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המקיים עשרת הדברות יזכה המקיים עשרת הדברות יזכה 
  לעשרת הברכות שבפרשהלעשרת הברכות שבפרשה

אם בחוקותי תלכו וגו' ואולך אתכם 
 קוממיות

הבעל הטורים, שיש עשרה  וכתב  
"ואולך פסוקים מ"אם בחוקותי תלכו" עד 

 אתכם קוממיות", כנגד עשרת הדברות,
והיינו שאם יקיימו את עשרת הדברות 

 יזכו לעשרת הברכות הללו.

ויש לומר בקישור הפסוקים הללו   
דהנה הפסוק הראשון  לעשרת הדברות,

"ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ 
, וכן הפסוק יבולה ועץ השדה יתן פריו"

גו' והשיג לכם דיש את בציר והשני "
הרי הם ואכלתם לחמכם לשובע" 

הבטחת פרנסה ברווח לבני ישראל, 
ומכוונים הם כנגד שני הדברות 

"לא וכן  "אנכי ה' אלקיך",הראשונות 
המצווים  יהיה לך אלהים אחרים על פני",

על אמונת השי"ת ובזכות האמונה תבוא 
"אין ישראל ניזונים פרנסה כמאמר חז"ל 
ספה"ק וכמובא ב אלא בזכות האמונה,

שבזכות שני  )ויגד יעקב פרשת ויצא, ועוד(
הדברות הראשונות שהם האמונה נשפע 

 שפע לבני ישראל.

היא שיהיה שלום  וההבטחה השלישית  
"ונתתי שלום בארץ ללא חרדה כדכתיב 

בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה 
רעה מן הארץ וחרב לא תעבור 

והוא כנגד הדיבור השלישי  בארצכם",
שיזהרו  תשא את שם אלקיך לשוא""לא 

מהעוון החמור של שבועת שוא, שעל זה 
שבשעה שאמר השי"ת "לא אמרו חז"ל, 

, ומעתה אם יזהר תשא" נזדעזעה הארץ
האדם מעוון זה אזי לא תזדעזע הארץ 
ויתקיים "ונתתי שלום בארץ". ואף יהיה 

" כדאיתא והשבתי חיה רעה מן הארץ"
ץ על שחיה רעה באה לאר )אבות פ"ה(

, וכשיזהרו משבועת שוא לא שבועת שוא
 תבוא חיה רעה.

ההבטחה הרביעית "ורדפתם את  ואילו  
שלא יוכלו  אויביכם ונפלו לפניכם לחרב"

האויבים להרע לכם היא כנגד הדיבור 
 "זכור את יום השבת לקדשו"הרביעי 

שבזכות שמירת שבת אין לאויבים 
"אלמלי שמרו ישראל שליטה כמאמרם 

שונה אין כל אומה ולשון שבת הרא
 יכולה לשלוט בהם".

וההבטחה החמישית "ורדפו מכם   
חמשה מאה וגו', ונפלו אויביכם לפניכם 

והיינו שיפלו האויבים באופן כזה  לחרב"
שלא תהיה להם יותר תקומה ולא יוכלו 
יותר לשלוט עליכם וכך תשבו בארץ 
לאורך ימים, הוא בזכות הדיבור החמישי 

ואת אימך למען יאריכון  "כבד את אביך
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 ימיך על האדמה אשר ה' אלקיך נותן לך"
שבזכות מצות כיבוד אב ואם תאריכו 
ימים בארץ בהשקט ובטח ללא 

 שיפריעוכם האויבים.

ואילו ההבטחה השישית "והפריתי   
"לא הא כנגד  אתכם והרביתי אתכם"

שכשם שהעונש על רציחה הוא  תרצח"
רובה מיתת בית דין, כן מידה טובה מ

 שאם יזהרו מעוון זה יזכו לפרות ולרבות.

שתהיה ברכה  וההבטחה השביעית  
בתבואה ובפירות שישתמרו יפה ככתוב 

הפירות ופירש רש"י,  "ואכלתם ישן נושן",
יהיו משתמרים, שיהא ישן הנושן של 
 שלש שנים, יפה לאכול משל אשתקד.
הרי זה בזכות שישמרו על הציווי 

כי מי שאינו שומר  "לא תנאף"השביעי 
עצמו בקדושה רח"ל, מובא מבעל הרוקח 
שכל דבר שיעסוק בו יאבד ופירותיו 
ירקבו, ואפילו אם יהיה בכיסו מטבע של 
זהב, יהפך לנחושת. ולכן שכר השומר 
עצמו בקדושה שאף פירותיו הישנים 

 ישתמרו מאוד.

היא שיקבל הקב"ה  וההבטחה השמינית  
ככתוב את קרבנותיכם בבית המקדש, 

זה ופירש רש"י,  "ונתתי משכני בתוככם"
 בית המקדש, "ולא תגעל נפשי אתכם"

שאקבל את ופירשו המפרשים 
. והבטחה זו כוללת אף את קרבנותיכם

קבלת התפילות שהם במקום בקרבנות 
"תפילות כנגד  )ברכות כו(כמאמר חז"ל 

ולקבלת הקרבנות  תמידין תיקנום".
דיבור והתפילות זוכים על ידי קיום ה

דהגזל פוסל את  "לא תגנוב",השמיני 
הקרבן כדמצינו בחז"ל בכמה מקומות, 

"מי וכן פוסל את התפילה כמאמרם 
שידיו מלוכלכות בגזל הוא קורא 

 להקב"ה ואין עונה אותו". 

ואילו ההבטחה התשיעית "והתהלכתי   
בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו 

בגן אטייל עמכם ופירש רש"י, " לי לעם"
שזהו הקירבה  עדן כאחד מכם".

והדביקות הגדולה ביותר בין הקב"ה 
וכנסת ישראל, ולכן הבטחה זו היא כנגד 

"לא תענה ברעך עד הדיבור התשיעי 
כי המשקר נדחה ממחיצתו של  שקר",

"דובר שקרים לא יכון הקב"ה כדכתיב 
וכדמעשה דנבות במסכת  לנגד עיני",

יון שבת שאמר לו הקב"ה צא ממחיצתי כ
"מדבר ששיקר והעיז פניו. וכדפירשו 

שעל ידי השקר מתרחק  שקר תרחק"
מהקב"ה. ולכן מאידך גיסא הנזהר 
מלשקר יזכה ל"והתהלכתי בתוככם" 

 להדבק בהקב"ה.

וההבטחה העשירית "ואשבור מוטות   
ופירש עולכם ואולך אתכם קוממיות" 

. הרי זה כנגד בקומה זקופהרש"י, 
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וכמבואר  וד","לא תחמהדיבור העשירי 
שרוח האדם )בהקדמה(  בספר קול אריה

שיש בו נשמה חלק אלקי ממעל הרי היא 
עולה ושואפת למעלה ואילו רוח הבהמה 
שהיא כולה מן האדמה והגשמיות הרי 
היא יורדת למטה, ולכן האדם מהלך 
בקומה זקופה ואילו הבהמה לכיוון 
הארץ. אולם כאשר נפש האדם נמשכת 

בהמה בקומה כפופה. לגשמיות הרי הוא כ
שלא יתאווה  "לא תחמוד"וכאשר יהיה 

ואולך אתכם ויחמוד גשמיות, או אז "
 קוממיות" בקומה זקופה.

אם יבואר כמין חומר המדרש, " ומעתה  
בחוקותי תלכו, אמר דוד בכל יום הייתי 
מחשב לבית פלוני אני הולך לדירה 

שהייתי מחשב ללכת  פלונית אני הולך"
כדי למצוא פרנסה, לשמר את הפירות, 
ללכת למלחמה, לנצח האויבים וכל 

ורגלי הדברים הנצרכים לאדם, אולם "
מוליכות אותי לבתי כנסיות ולבתי 

נתיישב בדעתו שאם חפץ הוא מדרשות" 
בכל הדברים הללו, למה לו ללכת 
ולטרוח אחריהם, די לו שילך לבית 

עשרת הדברות,  המדרש ויעסוק בקיום
ואז על ידי קיום שני הדברות הראשונות 
שהם האמונה תהיה לו פרנסה רבה, 
וכשישמר בקדושה יהיו פירותיו נשמרים, 

 וכן בכל עשרת ההבטחות טובות.

 )מתוך פרשת בחוקותי תשמ"ח(

המקיים מצוות מאהבה יקבל המקיים מצוות מאהבה יקבל 
  שכר גם בעולם הזהשכר גם בעולם הזה

אם בחקותי תלכו וגו' ונתתי גשמיכם 
 בעיתם

המפרשים הכיצד הבטיחה  הקשו  
"אם בחקותי תלכו וגו' ונתתי התורה הק' 

וכל היעודים טובים  גשמיכם בעיתם"
)קידושין הכתובים בפרשה, הלא קיימא לן 

 שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, לט:(
והכיצד נאמר כאן שיקבלו שכר בעולם 

 הזה.

באור ליישב על פי מה שכתב  ויש  
קיים האדם שכשי )דברים יא, יג( החיים הק'

את המצוות מתוך אהבה ותשוקה 
 להשי"ת, יקבל שכר אף בעולם הזה.

"אם בחקותי תלכו אמר הכתוב  ולזה  
הוא לשון  ואת מצוותי תשמרו", "תשמרו"

)בראשית ציפייה והשתוקקות כמו שנאמר 

ופירש  "ואביו שמר את הדבר" לז, יא(
והכוונה "היה ממתין ומצפה". רש"י 

מתוך אהבה שיקיימו את המצוות 
"ונתתי גשמיכם והשתוקקות, ואז 

תזכו לכל היעודים טובים אף  בעיתם"
בעולם הזה, כי על האהבה יש שכר גם 

 בהאי עלמא.

 )מתוך ליל שב"ק פרשת בחוקותי תשע"א(
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כאשר יעשה מה שביכולתו ישלח כאשר יעשה מה שביכולתו ישלח 
  לו השי"ת התעוררות בזמן הנכוןלו השי"ת התעוררות בזמן הנכון

ואת מצותי תשמרו  אם בחוקותי תלכו
 בעתםועשיתם אותם ונתתי גשמיכם 

 על פי מה שכתב לומר הרמז בפסוק, יש  
 )לחמשה עשר בשבט( בסה"ק שם משמואל

 שאם ראש השנה יז:()חז"ל  לבאר את מאמר
היו ישראל רשעים גמורים בראש השנה 

שבו סוף בל, וופסקו להם גשמים מועטים
אי  הגשמים להוסיף עלבתשובה, אזי 

שכבר נגזרה גזירה, אלא מכיון  ,אפשר
הצריך להם. וכמו  םבזמנ םהקב"ה מוריד

היו ישראל צדיקים כן להיפך, שאם 
גשמים  להםגמורים בראש השנה ופסקו 

מעשיהם, את סוף קלקלו ם, ולבמרובי
 מכיון את הגשמיםלפחות אזי אי אפשר 

שכבר נגזרה גזירה, אלא הקב"ה מורידן 
יכה על הארץ שאינה צר םשלא בזמנ

 ם.לה

הקב"ה את הרמז בזה, דהנה  ומבאר  
שולח בכל עת הארה אלקית ורגשי 

וכפי  ,דרכיואת טיב יהתעוררות לאדם שי
 על מאמר זי"עהק'  הבעל שם טוב שאמר
בכל יום בת קול יוצאת  )אבות פ"ו מ"ב(חז"ל 

הן אותה בת קול שמהר חורב וכו', 
תשובה ורגשי התעוררות ההרהורי 

מן השמים בכל יום שמשפיעים לאדם 
 בכדי להיטיב דרכיו.

 גשם, יםלו נקראהלהתעוררות  רגשיו  
כי כאשר  )ישעיה נה,  י(שאמר הנביא  וכפי

ירד הגשם והשלג מן השמים וגו' כן יהיה 
הרי שהמשיל  דברי אשר יצא מפי וגו',

 .הנביא את דבר ה' לגשמים המצמיחים
והדבר הטוב ביותר הוא כאשר רגשי 

זמן ם לאדם ביהללו באהתעוררות ה
הוא עוסק בתורה ובתפלה, כאשר  הנכון

תגבר עליו, ועל ידי מ או כשהיצר
מחשבות התעוררות אלו בכוחו לשברו 

 ולנצחו.

 דםלכל א םבראש השנה פוסקי הנהו  
ו לתינתן  והתעוררות כמה הארה אלקית

ואם האדם שב בתשובה משך השנה, ב
לאחר מכן, אזי אי אפשר להוסיף על 
ההתעוררות, כי כבר נגזירה גזירה, אלא 

 הצריךבזמן  נותנים לו את ההתעוררות
או בעת שהוא  ,בעת תורה ותפלה ,לו

כמו ו ביד היצר.נצרך לשמירה שלא יפול 
אם קלקל את מעשיו אזי יתנו  ,להיפךכן 

ן צריך לו, במקום שאי לו את ההתעוררות
 ,בלבול וטירוד הדעתשיהיה לו בעת 

 כ."לאיבוד, ע ההתעוררותוממילא תלך 

אכן מה יעשה האדם בכדי לומר ש ויש  
שיזכה שההתעוררות תבוא אליו בעת 

כל מה שיעשה  העצה לזה היאהראויה, 
לתו בעבודת השי"ת וביראת ה', ושביכ

שמר בכל כוחו יק בתורה ותפלה וועסיו
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עשה מצידו כל ואז כאשר יח"ו,  מעבירות

זכה שמן ימה שבאפשרי לו לעשות, 
לו את רגשי ההתעוררות  ישלחומים הש

 כדי שיהיו לו לתועלת.ב ,בעיתם ובזמנם

"אם בחוקותי הכתוב  יתפרש ובזה  
שתהיו עמלים ש"י, ש רופיר תלכו"

"ואת מצוותי תשמרו ועשיתם , בתורה
היינו שיזהר בעסק התורה ובקיום  אותם"

 גשמים"ונתתי גשמיכם" אז ו .המצוות
והארות מן רגשי ההתעוררות ל הכוונה

והיינו השם משמואל,  ו שכתבהשמים כמ
 "בעתם"יבואו רגשי ההתעוררות ש

 לעזור ולסייע לאדם ,ובזמנם הנכון
 .השי"תבעבודת 

 (חמשה עשר בשבט תשס"ח)מתוך 

  

מוסר שיגנו מוסר שיגנו דברי דברי יחקוק בליבו יחקוק בליבו 
  עליו בלכתו ברחובות קריהעליו בלכתו ברחובות קריה

בסה"ק דגל לפרש על פי המבואר  נראה  
 תצא ד"ה ויתד()פרשת כי  מחנה אפרים

שכאשר האדם לומד או שומע דבר תורה 
או מוסר, עליו לחזור ולהתבונן בו עד 
שיחקק בנפשו ויקבע בעצמותיו, כדי 
שכאשר יצא מחוץ לגבולי הקדושה 
לרחובה של עיר ששם הנסיונות מצויים, 
יוכל להתחזק כנגד יצרו ולהתגבר עליו 

בכח הדבר תורה והמוסר שלמד או שמע 
 מקודם.

