
  

 

   ������� על קדושת הגליון נא לשמור  �������

 
 

 פנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשה
 

"וידבר ד' אל משה בהר סיני לאמר: דבר 
אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל 
הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ 

  )ב-כה, א(  שבת לד'"                                   
נראה לבאר מקראי קודש אלו כמין חומר, על 
פי מה שכתבו המפרשים לפרש, למה ירד 

הר סיני כדי ליתן התורה לישראל,  הקב"ה על
והלא הר סיני בחוץ לארץ הוא, והקב"ה כהן 
הוא, כדכתיב "ויקחו לי תרומה" (עיין 
סנהדרין דף לט., ועיין עוד זבחים דף קב.). 
ורבנן גזרו על אויר חוץ לארץ דמטמא? (עיין 
שבת דף טו.). ותירצו דללמוד תורה שאני (עיין 

ה, דהני מילי עירובין דף מז.). ואכתי קש
כשהתלמיד הולך אצל רבו, אבל רב הולך אצל 
תלמידו לא? ותירצו דתלמוד תורה דרבים 
שאני, ובהר סיני הא הווה תלמוד תורה 
דרבים. ואף על פי שהקב"ה  לא למד תורה רק 
עם משה לבדו, מכל מקום כיון שמשה למד עם 

  כל ישראל, כתלמוד תורה דרבים דמיא.
פסוקים "וידבר ה' אל ולפי זה שפיר מבואר ה

משה בהר סיני", וקשה היאך טימא הקב"ה 
כביכול את עצמו באוירא דחוצה לארץ? מאי 
אמרת ללמוד תורה מותר? והא הרב שיוצא 
כדי ללמד לתלמיד אסור. ואלא אי אמרת 
משום דהווה תלמוד תורה דרבים, הלא 
הקב"ה למד רק עם משה לבדו? לזה אמר 

ר הוה כתלמוד "דבר אל בני ישראל", ושפי
  תורה דרבים דמותר לצאת, ודו"ק.

  )אשל אברהם –רבי אברהם ברודא (                     

  
ויש לדעת במה שונה מכירת חמץ לנכרי  

שעליה סומכים כולם, ממכירת קרקעות 
בשביעית לנכרי שיש הפוסלים זאת בתכלית 

שמור שביעית, האיסור? כי התורה רוצה שי
והם ממציאים עצה איך לא לשמור, היינו, 

נימין מנדלזון מקוממיות: בחמץ באומר רבי 
רצון התורה הוא שיהודי לא יכשל ב"בל יראה 
ובל ימצא" שלא ישאר ברשותו חמץ, ולכן כדי 
לקיים את רצון התורה, באו והמציאו עצה 
כיצד להוציא את החמץ מרשותו על ידי 

ן בשביעית, שבה רצון מכירה. מה שאין כ
התורה היא שהאדמות של ישראל ישבתו על 
ידם, והנה כדי שלא לקיים את רצון התורה, 
באו והמציאו עצה כיצד להפקיעם מרשות 

 ישראל שלא ישבתו. 
  )אמרי אמת –רבי אברהם מרדכי מגור (    

  

  

 
לשם ה', כשם שנאמר בשבת  –"שבת לד'" 

  בראשית (רש"י)
והכוונה בזה דהיות השמיטה הוא טובה לאדם 
שאין בה חסרון כיס ואינם מפסידים על ידי 
שמיטה, ואדרבה הם מרוויחים טירדות 
העבודה, כמו שנאמר (ויקרא כה, כא) "וצוויתי 
את ברכתי לכם וגו' ועשת את התבואה לשלוש 
השנים", ונתברכו בלא טרחא, ולכן נקרא 

וקי לישראל איננה נחשבת "שבת לה'", לאפ
להם מאומה מאשר להם. וכן נמי נאמר בשבת 
בראשית "שבת לה'", להורות שלא יפסידו 
כלום ביום השבת, ד"ביום השישי לקטו לחם 
משנה" (שמות טז, כב), ולכן נקרא שבת לה'. 
נמצא לפי דברינו שהשמיטה היא טובה לאדם, 

  והם עברו על השמיטה אף שאין בה הפסד.
  )אהבת יהונתן –הונתן אייבשיץ רבי י(

 
  (כה, א)     "וידבר ה' אל משה בהר סיני"  

ה ענין שמיטה אצל הר סיני" (לשון רש"י). מ"
ואפשר לומר, דהנה כתבו המפרשים בטעם 
מצות השמיטה כדי שיוכלו עובדי האדמה 
להתעסק באותה שנה בתורה, והנה מצינו בגמ' 

אי בברכות ש"אמר רבא לרבנן לא תתחזו קמ
מכיון  –דתשרי"  ניסן ולא ביומי  לא ביומי

שאז היו עסוקים בחרישה ובקצירה לפרנסתם 
שב' חדשים בשנה  –לכל השנה. לפי חשבון זה 

חסרו מלימודם, נמצא שבמשך שש שנים חסרו 
ע"ז באה שנת השבע שבמשך  –י"ב חודש 

השנה ישלימו להנך י"ב חודש. וזהו "ענין 
. "אצל הר היינו טעם השמיטה –שמיטה" 

סיני" להשלים מה שחסרו בלימוד התורה 
  א)(נחל קדומים להחיד"                שניתנה בסיני.

