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החיים  האור  על  הסיפור  רבים  בת  בשער  ידוע 
המעשה:  דבר  וזה  "בחקתי".  לפרשתינו  שקשור 
מידי יום חמישי בשבוע נהג האור החיים לשחוט 
בין התלמידי  ולחלק את בשרו  עגל לכבוד שבת 
פגעה  אחת  פעם  סאלי.  בעירו  העניים  חכמים 
הבהמות  כל  נטרפו  כך  ובעקבות  בבקר,  מחלה 
שנשחטו בסאלי לכבוד שבת, ורק העגל שנשחט 
ובשרו  מאחר  למהדרין  כשר  נמצא  רבינו  לכבוד 
ורק לצרכי תלמידי החכמים העניים,  הוקדש אך 
לכן נותרו כל אנשי העיר ללא בשר לשבת. כאשר 
ראוי  רבינו  של  העגל  כי  מהגבירים  לאחד  נודע 
בשר  להשיג  הצדיק  של  לביתו  מיהר  לאכילה, 
מאד  מהדר  היה  כן  גם  זה  גביר  שכן  שהוא,  כל 
בכבוד השבת. בבואו לבית רבינו ביקש למכור לו 
נתח בשר בכל מחיר שיושת עליו, אך רבינו סירב 
באומרו "אין זה איטליז", הבשר כולו מיועד עבור 
ואל  מדברים,  עודם  העניים.  החכמים  תלמידי 
החדר נכנס אחד מן העניים הקבועים כדי לקבל 
לרבינו  ופנה  בבוז  העשיר  בו  הביט  מנתו.  את 
בלגלוג: "הגם לזה יקרא תלמיד חכם"? היטב חרה 
לרבינו על דברים אלו אך החריש ולא ענה לעשיר 
לשלום.  ופטרו  מנתו  לעני  נתן  אלא  מאומה, 
כאשר נוכח העשיר כי אפסה תקותו קם ועזב את 

בית רבינו בחרי אף. 
וטוב  שמח  יצועו  על  הצדיק  עלה  ההוא  בלילה 
את  לקיים  הפעם  גם  בידו  הקב"ה  סייע  הנה  לב, 
לשבת.  בבשר  חכמים  תלמידי  בזיכוי  מנהגו 
חלום  לפניו  נתגלה  עיניו  כשנעצמו  שמיד  אלא 
ולא  כי חטא מאחר  לו  מבעית. מהשמים הודיעו 
מיחה על עלבונו של התלמיד חכם שנתבזה על 
לשנה  גלות  גזירת  עליו  נגזרה  ולכן  העשיר,  ידי 
החלום  את  זכר  משנתו  רבינו  כשנעור  תמימה. 
והצדיק עליו את הדין, ומיד בצאת השבת החליף 
בגדיו בבלואי סחבות, נטל עמו צרור קטן שכלל 
תפילין ומעט לחם יבש, ופנה לדרך אחרי שנפרד 
מבני ביתו. קשים ומרים היו מעתה חייו של רבינו. 
שעות ארוכות שרך רגליו בחול הלוהט מעיר לעיר 
לילות  לישון שני  ומכפר לכפר. הוא השתדל לא 
וצמא למים.  ולא פעם רעב ללחם  באותו מקום, 
נקלע  ונדודים,  סבל  של  שבועות  מספר  לאחר 
העיירות.  לאחת  סמוך  ידים  רחב  לשדה  הצדיק 
של  בשבוע  שישי  יום  של  של  בוקרו  זה  היה 
עץ  של  גזעו  על  רבינו  נשען  ויגע  עייף  בחוקותי. 

בודד, ורעיונותיו החלו לרחף בעולמות העליונים. 
הפרשה  של  הראשון  הפסוק  על  נסבו  הגיונותיו 
"אם בחוקותי תלכו". הצדיק הרבה להתעמק עד 
שחדש ברעיונו ארבעה עשר פירושים, וכדי שלא 
ימחו מזכרונו רשם אותם על פני האדמה במטה 
שבידו. רוח חדשה התעוררה בו, הוא הוסיף ללכת 
עוד ארבעה עשר  כדי הליכתו עלו ברעיונו  ותוך 
פירושים חדשים שגם אותם רשם במטה על פני 
עליו  צלחה  נוספת  דרך  כברת  ובעברו  הקרקע, 
רוח ה' וארבעה עשר חידושים נוספים נוספו על 
אות פסוק, שגם אותם חרט במטהו, סך הכל אצר 
לאותו  פירושים  ושתים  ארבעים  וזכרונו  במוחו 

