
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

     
 ' הליכה 'בלשון מכונה  עסק התורה 

 

 

 חל| גליון  בתשפ" בחוקותי פרשת

רּו מְּ וַֹּתי ִתשְּ ֶאת ִמצְּ כּו וְּ לֵּ ֻחקַֹּתי תֵּ  (כו, ג) .ִאם בְּ

הכוכבים  ,צריך האדם ללמוד מוסר מחוקות השמים
 תמידושהם אינם משנים את תפקידם כמו והמזלות, 

אינם מקבלים למרות שרצון קונם, עושים בשמחה 
נמצא שהאדם אשר יתלמד מחוקות  שכר ועונש,

בשונה מהם, שהרי  ,בודאי ישמור המצוות השמים,
וזאת הכוונה "אם  ,כל פעליול עשכר  מקבלהאדם 

שאינם  ,בחוקותי תלכו" שתלכו בדרכי חוקות השמים
רצון השי"ת, אז גם אתם "ואת מצותי מאומה ממשנים 

 תשמורו".
 

ֶכם ָלשַֹּבע מְּ ֶתם ַלחְּ   )כו, ה( .ַוֲאַכלְּ

שיאכלו  ,שאם יהיה להם לחם ,פשוטזה דבר  לכאורה
לשובע, אלא ההבטחה היא, שהגם שכבר יהיו 

  רווחא שבעים, יוכלו לאכול עוד, וכמו שאמרו חז"ל
שהוא מתוק אפשר  כלמא , שדברלבסימי שכיחא

 גם כשהוא שבע.ממנו לאכול 
 

לּו יֶכם תֹּאכֵּ נֹּתֵּ ַשר בְּ יֶכם ּובְּ נֵּ ַשר בְּ ֶתם בְּ   )כו, כט( .ַוֲאַכלְּ

בשר בניכם באה כפילות הלשון, קשה, לשם מה 
"ואכלתם בשר בקיצור לומר  היהור בנותיכם, שוב

בניכם ובנותיכם", אלא הפירוש הוא, שהקללה תהיה 
אחרי המקרה הראשון של  שגםכל כך קשה ונמרצת, 

לא יתעוררו בקרבם רגשי חרטה  ,אכילת בשר בנם
. וצער על אבדן הבן, כדי שלא יעשו עוד כדבר הזה
 ,וזהו הכוונה, שאחרי שיהיה "ואכלתם בשר בניכם"

 יחזרו ויעשו כדבר הזה "ובשר בנותיכם תאכלו".
 

ֶאת ֲעוֹּן ֲאבָֹּתם  ַוּדּו ֶאת ֲעוָֹּנם וְּ ִהתְּ אִתי אָֹּתם  וגו'וְּ בֵּ הֵּ וְּ
יֶהם בֵּ ֶאֶרץ אֹּיְּ   מא(-)כו, מ .בְּ

רבים בין הגויים ועמישראל הרי הם שבגלות כיון 
א האדם לידי ובשי יתכןולומדים ממעשיהם, ו

 ו שליד נו רואהאישויאמר ויטעה  מחשבת כפירה
מירוק הגלות אין מטרתה לתיקון ו, וכל הקב"ה
שבשעה על כן אומרת התורה,  .העוונות לכפרת

להאמין  יכלול בדבריו ,שהאדם מתוודה על עוונותיו
"שהקב"ה הביא אותם בארץ אויביהם" לכפר על 

 ו.ידוי על עוונותיהועצם עוונותם, וזהו חלק מ
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גֹו'.   כּו וְּ לֵּ ֻחקַֹּתי תֵּ  ִאם בְּ

ּלּו   תֹוַרתבְּ  רּו ז"ל, ָיכֹול אֵּ כֲֹּהִנים ָאמְּ
גֹו'   וַֹּתי וְּ ֶאת ִמצְּ ר וְּ ֶשהּוא אֹומֵּ וֹּת, כְּ ַהִמצְּ
ם   ַקיֵּ וֹּת ֲאמּורֹות, ָמה ֲאִני מְּ י ַהִמצְּ ֲהרֵּ
ִלים ַבתֹוָרה,   יֹות ֲעמֵּ ֻחקַֹּתי", ִלהְּ "ִאם בְּ

   . ַעד ָכאן
 (כו, ג)

נקרא  תורה  בעסק  ה עמל וה וקשה למה  
מפרש  בלשון "הליכה", ורבינו הקדוש 

 : שנים עשר פירושים, ואלו הםהכתוב ב

א. שצריך לעסוק בתורה גם בשעת  
, כדי שנתקשר עם התורה הליכה בדרך 

 באהבתה. 

היו רגלי  'ע"ה לך ב. כמו שאמר דוד המ
שע"י   – ' מוליכות אותי לבית המדרש

 –לתוה"ק  שנקבע בלבנו אהבה וחשק
מבלי ידיעתנו   ילכו הרגלים  על ידי כן 

 אל בית המדרש. 

 –ג. לרמז הענין ד"בכל דרכיך דעהו" 
צורך  לשאדם הולך שכל ההליכות 

וינהג בהם  יכוון  ,הגשמיים  ועניני
שעושה אותם כדי שיוכל לעסוק  

 בתורה ולקיים המצוות.

התורה, ללכת בדרכי  ד. אם האדם רוצה  
בפרד"ס של  מהלכים לחדש ו להיכנס
עליו ליזהר שיקיים "ואת   – התורה 

שלא יגלה פנים   "מצוותי תשמורו
 בתורה שלא כהלכה.

ולה הוי ג'שאמרו חז"ל  ה. עפ"י מה 
  ל בטיטרד וית , כדי שלא'למקום תורה 

 –בביתו, וזה הפי' אם בחוקותי תלכו 
ללכת   התוה"ק צריך  לימוד  שעבור 
 מביתו. 

