
ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו )ויקרא כו, ג(
רוב שנותיו

אמת'  'שפת  בספר  איתא 
להרה"ק מבערז'אן זצ"ל על מאמר 

חז"ל )יומא לח:( 'כיון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא 
חטא שוב אינו חוטא', שהחשבון יוצא שמדובר 
'ימי שנותנו בהם  בסך של מ"א שנים, שהרי 
שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה' )תהלים צ, 
י(, ורובם של שמונים הם מ"א. זהו שאמר הכתוב 

'אם בחוקותי תלכו', שתעסקו בחוקותי במשך מ"א 
שנים, אזי אני יודע כי 'ושמרתם ועשיתם אותם', 
שתמשיכו ללכת בדרך התורה, ושוב לא תחטאו.

וייתכן להוסיף נופך על דבריו, על פי דברי הפרי 
מגדים )פתיחה כוללת ד, ח( שמבאר מפני מה שכר מצוה 
בהאי עלמא ליכא )קדושין לט:(, לפי ש'הן בקדושיו לא 
יאמין' )איוב טו, טו(, ושמא אחרי שיקבל האדם שכר, 
יחזור ויחטא ויתהה על הראשונות )עי' קידושין מ:(. לכן 
אין גומלים לאדם על מצוותיו עד שעת מיתה. 
בזה יתבאר 'אם בחוקותי תלכו', שאם יעסוק 
האדם בתורה מ"א שנים, נמצא רוב שנותיו בלא 
חטא, שאז כבר ברור הדבר שימשיך לפסוע בדרך 
זו, אזי 'ונתתי גשמיכם בעתם' ושאר ההבטחות 
שבפרשה לשכר בעולם הזה, שהרי שוב אין חשש 

שישוב עוד לחטוא.

ַֹבע )ויקרא כו, ה( ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָל�ׂש
אוכל קמעא ומתברך במעיו

אכילה נכונה
אמר, שראה  דודי הרה"ק ה'בית ישראל' זצ"ל 
)עי' דברי שערי חיים( שפירש לפי שבשנות  באיזה ספר 
רעב אוכלים בעיקר לחם, שלא כבשאר שנים 
שיש שפע מעדנים, ולא על הלחם לבדו יחיה 
האדם, ורק בסוף הסעודה משלים האדם את 
אכילת הלחם לחובת סעודתו. זהו שאמר 'ואכלתם 
לחמכם לשובע', שיהיה שבע גדול וריבוי בשר 
ודגים וכל מטעמים, ונמצא הלחם נאכל בסוף 
]דומיא דקרבן פסח הנאכל על  הסעודה על השובע 
השובע )פסחים ע.(, כשכבר שבעים משאר האכילות[. נמצא 

זה חלק מהברכה.

אבל - הוסיף ה'בית ישראל' - אני אומר להיפך, 
שכאן באה התורה לצוות כי אף שיהיה לכם הרבה 
מעדני עולם, אף על פי כן אל תמלאו כרסכם 
במיני מטעמים, אלא תשבעו מאכילת לחם בלבד. 
על דרך שפירש ה'כלי יקר' את הפסוק 'ארץ אשר 
לא במסכנות תאכל בה לחם' )דברים ח, ט(: אשר תאכל 
בה למאכלך לחם כמות שהוא, אך לא מחמת 
מסכנות ודלות, שהרי 'לא תחסר כל בה'. אלא 
לפי שכל כך יהיו עמלים בתורה עד שלא ידרשו 
איזהו מקומן של זבחים הרוג צאן ושחוט בקר, 

אלא יסתפקו בלחם בלבד.

ראיה בעלמא
זצ"ל  ישראל'  ה'בית  הרה"ק  דודי  אמר  עוד 
שזהו שרש"י הוסיף שיהיה 'אוכל קמעא ומתברך 
במעיו', אשר לכאורה אין מובן כל כך מה הברכה 
בכך שיאכל מעט. כי לכאורה קשה ממה נפשך, 

אם יהיה שפע כה רב של תבואה, לשם מה 
זקוקים אנו לברכה שיהא 'אוכל קמעא ומתברך 
במעיו'. ואם די במעט, מה הצורך בריבוי גדול 
כל כך של מזון. אלא הכוונה כנ"ל, כי ריבוי 
האכילה גורם להתגשם. לכן אמר כי למרות 
שיהיה לכם אוכל רב, אבל אתם תמשיכו לאכול 

רק מעט. וריבוי המזון לא יהיה אלא להשביע 
העין, כהא דאמרינן שסומין אוכלים ואינם שבעים 
)יומא עד:(, אבל כשתראה את כל השפע לנגד עיניך, 

תשבע מכך, ושוב תסתפק באכילת קמעא בלא 
להתגשם במילוי הכרס.

ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד )ויקרא כו, ו(
מנוחה לשוכני עפר

באותם הימים, כאשר פרצה בגליציה אותה 
מחלוקת עזה בין שתי חצרות חסידיות גדולות 
ומרכזיות, קמו משני הצדדים לוחמים קנאים 
ללחום מלחמת קודש, כרגיל בכגון דא. אלו היו 
מפיצים חוברות וכתבי פלסתר ובהם הסכמות 
וסימוכין, מובאות וציטוטים, מדברי הצדיקים 
שוכני עפר. כשכל צד טורח להוכיח את צדקת 
דרכו ב'מקורות'. נענה הגאון בעל 'שואל ומשיב' 
זצ"ל ואמר, כי כעת נתחוור לו פירושו של פסוק 
'ונתתי שלום בארץ', כאשר יעיר ה' רוח פיוס 
ושלום בין חצרות הקודש, אזי יתקיים 'ושכבתם 
ואין מחריד' שהצדיקים מתי עולם ינוחו בשלום 
על משכבותם, כי שוב לא ימשכו אותם בשבט 
סופר 'להיות שפתותיהם דובבות' כדי להוכיח 

צדקת המריבים...

ְוָרְדפּו ִמֶּכם ֲחִמָּׁשה ֵמָאה )ויקרא כו, ח(
מן החלשים שבכם ולא מן הגיבורים שבכם

המנצחים במלחמה
בית  )מעין  זצ"ל  שוואב  רבי שמעון  הגאון  תמה 
השואבה; וכן הוא בדרושים ולקחי מוסר, מגאון אחד מתלמידי מהר"ם בנט זצ"ל(, וכי 

מאימתי מוציאים לשורות יוצאי המלחמה אנשים 
חלשים, הלא הגיבורים יוצאים למלחמה. אלא 
שמצאנו בדברי חז"ל )נדרים מ"ט:( כמאן מצלינן על 
קצירי ועל מריעי, קצירי - קצירי ממש ]חולים[, 
מריעי  -  רבנן ]דחלשי מרוב גירסתם[. ואכן הם אלו 
שיצאו למלחמה, וזכותם בוודאי תעמוד לנצח 

במלחמה.