האדם לומד או שומע איזה דבר  כאשרו  
תורה ומוסר או מאמר בחסידי'שע 
ספרים, הרי הוא צריך לחקוק את 
הדברים הללו בנקודה הפנימית שבלבו, 
כדי שאף אם יבוא לידי נסיון כשיצא 
מחוץ לקדושה לא יוכל היצר הרע 

 להכשילו.
ובמדרש  וזהו "אם בחוקותי תלכו",  

' וקותיבחדרשו בתיבת ' )ויק"ר לה, ד(
שכאשר תהגו  'חקיקה'.שהוא מלשון 

בתורה באופן שיחקקו הדברים 
ואת מצוותי תשמרו בעצמותיכם. אזי "

הוו עמלים ופירש רש"י,  ועשיתם אותם"
שדברי  בתורה על מנת לשמור ולקיים,

התורה החקוקים בלבבכם יועילו שתוכלו 
להתגבר על כל הנסיונות אף בשבתכם 
חוץ מגבולי הקדושה לבל יוכל היצר 

 להכשילכם בשום חטא ח"ו. 

 )מתוך רעוא דרעוין פרשת בחוקותי תשע"א(

 

הדבוק בהשי"ת לא יחסר לו הדבוק בהשי"ת לא יחסר לו 
  מאומהמאומה

 דברי חיים בסה"קהנה לפרש, ד יש  
 הרמב"םבשם כתב  )פרשת וירא ד"ה הנח(

האדם דבוק שכש )מורה נבוכים ח"ג פנ"א(
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יחסר ולא פורעניות המכל  ישמרבהשי"ת   
 מאומה.לו 

 תענית כג.() יבואר מאמר חז"ל ובזה  
בעובדא דחוני המעגל שפעל בתפלתו הן 

שלא  גשמים והן לעצור גשמי זעף להוריד
בן כמפני שהיה העולם ח"ו, את  יאבדו

 רצונו. המתחטא לפני אביו ועושה לו

הוא דביקות, שהלא "בן"  בחינת דהנה  
)עשרה מאמרות מאמר ג' ד' אות  השל"ה הק'

, עבודה מאהבהמורה על  "בן"כתב ש נח(
כי  ,דביקות ואהבה אחד הםשוידוע 

 כדכתיבהאהבה  מתוקףה הדביקות בא

לאהבה את ה' אלקיך )דברים  י, יב( 
מורה על  "בן"ונמצא ש .ולדבקה בו

כבן " חוני המעגל שהיהולכן  .הדביקות
 המתחטא לפני אביו ועושה לו רצונו",

 ,"בן" שהיה בדביקות בהשי"ת בבחינת
הן  ,לפעול בתפלתו שלא יחסר כלום יכל

הגשמים  יאבדוגשמים והן שלא  להוריד
 העולם ח"ו.את 

ש"י ש רופיר"אם בחוקותי תלכו"  וזהו  
עסקו שכאשר ת, "שתהיו עמלים בתורה"

"ואת מצותי בתורה בהתמדה ויגיעה, 
כמאמר לשון ציפיה והשתוקקות  תשמרו"
ואביו שמר את  )בראשית לז, יא( הכתוב
 אהבהב שתקיימו את מצוותיו .הדבר

"ונתתי גשמיכם זכו או אז ת, ובדביקות
לא " כב:()תענית  חז"ל ודרשו בעתם"
לא שתויה יותר מדאי ] שכורה

לא צמאה ו , רש"י[שמטשטשין את הארץ
שכל זמן שהגשמים מרובין  אלא בינונית,

מטשטשין את הארץ ואינה מוציאה 
שעל ידי הדביקות בתורה . "פירות

ובמצוות תזכו שהגשמים ירדו רק לטובה 
 ולא באופן של איבוד העולם ח"ו, כמו

 שמצינו בחוני המעגל.

 (רעוא דרעוין פרשת נח תשס"ז)מתוך 

 

כשעוסקים בתורה כראוי יורדים כשעוסקים בתורה כראוי יורדים 
  הגשמים בעיתםהגשמים בעיתם

עוסקים בתורה הק' כראוי,  כאשר  
יורדים הגשמים בעיתם, כמו שאמרו 

"אמר רב קטינא אין  )תענית ז.(חז"ל 
הגשמים נעצרים אלא בשביל ביטול 

 תורה".

 "אם בחוקותי תלכו"יתפרש  ומעתה  
אז  שתהיו עמלים בתורה.ופירש רש"י, 

ירדו הגשמים  "ונתתי גשמיכם בעיתם"
 בזמנם.

 )מתוך פרשת בחוקותי תשמ"ח(

  

בכח התורה יהיו האהבה בכח התורה יהיו האהבה 
  זמנם הראויזמנם הראויבבוהיראה והיראה 

חסד כגון מידות בכל מידה מה הנה  
גבורה, צריך האדם שמירה יתירה שלא ו
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תתפשט מידה זו אף לדברים גשמיים,   
וכגון בעת שנשפע מדת אהבה יש להזהר 
שתהיה האהבה רק לדברים רוחניים ולא 

בסה"ק שם  כמובא לדברים אחרים.
הרה"ק רבי לוי יצחק שבזמן  משמואל

נפתח בשמים היכל  ע,מבארדיטשוב זי"
של אהבה עד שראו הצדיקים שהרשעים 
מנצלים זאת לדברים רעים וסגרו את 

 אותו ההיכל.

מידתו של יעקב  'תפארת'מידת  וזוהי  
אע"ה, שזהו הבריח הממזג בין היראה 
והאהבה ששניהם משלימים זה את זה, 

ד מהם הוא שמירה לחבירו, וכל אח
שהאהבה הוא שמירה ליראה שלא 
תתפשט לצד הרע, והיראה הוא שמירה 

 לאהבה שלא תתפשט לצד הרע.

לא שאהבה לשיהיה שמירה  העצהו  
 הוא על ידי ,א מזה לאהבות רעות ח"וויב

באדם דעת  רה הק', המביאהעסק התו
 )תהילים יט( ככתובושכל הישר בכל דבר 

לידע הגבול מה  ישרים וגו',פיקודי ה' 
מתי אימתי צריך אהבה ואיצריך לאהוב, ו

יוכל לשמור  וכךיראה כדי למזג האהבה. 
האהבה  ל ידיעצמו שלא ליפול ח"ו ע

 מים. שנשפע לו מן הה

מאפטא בעל אוהב ישראל הרה"ק  והנה  
 "גשמיכם"דמפרשים וכן עוד צדיקים  זי"ע

קאי על השפעה של התעוררות מן 

מורה  גשמיכםולדרכינו נאמר דהשמים. 
דגשמים  ,על השפעה של אהבת השי"ת

החסד ומים הוא משורש  ,מיםהם 
 כידוע. והאהבה

ופירש רש"י,  ",אם בחוקותי תלכו" ,הווז  
ונתתי " תזכואזי  ,שתהיו עמלים בתורה

 שהשפעת האהבה, תהיה "גשמיכם
בזמן ובאופן הראוי ולא יתפשט  ",בעתם"

 לדברים גשמיים ח"ו. 

 (רעוא דרעוין פרשת נשא תשנ"ח)מתוך 

 

בכח התורה יזכו לקיים מצוות בכח התורה יזכו לקיים מצוות 
  לשם שמיםלשם שמים

ליל ב' דר"ה ( בסה"ק שם משמואל  

קיום המצוות צריך שמבואר  )תרע"ט
 מםלקיי כיצדלידע  שמירה מיוחדת

בלימוד התורה  אולםבשלימות לשמה, 
שמירה כמו בעשיית  ל כךאין צריך כ

לעולם "רמב"ם כמו שכתב ההמצוות 
ולא  "יעסוק אדם בתורה אף שלא לשמה

, שמצוה שלא לשמה אינה במצוותגרס 
באדם רשע רח"ל,  ולכן .עולה לכלום

שעושה  )פ"ז מהל' תשובה( כתב הרמב"ם
לא תורה ב, אבל מצוות וטורפין לו בפניו

 כתב כן, ע"כ.

"אם בחוקותי הכתוב  יתפרש ולדבריו  
שתהיו עמלים , רש"יירש ופ "תלכו
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, "שמירה"לא נזכר לשון  וכאן בתורה,  
 "ואת מצוותי "תשמורו"ולאחר מכן כתיב 

מיוחדת יותר הם צריכים שמירה כי 
 מלימוד התורה.  

לקיים המצוות לשם  לומר שהעצה ויש  
רה לימוד התו ל ידיע הואהשי"ת כראוי, 

ה צריכה כל כך שמירה כמו שאינ
דעת ושכל לאדם , והתורה תתן המצוות

 , כמאמרצוות בשלימות כראוילעשות המ
 גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. חז"ל 

יש להוסיף עוד בביאור הכתוב,  ומעתה  
שתהיו עמלים  "אם בחוקותי תלכו"

"ואת שתזכו  ובכח התורה, בתורה
שגם מעשי מצוותיכם  מצוותי תשמורו"

 יהיו שמורים ותעשו אותם כדבעי.

 (ליל שבועות תשנ"ו)מתוך 

 

כשמקיימים חוקים בלא טעם, כשמקיימים חוקים בלא טעם, 
  טעםטעםמושיע השי"ת בלא מושיע השי"ת בלא 

)מאמרי חודש  כתב בסה"ק בני יששכר  

הרה"ק הרבי ר' בשם  תשרי מאמר ג אות ד(
שכאשר בני ישראל מקיימים זושא זי"ע 

את התורה ואת המצוות אף שאין מבינים 
טעמם, אזי מדה כנגד מדה מושיע הקב"ה 
את בני ישראל מן המקטרגים ומזכה 

בדין אף שאין בידם זכויות, בלא אותם 
 טעם.

אם תקיימו את  וזהו "אם בחקתי תלכו"  
חוקי הבורא בלא להבין טעמי המצוות 

 "ונתתי גשמיכם בעתם"באמונה פשוטה, 
יהא נשפע לכם כל ההשפעות טובות 
אפילו כאשר אין ראויים, מכל מקום 
יתקיימו כל ההבטחות הטובות במדה 

 כנגד מדה בלא טעם.

 יל שב"ק פרשת כי תבוא תשע"ג()מתוך ל

  

הרוצה להרע לישראל יגדל הרוצה להרע לישראל יגדל 
  עונשו עד מאודעונשו עד מאוד

אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו וגו' 
 ונתתי שלום בארץ

אור החיים הלפרש על פי מה שכתב יש   

 (לא הביט און ביעקב על הפסוק פרשת בלק) הק'

שבזמן שבני ישראל מתנהגים כראוי 
 ועושים במעשיהם הטובים נחת רוח

אף אומות העולם נהנים מזה, אזי  ,להשי"ת
מחמת  שאין השי"ת מאבד את העולם

תענוג עוונותיהם של האומות, מחמת ה
שיש להשי"ת מעבודתם של והשעשועים 

בני ישראל. ועל כן החפץ להרע לבני 
ישראל, מלבד זאת שהוא חפץ להרע לבני 
ישראל, הוא אף מאבד את העולם ויושביו 

ענוג שיש להשי"ת שמתקיים רק מחמת הת
 מבני ישראל, ע"כ.
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ועל כן מי שחפץ להרע לבני ישראל יגדל     
מחמת שבזה הוא מאבד  עונשו עד מאוד,

שכתב רש"י על  , וכמועולמו של הקב"האת 
"להפרע מן הרשעים אבות פ"ה מ"א( ) המשנה

ליתן פרעון גדול  ",שמאבדים את העולם

לרשעים שמאבדין את העולם שטרח 
 לבוראו. ל כךהקב"ה כ

"אם בחקותי תלכו ואת מצותי וזהו,   
יעסקו בתוה"ק כאשר בני ישראל  תשמרו"

אזי ובמצות וישמרו עצמם מן החטא, 
האור החיים ופירש  "ונתתי שלום בארץ"

שיהיה שלום בכל העולם אף אצל  הק'
ומעתה כיון ששפע כל אומות העולם. 

"ורדפתם  י בני ישראל,העולם בא על יד
תבוא  ונפלו לפניכם לחרב",את אויביכם 

אויביכם החפצים להרע לכם,  פורענות על
מחמת שהם מאבדים את העולם, ועל כן 

 יפלו לפניכם לחרב. 

 (יל שב"ק פרשת בשלח תשס"ח)מתוך ל

  

כשיהיו כאיש אחד בלב אחד כשיהיו כאיש אחד בלב אחד 
  יזכו בעולם הזהיזכו בעולם הזה

)קידושין לט:  המהרש"אדהנה כתב  נ"ל,  

שזאת שכתוב בתורה ח"א שם ד"ה שכר( 
שאם ילכו בני ישראל בדרך התורה 
 יבואו עליהם כל הברכות בעולם הזה

 הוא דווקא ,על אדמתם ויזכו להיות
ובזכות  יחד,כשרבים עובדים את השי"ת 

 כח הרבים יזכו לשכר בעולם הזה. 

אינו די שנמצאים יחד כח הרבים אולם   
וכוונה בלב אחד  אלא צריך שיתאחדו

רשת )פייטב לב בסה"ק כמבואר  ,אחת

ומעתה נמצא  עיי"ש. ד"ה וישב, הב'(וישב 
שרק כשיהיה שלום וקירוב לבבות יזכו 

 בכח הרבים לכל הברכות בעולם הזה.

אם בחוקותי תלכו וגו' "יתפרש,  ומעתה  
שכשילכו בדרך  "ונתתי גשמיכם בעיתם

התורה יזכו לכל הברכות בעולם הזה, 
ברבים מדובר כאן ש המהרש"אוביאר 

יש שכר אף  שאז השי"תהעובדים את 
אולם ממשיך הכתוב, שאין  .בהאי עלמא

", ונתתי שלום בארץ"זאת אלא באופן ש
שמא תאמרו הרי מאכל " ופירש רש"י,
 ",אם אין שלום אין כלום ,הרי משתה

"אין שאם לא יהיה שלום וקירוב לבבות 
לא יועיל להם כח הרבים להשפיע כלום", 

 בעולם הזה מאכל ומשתה וכל הברכות,
אחר כל זאת ונתתי שלום "לכך נאמר 

שרק על ידי השלום יהיה נשפע  "בארץ
 בכח הרבים שכר בעולם הזה. 

 (קידושא רבה פרשת וישב תשס"ה)מתוך 
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  הוא אמונה והתלהבותהוא אמונה והתלהבות  ''עבודת העבודת ה  
אמר  הרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע   

שחסידות היא בהיפוך מן העבירה, מחמת 
שחסידות היא אמונה פשוטה והתלהבות, 
אולם בעבירה צריך שיהיה להיפך, חקירות 

 וקרירות.

ענינים אלו אמונה פשוטה  ושני  
"אם בחוקותי והתלהבות מרומזים בכתוב 

היינו שעבודת השי"ת הוא  תלכו",
"חוק" הכוונה לאמונה פשוטה  "בחוקותי",

, מצוותי תשמרו" "ואתהסבר, ובנוסף ללא 
"תשמרו" היינו התלהבות, שמצפה לעשות 

"ואביו שמר )בראשית לז, יא( מצוות מלשון 
 את הדבר". 