שאין עבירה  עפ"י מה שאמרו חז"ל ו. 
גורעת ממנו שכר על   –שהאדם עושה 

, וזה הפי' אם בחוקותי  התורה שלמד
תלכו, שע"י התורה הם "ילכו" לעולם  

  וילך הבא לקבל שכרם אע"פ שחטאו, 
 באחריתו.  לפניו צדקו 

אורך  "עה"פ . עפ"י מה שאמרו חז"ל ז
, שאותם העוסקים  "ימים בימינה 

זוכין לילך בימינה של תורה בתורה 
וזוכין לאורך ימים, וזה הפירוש דע"י  

ילכו בימינה  מלין בתורה, שעוסקין וע 
 של תורה ויאריכו ימים. 

איתא בחז"ל דהקב"ה מטייל עם דוד  .  ח
  – זה הפר' אם בחוקותי ובגן עדן,  המלך

הבטחה  שע"י שיעסקו בתורה, יזכו ל
וילך  יטייל "תלכו" שהקב"ה ה ורהאמ

 ם בגן עדן. ה עמ 

וקדוש שעוסק   דיקאיתא בזוה"ק דצ. ט
  אלא בתורה, אינו מרגיש בצער המיתה,  

שהולך ממקום למקום  מרגיש כאדם 
",  אם בחוקותי"וזה הפי'  בלי צער, 

  –  "תלכודהיינו ע"י שיעסקו בתורה "
 כו לילך לעוה"ב כהליכה בלי צער. שתז

דצדיקים יכולים  איתא בחז"ל י. 
להיפטר מהעוה"ז ברצונם אפי' קודם  

ילכו  זמנם, וזה הפי' שע"י עמל התורה 
 מתי שלבם יחפוץ.   לעוה"ב כרצונם 

ע"י התוה"ק אדם עולה ממדריגה  . אי"
למדריגה, ומתעלה, וזה הפי' דע"י  

 . תלכו ותתעלוהתורה 

איתא בזוה"ק, שאחרי פטירת  . "בי
  ודרכים  םי האדם, הנשמה עולה בשביל

חשוכים ומלאים מזיקים, ורק מי שיש  
  , בכח בו זכות התורה הוא ניצל מהם

מאירה לו הדרך, וזה הפירוש  ש התורה 
שע"י התורה  –חוקותי תלכו ב אם  –

אחרי   הללו בדרכים ללכת תזכו 
 פטירתו. 
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 לכוף יצרו ולקבל שכר יכנס למקום עבירההל
כּו לֵּ ֻחקַֹּתי תֵּ ָברֹות )ע"ז יז .ִאם בְּ י סְּ נֵּ ש שְּ יֵּ ַאַחת .שֶׁ ל ר' ֲחִניָנא וְּ ( ַאַחת שֶׁ

א' ָאַמר  יּה, וְּ רֵּ ָנִכיס ִיצְּ ָחא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה דְּ ַלף ֲאִפתְּ חְּ ל ר' יֹוָנָתן, א' ָאַמר נֶׁ שֶׁ
ָחא  ַלף ֲאִפתְּ חְּ ָרא, ּוָבא ַהָכתּוב נֶׁ ל ַאגְּ ַקבֵּ ָרן ּונְּ ִיצְּ יה לְּ פֵּ ִנכְּ יִכי דְּ זֹונֹות ִכי הֵּ דְּ

ֻחקַֹּתי  רֹו ִאם בְּ הּוא אֹומְּ זֹונֹות, וְּ ָחא דְּ ַלף ֲאִפתְּ חְּ ר נֶׁ ִריַע ִעם ָהאֹומֵּ ִהכְּ ָכאן וְּ
וַֹּתי  ת ִמצְּ אֶׁ ם שֶׁ ִטיֲחכֶׁ ְך ַוֲאִני ַמבְּ ילֵּ ם לֵּ כֹוִלין ַאתֶׁ רּוש, יְּ כּו, פֵּ לֵּ רּו תֵּ מְּ ִתשְּ

ה ָאַמר  ה, ָלזֶׁ ק זֶׁ ָספֵּ מֹו בְּ ִניס ַעצְּ ָלָמה ַיכְּ ִאם תֹּאַמר וְּ ָרם, וְּ יּו כֹוִפין ִיצְּ ִיהְּ שֶׁ
ָעוֹּן,  ם הֶׁ כֶׁ דְּ יֶׁ ָבא לְּ יָון שֶׁ ָוה כֵּ ה ִמצְּ עֹושֶׁ לּו ָשָכר כְּ ִתטְּ י שֶׁ דֵּ ם אָֹּתם כְּ ַוֲעִשיתֶׁ

ִרין ִכי ִיצְּ יה לְּ פֵּ ִנכְּ הּוא ַמֲאָמָרם ָשם וְּ ָרא וְּ ל ַאגְּ ַקבֵּ יִכי ִדנְּ  ('ח פירוש) .הֵּ

ן האיך נכנסו ודליהושע( לס' ) ראשון לציוןרבינו בכתב בענין זה 
ם שהלכו לשם הוא, הטע יהושע וכלב לבית הזונה כדי לרגל, וזל"ק:

 ( נחלקו אמוראים, חד אמר נחלףאעבודה זרה )יז,  'דהנה הגם דבמס
 דוקאדנכפייה ליצרן,  זרה וחד אמר דזנות כי היכי דעבודה אפיתחא
, אבל למיבת עם הזונה בבית הזנות פשוט הוא אפיתחא למיחלף

וזאת יותר  ".אל תפנו אל האלילים"דשפיר קרינן ביה )ויקרא יט, ד( 
 ח"ו. גדולה ממה שאמר שלמה המלך ע"ה )משלי יא, כא( יד ליד וגו'

שדרשו חז"ל )ברכות סא, ב( המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי ]
להסתכל בה אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים כמשה רבינו לא 

 ינקה מדינה של גהנום, שנאמר 'יד ליד לא ינקה רע'.

