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"אם אדוניו יתן לו אשה וגו' האשה וילדיה 
 תהיה לאדוניה" )כא, ה(

זי"ע, יצר הרע בא לאדם  אמר הרה"ק רבי זאב מזיטומיר
בטענה: הרי יש לך אשה וילדים, והנך מחויב למזונותיהם. צא 
לרחוב ודאג לפרנסה, ומדוע אתה מתבטל. וזה נרמז בפסוק 
'אם אדוניו יתן לו אשה וגו', על כך יש להשיבו: 'האשה וילדיה 
תהיה לאדוניה', הם שייכים להשי"ת, והוא ידאג לפרנסתם. 

משיך לעסוק בעבודת השי"ת, ויבטח באדוניו 'והוא יצא בגפו' י
 )יגדיל תורה( שימציא להם פרנסתם. 

 

"והגישו אדניו אל האלוקים והגישו אל הדלת 
או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע 

 ועבדו לעלם" )כא, ו(
ומה ראה אזן להרצע מכל שאר אברים שבגוף, אמר ר׳ ”י: ”רש

ר סיני לא תגנוב והלך וגנב יוחנן בן זכאי אזן זאת ששמעה על ה
יש להבין, שמחמת זה הטעם היה ראוי יותר שמיד ”. תרצע

ירצע באזנו כעונש על הגניבה, ומדוע רוצעים את האוזן על דבר 
 הגניבה רק אחרי שאינו רוצה לצאת?

שכיוון שצריך להשיג את הכסף כדי לשלם את הגניבה, ולצורך 
מיים. אמנם, כעת כך הרי נמכר, לא רצתה התורה להענישו פע

שאומר שאינו רוצה לצאת, מתברר שכל המכירה כלל לא 
נחשבה לו כעונש, על כן, דוקא כעת רוצעים את אזנו כעונש על 

 )לקט אמרים למהרי"ל דיסקין( הגניבה.
 

"וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה מעם 
 מזבחי תקחנו למות" )כא, יד(

ינו ז"ל במסכת יש לומר ברך צחות, על פי מה שאמרו חכמ
שבת )קנו.( כי מי שנולד במזל מאדים יהיה שופך דמים, 
ותקנתו שיהיה טבח או מוהל. וזהו המובן כאן, כי יטען הרוצח 
בערמה להגנתו שנולד במזל מאדים, ועל ידי זה יש לו נטייה 
לשפיכות דמים. 'מעם מזבחי תיקחנו למות', כלומר, המזבח 

דו לשנות המזל על ידי שיהיה מוכיח שמגיע לו עונש, כי היה בי
 )כרם הצבי( מזובח זבח, טבח או מוהל. 

 

"וכי יריבו ואנשים והכה איש את רעהו..." 
 )כא, יח( 

הריהו מכה את רעהו  –המלשין ומדבר לשון הרע בחברו 
בסתר, והוא גרוע מן המכה את רעהו "באבן או באגרוף". 

אך  "שבתו יתן ורפא ירפא", –להכאה בידיים יש רפואה 
למלשינות וללשון הרע אי תרופה. לפיכך רמזה התורה: "והכה 

רעהו הוא ויכול להתפייס עמו.  –את רעהו", אף על פי שהכהו 
 אבל אחר לשון הרע אין חיים.

 יבישיץ זצק"ל(י)רבי יונתן א
 

"אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונכה 
 המכה" )כא, יט(

יש להתבונן מדוע אינם מענישים את המכה חבירו על הביטול 
תורה שגרם לחבירו על ידי שהכה אותו ויושב בבית ואינו יכול 
ללכת ללמוד תורה, והתשובה היא כי אנו רואים שהוא מבריא 
ויוצא לטייל ברחוב ולא ינצל את הזמן ללמוד תורה אז ונכה 

 )פרדס יוסף( המכה מפצוי על ביטול תורה.
 

