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 לפרשהפנינים 
 

  שבת הברכה
וביל בימי עלומיו אצל 'חום מצ' ה ר'כשהי
זדמן הדבר שבשבת שקרואים בה , ט"הבעש

הור בשם -המכוה בלשון סגי, את התוכחה
 קרא לעלות לתורה בפרשת, "שבת ברכה"

 היתה לו קצת חולשת הבתחיל. התוכחה
והה . שחלקו לו דווקא פרשה זו, הדעת
,  הקורא בתורהה'ט עצמו הי"הבעש

, חום' וכשהתחיל בקריאת הפרשה הרגיש ר
 וסובל ממיחושים ,ה איש ידוע חולי'שהי

שעם קריאת כל פסוק מהתוכחה , שוים
, מסתלקים והולכים המכאובים של אבר אחד

עד שכשגמרה , וכך הסתלקו מאבר אחר אבר
  )מגזי צדיקים(     .קריאת הפרשה רפא כל גופו

  

  קריאת התוכחה
יוצאים , ם שיראים מן התוכחהיישם אש

ויש קהילות , ת הכסת בשעת קריאתהיבמ
מבליע את המלים וקורא בקול " הקורא"ש

ורוב המתפללים אים שומעים את , מוך
  .הקריאה

, לאחד שהזהירוהו, משל למה הדבר דומה
שלא ילך בדרך פלוית המלאה קוצים וברקים 

אבל הלה איו , רפות אורבות שםווחיות ט
ב לקול המזהירים והולך יע ואיו מקששומ

אלא שם כסות על עייו לבל , דווקא בדרך זו
ואיו . יראה את המכשולים ואת החיות הרעות

עכשיו הסכה עוד , כי אדרבא, מעלה על דעתו
  .יותר גדולה

,  בי,'מוסר ד): יא, משלי ג(שלמה המלך אומר 
ואשים , וץ בתוכחתואל תמאס ואל תק

לא ישמעו לקול התוכחה לא כי אם , חושבים
כי , ולו חכמו ישכילו ויביו. יאוה להם כל רע

ם כסות על עייהם לבל יראו את יבש
המה גורמים רעה לפשם עוד , המכשולים

  )חפץ חיים על התורה(                                 .יותר

        
אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו """"

 )ג, וכ (                                          """"ועשיתם אתםועשיתם אתםועשיתם אתםועשיתם אתם
מרומזות כל " אם"במלת  - תלכואם בחקתי 

הגאולות והגואלים שהיו לישראל והעתידים 
  .להיות

בגלות פרס . משה,  אהרן- " אם"בגלות מצרים 
לעתיד לבוא . מרדכי,  אסתר-" אם", ומדי

" אם"וזה שאמר . משיח,  אליהו-" אם"
וליכא מידי דלא רמיזא , הבים שמחה

  .באורייתא
  

  
  
  
  
  
  
  

שאין הגאולה באה , וובא הכתוב כאן ללמד
, לישראל אלא על ידי שמירת התורה והמצוות

 )מחת בלולה(  .                     בחקתי תלכו-א ם 

 
הה המצוות : ראה לפרש - אם בחקתי תלכו

אין להם צורך בהרבה , עםטבלי , שהם חוקים
כמו . כמו מצוות שטעמיהן ידועים, סייגים

,  שיםשלא ירבה לו: שראיו במצוות המלך
כי סמך על , ושלמה עבר עליהם, כסף וסוסים

  .רוב חכמתו
אבל מי שעובד . וכל זה למי שעובד מיראה

כאותו הבן שאיו רוצה לעזוב את , מאהבה
אין לו צורך , שלא תגרע אהבתו, אביו אף לרגע

וזה אם בחקתי תלכו ואת מצותי . ייגים כללסב
', אלא משום שכך אמר ד, בלי חקירות, תשמרו

ין להרהר ואין לבקש טעם הדבר אז כשם וא
יתן ' כך ד, שאתם עושים בלי לדעת טעם

ה 'אף על פי שלפי מערכות הטבע יהי, גשמיכם
הן : י"ש רשר מפ-ועץ השדה יתן פריו , זה מע

                       .אף שזה גד הטבע, אילי סרק
 )בעל פרי מגדים, יוסף תאומים' ר( 

 
, ל זה קיום המצוותיכו -  אם בחקתי תלכו

הרי קיום , כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו
 אם - הוא מה אי מקיים , המצוות אמור

י לפי "רש. (שתהיו עמים בתורה, בחקתי תלכו
  ).כ"תו

 איו מדקדק וזהיר  אםאפילואדם מישראל 
גדול תלמוד , כל זמן שעמלו בתורה, במצוות

וסופו לשוב ולעשות רצוו , שמביאו לידי מעשה
 שתהיו עמלים -אם בחקותי תלכו . "של מקום

 ואת מצוותי תשמרו ועשיתם - ממילא , בתורה
ולא עוד . המאור שבה יחזירכם למוטב, "אותם

עד , ה'אלא שדברי תורה מצרפים את לומדי
שומרים ומצפים מתי תגיע מצוה , שיושבים

, וזהו אם בחקותי תלכו. לידיו וקיימה
 - תשמרו יתוואם מצו, שתהיו עמלים בתורה

ואביו שמר את "לשון ציפייה והמתה מלשון 
 )צבי הירש מליסקא' ר ר"אדמו (             ". הדבר