פסוק.
אזור בכוחות מחושים החיש רבינו את צעדיו עד 
הערבים  בין  שעת  הסמוכה.  העיירה  אל  הגיעו 
פני  לקבל  עמד  המתפללים  קהל  כאשר  היתה 
צרור  את  במהירות  הצניע  רבינו  המלכה.  שבת 
הכנסת  בית  בפינת  להתפלל  ועמד  שלו  החולין 
לא  מהמתפללים  איש  פרחי".  "לארחי  בסמוך 
שקדוש עליון שוכן בתוכם. בסיום  בנפשו  שיער 
התפילה הזמינו שמש בית הכנסת לסעוד אצלו. 
תוך כדי סעודה אמר השמש לאורחו, נוהגים אנו 
אנו  שם  דאתרא  המרא  בבית  הסעודה  לסיים 
מברכין  כך  ואחר  נפלאים  תורה  דברי  שומעים 
בצוותא, יכול אתה לבוא עימי. הסכים רבינו ויחד 
צעדו השמש ורבינו לבית הרב. רבינו הצטנע וישב 
בירכתי החדר. באותה שעה ישב הרב שהיה צדיק 
דבוק  וכולו  ידיו  על  שעון  השולחן  בראש  נשגב 
בעולמות עליונים. והנה הרים הרב את ראשו והחל 
מפרש את י"ד הפירושים הראשונים של רבינו על 
אם בחקתי תלכו, ואמר בהתלהבות: פירושים אלו 
שמעתי זה עתה בפמליא של מעלה וחדש אותם 
בעולמנו.  עדיין  החי  עטר  בן  חיים  רבי  הצדיק 
"חיים בן עטר" נשמע קולו של "האורח" מירכתי 
עלוב  קבצן  העז  היאך  ורטן  רגז  הקהל  השולחן. 
זה לבטא כך את שמו של קדוש עליון ללא תארי 

כבוד? אך השמש ביקש מהקהל להניח לו כרגע.
למחרת חזר הדבר ונשנה, השמש ביקש מאורחו 
על  יחזור  שלא  והזהירו  העיירה  רב  אל  לבוא 
משוגת אמש. רבינו לא השיב מאומה ולכן חשב 
בסעודת  אמר  הרב  התקבלו.  שדבריו  השמש 
הבוקר את י"ד הפירושים השניים בצירוף העובדה 
אלא  אמרם.  הקדוש  הצדיק  עטר  בן  חיים  שרבי 

ששוב נשמע קולו של רבינו צועק "חיים בן עטר". 
הרב נחרד ורצה לעונשו, אלא שגם הפעם נחלץ 
לו  הבהיר  אך  המארח,  השמש  רבינו  לעזרת 
יוכל  לא  כבר  אז  כי  השלישית  הסעודה  לקראת 

להגן עליו, ושוב רבינו כהרגלו לא הגיב.
לעת סעודה שלישית התלהב הרב ביותר פניו היו 
ואמר  עליונים  בעולמות  משוטטת  ונפשו  להבים 
החיים  האור  של  האחרונים  הפירושים  י"ד  את 
והוסיף: גם פירושים אלו קיבלתי מהשמים משמו 
של קדוש עליון הצדיק הנשגב רבי חיים בן עטר. 
רועם  בקול  והכריז  קומתו  מלוא  הזדקף  רבינו 
"חיים בן עטר". זעזוע פקד את כל הנאספים, וגם 
אפשר  אי  הפעם  כי  אחת  בדעה  עמם  היה  רבם 
דין  יש להעמיד בית  וכי  לעבור על כך בשתיקה, 
אז  ועד  חכם,  תלמיד  מבזה  כדין  לדונו  מיוחד 
דינו.  פסק  עד  וחשוך  קטן  בחדר  לכולאו  הוחלט 
בסעודה  המשיך  והקהל  הרוחות  נרגעו  אט  אט 