 ורפא ירפא" )כא, יט("
הגמרא )ב"ק ה(: דברי רבי ישמעאל אומר: "ורפא ירפא", מכאן 
שניתנה רשות לרופא לרפאות. למרות שהחולי הגיע מידי 
שמים אך נתן הקב"ה היתר לרופא לרפא את החולי. אך חס 
וחלילה אל יבעט בייסורים, כפי שאומר הגאון מווילנא: "אלמלי 

 ידינו ורגלינו ביום המשפט".הייסורין לא היינו מוצאים 
 

"ונתת נפש תחת נפש עין תחת עין שן תחת 
 כד(-שן יד תחת יד רגל תחת רגל" )כא, כג

בדרך הדרש מבארים זאת כך: מרמז על התשובה "ואם אסון 
יהיה" = חטאים גדולים, "ונתת נפש תחת נפש" יהפוך את 
הנפש הבהמית לנפש טהורה: עין = ראיית דברים מקולקלים 
לדברים טובים. שן = מאכלות אסורות. יד = עשיית עברות 
 בידיים. רגל = רגלים ממהרות לרוץ לרעה ימהרו לבית המדרש.

לפני שחזר בתשובה: יד רגל שן עין = ירשע. אחר שחזר 
 בתשובה: עין שן יד רגל = עשיר. 

 

 "עין תחת עין" )כא, כד(
בפסוק מוזכר ארבעה איברים ע'ין ש'ן י'ד ר'גל ,שזה ר"ת 
"עשיר" אדם צריך להרגיש עשיר שיש לו איברים אלו שלמים 

תמיד  שקיבל מהקב"ה, ולא יתלונן על מה שחסר לו אלא יודה
 )רבנו אפרים( על מה שיש לו.

 

 "אם המצא תמצא בידו הגנבה" )כב, ג(
דברים בעבודת השם צריך ללמוד  'ל אמר: בג”הרבי ר׳ בונם ז

מגנב, א. גנב אינו עצל ובלילה וקור וגשם הולך לגנוב, ב. אם לא 
עלתה בידו בפעם הראשון לא יניח עד שיעשה הגניבה, ג. אף 

ת עצמו, כן בעבודה לא יתעצל ולא לגניבה קטנה לא ימנע א
 ייעף ואף למצוה קלה יזהר כגדולה:

ובספר עשר אורות ]מערכה א אות כ[ איתא בשם הרב הקדוש 
ל ג׳ דברים צריך ללמוד מתינוק, א. שהוא ”המגיד ממעזריטש ז

תמיד שמח, ב. שאינו יושב בטל, ג. שבוכה על כל דבר 
ודתו בלילה, ב. אם שמבקש, ומגנב צריך ללמוד ז׳ דברים, א. עב

לא השיג מבוקשו בלילה אחת יגמור בלילה שניה, ג. אהבה של 
הגנבים זה לזה, ד. מוסר נפשו גם על עבור דבר קטן להשיגו, ה. 
כל עבודתו אינו נחשב בעיניו כי בבוקר מוכר מה ששווה הרבה 
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בעד פחות שבמטבעות, ו. מקבל כל מיני עינויים והוא באחד 
  נותו יפה לו לא יחליפנו בשום דבר:שאינו יודע, ז. אומ

 )פרדס יוסף( 
 

"עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען 
 אליהם ישלם שנים לרעהו" )כב, ח(

וח אל המהרי"ל דיסקין זצ"ל הגיעו שני אנשים לבוררות. הויכ
ביניהם היה על סכום כסף גדול, כחמשת אלפים רובל. השלישו 
בידו את סכום הכסף, עד שיפסוק. לאחר מספר ימים הופיע 
אחד מבעלי הדינים ואמר שהוא חיב לקבל למשך יומיים 
אלפיים רובל מתוך הסכום שהפקידו אצל הרב. אמר לו 
המהרי"ל דיסקין: "הבעיה היא שהחבר שלך הקדים אותך כבר 

תמול ובקש שלשת אלפים רובל", נזעק המתדיין ושאל: א
"האם הרב נתן לו, הלא הפקדנו את הכסף אצל הרב מתוך 
אמונה". הרגיעו הרב שהוא לא נתן פרוטה וגם לך לא אתן עד 

 שאפסוק בדין.
 

