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 פוריםוסיליקוטים   
 משפטים - נפלאים

 
 (א, כא..." )המשפטים ואלה"

 ברוך" בעל, פרנקל ברוך' ר הרב אל שבא אחד בצעיר מעשה
 בתורה מופלג מצאו". הוראה היתר" ממנו לקבל א"זיע" טעם
, לו ואמר והוסיף", סמיכה" לו נתן. ערוך שולחן חלקי' בד ובקי

 של החמישי החלק את ללמוד עליך יהיה לרב כשתתמנה
' ד רק ישנם הלא, חמישי חלק איזה: הצעיר תמה. ערוך השולחן
 ? ערוך לשולחן חלקים

 והוא, חמישי חלק עוד יש רבנים בשביל - הרב לו השיב - כן
, הצעיר אצלו בא זמן לאחר. אדם בני עם להתהלך כיצד

 ל"זצ פרנקל ברוך' ר אותו שאל, בעיירה רב נתמנה שבינתיים
 -? ערוך השולחן של החמישי החלק את ללמוד כבר ההספקת

 לנהוג כיצד, שישי בחלק בקי כבר אני - ההוא לו השיב - עכשיו
 (תורה עיטורי)  ...אדם פראי עם

 

 ( ב ,כא" )עברי עבד תקנה כי"
 מערכת בפתיחת כבר, עבד דיני את להביא התורה מצאה מה

 סוף, שיצאו לאחר וכי, הדיברות עשרת לאחר מיד המשפטים
 ישראל שבני לצפות היה ניתן לא, לחירות קשה מעבדות, סוף
 לא ובוודאי זרים לא, עבדים לעצמם לקחת ימהרו לא

 דווקא כי, האדם של דעתו לסוף תורה ירדה כי, אלא ?מאחיהם
 מיד, עלול, נוקשה עריץ יד תחת והתענה קשות שסבל מי

 דיני את התורה קבעה לכן. ומדכא לעריץ ךולהפ, שחרור לאחר
 .הדיברות עשרת לאחר ראשונהב העבדים

 (זי"ע זריטשעממ המגיד הרבי רבי דב בער)
 

 ( ו, כא) "המזוזה אל או הדלת אל והגישו"
 אל להגישו התורה שאמרה במה רמז בדרך טעם לומר יש

 אלוקיך' ד את ואהבת( 'ה, ו דברים) כתיב המזוזה על כי, המזוזה
 אשתי את אדוני את אהבתי אומר העבד זה ואילו, לבבך בכל
 שאר בלבו שיש וןכי, לבבו בכל' ד אהבת שאין הרי', וגו בני ואת

 . המזוזה בפני אזנו רצעישת הוא בדין לפיכך, אהבות
 (ניץ'ויז סערט - משה ברכת)

 

 ( יג, כא) "שמה ינוס אשר מקום לך ושמתי"
 בצל רבות פעמים לשבות שנהג סקגרודז'י מחסידי לאחד

 עבר, לחייו שירד במסחרו מתחרה קם, ע"זי מוואלברוז ק"הרה
 כל לטמיון ירד מעט ועוד, הסבל כח כשל כי הרגיש והלה זמן

 רבינו, גבולו המסיג הסוחר על לקבול לרבינו ונסע מיהר, עמלו
 איש מכה נאמר הקדושה בתורה: ואמר נענה לטענותיו שהאזין

 לך ושמתי לידו אנה והאלקים צדה לא ואשר יומת מות ומת
, צחות בדרך זה פסוק אני מפרש כי אם. שמה ינוס אשר מקום

 הרי, רובחב להתחרות סוחר חפץ אם, אמיתי פירוש אהו אבל
 ומת איש מכה אז, כמת חשוב ועני, ענייי רושחב ברצונו אם

 לא ואשר אבל, מרוד לעני הפךיי עצמו שהוא דינו, יומת מות
 צידה לו שאין לאחר, עצמו לפרנסת רק היא כוונתו אם, צדה
 עצה לו ונתן, לידו אנה האלקים שהרי, אחר במקום ומזון