 )מתוך ליל שב"ק פרשת בחוקותי תשנ"ה(

 

קיים עוד קיים עוד ייבכח תשובה מאהבה בכח תשובה מאהבה 
  מצוותמצוות

 שמורו תאם בחוקותי תלכו ואת מצוותי 

מבואר )פר' נצבים(  בסה"ק בנין אריאל  
שמה שאמרו חז"ל שהשב בתשובה 

הוא  ",זדונות נעשין לו כזכיות"מאהבה 
בעולם הבא, שיקבל לא רק לענין השכר 

אף בעולם אלא  שכר כאילו עשה מצוות.
הזה, בכח קדושת המצוות שנעשו 
מהעבירות, תשרה עליו קדושה, ויקבל 

כח מיוחד לקיים עוד מצוות ולהמנע 
ת האדם ]כי בכח המצוה לקדש אמחטא. 

ששכר מצוה  )אבות פ"ד מ"ב(כמאמר חז"ל 
מן השמים מסייעין ש הרע"ב, ופירש מצוה

שיעשה  ,ומזמנים ביד מי שעשה מצוה אחת
 [אחרת

העצה לזכות לתשובה מאהבה,  והנה  
הק', שבכוחה יבוא  לימוד התורההוא 

)פר'  לתשובה מאהבה, וכמובא בזוהר הק'

 ,"לאהיתשובה ע"נקראת תורה שה נשא(
 מהר"ם מבערז'אן זי"ע הגה"קומבאר 

שמי שחטא בעבירות שצריך עליהם 
שזהו תשובה  ,לאהיכפרה בתשובה ע

יעסוק בתורה והיא לו כתשובה  ,מאהבה
"פקודי ה' ישרים  ן כתיבמאהבה, וכ
 משמחי לב".

 ופירש רש"י, לכו"תוזהו "אם בחוקותי   
אזי בכח התורה  שתהיו עמלים בתורה""

שיהפכו כל  תשמורו""ואת מצוותי  תזכו
, כי בכח התורה תזכו העוונות למצוות

לתשובה מאהבה שזדונות נעשין 
 .כזכויות

זה הסמיכו במדרש את הפסוק  ועל  
 ",חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך"

חשבתי מתן שכרן של מצוות והפסדן של 
. והיינו ואשיבה רגלי אל עדותיך ,עבירות

בתי חישחשבתי מתן שכרן של מצוות" "
עוד  לעצמי שקיום המצוות מביא שאקיים
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"והפסדן של  דשכר מצוה מצוה,מצוות,   
אחריהם שגם העבירות גוררין עבירות" 

"ואשיבה רגלי אל ולכן  .עוד עבירות
שהיא  הלכתי לעסוק בתורה עדותיך"

העבירות  , ובזכותה יהיותשובה מאהבה
, ועל ידי שנחשב לו כאילו מצוותלנעשין 

ח המצוות הללו, אבוא קיים מצוות, בכ
 לקיים עוד ועוד מצוות.

 )מתוך ל"ג בעומר תשנ"ה(

  

הצדיקים אינם מרגישים כלל הצדיקים אינם מרגישים כלל 
  בצער המיתהבצער המיתה

 ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד 

הנה ד )דרוש ז( איתא בספר יערות דבש  
שמתו של ונ, יש נפש רוח ונשמהאדם ב

 שהיא חלק אלוק ממעל הרי היאהאדם 
אם האדם , ולמעלהלעלות תמיד שואפת 

רוח ת גופו, אז גם המזכך ומטהר א
ונעשה  והנפש שואפים לעלות למעלה

שלום בין כל חלקי האדם שכולם נעשים 
, אך אם מגשם את עצמו אחד עם הנשמה

הרוח והנפש שואפים להתחבר או אז 
הגוף ואין להם  מקושרים הם אללגוף, ו

 .קשר עם הנשמה

 מגיע עיתו של האדם לצאתש ובשעה  
אור רוחני גדול  מן העולם, משפיע השי"ת

ואז הנשמה מתדבקת בשורש  םעל האד
אותו האור ופורצת מהגוף ועולה למעלה, 

והיה שלום  ל עצמםהצדיקים שעבדו עו
פם כי גם הנפש והרוח היו אחד עם בגו

נשמתם, והיו אף הם שואפים לעלות 
מיד למעלה, אזי בהגיע את פטירתם 

והיתה  היצאה הנשמה ועלתה למקור
מיתתם מיתת נשיקה ולא הרגישו בכלל 

 בצער המיתה. 

בני אדם שהיו שקועים בגשמיות  אולם  
בימי חייהם, והיה הרוח והנפש שלהם 
מקושרים עם הגוף, אזי בהגיע עת 

 חפיצה תםנשמפקידתם כאשר היתה 
, הרי זה להם לעלות למקורה העליון

 ליסורים וצער גדול, כי הרוח והנפש
למטה ואילו הנשמה  חפצים לרדת

מושכת לעלות למעלה, ונלחמת הנשמה 
עימם, עד שגובר כח הנשמה ועולה 

 למעלה, וזהו צער המיתה, ע"כ.

פירוש כ' בפרשתן ) באוה"ח הק'איתא  וכן  

בעסק  בהתעצמות האדםש ד"ה עוד ירצה(
התורה יכול להשיג באמצעותה שלא 

אלא כאדם ההולך ממקום  ,תוירגיש במו
שנתו שהיא  ,שהוא עובד ה'מי ולמקום, 
 .היא מתוקה ועריבה עליו ,המיתה

"ונתתי שלום  יבואר הכתוב ומעתה  
השי"ת , ש"ארץ" רומז לארציות בארץ"

יתן שלום בארציות שגם הגוף יהיה רוחני 
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ואף הנפש והרוח ישאפו לעלות למעלה   
 ושכבתם ואין מחריד"", יחד עם הנשמה

ואז בשעה שתצאו מן העולם לא יהיה 
 לכם צער המיתה כלל.

 (פרשת בחוקותי תשנ"ה)מתוך רעוא דרעוין 

  

כשפורש מעסקי העולם ועוסק כשפורש מעסקי העולם ועוסק 
בתורה, מעלתו גדולה ממי שאין בתורה, מעלתו גדולה ממי שאין 

  לו רגש לעסקי העולםלו רגש לעסקי העולם
חשבתי " , ובמדרש, הה"דאם בחוקותי תלכו

אמר דוד  ,דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך"
רבש"ע בכל יום ויום הייתי מחשב לבית 

ורגלי  ,פלוני ולדירה פלונית אני הולך
מוליכות אותי לבתי כנסיות ולבתי 

 מדרשות 

הרה"ק מהמעשה  לבאר, על פי נראה  
עם שפ ,בעל אוהב ישראל מאפטא זי"ע

בניו נוטל מעות בידו  הופורים ראו קודם
, וכששאלוהו בדרך חיבה םוממשמש בה

חפץ כי  ביאר להם את מעשהו, זאתעל 
היה לקיים את מצות מתנות לאביונים 
בהידור רב, אך מכיון שהמעות שנואות 
 עליו ביותר אין נתינתו חשובה כל כך כי

ועל כן  .המעות אינם חשובים בעיניו
לקחם בידו ומשמש בהם בכדי להכניס 

שיקיים חיבה למעות, בכדי  מעט בליבו
 בהידור.את מצות הנתינה 

לומר שכמו כן הוא בענין הפרישות  ויש  
 .מעסקי העולם בכדי לעסוק בדברי תורה

שהאדם המרגיש חשק בעסקי העולם, 
ועם כל זאת פורש מהם כדי לעסוק 
בתורה, יש בזה חשיבות יותר גדולה ממי 
שאינו מרגיש כל חשק בעסקי העולם. 
והנה לדברי הרה"ק מאפטא נמצא שמי 

י העולם, שאינו מרגיש כל טעם בענינ
עצתו היא שקודם לימודו יכניס בליבו 
מעט הרגש לעניני העולם ומיד יפרוש 
לעסוק בתורה ואז תגדל מעלתו מאוד. 
אולם יש להזהר להרהר בזה אך מעט, כי 
אם ירבה במחשבתו בזה יש לחשוש 

 . שיגרר אחר הבלי העולם

בכל  בכל יום" ,אמר דוד" הביאור, וזהו  
מחשב לבית  "הייתיהלימוד יום קודם 

 הולך ולמקום פלוני אני הולך" פלוני אני
בו הרגש יבל היה מחשב ומכניס מעט

 מכן, ומיד לאחר לם הזהעוהלעניני 

ורגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי "
היה עוסק בתורה כי באופן זה  "מדרשות

 חשיבות עסק התורה גדולה יותר.

 קודם ""חשבתי דרכיביאור הפסוק  וזהו  
בעסקי העולם, מעט היה מחשב  הלימוד

היה  ואשובה רגלי אל עדותיך"" ומיד
"חשתי ולא התמהמתי עוסק בתורה, אך 
והרבה התמהמה  שלא לשמור מצוותיך"
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 מידפירש  בעסקי העולם, אלאלחשוב   
 לעסוק בתורה ובמצות. 

 (פרשת בהר בחוקותי תשנ"ט )מתוך יום שב"ק

 

כאשר יתרגל לחשב עניניו, יוכל כאשר יתרגל לחשב עניניו, יוכל 
  יצרויצרו  להתגבר עללהתגבר על

הנה כאשר ד ,בביאור המדרש נ"ל  
לראות את  בעניני גשמיות רגיל האדם

הנולד, ואינו מתנהג ככל העולה ברוחו 
מעשיו בחשבון את כל כבהמה, רק עושה 

ומחשב מה יהא התוצאה מהדבר  ,דעתבו
לשבירת גיע ימתוך כך אזי לאחר זמן, 

התאוות ולשעבד את יצרו לעבודת 
לא להתבונן  השי"ת. כי מכיון שהתרגל

על  רק על המצב שעתה, אלא שולט
מחמת התבוננותו על התוצאה  רצונו

אף יגיע  אזי, שתבוא מזה לאחר זמן
לעשות חשבונו של עולם ולראות 

חשב יו ,שלאחר זמן יתן דין וחשבון
, ימנע מעבירההפסד מצוה כנגד שכרה ו
כן בעניני תנהג אולם מי שאינו מורגל לה

לחשב חשבון יקשה לו ביותר גשמיות 
 .שי"תהנפש ולשעבד יצרו לעבודת ה

צאו  )אבות פ"ב מ"ט(במשנה  מצינודוכ  
 ,וראו איזהו דרך ישרה שידבק בה האדם

, שמעון אומר הרואה את הנולד רבי
וז"ל, הרואה את  הברטנוראומפרש 

 ,צופה ומביט במה שעתיד להיותהנולד, 
ומתוך כך נמצא מחשב הפסד מצוה כנגד 
 שכרה ושכר עבירה כנגד הפסידה.

שדברי  התוספות יום טובומבאר 
צופה ומביט במה שעתיד הברטנורא "

הרי  בכל עניניו ועסקיו. " הכוונהלהיות
מזה שעל ידי שיתרגל להביט בכל עסקיו 
הגשמיים במה שעתיד להיות, יגיע 

 לראות את הנולד ולהמנע מעבירה.

 "חשבתי דרכי"ביאור המדרש  וזהו  
היינו על ידי שיחשב תמיד בחשבון 

"ואשיבה גשמיות, הצרכי  ובדעת את
 לעסוק בתורה יבוא רגלי אל עדותיך"
"אמר דוד המלך בכל , ולהמנע מעבירות

יום הייתי מחשב לבית פלוני אני הולך 
והיינו שחישב  ולדירה פלונית אני הולך",

בחשבון תמיד את עניניו הגשמיים 
שכר  ועל ידי זה בא לחשב את, ובדעת

רגלי ו"עבירות ולכן המצוות והפסד ה
מוליכות אותי לבתי כנסיות ולבתי 

 .לעסוק בתורה מדרשות"

 תשנ"ז( בחוקותיפרשת ליל שב"ק )מתוך 

 

העוסק בתורה בבחרותו, יתעלה העוסק בתורה בבחרותו, יתעלה 
  וובעבודת ה' לאחר נישואיבעבודת ה' לאחר נישואי

המראה  זקה"קלומר על פי מאמר יש   
שהתעלותו של החתן לאחר  יחזקאל זי"ע
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נישואיו בלימוד התורה, תלוי בגודל 
התמדתו בימי בחרותו, שאם עמל 
בתורה קודם נישואיו, הנישואים יביאו לו 
התעלות גדולה בתורה ועבודת ה' 

ט,  )קהלת ל הפסוקע( קידושין ל:)כמאמרם 

. ראה חיים עם אשה, חיים זה תורה (ט
ואשה זכו איש  (.)סוטה יזחז"ל ועליו אמרו 

 .שכינה ביניהם

אם לא יתמיד בתורה קודם נישואיו  אך  
אם בטלת מן התורה יש לך בטלים אזי 

הרבה כנגדך, ואחרי הנישואין יהיה לו 
רבים מדוע להתבטל מהתורה, תירוצים 
ארו וריחיים על צו (כט: )קידושיןכמאמרם 

 .ויעסוק בתורה

ופירש רש"י  ,"אם בחוקותי תלכו"וזהו   
ואומר המדרש,  ."עמלים בתורהשתהיו "

תזכו למה  ,שאז כשתעסקו בתורה כראוי
בכל יום הייתי "דוד המלך  שאמר
, תמיד הייתי מתבונן ומצפה, "מחשב

להכנס בברית  "לבית פלוני אני הולך"
ורגלי מביאות "ש הנישואין לכזה בית

 "כנסיות ולבתי מדרשות אותי לבתי
שתמיד יהיו רגלי מוליכות אותי משם 

וד תורה ולהתפלל כמו שאמרו ללמ
בית  " הכוונהבית גדול"ש (כז. )מגילה

בית שמגדלין בו ובו תורה,  שמגדלין
ולזה יזכה אם יעמול בתורה בימי . תפילה

 . בחרותו קודם נישואיו

שליט"א בן כ"ק מרן אפרים פישל  להרבשמחת תנאים )מתוך 

 (תשנ"ט ר בחוקותיליל שישי פרשת בה אדמו"ר שליט"א,

 

כשכל מחשבתו נתונה לרוחניות כשכל מחשבתו נתונה לרוחניות 
  יוכל לעסוק לפרנסתויוכל לעסוק לפרנסתו

בסה"ק לומר, על פי המבואר  עוד יש  
שגם כשנצרך )ליקוטים(  מאור עינים

האדם ללכת ולעסוק במשא ומתן 
לפרנסתו, צריך שתהיה מחשבתו קשורה 
לתורה ועבודת השי"ת, ויצטער ויתאונן 
על כך שאין בידו עתה לעסוק בתורה, 

יו ילך לעסוק בתורה. ומיד כשיפנה מעסק
ואז נחשב לו כאילו עסק בתורה כל 
היום, כי הכל הולך אחר המחשבה, 
ובמקום שמחשבתו של אדם שם הוא, 
וכיון שמחשבתו סובבת כל היום על 
תורה ועבודת השי"ת, גם בשעה שמוכרח 
לעסוק במשא ומתן, נחשב לו כאילו עסק 

 בעבודת ה' כל אותו הזמן.