 
 שתהיו מעלים בתורה - אם בחקתי תלכו

דוד מקוצק פירש את ' ר ר"אדמו). י"רש(
יגעתי ומצאתי ): "מגילה ו(ל "מאמר חז

 הדבר שבא לך ביגיעה תאמין - " תאמין
אבל דבר הבא בלי . אצלךשמצאת ושיתקיים 

כי כאשר בא , יגיעה אל תאמין שיתקיים אצלך
עשה ) "טו, אבות א(וזה שאמר שמאי . כן ילך

,  תלמד תורה ביגיעה ועמל-" תורתך קבע
 )משת ישראל(          .צלך תורת קבעאשתשאר 

 
 בתורה ים שתהיו עמל- אם בחקתי תלכו

והטובה , הרבה דרכים בעבודת הבורא). י"רש(
     . לימוד התורה- שבכולן

 )וב'אברהם מסוכצ' ר ר"אדמו(  

 
 שתהיו עמלים בתורה - אם בחקתי תלכו

יצחק זליג מורגשטרן ' ר ר"מאדמו). י"רש(
ל "מסוקולוב שמעתי הסבר על מאמרם ז

עבירה מכבה מצוה ואין עבירה ): סוטה כא(
 כי דבר הבא בלי יגיעה יכול - מכבה תורה 

 הלכן עבירה מכבו. לבטל דבר שבא בלי יגיעה
, מצוה לפי ששתיהן אפשר שיבואו בלי יגיעה

דבר הבא בלי ,  תורההאבל אין עבירה מכב
עבודה אין בכוחו לבטל דבר שבא ברוב עמל 

 )שארית מחם(                                            .ויגיעה

  
ד חשבתי דרכי ואשיבה "הה - אם בחקתי תלכו
בכל יום , ע" רבש:דאמר דו. רגלי אל עדותיך

ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוי ולבית 
  ).ה"ר בחקותי ל"מ(דירה פלוית אי הולך 

צריך הוא , גם כשאדם הולך לעשות מצוה
אם , אם המצוה מוטלת עליו, לחשוב מקודם

: וזה שאמר דוד. היא בזמה ובמקומה הכון
ואשיבה רגלי אל  "-ואז " חשבתי דרכי"

אם בחקתי " מדגישה התורה ולכן". עדותיך
צריך מקודם לחשוב , לשון ספק" אם", "תלכו

ולא לעשותה בלי חשבון , לעשות המצוה" אם"
  .בלי מחשבה וכווה, ודעת

 )יצחק מוארקא' ר ר"אדמו(                    

 
הלומד שלא , יוחן' אמר ר - תםוועשיתם א

 וח לו שהפכה שלייתו על פיו ולא ,לעשות
למה ). ה"ר בחקותי פל"מ(ויר העולם יצא לא

מובא :  ההסבר הוא- ? תקלל בדבר זה דווקא
הולד במעי אמו מלמדין אותו כל : ל"בחז

 וכיון שבא לאויר העולם בא -התורה כולה 
מלאך וסוטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה 

 -? לכאורה למה משכחין התורה ממו). דה ל(
 בלי אלא משום שבמעי אמו היתה תורתו

ממילא הרי זה לימוד ,  אפשרות קיום ומעשה
לכך ביציאתו לאויר , לעשות-מת- על-שלא

, ההעולם משכחין ממו את תורתו הקדומ
להראות שהלומד שלא על מת לעשות אין זה 

 ,ה'רק בהיותו באויר עולם העשי. לימוד
לעשות , תחילה מחדש ללמוד על מת לשמור

 , שלא לעשותיוחן הלומד' לזה אמר ר. ולקיים
וח לו שהפכה שלייתו על פיו ולא יצא לאויר 

ה לו בבטן 'כי אופן לימוד כזה כבר הי, העולם
אם , ואין לו יתרון ביציאתו לאויר העולם, אמו

        )יץ'ר ממודז"אדמו(    .מת לעשות- לא ללמוד על

  מברכין חודש סיון
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 ראש חודש ביום שלישי



ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ """"
 )ד, וכ("          "          "          "          יבולה ועץ השדה יתן פריויבולה ועץ השדה יתן פריויבולה ועץ השדה יתן פריויבולה ועץ השדה יתן פריו