 במקום, שמה ינוס אשר מקום לך ושמתי אזי, כאן לסחור
 לך ואין, אחרים קונים' ד יזמין, השני לסוחר שנסו קונים אותם

, בך לפגוע המתחרה חושב אם, ואמר הוסיף רבינו, לדאוג מה
 תזכו שניכם אזי, בלבד לפרנסתו כוונתו ואם, מנכסיו ירד בודאי

 כך רבינו גזר וכאשר, לרעהו איש שיפריע בלי יחד להתפרנס
 לאחר לנפשו נמלט, רעהו גבול מסיג סוחר ואותו, בו נתקיים
 (ישכר אוהל)  . הרגל את שפשט

 

 (יט, כא" )אפרי אפרו"
 ואילו, אחת פעם –" רופאך' ה אני כי(: "כו, טו) נאמר ה"הקב על

 כי. יםפעמ שתי –" ירפא ורפא: "נאמר ודם בשר רופא אצל
 אליו לבוא החולה ועל אחת בבת מרפא אינו ודם בשר רופא
 ורפואה אחת בבת, עין כהרף' ה רפואת ואילו. פעם אחר פעם

 (הכהן מנחם הרב)  . שלמה
 

 (יט, כא) "ירפא ורפא יתן שבתו רק"
 לאחד התקשר, ב"בארה מלובלין שפירא מאיר' ר הגאון כשהיה

 הגביר. למלון הרב אל אולב יכול גביר אותו אם ושאל הגבירים
 יכול אינו הוא השפעת מחלת אותו תקפה שכרגע התנצל
. הגביר אצל חולים קוריב לערוך הרב החליט. מביתו לצאת

 במלוא עמד הוא, הנקישות לקול הדלת את הגביר כשפתח
 תצטרך עתה: "שפירא מאיר הרב לו אמר. ושלם בריא, הדרו

 כוונתי יתהישה מה, לישיבה תרומה אחת פעם, פעמיים לשלם
 רופא מוצא היית היכן , שהריריפוי דמי נוספת ופעם בתחילה
 (אומר מאיר רבי) . .."?!מהר כך כל אותך שירפא

 

 (יט, כא) "ירפא ורפא"
 אל מהם אחד נסע. מחלה באותה שנתקפו יהודים בשני מעשה

 לילך לו יעץ אשר, ל"זצוק מחענטשין שמואל חיים רבי ק"הרה
, השני. ארוכה והעלה ברפואות בו שטיפל, פלוני רופא אצל
 מעצמו והלך, הצדיק בפני לבוא רביס, החסידים עם נמנה שלא
 הועילו ולא אחרים ברופאים שדרש אחרי, רופא אותו אצל

 אך, וטיפולים תרופות אותם מהרופא הוא גם וקיבל, מאומה
 מדוע, ושאל הרבי אצל הלך לבסוף. בעיניה נשארה מחלתו
, והשיבו. לי גם מועלת ואינה לחברי מועלת עצמה זו רפואה

 שניתנה מכאן' הקדוש י"ברש ומובא, ירפא ורפא בתורה כתוב
 אין - שניתנה רשות בלא. דייקא מכאן'. לרפאות לרופא רשות

 (רנא עמוד א חלק אש בלבת) . לרפא מסוגל הרופא
 

 (יט, כא) "ירפא ורפא"
 בפרשה. לרפא לרופא רשות שניתנה מכאן: ל"חז אמרו

 ברפואת וכאן. רפויה א"בפ" רופאך' ה אני" נאמר הקודמת
, חיים החפץ אומר. דגושה א"בפ פעמיים נאמר ודם בשר

 בשר רפואת אך, ועמל יגיעה ללא עין כהרף, רפויה' ה שרפואת
 רפאנו": מדגישים אנו בתפילתנו כן ועל. ומייגעת קשה היא ודם

 . לעשות ומפליא בשר כל מרופא לרפואה שנזכה". ונרפא' ד
 (חיים חפץ)
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 ( יט, כא) "ירפא ורפא"

, מסלונים חריף אייזיל' ר את שאל, המהוללים הרופאים אחד
  ם"הרמב כמו, רופאים היו בעבר הגדולים הרבנים כל למה