שלישית.
לפתע התחוללה סערה איומה, רוח עזה החלה 
מנשבת ועוקרת עצים ורעפים, ברקים מסנוורים 
את  פלחו  אזנים  מחרישי  ורעמים  התנוצצו 
האויר. כל העיירה היתה כמרקחה וזעקות שבר 
הרב  בשמוע  עבר.  מכל  הגיעו  לעזרה  וקריאות 
על כך הסתגר בחדרו כדי לשאול בשל מי הסער 
"כי  משמיא  לו  ענו  לך"  ידוע  "להוי  הזה.  הנורא 
רבי  הינו  הוא  ובריח  מנעול  על  שסגרת  האיש 
חיים בן עטר בכבודו ובעצמו". במשך כל השבת 
בצאתה  אך  הלוהט,  הגיהנום  הרשעים  נחים 
מתחילין  היין,  על  עטר  בן  חיים  רבי  בהבדיל 
והרשעים  הגיהנום  מופעל  ואז  החולין  ימות 
הזה  כשהקדוש  עתה  אך  חזרה,  אליו  מושלכים 
יינו שוררת  יושב במאסר ואינו יכול להבדיל על 
החבלה  מלאכי  העליונים.  בעולמות  מהפכה 
ומאידך  לגיהנום  הרשעים  להשליך  רוצים 
טוענים הרשעים כי כיון שרבי חיים בן עטר לא 
הבדיל על היין עדיין שבת, וזוהי הסיבה לסערה 
עליך  הסער  את  להשקיט  וכדי  המשתוללת, 
ועוד  ממאסרו.  הצדיק  את  ומיד  תיכף  לשחרר 
הטילו על הרב לבשר לרבינו כי תם עוונו וחטאו 
נתכפר ויכול הוא לסיים גלותו ולשוב לביתו. מובן 
שמיד קיים הרב את הדברים ואף ביקש מרבינו 
אצה  כבר  שלרבינו  אלא  עוד,  אצלם  להתעכב 

הדרך לחזור לעירו סאלי לפני חג השבועות.

א. פ מ"ב פירושי האור החיים הקדוש על "אם בחוקותי תלכו"  
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"אם בחוקתי תלכו", פירוש שתהיו עמלים בתורה, ואז 
זוכים לכלכלה בשפע שלום בטחון וכו' וכו', כמבואר 
היא  התוצאה  תמאסו"  בחוקתי  "ואם  אבל  בפסוקים, 
שואה... וכלומר, לא די בסתם לימוד תורה, צריך עמל 
התורה, ובלי זה מגיעים לשאול תחתית, ולא רק שאינו 
כמבואר  שמקיימים,  אחרים  שונא  גם  אלא  מקיים 
פירוש,  תורה,  עמל  של  ההגדרה  אתר.  על  במדרש 
יכול להסביר מה למד,  שאם כאשר הוא קם מהספר 

זה כבר עמל.
כעת אנחנו בשנת השמיטה. כתוב בחומש, וכן ברמב"ן, 
וכן בחז"ל, שהגאולה תלויה בשמיטה, "אז תרצה הארץ 
את שבתותיה בהשמה מהם על אשר לא שבתו עליה", 
כלומר כל האחיזה שלנו בארץ ישראל תלויה בשמיטה, 
לכן כל הידור וכל חומרא בנושא מגבירים את אחיזתנו 

בארץ ישראל ביתר שאת וביתר עוז. 
וביחד עם כוחו של הרשב"י, שהשבוע זה יום שמחתו, 
בכח ההילולא שלו יעביר השם יתברך ממשלת זדון מן 

הארץ, ובאש המדורה שנדליק לכבודו יישרפו התאוות 
בקרבנו  יבער  ובמקומם  הטומאה,  של  והתענוגות 
אדירה,  במתיקות  והלימוד  התפילה  תענוג  נועם  אור 
העקרות,  כל  ויפקדו  תכלה,  בעשן  כולה  והרשעה 

וישמחו הרווקים במציאת הזיווג.
לשמוע  יזכה  בגירסא,  אפילו  זוהר  ללמוד  הזוכה  וכל 
מרן  כהבטחת  דבריו  ויבין  הזוהר  על  מהמשיח  שיעור 

הגר"ח קניבסקי לרבי אריה שכטר זצ"ל.
להגיע  גדולות  מניעות  יש  האחרונות  שבשנים  וידוע 
רחבי  בכל  שיחגגו  כדי  והוא  השמים,  מן  וזה  לציון, 
הארץ, ואור הרשב"י יגיע לערי ישראל, וזה יביא משיח 

כמבואר בספרי הקבלה.
לו  יש  בו,  ושמח  הרשב"י  של  בכוחו  המאמין  וכל 
הזמן,  מפגעי  וינצל  רב,  הערב  ובמפלת  בגאולה  חלק 
גוג  ממלחמת  קשים  יותר  שהם  בקדושה  הנסיניות 
ומגוג, וזה בכח הרשב"י מנצחים ומצליחים בכל מכל כל 

מעל הטבע. אמן כן יהי רצון.