  
  (כה, ב)"ושבת הארץ שבת לה'"                 

ואילו ביובל נאמר  לה'בשמיטה נאמר שבת 
  (פסוק י'). לכםיובל היא תהיה 

מבאר בעל "משך חכמה" ששמיטה קדושתה 
שבת ואיננה תלויה בבית  קבועה ועומדת כמו

אך קדושת היובל  לה'דין ולכן נאמר שבת 
תלויה בישראל ובית דין סופרים חמישים שנה 
ותוקעים בשופר ביום הכפורים כדי שיחולו 

דהיינו החזרת  –דיני היובל שהם עבורכם 
  )(משך חכמה                  הקרקעות והעבדים. 

  
וד חילוק בין שמיטה ליובל. שפרשת שמיטה וע

לא  כרמךלא תזרע,  שדךנאמרה בלשון יחיד 
תבצור" ואילו הצווי על שנת היובל נאמר 

את שנת החמישים,  וקדשתםבלשון רבים: "
והסיבה לכך לפי לכם יובל היא תהיה 

ששמיטה היא צווי על כל יחיד ויחיד ואינו 
א רק תלוי באחרים. ואילו החיוב של יובל הו

 כאשר שנים עשר  –כאשר "כל יושביה עליה" 
השבטים בנחלתם לכן הצווי נאמר בלשון 

  (פרפראות לתורה)                           רבים.

 
  "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם" 

  (כה, ב) 
פתח "דבר" שהוא לשון קשה, וסיים 
ב"ואמרת" שהוא לשון רכה, וכן הוא שורשן 

ו ביסודה חמורה היא של דברים, כי מצוה ז
מאד, ומיסודי אמונתנו היא וכמו שבארנו, 
ולכן צריך להודיע חובתה בלשון קשה, ורק 
לאחר שמקבל על עצמו עיקר חובת השביתה 
ושמיטת הארץ, יכול להקל בהלכותיה עפ"י 

 דין תורה, וזהו שלאחר הדיבור ביסוד המצוה 
  באה האמירה בפרטי המצוה ודיניה.

רן ה"חזון איש" זצ"ל, ומרגלא בפומיה דמ
שישנם רבים המחמירים בהלכות שביעית 
יותר מכפי הדין וחומרא זו מביאתם לידי 
קולא, שטוענים שכאילו אין באפשרות לקיים 
מצות שביעית כהלכתה, ולכן סומכין על 
ה"היתר מכירה" שאין בו ממש, ואדרבה, יסוד 
מצות שמיטה חמור הוא עד מאד ואין להקל 

שומרי שמיטה כדין יכולים בזה כלל, אלא 
להקל בכמה פרטים כשיש לזה יסוד עפ"י 

 (טעם ודעת)                               ההלכה.   

  
  (כה, ג)                   "שש שנים"      

ענין השנים כימי בראשית, וכן אמרו (תו"כ) 
כשם שנאמר שבת לה' בשבת בראשית כן 

י נאמר בשמיטה. ולזה ביום שלישי וביום שש
"כי טוב" שני פעמים. לכן בשנה השלישית 
ובשנה שישית צריך ליתן מעשר עני ולהטיב 

  (משך חכמה)                לזולתו, וזה רמז נאה.
 

"ובשנה השביעית שבת שבתון וגו' שדך 
  (כה, ד)לא תזרע"                                          
לשמוע  "ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו

ר' יצחק נפחא אומר אלו שומרי  –בקול דברו 
שביעית" (ילקוט תהלים). והנה פסוק זה 
שבתהילים נדרש בגמ' "בשעה שהקדימו 
ישראל נעשה לנשמע יצאה בת קול ואמרה מי 
גילה רז זה לבני, לשון שמלאכי השרת 
משתמשים בו דכתיב ברכו ה' מלאכיו וגו' עושי 

שא עושה והדר ברי –דברו לשמוע בקול דברו 
לשמוע". הרי שאותו פסוק המבטא את 
התרוממות ישראל בהר סיני שהגיעו לדרגת 
מלאכי השרת המקדימים "נעשה" ל"נשמע", 
אותו פסוק נדרש על שומרי שביעית. שכן זהו 
באמת כוחם וגבורת נפשם של שומרי שביעית 

  שאינם שואלים ודורשים "מה נאכל הן לא 

  שבת מברכין חודש סיון
  חלקים 12  דקות 32  8יום חמישי בלילה שעה   מולד

 יום שישי  ראש חודש



 

 

שים את המוטל נזרע ולא נאסוף" אלא עו
        ואלביץ)(הגר"ח שמ                          עליהם.