וכבר סיפרו פעם בפני מרנא ר' חיים מבריסק 
הלועגת  הצגה  שקיימו  המשכילים,  על  זצ"ל 
בני  ומצוותיו. שם הציגו את  לקודשי ישראל 
ישראל ביציאתם למלחמה. תחילה עמדו חיילים 
רבים מזומנים לצאת אלי קרב, ואז נעמד הכהן 
המשוח ואמר 'מי האיש אשר בנה בית, ילך וישוב 
לביתו', ורבים עזבו. אחר כך הוסיף וקרא 'מי 
האיש אשר ארש אשה', ועוד קבוצה עזבה. לבסוף 
הכריז 'הירא ורך הלבב  -  מעבירות שבידו', 
ועזבו כולם, ולא נותרו כי אם קומץ חלושים 
גדולות  כשגמרות  מכופפים  העומדים  וזקנים 
בידיהם. אלו גילמו את דמויות הגאון מווילנא 
וה'שאגת אריה'. בשמוע זאת ר' חיים אמר הרי 

הם צודקים, ואף המחיזו היטב. 
הקטע  את  אצלם  שחסר  רק 
האחרון, בו רואים את אותם 
זקנים כפופים וכחושים יוצאים 
למלחמה ומכריעים את המערכה. 

כי אכן כך הוה, כשעושים רצונו של מקום.

ְוָנְפלּו אְֹיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב )ויקרא כו, ח(
שיהיו נופלין לפניכם שלא כדרך הארץ

נפילת גלית
מצא כאן רמז לנפילת גלית  ב'חנוכת התורה' 
)שמואל א יז, מט( שכאשר נפל  ביד דוד. שהרי איתא 
גלית לפני רגליו של דוד, נפל על פניו, בהיפך 
מדרך הטבע, שמי שנהרג מאבן הפוגעת במצחו 
נופל לאחוריו, אלא שלא להטריח את דוד לרוץ 
כך  פניו,  על  ונפל  נס  נעשה  גופו,  אורך  לכל 
שראשו נפל קרוב למקום עומדו של דוד )מדרש שוחר 
טוב יח, מ(. זהו שאמר הכתוב שיפלו אויביכם לפניכם 

לחרב, והוסיף רש"י שהוא שלא כדרך הארץ.

ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם )ויקרא כו, יב(
אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם

גלות או גיהנם
לכאורה יש להבין מה הקשר בין השניים, ומנין 
לו לרש"י שההילוך בתוכנו יהיה בגן עדן. ופירש 
הרה"ק רבי ישעיה מפראגה זצ"ל בספרו 'ראשי 
בשמים', שהרי איתא במדרש )ב"ר מד, כא( שהקב"ה 
הניח בפני אברהם אבינו ע"ה שתי ברירות, או 
גלות או גיהנם, בירר לו את הגלויות, ובזה חסך 
לכן מובן ש'והתהלכתי  לגיהנם.  ליפול  מבניו 
בתוככם' קאי על זמן היות בני ישראל בעומק 
הגלות, ושם אתהלך עמכם. ועל זה נאמר 'ונתתי 
משכני בתוככם', כי כל מקום שגלו שכינה עמהם 
)מגילה כט.(. אבל בזכות זה, שוב לא תזדקקו לגיהנם 

אלא אטייל עמכם בגן עדן.

אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזעים ממני. יכול לא 
תיראו ממני, תלמוד לומר והייתי לכם לאלהים

היחוד והיראה
בשמיה דהרבי רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל אתאמרא 
)עי' אריה שאג, כאן(, על נוסח התפילה 'היחוד והיראה לחי 

עולמים'. שהיחוד הכוונה להיות ביחד עם הקב"ה 
'אטייל עמכם', ובכל זאת גם לירא ולפחד מפניו 
ביראת הרוממות העצומה 'יכול לא תיראו ממני', 
שילוב זה יכול להיות רק אצל חי העולמים, שיהיו 

האהבה והיראה קרובים כל כך.

ָוֶאְׁשֹּבר מֹטֹת ֻעְּלֶכם )ויקרא כו, יג(
עול הגלות

מביא בשם דודו הגאון רבי  בספר 'צל העדה' 
שלמה זלמן אולמאן זצ"ל ]נכד בעל היריעות שלמה[, 
מוטות  'ואשבור  כאן  נאמר  מה  מפני  שתמה 
עולכם', ולא העול בעצמו, ואילו אנו אומרים 
תמיד הנוסח 'ושבור עול הגויים מעל צוארנו', או 
'הרחמן הוא ישבור עולנו מעל צוארנו' וכדומה. 
ומפרש,  לגמרי.  העול  של  כליון  שמשמעותו 
לאותה  הקרקע  עבודות  בגמר  שנה  שבכל 
השנה, שולף האיכר את מוטות העץ מתוך עול 
הברזל, ומכניסם לביתו לשמש לו לעצי הסקה, 
ביודעו כי עד השנה הבאה יש לו זמן די והותר 
להשיג מוטות חדשים עבור העול, בינתיים יכול 
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חיפה ב"ב י-ם

 ניצוצי אור ופרפראות יקרות משיעורי חומש-רש"י
 ממורנו הגה"ח ר' דניאל חיים אלתר שליט"א

ראש ישיבת 'פני מנחם' בעיה"ק ירושלים תובב"א

 ברכת ברוכים הבאים
 למורנו הרב שליט"א, לרגל בואו למסע חיזוק והרמת קרן התורה והחסידות

 יתן ה' ויצלח מאוד בכל מעשיו, במפעליו למען קהילתנו הקדושה
 והפצת תורה ויראה

 ויפוצו מעיינותיו חוצה, ברוב טוב ונחת כל הימים
מאחל: יהודה זאב כהנשטאם



ליהנות מהעצים. מה שאין כן איכר שעוזב את 
מלאכתו לגמרי, לא ישלוף את המוטות עצמם, 
אלא ישבור את העול כולו, שכבר אין לו צורך בו 
מעתה. ובזה נבין את ההבדל. שהתורה מדברת 
בטרם הגאולה השלמה העתידה. שאז גם אם 
בני ישראל מטיבים דרכם, יסיר מהם הקב"ה את 
מוטות העול. אבל לא יכתוש את העול עצמו, 
שהרי עדיין עלינו לעבור בארבע גלויות. אבל 
אנו בתפילותינו כיום מבקשים להגיע אל הגאולה 
העתידה והשלמה, שאין אחריה עול מלכיות כלל. 
לכן אנו מבקשים שיסיר מעלינו את כל העול 

כולו, ויפרוק אותנו מצרותינו לחירות עולם.

ַאף ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ּזֹאת ָלֶכם )ויקרא כו, טז(
עמו אנוכי בצרה

איתא לפרש את לשון הכתוב 'אף אני', שהרי 
בשעה שאדם מישראל בצער, גם הקב"ה נמצא 
עמו בצרה )חגיגה טו:(. וזהו 'אף אני' בצער כביכול.

ְוִהְפַקְדִּתי ֲעֵליֶכם ֶּבָהָלה )ויקרא כו, טז(
הבהלה תחילת הקללות

הרה"ק ה'דברי שמואל' מסלונים  אמרו בשם 
זצ"ל, כי תחילת התוכחה היא בהלה. להורות, 
כי כל הצרות מגיעות אחרי הבהלה, אך לא כן 

מי שאוחז עצמו בישוב הדעת, ינצל מכל אלו.

