
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו" )כו, ג("                                                                                           
 "שתהיו עמלים בתורה" )רש"י(.                          

אם תהיו עמלים ועוסקים בתורה, נקל יהיה לכם להיזהר במצוות לא תעשה. עסק התורה מציל מן היצר                         ..
 (העומר א)מללה("...       הרע, וכפי שאמר חז"ל: "בעידנא דעסיק בה )בתורה(, אגוני ומצלא )מגינה ומצי                         .
 

 "ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" )כו, ד(

 עץ השדה הן אילני סרק שעתידין לעשות פרי" )רש"י(."
הדין הוא, שאם האדם טעה ובירך "בורא פרי האדמה" על דבר שברכתו "בורא אפשר לומר, שהרי  - מהיכן למד זאת רש"י ?

 פרי העץ צמח מן האדמה. )מה שאין כן אם בירך "העץ" על "האדמה"(. חובה, כיון שגםהוא גם כן יצא ידי פרי העץ", 
והנה, כיון שנאמר כאן: "ונתנה הארץ יבולה", הרי ממילא גם פרי העץ בכלל זה כנ"ל, אז למה נאמר שוב: "ועץ השדה יתן 

 )שארית יעקב(     אלא עלינו להסיק מכך, ש"עץ השדה" אין פירושו עץ פרי, כי אם אילני סרק העתידין לעשות פרי...  –פריו" ? 
 

 "ואולך אתכם קוממיות" )כו, יג(

בהמה מהלכת וראשה מושפל ארצה. אם אדם נוהג מנהג בהמה, הרי זאת אומרת שראשו מושפל אל בקומה זקופה" )רש"י(. "
ת. ברם, אם אינו נוהג מנהג בהמה, הרי זאת אומרת שהוא מהלך בקומה זקופה וראשו לשמים. וזהו "אם הארציות והגשמיו

 )המגיד ממזעריטש( תהא קומתכם זקופה...                                            -בחקתי תלכו" ממילא "ואולך אתכם קוממיות" 

 "אם בחקתי תלכו ואת מצותי

 תשמרו" )כו, ג(                                     
 

 "שתהיו עמלים בתורה" )רש"י(.
 

: האר"י הקדושזי"ע, על רבו  חיים ויטאלכותב מורינו הגאון הקדוש רבי ◆ 
ה נלא שהיה עד בכח מקשה היה ,החברים בין בהלכה קורא כשהיה ראיתיו״

 להעיר ראוי וכן מאוד... האדם שיטריח צריך ולזה גדולה... זיעה ומזיע, מאוד
 הלימוד( הנהגת שער', חיים עץ פרי') .                                   כוחו״ ולשבור עצמו

 

"ומעיד אני עלי שמים זצ"ל:  י'פלאג ייםחכותב מרן הגאון הקדוש רבי ◆ 
הייתי שוקד על לימודי  ,כי מיום דעתי עד יום היותי בן עשרים שנה ,וארץ

בשום עניין מענייני  כי לא הייתי מתעסק ,בלי שום ביטול כלל ,ביום ובלילה
 (צוואה מחיים יב)!                                                                          העולם כלל"

 

מאיר הגאון האדיר רבי את זצ"ל,  'תורה תמימה'פעם ביקר בעל ה◆ 
ומצאו שפניו שוחקות  ,'אור שמח'הבעל זצוק"ל, מדווינסק,  שמחה הכהן

חידש דבר עמל בתורה ושזה עתה לו רבי שמחה, סיפר , וורוחו טובה עליו
יא של יראה בחלומו שבפמל ,וכשנימנם קימעה ,נפלא לאמיתה של תורה

ואומרים שחסר עתה בעולם  ,יושבים גדולי עולם ומשוחחים ביניהם ,מעלה
נסק יושב רב , ועמד הרשב"א ואמר, שבעיר דוויהתורה מי שיכוון לאמת