 מושג כל להם אין הרבנים היום ואילו', וכו ג"והרלב ן"הרמב
 אנשי כל למה, כן גם לי קשה הדבר אותו, אייזיל' ר ענהו .במדע
 ן"הרמב ם"הרמב כמו, חכמים תלמידי היו בעבר המדע
 ...ארצות עמי כולם המדע אנשי היום ואילו, ג"והרלב

 (חידודין דברי)
 

 (יט, כא" )ירפא ורפא"
 מספר היה ירושלים של רבה ע"זי פריינד ה'ארי משה' ר ק"הרה

 סיפר וכך, שעברו מהדורות הפשוטים האנשים של בשבחם
 של מחסידיו העיר אופה פשוט יהודי גר היה אדהוניב בעירו

 , חיים התורת
 אליו שישלחו העיר לרב לומר שלח אחת קודש שבת בערב

. ליוצרו נשמתו את להחזיר הוא שמתכונן משום אנשים עשרה
 ועלה אנשים עשרה אסף השליח ומפי אל דיבורים הרב כשמוע

 מהאך, חוליו למיטת לגשת ורצו, האופה של לביתו איתם
 עומד האופה והנה הבית אל בהיכנסם לראות השתוממו מאוד

 .שבת לכבוד חלות ומוציא התנור ליד
, אומר אתה ממני לצחק וכי, אותנו קראת מדוע הרב לו אמר
 להיפרד צריך שאני משום וכי באמרו בתמימות האופה לו ענה

 נא הואילו לכן ?!לשבת חלות ללא אתכם אשאיר הזה מהעולם
 ואז התנור מן החלות את להוציא שאגמור עד מעט לי להמתין

 לתוך בניחותא נכנס, מלאכתו את כשגמר ,היה כך ואכן, אפרד
 .ליוצרה נשמתו את והחזיר, בכוונה ישראל שמע אמר, מיטתו

 

 כי קםוי לא דויעמ יםייומ או יום אם אך"
 (כא, כא" )הוא כספו

 הכפורים ביום הכנסת בבית להתפלל שבאים אנשים ישנם
. פרנסה על ורק, פרנסה על נסבה לתםיתפ אך, השנה ובראש

 על לתםיבתפ מבקשים אינם הם. וכסף וכסף, כסף רוצים הם
, העוונות על מחילה לבקש במיוחד להם' בוער' לא, רוחניות
 .כסף רק. אותם מעניינת לא ממש' ה והמלכת

 והדבר, ענהית לא –" ניוהגרש ילקוט" אומר – שכזו להיתפ
 אלו –" יםייומ או, "פוריכ יום זה –" יום אם: "בפסוק כאן נרמז

 על רק להיבתפ האדם בהם יעמוד, השנה ראש של ימים' ב
 ולא לתויתפ תתקבל לא –" הוא כספו כי קםוי לא" אזי, כסף

 ...קשיב כסף רק כי, בקשתו תתקיים
 (197 גליון, וחסידות תורה פניני)

 

  (ל,כא)"עליו יושת אשר ככל נפשו פדיון ונתן"
 בני ם"האדמורי למה, מסטרליסק אורי' ר ק"להרה פעם שאלו

 ם"להאדמורי בניגוד, מאוד גבוה נפש פדיון דורשים נוזמנ
 פרחים תמיד כי לכם ידוע הלא, להם ענה, במועט שהסתפקו

 הקדמונים ם"האדמורי, מלאכותיים מאשר יותר זולים טבעיים

 ם"האדמורי היום ואילו, במועט והסתפקו היו טבעיים
 (חכמה אמרות) .יותר עולה וזה הם מלאכותיים

 

 (ג, כב" )...ישלם שנים"
 יוצא אדם אין(: יב, ג ר"קה) אמרו ל"חז כי, כפל לתשלומי טעם

. מאתים רוצה מנה לו שיש מי, בידו תאוותו וחצי העולם מן
 מתאווה הוא היום וכל, שבידו במה הסתפק שלא, זה גנב, ולכן