הסרת הבהלה
הרה"ק מברדיטשוב זצ"ל מפרש ב'קדושת לוי', 
כי 'והפקדתי' הוא מלשון 'ויפקד מקום דוד' )שמו"א 
כ, כה(, דהיינו חסרון. נמצא ברכה טמונה בדברי 

את  מאתנו  יחסיר  שהקב"ה  הללו.  התוכחה 
הבהלה ויקחנה מאתנו.

ּוְזַרְעֶּתם ָלִריק ַזְרֲעֶכם )ויקרא כו, טז(
לחם המייתר זרעים

זצ"ל  מברדיטשוב  הרה"ק  המתיק  כאן  אף 
ויהפוך את הקללה לברכה. שהכוונה שמשיח 
יבוא, ויתקיים מה שאמרו חז"ל )שבת ל:( כי עתידה 
הארץ שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, נמצא כל 
זריעתכם לריק. כי אין צורך בחיטה אם המאכלים 

גדלים מוכנים על העצים.

ְוַנְסֶּתם ְוֵאין רֵֹדף ֶאְתֶכם )ויקרא כו, יז(
נמלט שאינו 'נרדף'

וכי זו היא תוכחה וקללה שלא ירדפו אחריכם, 
והרי יותר גרוע כשיש רודף. ומפרשים )עי' כתנות אור 
לבעל הפנים מאירות, בשם הגה"ק ר' יעקב מלובלין זצ"ל, אביו של הרבי ר' העשיל זצ"ל. ועי' 

באמרי פנחס( שהרי כלל נקוט בידינו 'והאלקים יבקש 

את נרדף' )קהלת ג, טו(. לכן אמר כי לא תהיה להם 
סיעתא דשמיא זו שהקב"ה יעמוד לצדם בהיותם 
נרדפים, כי באמת לא יהיה מי שירדוף אחריהם 

כלל, והם יברחו מעצמם ברוב בהלה.

ְוָיַסְפִּתי ְלַיְּסָרה ֶאְתֶכם ֶׁשַבע ַעל ַחּטֹאֵתיֶכם )ויקרא כו, יח(
שמינית מהפורענות

צדיקים הגידו )שפתי צדיקים  -  דינאוויץ, בהר ד"ה עוד אמר ]הב'[, בשם 
הרה"ק מאפטא זצ"ל( כי כיון ש'תפילה עושה מחצה' )ויק"ר 

י, ה(, נמצא אחרי תפילת שחרית בכוונה, מוריד 

האדם מעל עצמו מחצית מצרותיו. חזר והתפלל 
מנחה, הרי שהוריד מחצית ממה שנשאר שהוא 
רבע מכלל הצרות, ונותרו בידיו רק רבע. אחר 
כך בעמדו להתפלל תפילת ערבית, מוריד מעל 
עצמו מחצית מהנותר, נמצא יש לו כעת רק 
שמינית ממה שפתח בו, ושבע חלקים נלקחו 
'ויספתי ליסרה  ממנו. זהו שאמר כאן הכתוב 
אתכם שבע כחטאתיכם', הכוונה לאותם שבעה 
חלקים שנלקחו מהם בתפילותיהם. שאם לא 
יתפללו בכוונה, אזי יבוא עונשם עליהם בשבעה 

חלקים נוספים.

אך אם רוצה האדם להיפטר מכל צרותיו, ואף 
מהשמינית הנותרת אצלו אחרי שלש תפילות, 
אמר הרב מווישאווא זצ"ל )שארית מנחם תהלים ו, א( שהעצה 
לכך היא לקחת לידיים את ספר התהלים, כי 
שם נאמר )תהלים ו, א( 'למנצח על השמינית', שיש 
בה כוח כדי לנצח את המקטרגים ולהעביר את 

החלק של השמינית הזו מן האדם.

ְוֹלא ִתֵּתן ַאְרְצֶכם ֶאת ְיבּוָלּה )ויקרא כו, כ(
ארץ של הקב"ה

כאן קורא לארץ כאילו היא רכושנו הפרטי, 
)לעיל כו, ד(  שאמר 'ארצכם', ואילו בברכות כתיב 
'ונתנה הארץ' סתם. ופירש הרה"ק ה'שר שלום' 
מבעלזא זצ"ל )מדבר קדש לעיל כו, ד(, כי אכן היא הנותנת. 
אם האדם חושב לעצמו שהאדמה שייכת לו והיא 
כאשר  רק  פירות.  נותנת  אינה  אזי  'ארצכם', 
מפנימים כי היא 'הארץ' השייכת אל הקב"ה, 

אזי היא נותנת פירות.

ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ֶחֶרב נֶֹקֶמת ְנַקם ְּבִרית ְוֶנֱאַסְפֶּתם 
ֶאל ָעֵריֶכם ְוִׁשַּלְחִּתי ֶדֶבר ְּבתֹוְכֶכם ְוִנַּתֶּתם ְּבַיד אֹוֵיב, 

ְּבִׁשְבִרי ָלֶכם ַמֵּטה ֶלֶחם ְוָאפּו ֶעֶׂשר ָנִׁשים ַלְחְמֶכם ְּבַתּנּור 
ֶאָחד ְוֵהִׁשיבּו ַלְחְמֶכם ַּבִּמְׁשָקל ַוֲאַכְלֶּתם ְוֹלא ִתְׂשָּבעּו 

)ויקרא כו, כה-כו(

ברכת הפת
בשמיה דהרה"ק ה'שפע חיים' מקלויזנבורג זצ"ל 
'והבאתי עליכם חרב נוקמת',  מטו לכף זכות. 
שבגללכם אביא חרב נוקמת נקם ברית להינקם 
זהו קיבוץ  'ונאספתם אל עריכם',  מאויביכם. 
ֶבר  הֶדּ הוא  בתוככם',  דבר  'ושילחתי  גליות. 
'ביד  אותו  אשלח  עליכם,  לבוא  אמור  שהיה 
אויב'. והוסיף להם הבטחה 'בשברי לכם מטה 
לחם' שתהיה פרנסתכם מצויה. והואיל וכבר אמר 
לעיל שתהיו אוכלים קמעא ומתברך במעיכם, 
לכן 'ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד', שיהיה 
די והותר לכמה וכמה משפחות לאפות את פתם 
בתנור אחד. ולמרות שיהיה לחם רב ברשותכם, 
בכל זאת יהיה כל כך יקר ונחשק, עד שתוכלו 
למכור את לחמכם במחיר עצום ורב. ויימכר על 
המשקל מרוב להיטות התגרים לרכוש ממנו. 
וסיים ואמר 'ואכלתם ולא', היינו בין אם תאכלו 
הרבה, ובין אם לא תאכלו אלא מעט, 'תשבעו'.