הרב נעם יעקובי עמל התורה * שמיטה * רשב"י  

ל"ג בעומר - יום קבלת התפילות
מאת הרה״צ רבי משה וולפסון שליט״א ראש קהילת 'אמונת ישראל' ומזקני המשפיעים בארה״ב

המסוגל  גדול  יום  הוא  בעומר  ל״ג 
עקרות,  פקידת  כמו  גדולות  לישועות 
במיוחד לאותם הזוכים לעלות להשתטח 
רבי  האלוקי  התנא  ציון  על  ולהתפלל 

שמעון בר יוחאי.
הרע״ב מברטנורא במכתבו הידוע לאחיו 
"בי״ח  וז"ל:  כותב  רמ״ט  משנת  זצ״ל 
מכל  באים  רשב"י  של  מיתתו  יום  אייר 
גדולות,  אבוקות  ומדליקים  הסביבות 
לבד מה שמדליקים עליה נר תמיד וכו', 
נתרפאו  וחולים  נפקדו  עקרות  שהרבה 
ההוא".  למקום  שהתנדבו  ונדבה  בנדר 
לבנים  קוראים  "ואף  כותב:  אף  בהמשך 

שנולדו שמעון על שם הרשב״י".
לבניו  במכתב  כותב  הק׳  השל"ה  גם 
ניסים  כמה  בחוש  וראה  למירון  שעלה 
שאירעו שם בכוחו הגדול של רבי שמעון 

בר יוחאי זי״ע.

צדיקים  הרבה  בשם  שמובא  מה  ידוע 
)גיטין יט.( "כדאי הוא  זי״ע על מאמרם ז״ל 
הדחק",  בשעת  עליו  לסמוך  רשב״י 
וביארו הצדיקים בדרך דרוש, שכל דבר 
יכול  האדם  של  לבו  על  המעיק  דוחק 
להיוושע ולהיפטר מהדוחק אצל רשב״י 

ביומא דהילולא דיליה.
לרמז  הקדושים  בספרים  איתא  גם  כך 
העומר:  בספירת  אומרים  שאנו  בנוסח 
ה'עולמות"  ב'כל  ר״ב  ש'פע  "י'ושפע 

ר״ת הרשב"י.
ידוע המעשה שאירע לפני כמה עשרות 
שנים שהיה שם נס תחיית המתים ממש 

לילד אחד שכבר נפטר מהעולם. 
)עמי  ועריה׳  'ציון  בספרי  ביארתי  וכבר 
קמז( של״ג בעומר הוא גמר עיקר התיקון 

הסוטה  בדיקת  גמר  כעין  הספירה,  של 
לכן  טהורים,  ונמצאו  ישראל  שנבדקו 

)במדבר  הסוטה  אצל  שכתוב  מה  מתקיים 
ה, כח( "וטהורה היא וניקתה ונזרעה זרע".

פקידת  שענין  פעמים  כמה  אמרתי 
הן  מישורים,  בכמה  להיות  יכול  עקרות 
שדרשו  וכמו  ברוחניות,  והן  בגשמיות 
)דברים ז, יד( "ולא יהיה בך  חז״ל על הפסוק 
וכן  בתלמידים,  עקר  עקר", שלא תהיה 
שלא תהא תפילתך עקורה. בל״ג בעומר 
ניתן לזכות בפקידות אלו, שיזכה האדם 
ללמד תורה לתלמידים וכן שיזכה האדם 
ובמתינות  הלב  בכוונת  כראוי  להתפלל 

בהשתפכות הנפש.
ליום  קראו  אף  זי״ע  הצדיקים  גדולי 
והיו  התפילות"  קבלת  "יום  בעומר  ל״ג 
הזה,  ליום הקדוש  מצפים בהשתוקקות 
לרמז  ישראל"  ב"עבודת  שכתוב  וכמו 
)תהלים מב, ג( "מתי אבא ואראה פני  בפסוק 

אלוקים" הרומז על יום ל״ג בעומר.

מירון.  קדושי  הרוגי  מ"ה  של  ההילולא  בעומר,  ל"ג  ביום 
מרכסים  בחור  היה  בידרמן,  אלימלך  ר'  מהרה"צ  שמעתי 
מחילה,  ממנה  לבקש  רצו  שלו  והחברים  מהם,  אחד  שהיה 
אפי'  שמותר  להם  אמר  ממעאקעווא,  האדמו"ר  את  שאלו 

באמצע השבעה, משום שהם נהרגו על קידוש השם!
הוא  אם  לכאורה  מרומים",  שוכן  רחמים,  מלא  "אל  כתוב 
צריכים  אנו   - זאת?  את  עושה  הוא  למה  אז  רחמים"  "מלא 
לראות את ההמשך, כתוב "שוכן מרומים", הוא יושב למעלה 

ומסבב כל הסיבות. ממכונית לא ניתן לראות הכל מה שיש 
למטה, אבל ממטוס כן יכול לראות, כי הוא למעלה.