 (ליקוטים, המנהגים טעמי). כפל לשלם דינו, הונו את להכפיל
 

 (ז, כב" )האלוקים אל הבית בעל ונקרב"
, פשוט" הבית בעל" יכול במה" םהאלוקי אל הבית בעל ונקרב"

? םהאלוקי אל להתקרב, חסיד ולא למדן לא שאינו יהודי סתם
 ששייך במה נוגע אינו אם" רעהו במלאכת ידו שלח לא אם"

 אל קרוב להיות כדי ומספיק חשוב די לבד זהו, לחברו
 (שלאןיממפר מאיר' ר) .םהאלוקי

 

 עמו בעליו אם... רעהו מעם איש ישאל וכי"
 (יד-יג, כב" )ישלם לא

 על, השמים מן בהשאלה חייו ואת נשמתו את קיבל אדם כל
, באונסין אפילו חייב שואל והרי, לטובה בהם שישתמש מנת
 עושה שהוא העבירות מן עצמו לפטור אדם יכול כיצד כן-ואם

 תמיד זוכר שהוא –" עמו בעליו" כאשר רק? בשוגג או באונס
 לא" אזי, שמים מלכות עול עצמו על ומקבל יתברך השם את

"' ה מאת שאלתי אחת: "המלך דוד אמר אשר הוא ".ישלם
 אותה שאלתי רק זו ויחידה אחת נשמה הרי –( כז תהילים)

 אך, באונסין אפילו אתחייב פן החשש קיים כן אם, הבורא מאת
 ששאפתי –" חיי ימי כל' ה בבית שבתי אבקש אותה" ןמכיוו
 פואא זה הרי, עמו ולהיות יתברך השם אל להתקרב תמיד

 (י"עז מפשיסחא בונם' ר הרבי) ... בבעלים שאילה
 

 תענה ענה אם... תענון לא ויתום אלמנה כל"
 אשמע עושמ, אלי יצעק קוצע כי והיה, אותו

 (כב-כא, כב" )צעקתו
 תחילה פונה הוא, לצרה נקלע אדם כאשר, עולם של מדרכו
. בעלה אל שהוא אביו אל בן. ביותר לו הקרובים מן עזרה לבקש

 קרוב להם שאין, ה"הקב אל מיד הצועקים, ויתום אלמנה כן לא
 תבוא צעקתו –" אלי יצעק צעוק אם כי: "שנאמר זהו. ממנו

 ".צעקתו אשמע שמוע" כי נותנת הדין מידת ולכן, אלי מיד
 (ל"קוזצ מוואלוז'ין יצחק רבי)

 

, אלי יצעק קוצע כי והיה, אותו תענה ענה אם"
 (כב, כב) "צעקתו אשמע עושמ
 לשם נתכוונה לחנה פנינה שציערה בעת כי, חכמינו אמרו

 זאת בכל אך, בנים על ותבקש חנה שתתפלל כדי, שמים
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 אפילו. תורה כאן אמרה אשר הוא בניה כל עליה ומתו נענשה

 מענה, כלומר', אלי יצעק כי והיה' כדי', אותו תענה ענה אם'
 זאת בכל, אלי שיצעק כדי, טובה כוונה מתוך האומלל את אתה

 ענוש ואתה' צעקתו אשמע עושמ' וגם מצדך עוון זה הרי
 (א"הגר) . תיענש

 

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

 התורה לקריאת הגיעו", הזמנים בין"ב שהתקיים שחרית במנין
 ". קורא בעל" אחר תר והחזן

 יודע אתה": ושואל מתאים לו שנראה לבחור פונה הוא
 "?לקרוא
 !"יודע אני - כסף עם: "משיב, להתבלבל בלי, הבחור

  ?!כסף מבקש הבחור קצרה כזו קריאה בשביל. החזן נדהם
... קרא שכמובן אחר לבחור ופנה ההצעה על כמובן החזן ויתר

 .בהתנדבות
 עבור לתשלום הבחור של בקשתו על החזן חשב התפילה כל

 כמה וכבר? לכסף זקוק הוא כך כדי עד, לחשוב וניסה הקריאה
 ?כזו קצרה קריאה עבור לו משלם הייתי כסף