לעסוק במילי מי ששמח ומצפה  אולם  
דעלמא, עליו לעסוק תמיד בתורה 
ועבודת ה', כי יש לחשוש מאוד פן 

בעניני העולם יגרר אחריהם  כשיעסוק
 ממדריגתו.ויפול 

 "אם בחוקותי תלכו"יתפרש,  ומעתה  
אימתי מותר לאדם ללכת לעסוק בעניני 

 לישנא דמזוני "חוק"משא ומתן בבחינת 
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"ואת מצוותי רק כאשר  )ביצה טז.(,
" כשהוא תמיד שומר ומצפה תשמורו

 שמר]מלשון הכתוב, בראשית לז, יא, ואביו 

לעסוק במצוות ובעבודת ה',  את הדבר[
בכל יום הייתי "ועל זה אמר המדרש 

ולדירה מחשב לבית פלוני אני הולך 
במשא ומתן,  לעסוק פלונית אני הולך"

והיו ומדוע הותר לו לעסוק בזה, משום ש"
לבתי כנסיות ולבתי רגלי מביאות אותי 

שהיה לו תשוקה גדולה כל כך " מדרשות
לעסוק בתורה ולהתפלל עד שמאליו היו 
רגליו מוליכות אותו לבתי כנסיות ובתי 
מדרשות, ובאופן זה אכן הותר לו לעסוק 

 גם במשא ומתן לפרנסתו.

 )מתוך פרשת בחוקותי תשנ"ב(

  

על עסק התורה הק' יש שכר על עסק התורה הק' יש שכר 
  בעולם הזהבעולם הזה

שתהיו  ,ש"יש רופיראם בחוקותי תלכו, 
 'עמלים בתורה, ונתתי גשמיכם בעתם וגו

בספר  לומר, על פי מה שכתב נראה  
)הנדפס בסו"ס תבואות שור ב"ב  בכור שור

שכר  )קידושין לט:(מא לן דהא דקייט:( 
דוקא  וא, המצוה בהאי עלמא ליכא

במצות עשה שאין על ביטול עשייתה 
גם אין על קיומה  ולכן, לם הזהעונש בעו

, אבל בדברים שנאמר לם הזהשכר בעו
לם גם בעו לעובר עליהםעונשים בתורה 

הנזהר גם , אזי א תעשהכגון מצות ל הזה
 עולם הזה.שכר מצוות ביזכה לבהם 

ין )עיבספה"ק ה יובן מה דאיתא ובז  

 ,א ד"ה ושמחתואמרי שפר פר' כי תב בסה"ק

בעולם על לימוד התורה יש שכר שועוד( 
ביטול תורה באים עוון על משום ש ,הזה

כמו שאמרו חז"ל  לם הזה,עונשים גם בעו
כל שאפשר לו לעסוק בתורה  ברכות ה.()

ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסורין 
כאשר ולכן מכוערין ועוכרין אותו. 

עוסקים בתוה"ק יש שכר גם בהאי 
 עלמא.

 ופירש רש"י, "אם בחוקותי תלכו"וזהו,   
"ונתתי אזי , עמלים בתורה שתהיו

יהיה לכם כל טוב ו גשמיכם בעתם וגו'"
 הרי אין מקבלים, וכי תימא לם הזהבעו

 ה אמר, לזבעולם הזהמצוות על השכר 
"ואם לא תשמעו לי" בהמשך הפרשה 

, אזי להיות עמלים בתורהש"י ש רופיר
יבואו כל העונשים והפורענות הכתובים 

ביטול שם ח"ו, וממילא כיון שיש על 
שכר גם , יש לם הזהתורה עונש בעו

  בהאי עלמא על עסק התורה.

 )מתוך נעילת חג השבועות תשס"ה(
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על ידי טרדות הפרנסה מתרבית על ידי טרדות הפרנסה מתרבית   
  לעבודת השי"תלעבודת השי"ת  התשוקההתשוקה

בסה"ק  לפרש על פי המבואר עוד נראה  
 )פרשת לך תער"ב ד"ה לך( שם משמואל

כאשר מרחיקים מן האדם איזה ש
 כןול דבר.תשוקתו ל התרבת מבוקש,

אדם אינו עובד שהשמים בכאשר רואים 
שולחים לו טרדות  ,את השי"ת בתשוקה

מונעים וכדומה, השונות בענייני פרנסה 
 , ועל ידי זהלעבוד את השי"ת מנומ

אוחזתו תשוקה גדולה לעבודת השי"ת, 
יוכל לעבוד את ו יסורו הטרדותכאשר ו

 .יעשה זאת ביתר שאת ,השי"ת

 בחוקותי תלכו" "אםעל הפסוק  והנה  
קאי על ד האור החיים הק'פירש 
חק  )ביצה טו(חז"ל  מאמרכ ,הפרנסה

 לישנא דמזוני.

אם  "אם בחוקותי תלכו"הביאור  וזהו  
, ויהיה לדאוג למזונות ופרנסה צטרכות

אז , לכם מניעות מלעסוק בתורה ומצות
"תשמרו" מלשון ] ,"ואת מצוותי תשמרו"

)בראשית לז,  הכתוב על דרךפיה ותשוקה יצ

תתגבר  "ואביו שמר את הדבר"[ יא(
 המצוות.ולשמור את התורה  תשוקתכם

 "אמר דוד המע"ה"אמר המדרש  זה לוע  
 שברוב ענוות קדשו סבר על עצמו שהוא
צריך לטרדות בכדי לזכות לתשוקה 

"בכל יום ויום הייתי מחשב בתורה הק', 
ואומר לבית פלוני ולבית דירה פלונית 

ויש לי טרדות ומניעות  אני הולך"
מלעסוק בתוה"ק בכך שאני צריך לילך 

על ידי למקום פלוני ולדירה פלונית, ו
"ורגלי מביאות אותי לבתי  הטרדות

נכנסת בי  כנסיות ולבתי מדרשות"
 תשוקה רבה לעסוק בתורה הק'.

 (ליל שב"ק פרשת בחוקותי תשנ"ח)מתוך  

  
מי שהיצר מתגבר עליו בנסיונות מי שהיצר מתגבר עליו בנסיונות 

  ביראת העונשביראת העונשעורר עצמו עורר עצמו יי
)ויק"ר לה, א( ובמדרש  ,אם בחקותי תלכו  

)תהלים  מפרש שני פירושים על הפסוק

חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל  קיט, נט(
אמר דוד  "חשבתי דרכי"האחד, , עדותיך

בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום 
והיו  ,פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך

 רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי
ואשיבה רגלי אל "מדרשות הה"ד 

חשבתי מתן שכרן של  והשני, ."עדותיך
ואשיבה רגלי "מצות והפסדן של עבירות 

 ".אל עדותיך

לבאר השייכות בין שני  נראה  
אופני יראת ה',  שנידהנה יש הפירושים, 

אוה"ח )עיין ויראת הרוממות,  יראת העונש

והטעם שצריך  .בראשית א, א אופן הז'( הק'
בסה"ק דרך מבואר אופני היראה שני את 

שבשעה שהיצר  )הקדמה אות ג'( ךיפיקוד
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בסה"ק מבואר  ,אופני היראהשני את   
שבשעה  )הקדמה אות ג'( ךידרך פיקוד
מתגבר על האדם בנסיונות  שהיצר הרע

קא ווהוא ד והדרך להכניע, ותאוות רח"ל
יראת העונש שהיא שוברת את  ל ידיע

ליבו של אדם ושורפת תאותיו, אבל 
התכלית הנרצית היא שלא ישאר האדם 
בזה אלא יזכך עצמו עד שישיג יראת 

 .הרוממות שהיא יראה עילאה

זה שני הפירושים במדרש עולים  ולפי  
והם מבארים את ענין יראת  ,בקנה אחד

תחילה דריש שדוד המלך אמר ש, העונש
ענות קדשו שהוא מלא בתאוות ברוב 

ונסיונות חדשים לבקרים ויצרו מתגבר 
עליו בכל יום ויום בטרדות ובלבולים 
שונים וצריך לכוף את יצרו בכדי לעסוק 
 ,בתורה ותפלה, וכיון שיצרו מתגבר עליו

"חשבתי מתן שכרן של מצות והפסדן של 
בשכר ועונש  להתבונן עליועבירות", 

העונש בכדי ולעורר עצמו ליראת 
 תו.ולהכניע את יצרו ותאו

 )מתוך רעוא דרעוין פרשת בהר בחוקותי תשס"ד(

  

על ידי עסק התורה נשפע ברכה על ידי עסק התורה נשפע ברכה 
  ושמירה ושמירה 

אם בחוקותי תלכו וגו', והשיג לכם דיש את 

ורדפתם את  ,בציר ובציר ישיג את זרע וגו'
 אויביכם ונפלו לפניכם לחרב

לומר בביאור הפסוק, דהנה האדם  יש  
העוסק בתורה זוכה לשמירה מן 
האויבים, ואף לשפע ברכה והצלחה. והוא 

 חתם סופר זי"עגה"ק ההעל פי מה שכתב 

 ')דרשות ח"א דרוש לח"ק ער"ח א"ש תקס"ב עמ

שכשבאה ישועה מהשי"ת בעצמו  קכ"ד(
אז זוכים גם לשמירה מן השונאים, וגם 

שועה היא על לשפע ברכה. אך כאשר הי
יכול לעשות  ן המלאךידי מלאך, אזי אי

שני שליחויות, וזוכים או לשמירה או 
הגאון רבי שלמה והנה לברכה, ע"כ. 

תלמיד חכם ש )אמרי שפר(כתב  קלוגר זי"ע
הנהגתו היא על ידי דבוק בתוה"ק ה

והמקור לזה הוא השי"ת בעצמו, ע"כ. 
תלמיד ש פרק ד()תנדב"א  מדרשמדברי ה

שעוסק בתורה הקב"ה משמרו חכם 
 העוסק בתורה. ומעתה נמצא שבעצמו

שהנהגתו היא על ידי השי"ת בעצמו, יוכל 
לזכות לברכה ושמירה מהאויבים גם 

 יחד. 

ופירש  "אם בחוקותי תלכו"הביאור  וזהו  
על ידי זה  .שתהיו עמלים בתורה רש"י,
שזהו  "והשיג לכם דיש את בציר", לתזכו

הק'  ר החייםפירש האושפע ברכה וכפי ש
ברכת התבואה אחר שהכוונה ל

ובנוסף לזאת תזכו שנתלשה, ע"כ. 
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לשמירה מן "ורדפתם את אויביכם וגו'" ל  
 האויבים.

 (ליל שב"ק פרשת מקץ תשנ"ח)מתוך 

 

הסימן שחפץ באמת לקיים הסימן שחפץ באמת לקיים 
  מקיימם בפועלמקיימם בפועלכשכשהמצות הוא המצות הוא 

 ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם

הגה"ק לבאר על פי מה שאמר  נראה  
שבני אדם רבים בעל חפץ חיים זצ"ל 

אומרים שרצונם וחפצם הוא לעסוק 
בתורה, ובמה יודע איפוא שאכן הם 
רוצים כך באמת. והסימן לזה הוא אם 
אכן הולך האדם ויושב ללמוד בפועל, 
שזהו סימן שרצונו הוא אמיתי, אך אם 

 אינו לומד בפועל, אין רצונו אמיתי.

מצוותי  "ואתביאור הפסוק  וזהו  
כן האדם חפץ אבמה יודע אם תשמרו" 

ומחכה ומצפה באמת לקיים את המצוות, 
הוא מלשון המתנה וצפיה  "תשמרו"כי 

כמו דכתיב ואביו שמר את הדבר, 
הוא אם אכן עושה את  "ועשיתם אותם"

המצות למעשה, שזהו הסימן שחפץ הוא 
 באמת לקיים את המצות.

 תשנ"ה()מתוך קידושא רבה פרשת בחוקותי 

 

שמר שמר ייהנמצא באחדות עם חבריו הנמצא באחדות עם חבריו 
  שמים גם בעת שינתושמים גם בעת שינתוההממ

 ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד 

)פר'  בסה"ק ישמח משהלומר, דהנה  יש  

שמי שמתנהג באחדות עם  ,מבוארשמות( 
שחבריו מקיימים  המצוותאזי כל חבריו, 

וממילא יחשב לו גם לזכותו,  וחשבי
וכידוע  ,המצוותכל תרי"ג את קיים כאילו 

היה  שהרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע
 שמי שבא לידו מצות השבת ,אומר

אבידה יאמר שעושה מצוה זו בשם כל 
ישראל, כי היות והיא מצוה שאינה מצויה 

יחשוב לזכות בזה גם את כל  ל כך,כ
 ישראל.

כדי שיהיה לאדם שמירה צריך  הנהו  
ת של תורה ומצוות, יוהוא בכל עת לזכו

הי תורה והי  )ברכות לא.( ראבגמדאיתא כ
צריך ש בשעה מעתהמצוה דמגנו עלן, ו

יעשה כדי שתהיה מה צא בזה, לישון וכיו
על ידי השלום , לזה העצה לו שמירה

גם בעת שינתו לו חשב , שאז יאחדותוה
שמקיים עתה יהודי אחר,  מצות אותם

נמצא שבכל עת ושעה הוא מקיים ו
 מצוות.

 שלום בארץ","ונתתי  יתפרש ובזה  
גם  "ושכבתם"השלום והאחדות, ובזכות 

לא יזיקכם  "ואין מחריד" בעת שנתכם,
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מצות של אחרים התורה והכי זכות  דבר,  
  יגינו עליכם.

 (אמור תשס"חפרשת ליל שב"ק )מתוך 

 

כל ההשפעות טובות תלויים כל ההשפעות טובות תלויים 
  באחדות והשלוםבאחדות והשלום

שמא  רש"י, ופירש ונתתי שלום בארץ  

תאמרו הרי מאכל הרי משתה אם אין 
שלום אין כלום, תלמוד לומר אחר כל זאת 

מכאן שהשלום שקול  ",ונתתי שלום בארץ"
 . כנגד הכל

לומר בביאור דברי רש"י, דהנה  אפשר  

נמשך  כאשר שורה אהבה בין בני ישראל
מחלוקת ה אתולעומת ז עליהם רחמים,

כל ההשפעות ת את דינים ומעכב תמעורר
)הובא בשל"ה מסכת בות, כמאמר חז"ל טו

מחלוקת אחת  יומא דרך חיים תוכחת מוסר מד(
 דוחה מאה פרנסות.

ונתתי ", דבדברי רש"י זאתלהעמיס  ויש  
 באור החיים הק'פירש  "שלום בארץ

ועל זה  שיהיה אחדות בין בני ישראל,
"שמא תאמרו הרי מאכל הרי  פירש רש"י,

כל ש משתה אם אין שלום אין כלום"
 תלוייםההשפעות טובות הבאים מלמעלה 

אחדות והשלום שאם אין שלום אין זוכים ב
"לכך נאמר אחר  ,לכל ההשפעות טובות

הכל ונתתי שלום בארץ מכאן שהשלום 
שכל ההשפעות טובות  שקול כנגד הכל"

 בענין השלום. תלויים

 ז(ליל ב' דר"ה תשס")מתוך 

  

החפץ להרע לבני ישראל יגדל החפץ להרע לבני ישראל יגדל 
  מאבד העולםמאבד העולםהוא הוא   כיכיעונשו עונשו 

ונתתי שלום בארץ וגו' והשבתי חיה רעה 
 מן הארץ

 )פ"ב א( בתורת כהניםלפרש, דהנה  נראה  
"והשבתי חיה רעה מן מובא מחלוקת מהו 

", לר' יהודה הכוונה שיעברו הארץ
ולרשב"י הכוונה שעל המזיקים מהעולם, 

 אף שיהיו מזיקין לא יוכלו להזיק.