 ַוֲאַכְלֶּתם ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם ּוְבַׂשר ְּבנֵֹתיֶכם ּתֹאֵכלּו
)ויקרא כו, כט(

הבנים שבורחים לטיש
חיים'  ה'אמרי  של  מחסידיו  אחד  בא  כבר 
מויז'ניץ זצ"ל להתלונן בפניו על בניו שממהרים 
ו'בורחים' לטיש של הרבי באמצע סעודת השבת. 
שאלו הרבי, ומה אתה עושה עם שיירי מאכלם 
שהם מניחים אחריהם. ענה האיש שהוא חס על 
כך, ואוכל זאת בעצמו. נענה הרבי בפקחותו: 
אם כך, סימן ברכה היא, שאוכל אתה את בשר 
בניך, כלשון הכתוב 'ואכלתם בשר בניכם'. אבל - 
הוסיף הרבי - אכילת הבשר היא רק 'סימן' ברכה, 
אך הברכה עצמה תהיה כאשר גם אתה תעזוב 

את הבשר, ותבוא להתעורר עם הקהל בטיש.

ְוָרַדף אָֹתם קֹול ָעֶלה ִנָּדף )ויקרא כו, לו(
קללת העיתון

העיתונים  כאשר  רוסיה-יפן,  בעת מלחמת 
רבי  הרה"ק  אמר  מחרידות,  שמועות  הפיצו 
צלצלי תרועה,  )בנין מנחם,  זצ"ל  מקאזניץ  ירחמיאל משה 
כב( שבקללה זו כלול גם שירדוף אחריהם קול 

כי  עלה[.  המתורגם  'בלאט',  באידיש  ]נקרא  העיתון 
יום נגרם לו מורך ופחד  הקורא חדשות בכל 
בראותו את כל החדשות המבהילות המתחדשות 

מדי יום ביומו.

ְוָכְׁשלּו ִאיׁש ְּבָאִחיו )ויקרא כו, לז(

השתקפות חסרון עצמו
הימים  שבעת  אור  מרנא  אמר  מוסד  יסוד 
הבעש"ט הק' זצ"ל )עי' בעל שם טוב עה"ת, בראשית, אות קכא ואילך(, 
שמי שרואה חסרון באחר, זימנו לו מן השמים 
זאת, כדי שידע שעליו לתקן את עצמו בענין 
זה. בזה ביאר ה'דברי שמואל' מסלונים זצ"ל את 
'וכשלו איש באחיו', את הכשלון שלך  הפסוק 

תראה בחברך.

ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת 
ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר )ויקרא כו, מב(

בני עשו וישמעאל
מה שמהפך הכתוב את הסדר לפתוח מהסוף 
להתחלה. כי אילו היה זוכר תחילה את זכות 
אברהם ואחר כך את זכות יצחק, היו בני עשו 
זו. לכן מתחיל  וישמעאל גם הם בכלל פקידה 
לזכור את ברית יעקב, כך שאין להם שייכות 
בדבר, ואחר כך כבר יכול להמשיך לברית יצחק 

ולבריתו של אברהם )אהל יעקב כאן, ועי' אגדת בראשית סה, ו(.

חלק עם האבות
רבי בנימין  בוורשא היה מגיד מישרים בשם 
דוד רבינוביץ ז"ל ]אביו של החסיד הנודע רבי בנציון 
מאוסטרובה זצ"ל[, ששימש כגבאי קופת רבי מאיר 

בעל הנס לעניי ארץ ישראל. פעם אמר לפני 
ה'חידושי הרי"מ' זצ"ל, שמפני מה נקראת 'ארץ 
ישראל' דווקא כך, ולא 'ארץ אברהם', או 'ארץ 
יצחק'. אלא שאם יקרא 'ארץ אברהם' יהיו בני 
דודנו גם כן 'מחותנים' איתה. נענה ה'חידושי 
הרי"מ' ואמר: ואילו אני סבור, מפני שכל מי 

שנוהג כישראל יש לו חלק בארץ ההיא.

כך יש לומר גם כאן, כאשר משתדלים להתנהג 
זכות אבותינו  ויעקב אזי  יצחק  כבני אברהם 

עומדת לנו, וברית האבות מגינה עלינו.

רבי יעקב יצחק בן אברהם
היילפרין ממאנטשסטער,  יוסף  הג"ר  סיפר 
הגאון הנודע רבי מאיר שפירא  ממקורביו של 
מלובלין זצ"ל, סח לי הרב שכאשר התמנה לרב 
בלובלין הלך תחילה להשתטח על קברי הצדיקים 
אשר בקרבה. אך הסתפק אם נכון ללכת תחילה 
לבית החיים העתיק, או לילך קודם לבית החיים 
החדש. בעודו עומד ותוהא, צף בזכרונו מקרא 
'וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי  דידן 
והסיק מכך שיש להתחיל  חישב  וגו'.  יצחק' 
עם הצדיקים המאוחרים ומהם לעלות ולבוא 
לצדיקי קמאי. בשעה שעמד ליד מצבת קבורתו 
של הרה"ק הרבי מלובלין, 'החוזה', זצ"ל, האירו 
לנגד עיניו האותיות שנחרטו על גב המצבה: 'רבי 
יעקב יצחק בן רבי אברהם'. אמר, שמע מינה כי 
אות וסימן הוא שנכונה היא ההחלטה שנבנתה 

ע"פ הפסוק הנ"ל.

ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיָה )ויקרא כו, מג(

המשמר שבת כהלכתו
דרש הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל )אילנא 
דחיי(, הארציות תעזוב אותם, כך יזכו לחוש טעם 

בשבת. והן - השבתות - כבר יכפרו להם על 
כל עוונותיהם, כאמרם ז"ל: )שבת קיח:( כל המשמר 
שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש 

מוחלין לו.

ִאיׁש ִּכי ַיְפִלא ֶנֶדר ְּבֶעְרְּכָך ְנָפׁשֹת ַלה' )ויקרא כז, ב(

נפשות ולא בניינים
בירושלמי )שקלים ה, ד( מסופר שרבי חמא בר חנינא 
הלך בשוקי לוד והצביע בפני רבי הושעיא רבה 
על בתי כנסיות שונים שהוריו הקימו לטובת 

ב



'כמה  באומרו  והתפאר  העיר,  אנשי 
ממון שקעו אבותי כאן'. התרעם על 
כך רבי הושעיא רבה ושאלו במטבע 
לשון זהה: 'כמה נפשות שקעו אבותיך 
כאן', וכי לא היו תלמידי חכמים בלוד 
לפרנסם, שהם הוציאו ממון רב כל כך 
על מבנים? בזה מפרש בעל ה'פלא יועץ' 
בספרו 'אלף המגן' את הפסוק כאן: 'איש 
כי יפליא' מי שרוצה לנדור ולנדב דבר 
מיוחד, 'בערכך נפשות לה'', טוב יעשה 
אם יפרנס במעות אלו נפשות לה', ולא 

יקים בניינים.

ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ַהָּזָכר )ויקרא כז, ג(
ערכך כמו ערך, וכפל הכפין לא ידעתי מאיזה לשון הוא

כף כפולה
כתב המהר"ם שי"ף )דרושים נחמדים, סוף מס' חולין( 
לפרש את הפסוק שנאמר במעשה אליהו 
 

ׁ
ַכף ִאיש ּכְ ה  ְקַטּנָ ה ָעב  'ִהּנֵ בהר הכרמל 

ם' )מ"א יח, מד(, שמתפרש על פי מה  ָלה ִמּיָ
ֹ
ע

שאמרו חז"ל )תענית ח:( אין הגשמים נעצרין 
אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים ואינם 
ידו  'איש כמתנת  נותנים. ואמר קרא 
כברכת ה' אלוקיך' )דברים טז, יז(, כלומר, כפי 
כמה שהאדם נותן לצדקה כך מברכהו 
ה' אלוקיו בפרנסה. וזהו גם עב קטנה 
ככף איש, שהענן המוריק גשמים מקביל 
למידת גודל כף יד האדם הנותן צדקה. 

כף כפולה.

נוכל לפרש את כפל הכפין  אם כן 
כמתנת  שרש"י הזכיר, שהכוונה לאיש 
כברכת ה' אלקיך, שכפי כמה  ידו  -  
שתיתן, ישפיע עליך המקום טובה. ורמז 
כפול הוא באות כ"ף, כי הענן שהוא 
השפע מקביל למידת 'כף' האיש, כפי 

תרומתו. והוא כף מול כף.

ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִּדׁש ֶאת ֵּביתֹו קֶֹדׁש ַלה' ְוֶהֱעִריכֹו 
ַהֹּכֵהן ֵּבין טֹוב ּוֵבין ָרע ַּכֲאֶׁשר ַיֲעִריְך אֹתֹו 

ַהֹּכֵהן ֵּכן ָיקּום )ויקרא כז, יד(
לשמוע בקול חכמים

בספרו  יועץ'  ה'פלא  בעל  דרוש דרש 
חומר.  כמין  זה  מקרא  המגן'  'אלף 
'ואיש כי יקדיש את ביתו', אם רוצה 
האדם לקדש את ביתו כהוגן, תחילה 
'קודש לה'', היינו שיהיה בית  יעשנו 
ועד לחכמים. או אז יהיה שם הצדיק, 
'והעריכו הכהן בין טוב ובין רע', שהכהן 
יורה דרכו על כל צעד ושעל לקדשו 
נוסף,  נצרך לכך תנאי  ולטהרו. אבל 
ובלבד ש'כאשר יעריך אותו הכהן כן 
יקום', שישמע בקולו ויציית לדבריו ואז 

יתקדש.

]שלא כאותו פורק עול שראוהו מעשן בשבת, 

וגערו בו. נענה ואמר: הרי שאלתי את הרב פלוני 

המפורסם, וכי הוא אינו מקובל עליכם כרב בעל 

שיעור קומה די והותר? שאלוהו: מה, וכי התיר 

'זאת  'לא', השיב,  לך אותו הרב לעשן בשבת? 

לא אמרתי...'.[

ְוִאם ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ִאיׁש ַלה' ְוָהָיה 
ֶעְרְּכָך ְלִפי ַזְרעֹו )ויקרא כז, טז(

מבחן חינוך הבנים
הגאון בעל ה'דעת סופר' מפרעשבורג 
זצ"ל היה אומר )דעת סופר, כאן(, כי ניתן לדעת 
את מדרגת האב ומצבו ביראת שמים, 
על פי חינוך בניו. כי חינוך הבנים הוא 
סימן ליראת השמים של אביהם. ורמז 

אחוזתו  'משדה  שאם  בקרא,  הדבר 
יקדיש איש לה'', היינו שיקדיש האדם 
את עצמיותו לה' באמת ובתמים, אזי 
'והיה ערכך לפי זרעו', ייבחן זאת אם 

מחנך את בניו לתורה ויראת ה'.

ֹּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֹבר ַּתַחת ַהָּׁשֶבט ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה 
ּקֶֹדׁש )ויקרא כז, לב(

כשבא לעשרן מוציאן בפתח זה אחר זה והעשירי מכה 
בשבט צבוע בסיקרא להיות ניכר שהוא מעשר

הקדוש המעונה

יחיאל  מאיר  רבי  הגה"ק  תמה 
יעשה  לא  למה  זצ"ל,  מאוסטרובצא 
תשעת  את  בסיקרא  שיצבע  איפכא, 
בהמות החולין, ואילו העשירי שהוא 
יותיר בלובנו. הוא מותיב לה  קודש, 
והוא מפרק לה, שבעוונותינו אכן כך 
היא המידה, תמיד הקדוש הוא הלוקה...

ֹּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֹבר ַּתַחת ַהָּׁשֶבט ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה 
ּקֶֹדׁש )ויקרא כז, לב(

הפרשות מול הכנסות

בגמרא )בכורות נח:( יכול יטול אחד מעשר, 
מאה  לו  שיש  אדם  יודע  שאם  היינו 
בהמות יפריש עשר למעשר. קא משמע 
לן שאסור. אלא חייב לעשרן בסדר הזה, 
להעביר תשע ולהפריש העשירי. הטעים 
את הדבר הגאון ר' שלמה אהרנסון זצ"ל 
]וכיוצא בזה מסופר על שאר  רבה של קייב 
האחים  אל  שבא  בשעה  עולם[,  גאוני 

הגבירים ברודסקי לדבר צדקה ונעתרו 
לו. כעבור כמה ימים הופיע שוב הרב, 
טענו הם, והרי הרב כבר היה אצלנו לפני 
כמה ימים, והענקנו מכיסנו. ענה הרב: 
זהו שאמר הכתוב להפריש אחד מכל 
עשר. ולמה לא יפריש עשר בבת אחת 
יזדעזע לשמע  מתוך מאה. כי האדם 
הסכום שהוא חייב להפריש. לכן אמרה 
תורה תחילה תעביר את תשע הבהמות 
שהן שלך, ואז יקל בעיניך להפריש את 
העשירי. וכן בעשר הבאות, העבר תשע 
בהמותיך, התבונן בכל אחת מהן וזכור 
שהיא רכושך על ידי טובה שהשפעתי 
עליך, ואחר כך יקל בעיניך לתת לי 
אני אכן  סיים הרב,  אחת מכל עשר. 
ביקשתי מכם מעות לפני שלשה ימים 
כסף  כמה  נא  התבוננו  אבל  ונתתם. 
הרווחתם אתם במשך שלשת הימים 
הללו, או אז תיווכחו שהוא הרבה יותר 
ממה שביקשתי אני לצדקה. לכן בדין 

הוא שתתנו לי שנית.

ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש ַלה', ֹלא ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב 
ָלַרע )ויקרא כז, לב-לג(

עשירי למנין

המתינו פעם כמה יהודים להשלים 
מנין לתפילה, ולא מצאו. עד שבקושי 
רב עלה בידם להשיג יהודי שאלמלא 
שעת הדחק לא היו מעלים על דעתם 
רבי  לצרפו למנין כלל... הגיב על כך 
אייזיל חריף זצ"ל כי אכן כך נאמר בקרא: 
העשירי יהיה קודש, ולא יבקר בין טוב 
לרע. כשצריך עשירי למניין אי אפשר 

לבחור בין טוב לרע...

ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ִחָּבתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו )ה, ג(

ניסיונות האבות
למה נאמר כאן אברהם אבינו, מה שלא נאמר במשנה הקודמת, בה שנינו 'ַעד 
ם' ללא תואר 'אבינו'. מפרש ה'מדרש שמואל', כי שם  ּלָ ַכר ּכֻ ְ

ׂ
ל ש א ַאְבָרָהם ְוִקּבֵ ּבָ ֶ

ׁ
ש

בא ה'אברהם' לבדו לקבל שכרו, ללא ה'אבינו'. אך מה שנתנסה אברהם בעשרה 
ניסיונות, היה הכל מפני שהוא אבינו, ובא להחדיר בנו הכוח ללכת בדרכיו.

כעין מה שסיפר הגאון רבי שמואל יעקב רובינשטיין ז"ל מפאריז, ששמע מפי 
רבי שמואל גרייפמאן ז"ל שהיה משמש בקודש אצל הרה"ק רבי בונים מאוטבוצק 
זצ"ל, במה שאירע מיד אחר פטירת אביו הרה"ק רבי מנחם מנדל מווארקא 
זצ"ל. אחר אשכבתיה דרבי, שנתנו בו העדה את עיניהם להנהיגם, ונסעו 
לזקן האדמו"רים בשעתו, הרה"ק רבי יעקב אריה מרדזימין זצ"ל, לקבל ממנו 
הורמנא דמלכא להסמיכו לאדמו"רות. סיפר המשמש, כי בבואם נאלצו לעמוד 
בתור כמו כל הבאים להסתופף, ולא חלקו להם כבוד כלל. גם כשכבר נכנסו 
אל הקודש פנה אליו הרה"ק מרדזמין ואמר: את זקנכם ]ה"ה רבי יצחק מווארקא[, 
הכרתי; מאביכם ]ה"ה רבי מנדל מווארקא[, שמעתי; היום מה קורה? כך העמידו 
בכור המבחן לתהות על קנקנו. ענה ר' בונימ'ל: אברהם אבינו חפר בארות, 
יצחק אבינו גם הוא חפר בארות. רק אצל יעקב אבינו לא מצאנו זאת. מאי 
טעמא, לפי שאם הסב חפר, והאב חפר, שוב אין לנכד אלא לשמר את הקיים, 
לא נדרש ממנו להוסיף. התפעל הרה"ק מרדזימין מהדברים, ומיד הושיט לו ידו 
באמרו 'שלום עליכם, הרבי מווארקא!'. והחל מראה לו אותות חיבה מיוחדות.

זהו מה שאמרה המשנה 'בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם' שהיה 'אבינו', נמצא 
הוא עשה עבורנו את המלאכה, וכעת לא נותר לנו כי אם לשמר זאת היטב. 
אך אין צורך בניסיון, רק להשתדל לא לקלקל, לשמור את הבארות, ולהמשיך 

לעבוד את ה' בדרך הסלולה.

ְוַעל ַמה ֶּׁשֹּלא ָׁשַמע, אֹוֵמר ֹלא ָׁשַמְעִּתי )ה, ז(

מסיר אזנו משמוע תורה
יבואר, כי ה'חכם' שעיניו בראשו, מבין ש'על מה שלא שמע' הקב"ה לקול 
תפילתו, אין זה מפני שאין הקב"ה מאזין אליו, אלא הוא 'אומר' שזה נובע 
מחמת שאני 'לא שמעתי', כי הייתי מסיר אזני משמוע תורה, לכן גם תפלתי 

ח"ו תועבה )משלי כח, ט ושבת י.(.

ֶׁשִּלי ֶׁשָּלְך ְוֶׁשְּלָך ֶׁשִּלי, ַעם ָהָאֶרץ )ה, י(

וואס מאכסטו
מה ענין עם הארץ לכאן. ואמר הרה"ק ר' חנוך העניך מאלכסנדר, לפי שאינו 
יודע שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, לכן הוא מחליף את שלו בשל 
אחרים. היינו, על של הבורא אומר אם אין אני לי מי לי, ועל יראת שמים 

הוא אומר 'השי"ת יעזור'...

ומסופר על בעל 'בית הלוי' שפגש את תלמידו משנים עברו, והתעניין אצלו 
אודות מצבו בשאלה השגרתית 'וואס מאכסטו?'. השיב התלמיד ממצב בריאותו 
ובריאות משפחתו, שב הרב ושאל 'וואס מאכסטו?'. התפלא התלמיד, והחל 
'וואס  לשוב ולפרט מצב פרנסתו בפרוטרוט. והרב שב ושואל בשלישית 
מאכסטו?'. ענה התלמיד, אינני מבין מה הרב שואל ממני, כבר השבתי פעמיים 
על השאלה. אמר לו ה'בית הלוי' כל מה שענית היה ממעשה הבורא, אך אני 

שאלתיך למעשיך. האם הנך לומד ומתפלל ומתנהג כראוי?!...

ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה ֹלא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם )ה, יט(

מחוץ לעסקה
פירש בספר 'לב אבות', שאצל אנשים אלו לא יפעל המשא ומתן שבין יצחק 
אבינו עם הקב"ה לעתיד לבוא )עי' שבת פט:(, בו יטען יצחק אבינו להקב"ה: 'כמה 

ימי חייו של אדם ... פלגא עלי ופלגא עלך'...

ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַלֻחָּפה )ה, כא(

כשטרם מוכנים
פעם בהיות כ"ק אדמו"ר רבי שלמה מבאבוב זצ"ל במארינבד, שאלו רב ליטאי 
אודות מנהגם של חסידים לאחר בזמן התפילה. השיב לו בשאלה, מדוע 
בליטא לא מקיימים את המשנה בן י"ח לחופה, ומתעכבים עד גיל שלושים. 
השיב הלה, כי אינם מוכנים עדיין להינשא. 'כך גם אנחנו' הפטיר מהר"ש, 

'עדיין לא מוכנים לתפלה'.

א לאנגע שמונה-עשרה
הרבי ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל העיר פעם לבחור ישיבה שהתמהמה מלחפש 
את זיווגו, שהלא אמרו חז"ל 'בן שמונה עשרה לחופה'. התחכם הלה ואמר כי 
ה'שמונה עשרה' שלו מתארך ]א לאנגע שמונה-עשרה[... השיב לו הרבי באותה 
מטבע של צחות: כאשר מאריכים ב'שמונה עשרה' עלולים להפסיד 'קדושה'...