"אם  אומר  רש"י   - לפרשה?  שמעון  רבי  בין  הקשר  מה 
בחוקותי תלכו" שתהיו עמלים בתורה, עם זה שנהיה עמלים 
אומר,  שמעון  ור'  החוקים.  את  לשמור  קל  יהיה  בתורה 
תורה  שנלמד  זה  עם  הוא,  חד  הוא  בריך  וקודשה  אורייתא 

יהיה קל לעבוד את ה'! 
מ. ק.

משה קלצקין כשם שהקב"ה לכל כך רשב"י לכל!  
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"אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי 
גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו. והשיג 
לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשובע 

וישבתם לבטח בארצכם" וכו'. )ויקרא כו, ג – ה(
'רוח חיים': הנה יפלא, אחרי  שואל הגר"ח מוואלוז'ין בספרו 
גשמיכם  ונתתי  וגו'  תלכו  בחוקותי  "אם  בתורה  כתוב  אשר 
בעתם", וכל טובות העולם הזה מובטחות לשומרי תורה, מה 

זה אשר העובד ה' ידכה וישוח?
הן  כל המצוות  כי בשורש,  הוא,  הגר"ח: אבל הטעם  ומבאר 
מעוררות רב טוב ושפע עצום בכל העולמות, ומכוחן יורד מזון 
ורווח. אך אם עושי המצוות מעטים הם, ואין צינורות לשפע 
הטוב רק מהמעטים – וה' יתברך שמו ברחמיו חפץ חסד רוצה 
נוטל   – ראוים  לאינם  גם  אדם  בני  לכל  ושפע  חיים  שיהיה 

השפע מהמעטים השרידים יראי ה' ומחלק לכל בני אדם.
וכמו  מגיע,  אינו  לעצמו  הכל,  בא  שבשבילו  למי  ולפעמים 
כולו  העולם  "כל  ב(:  יז,  )ברכות  דוסא  בן  חנינא  רבי  על  שאמרו 
דרך  לשון  'בשביל',  השל"ה  ]ופירש  בני  חנינא  בשביל  ניזון 

לו  די  בני  וחנינא  היחיד'[,  'שביל  'שביל הרבים'  כמו  וצינור, 
בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, וכי רק צינורו היה מוריד 

שפע לעולם, ולעצמו לא היה מגיע, כי היה מסתפק במועט.
ולכך מגיע לצדיק חלק הרשע בגן עדן כמאמר חז"ל )חגיגה טו, א(, 

כי הרשע לקח מחלקו של הצדיק בזה העולם .
ולכן  ניזון כל העולם.  גמ"ח שמקיים הצדיק, שמחלקו  וזהו 
כשנטל רבי חנינא בן דוסא כרעא דדהבא )תענית כה, א( רמזו לו 
ועבודה שהם שני  שיאכל על פתורא דב' כרעי היינו תורה 
חלקו  לקח  כאשר  כי  לו.  יחסר  וגמ"ח  סמכין,  תרין  רגלים, 
לעצמו יהיה נגרע שפע מההמון להחיות עם רב שהיו אוכלים 
זו, ושאר צדקה וגמ"ח אינן  חלקו, ואם כן אינו מקיים גמ"ח 
חז"ל  וכמאמר  עת  בכל  צדקה  עושה  זה  כי  זה.  נגד  כלום 
)כתובות נ, א( זה המפרנס בניו וכו' , וכל שכן המפרנס כל העולם 

כולו. ולכן אמרו על רבי חנינא בן דוסא )ברכות יז, ב( "אבירי לב 
הרחוקים מצדקה" )ישעיה מו, יב(, שלא רצה בצדקה של המפרנס 
בניו וכו' כנ"ל ונתאכזר עליהם, משום שבחר בגמ"ח של כל 

העולם.

'וחנינא בני די לו בקב חרובין אחד' 

אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם". 
)ויקרא כו, ג(

ביאר מרן הגרא"מ שך: בנימוסי מלך בשר ודם המחוקק 
חוקים לעמו, לא שייך לומר שהעם 'הולך' בחוקיו, אין 
תכלית  וכל  החוקים,  בקיום  ]התעלות[  'הליכה'  שום 
קיומו  את  לאפשר  כדי  רק  נועדה  החוק  של  שמירתו 
אין  ואכן,  המלך.  של  ומשטרו  שלטונו  של  ושמירתו 
כל מעלה וחשיבות לאדם שנזדמן לו לקיים את החוק 