 )בפרשתן( ומבאר בספר משך חכמה  
שאין  )ברכות לה:(שרשב"י לשיטתו שסובר 

רק יש להיות דבוק  לעסוק כלל בגשמיות
בהשי"ת בכל עת, ולכן סבר שאפילו שיהיו 
מזיקין בעולם לא יוכלו להזיק, כי הדבוק 
בהשי"ת ואינו עוסק כלל בגשמיות אין 

 המזיקין שולטים בו.

מבואר  )דרוש ז( והנה בסה"ק יערות דבש  
פו של אדם, הכוונה שלא יהיה בגו שלוםד

פירוד בין הגוף הגשמי לנשמה שהיא 
כל האדם יהיה רוחני ויהיה רוחנית, אלא 

 גם גופו מקודש כמו נשמתו.
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 "ונתתי שלום בארץ"יתפרש,  ומעתה    
בארציות, היינו בגופו  "ארץ"שיהיה שלום ב

של אדם, שגם הגוף יהיה רוחני ויהיה דבוק 
"והשבתי י זה בהשי"ת כמו הנשמה. ועל יד

לא יהיה למזיקים  חיה רעה מן הארץ"
שליטה עליכם, כי כשאין עוסקים בגשמיות 
אלא דבוקים רק בהשי"ת אין למזיקין כל 

 שליטה. 

 )מתוך רעוא דרעוין פרשת בחוקותי תשנ"ה(

 

תורה לא תפרד נפשו תורה לא תפרד נפשו העוסק בהעוסק ב
  תשרה עליו השכינהתשרה עליו השכינהששמגופו כמגופו כ

ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי 
 אתכם 

 , דהנהפרש הפסוקמ 'האלשיך הק  
השכינה שורה על האדם יש לחוש כש

וימות  בהשי"תלהדבק הנפש שתחפוץ 
מצינו בקבלת התורה כד, וח"ו ותיבלא ע

שבכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה 
ל וע )שבת פח:(,יצתה נשמתן של ישראל 

 פילושא רה הק'הבטיחה לנו התוזה 
שתשרה  "ונתתי משכני בתוככם"ש

"ולא  ם כל זאתע ,םכשכינתו ית' עלי
את  "אתכם" ,הנפש האלקיתתגעל נפשי" 

, הגוף החומרי לשוב למקור מחצבתה
 .ע"כ

לזכות למעלה זו שלא תגעל  והעצה  
עסק התורה  על ידיהנפש את הגוף, הוא 

המחלישה את כח הגוף שאף הוא יהיה 
)פרשת  בסה"ק מאור עיניםכתב וכד קדוש

ולכן לא , ז"ל יהיו(ו חוזהו שאמריתרו ד"ה 
תגעל הנפש את הגוף, ויוכל להשאר 

 לחיות.

"ונתתי משכני ד יתבאר, ומעתה  
קאי על מה שנאמר בתחלת  בתוככם וגו'"

ופירש   "אם בחוקותי תלכו"הפרשה 
, שיעסקו שתהיו עמלים בתורהרש"י, 

יתקדש  ואזבעמל ויגיעה,  רה הק'בתו
תי משכני "ונתעד שעל אף ש ל כך,גופם כ

, עם כל שתשרה עליהם שכינה בתוככם"
לא תגעל "ולא תגעל נפשי אתכם"  זאת

הנפש את הגוף החומרי ויוכל להשאר 
 .זק ח"ונבחיים בלא שום 

 (רעוא דרעוין פרשת בהעלותך תשס"ז)מתוך 

  

ארץ ישראל התשובה מקובלת ארץ ישראל התשובה מקובלת בב
  יותריותר

וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי 
יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ 

 אזכור 

לומר בביאור הפסוק, על פי  נראה  
)פרשת ואתחנן אופן  במדרש שוח"טהמובא 
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קש להכנס לארץ ירע"ה ב משהש קג(

 בארץ ישראלמפני שרצה להיות ישראל 
שתיקנו לנו אבות בשלשת זמני התשובה 

שהוא כנגד השנה  שהם ראשהעולם, 
יצחק אע"ה, ויום הכיפורים שהוא כנגד 
יעקב אע"ה, והושענא רבה שהוא כנגד 

 אברהם אע"ה, ע"כ. 

שרצה משה רע"ה להיות בארץ  והענין  
ש י ,ישראל בשלשת זמני התשובה דייקא

משה רע"ה אחז בדעתו ברוב  לומר, כי
ענוות קדשו שהוא חוטא וצריך לעשות 

והאיש  מדבר יב, ג()ב מו שכתובוכ ,תשובה
משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני 

של צדיקים שאחזו  םהאדמה. וכדרכ
 .ביותר יםהגדול יםעצמם תמיד לחוטא

ארץ להיות ב בינומשה ר קשיבל כן וע

משום  ,ישראל בשלשה זמני התשובה
בארץ ישראל התשובה מקובלת יותר ש

 כפי שאמרו חז"למקומות והמשאר 
אמר ר' אלעזר כל הדר בארץ  )כתובות קיא(

בעץ מבאר ישראל שרוי בלא עוון, ע"כ. ו
 מתקבלת שבארץ ישראל )שם( יוסף

. ובזכות התשובה יותר מבחוץ לארץ
 ארץ ישראל תתקבל תשובתו.

 )ויקרא כו, מב(פסוק רמז בה יתבאר זהוב  
וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי "

 וזהו "יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור
שהם  מז על שלשה זמני התשובהור

, ואז הק' אבותהמכוונים כנגד שלשת 
היינו שזכות "והארץ אזכור" בזמנים אלו 

מאוד בזמנים אלו  הארץ ישראל מועיל
 .תקבל התשובהשת

 (רעוא דרעוין פרשת ואתחנן נחמו תשנ"ט)מתוך 
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  תוכן העניניםתוכן הענינים  
המקיים עשרת הדברות יזכה לעשרת 

 דד...................................הברכות שבפרשה

המקיים מצוות מאהבה יקבל שכר גם 
 וו.......................בעולם הזה........................

כאשר יעשה מה שביכולתו ישלח לו 
 זז.....השי"ת את ההתעוררות בזמן הנכון..

יחקוק בליבו את הדברי מוסר כדי שיגנו 
 חח............קריה........עליו בלכתו ברחובות 

 חח.בוק בהשי"ת לא יחסר לו מאומה.....הד

כשעוסקים בתורה כראוי יורדים 
 טט.......................הגשמים בעיתם...............

בכח התורה יהיו האהבה והיראה 
 טט......................במקומם וזמנם הראוי.......

בכח התורה יזכו לקיים המצוות לשם 
 יי........................................................שמים

כשמקיימים חוקים בלא טעם, מושיע 
 יאיא....................השי"ת גם בלא סיבה.........

הרוצה להרע לישראל יגדל עונשו עד 
 יאיא................................מאוד......................

זכו בעולם כשיהיו כאיש אחד בלב אחד י
 יביב....................................הזה.....................

עבודת השי"ת הוא אמונה שלמה 
 יגיג...............................והתלהבות................

בכח תשובה מאהבה יבוא לקיים עוד 
 גיי.........................ועוד מצוות.....................

אינם מרגישים כלל בצער הצדיקים 
 דיי........................................המיתה............

כשפורש מעסקי העולם ועוסק בתורה, 
מעלתו גדולה יותר ממי שאין לו כלל 

 טוטו.....................הרגש לעסקי העולם.........

כאשר יתרגל לחשב את עניניו הגשמיים 
 טזטז..יצרו..........ת יתגבר על בחשבון ובדע

העוסק בתורה בבחרותו, יתעלה מאוד 
 טזטז..................לאחר הנישואיןבעבודת ה' 

כאשר כל מחשבתו תהיה נתונה על 
 זיי.......יוכל לעסוק גם לפרנסתו...רוחניות 

הטעם שעל עסק התורה הק' יש שכר גם 

 יחיח...............בעולם הזה..............................

על ידי טרדות הפרנסה מתרבית תשוקת 

 יטיט.................האדם לעבודת השי"ת..........

מי שהיצר מתגבר עליו בתאוות ונסיונות 

 יטיט...ו ביראת העונש.......עליו לעורר עצמ

על ידי עסק התורה נשפע שפע ברכה 

 ככ....................ואף שמירה מן האויבים......

ת לקיים אהסימן שהאדם חפץ באמת 

  כאכא  ...המצות הוא אם אכן מקיימם בפועל
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הנמצא באחדות עם חבריו יהיה נשמר 

 כאכא..........מן השמים גם בעת שינתו..........

כל ההשפעות טובות תלויים באחדות 
 כבכב.......................................והשלום...........

החפץ להרע לבני ישראל יגדל עונשו 

 כבכב.........מאבד את העולם......מפני שהוא 

ופו על ידי עסק התורה לא תפרד נפשו מג
 גככ..............כאשר תשרה עליו השכינה.....

ל משה רע"ה רצה להכנס לארץ ישרא
 גגככ..משום ששם התשובה מקובלת יותר..
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  פנינים יקרים מספה"קפנינים יקרים מספה"ק  
את שבתותי  בסוף פרשת בהר כתיב

ובפרשת תשמורו ומקדשי תיראו, 

 ונתתי גשמיכם בעתם תיובחוק

 בארמ )שבתות ז, ה( בסה"ק בני יששכר  

על פי דברי חז"ל  )בשם ספר בירך יצחק(

, אם השי"ת ששאל האי מינא)ב"ר יא, ה( 

מוריד  כיצד הוא מקיים את התורה

בשבת הלא בשבת אסור להוציא גשמים 

כי כל העולם  מרשות לרשות, וענו לו

 הוא של הקב"ה, והוה מטלטל בחצירו.

בחורבן בית המקדש נתן איתא ש והנה  

והקשו  ,הקב"ה לישראל גט פיטורין

דהלא כל העולם של הקב"ה וכיצד 

הלא צריך ליתן , התקיימה נתינת הגט

שכביכול ותירצו הגט בידה וברשותה, 

מקום בחצירו לזכות  הקנה השי"ת לבנ"י

 .בגט

מעתה יקשה, שאם אכן נתן  אולם  

הקב"ה גט על ידי שהקנה להם מקום, 

, הרי עתה מוריד גשמים בשבתכיצד 

 וה הוצאה מרשות לרשות.ה

 "את שבתותי תשמורוהביאור,  וזהו  

יהיה לכם מורא שמים ש ומקדשי תיראו"

בית המקדש, כי אם יתן לא יחרב ש

יוצרך הקב"ה  השי"ת גט פיטורין ח"ו,

ואז לא  ,אל את רשותםלהקנות לבני ישר

 "ונתתי גשמיכם בעתם"יוכל להתקיים 

, כי הוה ש"יש רכדפיר בתות,שבלילי 

מלוה מלכה )מתוך  מוציא מרשות לרשות.

 (בחוקותי תשס"ה שתפר

  אם בחוקותי תלכו

 יסוד העבודה זי"עהרה"ק בעל   

 "כותל"אותיות  הוא "תלכו"דהנה  ,פרשמ

שהן והרמז בזה הוא  ,"כלות"אותיות כן ו

 לעבוד את השי"תבתחילה קשה  אמנם

והיצר הרע נעמד ומרגיש האדם חשכות 

אם  ,"תלכו"אם  אולם ",כותל"כ ולמול

ולא וימשיך לעבוד את השי"ת ילך הלאה 

אז יגיע  , אויעצור מפני היצר הרע

. לכלות הנפש וגעגועים להשי"ת ",כלות"ל

פירות טיש ליל שב"ק פרשת )מתוך 

 (תי תשס"גובחוק

 ש"יש רופיר ,וקותי תלכואם בח

 שתהיו עמלים בתורה 

על פי  מבאר בסה"ק בית אברהם  

 זי"עהרה"ק בעל היסוד העבודה מאמר 

היה לו שבהיותו אברך לא על עצמו, 

כלל ידע כלל שייכות עם התאוות ולא 

שכן היה  ,מהו יגיעה על ענייני תאוות

ביגיעת כל כך מוחו וליבו את משקיע 

לילה היה נופל אין הגיע ההתורה עד שב

 אונים.

אם בזה הבית אברהם " רשופי  

תלכו בדרך התורה  תלכו" בחוקותי
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, וכיצד תזכו לזה, גברו על התאוותתות  

שתעמלו  "שתהיו עמלים בתורה" על ידי

בכל כוחכם בתורה הק', ואז לא תבואו 

פירות טיש ליל )מתוך . לידי תאוות כלל

מוצאי ל"ג בעומר  ,בחוקותי שתשב"ק פר

 (תשס"ה

)בחקותי ד"ה א"י  בסה"ק אמרי נועם  

מפרש, שאי אפשר לאדם לקיים אם( 

מצוות בשלימות ובבהירות אם לא על ידי 

שלומד התורה מקודם. כי התורה מתשת 

כוחו של אדם ומעבירה הזוהמא ממנו, 

שבמתן )שבת קמו.( וכמו שאמרו חז"ל 

ועל ידי  תורה פסקה זוהמתן של ישראל,

זה יוכל אחר כך לקיים המצוות באהבה 

 ובכלות הנפש.

ופירש  "אם בחקותי תלכו"פירש  ובזה  

שתשאבו ותעבירו  "שתהיו עמלים"רש"י 

 )פסחים מב.(]כלשון הגמרא את הזוהמה 

'עמילן' של טבחים, ופירש רש"י, שהיא 

 "בתורה" נעשית לשאוב הזוהמה מהקדירה[,

 על ידי התורה הק'.

תפסיק הזוהמא, אזי ממילא  רוכאש  

תוכלו לקיים המצוות  "ואת מצותי תשמרו"

)מתוך רעוא דרעוין פרשת בשלימות. 

 שמות תשע"ו(

ואת מצוותי אם בחוקותי תלכו 

תי תונתשמרו ועשיתם אותם 

 גשמיכם בעיתם

)בפרשתן, ד"ה עוד  רביד הזהבה"ק בס  

יחיאל  בימהרה"ק רמביא מעשה  ונתתי(

 באחדשפעם  מיכל מזלאטשוב זי"ע

, בחוץ היה קור גדולכשבלילות החורף 

חדרו של ונכנס אל  בא אליו איזה סוחר,

היה חם, והלה התחיל  ששםהרה"ק 

השורר בחוץ,  גדולהקור על הלספר 

מאוד לילך ולעסוק לו קשה  שמחמת זה

הסוחר דבריו אמר  תוךוב .במסחרו

החם, כי הרבי יושב בחדרו  ,להרה"ק

וזוכה לעולם הזה, ואם כן האם יהיה 

אמר לו לרבי גם עולם הבא. נענה ו

 , אני בודאי שאזכה לעולם הבא,הרה"ק

איני ש אם בעניני העולם הזהשהרי 

בעבורו, עם כל מטריח עצמי כלל וכלל 

על  אזי, זאתרואה הנך שיש לי  זאת

עצמי את שאני מטריח  לם הבאעניני עו

ה וכמה על אחת כמ עליהם, כל כך

על אף ש ומה שאין כן אתה שאזכה לזה.