 !! ממה שאני פרשתי שם, יותר ממניבתורה כיון אל האמת הוא ו ,ולומד
לגבי לשון הגמרא )חולין כב.( שם שאלוהו  ,רשב"א בתשובה סימן רעו)המדובר הוא בדברי ה

ואילו  את הגירסא המשובשת.בעולת העוף. וכתב הרשב"א שיש לגרוס שם אחרת ולהשמיט 
מתרץ את הגירסא ע"פ האבן עזרא.  ,האור שמח )הלכות מעשר שני ונטע רבעי פ"ז ה"ג(

 ( רך אמת" !וכותב "ושמחתי מאוד שהנחני ה' בד ,שם במילואים את גירסת הרשב"א ומביא

 כיבוד

 הורים... 
 

זצ"ל, מגדולי בגדד, צדקה חוצין הג"ר 

עלה לארץ  ,זי"ע 'בן איש חי'תלמיד ה

הקודש והשתקע בירושלים, בה הקים את 

בית הכנסת 'שמש צדקה' וקבע בו את מנהגי 

תוך הקפדה  ,התפילה על פי הנסתר
 להתפלל כותיקין.

פעם למד חברותא עם אברך חשוב 
בירושלים שהיה צעיר ממנו בכשני עשורים, 

שאל הרב את  ,ב ואםכשלמדו דיני כיבוד א

האם מקפיד הוא לקום מלוא קומתו  ,האברך
בפני אמו כשהיא נכנסת לחדר ? "אני קם 

מעט" השיב האברך, "אך לא מלוא 
 קומתי"...

ואמר לאברך:  בו ברגע סגר הרב את הספר
"סיימנו ללמוד להיום, לא יתכן ללמוד ולא 

לקיים, כשתבוא ותודיעני שאתה אכן קם 

 אמך יתחדש לימודנו"...מלוא קומתך בפני 
רק למחרת, כשבא האברך ובישר לרב 

שתיקן את המעוות ונעמד מלוא קומתו 
 לכבוד אימו, חידש הרב את החברותא !
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 .ו"התשעכ' אייר , 147ן גליו ,בס"ד
 ל"ה לעומר // מפטירין "ה' עזי ומעזי".

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

ביום  //ר הס"ז וז המ"ו. הוא נמסר לקבורה בד' אד, נפטר רבנו מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורג זי"ע, שבע שנים אחרי שנאסר בכלא בד' תמר הנ"גיט' באייביום 
זי"ע,  רסקי, נפטר רבי מרדכי ב"ר מנחם נחום טבכ' אייר התקצ"זביום  //יצחק עטייה, ראש ישיבת 'פורת יוסף'  נפטר רבי עזרא ב"ר ,יט' אייר התש"ל

 המגיד מטשרנוביל, בעל ה'ליקוטי תורה'.

 בחקתיפרשת 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

                     

 שתהיו עמלים בתורה""                    
 

     , יהודי שעבר את ר' אפרים אשרי                                                
              השואה האיומה, והכיר את עולם                       .
לפני רופא  באי שהיה  הישיבות                          .

המלחמה, כתב מאמר על ישיבת 'כנסת ישראל' 
 כו הוא מספר:שבסלבודקא, ובתו

הג"ר משה מרדכי אפשטיין זצוק"ל, ראש הישיבה 
בסלבודקא, היה אחראי על הישיבה לא רק מבחינה 
רוחנית, אלא גם מבחינה גשמית, והוא ניהל את הישיבה 

 כלפי חוץ וטיפל בעיניניה הכספיים.
עם זאת, הוא מצא זמן ויכולת ונתן שני שיעורים בכל שבוע 

ים הקנו לו שם עולמי, כמו כן הוא בישיבה, ושיעוריו התורני
מצא זמן לכתיבת ספרו הנודע 'לבוש מרדכי' על מסכת 
בבא קמא, ועוד היה משיב תשובות רבות בהלכה, ומידי 
שנה סיים את כל הש"ס בבלי, וכל חודש סיים ש"ס 