רמיזא באורייתא
)ויקרא  ח'  ִיּקָ ִבְבתּוֶליָה  ה  ָ

ׁ
ִאּש 'ְוהּוא  הטורים הביא רמז למשנה זו בפסוק  בבעל 

)תהילים יט, ו(, כי תיבת 'והוא' עולה   '
ֹ
תו ֵמֻחּפָ ֵצא 

ֹ
י ָחָתן  ּכְ כא, יג(, וכן בפסוק 'ְוהּוא 

בגימטריא י"ח.
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משיעורי פרקי-אבות
פרק אחדפרק אחדפרק אחד



 6:30 - שיעור דף היומי, לאחמ"כ תפילת שחרית,
 אחר תפילת שחרית שיעור בחומש רש"י

�

יום חמישי בשעה 21:15 שיעור בספה"ק שפת אמת

מנחה ער"ש: 10 דק' לאחר זמן הדה"נ
בין קבלת שבת לתפלת ערבית

דרשה מענייני הפרשה ודברי התעוררות

מנחה שב"ק: בזמן הדה"נ
רעוא דרעוין בהשתתפות מורנו הרב שליט"א

בשיחת כיבושין ורעותא דלבא

זמני השיעורים והדרשות בימות החול ובשבתות
בביהמ"ד 'א+רי שבחבורה', ארגמן 4 ירושלים
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מכון 'אור חדש' עושה מאמצים להפצת העלון בכל אתר ואתר, 
 להגדיל תורה ולהאדירה. אם העלון אינו מגיע לאזור מגוריכם,
 או שקיימת בעיה אחרת בהפצה, נא חייגו למס' 05341-05583,
shiurey.r.dgmail.com או שלחו מייל לכתובת דוא"ל: 

�

© כל הזכויות שמורות למכון 'אור חדש' ירושלים לקבלת 
 הגליונות, הערות, תרומות והנצחות

ניתן לפנות בכתובת דוא"ל הנ"ל

היו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות

ואשיבה רגלי - אל עדותיך
'אם בחקתי תלכו' )כו ג(.

ובמדרש )ויק"ר לה א(: 'הדא הוא דכתיב )תהלים קיט נט(, 'חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל 
עדותיך', אמר 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. הדא הוא דכתיב, ואשיבה רגלי אל עדותיך'.

מלך שאינו יודע אנה הוא הולך?!
ויש לתמוה על מאמר זה, כי מי יחפוץ לשבת במדינה כזו, אשר מלכה שקוע כל 
כך בתורה ותפילה, עד שאינו מרגיש אנה היו פניו מועדות?! הן ודאי אשר גדלה 
מעלת האדם שכל כולו נמצא רק בעבודת השי"ת, עד שהוא הולך מעצמו לבתי 
כנסיות ובתי מדרשות, ובוודאי ראוי ללכת ללמוד מפיו תורה ועבודת השי"ת, ואף 
להזכיר אצלו להתפלל עבור ישראל ולהשפיע להם שפע רב ברוחניות ובגשמיות, 
ועליו אמר הכתוב )משלי ה יט( 'באהבתה תשגה תמיד' )עי' עירובין נד:(. אבל שיהיה אדם 
כזה מלך?! הלא ישכח את צרכי העם, ולא יעשה מלאכתו נאמנה. וכן אמרו חז"ל 
)פסחים קיב.(: 'שבעה דברים צוה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו וכו' ואל תדור בעיר 

שראשיה תלמידי חכמים' וכו', ופירש שם הרשב"ם: 'דטריד בגירסא ולא טריד 
במילי דציבורא'. הרי לנו שצריך המלך לעסוק בענייני הציבור, ולא בתורה לבדה.

איני דר אלא במקום תורה
בדרך צחות אפשר לפרש, שכאשר צריך אדם לעבור לדירה חדשה - חייב הוא 
לברר קודם אם יש שם את כל צרכי שמים, בית הכנסת ובית המדרש, תלמוד 
תורה וישיבה, מקוה טהרה ושאר העניינים הנצרכים לירא שמים. וזהו שאמר 
דוד, שכאשר היה מחשב ואומר 'למקום פלוני ולבית דירה אני פלונית' - היו 
רגליו מביאות אותו קודם לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, לראות שישנם באותה 

עיר, כי אם אין שם בית הכנסת ובית המדרש - לא יוכל לדור שם...

מחשבה מועלת לדברי תורה
החיד"א זצ"ל )שפה אחת על הגש"פ מעשה ברבי אליעזר ד"ה אמנם( פירש ]ומעין זה פירש ה'חתם סופר' זצ"ל 
)חתם סופר החדש עה"ת בחוקותי ד"ה אם בחוקתי השני([, שדוד המלך עשה כן בכוונה תחילה, שאמר 

שילך למקום נאה פלוני, ואחר כך הלך לבית המדרש. כי כאשר אומר שהוא רוצה 
ללמוד או לקיים מצוה, השטן עומד בדרכו להכשילו, ומקטרג עליו שלא יצליח. כמו 
שאמרו חז"ל )סנהדרין כו:( 'מחשבה מועלת לדברי תורה', ופירש רש"י )ד"ה מפר, בפירוש השני(: 
'מחשבה שאדם מחשב - כך וכך אעשה, כך וכך תעלה בידי - מועלת להשבית 
הדבר, שאין מחשבתו מתקיימת. אפילו לדבר תורה, כגון האומר עד יום פלוני 
)שם ד"ה מחשבה( שאם  התוס'  אסיים כך וכך מסכתות בגירסא'. ואף על פי שפירשו 
הוא עוסק לשמה יצליח במחשבתו, זהו רק במחשבה, אבל אם אומר בפיו - גם 
בעוסק לשמה מועלת המחשבה. ולכן אפילו דוד המלך ע"ה ששחטו ליצר הרע, 
כמו שדרשו חז"ל )ברכות סא:( על מאמר הכתוב )תהלים קט כב( 'ולבי חלל בקרבי', גם הוא 
נזהר בזה, והיה מערים על יצרו לומר שהוא הולך למקומות אחרים לענייני העולם 

הזה, ובפועל היה הולך לבית המדרש לעסוק בתורה.

)קהלת ז כג( 'אמרתי אחכמה והיא רחוקה  ובזה פירש החיד"א את מאמר הכתוב 
ממני', שאם אני אומר 'אחכמה' - שאחכים בתורה והלכה, תהיה החכמה רחוקה 

ממני על ידי זה, כי הסטרא אחרא יפריעוני.

ובמקום אחר )חסדי אבות פ"א מט"ו( פירש החיד"א בדרך זו גם את דברי שמאי הזקן )אבות 
פ"א מט"ו( 'אמור מעט ועשה הרבה', שימעט באמירה שהוא הולך לעסוק בתורה, רק 

יעשה הרבה מיד. כי האמירה עלולה לגרום לו שלא יצליח לעשות כאשר חפץ.

הריני שונה שתי הלכות 'היום'
)אוצר דרשות ומאמרים אבות פ"ו מ"ה, ח"ב עמ' רלב( הקשה על מה  כ"ק אאמו"ר ה'פני מנחם' זצ"ל 
)ויק"ר יט ב( אמרו: 'מי שטיפש  שאמרו 'מחשבה מועלת לדברי תורה', שבמדרש 

ללמוד  יכול  מי  אומר, 
נזיקין  התורה?!  את 
כלים  פרקים,  שלשים 

שלשים פרקים. מי שפיקח 
מהו אומר, הריני שונה שתי 

הלכות היום שתי הלכות למחר, 
עד שאני שונה את כל התורה כולה'. 