  
"את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי 

  כה, ח)( נזירך לא תבצור"                          
קצירך,  –הנה כאן כתוב בלשון "נוכח" 

 –נזירך, ולהלן גבי יובל כתיב בלשון "נסתר" 
יריה? אלא ולא תקצרו את ספיחיה וכו' נז

שבשמיטה אין השדה יוצאה מרשותו אלא 
שיש עליו איסור לעבוד את האדמה ולכך 

שכן היא שלו. משא"כ  –נאמר קצירך, נזירך 
 –ביובל שהשדה עצמה יוצאת מרשותו 

  "בשנת היובל 
 לכך נאמר בלשון –תשובו איש אל אחוזתו" 

שלך,  –נסתר, ספיחיה נזיריה, ולא קצריך 
אין הקציר שלך אלא של האדמה שכן 

                      (תוספת ברכה) שהשדה שוב איננה ברשותו.  

  
 "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה"

 (כה, י)
דווקא שכשל יושביה עליה היובל נוהג 

  (גמרא)
  דרש רבי זלמן סורוצקין, הרב דלוצק:

ישראל לבד קדושים וארצם לבד קדושה, 
ל ואולם כאשר שתי הקדושות בצוותא וישרא

שרויין על אדמתם, כי אז הרי זו קדושה 
עילאית, בחינת "קודש קדשים". משהו דומה 
מצינו בדין, שכל יהודי קדוש, ובכל זאת 
מותר לו להיכנס למקום שאינו נקי; וכן 
רשאי הוא להחזיק אז בידו תפילין, במדה 
ואין לו עבורם מקום משומר, אבל כשתפילין 

שבהצטרף  –בראשו ובזרועו אסור לו להיכנס 
שתי הקדושות יחדיו, הרי זו קדושה 

  חמורה...
ולמצות יובל נצרכה קדושה כזאת דוקא, 

                                     ישראל עליה... -כשכל יושבי ארץ
  

  (כה, יז)"ולא תונו איש את עמיתו"           
"אל תונו איש את אחיו", וכתיב (לקמן פסוק 

תו", פירשו רז"ל י"ז) "לא תונו איש את עמי
(ב"מ נ"ח:) באונאת דברים, כי "אל תונו איש 

  את אחיו" מוקמינן אאונאת ממון.
ושמעתי בשם הדרשן מוהר"ר פייווש ז"ל, 
שדברי רז"ל הם מדוייקים היטב בפסוק, כי 
בזה הפסוק אמר אחיו, ובזה הפסוק אמר 
רעך, משום דאונאת ממון שייך אפילו בינו 

א' ט"ז) "ושפטתם  ובין אחיו, כמ"ש (דברים
צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו", פירש"י, 

אף על עסקי דירה בין חלוקת  –"בין גרו" 
אחים, הרי בעסקי ממון יש לפעמים אונאה 

ל באונאת דברים, אף בין איש לאחיו. אב
רין וזלזולים, זה לא בנמצא דהיינו דברי קנתו

בין איש לאחיו, כי אם אחיו מזולזל נמצא גם 
מזולזל, על כן כתיב "לא תונו איש את הוא 

  של"ה הק') (                                 עמיתו".

  
  אומר רבי אליעזר ממיץ:

כשם שאונאה בדברים, כך אונאה בעין רעה 
  שמראה פנים רעות לחברו... –
 

ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו 
 על הארץ לבטח"ועשיתם אתם וישבתם 

  )כה, יח(                          
יש לומר דלכאורה קשה דכפל בפסוק זה גם 
כן "וישבתם על הארץ לבטח", דאחר כך 
מסיים הקרא שנית "וישבתם לבטח עליה"? 
(ויקרא כה, יט). ויש לומר דהנה העני שאין 
לו שום תענוג עולם הזה, אין חידוש כל כך 

והאיש הירא ה' אם עושה מצוות ולומד, 
ועושר בביתו  שהוןובמצוותיו חפץ מאוד אף 

הנה עבודתו רצויה מאוד. וזהו מרומז בכתוב 
"ועשיתם אותם" כשתהיו "וישבתם על 
הארץ לבטח", דהיינו אם תקיימו התורה 
מעושר אז על ידי כן "ונתנה הארץ פרי'ה 
וישבתם לבטח עלי'ה", שתתקיימו בעושר 

  (אמרי שפר)                                           וק"ל. 

 
"כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו 

 הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו"
 ה, כה) (כ

צריך ביאור בתיבת "עמך", ונראה דכשיהודי 
בצרות צריך לצייר שסובל בשבילו כדי שיתן 
לו ויקיים בו מצות צדקה, שלא נבראו 

ן העניים אלא לזכות את מי שיש לו ממו
במצות צדקה וחסד, 'ויותר ממה שבעל הבית 
עושה עם העני, עושה העני עם בעל הבית' 
(ויקרא רבה לד, ח) שמזכהו במצוה יקרה זו 
זהו שפירשה לנו תורה שכאשר "ימוך אחיך 
ומטה ידו". הרי זה "עמך" כי דלותו ועניותו 
בעבורך שתזכה על ידו לחיים העולם הבא, 

אי למצבו, ולכן "והחזקת בו, שאתה אחר
וצריך אתה לתקן את אשר הוטל עליך, שאם 
אין העשיר מחזיק יד העני שפנה אליו, גורם 
בזה שעניותו של אותו עני ללא תכלית וסיבה 

 )טעם ודעת –רבי משה שטרנבוך (היא.              