 משניות !
אהבתו של רבי משה מרדכי לישיבה, עברה כל גבול, והוא 

י העיר ביאליסטוק רצו לא היה מוכן לעוזבה, וכשראש
להכתירו לרב עליהם, והציעו לו משכורת הגונה וחיי 
הרחבה, הוא דחה אותם: "כיצד אוכל לעזוב את הישיבה 
הקדושה בשביל הנאותי הגשמיות ? איככה אוכל לחיות 

 בלעדיה" ? ...
אל אשתו הרבנית,  הם הוסיפו להפציר, ושלחו שתדלתנים

 ,והבטיחו לה דירת שבע חדרים מרווחת עם כל הנוחיות
אף אם יתנו לי כל "רב ואמר: יסהרב אך  ,יבואהרב רק ש

לא אדור אלא במקום תורה, נח לי להיות עם  ,הון שבעולם
זבה לנפשה ולחיות חיי ומלע ,בני הישיבה ולסבול מחסור

 ! ... תענוגים של עושר וכבוד"
◇••◇••◇ 

 (:א, ס"אורח חיים סי' מזבעל הטורי זהב )על ש"ע כותב  וכך
אלא במי שממית עצמו עליה )כנאמר  "התורה אינה מתקיימת

דהיינו שעוסקים בפלפול ומשא ומתן של תורה,  בברכות סג:(,
"שתהיו עמלים בתורה" )רש"י  -כמו שנאמר "אם בחקתי תלכו" 

שאין כן באותם שלומדים דברי מה  ע"פ תורת כהנים כו ב(.
תורה מתוך עונג ואינם יגעים בה, אין התורה מתקיימת אצלם... 

( "שלא וןישראל נענשו, כיוזה )מאמר הגמרא בנדרים פא. ש
 -בדברי תורה  לעסוקברכו בתורה תחילה", כי הברכה היא "

 דרך טורח דווקא".
ורק כך  ,עבור התורה ולהפסיד מהגשמיות ,עלינו לעמול ולטרוח
 .והשינון מל הוא גם החזרהענזכה בה, וחלק מה

מה שנקרא עמל ש ,בתחילת הפרשהבעל אור החיים  כמו שכתבו
שיש מצוה אפילו ללמוד דברים שכבר  זה כיון, 'חוקה'התורה 

והם כבר ידועים אצלו, "כי חפץ ה' בעסק  למדם פעמיים ושלוש
התורה מה שג י( אמרו ש וחז"ל )קה"ר ,התורה חוקה חקק"

בכדי שילמד את התורה בחשק הוא  ,משתכחת מן האדם הלומד
 .תמידי

 הג"ר יצחק מוואלוזין זצ"ל, היה זהיר מאוד בדיבורו

ונזהר מאבק לשון הרע. פעם שאלוהו האם אפשר 

לסמוך על אדם מסויים שר' יצחק ידע שהוא שקרן, 

ומותר ויש תועלת להזהיר מפניו. אמר: "הוא בעל זיכרון 

 מופלא, הזוכר אף דברים שלא אירעו מעולם"...

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

               ם מותר לקבוע סעודה אה ?                                  
        שאינו רגיל בה בימות החול,                          .
 בערב שבת ?                                 .
 ,אין לקבוע סעודה שאינו רגיל בה בימות החול !

משום כבוד  ,בערב שבת או בערב יו"ט, והטעם
 שיכנס לשבת כשהוא תאב לאכול. -השבת 

שמתוך טרדת הסעודה לא  ויש שכתבו הטעם,
 יתעסקו בצרכי השבת.

שהייתה משפחה  ,לח:( מביאה)גיטין והגמרא ב
 נעקרה.וה בערב שבת, תבירושלים שקבעה סעוד

 

 )ש"ע ומשנ"ב סי' רמ"ט סעיף ב(
 

 ובהמשך נבאר ב"ה אלו סעודות אפשר לקבוע בערב שבת.
 