"כי יתן איש אל רעהו חמור או שור... לשמור" 
 )כב, ט( 

בו את "פרשה ראשונה נאמרה בשומר חינם, לפיכך פטר 
הגניבה... ופרשה זו אמורה בשומר שכר לפיכך אינו פטור אם 

 נגנבה" )רש"י.(
ה'סבא' מנובהרדוק, רבי יוסף יוזל הורביץ, פנה בשאלה אל רבי 
איצל'ה פטרבורגר: הוא מכהן כראש ישיבת נובהרדוק, הן 
בענייני הרוח והן בענייני הגשם. כספי הישיבה מגיעים אליו 

רבנים ולעובדים. האם עליו להפריש והוא מחלק משכורות ל
 מכספים אלו גם עבורו?

את הסיפור סיפר רבי שלום שבדרון, שהדגיש, שאין נפקא 
מינה מה הניע את ה'סבא' מנוברדוק לשאול את השאלה ,האם 
קשיי הפרנסה, או שמא עניין רוחני שטרד אותו. אך מן 
התשובה שקיבל, נקבל מושג כיצד לפעמים עובד היצר הרע 

 בין שגם כאשר ברור לנו משהו, דעת תורה תמיד כדאית.ונ
וכה השיב לו רבי איצל'ה: אם אינך נוטל כסף מן הישיבה ,הרי 
שהינך שומר חינם. לעתים תחוש רפיון ותחפוץ להשליך 
מעליך חלק מן העול, שכן אינך מחויב בדבר ואינך מקבל שכר. 

מר שכר מן הדין עליך ליטול משכורת מן הישיבה, בכך תהיה שו
 )במחשבה תחילה( ותחויב באחריות רבה יותר ...

 

"כל אלמנה ויתום לא תענון אם ענה תענה 
אותו כי אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע 

 כב( -צעקתו" )כב, כא
כל הביטויים בפסוק זה כפולים: ענה תענה, צעוק יצעק, שמוע 
אשמע. הטעם לכך הוא, שבכל סבל שמסבים להם, סבלם הוא 

אבים לא רק את הסבל עצמו ,אלא נזכרים גם כפול: הם כו
למשל, היתום חושב בלבו, שאילו ) דשבאובדנם וחיים אותו מח

. ולכך רומזת התורה (היה כאן אביו, לא היו מתייחסים אליו כך
 (הק' אלשיךה "פ)ע בכפל המלים. 

 

"אם ענה תענה אותו כי אם צעק יצעק אלי 
 שמע אשמע צעקתו" )כב, כב(

מסופר על רבי אריה לוין זצ"ל שכדרכו בקדש היה מקרב 
יהודים הרחוקים מהיהדות ומרבה בגמילות חסדים. יום אחד 

לות בני אדם הלך לבקר בבית החולים של חולי נפש שאין ברגי
לבקר אותם וראה שמכים אחד מהחולים, שאל לפשר הדבר, 
ואמרו לו אדם זה הינו מסכן ועושה שטויות, ובהיות שאין לו אף 
אחד ממשפחתו שיגן עליו לכן מכים אותו על כל שטות קטנה. 
מיד צעק הרב ואמר: אני הדוד שלו! כששמעו את דברי הרב 

אדם הזה צריך לנהוג בו כולם נבהלו ואמרו אם דוד שכזה יש ל
 כבוד.