עצמך כל כך עבור את הנך מטריח ש

אינך משיג  עם כל זאתענייני עוה"ז 

עוה"ב שאינך מטריח ה זאת, אזי עניני

על אחת כמה  ,עצמך עבור זה כלל וכלל

 וכמה שלא יהיה לך.

 רהלכאומבאר את הפסוק, ש ובזה  

אם "מדוע כתוב בפסוק שצריך ביאור 

 ",מצוותי תשמורו תותי תלכו ואבחוק

ופירש רש"י שתהיו עמלים בתורה, אזי 

 שהם ,וגו'" ונתתי גשמיכם בעתם"יזכו ל
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שיזכו ולא נזכר כלל  ,יעודים גשמיים

 הענין בזה הוא . אולםרוחניות ליעודים

שיזכו לענינים רוחניים מקל וחומר, שאם 

מטריחים  שאינםעל ענייני גשמיות 

 כל זאת יזכו לזה,ם ע ,כללעליהם עצמם 

שמטריחים את עצמם אזי ענייני רוחניות 

 .זכו לזהעל אחת כמה וכמה שיעליהם, 

 (בחוקותי תשס"ה שתמלוה מלכה פר)מתוך 

, על פי פרשמ (ראש דוד) החיד"א  

ישראל  שאם היו יז:( ר"ה) מאמר חז"ל

ונפסק רשעים גמורים בראש השנה 

בשנה זו, ובמשך שירדו רק מעט גשמים 

כיון שכבר נגזר השנה שבו בתשובה, 

שירדו מעט גשמים אי אפשר להוסיף 

עליהם, אלא מוריד הקב"ה את הגשם 

בדיוק בזמן שהארץ צריכה להם, וכך 

 יהיה יבול רב מאותם גשמים מועטים.

בראש השנה נפסק  להיפך, שאם וכן  

שירד הרבה גשם כי היו צדיקים גמורים 

עו, אי אפשר לפחות ובמשך השנה הרשי

מהגשמים שנגזרו, אלא מורידם הקב"ה 

שלא בזמן הראוי ובמקום שאינו צריך 

לגשמים כדי שלא יגדל יבול מגשמים 

 אלו.

אם בחוקותי " זה אמר הפסוק ועל  

ונתתי " אם תיטיבו דרכיכם, וגו'" תלכו

הגשמים שנפסקו "גשמיכם"  ",גשמיכם

לכם בראש השנה, בין אם הייתם אז 

צדיקים ונגזר הרבה גשמים ובין אם 

הייתם רשעים ונגזר מעט גשמים, כיון 

ירדו  "בעיתם" שעתה היטבתם דרכיכם,

הגשמים שקצבתי לכם בזמן הצריך להם, 

וממילא יצמח יבול  "ונתנה הארץ יבולה"

רב מאותם הגשמים אפילו אם הם 

 פרשתמלוה מלכה )מתוך מועטין. 

 (בחוקותי תשס"ה

ם בריעא יאליק משה ביהרה"ק ר  

דקדק מ (באר משה)בסה"ק  זניץ זי"עאמק

 ,שלכםהגשמים  "גשמיכם"הלשון מהו 

אלא  ".גשמים בעיתם" מדוע לא אמר

הפסוק על )ב"ר לג, א(  אמרו חז"לש

, אדם ובהמה תושיע ה' )תהילים לו, ז(

שאם אין בני אדם זכאים בזכות עצמם 

מביא הקב"ה ישועה שתבוא להם ישועה, 

אולם אין רצון השי"ת  הבהמות.בזכות 

שתבוא הישועה בזכות הבהמות, אלא 

שישראל ייטיבו דרכיהם ותבוא הישועה 

אם בחוקותי בזכות עצמם, ולכן אמר "

תי תונ ,תלכו ואת מצוותי תשמורו

 כאשר תיטיבו דרכיכם "תםיבע 'גשמיכם'

ולא  בזכותכם,יבוא והגשם יתייחס לכם, 

מלוה מלכה )מתוך  בהמה.הבזכות 

 (בחוקותי תשס"ה פרשת

בשם ספר  מפרש בספר פרדס יוסף  

 התוספות על פי מאמר ",פני מבין"

אפילו רשב"י ש ט: ד"ה כאן( מועד קטן)

ולא הפסיקו וחבריו שתורתן אומנותן 

מלימוד תורה כדי לקיים מצוות התלויות 
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ולא הפסיקו וחבריו שתורתן אומנותן   

מלימוד תורה כדי לקיים מצוות התלויות 

 )רבינו יונה ברכות פ"א(, וכדאיתא בדיבור

בשנה  שרשב"י התפלל רק פעם אחת

בחודש, אחת התפלל פעם ורבי יהודה 

בבחינה גבוהה מאוד  כי תורתם היתה

ולכן לא הפסיקו לתפילה, מכל מקום 

רק בדיבור כמו  םת שאינומעשי ותלמצו

 ם.הם מפסיקי היו גםסוכה מצות 

]ופירש רש"י  "אם בחוקותי תלכו" זהוו  

רתן אפילו אם תושתהיו עמלים בתורה[ 

שאין מפסיקין למצוות התלויות  תןואומנ

 "ואת מצוותי תשמרו", מכל מקום בדיבור

" אותם"ועשיתם למצוות כאלו שיפסיקו 

פירות טיש ליל )מתוך  .התלויות במעשה

 (תי תשס"גושב"ק פרשת בחוק

, על פי פרשמ (ראש דוד) החיד"א  

ישראל  שאם היו יז:( ר"ה) מאמר חז"ל

ונפסק רשעים גמורים בראש השנה 

שירדו רק מעט גשמים בשנה זו, ובמשך 

השנה שבו בתשובה, כיון שכבר נגזר 

שירדו מעט גשמים אי אפשר להוסיף 

עליהם, אלא מוריד הקב"ה את הגשם 

בדיוק בזמן שהארץ צריכה להם, וכך 

 יהיה יבול רב מאותם גשמים מועטים.

נפסק בראש השנה  להיפך, שאם וכן  

שירד הרבה גשם כי היו צדיקים גמורים 

ובמשך השנה הרשיעו, אי אפשר לפחות 

מהגשמים שנגזרו, אלא מורידם הקב"ה 

שלא בזמן הראוי ובמקום שאינו צריך 

לגשמים כדי שלא יגדל יבול מגשמים 

 אלו.

אם בחוקותי " זה אמר הפסוק ועל  

ונתתי " אם תיטיבו דרכיכם, וגו'" תלכו

"גשמיכם" הגשמים שנפסקו  ",גשמיכם

לכם בראש השנה, בין אם הייתם אז 

צדיקים ונגזר הרבה גשמים ובין אם 

הייתם רשעים ונגזר מעט גשמים, כיון 

ירדו  "בעיתם" שעתה היטבתם דרכיכם,

הגשמים שקצבתי לכם בזמן הצריך להם, 

וממילא יצמח יבול  "ונתנה הארץ יבולה"

רב מאותם הגשמים אפילו אם הם 

 פרשתמלוה מלכה )מתוך ין. מועט

 (בחוקותי תשס"ה

ם בריעא ימשה אליק ביהרה"ק ר  

דקדק מ (באר משה)בסה"ק  זניץ זי"עאמק

 ,שלכםהגשמים  "גשמיכם"הלשון מהו 

אלא  ".גשמים בעיתם" מדוע לא אמר

הפסוק על )ב"ר לג, א(  אמרו חז"לש

, אדם ובהמה תושיע ה' )תהילים לו, ז(

שאם אין בני אדם זכאים בזכות עצמם 

מביא הקב"ה ישועה שתבוא להם ישועה, 

אולם אין רצון השי"ת  בזכות הבהמות.

שתבוא הישועה בזכות הבהמות, אלא 

שישראל ייטיבו דרכיהם ותבוא הישועה 

אם בחוקותי בזכות עצמם, ולכן אמר "

תי תונ ,תלכו ואת מצוותי תשמורו
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 בו דרכיכםכאשר תיטי "תםיבע 'גשמיכם'

ולא  בזכותכם,יבוא והגשם יתייחס לכם, 

מלוה מלכה )מתוך  בהמה.הבזכות 

 (בחוקותי תשס"ה פרשת

אדם  )ילקו"ש מלכים רמז קעה( במדרש

הראשון אילו היה שומר המצוה 

שנתתי לו לא היה מת, ולכך נאמר 

  אם בחקותי תלכו

שיהא האדם יותר מזוכך  כפי  

]רוחניות'דיג[ כן יזכה יותר להשגת 

זקה"ק אבד"ק גינז התורה, וכפי שכתב 

)הובא באמרי שפר בחקותי ד"ה  ריסקא זי"ע

לכל המצות דהנה באמת יש טעם  אם(

אין אנו אלא ש התורה, לחוקי לואפי

יכולים להשיג טעמי החוקים מחמת קוצר 

ה אבל אם לא היה נקנס מית ,השגתינו

היה  ,החטא דייל על אדם הראשון ע

, כמקדם באור העליון כתנות אורהוא 

שאין יכולים לידע טעמי החוקים  ווהיינ

מצות השאר מו כאנו יודעים טעמם, 

 שיש להם טעם.

"אדם הראשון כוונת המדרש  זהוו  

אילו היה שומר המצוה שנתתי לו לא 

שאם אדם הראשון לא היה  היה מת"

ולא היתה חוטא היה נשאר כתנות אור 

היה משיג גם שולטת בו מיתה, ואז 

 "קוח" נקראים הולא הי ,טעמי החוקים

טעמם, אבל כיון  יםיודע ינומאחר שהי

שחטא ונתגשם אור השכל על כן אין 

נקראים והם אנו מבינים טעמי החוקים 

 ",ם בחקותי תלכו"א ולכך נאמר, "קוח"

ק בלי ובעיניכם המצות הללו כחהא שי

)מתוך רעוא דרעוין פרשת נשא . טעם

 תשע"ה(

ובמדרש  ,אם בחוקותי תלכו וגו'

הה"ד חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל 

בכל יום ויום אמר דוד  ,עדותיך

מחשב ואומר לבית פלוני אני  הייתי

ורגלי מוליכות אותי לבתי  ,הולך

 כנסיות ולבתי מדרשות

הרה"ק המעשה שהיה אצל  ידוע  

ת שפעם אחת בשב מהר"י מבעלזא זי"ע

 רעוא דרעויןפרשת בחוקותי בעת קודש 

לפני שנכנס לערוך את השולה"ט, ישבו 

שם כמה רבנים ואנשי שם ופתאום נכנס 

התעוררות תשובה בלב כל הקהל הקדוש 

והתחילו כולם להוריד דמעות ולא ידעו 

נכנס  לאחר מכןמה פשר הדבר, ו

, ן קדשוהרה"ק אל השולה"ט ואמר בלשו

וואס טוהט מען מיט די באר היטב, 

וואס טוהט מען מיט די באר היטב, 

)הלכות תענית  בבאר היטבואמר דאיתא 

ודע דכל המעשים וז"ל,  סימן תקע"א(

ושה ותורה שלומד בעודו רשע שאדם ע

מוסיף כח בקליפות עד שחוזר  בעו"ה

נענה ואמר ו בתשובה מוציא מהקליפה.
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מוסיף כח  הרי זה נלמדאם  ,עשהנמה   

זה הרי  נלמדבקליפות ח"ו, ואם לא 

הוא העוון החמור ביותר, שביטול תורה 

 ישובהלימוד  שקודםא יאלא העצה ה

שמהיום  ל עצמוקבל עיתשובה ובהאדם 

יוכל ואז  ,והלאה יתנהג בדרך הישר

 ללמוד. 

אם בחוקותי "בזה הפסוק  ופירש  

 .שתהיו עמלים בתורהופירש רש"י  "תלכו

 כשהאדם חוטא אסור לוולכאורה הרי 

 רש,המד ל זה אומרלעסוק בתורה, וע

הוא  לזההעצה ש "חשבתי דרכי"הה"ד 

הוא  חשבון הנפש היכןשיעשה לעצמו 

אוחז בענייני קדושה המכונים בשם דרך, 

 יוכל "ואשיבה רגלי אל עדותיך"ואז 

שלא  אבל בלא זה עדיף ,לעסוק בתורה

רעוא דרעוין פרשת ויקרא )מתוך ילמד. 

 (החודש תשנ"ח

הרה"ק מהרי"ד עובדא אצל הוה   

חד שהיה דם אשפגש בא מבעלזא זי"ע

להתבודד שם בדרכו למקום שיוכל 

הרה"ק זי"ע שמקובל  מר לו, אלעצמו

אצלינו שאפשר לעשות התבודדות גם 

ופירש בזה  .בבית המדרש בין האנשים

אמר  ,בחוקותי תלכואם המדרש, את 

דוד המלך ע"ה בכל יום הייתי מחשב 

לבית פלוני אני הולך לדירה פלונית אני 

הולך ורגלי מוליכות אותי לבתי כנסיות 

תחילה היה בש יינווה .ולבתי מדרשות

כדי במחשב שילך למקום פלוני או פלוני 

רגלי "ו, אמנם להתבודד שם לעצמו

מוליכות אותי לבתי כנסיות ולבתי 

גם  יוכלשגם שם בין האנשים  "שותמדר

פירות טיש )מתוך  כן להתבודד במחשבתו.

 (ליל שב"ק פרשת בחוקתי תשס"ג

אם בחוקותי תלכו וגו' ונתתי 

בלילי  ופירש רש"י,גשמיכם בעתם, 

 שבתות

 יהונתן אייבשיץ זי"ע הגה"ק הרבי ר'  

 )ב"ר יא, ה(על פי מאמר חז"ל  ,פרשמ

אלקיכם שומר  , אםאל האי מינאשש

בשבת  מוריד גשמים , כיצד הואשבת

שכל  וענו לו, ומוציא מרשות לרשות

המפרשים תירצו, העולם של הקב"ה. אך 

אמת המים  דהלא מותר לפתוח את

ו סמוך לחשיכה ערב שבת כדי שיצא

וכמו כן כל יום השבת.  המים במשך

הקב"ה בערבי שבתות סמוך לחשיכה יכול 

התירוץ הראשון . ונמצא שללהוריד גשמים

יכול הקב"ה להוריד גשמים גם בשבת, 

ולתירוץ השני, רק אם יתחילו הגשמים 

 מערב שבת.

כשבני ישראל מתנהגים כראוי, והנה   

)ברכות הארץ שייכת להם, וכמאמר חז"ל 

השמים שמים לה' והארץ " דהפסוק לה.(

עושין רצונו של מדבר ב "ן לבני אדםתנ
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אה" ומלו לה' הארץ" , והפסוקמקום  

 אין עושין רצונו של מקום. ב מדבר

 "אם בחקותי תלכו"אתי שפיר  והשתא  

תהיה רצונו של מקום,  כשיעשו בנ"י

מעתה יקשה, כיצד והארץ שייכת להם, 

מוריד השי"ת גשמים בשבת, הלא אי 

אפשר לומר כתירוץ הגמרא שכל העולם 

רש"י בצחות פירש לזה של הקב"ה. ו

שצריך לומר  ",בלילי שבתות"לשונו 

כהתירוץ השני, שמתחיל להוריד גשמים 

פירות טיש ליל )מתוך כבר מערבי שבתות. 