פעמים רבות יותר מאשר זולתו.
ליעקב  דבריו  "מגיד  ובמצוותיה.  בתורה  כן הדבר  לא 
חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי ומשפטים 
בל ידעום" )תהלים קמי, יט–כ( חוקי התורה הם "חוקי חיים". 
אין מטרתם ותכליתם רק בעצם קיומם המעשי, אלא הם 
נועדו כדי שיושפע האדם על ידם, יתאחד עמם ועם נותן 

החוקים, 'ישראל, קודשא בריך הוא ואורייתא חד".
ניתנו לאדם מישראל כדי ש'יהלך' עמהם,  חוקי התורה 
שיתעלה על ידם, וככל שיוסיף ויקיים עוד חוק ועוד חוק, 

יתעלה ויתקרב אל יוצר כל.
כל  אליהו  דבי  "תנא  ב(:  )כח,  במגילה  חז"ל  אמרו  הנה 
השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, 
שנאמר "הליכות עולם לו" )חבקוק ג, ו(, אל תקרי 'הליכות' 
אלא 'הלכות'". ולכאורה מדוע ענין ההלכות לא נכתב 
להדיא בקרא, ורק נלמד ברמז מלשון 'הליכות' על ידי 
הדרשה 'אל תקרי הליכות אלא הלכות'. אך בא הנביא 
הולכים  ידה  על  הליכה,  זוהי  תורה,  מהי  בזה  ללמדנו 

ומתעלים. זוהי מהותן של הלכות התורה.
*

והאריך בענין זה מרן הגר"י צדקה בספר "קול יהודה": 
ואמנם  "תלכו",  המשמעות  מה  תלכו",  בחקתי  "אם 
הביאור בזה, כי ידוע ההפרש בין אדם לבהמה, האדם 
לא נולד 'שלם', אחר לידתו אינו יודע לאכול, לדבר, 

שמגיע  עד  ומתפתח  הולך  לאט  לאט  ורק  וללכת, 
לשלימותו. לעומת זה, אצל הבהמה, "שור בן יומו קרוי 
נולדה  לא  כי הבהמה  זה ללמדנו  וכל  ב(,  סה,  )ב"ק  שור" 
ביום  היא  כך  לידתה,  ביום  שהיא  מה  להשתלמות, 
מיתתה, אין לה השתלמות עצמית, ואילו האדם נולד 

להשתלמות, וכל יום ויום הולך ומוסיף.
היות  למטה,  עיניה  שהבהמה  המפרשים,  ביארו  ולכן 
שאין לה כל השתלמות עליונות רוחנית, וכל שאיפתה 
כי  עיניה למטה בארץ  לכן  ולאכול,  לאכול  רק למטה 
והולך  למעלה  עיניו  האדם  משא"כ  נזונית,  היא  משם 
בקומה זקופה, ומסתכל בעליונים שממיים ולא ארציים.

ללכת  נוצר  האדם  כלומר,  "אם בחקתי תלכו"  וזהו 
ולהתקדם  להוסיף  אם  כי  אחד,  במצב  לעמוד  ולא 
מהלכים  לך  "ונתתי  ז(  ג,  )זכריה  הכתוב  ]וכמאמר 
כי  "מהלך",  נקרא  שהאדם  האלה",  העומדים  בין 
ההולכים  אדם  בני  ישנם  ויעודו[.  מציאותו  זוהי 
בענייני  גשמיים,  בעניינים  רק  אבל  ומתקדמים, 
האדם  משא"כ  לבהמה,  דומים  והם  הזה,  עולם 
עיקר  כי  רוחניים,  בעניינים  ומתקדם  הולך  השלם, 
"אם  אומרו  וזהו  ברוחניות.  להתקדם  היא  יצירתו 
ולא  ללכת  צריך  אדם  כל  כלומר,  תלכו",  בחקתי 
לעמוד, אבל לאן ללכת, אם "בחוקותי תלכו" כלומר, 

להתקדם בעניינים רוחניים.
ועל פי זה נראה לבאר מאמר רבותינו בסוף מסכת נדה 
ומס' מגילה כ"ח "תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל 
יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב, שנאמר "הליכות עולם 
לו" אל תקרי הליכות אלא הלכות". וצריך להבין למה 
הנביא  בא  אלא  הלכות,  יכתוב  "הליכות"  הנביא  כתב 
"הליכות"  גם  צריך  ללמדנו שלא מספיק הלכות אלא 
יעמוד  ולא  הליכה,  של  במצב  יהיה  שתמיד  כלומר, 

במקום אחד. 