  
הטעם שנאמרה פרשה זו לאחר פרשת 

ידמה האדם שכשם  שמיטין ויובלות, שלא
שנצטוינו לבטוח בהשם יתברך עד כדי 
שנשבית שדותנו בשני שמיטה ויובל, כי 
הארץ של הקב"ה היא. כמו כן על אחי ללמוד 
מדת הבטחון, ואפטר מתת לו מרכושי. לזה 
הזהירה תורה גם לאחר שהושרשה בנו 
האמונה והבטחון, בכל זאת "כי ימוך אחיך 

הבטחון ומטה ידו עמך, והחזקת בו" ש
לפורטו מדאגות עצמו הוא בא. ולא לשחררו 

  מחובתו לדאוג לזולתו.
 )נועם אלימלך –רבי אלימלך מלזינסק (  

  
"כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר 
הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ד' 

  (כה, נה)אלקיכם'"                                     
  דם (רש"י)שטרי קו –"כי לי בני ישראל עבדים" 

זה קאי על "לא ירדנו בפרך" (ויקרא כה, נג), 
מכיון שכל כוחם צריכים הם לעבודת השם 
יתברך ששטרו קודם, לכן אי אפשר לו לכלות 
כוחו לעבודת בשר ודם. ומה ילמד האדם גם 
לעבודת עצמו לפרנסת ביתו, שעיקר כוחו 
יהי' לעבודת השם יתברך ורק המוכרח יעשה 

יך יעשה לעמו בכוחות לעבודת עצמו, כי א
  שהוא לעבודת השם יתברך.

  דרש משה) –(רבי משה פיינשטיין  

  
"את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני 

  כו, ב)(ד'"                                                   
תמוה, מאי טעמא נשנית כאן אזהרה זו 
ד"את שבתותי תשמורו"? ואם כדפירש רש"י  

כרי', הא לא הזכיר איסור 'כנגד הנמכר לנ
עריות אלא סמך על איסור עבודה זרה 
שהזכיר, אם כן למה הזכיר שבת? וגם למה 

  הזכיר "ומקדשי תיראו"?
ונראה שהוא עניין אחר, שלא ילמד מרבו 

את השם יתברך כדרך שהם  בודעלהנכרי 
עובדים את יראתם, שהם כל עבודתם 
ואמונתם הוא בבתי תפילה שלהם, ובבית 

ן כל התועבות, ובאים מזה לכלל יראה עושי
והתמונות שלהם, ואצלינו אף מעצם הבית 

שצריך לירא מן המקדש בעצם, אלא ממי 
כמפורש בריש יבמות (כף ו.), וגם  שציוה עליו

העיקר של עבודתנו הוא בבית ובשוק, 
באוכלנו וכל עשיית צרכינו ובמסחרנו 
ועבודנו, ולא נצטוינו כלל על בתי כנסת 

ממש, ואף על בית המקדש שנצטוינו  בציווי
הוא יותר עיקר,  דשבתהוא רק אחר כל דבר, 

ובלא בית המקדש אנו חיים זה קרוב לתשע  
עשרה מאות שנה ונחשבים יהודים כשרים, 
רק שחסר לנו מעלת בית המקדש והשראת 
השכינה שאנו מצטערין על זה מאוד, אבל 
בית המקדש בלא תורה ובתי כנסיות בלא 

זה  הנמגינו כלום ממש, והקרא תורה א
באמרו (הושע ח, יד) "ויבן היכלות", 
ובעוונותינו הרבים רבים נכשלים ונותנים 
בעין יפה על בניינים יותר מעל עצם הלימוד, 
והוא לימוד שלמדו מהגוים אדונים שלנו, 
ומזה צריך ליזהר מאוד, וזה הוא כוונת 

ומקדשי תיראו" האמור  תשמורו"שבתותי 
  )דרש משה –רבי משה פינשטיין (            כאן    

  
"וחשב עם קונהו משנת המכרו לו עד 

  (כה, נ)שנת היובל"                                    
אומר החפץ חיים שהגלות היא עבדות של 
כלל ישראל, כעונש על חטאיהם ויש קץ 
סתום שהוא סוף העונש ואז ודאי תבוא 

ול לצאת טרם הגאולה. ואולם כשם שעבד יכ
זמנו ע"י גרעון כסף דהיינו תשלום עבור 

הנותרות. כן יכולים ישראל להגאל  השנים
  בטרם עת ע"י רבוי זכויות תורה ותשובה.