 ותה -ותתי גשמיכם בעתם "כשם שעל ידי 
ה "חוק הוא שהטביע הקב, "הארץ יבולה

אם : כן הוא חוק בטבע, בסדר הבריאה
  .ותתי גשמיכם בעתם... בחקותי תלכו

  )הסבא מסלובודקה(              

  
בזה שהבטיחה לו  - ותתי גשמיכם בעתם

רואים או , תורתו שכר על העמל בתורה
אין דבר בעולם שיגיע .  התורהשתומעלת וקד

אף אם . לאדם תועלת ושכר על העמל בלבד
יעבוד האומן ימים אין מספר בעשיית איזה 

לא יבוא על שכרו אם לא השלים , חפץ
לא כן . או שלא יצר בעמלו דבר מה, המלאכה

אף אם ,  בלבדהגיעיגם על , בלימוד התורה
וזו כוות . יש שכר, לא עשתה המלאכה

 על - ו עמלים ומקבלים שכר א", המאמר
 והם עמלים ואים מקבלים -העמל בלבד 

    .כי אם על היצירה, על העמל" שכר
  )חפץ חיים(        

 
בשעה שאין דרך בי  -  ותתי גשמיכם בעתם

). י"רש( כגון בלילי שבתות ,אדם לצאת
הסבר על פי " ילקוט הגרשוי"ראיתי ב

 בן חיא' אצל ר) תעית כד(' המסופר בגמ
, ע"רבש: אמר, שהלך בדרך וירד גשם, דוסא

פסק , כל העולם כולו בחת וחיא בצער
כל , ע"רבש: כשהגיע לביתו אמר. הגשם

. וירד גשם, העולם כולו בצער וחיא בחת
מה הועילה תפילתו של כהן : יוסף' אמר ר

' שהי, חיא בן דוסא' הגדול לגבי ר
אל יכס לפיך תפילת עוברי : המתפלל

  .דרכים
ויהיו , אם בחקותי תלכו: כיוון שאמרו, לכן

כל ישראל כולם צדיקם ויתקיים אצל כל 
 צדיק גוזר -ותגזור אומר ויקם לך : אחד

שהרי ,  אם כן מתי ירד גשם-ה מקיים "והקב
אפשר שלא יזדמן בכל שעה אחד מישראל - אי

לכן יתן . ויתפלל שיפסיקו הגשמים, בדרך
שאז כל אחד , ה הגשמים בלילי שבתות"הקב

 )פיים יקרים (                         .מישראל בביתו
        

  
ועץ  - ותה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו

, וצריך ביאור). י"רש( הן אילי סרק -השדה 
): מ(ברכות ' ראה לפי הגמ. מין הדרש הזה

, בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא
 אבל להיפך. לפי שגם האילן יצא מן האדמה

, ה קשה לו'שהי. י כאן"וזו כוות רש. לא יצא
למה אמר , כיוון שאמר ותה הארץ יבולה

הרי פירות האילן , ועך השדה יתן פריו: שוב
אלא על כרחך בא לרבות . בכלל פירות הארץ

 )שארית יעקב(                              .אילי סרק
        
והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג """"

כלתם לחמכם לשבע כלתם לחמכם לשבע כלתם לחמכם לשבע כלתם לחמכם לשבע את זרע ואאת זרע ואאת זרע ואאת זרע וא
 )ה, וכ(                   """"וישבתם לבטח בארצכםוישבתם לבטח בארצכםוישבתם לבטח בארצכםוישבתם לבטח בארצכם

  אוכל קמעא והוא- ואכלתם לחמכם לשבע
ה בעל ' הי-" המאכל). "י"רש(מתברך במעיו 

אפשר ,  הוא עין גדול-אומר " צמח צדק"
אותיות , "מלאכך" "מאכל"לעשות מ

פירוש ברכת ". מלאך"כאותיות " מאכל"
שמוציאים , אהו" המוציא לחם מן הארץ"

ועושים מזה דבר , את הלחם מהארציות
 )אור המאיר(                            .שמיימי, רוחי

 

ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין """"
ה רעה מן הארץ ה רעה מן הארץ ה רעה מן הארץ ה רעה מן הארץ ''''מחריד והשבתי חימחריד והשבתי חימחריד והשבתי חימחריד והשבתי חי

 )ו, וכ(                  "וחרב לא תעבר בארצכםוחרב לא תעבר בארצכםוחרב לא תעבר בארצכםוחרב לא תעבר בארצכם
אפשר להבין לפי מה  - ותתי שלום בארץ

. הפסוקים של ברכת כהים' שמסבירים את ג
). ספרי( בכסים -יברכך : הפסוק הראשון

מאור ,  זה מאור השכיה-יאר: הפסוק השי
עושר ותורה , והה שי הדברים). שם(התורה 

 בא הכתוב  לכן,אים הולכים תמיד בד בבד
מתאם אותם , וישם לך שלום: השלישי

  .ומשלים בייהם
 -אם בחקותי תלכו , לפי שאמר: וכן כאן
 -ותתי גשמיכם בעתם , כך- ואחר, רוחיות

ותתי "לכן יש צורך בהבטחת . מיותגש
  )פש יצחק(  .לכוום ולהתאימם יחד, "שלום

  
): ז, תהלים קכ(אמר  - ותתי שלום בארץ

וכי "מה . אי שלום וכי אדבר המה למלחמה
. אי שלום והמה למלחמה: דיו לומר, "אדבר
כשאין מקום , השלום האמיתי הוא, אלא