חוקי התורה ניתנו לישראל כדי שיהלכו עמהם ויתעלו על ידם
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"אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי 
פריו.  יתן  השדה  ועץ  יבולה  הארץ  ונתנה  בעתם  גשמיכם 
והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם 

לשובע וישבתם לבטח בארצכם" וכו'. )ויקרא כו ג – ה(
יש לעיין, דבברכות שמבטיחה התורה על קיום רצון ה', אין 
ברכות החורגות מדרך הטבע, רק הובטחנו שהבריאה תאיר 
לשובע  לחם  ויהיה  בעיתם,  גשמים  ויהיו  לנבראים,  פניה 
בדרך  שקיימים  דברים  הם  אלו  וכל  מלחמה,  תהיה  ולא 
הטבע, משא"כ כשלא עושים רצון ה' אזי הקללות הם באופן 
בפנים  כמבואר  נוראים,  בדברים  הטבע  מגדר  היוצא  חריג 

הכתובים, ומאי שנא.
ויש מבארים על פי מה שכתב הר"מ בפיהמ"ש )פרק חלק( דהרי 
שכר מצוות בהאי עלמא ליכא, כמבואר בקידושין )לט, ב(, ואם 
זה  דאין  וביאר הר"מ  כן מהו שמבטיחה התורה כאן שכר, 
שכר כי אם הבטחה שתהיה לנו אפשרות לעבוד את ה' בלי 
הפרעה גשמית, אבל שכר על המצוות עצמם עין לא ראתה, 
ולכן לענין המצוות לא כתוב אלא שהבריאה תתנהג באופן 
שיאפשר עבודת ה' ללא הפרעות, אך אין זה שכר, ולכן אין 

בזה דברים היוצאים מדרך הטבע, אבל לענין העונשים הרי 
זה עונש, ובזה יש רח"ל דברים נוראים בתור עונש.

וביותר מבואר ברמב"ן )שם פרק כו, ו( וז"ל: 'ובהיות ארץ ישראל 
על השלמות תשבות רעת מנהגם ויעמדו על הטבע הראשון 
שהבריאה  דהיינו  עכ"ל.  יצירתם',  בעת  בהם  הושם  אשר 
כולה תהיה בתכלית התיקון כפי שהיה בתחילת הבריאה 
שום  ללא  ובזמנו  בעיתו  היה  והכל  למישרים  הלך  דהכל 
את  לשמש  תפקידה  טבעה  מעצם  דהבריאה  קילקול, 
הברואים ולהיטיב עימם, אם אך לא יקלקל האדם את מעשיו 
זו  הבטחה  והנה  כולה.  לבריאה  וקלקול  ירידה  גורם  שזה 
שמבטיחה התורה "ונתתי גשמיכם בעיתם" ושאר ההבטחות, 
ופרש"י: שתהיו עמלים  מותנת בכך שאם בחוקותי תלכו, 
בשביל  נבראה  כולה  דהבריאה  הוא,  בזה  והיסוד  בתורה. 
עמלי תורה, כדרשת חז"ל על הפסוק "בראשית ברא" בשביל 
ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית, 
עיין רש"י )בראשית א, א(, וכל ההבטחות לפעולתה התקינה של 
הבריאה היא לאפשר לעמלי תורה את העסק בתורה ללא 

הפרעות.

אם יעמלו בתורה הבריאה כולה תהיה בתכלית התיקון כפי שהיה בתחילת הבריאה
דברים מאת הגאון הגדול רבי גבריאל טולדאנו זצ"ל ר"י אור ברוך

קביעת עתים לתורה בגדר חוק ולא יעבור
ישנם  בתורה  והלא  "בחוקותי",  הלשון  כוונת  מה  לדקדק  יש 
גזירת מלך בלא  ולא רק חוקים שהם  הרבה משפטים שכליים 

טעם, ולמה נקטה התורה כאן דווקא את החוקים.
להורות  בא  "בחוקותי"  דלשון  הגר"מ שטרנבוך שליט"א,  וביאר 
שסדרי לימוד התורה יהא אצל האדם בגדר "חוק" ]בחינת "חוק 
ולא יעבור"[ שלא שייך לוותר עליו בשום פנים ואופן. וזהו יסוד 
להיפטר  היאך  תירוצים  מחפש  שאינו  תורה  בן  של  ההצלחה 
תמיד  ימצא  בוודאי  אזי  תירוצים,  יחפש  שאם  ומשום  מחובתו, 
תירוצים לפטור עצמו - ולעולם לא יהא עמל בתורה, אבל אם יקבע 
את לימוד התורה אצלו כחוק ולא יעבור, שהוא לומד כך וכך שעות 

באופן קבוע, ולעולם לא יצליחו לטרדו מזה, אז יצליח בלימודו. 
מקום  שאין  יידע  מיד,  לימודו  תוצאות  את  יראה  לא  אם  ואף 
להתייאש, שאם יתעקש וימשיך הלאה אז בודאי יראה סייעתא 
דשמיא וברכה בלימודו, ולבסוף יהנה כשיראה את תולדות עמלו.