 בשפירו )ח"ג פד, א(: אסור ליה לבר נש לאסתכלא בזוה"ק ובאמוכן 
בהרהורא בישא ויתעקר למלא אחרא, וכך  בגין דלא ייתי דאנתתא

 אבתריה, וחמא אזלין ר"ש עביד, כד הוה אזיל במתא והוו חברייא הוה
 שפירתא, מאיך עיניה, והוה אמר לחבריא אל תפנו.  לאינתו

כתב: שלא יאמר אדם שלא אסר )יט, ב(  פרשת קדושיםרבינו בו
ינת החושב וההסתכלות הכתוב אלא מעשה העריות אבל לא בח

ושאר בחינות התיעוב אשר רבו, וכבר רמזו מהם רז"ל כמו המרצה 
מעות מידו ליד אשה וכו' כמו שדרשו בפסוק יד ליד, וכאן צוה ה' על 
הדברים ההמה וכיוצא בהם שצריך להרחיק עצמו מהכיעור 

כדי שלא יבא להכשל אפילו בדקדוקים ההם,  ,ומהדומה לדומה לו
 בפסוק 'אל תפנו אל האלילים'. וכמאמר הזוהר 

  .[קדושים' ריש פררבינו בחיי וראה עוד ב

ם ביותר דשום אדם לא שליחותם להעלים עצמ ,אכן מצד הכרח
יחשוד בהם, כי ידועים הם בני ישראל פרושים מן העריות, ובראותם 

 בית זונה אין לחשוב עוד בהם מי הם האנשים. לכי נכנסו 

וחששו עוד הם שמא יעשו להם חקירה ודרישה באכילת דבר איסור, 
לזה כיון שיראו אותם נכנסים לבית הזונה, ובפרט למקום הידוע לכל, 

 (וק להם, וכמעשה דרבי מאיר דאיתא בש"ס )שם יח, באין לבד
מהם ונכנס לבית הזונות, אמרו חס  שרדפו אחריו הרומאים, וברח

 ושלום אי רבי מאיר הוה לא הוה עביד הכי.

לשם, כי משם ידעו מבוקשם אשר באו  יכנסהעוד טעם שבחרו ל
לרגל, כי כל מקום שילכו לרגל לא יספיק להם לדעת כמצטרך כמו 
בית האשה הנזכרת, כי שם יתקבצו כל הגדולים ושם ידובר ענינם 

 יותר מכל המקומות, כאשר כן היה שידעו כי נמוגו וגו'. עכל"ק. 

כדי  תדזונו תחאפעבור בנכון לשיותר ומבואר שאף לסברת האומר 
דזונות,  תחאאפ להתגבר על היצה"ר ולקבל שכר, זה רק לגבי למיחלף

  .לבית הזונות כדי לקבל שכר אין היתר להיכנס אבל בודאי

 והנה: כתב( לסופו קרוב הראשון בדרוש, שלח פר') נחל ערביב אמנם
 וניכוף זונות דבי אפתחא ניזול דאמרו ידוע יונתן' ור יאשיה' דר עובדא

 זונה אשה לבית נכנסוש וכלב יהושע עשו נמי הכי, אגרא ונקבל יצרא
 .יצרא למיכף

 

  

 

 

 אם מועיל תיקון תפיליןב ושנדבק לאות אות
כּו לֵּ ֻחקַֹּתי תֵּ ִעיף  .ִאם בְּ ִפִלין ִסיָמן ל"ב סְּ כֹות תְּ ִהלְּ ָפַסק ָמָרן בְּ ְך ַמה שֶׁ רֶׁ ר ַעל דֶׁ ָבאֵּ עֹוד ִיתְּ

ר תֹוָרה ָכַתב ָהרא"ש,  פֶׁ כֹות סֵּ ִהלְּ כּו' ָפסּול. ּובְּ אֹות וְּ ָקה אֹות לְּ בְּ שֹונֹו, ִאם ִנדְּ ה לְּ זֶׁ י"ח וְּ
קּות  בֵּ ִאם ָגַרר ַהדְּ ר תֹוָרה וְּ פֶׁ סֵּ ל בְּ קּות פֹוסֵּ בֵּ ר ַלֲחקֹּק דְּ תֵּ ש הֶׁ יֵּ ִרים שֶׁ ינּו אֹומְּ צֵּ ר. ִנמְּ כּו' ָכשֵּ וְּ

ֻחקַֹּתי,  ָרַמז ַהָכתּוב ָכאן ִאם בְּ הּוא ַמה שֶׁ ִפִלין, וְּ ֹלא ִבתְּ ר תֹוָרה וְּ פֶׁ סֵּ אֹות בְּ ין אֹות לְּ בֵּ ק שֶׁ בֶׁ דֶׁ
ן ָלחּוק אֹוָתם, ֹל יהֶׁ טֵּ פְּ ִמשְּ כּו כְּ לֵּ רּוש, ֲחִקיקּות ָהאֹוִתיֹות תֵּ ת פֵּ אֶׁ ָלא וְּ ֲחקּו אֶׁ א ַלכֹּל ִתמְּ

אֹות. ין אֹות לְּ בֵּ ק שֶׁ בֶׁ ַבל ָתחֹּקּו ֲאִפלּו דֶׁ רּו לְּ מְּ ִפִלין ִתשְּ ם תְּ הֵּ וַֹּתי שֶׁ  ד("ל פירוש) ִמצְּ

 אחת אות תדבק שלא ושלם, תם כתב שיהא 'וכתבתם' חכמים שדרשו מהרבינו מביא 
 תורה ספר רוחותיה. והביא שבהלכות מכל גויל מוקפת תהא אות כל אלא בחברתה

 משום שבתפיליןלא נתבאר כן,  תפילין אבל בהלכות ,כשר הדבקות גרר נתבאר שאם
 לאות. אות שבין אפילו דבק אין לחקוק

 ב"ל סי' )ח"א או"ח ללב יפהסק"ז(, וב ב"ל )סי' אליהו כסאבדברי רבינו  על תמהו וכבר
 בין לאות האות נדבק : ואםלהדיא נפסק שםתפילין  הלכות ערוך שלחןב שהרי '(,אות י
 חק מקרי , ולאכשר והפרידה הדיבוק גרר פסול, ואם שנגמרה אחר ובין שתגמר קודם

השו"ע להלן )שם  פסק כתקנה. ע"כ. וכן כתובה היתה עצמה שהאות מאחר תוכות
 דכיוןדמי,  שפיר לפניהם שכתב אחר הדבוקות האותיות להפריד אבל ה(:"כ סעיף