, לםצון לשרה וה'ביר את הטיסוצורך לה
ן מאליו עד שאין צורך לדבר בשזה דבר מו

אבל כשצריכים להתעסק בשלום . עליו כלל
כשמכסים ועידות למען , ולטפל בו הרבה

לום עולה שוה,  ליגות למעומייסדים, השלום
 סימן הוא שפיהם של אלו -תמיד על הפה 

, וזה. והשלום בסכה, ומזימותיהם למלחמה
, במהותי, י רגש השלום הוא ב-" אי שלום"

כשהאויר מלא דיבורים על , "וכי אדבר"אבל 
    ".המה למלחמה"אות הוא ש, שלום

  )יץ'א טאוב ממודז"שי' ד ר"אדמו(  

  
 - ותתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד

אז כל , כששורר שלום בין שואי ישראל
להרע , מעיים ומחשבותיהם בישראל

ב חר, ורק כשריב ומדון בייהם, ולהציק לו
, דיאבל לעת. ותים לו מוח, איש ברעהו

אז יתכן , ה הרעה תשבות מן הארץ'יחכשה
 -כן -פי-על-ואף, ה שלום בארץ'שיהי
   .ם ואין מחרידתושכב

  )טרוק מקוטא'  יהרב( 

 

ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי """"
 )ט, וכ(  """"אתכם והקימתי את בריתי אתכםאתכם והקימתי את בריתי אתכםאתכם והקימתי את בריתי אתכםאתכם והקימתי את בריתי אתכם

ומר א" ופיתי אליכם"על . בדרך צחות
איזה , לכאורה. אפה מכל עסקי: י"רש

ל אמרו " אלא חז- ? ה"עסקים יש לו להקב
ה יושב ומזווג "הקב): ח"ר ויצא פ"מ(

, ה יתפה מעסקיו"ולכן אם הקב. זיווגים
. ו"ויתמעטו הישואין בישראל ולא יתרבו ח

והפריתי אתכם והרביתי : לכך באה ההבטחה
 )וידבר משה (                                             .אתכם

        
 מפני חדש  מפני חדש  מפני חדש  מפני חדש ,,,,וישןוישןוישןוישן, , , , נושןנושןנושןנושןואכלתם ישן ואכלתם ישן ואכלתם ישן ואכלתם ישן """"

 )י, כו(                                                      """"תוציאותוציאותוציאותוציאו
): קדושין לט(ל אמרו "חז -  ואכלתם ישן ושן

כן יוצא - אם. שכר מצוה בהאי עלמא ליכא
ה עובר על הלאו של בל תלין "שהקב, לפי זה

ט "מ של"חו(הדין הוא ,  אלא- ? פעולת שכיר
בר ואם שכר פועל על ידי שליח איו ע) 'ק ז"ס

. ידי משה-יתה עלוהתורה הרי , בבל תלין
אכי ולא ): מכות כד(ל אמרו "שחז, אלא

 ןבלפי זה מו.  מפי הגבורה שמעו,ה לך'יהי
שכל מה שישראל , מה שמובא במדרשים

, הים בעולם הזה הוא רק בשביל האמוה
בעצמו ועל זה ' ידי ד-כי מצוה זו אמרה על

כדי שלא יעבור על , יש שכר בעולם הזה גם כן
זה שאו פותחים בפרקי אבות ו". בל תלין"

כל ישראל יש להם חלק ) סהדרין צ(במשה 
ואם . ז אין שכר" אבל בעוה-לעולם הבא 

: לזאת אומר". בל תלין"הרי עובר על , תאמר
ובשליח לא שייך בל , מסיי המשה קיבל תור

  .תלין
ראה (ראה אכי : וזה שאומר בעל הטורים

 .ראה עשרת הדברות שפתח באכי) כו, יא
אך לפי דבריו . ולכאורה דבריו תמוהים

 ,יכח באשפת ,זובשביל מצוה , ש הואוהפיר
  .יש שכר בעולם הזה

ים יטובים הש): ט, ד(וזה הפירוש בקהלת 
. מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם

שהן מן ,  שתי הדברות הראשוות- " םיהשי"
לכן יש שכר טוב , ת" מפי השי- " האחד"

  .ז"בעוה
ז שכר "בעוה" ואכלתם: "שו כאןוזה הפיר

משתי מצוות הראשוות של " ישן ושן"
שגם ,  ושןןולכן קראו יש. עשרת הדברות

ואף , תורה היו מצווין עליהם-קודם מתן
כי ולא  א,שאז טרם שמעו שתי המצוות

וישן מפי חדש "מכל מקום ', לך מפי ד ה'יהי
, שתחדשו וחזרו ושו בהר סיי, "תוציאו
י "ולא ע, בכבודו ובעצמו' ו אותן מדושמע
  .ז"לכן מתן שכרן בעוה, שליח

 )השיל' בשם רבי ר(            

  
) טו-יד, ירמיה טז(וביתר ביאור בדברי הביא 

אשר העלה את בי ' ולא יאמר עוד חי ד
אשר ' כי אם חי ד, ישראל מארץ מצרים

העלה את בי ישראל מארץ צפון ומכל 
ה והשיבותים על הארצות אשר הדיחם שמ

" וישן"ולפי זה . אדמתם אשר תתי לאבותם
-הי הי , סים של הגאולה הישתוציאו מפ

שירו , וזה פירוש. הסים של הגאולה החדשה
  )חפץ חיים(                                 .שיר חדש' לד