*
חוקה חקק ה' שישנן האדם את לימוד תדיר

התורה  הכתוב עמל  "וטעם שקרא  בזה:  פירש  החיים"  וב"אור 
חוקה , לצד שיש בה מצוה אפילו ללמוד דברים שלמדם פעמים 
חקק.  חוקה  התורה  בעסק  ה'  חפץ  כי  אצלו,  נטועים  והם  וג' 
)קהלת רבה פ"ג(  כי לטעם שילמוד האדם תורה  ותמצא שאמרו ז"ל 

בחשק תמיד גזרה חכמתו יתברך שיהיה האדם לומד ושוכח .

אם בחוקותי תלכו - מדוע לשון "חק"?

"וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי 
אברהם אזכור והארץ אזכור". )ויקרא כו, מב(

יצחק  "יעקב  אחורנית,  האבות  נמנו  למה  חז"ל,  שואלים 
ואברהם", ולא כפי סדר הדורות, "אברהם יצחק ויעקב"?

ומתרצים חז"ל בספרי, הובא ברש"י: "כלומר, כדאי הוא יעקב 
הקטן לכך, ואם אינו כדאי הרי יצחק עמו, ואם אינו כדאי הרי 

אברהם עמו שהוא כדאי".
וב'אור החיים' כתב: "פירוש, אם תספיק זכות יעקב מה טוב, 

ואם לאו אוסיף מה שלמעלה ממנה שהיא ברית יצחק, ואם 
לא תספיק אצרף מה שלפניו ברית אברהם".

והגר"ח קניבסקי בספרו 'טעמא דקרא' כתב, דלפי פשוטו יש 
תחלה  שנזכר  הנזכר  ודרך  "וזכרתי",  דכתיב  משום  ליישב, 
עוד  הרחוק  כך  ואחר  יותר  הרחוק  כך  ואחר  סמוך  היותר 
כלשון  תורה  דברה  זה,  שייך  לא  הקב"ה  דלגבי  ואף  יותר, 
בני אדם, ומכל מקום אי לאו דרשת חז"ל לא היתה התורה 

כותבת כן.

הטעם למה נמנו האבות אחורנית

וכל ערכך יהיה בשקל הקדש עשרים גרה יהיה השקל". )ויקרא 
לפעמים  מצוי  דהנה  רמז,  בדרך  הפסוק  לפרש  יש  כה(.  כז, 

לא  פוטר עצמו מחיוב צדקה בטענה שהוא כבר  שהעשיר 
היה  פעם  אם  שאפילו  וטוען  כבראשונה,  בעסקיו  מרוויח 
מוזיל מכספו ביד רחבה לצרכי צדקה, אבל עכשיו הוא נקלע 
לאיזה קושי מסוים בעסקיו עד שהוכרח לקצץ בכספי צדקה. 
אמנם אמיתות טענה זו נמדדת באופן הנהגת העשיר בשאר 
שאינו  בו  וניכר   - הוצאותיו  בכל  מקצץ  הוא  שאם  צרכיו, 
שהוא  דבריו  צדקו  אז  כבראשונה,  ועשירות  ברחבות  נוהג 
מוכרח לקצץ גם בכספי צדקה, אבל אם בהוצאותיו הפרטיות 

הוא עדיין חי בלוקסוס כמנהג הגבירים, ולעומת זאת בכספי 
צדקה הוא מקצץ, אזי אין שום הצדקה לטענתו, כי אפילו 
אם יש לו קושי בעסקיו, אין לו לקצץ רק בכספי צדקה, אלא 
עליו לקצץ גם לצורכי גופו באותה המידה שבה הוא מקצץ 
לכספי צדקה. ובזה יש לפרש מאמר הכתוב "וכל ערכך יהיה 
בשקל הקודש" - והיינו שתמיד צריך האדם למדוד את "כל 
ערכך" והיינו את כל צרכי גופך והנאותיך, לפי מידת הנהגתך 
ב"שקל הקודש" - והיינו בכספי הצדקה שהם למטרת קודש, 
שאם בא לקצץ ב"שקל הקודש" - בכספי צדקה, יקצץ בשווה 

למה שמקצץ ב"כל ערכך" והיינו בכל צרכיך.

צמצום בכספי צדקה - כפי הצמצום בצרכי עצמו