ואכן כך היה, מאותו זמן התנהגו עמו אחרת בצורה הנאותה לו, 
ומאותו פעם הקפיד הרב לבקר את אותו חולה פעם בשבוע, 
ובכל פעם היה מביא לו ממתק אחר. ופעם לא יכל הרב ללכת 

  .ח את בנו שילך לבקר את אותו מסכןושל
 )לבוש יוסף(

 

"אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא 
 תהיה לו כנושה'" )כב, כד( 

 הוי מסתכל בעצמך כאלו אתה עני" )רש"י(  -"את העני עמך
צריך ביאור, האם כדי לתת הלואה כספית לעני צריך האדם 
להסתכל על עצמו כעני, לכאורה מספיק שיודע שאדם זה עני 

 ונזקק להלואה?
ביאר הסבא מקלם זצ"ל: אכן אין די בידיעה שהוא עני וזקוק 

ב בצורה מושלמת, להלואה. אלא, צורת המצוה היא להיטי
להזדהות עם המקבל ולהרגיש בתוככי פנימיותו את הרגשותיו 
ותחושותיו של המקבל. כדי לבוא באמת להרגשה כזו, על 
האדם להסתכל על עצמו כאילו הוא בעצמו עני. רק כך יוכל 
להזדהות אתו הזדהות אמיתית ומוחלטת. ורק על ידי כך ידע 

 הלואה בשלימות. איך להתייחס אליו ואיך לתת לו את ה
 

פתגם זה: ביתם היה שגור -בפיהם של חסידי אדמו"ר הזקן ובני
 , מצוי גם חלקך. ךבפרנסה שהקב"ה מעניק ל

 )ספר השיחות תש"ג(
 

 )כב, כד( "לא תשימון עליו נשך"
סיפר האדמו"ר ר' דוד משה מטשורטקוב זצוק"ל, שהנודע 

, ולא רצה (נדוניא)ביהודה ז"ל, נשא אשה בת עשיר, ונתן לו נדן 
ליתנו לבנק שלא יכשל באיסור 'ריבית' ח"ו, והיה תחת ידו 
בתיבה בחדר שלמד בו, פעם אחת בא איש אחד ואמר לו שיש 

ועשה שידוך, ומחמת  לו בת שכבר הגיעה לפרק בתולה נישאת,
שלא יוכל לסלק הנדוניה, וצרכי נישואין אין לו, יתנתק השידוך 
ח"ו, לקח מרן הנודע ביהודה את צרור הכסף מהתיבה ושאלו 
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כמה אתה צריך, אמר לו האיש שלש מאות רובל, שהיה אז 
סכום עצום, ומרן הגאון הנודע ביהודה נתן לו תיכף סך מאתים 

סך עשרה רובל תוכל להמציא לך על ותשעים רובל, ואמר לו ה
ידי אחר, ויען כי אמרו חז"ל )תנחומא עקב ו'( אין המצוה 
נקראת אלא על שם גומרה, על כן לא אוכל להתגאות שאנכי 
עשיתי המצוה הגדולה, ומשום כך נתתי לך פחות עשרה רובל, 

 וסיים הרה"ק מטשורטקוב שמזה זכה הנודע ביהודה לגדלותו. 
 גליון ז' עמוד לז( )קובץ נחלת צבי

 

    ״אם כסף תלוה את עמי את העני עמך״
 כד(  )כב,

גדולה גמילות חסדים מן הצדקה, שבגמילות חסדים ״העני 
הוא יכול להוסיף ולהיות עמך, כשווה בין שווים, ולא  -עמך״ 

 יראה עצמו מושפל ומבוייש.
 )ספר הדרוש( 

 

   "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך" 
 )כב, כד(

דוד המלך אומר בתהילים 'הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת 
שיך הק 'שהכסף והעשירות האדם משאיר לעד' ומפרש האל

בעולם הזה לאחר אריכות ימיו ושנותיו ולא לוקח אותו למעלה 
רק מצוות ומעשים טובים והכסף שנתן לצדקה או לשאר מצות 
זה לוקח עמו לעולם הבא וזהו הפירוש 'הון ועושר בביתו' נשאר 
בביתו אבל 'וצדקתו' הצדקה שעשה עם הכסף עומדת לעד גם 

בא מלווה אותו עד למעלה, וזהו הפי 'כאן אם כסף בעולם ה
תלוה איזה כסף מלוה את האדם לעולם הבא את העני מה 

 )נועם מגדים(  שנתת לעני עמך זה ישאר עמך.
 