- וזהו שנאמר: "בעתה אחישנה" לא זכו
אחישנה. ומסיים החפץ חיים  -בעתה, זכו

שדורות רבים שלפנינו שאין להתפלא על כן 
ון שבזמנם לא זכו להקדים את הגאולה כי

נשארו שנים רבות לגלות והיה צורך בזכויות 
שקרובים אנו  רבות מאד מאד. ואולם עתה

הרבה כדי לסוף הגלות לא נדרש לשלם 
להקדים את הגאולה ומוטל עלינו להגביר 

 (חפץ חיים).  זכויתינו כדי להחיש את הגאולה
 
  

        פנינים לפרשת בחקתיפנינים לפרשת בחקתיפנינים לפרשת בחקתיפנינים לפרשת בחקתי
  

"אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו 
  (כו, ג)ועשיתם אתם" 

... שתהיו עמלים בתורה  -"אם בחקתי תלכו" 
  (תורת כהנים כו, ב)

ידוע מאמר חכמינו ז"ל "אדם לעמל יולד" 
'לעמל תורה' (סנהדרין צט, ב).  –(איוב ה, ז) 

ניתן לומר בדרך הלצה: עובר במעי אמו, 
חסר לו  לומד עמו מלאך את כל התורה, ולא

מאומה. רק עמלות בתורה היא שחסרה. לכך 
יוצא הוא לאויר העולם, כדי שתהי' לו גם 

  עמלות. זהו שנאמר "אדם לעמל יולד".
רשימות תלמידים  –(בשם רבי חיים מבריסק 

  מבריסק)

  
... שתהיו עמלים בתורה  -"אם בחקתי תלכו" 

  (תורת כהנים כו, ב)
ה העיקר היא ההליכה וההתקדמות, העליי

והשגשוג, וזאת ניתן להשיג אך על ידי 
'שתהיו עמלים בתורה'. רק העבודה עצמית 
של האדם מסוגלת להקנות את הדברים 
כקניין עצמי בנפשו, עד שנעשית 'תורה 
דיליה'. לא בחסד כשרונותיו יגיע אדם על 

ויצירתם בדי  הפראתםהמטרה, כי אם בכח 



 

  

עמל ויגע. כי אמנם רק היגיעה בתורה היא 
חת את אישיותו ומשכללת אותה, למען מפת

ילך בחוקותי, ילך, במובן, מתקדם ועולה, 
 משתלם ומשגשג, עדי יגיע לגבהי מרומים.

  היובל לכבודו) –(רבי שמעון שקוף        

  
יכול זה קיום המצוות? ...  -"אם בחקתי תלכו" 

קיום  כשהוא אומר "ואת מצוותי תשמרו" הרי
המצוות אמור, הא מה אני מקיים "אם בחוקותי 

  תלכו"? שתהיו עמלים בתורה (רש"י)
וקשה הוא תינח דמוכח שהפסוק קאי על 
לימוד התורה, אכן היכן מוזכר בפסוק 
דהכוונה היא דווקא על עמל התורה ונראה 
לבאר, הלשון "תלכו" הכוונה היא לעלות 
 ולהתקדם במעלות התורה, וזה אי אפשר כי

אם על ידי עמל התורה. וע"כ שפיר דרשו 
  עמלים בתורה.  חכמינו ז"ל דוקא שתהיו

ובתורת כהנים אמרו על האי קרא ד"אם 
'מלמד שהקב"ה מתאווה  –בחוקותי תלכו" 

שהיו ישראל עמלים בתורה'. והיינו שהרי 
הקב"ה הוא טוב ומטיב, ואשר באמת על כן 
ברא הקב"ה את הבריאה, כדי להיטיב עם 

יו, ואם כן פשוט דהקב"ה הוא מתאווה ברוא
  שיהו ישראל עמלים בתורה.

  זכרון שמואל) –(רבי שמואל רוזובסקי 

  
משמעות הכתוב "הליכות עולם לו" (מגילה 
כח:) בפשטות, היינו, כי הקב"ה הוא המנהל 
את העולם, ושכל הנאמר שם (חבקוק ג, ו) 

הליכות העולם ומלואו, קודם בכתובים, על 
על קיום המדינות והריסתן, הכל ממנו. כי כל 

לו". הוסיפו על כך חכמינו  –"הליכות עולם 
ז"ל שיש דבר המסור דוקא לנו לעשותו, 'אל 
תקרי הליכות, הוסיפו על כך חכמינו ז"ל 
שיש דבר המסור דוקא  לנו לעשותו, 'אל 
תקרי הליכות, אלא הלכות'. כי לימוד תורה 

ו בכוחו לחולל פלאות בהנהגת הקב"ה שלנ
  את הבריאה.

זהו שאמר הכתוב "אם בחוקותי תלכו", 
'תלכו' דייקא, ונתתי גשמכם בעיתם... וחרב 
לא תעבור בארצכם". ההליכות הללו הם 
הקובעים את סדרי הבריאה. וזהו הנשק של 

  עם ישראל למול אויביו.
  )בזאת אני בוטח –רבי אלעזר מנחם מן שם (   

  
... שתהיו עמלים בתורה  -"אם בחקתי תלכו" 

  (תורת כהנים כו, ב)
גאון מיוחד במינו הי' הגר"א מווילנא, שלא 
נמצא כדוגמתו לא בקדמונים ולא באחרונים, 
בדרך הקיצור. את כל תורתו העלה בדרך 
העלמה ורמז, כמי שאומר: ודי לחכימה 