 ככותב, ע"כ. הרי מפורש דאף הוי לא מחבירתה כשמפרידה עליה צורתה שהאות
 כסדרן.  שלא חשיב ולא ע"י חקיקה כשר ליןיבתפ

 ב")סי' לאלעזר  פקודתשב והוסיףביא תמיהתם, ה( 'ד סי' או"ח )ח"ז אומר יביע בשו"תו
ובמקום  ,בדברי רבינו סופר הנ"ל, וכתב שהוא טעות אליהו הכסא קושית סי"ח( הביא
 הב"ח שפסק סי"ח', צ"ל 'מה ל"ב סי' תפילין בהלכות מרן שפסק 'מה מה שכתוב

 נראה הלכה ס"ד'. ואכן כן כתב הב"ח )שם( וז"ל: ולענין ל"ב סי' תפילין בהלכות
 בס"ת אבל ,תיקון לו ואיןוכו',  תיבות בשאר אפילו לאות אות בנגיעת פסול דבתפילין

 השם, ע"כ. אותיות נדבקו אפילו לגררו תיקון לו יש

הים )שם( השיב ע"ז, שעדיין הדבר תמוה, שהרי גם דברי הב"ח תמו אומר אך ביביע
 תלמיד שאיזה שפשוט "זע דברי הב"ח, וכתב שהביא )שם סק"ג(ט"ז מאד, וכמבואר ב

 .כתבו, וא"כ איך יעלה על הדעת ליישב דברי האור החיים בדבר תמוה כזה טועה

 אינו פוסל  הדבק הנמצא בס"ת שאפשר לגוררה

ֱעלּו ָהַאֲחרֹוִנים )מ"א ִסיָמן קמג הֶׁ מֹּז ַעל ִפי ַמה שֶׁ ָצא בֹו ס"ק ז עֹוד ִירְּ ִנמְּ ר תֹוָרה שֶׁ פֶׁ ( ִכי סֵּ
כּו'  ִביָלה וְּ ָראּוי לְּ ָכל שֶׁ ָרּה, וְּ ָגרְּ ָיכֹול לְּ ר ִמַטַעם שֶׁ הֹוִציא ַאחֵּ ְך לְּ ין צֹּרֶׁ אֵּ רֹות בֹו וְּ ק ֻמָתר ִלקְּ בֶׁ דֶׁ

שּו עֹוד ָהַאֲחרֹוִנים )ט"ז או"ח ִסיָמן לב ִחדְּ ָנחֹות קג:(. וְּ ֲאִפלּו הּוא יֹוםס"ק יח )מְּ ַשָבת  ( שֶׁ
ִמיַרת ַשָבת.  ַצד שְּ ָלא לְּ ר תֹוָרה אֶׁ פֶׁ יָנּה ִמַצד ַהסֵּ ִניָעה אֵּ ַהמְּ ָרּה ִמַטַעם שֶׁ ָגרְּ ין ָיכֹול לְּ אֵּ שֶׁ
ם  ש ָלכֶׁ רּוש, יֵּ כּו, פֵּ לֵּ ק ָהאֹות, תֵּ בֶׁ הּוא דֶׁ ד ָלחֹּק שֶׁ הּוא עֹומֵּ ֻחקַֹּתי ָדָבר שֶׁ רֹו ִאם בְּ הּוא אֹומְּ וְּ

הֹורֹות כִ  שּות לְּ יָנם רְּ אֵּ ַמן שֶׁ ה ִבזְּ יֶׁ ר, ַוֲאִפלּו ִיהְּ הֹוִציא ַאחֵּ כּו לְּ ָטרְּ ֹלא ִיצְּ כּו בֹו וְּ לְּ יֵּ ְך שֶׁ רֶׁ י הּוא דֶׁ
ֱאסֹּר ם לֶׁ יכֶׁ ָוִתי ֲעלֵּ ִמצְּ ש שֶׁ הּוא יֹום ַשָבת קֹּדֶׁ ן שֶׁ ַתקֵּ כֹוִלין לְּ  ה("ל פירוש) .יְּ

כתב על  וכן בהגהות פני מנחם כת"י( ,החיים באור ד"ה ס"ג תשנ"ד ב"בה) מנחם בפני
 הדבקים ישראל בני לנפשות רמז רחוק. ואולי פשט נראה ולכאורה :דברי רבינו

 וצריך אפשר פגם לעתים שיש טובה, ומה נפשם שבעצם ,ממש , דבקים"תיבהש
 לאזיל כך כל צריך אין שאז אמת באמרי איתא דנשמתא יומא שהוא להסירו, ובשבת

 יחורו', פניו עתה ולא יעקב יבוש עתה בעוונותיו, 'לא חוורא, להתבייש ואתי סומקא
 .הדבק כביסה, להסיר לשון יחורו

ד( , ד )דברים בה' אלקיכם' הדבקים בהש"י 'ואתם בעצמותם דבקים ישראל דבני ווהיינ
ב( , נט )ישעיהו בהם דבר המפסיק, כדכתיב אם ע"י העונות נדבק ממש, ואפילו דבקים

 שיכוליםלפי מעכב,  אינו אעפ"כ אלקיכם', לבין ביניכם מבדילים היו 'עוונותיכם
טובה,  נפשם דנשמתא, שע"י השבת מתברר שבעצם השבת, יומא בכח זה על להתגבר

 פגם, זה מסיבות חיצוניות ולא מצד עצמותם. לעתים שיש ומה

 



 
 

 

 "אם בחוקותי תלכו"הפסוק פירושים על המ"ב תגלות וה -האור החיים הקדוש תקופת הגלות שערך רבינו 
רבי קדוש מרן  רבינו היום חמישי בשבוע נהג    דימ

עגל לכבוד השבת ולחלק  טוחיים בן עטר לשח
את בשרו בין תלמידי החכמים העניים שבעיר. 
פעם אחת פגעה מחלה בבקר, ובעקבות כך נטרפו 

לכבוד שבת.  'סאליעירו 'כל הבהמות שנשחטו ב
נו נמצא כשר ירק העגל שנשחט עבור רב

למהדרין, מאחר ובשרו הוקדש אך ורק לצרכי 
תלמידי החכמים, לכך נותרו כל אנשי העיר ללא 

שבת. כאשר נודע לאחד מן הגבירים, כי בשר ל
הר יהעגל של רבי חיים בן עטר ראוי לאכילה, מ

לביתו של הצדיק בתקוה להשיג מנת בשר 
כלשהיא, שכן היה האיש מהדר מאד בכבוד 

ר לו נתח ונו למכיקש מרביהשבת. בבואו שמה ב
אמר   "אין זה אטליז",בשר בכל מחיר שישת עליו 

עבור 'תלמידי לו רבי חיים, "הבשר כלו מיעד 
 החכמים' העניים".