 "את העני עמך״ )כב, כד(
ה׳צמח צדק׳ אמר לבנו, הרבי המהר״ש: כאשר יהודי עוזר 
לחברו בפרנסתו, אפילו הוא מסייע לו להרוויח שבעים 

נפתחים לפניו כל שערי ההיכלות -קופיקות במסחר העגלים 
 העליונים. 

 

 "את העני עמך״ )כב, כד(
תמורת גמילות חסדים אין צריך לומר ׳תודה׳, כשם שלא צריך 
להודות למי שמתעטף בטלית ומניח תפילין בתפילה. את גומל 

 החסד יש לברך בברכת ״תזכו למצוות״.
 )הרבי הריי"צ מליובאוויטש( 

 

 "מדבר שקר תרחק" )כג, ז(
פעם הגיעו עסקנים אל הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ״ל עם 
בקשה מיוחדת ובלתי שיגרתית: ישנו תלמיד חכם שהעלילו 
עליו עלילה שפלה והמשטרה עצרה אותו. כעת ברצונם לארגן 
הפגנה גדולה שתאלץ את המשטרה לשחררו ומבקשים 

ום על השתתפתו בהפגנה ועל ידי כן מובטח מן שהגרי״ש יחת
הסתם שרבבות אנשים יגיעו להפגנה ואז המשטרה לא תוכל 
להשתלט על המצב ותאלץ לשחרר את העצור מכלאו. השיב 
להם הגרי״ש: כיצד אוכל לחתום לכם על השתתפותי בהפגנה 
כאשר יודע אני שבאמת לא אוכל להגיע מחמת חולשתי, היאך 

בנפשי ולחתום על דבר שאינו נכון ואינו  אוכל לעשות שקר
אמיתי. ואף שהדבר הוא לטובתו של העצור, אבל צריך לדעת 

  שלא יתכן במציאות שמשקר ייצאו דברים טובים.
 )מפי הגר״י זילברשטיין שליט״א( 

 

 מדבר שקר תרחק )כג, ז(
ל, שישנם מקרים מסויימים שהותר לשנות, כגון מפני ”ובחז

מ כג, ב( שבג׳ דברים משקרים אף ”גמי )בהשלום או כדאיתא ב
ל סיפר ”ח קנייבסקי: אבא זצ”ח. עוד דוגמא לדבר סיפר הגר”ת

לי שבזמן המלחמה למי שלא היה דרכון היה זה סכנת נפשות 
והיו יורים בו פעם אחת הלכו שני בחורים לאחד היה דרכון 
ולשני לא, ולפתע ראו חייל. אמר זה שהיה לו דרכון לחבירו 

ד ואילו הוא ירוץ. כשרץ החל הגוי לרדוף אחריו עד שיעמו
שתפסו וביקשו דרכון, והלה הראה שיש לו. כשנשאל מדוע 
רץ? השיב כי הוא חולה מעיים והרופא ציווהו לרוץ בכל יום 
כשעתיים. שאלו הגוי: הרי ראית שרודף אני אחריך ומדוע לא 

 ה()דרך שיחבו: חשבתי שגם אתה חולה מעיים...עצרת? והשי
 

 "מדבר שקר תרחק" )כג, ז(
הרבי רבי אלימלך מליז'נסק זי"ע אמר פעם לחסידיו שהוא 
סמוך ובטוח אחרי אריכות ימים ושנים הוא יזכה בחיי עולם 
הבא, וכל זה משום מה, כי אמר כשישאלו אותו בעולם העליון 
בעולם האמת האם עסקת בתורה למטה ואז אגיד "את כל 
האמת" לא קיימתי מצוה זו כהלכתו, מיד יפסקו בבי"ד של 
מעלה שבגלל דברי האמת שבגלל דברי האמת שבפי מגיע לי 

 עולם הבא.
 