  רך לימוד זו?ברמיזא. מה היסוד לד
הלכה היא, 'דברים שבעל פה אי אתה רשאי 
לכותבם', ומה שאנחנו איננו נוהגים כן, הוא 
משום (תהלים קיט, קכו) "עת לעשות לה' 
הפרו תורתך" (גיטין שם). הוי אומר, בחינה 
של הפרת תורה יש בזה גם כיום, אלא 
שהתירוה משום "עת לעשות לד'. נראה 

ההיתר הזה בלתי  אפוא, שלדעת 'הגאון' אין
מוגבל, אלא שניתן אך ורק לפי ההכרח, כדי 
שלא תשכח תורה. משום כך בא הגר"א 
וקבע, שדרכו בלימוד כבר מספיק למנוע 
שיכחת התורה. שהרי כל עיקר החיוב 
בתלמוד תורה הוא 'שתהיו עמלים בתורה', 
ואם יהיו הלומדים עמלים כראוי על דבריו, 

הקצרות. כל  ימצאו כל חפצם גם ברמיזותיו
הרחבה מעבר לכך שוב אינה בגדר "לעשות 
לה'", רק אדרבא בבחינת "הפרו תורתך", 
מאחר שמרחיקה היא את העמל והיגיעה 

הנדרשים לתלמוד תורה, לכך מותרת היא, 
  וממילא גם פסולה. 

  )דליות יחזקאל –רבי יחזקאל סרנא (

 

  כו, ג)("אם בחוקותי תלכו"                       
  רבי שניאור זלמן מלאדי:סח 

יש עבודת שמים שהיא בחינת "בחוקותי", 
לשון חקיקה, היינו שנחקקת במהותו של 
האדם ונבלעת בדמו, ואם עמל הוא בתורה 
תשתרש בו בשלימות עד שיחדל מהיות 
מציאות נפרדת מן התורה, אלא כולו בטל 

  ומתבטל אליה.
של עבודה כזאת: "תלכו", שיזכה  שכרה ומה

ראל להיות תמיד בבחינת "הולך" אדם מיש
  ומתקדם, הולך ומתעלה בלי גבול...

  ואומר הט"ז, רבי דוד סגל:
מה טעם אנו מברכים "לעסוק בדברי תורה" 
ולא "ללמוד תורה"? כי עיקר המצוה, 
שיתייגע האדם בתורה, שיתבונן וידרוש בה 

  "שתהיו עמלים..." –היטב אחרי כל דבר 

  
מעשה באברך אחד שקבל לפני ה"חפץ 

  חיים":
רבי, זה שנים הרבה שהנני מתייגע ומתייגע 
בתורה ועדיין לא ראיתי סימן ברכה, אפילו 
להבין דף גמרא עם המפרשים כהלכה עוד לא 

  ומה יהא בסופי? –זכיתי 
כלום ציוה  –החזירו ה"חפץ חיים"  –אברך! 

א לנו הקב"ה להיות למדנים, גאונים? ל
 –נצטוינו רק "והגית בה יומם ולילה" 

"שתהיו עמלים בתורה". נעמול בה, בין אם 
נגיע למעלת חריפים ובקיאים מופלגים, בין 

  אם לא נגיע...
  
  
  

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

        הלכות תלמוד תורההלכות תלמוד תורההלכות תלמוד תורההלכות תלמוד תורה
בשולחן ערוך יור"ד סימן רמו' כל איש 

, בין עני בין חייב בתלמוד תורה ישראל 
עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורים, בין 
בחור בין זקן גדול. אפילו עני המחזר על 
הפתחים, אפילו בעל אשה ובנים, חייב לקבוע 

, שנאמר: לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה
והגית בו יומם ולילה (יהושע א, ח). ומי שאי 
אפשר לו ללמוד, מפני שאינו יודע כלל ללמוד 
או מפני הטרדות שיש לו, יספיק לאחרים 
הלומדים. הגה: ותחשב לו כאילו לומד 

  בעצמו (טור). 
בשולחן ערוך אור"ח סימן קנ"ה לאחר שיצא 
מבית הכנסת ילך לבית המדרש ויקבע לו עת 

ד. וצריך שיהיה אותו העת קבוע שלא ללמו
  יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה.

והוסיף המשנה ברורה את דברי הגמרא 
במסכת שבת דף לא, שמכניסים אדם לדין 
שואלים אותו האם קבעת עיתים לתורה 
ואמרו חז"ל אמר ר' יהושע אמר ר' נחמן כל 
מי שבא לבית הכנסת ושומע דברי תורה זוכה 

החכמים לעתיד לבוא שנאמר אוזן  לישב בן
שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין 
(דברים רבה פרשת כי תבוא) עד אימתי חייב 

, שנאמר: פן יסורו עד יום מותוללמוד, 
וכל זמן מלבבך כל ימי חייך (דברים ד, ט) 

  , הוא שוכח.שלא יעסוק בתורה

ואמרו חז"ל כל המבטל תורה מעושר סופו 
המקיים את התורה מעוני  לבטלה מעוני. וכל

  סופה לקיימה מעושר.
  נושא הלימוד

כתב המשנה ברורה חייב אדם ללמוד בכל 
יום תורה שבכתב שהוא תנ"ך ומשנה וגמרא 
ופוסקים ובעלי בתים שאינם לומדים רק ג' 
או ד' שעות ביום לא ילמדו בגמרא לחוד 
דבזה אינו יוצא אלא צריך שילמוד דוקא גם 