מדברים ואל החדר נכנס אחד מן  עודם
"הלקוחות" הקבועים, כדי לקבל את מנתו. הביט 
בו העשיר בבוז ופנה אל רבי חיים בלגלוג: "הגם 

נו על ילזה תלמיד חכם יקרא"? היטב חרה לו לרב
דברים אלה, אך החריש ולא ענה לעשיר מאומה. 
נתן לעני את מנתו ופטרו לשלום. כאשר נוכח 

קשו, קם ותו לקבל את מבותקוהעשיר כי אפסה 
 ועזב את המקום בחרי אף. 

ההוא עלה הצדיק על יצועו שמח וטוב לב,   בלילה
הנה סייע הקב"ה בידו, וגם הפעם הצליח לקיים 

כוי תלמידי חכמים בבשר לכבוד יאת מנהגו, בז
שבת. אך כאשר נעצמו עיניו, נתגלה לפניו חלום 

לא  ומבעית. מן השמים הודיעו לו כי חטא, מאחר  
שנתבזה על ידי מחה על עלבונו של התלמיד חכם  

רת גלות למשך יהעשיר. אי לכך נגזרה עליו גז
עור רבי חיים בן עטר ישנה תמימה. כאשר נ

והצדיק עליו את  ,משנתו, זכר את דבר החלום
הדין. מיד עם צאת השבת החליף את בגדיו 

ומעט   תפיליןבבלואי סחבות, נטל עמו צרור קטן,  
 .גלותו, נפרד מבני ביתו ויצא ללחם יבש

ומרים היו מעתה חייו של רבנו. שעות   קשים 
רך את רגליו בחול הלוהט, מעיר לעיר יכות שואר

ומכפר לכפר. הוא השתדל שלא ללון שני לילות 
ולא פעם רעב ללחם וצמא למים. אך   ,במקום אחד
קש מבורא עולם, יורק ב ,בל באהבהיאת סבלו ק

ות מספר של שיסלח לו על החטא. לאחר שבוע
סבל ונדודים, נקלע הצדיק לשדה רחב ידים, 

קרו של יום בורות. היה זה ביסמוך לאחת העי
גע נשען יף ויישי, בשבוע פרשת "בחוקותי". עייש

נו על גזעו של עץ בודד, ורעיונותיו החלו ירב
לרחף בעולמות נשגבים. הגיונותיו נסבו על 
הפסוק הראשון של פרשת השבוע "אם בחוקותי 

עד  ,יק הרבה להתעמק בכתובהצד ,תלכו"
על פסוק  ארבעה עשר חידושיםדש ברעיונו ישח

זה. וכדי שלא ימחו מזכרונו, רשם אותם על פני 
האדמה במטה שבידו. רוח חדשה נמסכה בקרבו. 
הוא הוסיף ללכת, ותוך כדי הליכה גאו רעיונותיו, 

בו על יעלו בל רושים נוספיםי וארבעה עשר פ 
נו על פני הקרקע אותו פסוק. שוב רשם אותם רבי

ברו כברת דרך נוספת, צלחה ווהמשיך בדרכו. בע

  ארבעה עשר חידושים נפלאים נוספו עליו רוח ה':  
לו על הפסוק הנ"ל, וגם אותם חרט במטהו על 

חו והעפר אשר סביבו. הוי אומר, כי אצר במ
 רושים על אותו פסוק. יארבעים ושנים פ

בכוחות מחודשים, החיש רבי חיים בן עטר  אזור
ירה הסמוכה. שעת יאת צעדיו, עדי הגיעו אל הע

ים היתה, כאשר קהל המתפללים עמד יבין הערב
הכן, כדי לקבל פני שבת המלכה. הוא הצניע 

נת יבמהירות את חפצי החולין, ועמד להתפלל בפ
בית הכנסת בסמוך ל"ארחי פרחי". איש מבין 

ער בנפשו, שקדוש עליון שוכן יהמתפללים לא ש
הבחין שמש בית  לה יפרבם, עם סיום התיבק

תוך  לחנו.ו הכנסת באורח, והזמינו לסעוד על ש 
כדי סעודה, פנה בעל הבית לאורחו: "נוהגים אנו 
בני הקהילה, לסיים את הסעודה בביתו של הרב 
דמתא, שם שומעים אנו דברי תורה נפלאים, 

ותא. אם ולאחר מכן מברכים ברכת המזון בצ
 תאבה, תוכל גם אתה להשתתף עמנו". הסכים

נו להצעה, ויחד צעדו השנים לעבר ביתו של ירב
הרב. בהגיעם שמה, שוב הצטנע רבי חיים וישב 
בפאתי השולחן. דממה שררה בחדר. באותה 
שעה ישב הרב, שהיה צדיק נשגב, בראש השולחן 
ראשו שעון על ידיו וכולו דבוק בעולמות עליונים. 
איש לא העז להפריע הדממה, שכן ידעו הכל, כי 

רבם מרחפת עתה במרומים ומשיגה רוחו של 
השגות נפלאות. בחרדת קודש צפו המאזינים 
לשוב רוחו של הרב לקרבו, כדי להשמיע תורותיו 

 הנפלאות.

הרים הרב את ראשו, פנה אל הנאספים,  והנה
והחל מפרש להם את הפסוק הראשון של פרשת 
השבוע "אם בחוקותי תלכו". קולו עלה וגאה 

רוש הארבעה יהפים את ימהתרגשות, עד שס
עשר לאותו הפסוק, ואז אמר בהתלהבות: 

ששמעתי זה עתה בפמליא של  רושים הללו י"הפ
הצדיק רבי חיים בן עטר, החי עמנו   םדשי, חמעלה

נשמע קולו של  "חיים בן עטר!"-בעולמנו זה". 
כיצד  הקהל רגז ורטן:ה"אורח" מירכתי השולחן. 