 (תי תשס"גושב"ק פרשת בחוק

 ונתתי שלום בארץ

באחדות עם בני ישראל  יהיה כאשר  

בעניני עליו ליצר הרע שליטה  לא תהיה

מאור בסה"ק קדושה וטהרה כמו שכתב 

זאת צריכין למידע ( פרשתן)ריש  ושמש

א והמחלוקת יוכל האדם לב ל ידישע

בלילה חס ושלום למקרה בלתי טהור כי 

אבל כשיש לו  ,הקליפות מתדבקים בו

וזהו שאמר  .שלום אין לו לפחד מזה כלל

ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין "הכתוב 

רצה לומר שלא תחרדו ובל  "מחריד

כי  ,תפחדו מאיזה מקרה רע חס ושלום

זאת  "והשבתי חיה רעה מן הארץ"

מרמז על הקליפות שישבתו ויתבטלו 

מהארץ ולא תפחדו כלל מאיזה מקרה 

)מתוך רעוא דרעוין פרשת . בלתי טהור

 בא תשנ"ה(

 פרשת התוכחה

]בביקורו בא"י[  הרה"ק משינאווא זי"ע  

הזדמן לבית מדרש אחד בשב"ק פרשת 

בחוקותי, ויהי בעת קריאת פרשת 

התוכחה לא הסכים אף אחד לעלות 

לתורה לקריאת התוכחה, כשראה זאת 

הרה"ק משינאווא החווה בידו על אחד 

מהמתפללים שהיה מוקף בצרות רבות 

ורעות רח"ל והורה שאותו יקראו לעלות 

ה אותו אברך לקריאת התוכחה, מיד פנ

להרה"ק משינאווא בשאלה וכי אין לי די 

צרות שעתה אעלה לתורה לקריאת 

התוכחה, נענה הרה"ק משינאווא ואמר 

אל תירא, לא יגרם לך שום נזק 

מקריאת התורה אלא אדרבה תזכה על 

ידה לאריכות ימים מופלגת ושפע ברכה 

והצלחה כל ימי חייך. ואכן כך היה 

מופלגת שזכה לאחר מכן לעשירות 

ולאריכות ימים וחי בעושר וכבוד עד 

 למעלה ממאה שנה.

שהצדיקים הקדושים השפיעו בכח  הרי  

התורה הק' בני חיי ומזוני רוויחי 

והשפעות טובות בגשמיות וברוחניות, ולא 

)מתוך רק לעצמם אלא לכל העולם כולו. 

 אושפיזא דיצחק תשע"ד(

היה  הרה"ק בעל מאור עינים זי"ע  

בשבת קודש  ט הק' זי"ע"הבעשאצל 
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ט "שקראו את פסוקי התוכחה, הבעש

הק' קרא בתורה, ויהי בהגיעו לפרשת 

התוכחה קרא למאור עינים לעלות 

לתורה, היצר הדבר מעט למאור עינים 

על זאת שקרא לו לפרשת התוכחה בעוד 

שהיה חולה מאוד בכל גופו, וניגש 

בחרדה לעלות לתורה. לאחר מכן סיפר 

ט הק' "כאשר החל הבעשהמאור עינים ש

לקרוא בתורה החל להרגיש שאיבריו 

מתרפאים, וכאשר סיים את כל הפרשה 

)מתוך מלוה הבריא כבר בכל גופו. 

 מלכה פרשת בחוקותי תשס"ח( 

 אם תלכו עמי קרי   

כתב,  )אות קכד( בסה"ק אגרא דפרקא  

שהיסורים אינם מועילים לאדם לכפרת 

עון אלא אם כן הוא יודע ומאמין כי 

הכל הוא בהשגחת השי"ת כדי למרק 

עונותיו, אבל אם יחשוב כי מקרה הוא 

ח"ו לא יועילו לו היסורים לכפרת עונות. 

ועל כן בעת שהאדם עובר איזה קושי 

וצער או עגמת נפש ח"ו אל יחשוב ח"ו 

ה הדבר באיזה גורם כי מקרה הוא ויתל

מסויים, אלא יזכור שהכל הוא בהשגחה 

פרטית מן השמים כדי למרק את 

עונותיו, כי כמה וכמה עונות יש לאדם 

שאינם מתמרקין אפילו על ידי תשובה 

עם יום הכיפורים אלא בצירוף היסורים, 

ולכן צריך לקבלם באהבה ויאמר מיד 

"ראה עניי ועמלי  )תהלים כה, יח(הפסוק 

ולפעמים אפילו  לכל חטאתי",ושא 

בדברים קלים יוכל האדם לצאת ידי 

חובתו ביסורים, וכמו שאמרו בערכין 

היכי דמי יסורים כגון הושיט ידו  )טז:(

אך  לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים.

כל זה הוא דוקא אם נותן אל ליבו 

בשעת מעשה שעגמת נפש זו היא מן 

השמים הוא בכדי למרק עונותיו, אבל 

ם יחשוב כי מקרה הוא לא יועילוהו א

היסורים, ולא עוד אלא שדבר זה מביא 

פורענות ח"ו על האדם כמו שאמר 

היינו בדרך  "אם תלכו עמי קרי"הכתוב 

"והלכתי עמכם בחמת קרי מקרה, אזי 

הרי זה מביא לידי פורענות ח"ו. וגו'" 

)מתוך שיעור חורש"י ליל שישי פרשת וארא 

 תשע"א(

רי אף אני אלך והלכתם עמי בק

 עמכם בקרי 

)משלי  איתא מהמגיד מדובנא זצ"ל  

)ויקרא לפרש הפסוק  יעקב פר' בחקותי(

והלכתם עמי בקרי אף אני " כח(-כו, כז

על פי משל למלך  אלך עמכם בקרי",

שביום ההולדת שלו היה מחלק מתנות 

לכל עבדיו ומקורביו, ואילו לרופא שלו 

לא היה נותן, וראו העבדים שרופא זה 

אינו מקובל בעיניו כל כך. פעם אחת 

נשבה רופא זה ביד האויבים, מיד שלח 
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המלך את צבאו וחייליו ללחום בהם 

והשיבו אותו אל ביתו, ויתמהו העבדים 

ו לפני המלך מה לך כל התלאה ויאמר

הזאת, הלא תמיד אין אתה מכבד אותו 

ואינך נותן לו מתנות, ומה זה מיהרת 

 עתה לשלוח את צבאך להצילו.

להם המלך הנה אני מתנהג עם  השיב  

כל אחד כפי שהוא מתנהג אלי, אתם 

שמבקשים תמיד את טובתי ומשמשים 

אותי בכל עת, אזי גם אני מבקש את 

ד ליתן לכם מתנות תמיד, טובתכם תמי

אבל הרופא הזה אינו מבקש טובתי 

תמיד, רק כאשר אני נופל למשכב אז 

הוא בא לרפאות אותי ומתאמץ לזה בכל 

כוחו, אבל בכל עת אינו זוכר אותי, ולכן 

אף אני נוהג אליו כך שתמיד איני מבקש 

טובתו ורק כאשר נפל בשבי אז אציל 

 אותו.

עם דרך זה מתנהג השי"ת  ועל  

האדם, שאם הוא זוכר את בוראו ועובדו 

תמיד, אזי גם השי"ת יהא בסעדו בכל 

עת, אבל אם לא יפנה אל השי"ת רק 

בעת צרתו יתפלל ויאמר תהילים וכו', אזי 

יעזרהו השי"ת גם כן רק בעת צרתו, 

אבל בתהלוכותיו לא יהיה לו סיוע 

 משמים. 

"אם תלכו עמי שאמר הכתוב  וזהו  

אני אלך ן ובמקרה אף "רק בהזדמבקרי" 

רק כאשר יקרה אתכם  עמכם בקרי"

מקרה רע ח"ו, אהיה בעזרתכם, אבל 

)מתוך סיום תמיד לא יהיה לכם סיוע. 

זמן הקיץ וסיום שלשת ימי לימוד התורה 

ברציפות ברבים, ליל שישי פרשת עקב, 

 כ"א אב תשע"ו(

וזכרתי את בריתי יעקב ואף את 

 בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם

 אזכור והארץ אזכור  

הרה"ק מאפטא זי"ע בספרו הק'   

 )פרשת בראשית ד"ה ויאמר אלקים( אוהב ישראל

"וזכרתי את בריתי יעקב מבאר, דבשלמא 

מובן, שזכותם של האבות הק' יגן  וגו'"

"והארץ עלינו לטובה, אולם מה הכוונה 

 וכי מה תועיל לנו זכירת הארץ. אזכור"

, דהנה עינינו רואות שכאשר ומבאר  

האדם הולך בדרך הטוב והישר בעיני 

אלקים ואדם, אז כל רואיו יאמרו כמה 

גדלה נשמתו של זה האיש, ומייחסים את 

הטוב אל הנשמה, אולם אם ח"ו הולך 

בדרך לא טוב אז מרגלא בפומייהו 

דאינשי "כמה חומרו עכור", ותולין את 

הקלקלה בחומר המגושם, האדמה שהוא 

בא ממנה, ושכל זאת פעלה האדמה 

במעשיה שהפעולות הרעות שיעשה האדם 

יתייחסו אליה, כי היא השורש לגוף 

 החומר. 

"והארץ יובן מאמר הכתוב  ומעתה  

שיזכור השי"ת שהאדם נלקח  אזכור",
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מהארץ, וזה יהיה לימוד זכות על   

החוטא, שחטאו נגרם מחמת שנלקח מן 

האדמה כי האדם נמשך בטבעו אחר 

שורשו, אבל מצד נשמתו אינו חוטא כלל. 

 )מתוך רעוא דרעוין פרשת מצורע תשע"א(

)תורה אור פרשת  כתב השל"ה הק'  

לפרש בחקותי פרק דרך חיים תוכחות מוסר( 

מה שכתבה התורה באמצע פסוקי 

 "וזכרתי את בריתי יעקב וגו'",התוכחה 

ולכאורה מדוע זה הפסיק בפסוק זה 

באמצע התוכחה. וביאר שכאשר בני 

ישראל אינם הולכים בדרך הישר אזי 

זכירת האבות עלול אדרבה לעורר עוד 

קטרוג ח"ו בהיות להם אבות צדיקים 

וקדושים כאלה ואינם הולכים 

בעקבותיהם, ועל כן אף זה הפסוק 

הוא חלק  "וזכרתי את בריתי יעקב וגו'"

ת מוסר לבני ישראל על מתוכח

)מתוך ליל שב"ק פרשת עוונותיהם. 

 בשלח שבת שירה תשע"ה(

וכל מעשר בקר וצאן כל אשר 

יעבור תחת השבט העשירי יהיה 

 קודש לה'

רבי שמשון  מהרה"קאיתא   

ידוע שעשרה  דהנה ,מאוסטרפולי זי"ע

 נהרגו כדי לתקן אתהרוגי מלכות 

מכירת יוסף, ובמכירת יוסף היו תשעה 

בטים והם צירפו עמהם את השכינה ש

כן היה אף אצל כדי להיות עשרה, ו 'הק

 היותשעה מהם שעשרה הרוגי מלכות, 

רבי עקיבא אילו שבטים, ותשעת הכנגד 

 .היה כנגד השכינה הקדושה

 "וכל מעשר"מרומז בפסוק וזה   

ו'כי ל'מה מ'ת ע'קיבא ש'היה נוטריקון 

"כל ממשיך הפסוק ו ,"בקר וצאן" ,ר'ועה

 תשכל עשר אשר יעבור תחת השבט"

את לתקן כדי הרוגי מלכות היו 

"והעשירי יהיה קודש  , ואילוהשבטים

 , היהרבי עקיבאהעשירי שהוא  לה'"

מלוה מלכה )מתוך  .'כנגד השכינה הק

 (תי תשס"גופרשת בחוק

אלה המצות אשר ציוה ה' את משה 

 אל בני ישראל בהר סיני 

בחקותי )פר'  זקה"ק זי"ע באמרי שפר  

מבאר לנעוץ סוף ספר ויקרא  ד"ה אלה(

"אלה המצות אשר ציוה ה' את משה אל 

"ויקרא לתחילתו  בני ישראל בהר סיני",

 אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד".

בשעת קבלת התורה היו בני  דהנה  

)שמות יט, ישראל באחדות גדולה כדכתיב 

, ופירש ויחן שם ישראל כנגד ההר ב(

ד בלב אחד. ובכח הרבים רש"י, כאיש אח

יכל משה רבינו להכנס בתוך הענן בלא 

 )שמות כד, יח(שקרא לו השי"ת כדכתיב 

"אלה ויבוא משה בתוך הענן. וזהו 

שבהר המצות אשר צוה ה' את משה" 
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סיני בעת קבלת התורה ציוה ה' את   

משה, ועלה לתוך הענן בלא שום 

 אל בני ישראל בהר סיני"קריאה, בזכות "

בנ"י באחדות. אולם אחר  מכח שהיו

חטא העגל שכבר לא היו באחדות כל 

כך, הוצרך קריאה מן השמים. ולכן 

"ויקרא אל משה וגו' מתחיל ספר ויקרא 

"לכל דיבור ופירש רש"י,  מאוהל מועד",

שאז לא יכל משה רבינו  קדמה קריאה",

לבוא לאוהל מועד ששכן עליו הענן, אלא 

שב"ק )מתוך ליל בקריאה מן השמים. 

 פרשת וירא תשע"א(
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 לימוד התורה הק'  

 שלוות הנפש
לבוא למידת האחדות להיות כאיש  כדי  

אחד בלי שום תרעומות ופירוד לבבות 
ח"ו, צריך לעסוק בתורה הק', כי עסק 
התורה משפיע שמחה והתחזקות לנפש 
ועל ידי זה מתרבה האחדות והשלום 

 בישראל.

רבי משה ליב הרה"ק שאמר  וכמו  
שמה שרואים שיש מצה  מסאסוב זי"ע

ומריבה בין אנשים, הוא מפני שאינם 
בריאים בגופם או בנפשם רח"ל, 
שמסובכים בחבלי טרדין ולכן מתרעמים 
אחד על זולתו, אבל כשיהיו כל ישראל 
בריאים בגופם ובנפשם שלוים שקטים 
ורעננים, בוודאי יהיו באגודה אחת בלי 

 שום פירוד ח"ו.

התורה הק' נותנת שמחה וחיזוק  והנה  
פקודי ה' ישרים לנפש האדם ככתוב 

)ראה והיא מזון הנפש כנודע  משמחי לב,

בהקדמת הח"ח לספר משנה ברורה באריכות 

וממילא על ידי עסק נועם בענין זה(, 
התורה שיהיה האדם שמח וטוב לב, יוכל 

 להיות באחדות עם כל אחד.

)ראשית  םבדברי הקדמונימבואר  וכן  

חכמה שער התשובה פ"ד ד"ה ובענין הצדקה( 

שאז  שביום התענית יש להיזהר מהכעס,

עלולים לזה מאוד, כי כשאדם חלוש 
בגופו מחמת התענית עלול הוא לבוא 

 לידי תרעומות ח"ו על זולתו.

