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 נפלאים ליקוטים  
 חוקותיבפרשת 

 
 (ג, כו" )תלכו תיובחוק אם"

 ואינו תנאי אינו, הזה" אם: "מפשיסחא בונים שמחה רבי אומר
: דבר של שבסופו מבטיח ה"הקב. הבטחה אם כי ספק

 שהרי, התורה בדרך ללכת ישראל עתידים", תלכו תיובחוק"
 . כלל קיימת אינה אחרת דרך
 בויעז(: "ז, נה ישעיה) כתוב: אומר היה מקוצק מנדל מנחם ורבי

 אלא. דרך ולא, לו יש בוץ? דרך יש לרשע וכי –" דרכו רשע
 יש כאילו המחשבה את יעזוב –" דרכו רשע בויעז: "היא הכוונה

 . דרך לו
 

 (ג, כו) תלכו״ תיובחוק ״אם
 )רש"י(. "בתורה עמלים שתהיו"

 הוא ומי. בחוקותיה להולך התורה מבטיחה ונצורות רבות
 שנקבל וכדי. י"רש רושיכפ, בתורה העמל? בחוקותיה ההולך
 היא ישותו שכל שמי – מוחשיים הללו הדברים כמה עד, מושג
 הראוי מן, לרשותו עומד כלו שהעולם לכך זוכה, התורה עסק

 שבדרון שלום רבי, הירושלמי המגיד פרישס פוריס כאן לצטט
 .ל"זצ
 אחת פעם. מדרשו בבית קבוע עוריש לומר נהג ך"הש נוירב

 על איש ידעו לא ששניהם אלא", אברהם מגן"ה לשם הזדמן
, ך"הש של עורוילש" אברהם מגן"ה האזין. בתורה רעהו גדולת

 חן מאד מצאו והדברים, עליו הטובה' ה כיד, כמובן, שנאמר
 רצה תנותווענו מפאת אולם. השגות כמה לו שהיו אלא. בעיניו
 אחד אל פנה לפיכך, אלמוניותו על לשמור אברהם המגן

 גש: לו ואמר, הוא חכם תלמיד כי רושם עליו שעשה האברכים
. פלונית מגמרא עליו ותקשה, עוריהש את שאומר הרב אל

 עליו ותקשה, וזו זו בדרך לו תענה, וכך כך לך יתרץ הוא וכאשר
 וכך, פלונית במסכת ש"ומהרא, אחרת מגמרא גדולה קושיא

 אותו גשינ, הזה המדויק בתדריך מצויד. ועוד עוד אתו תפלפל
 עמו ופתח, עוריהש לאחר מיד ך"הש אל חכם תלמיד אברך

 .ומתן במשא
. לפניו עומד הדור גדול כי וחשב, עמו בשוחחו דומא נהנה ך"הש

 החל, עורוילש הנוגע ומתן המשא את כשסיימו מיד, ואמנם
, לו התחוור מהרה עד. אחרים דברים על בלמוד עמו לשוחח

. שחשב כפי בתורה גדול הוא אין וכי, ריק כמעט הבור כי, ך"לש
 ומיד, דומא גדול חכם תלמיד לא אך, גמור הארץ עם לא אמנם

 בקש הוא. אליו שלחו, בתורה דומא גדול, דהוא מאן כי הבין
 "...אברהם מגן"ה עם אותו הפגיש והלה, הלז מי לו שיגלה ממנו

 מהרה ועד, בהלכה ומתן במשא ך"והש" אברהם מגן"ה פתחו
 .השמים מן ירדה אש וכאילו, סביבם הארץ ורעשה געשה

 אחד נכנס, שהעלו התורה בדברי ושמחים מדברים עודם, וכך
. וגוסס שוכב ממעל בקומה הדר השכן כי, והודיע השכנים

 אך. ולברוח לקום? עתה לעשות עליו היה ומה, כהן היה ך"הש
 שהוא כדי תוך, זרועו את וגילה, שרוולו את הפשיל הוא. לא

 ...המתין והגוסס"! להמתין מצוה אני: "מכריז
 כשסיימו ורק, מודיבל לדבר המשיכו" אברהם מגן"וה ך"הש

 ...גוסס אותו נפטר, החוצה ויצאו
 

 (ג, כו" )תלכו בחוקותי אם"
 .(י"רש) "בתורה עמלים שתהיו"
 מעלה ומתעלים עולים - התורה י"ע הולכים שתהיו", תלכו"

 .אחד במקום תעמדו אל .מעלה
 

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

 להיזהר לכם יהיה נקל, בתורה ועוסקים עמלים היות אם
-היצר מן מציל כשלעצמו התורה עסק. תעשה-לא במצוות

 .הרע
 

  " תשמרו תיומצו ואת תלכו קותיובח אם"
 ( ג, כו)
  .(רש״י) "בתורה עמלים שתהיו"

 עומד הריהו בקשה ממנו לבקש, המלך לפני נכנס כשהוא אדם
 לארמון מלאכה בעל כשנכנס אולם. וביראה באימה לפניו
 ועושה כמנהגו נוהג הריהו, כלשהי מלאכה שם לעשות המלך

 הכנעה מתוך לעשותה עליו יהא אם שכן, כתיקונה מלאכתו את
 . ידיו מתחת להוציאה יוכל לא הרי, מלך לפני כיאות, ואימה