, ביתו לבני זה את וסיפר למחשבותיו ומנוח תשובה מצא לא
 .אחרים מכיוונים זכות ולימוד לרעיונות מצפה שהוא תוך

 :לתעלומה הפתרון את סיפק, 10-ה בן בנו, שניה של בהבזק
 פסח מ"לחוה הקריאות אחת !פסח המועד חול היום, אבא"

 (.שבפרשתנו" )עמי את תלוה כסף אם" במילים מתחילה
 לך אמר הוא אז, היום הקריאה מה ידע לא, אליו שפנית הבחור"
 ...(לקרוא) "!יודע אני אז", כסף אם( "היא הקריאה אם)

 !רעה ן"בעי שהוחלפה טובה ף"אל? הטעות נבעה ממה
 ...!רעה ן"עי בלי: מעתה אמור

 

" ...עמך העני את עמי את תלוה כסף אם"
 (כד, כב)
 הלווהו", עמי את" - למישהו מלווה כשאתה" תלוה כסף אם"

 אותן ומלווה מעות לו שיש מי שכל מפני, אנשים לפני בגלוי
 מ"ב" )מכשול תיתן לא עור ולפני" משום עובר בעדים שלא

 זאת תעשה אל, לעני צדקה בתתך". עמך - העני את" אבל(. עה
 ".עמך, "בסתר כמתן, ובחשאי בצנעה אלא, ברבים, בפרהסיה

 

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

: מנובהרדוק הסבא תלמיד, ס'זלמנ אברהם' ר את פעם שאלו
 לו שיעזור' בד בטחון סמך על כסף ללוות מותר דםאל האם"

 כסף מלוה היה אדם םהא: "להם ענה". ואהוההל את להחזיר
 שיעזור' בד מאמין אך, להשיב כסף לו שאין לו שאומר לחברו

 כי, זה סמך על לו מלוה היה אדם אם? אהוההלו את להחזיר לו
 ".זה סמך על מאחרים ללוות גם לו מותר אז
 

  (כד, כב) "נשך עליו תשימון לא"
 קטנה חבורה נושך שנחש, נחש כנשיכת שהיא, ריבית –" נשך"

 כך, וקדקוד עד ונופח מבצבץ הוא ופתאום, מרגיש ואינו ברגלו
 ממון ומחסרו עולה שהרבית עד ניכר ואינו מרגיש אינו תריבי

 (התנחומא בשם י"רש). הרבה
 

  (כד, כב) "עמי את תלוה כסף אם"
 פוגם לך אין שכן, כסף בלא לעולם היה מוטב דאמת אליבא

 נוצר כבר אם', כסף אם' אבל, הבריות את כמותו ומשחית
', עמי את תלוה' אז, בו להשתמש אדם בני ומוכרחים, הכסף
 . טובים לדברים מציאותו את תנצל

 לרבי מרדכי כהן()שפתי כהן, ש"ך עה"ת, 
 

 לכלב תאכלו לא טריפה בשדה ובשר"
 (ל, כב" )אותו תשליכון

 מלאך בוכים כלבים רבנן תנו'( ס דף קמא בבא' )בגמ איתא
 את להבין וצריך. בעיר אליהו משחקים כלבים, בעיר המוות

 הכלבים שמחת או בכיית בין יש יחס איזה' הק ל"חז דברי
 ו"ח או אליהו מציאת אמנם. המוות ומלאך הנביא לאליהו
 אם, ובודק בשוחט תלוי בעיר המוות מלאך מציאת להיפך

 גורם זה אז כשרה ובדיקתו ושחיטתו שמים ירא השוחט
 טריפות מאכיל ושלום חס הוא אם אבל, לעיר שיבוא לאליהו

 טריפה בשדה ובשר" כתיב והנה, בעיר המוות שמלאך גורם אז
 ".אותו תשליכון לכלב תאכלו לא

 אז, טריפות ליהודים חלילה מאכיל ובודק השוחט אם ובכן
 ובודק השוחט אם אבל, לאכול מה להם שאין בוכים הכלבים