בעינוי הגוף כן גם בעינוי הנפש,  וכמו  
שעסק התורה הוא מזון הנפש ממש 

ומד כל צרכו, הנפש כפשוטו, ואם אינו ל
מרגשת בדבר שהיא חלושה ומעונה, 
וכשרואים לפעמים אדם מסובב והולך 
ואינו חש בטוב, ואינו יודע הסיבה לזה, 
אולם אין זה אלא מפני שלא למד כל 
צרכו איזה זמן, ונפשו שוקקה ורעבה 

 לדברי תורה.

בתענית כזו עלול האדם לכעס,  וגם  
לו שמפני שאין לו מנוחה בקרבו יש 

תרעומות על זולתו ואינו יכול להתאחד 
עם כל ישראל כראוי, ולעומת זאת 
כשיושב ולומד, התורה היא מזון נפשו 
ונפשו תהיה שמחה שלוה בנועם אור 
התורה, ואז יוכל לחיות בלב טוב עם כל 

 )מתוך אושפיזא דיצחק תשע"ז(ישראל. 

 חיותו של אדם
התורה והמצוות הם חיותו של  עסק  

"כי הם )בתפילת מעריב( רינו האדם כאמ
ובלא  ]דאס איז די חיות פון א איד[, חיינו"

 זה חייו ריקים מכל תוכן.

לאחד מגדולי ישראל שאמר  וראיתי  
)שבת פח:( לפרש מאמר רבותינו ז"ל 
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התנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר "

להם אם ישראל מקבלים התורה מוטב, 
 ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו".
שאין הכוונה רק כפשוטו, שהעולם יחרב 
והאדמה והבתים שעליה יהפכו לתוהו 
ובוהו, אלא שאפילו אם יתקיים העולם 
כתיקונו, מכל מקום בלא תורה ומצוות, 
מהות העולם הוא תוהו ובוהו, כלומר 
שהוא ריק מכל תוכן ואין בו שם חיות, כי 
כל חיותו של האדם הוא רק מזה שלומד 

מצוות ובזה מרגיש הוא ומתפלל ומקיים 
 שמחה וטעם בחייו.

זה היו צדיקים עוסקים בתורה  ובאופן  
הק', בכזה אהבה ובכזה יראה, זיי זענען 
אויס געגאנגען פאר א מצוה, וכל זה אך 

 ]נאר אמונה[ורק בכח האמונה האיתנה 
שמאמינים כמה גדול ערך לימוד התורה 
וקיום המצוות שזהו כל חיותו של אדם. 

 נעילת החג שביעי של פסח תשע"ז()מתוך 

 שוכן בשמחה

הק' משפיעה כל ההשפעות  התורה  
]תורה הק' איז משפיע געוואלדיגע טובות, 

וכפי שהאריך בזה גרויסע השפעות[, 
דהנה תחילת דינו של )מצוה תיט(  החינוך

אדם אחר המות הוא על שנתבטל 
 )אבות פ"ב מ"ד(מהלימוד, ואמרו חז"ל 

לכשאפנה אשנה שמא שלא יאמר אדם 
, כי לא ידע האדם מה לא יפנה לעולם

ילד יום, שעיסקו של עולם מתחדש יום 
יום, ומדיח את האדם מדבר לדבר 
ומטרדה לטרדה, ונמצא כל ימיו יוצאים 
בבהלה, אם לא יתן פנאי על כל פנים 
וידחוק עצמו לעסקה של תורה, וכל 
שעושה כן וחפץ בברכה מן השמים 

קילין מעליו טרדות מסייעין אותו ומ
ומעבירין ממנו עולן העולם המבהילות 

של בריות ושוכן בשמחה כל ימיו בעולם 
 , עכ"ל.הזה וטוב לו לעולם הבא

הרי כמה גדולה השפעת התורה, כלשון   
"שוכן בשמחה כל ימיו בעולם החינוך 

ועל ידי  הזה, וטוב לו לעולם הבא"
 התורה הק' נמשכים וחסדים על בנ"י.

עוסקים בתורה ברציפות  כאשר   
בצוותא חדא, יש לתורה זו קדושה גדולה 
]די תורה האט א מורא'דיגע קדושה אין זיך[ 

און דאס איז מעורר געוואלדיגע רחמים 
אויף כנסת ישראל, וככל שמרבים 
בהתמדת התורה מקרבים בזה את 
הגאולה השלימה, ולא עוד אלא גם עתה 

ל, בזמן הגלות יושפע ישועות לבני ישרא
כשאנו  "שתרחמנו עוד בגלותי"בחינת 

 עדיין בגלות "לגאלנו" מהצרות.

תיבה ותיבה של תורה הוא מצות  כל  
עשה בפני עצמה, ובשעה אחת של לימוד 
זוכה האדם למצוות מרובות לאין שיעור, 
]אין איין שעה לערנען, וויפל מצוות כאפט 
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ובזה מעוררים מען אריין אן א שיעור[ 

)מתוך כנסת ישראל. רחמים רבים על 

 רעוא דרעוין פרשת ואתחנן תשע"ז(

 תפילה להצלחה בתורה

להתפלל תמיד על בניו שיעשו  צריך   
]אויף דעם דארף מען חיל בלימודם, 

)זמירות שב"ק( וכבקשתינו  שטארק בעטן[,

ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים 
. והצלחת הבנים בתורה בתורה ובמצוות

 האבות עליהם.הק' תלויה בתפילת 

מפני מה  )נדרים פא.(שמצינו בגמ'  כמו  
אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי 
חכמים מבניהן, שאין מברכים בתורה 

שאין מברכים  הר"ןופירש  תחילה,
לעסוק בדברי תורה, והערב נא, ואשר 

 בחר.

פירשו  )ראה מפרש שם, ועוד( ובמפרשים  
ים, הטעם שאין זוכים לבנים תלמידי חכמ

והערב נא כי בברכות התורה מבקשים "

ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו וכו' 
ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו 

שנזכה להרגיש טעם כולנו יודעי שמך", 
בתורה הק', ואף זרעינו אחרינו יזכו 
לאהבת ומתיקות התורה, וכיון שאין 
מברכין בתורה תחילה ואינם מתפללים 

, אין יזכו לבנים על הצלחת בניהם
 תלמידי חכמים.

הצלחת האדם עצמו בתורה תלויה  וגם  
מה יעשה " )נדה ע:(בתפלה, כמאמרם 

אדם ויחכם, ירבה בישיבה וימעט 
בסחורה, אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל 
להם, אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה 

הרי  שלו, ומסיק דהא בלא הא לא סגיא".
ת שכדי להצליח בתורה צריך להרבו

בישיבה, אך יחד עם זאת יש לבקש 
רחמים ולהרבות בתפילה להשי"ת שיאיר 

 עיניו בתורתו.

ההצלחה בתורה, הן הצלחת עצמו  וכל  
והן הצלחת זרעו אחריו, תלוי בתפלה 
שיבקש מהשי"ת שיאירו עיניו ועיני זרעו 
בתורה. והאמת הוא שלימוד התורה 
שלומד לעצמו, הוא מעין לימוד האב עם 

 בסה"ק נועם מגדיםמו שכתב בניו. כ
)סנהדרין על מאמרם  )פרשת נח ד"ה אלה(

כל המלמד את בן חבירו תורה  יט:(
שכמו כן מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, 

כשאדם לומד עם עצמו, מעלה עליו 
]כמאמרם  הכתוב כאילו ילד את עצמו

מעלה אני עליכם כאילו עשיתם )ויק"ר לה, ז( 

קיץ, כ"א אב )מתוך סיום זמן  עצמכם[.

 תשע"ז(

 כח התורה הק'

התורה ממשיך את כל ההשפעות  עסק  
טובות ומעוררת על הלומד אותה שמחה, 
אמונה ובטחון ורחמים רבים. וסיפר 
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שפעם  הגה"ק רבי יהודה אסאד זי"ע  
אחרי השיעור נסע לדרכו, ובהיותו בדרך 

]ואותו ראה בחור אחד הולך ברחוב העיר 

 ול אריה זי"ע[,להגה"ק הק בחור גדל והיה

לפתע החלו שני זאבים לרדוף אחריו, 
אולם הקול אריה לא שם ליבו לזאת, 
נבהל הגה"ק עד למאוד בראותו שהנער 

 שרוי בסכנה גדולה.

כך ראה הגה"ק רבי יהודה אסאד  בתוך  
 זצ"ל הגה"ק השער המלךברוח קדשו את 

יורד מהשמים והולך אל הזאבים והללו 
כשנסע ר' מפחדים ונסים על נפשם. 

יהודה אסאד עוד כברת דרך מצא את 
הנער ההוא, ושאל אותו למעשיו על אם 
הדרך. וענה לו, הוקשה לי קטע מסוים 
בספר שער המלך ויצאתי לרחוב העיר 
להתעמק במחשבתי בדבריו, וברוך ה' 
עלה בידי ליישב תירוץ טוב על דבריו. 
אך מרוב יגיעתו לתרץ הקושיא לא שם 

פנימה ושם רדפו  ליבו שנכנס למדבר
אחריו הזאבים. וסיים ר' יהודה אסאד 
שלבעל שער המלך במרומים היתה 
שמחה גדולה שיישבו את דבריו, ולכן 

 ירד מלמעלה להצילו משיני הזאבים.

למדים עד כמה כח התורה הק',  נמצינו  
שאין אנו יודעים עד כמה היא פועלת על 
לומדיה, והתנאים והאמוראים הק' 

על היושב ושונה בהם,  מלמדים זכות

ומכניסים לנפש האדם שמחה עם אמונה 
ובטחון, וזוכים על ידה לכל הישועות. 

 )מתוך אושפיזא דיצחק תשע"ח(

 כל חללי דעלמא

הצדיקים ראו שהיו מוכנים ליתן  אצל  
כל הון דעלמא ולחיות חיי דחקות כדי 
להשיג את חכמת התורה, וכמסופר על 

בעל  הרה"ק מהרצ"ה מזידיטשוב
שהיה בעל מוח עצום,  העטרת צבי זי"ע,

ואמרו צדיקים שזכה שהשפיעו לו 
 האר"י הק'.מהשמים את המח של 

דעובדא הכי הוה, בצעירותו של  וגופא  
הרה"ק היה מתייגע בתורה אויף א 
מורא'דיגע אופן, ועל אף שהיתה דחקות 
גדולה מצויה אצלו, לא שת לבו ועסק 

חין בתורה בהתמדה עצומה. פעם הב
באור המבצבץ מארון הספרים, והתקרב 
לבדוק ומצא מרגלית מאירה באור חזק, 
והלך ובירר שאבן זו יקרה למאוד ואם 

 ימכרנה יהפוך לעשיר גדול.

שהיה מלאך אלקים, שאל  הרה"ק  
בשמים מה פשר האבן שמצא, והשיבוהו 
שראו במרומים ששרויה בביתו דחקות 
גדולה כל כך ועם כל זאת הוא הוגה 
בתורה, לכן שלחו לו את האבן כדי 
שיתעשר ומעתה יוכל ללמוד בהרחבת 
הדעת. אך גילו לו שאם ירצה יוכל 
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לבחור לקבל את מוחו של האר"י הק', 
וישיב את האבן. מיד השיב שהוא בוחר 
במוחו של האר"י הק', והראו לו מהשמים 
כיצד יחזיר האבן, ואכן יצא לחוץ וזרק 

אבן, ואז זכה האבן באויר, ומיד נעלמה ה
 למוחו של האר"י הק'.

זו היתה מדריגתו של הרה"ק  אך  
מהרצ"ה מזידיטשוב, שכדי להשיג 
התורה, האט ער אלעס אויף די וועלט 
אוועק געגעבן, אבל אנו צריכים לשפע 
פרנסה כדי שנוכל ללמוד מתוך הרחבת 

)מתוך אושפיזא דאהרן תשע"ח, הדעת. 

 לתלמידי הישיבה(

 באשמורת הבוקר

)או"ח סימן קנה ס"א(  בשולחן ערוך איתא  

אחר שיצא מבית הכנסת ילך לבית 
ובסה"ק נועם המדרש ויקבע עת ללמוד. 

כתב,  )ליקוטי שושנה ד"ה קדם( אלימלך
הרוצה לבוא אל החכמה, מיד בקומו 
בבוקר לא יפנה רק אל התורה, שמזה 

. וכן כתב יבוא לו שיזריח אור גדול
יזהר מאוד  )אות י'(,בצעטיל קטן 

בהתמדת הלימוד שיעורין כסדרן תיכף 
הרי שיש מעלה  ומיד אחר קומו משינתו.

מיוחדת לעסק התורה תיכף בבוקר 
בתחילת היום, שעל ידי כן יזכה הלומד 

. )מתוך נעילת החג לחכמה ואור גדול

 שביעי של פסח תשע"ז(

 מגן ומושיע

התורה הק' גדול עד מאוד להמשיך  כח  
כל מיני השפעות טובות בגשמיות 
וברוחניות וכאשר מצינו הרבה מאמרי 
חז"ל על זה, ועל ידי התורה הק' ניצולים 
ממלחמות מאומות העולם שלא יוכלו 

)סוטה כא.( להרע לבני ישראל כמו שאמרו 

 )מכות י.(וכן אמרו  תורה מגינא ומצלא,

עריך ירושלים, מי עומדות היו רגלינו בש
 גרם לרגלינו שעמדו במלחמה, שערי

. הרי ירושלים שהיו עוסקים בתורה
שכשעוסקים בתורה בשמחה, מ'ליגט אין 
לערנען, אין צריך לפחד כלל מאומות 

 העולם.

 הרה"ק מצאנז זי"עעל  ומסופר  
שבהיותו אברך התאכסן פעם באכסניה 
על אם הדרך, והוקצה לו חדר בעליה, 

לה חפץ היה הרה"ק ליטול באמצע הלי
ידיו, אך לא מצא כלי קיבול לשפוך המים 
לתוכו, על כן הושיט ידו מחוץ לחלון 

 ונטל שם ידיו ונשפכו המים למטה.

דירה למטה, דר פריץ אחד,  באותה  

ובאותה שעה יצא לשאוף אויר במרפסת 

ביתו, וכשנטל הרה"ק את ידיו נשפכו 

המים על ראשו, בחרון אפו סובב את 

אשו לראות מהיכן המים, וראה שיהודי ר
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ך את המים, מיד רץ למעלה בזעם שופ 

ורובה בידו, והתחיל לצעוק צעקות רב 

נוראות ורצה ליקרב אליו להרגו, אך 

באותה שעה היה הרה"ק כבר באמצע 

הלימוד ועסק בתורה בנעימות נפלאה 

בלי להשית ליבו כלל לקול צעקותיו 

עה ואיומיו, וכך עמד הפריץ במשך ש

שלימה בצעקות ובאיומים, עד שהסתלק 

 משם בלא לעשות מאומה.

אחר כך הרה"ק, שהיה כל כך  ונענה  
דבוק בתורה הק' עד שלא הרגיש כלל 
פחד ומורך בלבו, ועל כן לא יכל הפריץ 
לעשות לו מאומה, ואילו היה מתיירא 
ממנו אפילו כל שהוא, היה ביד הפריץ 
לעשות בו כרצונו. הרי שכשלומדים 
תורה באהבה וביראה ובדביקות אין ביד 
כל שונא להזיק מאומה, כי התורה מגינא 

)מתוך נעילת החג ומצלא על לומדיה. 

 שביעי של פסח תשע"ז(

 

 

 

 

 