 
אלקיכם אשר הוצאתי אתכם אלקיכם אשר הוצאתי אתכם אלקיכם אשר הוצאתי אתכם אלקיכם אשר הוצאתי אתכם ' ' ' ' אני דאני דאני דאני ד""""

ת להם עבדים ת להם עבדים ת להם עבדים ת להם עבדים וווומארץ מצרים מהימארץ מצרים מהימארץ מצרים מהימארץ מצרים מהי
לכם ואולך אתכם לכם ואולך אתכם לכם ואולך אתכם לכם ואולך אתכם וווות עת עת עת עווווטטטטווווואשבר מואשבר מואשבר מואשבר מ

 )יג, וכ(                                                                           """"קוממיותקוממיותקוממיותקוממיות
 - ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות

הרחמן : "הה בברכת המזון או אומרים
הוא ישבור עולו מעל צואריו והוא יוליכו 

 הרי התפילה היא, "קוממיות לארצו
ולמה אפוא , ל"ם בו דברי הפסוק הישיקו

הוא ישבור "לים בוסח המקרא איו מתפל
דרכו של :  ואפשר להסביר-? "מטות עולו

אכר שגמר עבודת החרישה שלו ולא , עולם
הוא שובר , יצטרך עוד לחרוש בשה זו

ולשה הבאה כשתגיע עות , מוטות העול
. החרישה יקח מוטות אחרים וישימם בעול
, אבל אם גמר האכר בלבו לחסל את חלתו

וזה המובן . את העול עצמואז הוא שובר גם 
... אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים"בכתוב 

כי ,  רק את המוטות- " ואשבר מטת עלכם
... הבאות, העול יחזור שוב בגלויות אחרות

ה ישבור גם את "אבל או מתפללים שהקב
שלא , ו גאולה שלמהויגאל, העול עצמו

  .ה לו עוד עול גלות אחרת'יהי
 )ד ביסטריץ"מן אבהרב שלמה זלמן אול(             

  
בקומה זקופה  -  אולך אתכם קוממיות

): קדושין לא(ל "ותמוה מדברי חז). י"רש(
אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה 

כי הטעם הוא משום , ש לתרץיו. זקופה
ואדם צריך לילך , כאילו דוחק רגלי השכיה

שהיא למעלה , כעה לפי השכיההב
מתו והזוקף קו: י שם"וברש, ממראשותיו

והתהלכתי : אבל כאן כתוב. ראה כדוחק



 

  

, עדן-י אטייל עמכם בגן"ומפרש רש, בתוככם
 אתכם ךואול, לכן, ה יטייל בייהם"שהקב

ואין כאן , שתהלכו בקומה זקופה, קוממיות
  )חתם סופר(           .כאילו דוחק רגלי השכיה

        

ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם """"
אין רדף אין רדף אין רדף אין רדף ורדו בכם שנאיכם ונסתם וורדו בכם שנאיכם ונסתם וורדו בכם שנאיכם ונסתם וורדו בכם שנאיכם ונסתם ו

 )יז, וכ(                    """"אתכםאתכםאתכםאתכם
מה הקללה בזה  - וסתם ואין רדף אתכם

על :  ההסבר הוא-? "אין רודף אתכם"ש
והאלקים יבקש את ) טו, קהלת ג(הפסוק 

חומא ת, ר ויקרא כז"מ(ל "אומרים חז, רדף
יש אפוא לרדף , אילו צדיק רודף רשע) אמרו

לכן . יםהבטחה לעזרה מאלוק, זכות מיוחדת
שלא , "ואין רודף אתכם"באה הקללה 

  .ה להם גם הזכות של רדף'תהי
 )שאול יוסף תזון' ר' הג (                                

        
ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי """"

 )כג, כו(                                                          "קריקריקריקרי

 אף אני עמכם בקרי והכיתי  אף אני עמכם בקרי והכיתי  אף אני עמכם בקרי והכיתי  אף אני עמכם בקרי והכיתי ייייוהלכתוהלכתוהלכתוהלכת
   """"אתכם גם אני שבע על חטאתיכםאתכם גם אני שבע על חטאתיכםאתכם גם אני שבע על חטאתיכםאתכם גם אני שבע על חטאתיכם

 )כד, וכ(
והלכתי אף אי עמכם . והלכתם עמי בקרי

יסוד ושורש העבירה ומקור כל  - בקרי
,  כי אומרים שאין השגחת הבורא-החטאים 

  . בלי חשבון ובלי תכלית, והכל הוא רק מקרה
א "ש(בעל דגל מחה אפרים אומר על הפסוק 

, כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא) כו, כ
אורע שזה רק אם מי שהוא אומר על איזה מ

. שורשו בטומאה,  בלתי טהור הוא- מקרה 
להאמין באמוה , עיקר ראשון באמוה הוא
והוא לבדו עשה ", שלימה שאין כל מקריות