העז קבצן עלוב זה, לבטא שמו של קדוש עליון, 
ארי כבוד? אך השמש, שהרגיש  וא הוספת תלל

קש את האנשים יאחראי על אורחו, בכעצמו 
 להניח לנפשו של העני המסכן וחסר הדעה. 

נו, כי יבוא עמו י, שוב ביקש השמש מרבלמחרת
אמש. -אל הרב, אך הזהירו לבל יחזור על משוגת

נו לא השיב מאומה, ולכן חשב בעל הבית, כי ירב
זה נהג הרב כפי שנהג התקבלו דבריו. גם בסעודה  

בליל אמש. לאחר זמן מה של התפשטות 
הגשמיות, שב אל עצמו והחל מפרש את הפסוק 

סיים  רשהנ"ל בארבעה עשר אופנים חדשים. כא
דושים נפלאים י, כי חואמר  הדגיש  ,אף עתה דבריו

חיים המופלא רבי הקדוש והצדיק " םדשיאלה ח
שנית קולו של ב נשמע  "חיים בן עטר!"-" בן עטר

קש  י הרב נחרד ובולחן. "הקבצן" מקצה הש
לזל בשנית בכבודו של ישז להעניש את האיש,

הצדיק, אשר דבריו נלמדים במתיבתא של מעלה. 
אך השמש נחלץ גם הפעם להגן על בן חסותו, 
והתחנן כי יניחו לו מאחר והעניות היא המעבירה 

אותו על דעתו. לקראת הסעודה השלישית 
כי יתאפק ולא  רבינו-אורחוהפציר השמש ב

"כבר לא אוכל  קולו. "הפעם", הזהירו,  ישמיע את
נו לא הגיב אף הפעם, ולכן י. רביותר להגן עליך"
 בו. ידבריו נתקבלו על לודאי סבר השמש, כי 

 רב מרא דאתראסעודה שלישית התלהב ה לעת
ביותר, פניו היו להבים ונפשו משוטטת בעולמות 
עליונים, הקהל עצר נשימתו עד ששבה אליו 

ארבעה עשר רוחו, והוא חזר ודרש בפני הנאספים  
רושים נוספים על אותו פסוק ראשון, אשר יפ

 בפרשת "בחוקותי". 

בלתי בשמים משמו  יקרושים האלה יאת הפ "גם 
הרב  , סיים חיים בן עטר"צדיק הנשגב רבי ה  של 

 ,בשלישית  "חיים בן עטר!"-  את דבריו בהתרגשות.
זעזוע נשמע קולו של ה"אורח" מירכתי השולחן. 

קשו להעניש יים, הכל בפקד את כל הנאספ
שלישית ב זקהוח בתוקף את "החצוף", אשר

אי אפשר   "הפעם לזלזל בכבודו של קדוש עליון.
הוחלט, אפוא, פה אחד, כי יש  לחשות עוד".

מבזה  להעמיד בית דין מיוחד, כדי לדון בדינו, כדין  
 ה'אורח'א את וים הוחלט לכלי. בינתתלמיד חכם
וחשוך, עד הוצאת דינו. אט אט נרגעו בחדר קטן 

 הרוחות והקהל המשיך בסעודה. 

התחוללה סערה איומה. רוח עזה החלה  לפתע
ורים ומנשבת ועוקרת עצים ורעפים. ברקים מסנ

התנוצצו ורעמים מחרישי אזנים פלחו את האויר. 
רה היתה כמרקחה, זעקות שבר וקריאות יכל העי

 לעזרה נשמעו מכל עבר.

דות הסערה והמהומה הסתגר  הרב או בשמוע 
בחדרו, כדי לשאול בשל מי הסער הנורא הזה.  
"להוי ידוע לך", ענו לו משמים, "כי האיש אשר 

נו רבי חיים בן עטר יסגרת על מסגר ובריח, הוא ה
בכבודו ובעצמו. במשך כל השבת נחים הרשעים 

אך עם צאת השבת, בהבדיל  ם הלוהט, מן הגיהנ
מתחילים ימות החולין,    רבי חיים בן עטר על היין, 

ם והרשעים מושלכים אליו  הגיהנ  נפתח ואז 
בחזרה. אך עתה, כאשר הקדוש הזה יושב במאסר  
ואינו יכול להבדיל על יינו, שוררת מהפכה  

החבלה מבקשים מלאכי . בעולמות העליונים
ם, שם מחכה להם שר להשליך את הרשעים לגיהנ

ת עדיין הגיהנם, ומאידך טוענים הרשעים, כי השב
לא חלפה, שכן רבי חיים בן עטר לא הבדיל עדיין 
על היין, וזוהי הסיבה לסערה האיומה 

 המשתוללת בחוץ". 

"עליך  -אמרו לו לרב  -להשקיט את הסער"  "כדי
לשחרר תיכף ומיד את הצדיק ממאסרו". ועוד 

נו, כי תם עוונו יהטילו עליו, על הרב, לבשר לרב
גלותו ולשוב וחטאו נתכפר. יכול הוא לסיים 

נו, כי יהרבה לבכות ולהתחנן לפני רב הרבלביתו. 
שמחה רבה ויסלח לו על השגגה בפגיעה בכבודו.  

הודה לו מאד, אך ומעו דברי הרב,  ונו בשישמח רב
ם עוד זמן השאר עמילה רביסעל אף הפצרותיו, 

ללא שהיות יצא לדרכו, כדי להספיק להגיע ומה. 
 לעירו, לקראת חג השבועות. 
  