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

  ליבלי פרוסטיץ -פרק צט   
 

 נחמיה חייא חיון, הרשע השבתאי
 הגדול המוחרם, פנה בצר לו אל הויזיר

בתורכיה והתאונן בפניו על מה ש'מעוללים' לו, וכך, אנוסים על פי 
הויזיר, ניאותו לבסוף שלושת רבני העיר קושטא, הגאונים הגדולים, 

בעל 'משנה  רבי יוסף מטרני, רבי שלמה לוי ורבי יהודה רוזאניס
למלך', זכר צדיקים לברכה, להתיר לנחמיה את החרם, אחר שנשבע 
בפניהם שלא יעסוק עוד בלימוד הקבלה ולא ילמד את סתריה לשום 

 אדם.
 אולם הרמאי הזקן הזה, גם לעת זקנותו לא יכל ללכת בדרכי יושר,
מצוייד באיגרת השלומים של רבני קושטא, הוא מיהר לאירופא כדי 

 פצת השבתאות.להמשיך בה
בשנת התפ"ד נראה נחמיה משוטט שוב בקהילות אירופא, הוא 
התעודד מהידיעות על התרבות השבתאים בפולין, שמותיהם של 
למדנים, מגידים וחסידים למראית עין, כמו משה וואיידסלב, פישל 
זלאטשוב, משה מאיר קאמיענקער, יצחק קוידנר, אלישע שור, יואל 

שכר מגיד ואחרים, הגיעו לאוזני נחמיה, בתור פיקוור, אליה מגיד, יש
 אנשים המפיצים את תורת שבתאי צבי במעטה של תורת הקבלה.

למרות שהללו הוחרמו בבית הכנסת של לבוב, יצאו רבים מהם לעשות 
נפשות לחברתם, הם סובבו בערים שונות בתור מגידים ומוכיחים, 

ו בין ההמונים התעטפו בבגדי לבנים בשבתות ובימים טובים, והפיצ
 ספרי קבלה שבתאיים.

נחמיה רצה לצוף על פני הגל החדש הזה, הוא בא אל האנשים האלה 
במטרה לעודדם. אל ליבלי פרוסטיץ שכזכור פעילותו דעכה אחרי 
החרמות נגדו, הגיע נחמיה, על מנת לזרזו מחדש לעשות נפשות לשקרי 

א', יהשבתאות. נחמיה חידש בליבלי את ההכרה העצמית כ'נב
מצבו של נחמיה לא היה קל, כי והתסיס את כל שבתאי אירופא. 

, עדיין  הייתה יד הרבנים המתנגדים למרות ההתחדשות השבתאית
 קשה עליהם ונחמיה סבל מחוסר תמיכה כספית...

 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

  

 גן הירכיים...א    

 דניאל ניזאר מצרפת מספרת:
פעם הייתי במסעדה שלי, 'פיצה חי', שברובע 
השמונה עשרה בפריז, ובאה אלי לקוחה ואמרה לי 
שבנה צריך להיכנס לניתוח בבית החולים, ניתוח 
שיערך באגן הירכיים, והיא רוצה שאדבר עבורה 

 .זצוק"לנתן בוקובזה  הרבעם מורינו ורבינו 

בישראל, והתקשרתי אליו טלפונית, אז הרב היה 
א יודעת עברית ושוחחתי איתו כרגיל אני ל

הניתוח לא בערבית, אך כשניסיתי להסביר לרב על 
"אגן הירכים"  -מצאתי את המילה הנכונה 

 הצלחתי לומר איפה יהיה הניתוח.בערבית, ולא 
בלית ברירה אמרתי לרב, שהניתוח יהיה "איפה 
שהיד שלי נמצאת", היד שלי הייתה מונחת על 

יד: "באגן הירכים"... הייתי האגן, והרב אמר לי מ
 המומה...

רך ואמר לי שהבחור יקום ויוכל ללכת כמו יהרב ב
 שצריך, וכך היה.

 

 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