ד כפי השגתו (שו"ע יו"ד ספרי פוסקים כל אח
  וש"ך שם):

כשלומד רק מעט  –והוסיף המשנה ברורה 
שידע איך שעיקר למודו יהיה בהלכות נכון 

להתנהג למעשה וכנ"ל ואמרו חז"ל על 
הפסוק אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות 
יעקב אוהב ה' שערים המצוינים בהלכה יותר 
מכל בתי כנסיות וכו', וגם אמרו כל השונה 

ת בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב הלכו
  ואם אינו מבין בהלכות ילמוד כל מה שיודע.

  דרך הלימוד
אין שואלין את הרב כשיכנס לבית המדרש 
מיד, עד שתתישב דעתו עליו. ואין התלמיד 

  שואל כשיכנס, עד שיתיישב וינוח.
ואין שואלים שנים כאחד. ואין שואלים את 

שהם  הרב מענין אחר, אלא מאותו ענין
עוסקים בו, כדי שלא יתבייש. ויש לרב 
להטעות את התלמידים בשאלותיו ובמעשים 
שעושה לפניהם, כדי לחדדם וכדי שידע אם 
הם זוכרים מה שלומדים. ואין צריך לומר 
שיש לו רשות לשאול אותם בענין אחר שאין 

  עוסקים בו, כדי לזרזם.
ולא יהא התלמיד בוש מחבירו שלמד בפעם 

שניה והוא לא למד אפילו אחר ראשונה או 
כמה פעמים, שאם נתבייש מדבר זה נמצא 
נכנס ויוצא לבית המדרש והוא לא למד 
כלום, ועל כן אמרו: לא הביישן למד ולא 
הקפדן מלמד. במה דברים אמורים, שלא 
הבינו התלמידים הדבר מפני עומקו, או מפני 
דעתן שהיא קצרה, אבל אם ניכר לרב שהם 

תורה ומתרפים. עליהם,  מתרשלים בדברי
ולפיכך לא הבינו, חייב לכעוס עליהם 
ולהכלימם בדברים כדי לחדדן, ועל זה 
אמרו: זרוק מרה בתלמידים. לפיכך אין 
ראוי לרב לנהוג קלות ראש בפני התלמידים; 
ולא לשחוק בפניהם; ולא לאכול ולשתות 
עמהם, כדי שתהא אימתו מוטלת עליהם 

  וילמדו ממנו מהרה.
  לימוד התורה חשיבות

ת"ת שקול כנגד כל המצוות. היה לפניו 
עשיית מצוה ות"ת, אם אפשר למצוה 
להעשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמודו, ואם 

  לאו יעשה המצוה ויחזור לתורתו.
תחלת דינו של אדם על ת"ת, ואחר כך על 

  שאר מעשיו.
לעולם יעסוק אדם בתורה, אפילו שלא 

  לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה.
ברית כרותה שכל הלומד בבית הכנסת לא 
במהרה הוא משכח, וכל היגע בתלמודו 
בצנעה מחכים, שנאמר: ואת צנועים חכמה 
(משלי יא, ב) וכל המשמיע קולו בשעת 
תלמודו, מתקיים בידו. אבל הקורא בלחש, 

  במהרה הוא שוכח.
כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, או 

לם והניח שקרא ושנה ופירש להבלי העו
תלמודו וזנחו, הרי זה בכלל כי דבר ה' בזה 

 (במדבר טו, לא) (ואסור לדבר בשיחת חולין).
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  מעשה חכמים
לפתע נרדם הילד על הארץ, וכאשר 
הקיץ משנתו עמד על רגליו כאחד 

  האדם!...
חג השבועות. וקראתם בעצם היום הזה 

  מקרא קדש יהי' לכם' (כג, כא)
קטן, שצמח  הבה נשמע כיצד התייחס ילד

ברבות השנים לאחד ממאורי הדורות, 
תורה -ללימודי החיידר שלו, ואיזו אהבת

  פעימה בו כבר בגיל שכזה.
רק כך נוכל להבין כיצד הגיע רבי מרדכי לייב 
ווינקלער, בעל ה'לבושי מרדכי', לאן שהגיע, 

  עד שכל גדולי העם היהודי חלו ורעדו מפניו.
מו שברצונו שנים, אמר לאי 4כאשר הי' בגיל 

להתחיל ללכת כבר לחיידר ללמוד תורה. 
בעירו לא הי' קיים תלמוד תורה, וכדי למלא 
את מבוקשו של הילד הקטן הי' צריך להביאו 
לחיידר בעיר נייטרא, כשהמרחק בין שתי 

  הערים, הי' כמהלך של שעה תמימה.
אימו הצדקת ריחמה על ילד השעשועים 

-ברגליו שלה, ולא הניחה לו לעשות את הדרך
הוא. בני הכפרים באותו מקום היו עדים מדי 
בוקר למחזה מופלא, כאשר האמא נוטלת 