 הכלבים לפני ונותנם, הטריפות את ומטריף ש"ויר כשר הוא
, לאכול מה להם שיש משחקים הכלבים אז', הק התורה כציווי

 אפשרות שיש, מפיהם מגונה דבר להוציא רצו לא' הק ל"וחז
 הטמינוהו ולכן, חלילה טריפות יאכילו ובודק שהשוחט ו"ח

 . דכלבים מילתא בסימנא ברמז
 (יוסף ברכי ת"שו' ס מחבר ל"זצ לנדא יוסף' ר צ"הגה)

 

 (. ב, כג) "להטות רבים אחרי"
, לו ואמרו, קלפים אחת שיחקה בו חבורהש לבית בא אחד רב

. עמנו כבודו ישחק, הרבים ואנו, להטות רבים אחרי כתיב רבי
 הרבה שם ששוכבים החולים לבית יבוא בריא אם, להם וענה

 שאחרי כרחך על אלא, שמה לשכב כן גם יצטרך האם, חולים
 וחולי גוף חולי בחולים ולא בבריאים רק נאמר להטות רבים
   . נפש

  (יוסף גן)
 

 ( ז,  כג" ) תרחק שקר מדבר"
 במעשה יתירה חומרא שאין אדם לבני נראה זה מפסוק
 הגנב שכן, וגזלן מגנב' אפי השקרן גרוע באמת אך, השקרן
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, הלילה בשעות פועל הוא ולרוב רואין באין מעשהו את עושה
 מכוונת פעולתו אבל בלילה ובין ביום בין פועל אמנם והגזלן
 מקום ובכל עת בכל פועל השקרן ואילו, היחיד נגד כלל בדרך

 שקר במצות רק ואכן. לרבים ובין ליחיד בין בלילה ובין ביום בין
 . ריחוק על מצווה התורה

 (ספרים)
 

 (ז, כג" )תרחק שקר מדבר"
 מועילה תמיד לא השקר אמירת כי לנו ממחיש נפלא מעשה
 שהיה וןוכי, לב וטוב ונבון חכם שהיה סין מלך על מסופר לאדם
. עמו בני מקרב האדירה למלכותו עצר יורש חיפש בנים חשוך

 לכל זרעים חלוקת י"ע ערך הנכסף התואר לקבלת המבחן את
 .הממלכה ברחבי הילדים

 הפרח את יבחר והמלך, ולגדלו הזרע את לשתול נצטווה ילד כל
 את לקחו הילדים כל. הנבחר הנסיך על שיוכיח המלכותי

 לא אחד לילד ורק, הפרחים את טיפחו השקו, שתלו, הזרעים
 מאמציו בו וטיפל שטרח כמה. שקיבל מהזרע פרח שום צמח

 .פרח ללא מיותם נשאר שלו והעציץ, פרי נשאו לא
 עד ונרגשים חג בבגדי לבושים הילדים כל ניצבו המיוחל ביום

 שהמלך כדי, יפיפיים פרחים עם עציצים בידיהם אוחזים, מאוד
 .שזכה המועמד את ויבחר עיניו יישא ההדורה במרכבתו העובר

 לא אך, הפורחים העציצים כל על מושבו ממקום המלך השקיף
 לא אחד ואף בצדדים ניצבו ילדים מאות. מבוקשו את מצא

 .ריק עציץ ובידו אחד ילד המלך שראה עד. המלך אל נקרא
 את הפרחת לא מדוע! בני אלי גש: "ואמר המלך אליו קרא

 ?"לך שנתתי הזרע
! קרה מה יודע איני! המלך אדוני: "בוכים בקול הילד ענה

 !"צמח לא דבר שום אך, פריחתו על קשות עמלתי
 !"בני תהיה אתה: "המלך לו אמר
 .כך על המלך את ושאלו, הוא זכה דווקא מדוע התפלאו כולם
, וכידוע, מבושלים זרעים היו שחולקו הזרעים כל: "המלך אמר

