא מלשון א

ָתם , יֶתם אֹּ רּו ַוֲעשִּ מְּ שְּ ֹוַתי תִּ צְּ ֶאת מִּ פירושו שאצל מצוות השכליות יהיה היפך זה, ויראה  ואומרו וְּ

שנפשו תתאוה ותשתוקק אליהם לאמר מתי יבואו מצוות אלו לידי ואקיימם. כי אצל מצוות 

מצותי תשמרו  השכליות החסיד הוא יותר שלם מן המושל בנפשו כנ"ל וזהו פירוש הכתוב ואת

יו  תשמרוועשיתם אותם הנה לשון  ָאבִּ ַמרהוא מלשון )בראשית לז,יא( וְּ ֶאת ַהָדָבר, והיינו  שָׁ

 ממתין ומצפה שיבוא לידי עשייה.שיהיה 

כּו-ִאם ֵ֑ לֵּ י תֵּ ַתַ֖ ֻחקֹּ  )ויקרא כו,ג( )טרחא אתנחתא( בְּ

לא בעי מר מינם  ,)דף סה עא( אמרה ליה ברתיה דרב חסדא לרב חסדא עירוביןבמסכת 

 .5באפורתא? אמר לה השתא אתו יומי דאריכי וקטיני ונינום טו

ונינום  ימים שהוא בקבר אריכי לישן, וקטיני לעסוק בתורה ובמצות: -יומי דאריכי "מבאר:  רש"י

 ."ונישן הרבה -טובא 

כו'. ר"ל דאריכי לקבל שכר בעוה"ב כמו שכתוב מוסיף: השתא אתו יומי דאריכי  מהרש"א

בעולם הבא, וקטיני לגבי עסק התורה ומצות כפרש"י וע"פ מ"ש היום  -'ולמען יאריכון ימיך'

מה לעשותם ולא למחר לעשותם אלא לקבל שכרן וז"ש ואז נינום טובא, דיהיה לנו פנאי לישן 

ש ובתורתו יהגה יומם ולילה. בעוה"ז אין לנו זמן לישן מפני עסק התורה ומצות כמ" שאין כן

 ע"כ.

כּו-ִאם ונרמז בטעמים: ֵ֑ לֵּ י תֵּ ַתַ֖ ֻחקֹּ בתורה,  טרוח, בעולם הזה יש ל)טרחא אתנחתא( בְּ

 היא אחר כך כשנח בקבר ובעוה"ב. המנוחהו

 שלום המאירי

 

                                                           

לגנוב, אי אפשי לכזב אלא אפשי ומה אעשה אבי שבשמים גזר עלי", אבל הביאו דברים שמעיים כולם, בשר 
 בישת שעטנז, עריות, ואלו המצוות וכיוצא בהן הן אשר קראן השם יתברך "חקות". בחלב, ל

אמרה בתו של רב חסדא לאביה, האם לא מבקש אדוני לנום קצת? ענה לה:עכשיו יבואו ימים ארוכים וקצרים  5

 וננום הרבה.
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