וכל פרט קטן , "ועושה ויעשה לכל המעשים
  . ממו יתברך-וגדול 

אם תאמרו שהכל , "הלכתם עמי קרי"וזה 
 - והלכתי אף אי עמכם בקרי -במקרה 

לא תראוי , יר את פי מכםהסתר אסת
ה לכם למי לפות 'ולא יהי, כמסבב הסיבות

 )צדוק הכהן מלובלין' ר "בשם אדמו(.  בעת צרה
        
ה כל ימי ה כל ימי ה כל ימי ה כל ימי ''''אז תרצה הארץ את שבתתיאז תרצה הארץ את שבתתיאז תרצה הארץ את שבתתיאז תרצה הארץ את שבתתי""""

השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת 
 )לד, כו(            """"הההה''''הארץ והרצת את שבתתיהארץ והרצת את שבתתיהארץ והרצת את שבתתיהארץ והרצת את שבתתי

תיא בעוון  -  ה'אם תרצה הארץ את שבתתי
גלות באה לעולם ומגלין אותן השמיטה 

). שבת לג(ובאין אחרים ויושבין במקומם 
 -? ולמה בעוון השמיטה דווקא תחייבו גלות

שמיטה הוא השכל עין : ההסבר הוא
אלא כמו עבדים , להראות שהארץ איה שלו

, "שש שים יעבוד" –ה 'אחו עלי
וכשמתהגים כשורה יתת הארץ לשש שים 

טלו שמיטה והראו יל כשבאב. 'וספות וכו
 מידה כגד - גלו ממה , כאילו הארץ שלהם

  )חשבה לטובה (                                      .מידה
        
והתודו את עונם ואת עון אבתם והתודו את עונם ואת עון אבתם והתודו את עונם ואת עון אבתם והתודו את עונם ואת עון אבתם """"

במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו 
  )מ, כו(                                                """"עמי בקריעמי בקריעמי בקריעמי בקרי

אחרי שהתוודו למה עוד ילך עמם , ותמוה
לפי שהם מתוודים :  התירוץ הוא-? בקרי

בפיו ובשפתיו כבדוי . "הלב עקוםבפיהם ו
וזה שאמר ). יג, ה כט'ישעי" (ולבו רחק ממי

 - והתודו את עום ואת עון אבותם במעלם "
הוידוי הוא עם , " אשר מעלו בי-עם המעל 

  .כטובל ושרץ בידו, לא סרו מתאוותם, המעל

  )תולדות יצחק(                                                 
        

 אתם  אתם  אתם  אתם אף אני אלך עמם בקרי והבאתיאף אני אלך עמם בקרי והבאתיאף אני אלך עמם בקרי והבאתיאף אני אלך עמם בקרי והבאתי""""
בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל 

 )מא, כו(" " " " םםםםואז ירצו את עונואז ירצו את עונואז ירצו את עונואז ירצו את עונ
ט מפרש את " הבעש-  ואז ירצו את עום

יבקש את ... בעת ההוא): כ, ה 'ירמי(הפסוק 
. כי אסלח לאשר אשאיר.. עון ישראל ואיו

לכאורה אחרי שסלחו להם העווות לאיזה 
: ל אמרו" אלא חז-? רך יבקש אותםוצ

לכן , יותואהבה זדוות עשות כזכתשובה מ
יבקשו את עווות ישראל כדי להרבות 

  .זכויותיהן
 שיעשו - או אז יכע לבבם הערל : וזהו

 יבקשו את עום כדי -ואז ירצו עום , תשובה
 )מאור ושמש(                         .להפכם לזכויות

 
וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי """"

יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר 
 )מב, כו(                                       """"והארץ אזכרוהארץ אזכרוהארץ אזכרוהארץ אזכר

כלומר כדאי הוא יעקב , למה מו אחורית
, ואם איו כדאי הרי יצחק עמו, הקטן לכך

ואם איו כדאי הרי אברהם עמו שהוא כדאי 
, ותמוה יעקב שהוא בחיר האבות). י"רש(

 אלא -? "איו כדאי"איך אפשר לומר עליו 
י "כי הכווה היא כדרך שפירש רש, ש להביןי

זכור לאברהם : במקום אחר את הכתוב
אם ) יג, שמות לב(ליצחק ולישראל עבדיך 

זכור לאברהם שמסר עצמו , לשריפה הם
 ,ואם להריגה; להשרף עליך באור כשדים

ואם ; זכור ליצחק שפשט צווארו לעקידה
וזה ששואל .  זכור ליעקב שגלה לחרן,לגלות

, כלומר, "למה מו אחרוית", י כאן"רש
,  ומסביר?ל ביעקב ולא באברהםלמה מתחי

שבו , גלות, שהכתוב מתחיל מן העוש הקל
 אם לא - " איו כדאי"ואם ; עש יעקב

כי , תספיק זכותו של יעקב להגן על ישראל
רף זכותם של ותצ, ה קל'שו וסבלו היוע

שים קשים ושתסו בע, יצחק ושל אברהם
  )יעקב מליסא' הגאון ר(                            .יותר

  
  

 

 ת הליכות והלכו
        הלכות תלמוד תורההלכות תלמוד תורההלכות תלמוד תורההלכות תלמוד תורה