 את החליפו הילדים כל. דבר שום צומח לא מבושל מזרע
 ורק, פרחים להם צמחו ולכן, אחרים בזרעים שקיבלו הזרעים

 האמת במידת הוא שניחן ןכיו – הזרע את החליף לא הזה הילד
 ביקשתי ידו שעל, האמת זרע היה זה. שיפרח לקוות והמשיך

 .לעתיד יורשי-בני את לבחון
 ראוי חייו מהלכי כל יונחו פיה ועל לרגליו נר היא שהאמת מי

 !"למלוך הוא וראוי למלכות הוא
 להיות צריכים, אמת שחותמו, עולם של מלכו של בניו אנו

 . למלכות ראויים נהיה כ"ועי באמת' ה עובדי
 (דניאל אור)

 

 שורך ינוח למען תותשב השביעי וביום"
 (יב, כג" )...רךווחמ

? השבת תלמנוח הטעם זהו האם", ינוח למען" של משמעו מה
 בהכנות -" תשבות השביעי וביום" היא שהכוונה, לומר ויש

, ובשמחה ובעונג ובטהרה בקדושה, גדולה בהתלהבות, עצומות
 השבת קדושת את שתכניס -" וחמורך שורך ינוח למען"

 מהשבת מושפע יהיה שהכל, החיים ובבעלי בטבע בסביבתך
 רצה לא ששורו, תורתא בן יוחנן' ר אצל שמסופר כפי. שלך

 . גוי אצל גם בשבת לעבוד
  (מגור ר"האדמו בשם)

 

 (יג, כג" )...תזכירו לא אחרים אלוהים ושם"
 במכתבים להשתמש שלא מזהירים ישראל מגאוני רבים

 מסיק" חיים דברי" בעל הגאון. הגויים של בתאריך וכדומה
 מפני הגויים של התאריך את להזכיר הוא גמור שאיסור להלכה

 לא אחרים םאלוהי ושם" בתורה מפורש לאו על שעוברים
 ". תזכירו

 (תורה עיטורי)
 

 לחמך את וברך אלוקיכם' ה את ועבדתם"
 (כה, כג) "מימיך ואת
, לחמך) יחיד בלשון וסיים( ועבדתם) רבים בלשון פתח מדוע

 (? מימיך
 אינה רבים לתיותפ, תפילה זו' ועבדתם'ש, הטורים בעל מתרץ

 . עניינו לפי' א לכל שמברך, יחיד בלשון לחמך וכתב. נמאסת
 קיום זה' ועבדתם'ש, מתרץ( :קז מציעא בבא) א"והמהרש
 ומים בלחם להסתפק אבל, בזה זה ערבים כולם ובזה, המצוות

 . רבים בלשון נכתב לכן, סגולה יחידי נחלת זו
 

 ( כה, כג) "'ה את ועבדתם"
 לפני ךיומימ לחמך נכתב מה מפני ולהבין בפסוק לדקדק וצריך

 יותר לאדם חשובה הגוף בריאות שהרי .מחלה והסירותי
 קודם ,הפוך להיות צריך היה הפסוק סדר כ"וא .מהפרנסה
 ?לחמך את וברך כ"ואח מחלה והסירותי

:( ח דף) תענית במסכת הגמרא פי על הפסוק את ליישב ונראה
 מה :לו אמרו .ומגפה רעב היה נחמני בר שמואל רב שבימי
 על רק נתפלל אולי אז. אפשר אי שתיהן על להתפלל ,נעשה

 על נתפלל :שמואל רב להם אמר. נסבול הרעב ואת המגפה
 שיחיו בשביל אותו ייתן הוא אז שובע ייתן ה"הקב ואם הרעב

 ".רצון חי לכל ומשביע ידך את פותח" שכתוב
 את וברך כל קודם נפלא באופן מתבאר הפסוק זו הגמרא ולפי

 -( הפרנסה) האוכל את יברך הוא באמת ואם ,ךימימ ואת לחמך
 הפסוק מסתיים ובזה ,הבריאות גם ברךתת יתאוטומט

   ".מקרבך מחלה והסירותי"
 (נתי הרב)
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