 



                                        

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 הרה"ח יהודה וייס שליט"אהק' מאת  אוה"חנערך מתוך שיעורי 

   

  נשפעים בזכות לימוד התורה -שפע המטר והפרנסה 

מְּ  וַֹּתי ִתשְּ ֶאת ִמצְּ כּו וְּ לֵּ ֻחקַֹּתי תֵּ  .רּו ַוֲעִשיֶתם אָֹּתםִאם בְּ

וכדכתיב "לחם חוקי", ואומרת  'חוקה'המזונות והפרנסה נקראים 
 –התורה שאם האדם רוצה לילך בחוק המזונות הקצוב לו מהקב"ה 

זה מוכיח  –עליו לשמור התורה והמצוות. וכשיש חוסר בפרנסה 
 שחסר בלימוד התורה ובקיום המצוות.

וכפי שאמרו רבותינו במסכת אבות "אם אין קמח אין תורה, אם אין 
תורה אין קמח", ויש לנו ללמוד מזה מוסר גדול, שאם לא ילמדו תורה 
אין הקדוש ברוך רוצה להשפיע "קמח" שמרמז על פרנסה. וזה 

קמח ופרנסה בשפע,  הכוונה "אם אין קמח" אם אתה רואה שאין לך
 .שאתה לא לומד כמה שאתה יכול -ש"אין תורה" זה סימן

מחדש רבינו חידוש גדול, שהדבר משפיע גם להיפך  ,לעומת זאת
לטובת האדם, אדם שאין לו קמח ופרנסה בשפע, אין עליו תביעה 
שילמד כל היום, ומספיק שיקבע עתים לתורה. וזה הכוונה "אם אין 

ש"אין קמח"  זה סימןמסוגל ללמוד כל היום,  אדם שאינו - תורה"
 שחסר לו פרנסה.

 תובע ומבקש[ מהאדם-] שואל ה"הקב אין: "ובלשון קדשו של רבינו
 .פרנסתו" לו שמכין עד תורה, ללמוד

 ]אור החיים פרשת בחוקותי פרק כו, פסוק ג;  פרשת האזינו, פרק לב פסוק ב[

 רבינו הקדושסגולת הליכה בתפילין כל היום, ומנהג 

כּו לֵּ ֻחקַֹּתי תֵּ שהתפילין  מפרש רבינו הקדוש, ,בפירוש כ"ה .ִאם בְּ
נקראים חוקה, וכפי שנאמר "ושמרת את החוקה הזאת למועדה 

, דיש מצוה ללכת "אם בחוקותי תלכו"מימים ימימה", וזה הפירוש 
  .כל היום עם התפילין שנקראים "חוקה"

שישמרו אותם המצוות  –" "ואת מצוותי תשמורואמנם רק בתנאי 
יזהר שלא יסיח דעתו מהם ולא הלהנוהגות בשעת הנחת תפילין. 

 .יפיח בהם

לשון תיקון, מ ,"ועשיתם אותם" המשך הפסוק יתקיים ועל ידי כך
כל  ראווכמו שכתוב "ו עצמינו להשראת השכינה.את שאנו מתקנים 

שזה  ז"לויראו ממך", ודרשו חכי שם ה' נקרא עליך עמי הארץ 
השכינה  ,מתייחס לתפילין שבראש, שהאדם הלובש אותם בקדושה
 שורה עליו, ולכן זה מביא פחד אלקים על הסובבים אותו.

רבינו הקדוש ותלמידיו ללכת עם תפילין כל היום, וכפי  ואכן כך נהגו
ישיבתו הקדושה בשמעיד רבינו במכתבו על סדרי הלימוד 

ואופן הלימוד הוא בטלית ותפילין כל היום, ובקדושה : "בירושלים
". ובהקדמה לספר וביראת שמים ובענוה ובכל מילי דחסידותא

"הרב דומה למלאך ה' צבאות ראשון לציון כותבים תלמידי רבינו: 
 ". מעוטף בטליתו ותפילין בזרועו

הספר רבי שלמה חסאן בהקדמת  את לימודו של רבינווכך מתאר 
פטיש  ,כמראה הבזק ,אינו אלא שרף ,דמי לבר אלהין" :"קדשי דוד"

מעוטף  ,ר בנימוסוכתמו ,יושב בשבת תחכמוני ,החזק עמוד הימני
 .קר לערבוב מב"ין דרב חביתפיל ,אר חבוש על ראשופ ,בטליתו

 הזכותו יגן עלינו זכרונו צדיק לברכ

 כשיש בעירו תלמידי חכמים -גולה למקום תורה 
ָרם ז"ל )ָאבֹות פ"ד מי" ֶצה ַעל ֶדֶרְך אֹומְּ קֹום תֹוָרה, ֶשָצִריְך עֹוד ִירְּ י גֹוֶלה ִלמְּ ד( ֱהוֵּ

ָמָרא )ֲחִגיָגה ה:(  יֶהם ז"ל ַבגְּ רֵּ ַמד ִדבְּ א ּולְּ צֵּ מֹּד תֹוָרה, וְּ ָמקֹום ִללְּ ָליו ִמָמקֹום לְּ ת ַרגְּ ַכתֵּ לְּ
ן  מֹו כֵּ ר כְּ חֹוזֵּ ְך ִשָשה ֳחָדִשים וְּ ש ֶשָהָיה הֹולֵּ יֵּ מֹּד, וְּ יֹום א', ִכי ֻכָלן ָהיּו גֹוִלין ִללְּ ַלֲעסֹּק בְּ

ֶכם ַאֲחֶריָה, ַגם  קֹומְּ כּו ִממְּ לְּ ִריִכים ֶשתֵּ ֶסק ַהתֹוָרה צְּ ֻחקַֹּתי ֶשִהיא עֵּ רֹו ִאם בְּ הּוא אֹומְּ וְּ
ן ַיֲעזֹּב  י ַהַבִית, ָלכֵּ כֵּ ָצרְּ ִרידּוהּו בְּ יתֹו ִכי ַיטְּ בֵּ הּוא בְּ מֹּד וְּ ין ָנכֹון ִללְּ נּוִיים, אֵּ יּו פְּ י ֶשִתהְּ דֵּ כְּ

קֹומֹו ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָה ִאיש  ִיַסע ִממְּ ֶאת ִאמֹו וְּ  פירוש ז'( ) .ֶאת ָאִביו וְּ