כל איש ' ד סימן רמו"בשולחן ערוך יור
בין עי בין ,  חייב בתלמוד תורהישראל 

בין , בין שלם בגופו בין בעל יסורים, עשיר
אפילו עי המחזר על . בחור בין זקן גדול

חייב לקבוע , אפילו בעל אשה ובים, הפתחים
: שאמר, לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה

ומי שאי ). ח, יהושע א(ו יומם ולילה והגית ב
מפי שאיו יודע כלל ללמוד , אפשר לו ללמוד

יספיק לאחרים , או מפי הטרדות שיש לו
ותחשב לו כאילו לומד : הגה. הלומדים

  ). טור(בעצמו 
ה לאחר שיצא "ח סימן ק"בשולחן ערוך אור

מבית הכסת ילך לבית המדרש ויקבע לו עת 
ותו העת קבוע שלא וצריך שיהיה א. ללמוד

  .יעבירו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה
והוסיף המשה ברורה את דברי הגמרא 

שמכיסים אדם לדין , במסכת שבת דף לא
שואלים אותו האם קבעת עיתים לתורה 

חמן כל ' יהושע אמר ר' ל אמר ר"ואמרו חז
מי שבא לבית הכסת ושומע דברי תורה זוכה 

וא שאמר אוזן לישב בן החכמים לעתיד לב

שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין 
עד אימתי חייב ) דברים רבה פרשת כי תבוא(

פן יסורו : שאמר, עד יום מותו, ללמוד
וכל זמן ) ט, דברים ד(מלבבך כל ימי חייך 

  .הוא שוכח, שלא יעסוק בתורה
ל כל המבטל תורה מעושר סופו "ואמרו חז

 מעוי וכל המקיים את התורה. לבטלה מעוי
  .סופה לקיימה מעושר

  
  ושא הלימוד

כתב המשה ברורה חייב אדם ללמוד בכל 
ה וגמרא "יום תורה שבכתב שהוא תך ומש

' ופוסקים ובעלי בתים שאים לומדים רק ג
שעות ביום לא ילמדו בגמרא לחוד ' או ד

דבזה איו יוצא אלא צריך שילמוד דוקא גם 
ד "ע יו"שו(ספרי פוסקים כל אחד כפי השגתו 

  ):ך שם"וש
 כשלומד רק מעט –והוסיף המשה ברורה 

כון שעיקר למודו יהיה בהלכות שידע איך 
הג למעשה וכל על "ל ואמרו חז"להת

שערי ציון מכל משכות ' הפסוק אוהב ה
שערים המצויים בהלכה יותר ' יעקב אוהב ה

וגם אמרו כל השוה ', מכל בתי כסיות וכו
ב " לו שהוא בן עוההלכות בכל יום מובטח

  .ואם איו מבין בהלכות ילמוד כל מה שיודע
  דרך הלימוד

אין שואלין את הרב כשיכס לבית המדרש 
ואין התלמיד . עד שתתישב דעתו עליו, מיד

  .ויוח) שיתיישב(עד , שואל כשיכס
ואין שואלים את . ואין שואלים שים כאחד

אלא מאותו עין שהם , הרב מעין אחר
ויש לרב . כדי שלא יתבייש, ועוסקים ב

להטעות את התלמידים בשאלותיו ובמעשים 
כדי לחדדם וכדי שידע אם , שעושה לפיהם

ואין צריך לומר . הם זוכרים מה שלומדים
שיש לו רשות לשאול אותם בעין אחר שאין 

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

למד אפילו אחר ראשוה או שיה והוא לא 
שאם תבייש מדבר זה מצא , כמה פעמים

כס ויוצא לבית המדרש והוא לא למד 
לא הביישן למד ולא : ועל כן אמרו, כלום

שלא הביו התלמידים , א"בד. הקפדן מלמד
או מפי דעתן שהיא , הדבר מפי עומקו

אבל אם יכר לרב שהם מתרשלים , קצרה
ך לא עליהם ולפיכ בדברי תורה ומתרפים

חייב לכעוס עליהם ולהכלימם , הביו
זרוק מרה : ועל זה אמרו, בדברים כדי לחדדן

לפיכך אין ראוי לרב להוג קלות . בתלמידים
; ולא לשחוק בפיהם; ראש בפי התלמידים

כדי שתהא , ולא לאכול ולשתות עמהם
  .אימתו מוטלת עליהם וילמדו ממו מהרה

        חשיבות לימוד התורהחשיבות לימוד התורהחשיבות לימוד התורהחשיבות לימוד התורה
היה לפיו . כל המצוותת שקול כגד "ת

אם אפשר למצוה , ת"עשיית מצוה ות
ואם , י אחרים לא יפסיק תלמודו"להעשות ע

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

  .שאר מעשיו
אפילו שלא , לעולם יעסוק אדם בתורה

  .שמתוך שלא לשמה בא לשמה, לשמה
 הכסת לא ברית כרותה שכל הלומד בבית

וכל היגע בתלמודו , במהרה הוא משכח
ואת צועים חכמה : שאמר,  מחכים,בצעה

וכל המשמיע קולו בשעת ) ב, משלי יא(
, אבל הקורא בלחש. מתקיים בידו, תלמודו

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

שקרא ושה ופירש להבלי העולם והיח 



To receive Lekach Tov by email write to: yair333@yahoo.com

URUGUAY

(598)99-887-320
(598)2-708-4125

Jose Ellauri 1028 esq. Cavia
Montevideo - Uruguay - 11300

 
 