 "מדבר שקר תרחק" )כג, ז( 
בזמן שנאלץ ה"סטייפלער" לשרת בצבא רוסיה, הוטל עליו 
לשמור באחת המשמרות על בית חולים מסוים, ההוראה 
הייתה כי כאשר יראה איזו תנועה חשודה יירה ברובה, והם 

ם לכוננות. ה"סטייפלער" שהיה עייף יכניסו את כל בית החולי
מעמל היום, נרדם על משמרתו ונפלט כדור מרובהו, מיד 
הכניסו את כל בית החולים לכוננות והכל ציפו בחרדה לבאות, 
כשלא אירע מאומה, נרגע, יצאו ושאלו את הסטייפלער מה 
אירע ומדוע ירה. באותו רגע חלף הרהור בלבו, הן יכול הוא 

תרץ עצמו שראה משהו חשוד ולכן ירה, אך לשנות מהאמת, ול
תיכף נחרד ממחשבה כזו שיוציא ח"ו דבר שקר מפיו, והחליט 
בעזות קדושה לומר להם את האמת! הוא ענה בפשטות: 
"נרדמתי על משמרתי ונפלט לי כדור מהרובה". תיכף ומיד 
תפסוהו ואסרו אותו במקום אשר הפושעים הגדולים אסורים 

למוות בתליה. לימים סיפר ה"סטייפלער" כי שם, וגזרו את דינו 
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לא פחד ולא חשש כלל, גדול היה בטחונו בהשי"ת כי יצילהו, 
שהרי "שומר מצוה לא ידע דבר רע", ולכן אף שבדרך הטבע לא 
היה נראה איזה פתח להצלה, אך היד ה' תקצר? ואכן, ישועת ה' 
כהרף עין, לאחר שלושה ימים חל יום ההולדת של הקיסר, 

נו חנינה להרבה אסירים בטחוניים, ובתוכם היה הסטייפלער ונת
 שיצא לחופשי.

 

 "מדבר שקר תרחק..." )כג, ז(
ר' שמחה זיסל, תלמידו של ר' ישראל סלנטר ז"ל, הוא וגיסו, 
קיבלו עליהם להישמר ולהיזהר ממידת השקר. קרה מקרה 

בה לו כאבים עצומים, וגנח וצעק נ"ל חלה מחלה שהסשגיסו ה
לבו עד שבני ביתו לא יכלו לסבול את יללתו. והנה קרה  מנהמת

מקרה נפלא: ר' שמחה זיסל בא לבקרו ואחרי שהלך ממנו חדל 
תרופה החולה לצעוק. שאלו את ר' שמחה זיסל איזה סגולה או 

: ר' שמחה זיסל בתמימותו נהענתן לו שהשקיט את כאביו? 
לו שקיבלנו  אינני נותן תרופות ומכל שכן סגולות, רק הזכרתי

עלינו להתרחק משקר, ויש חשש שעוברים את הגבול באנחה 
 .מעין שקר שצריך להתרחק ממנויתירה, וזה 

 )מאוצר התורה(
 

 "מדבר שקר תרחק" )כג, ז( 

עיירה אחת חיפשו שו"ב, והנה הגיע אחד שהציע את עצמו ב
בפני המרא דאתרא, והראה בפני הרב כתב קבלה שהוא שוחט 
ובודק מומחה. הרב בחן אותו ,כמו"כ ראה איך שהעמיד סכין 
חד לשביעות רצונו .אמר לו הרב, היות ורוב אנשי העיירה הם 

רבי ישראל מסטולין זצ"ל, על כן אם  חסידים של האדמו"ר
ברצונו להתקבל לרצון התושבים, עליו לנסוע להרבי ולקבל 

 הסכמתו. 
השוחט נסע בערב שבת לסטולין ,אמנם עשה חשבון לעצמו, 
שאם יכנס להרבי עוד בערב שבת, יהיה מוכרח להשתתף 
במשך השבת בתפלות ובעריכת השולחן, וכיון שלא היה רגיל 

המתין עד מוצאי שבת. במוצאי שבת המתין בכך, החליט ל
בכדי שהיית זמן נסיעה מביתו לסטולין. ונכנס  –כמה שעות 