עצם מלבד מה שכי  ,מבואר בדברי רבינו ד'גולה למקום תורה' יש בזה ב' ענינים
, נמצא שכשהוא עוזב ביתו עוד זאת, .הגלות למקום תורה יש בה מעלה וסגולה

 יותר פנוי ללימוד התורה.  ליבו

'( דיש לצאת ללמוד תורה אפילו כשאביו )חו"מ סי' טבשו"ת חתם סופר וכן כתב 
גאון ורב גובריה ויש לו ישיבה בביתו מ"מ ילך למקום אחר, שכן מצינו דרבינו 
הקדוש ציוה לבנו שילך ללמוד אצל רב, אע"פ שרבינו הקדוש היה לו מתיבתא 
וישיבה וכל חכמי הדור השכימו לפתחו, וכמו"כ מצינו שהלכו בני א"י ללמוד בבבל 

 שכיחים בארץ ישראל ישיבות יותר, יעו"ש. אע"פ דהוי

רואים שעיקר התורה  דאנו ,)ח"א דף קא: ד"ה ולבא(חת"ס ה הוכיח יוובדרשות
נמצא באותם התלמידים אשר הם מחוץ לבית אבותם, ובהם התורה מתקיימת יותר 

)פר' תשא לג,  "והיה כל מבקש ה' יצא"רמז מן הפסוק נתן ובבעל הטורים יעו"ש. 
  .יך לגלות למקום תורהרמז דצר אןמכ ז(

שצריך  ולמד'  -'צא )ערך גלות( הביאו רמז  ובפלא יועץהק' )פר' תשא שם( ובשל"ה 
  לצאת מביתו כדי ללמוד תורה.

ובהמשך שם כתב דבדורות הללו, אם יש לו ממי ללמוד במקומו בישוב, יותר טוב 
. וע"ע בענין זה בס' שאל יזוז ממקומו כדי שתהיינה עיניו של אב פקוחות על ילדיו

 )פרידמן, מאמר נ"ח אות י"ב(. כדאי הוא רבי שמעון

)אבות שם( על המשנה 'רבי נהוראי אומר הוי גולה  רע"באך יש להעיר מדברי ה
למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך', וז"ל: 'אם אין תלמידי חכמים 

 .תורהבמקומך', ומשמע דאם יש ת"ח בעיר אין ענין לגלות למקום 

 

 רק בהסכמת וידיעת הצדיק, פטירת צדיק מן העולם
 פטירתורבינו הקדוש על שנת שכתב  רמזו

רֹוִצים ָלֶלֶכת ֲהַגם ֶש  ִצים וְּ ם ֲחפֵּ ֶשהֵּ יֹון כְּ כֹוִלין ָלֶלֶכת ָלעֹוָלם ָהֶעלְּ י ַהתֹוָרה יְּ ֲעַדִין ַבֲעלֵּ
ִסַבת ֻחקַֹּתי  ֻחקַֹּתי בְּ הּוא ַמֲאַמר ִאם בְּ יֶהם, וְּ ֹלא ָשַלח ַהֶמֶלְך ַאֲחרֵּ ַמָנם וְּ ֹלא ִהִגיַע זְּ

כּו לֵּ צּו ָלֶלֶכת תֵּ ֶכם ִאם ִתרְּ מְּ שּות ַעצְּ ִלים ָבֶהם ַאֶתם ִברְּ  )פירוש כ"א( .ֶשַאֶתם ֲעמֵּ

רבינו הקדוש מביא את דברי הגמרא על כמה אמוראים שאמרו להכין עבורם 
תכריכים כי הם מרגישים שהגיע זמנם להיפטר מהעולם, ולומד רבינו מזה 

לא הגיע זמנם. ודברי  שצדיקים הרשות נתונה בידם לרצות למות, גם כשעדיין
נאמר רק באנשים  'חי ועל כרחך אתה מת על כרחך אתה'המשנה במסכת אבות 

 , אבל צדיקים הם מחליטים מתי להיפטר מן העולם.פשוטים

 הסכמתו ללאנוטל את הצדיק מהעולם  ה", שאין הקברבינו כותב בפרשת וילךו
הצדיק  ספיקיכדי ש ב. .מחמת ידידותו עם הצדיק , א.סיבות ב'מחמת והצדיק, 
כוונה בשלימות, שימסור את נפשו לה' ב 'ובכל נפשך'מצוות צמו כראוי ללהכין ע

ָת 'בזה מפרש מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לפני פטירתו  ו נכונה. ֶנֱאַספְּ  ֶאל וְּ
, שכמו שאהרן הכהן הסכים לפטירתו, כך 'ָאִחיָך ַאֲהרֹּן ֶנֱאַסף ַכֲאֶשר ָאָתה ַגם ַעֶמיָך

 תסכים אתה.

וידוע שישנם כמה רמזים שרבינו הקדוש שייר בחתימותיו הקדושים, על תאריך 
 , וכדלהלן:פטירתו המתקרב ובא

(, כותב ב"ונציה תסדפוס ם )"'בחתימת יד קדשו על שער ספר 'היד החזקה' להרמב
ניתן לי במתנה מהיקר משה בן דוד ן' 'רבינו שקיבל זאת במתנה, וזה לשון קדשו:  

וזה גיגי, נדבתו לי בתנאי שבכל עת שנלמוד בו אני או תלמידי )נזכירהו( נברכהו, 
 .'ט'ק. עבד ה' חיים ן' עטר ס"לפ ט"יום ז' תשרי שנת תציהיה עד ד' שנים. 

-ט לא רצה רבינו להתחייב ליותר מ"הרי לפנינו משהו מבהיל, שבתחילת שנת תצ
 ג. "שנים, כי הרגיש את פטירתו בשנת תק 4

, ואלו 'ד ה' חיים ן' עטרעב'כך: חותם היה דבר נוסף, בכל האגרות שכתב רבינו 
שינה חודשים בדיוק לפני פטירתו[, שבעה ג ]"חשון תק-ו במר"מתאריך טבאיגרת 

, וזו הפעם היחידה שהוסיף לחתימתו 'עבד ה' חיים ן' עטר שיחיה': כךחתם וחתם 
 תיבת 'שיחיה'. 

 

 

 