ומשמע שמעלה היא לחשב כמה ילמד היום וכמה למחר, ודווקא בדרך זו יצליח.

ותירץ כ"ק אאמו"ר זצ"ל, שבאמת אם נותן דעתו הרבה על כך לא תתקיים 
מחשבתו, ולא יעלו בידו אלא חשבונותיו. אלא שהפיקח מתחיל מיד ללמוד 
בהתמדה, וזו כוונת המדרש 'הריני שונה שתי הלכות היום', שמתחיל מיד ללמוד 
כמה שיכול עתה, אינו דוחה את הלימוד למחר ולאחר זמן, ואינו מחשב חשבונות 
רבים. באופן זה יזכה לסייעתא דשמיא, שיוכל ללמוד עוד שתי הלכות למחר, 

עד שהוא שונה את כל התורה כולה.

עהר 'גייט' לערנען

ולימוד רב יש בדברים אלו למעשה בעבודת השי"ת, שלא לדחות מאומה 
ל'מחר', אלא לעשות מיד את המעט שאני יכול לעשות עכשיו. זו הדרך הנכונה 
להתעלות במעלות התורה ועבודת השי"ת! זהו סוד ההצלחה! לא כן הוא כאשר 
האדם שוגה במחשבות ותוכניות רבות, זהו מעשה היצר! בדרך כלל לא יעלה 
גייט לערנען', שהוא תמיד  בידו אפילו חצי מחשבתו. וכמאמר העולם 'עהר 
'הולך' ללמוד, ולעולם אינו מגיע ליעדו... על כגון דא המליץ דודי כ"ק אדמו"ר 
ה'לב שמחה' זצ"ל, 'הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה' )אבות פ"ד מ"י(, הוי ממעט ב'עסק' 
שאתה עושה במחשבותיך ותוכניותיך, ובמקום זה פשוט 'עסוק בתורה' - התחל 

מיד את אשר בידך לעשות! 'כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה' )קהלת ט י(.

מהחשק לענייני העולם - נלמד לעבודת ה'

אא"ז כ"ק אדמו"ר ה'אמרי אמת' זצ"ל )בחקותי תרע"ג( פירש, שהיה דוד המלך ע"ה 
נושא קל וחומר בעצמו, 'ומה דבר גשמי עושים תמיד בתאוה ובהתחדשות, כל 
שכן שדבר תורה צריך לעשותו בחשק והתחדשות'. וזו כוונת המדרש, שעל ידי 
שהיה מחשב את דרכיו שהוא רוצה ללכת 'למקום פלוני ולבית דירה פלונית', 
וראה את ההתלהבות והחשק המתעוררים אצלו ללכת לשם, היה מתעורר מזה 
שאם לענייני העולם החולף הוא רץ בהתלהבות כזו - לדברי הנצח על אחת כמה 

וכמה, ומיד היו רגליו רצות בהתלהבות והשתוקקות לבית המדרש!

לא הולך ולא עושה - בתוך ביהמ"ד

ועל פי דרכו, נוכל אף אנו לפרש בדרך צחות, כי יש אדם היושב בפועל בבית 
המדרש, גופו אכן נמצא בסמוך לגמרא, שפתיו ממללות את דברי התורה, אך 
הוא אינו מוצא מנוח לנפשו, והוא משתוקק כל הזמן ללכת 'למקום פלוני ולבית 
דירה פלונית', לשם רגליו מביאות אותו בעודו בבית המדרש! אך דוד המלך נהג 
להיפך, שגם כאשר נאלץ ללכת למקומות שונים לעסוק בענייני העולם הזה, 
כדי למלא חובתו כמלך ישראל, גם באותם מקומות היה משתוקק ללכת 'לבתי 
כנסיות ולבתי מדרשות', שם היה מוחו ולשם נכסף לבו, לשם הובילוהו רגליו תמיד!

ובאופן זה, ניתן לרמוז בדרך צחות גם בלשון המשנה )אבות פ"ה מי"ד(, 'ארבע מדות 
בהולכי לבית המדרש וכו' לא הולך ולא עושה - רשע'. ורבים הקשו )מגן אבות לרשב"ץ, 
פי' ר' יוסף יעבץ, ועוד(, כי אם אינו הולך כלל לבית המדרש - מדוע נמנה בין 'הולכי לבית 

המדרש'? אך על פי דרכנו, בוודאי הולך הוא בפועל לבית המדרש, אך בזמן היותו 
שם רגליו מושכות אותו ללכת לעסקיו, נפשו נמצאת בתוך הבלי העולם הזה. זהו 

'לא הולך ולא עושה' בין ההולכים לבית המדרש...

יהיה השי"ת בעזרנו, להלהיט לבנו לעבודתו יתברך, שירוצו תמיד רגלינו לעסוק 
בתורתו אהבתו ויראתו, וגם בהיותנו עסוקים בענייני חומריות - נזכור ונשתוקק 

לשוב לעבודתו יתברך, לדבוק בשכינה באמת ובתמים, אכי"ר.

)מעובד מתוך שיחת ליל שב"ק פר' בהר בחוקותי ה'תשפ"א( 

שיחות ודרשות
רזא דאחדרזא דאחדרזא דאחד

�
 ניתן לשמוע את שיעורי מורנו הרב שליט"א

 בטלפון: 073-321-1945 לשידור חי:
 שלוחה 2<1 - שיעור חומש רש"י
 שלוחה 2<2 - שיעור שפת אמת
שלוחה 2<3 - שיעור דף היומי

זמני התפילות והשיעורים לימי הביקור של מורינו הרב שליט״א בארצות הברית:

יום חמישי, ל"ג בעומר - תפילת שחרית בביהח"ס 'זכרון אברהם', 1401-55th. שחרית בשעה 7:30. 
לאחר שחרית יתקיים מעמד לחיים לרגל הילולא דרשב״י.

יום שישי, ערב שב״ק פר׳ בהר - תפילת שחרית בביהח"ס 19-50th. שחרית בשעה 7:30. לאחר 
תפילת שחרית יתקיים שיעור בחורש״י.

ליל שב"ק פר' בהר - תפילת מנחה וקבלת שבת בשעה 7:59pm - עשר דקות לאחר זמן כניסת 
.5110-18th ave ,'השבת - בביהח"ס 'יגדיל תורה 

מורנו הרב שליט"א ישא מדברותיו בהפסקה בין קבלת שבת לערבית.

תפילות ש"ק בבוקר יתקיימו בביהח"ס 19-50th. שחרית בשעה 8:00.

.19-50th 6:30 בביהח"סpm שיעור פרקי אבות יתקיים ביום השבת קודש בשעה 
 5110-18th ,'7:49 - בביהח"ס 'יגדיל תורהpm מנחה וסעודה שלישית בזמן כניסת השבת - בשעה

ave. בהשתתפות מורנו הרב שליט"א, בשיחת כיבושין ורעותא דלבא.

.19-50th יום ראשון פרשת בחוקותי - תפילת שחרית בביהח"ס 
שחרית בשעה 7:30. לאחר תפילת שחרית יתקיים שיעור בחורש״י.