למעון קדשו של הרבי, וסיפר על מטרת בואו, היות והציע את 
עצמו להתקבל לשו"ב בעיירה פלונית שרוב אנשיו הם חסידים 
של הרבי, ואמרו לו שכדי שיוכל להתקבל, עליו לנסוע להרבי 

 הסכמתו וברכתו.  ולקבל
הרבי פנה בשאלה אל האורח, מתי הגיע לסטולין? ענה האורח 
זה עתה הגעתי .אמר לו הרבי ,אילו היית אומר את האמת, 
שאתה כבר נמצא כאן עוד מערב שבת ,אלא שקשה היה עליך 
התפלות הארוכות, הרי הייתי נותן את הסכמתי, כי אין אני 

ני .אבל עכשיו שהוצאת מקפיד על זה כלל וכלל שיבואו לכבד
מפיך דבר שקר ,אין באפשרותי לתת הסכמה לקבל אותך 

 כשוחט. 
 )לב ישראל להגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל(

 

תעשה מעשיך וביום השביעי  "ששת ימים
ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו  תשבת

           ושם אלהים אחרים לא תזכירו וגו'" 
 יג(-)כג, יב

, ב( ״כל המשמר שבת כהלכתו ע"פ מה דאמרו רז״ל )שבת קיח
אפילו עובד ע"ז כדור אנוש מוחלים לו, וזה שאמר: ששת ימים 
תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות ובכ"ז אל תסמוך על ידי 
זה להקל במצות התורה, רק בכל אשר אמרתי אליכם תשמרו 

 )משך חכמה( אלוקים אחרים ל"ת. וזה ע"ד צחות.ושם 
 

את לחמך ואת  "ועבדתם את ה' אלקיכם וברך
מימיך והסירתי מחלה מקרבך. לא תהיה 
משכלה ועקרה בארצך, את מספר ימיך 

 כו( -אמלא" )כג ,כה
ביאר הגה"ק בעל ה"כתב סופר" זי"ע: חז"ל אמרו ג' הרי הם 

 כמתים: "בעל יסורים", "מי שאין לו בנים", "עני".
וזה ביאור הפסוק: "ועבדתם את ה' אלקיכם", ואז, "וברך ה' את 

שלא תהיה עני. "והסירתי מחלה מקרבך"  –חמך ואת מימיך" ל
 ולא יהיו לך יסורים.  –

ויהיו לך בנים. על ידי זה  –"לא תהיה משכלה ועקרה בארצך" 
שיהיו אלו חיים שלמים ולא תחשב  –"את מספר ימיך אמלא" 

 )פנינים(  כמת ח"ו... 
 

"ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים 
 אשר דבר ה' נעשה" )כד, ג( 

משה רבינו פנה לבני ישראל ושאל, האם מוכנים הם לקבל את 
ם שש מאות אלף איש. כולם השיבו. התורה ואני שואל: היו ש

היה לכל אחד מהם לומר: "כל אשר דבר ה' אעשה" לחייב את 
עצמו. ואיך השיב כל אחד "נעשה" איך התחייב בשם כל 

 האחרים?!  אכן, שאלה!
אבל הכנתי את התשובה. פתחתי את השקית שהבאתי איתי 

 ושאלתי:
ל: "מיר" קינדערלאך, ילדים, מי רוצה שוקולד?!"מיד ענו במקהי

 אנחנו!
תמהתי: "למה עניתם 'אנחנו'? איך אתה עונה בשם אחרים? 

 הייתם צריכים לענות: 'עני'!"
 ענו "שוקולד כולם רוצים"! אין ילד שאינו רוצה מעדן!

והתורה, היא שוקולד!" כמה נפלא! ולכן, גם  -אמרתי: "אכן  
ילד לפני בר מצוה, שאין בו אלא יצר הרע, ישקוד על תלמודו 

התלהבות, אם המלמד והאב ידעו להנחילו את המתיקות ב
 שבתורה, את האור שבה!"

 )ר"י גלינסקי(
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