  

בזה ' י זה בכלל כי דבר ההר, תלמודו וזחו
  ).ואסור לדבר בשיחת חולין) (לא, במדבר טו(

  
  מעשה חכמים

  ולא יצא מהחדר
ה סוד הצלחתו של גדול העילויים של 'מה הי

  ?ל"א קוטלר זצ"מרן הגר, סלבודקה
אביו : הוא עצמו סיפר פעם כדברים האלה

ובתקופה , ה סוחר עורות ידוע בליטא'הי
, ה בכי רע'היכשהמצב בעף זה , מסויימת

בבית . סבלו בי הבית מחרפת רעב וראה
לאביו של רבי . ה מה לאכול'כמעט ולא הי

אהרון קוטלר היתה קביעות ללמוד שעתיים 
קביעות זו .  בוקר לאחר התפילהירצופות מיד

  .לא ביטל מימיו
והה מגיע סוחר עשיר ומביע את , ויהי היום

 אביו של. רצוו לרכוש כמות רבה של עורות
ה באותה עת בקביעות הלימוד 'אהרן הי' ר

יגשה אימו לדלת החדר שבו ישב . שלו
, ודפקה בחזקה פעם פעמיים ושלש
, וכשהאבא שאל מתוך החדר מה אירע

השיבה שסוחר גדול ממתין לעיסקה רציית 
  .ןוכדאי שייצא לגמור את העיי

לכו : " לדלת שמע קולו של האבעדבומ
 להמתין עד רו לו שאם הוא מעוייןואמ

אם ; מה טוב, שאגמור את הקביעות שלי
אם גזר עלי .  שילך לדרכו לשלום,ולא

, שאמכור את הסחורה אמכרה גם בלעדיו
הרי מזוותיו של אדם קצובין לו מראש 

  ".השה ועד ראש השה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ההשראה שהעיק אבא לכל : "אהרן' סיפר ר
הוא . מהוהילדים במסירותו זו היתה עצ

מוה הפשוטה שכשלומדים עורר בו את הא

ממו רכשתי גם . לעולם, תורה לא מפסידים
  ".אי את מסירות הפש לתורה

  
  גה תמידיבאהבתה תש

א קוטלר "כאשר סע רביו הגר, פעם אחת
פגש עם תלמיד חכם , ל"י לחו"ל מא"זצ

אהרן ' הלה כיבד את ר, אחר בחדר ההמתה
אהרן פתח בדברי תורה ' ור, ל בתפוח זהב"זצ
ת יטבש, עור עמוקיתחיל להגיד לו שוה

ל לגבי "י שיצאו לחו"ם בדין פירות א"הרמב
  .חיוב תרומות ומעשרות

ולא הרגיש , אהרן בהתלהבות' דיבר ר, כדרכו
תוך כדי . תיים קרא לעלות למטוסיכלל שב
אהרן אל המטוס יחד עם ' עלה ר, דיבורו

ומבלי משים התיישב במטוס , ח"אותו ת
עד קרוב , העצום והחריףוהמשיך בפלפולו 

  .לשעתיים
' תוודע ר, "שיעור"ברגע שגמר את ה, רק אז

ות שהייו כבר יושב במטוס אאהרן אל המצי
ה פחדן 'ון שבטבעו הייומכ, באמצע הסיעה

!" מען פליהט שוין! אוי: "פתח וצעק, גדול
  !).או כבר טסים("

מיד הוציא ספר תהלים ולא פסק מלומר 
אבל . ע המטוס ללודוןפרקי תהלים עד שהגי

לא , ה שקוע בפלפולא דאורייתא'כל זמן שהי
  .הרגיש כלל שהוא באמצע הטיסה

  
עלולים לבטל תורה , מצטלמים

  ולהסתכל בתמוות
ל לא השתתף בשום "רבי סלמאן מוצפי זצ

גם . מסיבה או שמחה מחשש לביטול הזמן
  ה וכח רק בשעת 'בחתוות ביו ובותיו הי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

רב . ר לשוב לתלמודוכ מיה"ואח, החופה
? מדוע. סלמאן סירב בקביעות להצטלם

ה הסבר 'לרבי סלמאן הי. תמהו מקורביו

כאשר מתחיל אדם להצטלם מתחיל : מקורי
ועלול , הוא לעשות לעצמו אוסף של תמוות

 ביטול - זמן ולעיין בהם הוא יום אחד לבזבז
שימת לב קפדית זו לכל שבריר רגע ... תורה

מרן ! סוג העליים...  בה גם'תה ביטוי
ל "ורבי סלמאן מוצפי זצ, ל"זצ" חפץ חיים"ה

ללא " סירה"עלי ... הקפידו שיהם לקות
כדי לחסוף זמן בעת העילה , שרוכים

  ...והחליצה
  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת

 