  את בנה כל כתפי'ה ונושאת אותו עד לחיידר.
התמונה חזרה על עצמה מדי ערב, כשהאמא 
החזירה אותו מהת"ת לביתו... זמן ההליכה 

  בכל צד, נזכיר שוב ארך שעה תמימה.
  ל...לא התעניין מה יתנו לו לאכו

הי' זה לפלא שמעולם לא שאל הילד הקטן 
מה יתנו לו לאכול בחיידר בארוחת בוקר. 
עיקר דעתו ומחשבותיו נתונות היו ללימוד 
תורה. גם כאשר יצאו הילדים לשחק, נשאר 

  הוא בת"ת וחזר על לימודיו.
 כששאלוהו מדוע אינו יוצא לשאוף אוויר צח, 

 גופו הרי יהי' לו דבר זה לתועלת להבריא את 

ולחזקו, השיב שהוא זוכר את שלימדה אותו 
אימו שבעת מתן תורה התרפאו כל החולים, 
'ואם הקב"ה ריפא את מי שהי' כבר חולה, 
על אחת כמה וכמה שאם אני בריא, לא 
יעשוני חולה, כיוון שאני מקבל עליי עול 

  תורה'...
המלמדים, שהשתוממו לשמע התשובה 

וי'ה הנחרצת, הבינו איזו מרגלית מצ
בקירבתם, ופסקו מלשכנעו לצאת להפסקה 

  על יתר הילדים.
  יצא לבד לדרכו

לאחר שעבר חודש שלם, שבו נישא לחיידר 
על כתפי אימו, אמר שמעתה הוא רוצה ללכת 
לבדו, 'שהלא לשם כך ניתנו לי הרגליים'.. 
אימו סירבה לכך והביעה את חששה מכיוון 
שבאותה תקופה הלכו הכל יחפים, שמא 

  חב לו קוץ ברגליו, ויזיקו.יית
ויהי היום, החליט הילד הקטן להתמיד עוד 
יותר בלימודו, וביקש להגיע לחיידר עוד לפני 
תחילת הלימודים, ויצא לבד לדרכו. עד 
מהרה נתקיים בו 'את אשר יגורתי בא', 
ונתחב לו קוץ ברגלו, והילד נאלץ להמתין על 
אם הדרך, ביסורים מרובים, עד בואה של 

  ו, שלבטח תרוץ אחריו לתפשו...אימ
בינתיים התנפחה הרגל ביותר, ובמשך כל 
הזמן לא עבר איש במקום, כך שאי שאפשר 
הי' להגיש לו עזרה כשהגיעה האם הצדקת, 
וראתה את שאירע לבנה, נטלתהו מיד 
הביתה, ורצתה לקרוא לאשה גוי'ה שהיתה 
בקיאה בריפוי פצעים שכאלה, וגם רצתה 

כפי שהי' נהוג באותה  לעשות לו 'לחש',
  תקופה.

אבל, מרדכי הקטן, שאורו הי' עתיד לזרוח 
על כל האומה הישראלית, סירב לעבור טיפול 
בידי'ה של הגוי'ה, גם מפני עצם היותה בת 
עם נכר, והוסיף לנמק את סירובו בכך שמא 

גופו הלחש מגיע מעבודה זרה, ואיך יטמא את
  ונפשו בדבר זה.

  חו של ילד קטן!מחשבות החולפות במו

  הילד השתטח על הארץ
כאשר החלה אימו לבכות, ואמרה לו 'ראה 
באיזה מצב קשה אתה נמצא ואיזה יסורים 
יש לך', השיב הילד 'אמת, יש לי יסורים 
גדולים, ולכן אני רוצה לחזור למקום שבו 

  נכנס לי הקוץ'.
לשמע הדברים חשבה אימו שכוונתו היא 

ה יש רופאים שתלך איתו לעיר נייטרא, שב
מומחים שיוכלו לסייע לו, אבל כאשר הגיע 
למקום שבו נתחב הקוץ ברגלו, אמר שברצונו 

  לפוש שם על הקרקע.
לגודל תמהונה של האם השתטח הילד על 
הארץ, וניענע כל העת בשפתיו והתפלל. 
לשאלת אימו מה הוא מתפלל, השיב שכיוון 
שהליכתו בדרך זו היתה כדי ללמוד תורה, 

שנגרם לו כתוצאה מהקוץ מביאו והפצע 
לביטול תורה, הוא מתפלל להשי"ת שירפא 
אותו 'ואני מקבל עליי מהיום והלאה ללכת 

  אחת קודם'... שעה  לחיידר
לפתע נירדם הילד על הארץ, וכאשר הקיץ 

  משנתו עמד על רגליו כאחד האדם!...
  הלך לו כאילו לא הי'.  -הפצע חלף

  )תכט-לשבח עמ' תכח עלינו(     ויהי לפלא.       

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ע"ה רחל בת שרה   

  ת.נ.צ.ב.ה
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

  .נ.צ.ב.הת



 

  

  