 עושה הריהו, התורה לעסק רק עתותיו כל את מקדיש אדם אם
 שאמרו כפי, רותיח מנהג לנהוג הוא ויכול השם מלאכת את

 אדם אם אבל בתורה״ שעוסק מי אלא חורין בן לך ״אין: תכמינו
 הרי, שמים לשם אותם עושה שהוא אף, העולם בענייני עוסק

 שלא, במורא תדיר שרוי ולהיות יתירה זהירות לנהוג עליו
 שיהיו כדי קשות לעמול הוא צריך וכן, האישית להנאתו ןיתכוו

 . באמת כשרים מעשיו
 כדי הרבה לעמול עליכם יהא - בתורה״ עמלים ״שתהיו: והיינו
  . התורה לפי מעשיכם שיהיו

 ( ל"ז מסאסוב משה־לייב' ר הרה״ק)
 

 (ג, כו"...)תשמרו מצוותי ואת"
 (.י"רש) "ולקיים לשמור מנת על בתורה עמלים הוו"

 הרבה עוסק שהוא, מקוצק הרבי לפני התלונן אחד חסיד
 .בידו עולה אינו והדבר למדן להיות ומתאמץ בתורה

 ואם. למדן להיות מצוה התורה בכל מצינו לא: הרבי לו אמר
 - בהיט: "י"רש מפרש מיד", בהיט לימדו( "יז, א) בישעיהו כתוב

 לעשות, להיטיב לדעת אלא בהיט לדעת לא שהכוונה". להיטיב
 .התורה עיקר זה .טובים מעשים

 

 תשמרו מצוותי ואת תלכו בחוקותי אם"
 ונתנה בעתם גשמיכם ונתתי תםוא ועשיתם

... בציר את דיש לכם והשיג... יבולה הארץ
 (ו-ג, כו" )’וגו בעולש לחמכם ואכלתם
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 .(י"רש) "בתורה עמלים שתהיו לברכה ה"הקב תנאי"

 ה"והקב תנאי לשון שהיא" אם" במילה פותחת בחוקותי פרשת
, נשמור מצוותיו ואת התורה חוקי את נקיים שאם מבטיח
, התורה עמל הוא י"רש דברי י"שעפ החוקים לשמירת וכוונתו

 .’וכו שלום, מזון, בעתו גשם לקבל נזכה אז
 אדם אהור אם. לשני אחד קשורים הדברים כי להבין עלינו אך

 קושי יש ואם, התורה חוקות בקיום פגם יש משמע גשם שאין
 כפי בתורה עמלים אנו שאין להבין עלינו, שלום אין או בפרנסה

 !שצריך
 להרצאה שהוזמן ל"ז גלינסקי י"הגר זאת להמחיש היטיב

 של במשלחת שהיה במעשה פתח דבריו ואת דתי לא בקיבוץ
 הגיעה אשר, בנגב המרוחקים שוביםיהי אחד בני בדואים
 .אביב-תל בכרך רשמי לביקור

 הביקור ולסיום בעיר שונים במקומות היום במשך סיירו הם
 נציג פנה הסעודה במהלך. העירייה בבניין ערב לארוחת הוזמנו

 שי לכם להעניק ברצוננו" להם ואמר האורחים אל העירייה
 את לשפר היכול מסוים דבר היום במשך ראיתם אם. למזכרת

 לתת ונשתדל מהו לנו אמרו, מגוריכם במקום החיים איכות
 ".אותו לכם

. מאוד בו חפצים שאנו דבר ישנו, כן: "האורחים השיבו אחד פה
 להביא נאלצים ואנו, מים באר אין הדל שביישובנו לכם דעו
 גבי על נושאים אנו הפחים את. מרחוק מים פחי יום בכל

 בית שבכל ראינו בעיר כאן והנה. מאוד רבה והטרחה חמורים
 אם תודה אסירי נהיה. בנקל מקום לכל מגיעים והמים ברז ישנו

 המאהלים כמספר, ברזים ארבעים לנו להעניק תואילו
 ויהווה חיינו אורח את רבה במידה ישנה זה דבר. שביישובנו

 ".מאתנו ואחד אחד לכל עצומה הקלה
 הובאו קצר זמן ותוך, מבוקשם את למלא ההוראה ניתנה מיד

. גדולה בחבילה ארוזים חדשים ברזים ארבעים העירייה לבניין
 יצאו מהר וחיש, להם שניתנה במתנה מאוד שמחו יםחהאור

 הייתה רבה מה. באוהליהם הברזים את להתקין כדי לדרכם
 .המים זרמו לא שהותקנו שבברזים בראותם אכזבתם

 אין מדוע לבדוק שיבוא כדי הגדולה מהעיר שרברב הזעיקו מיד
 הברזים את וראה השרברב הגיע כאשר. בברזים מים

 העליתם כיצד" ואמר רם בצחוק פרץ, אוהל בכל המותקנים
 את נותן הברז לא הרי? הברזים מתוך מים שיצאו בדעתכם

 בצדו המתחבר ארוך צינור של קצהו אלא אינו הברז. המים
 לא אתם והנה. הבאר מן המים את השואבת למשאבה השני

 וכיצד בקיר הברז את נעצתם רק, הבאר אל כלל התחברתם
 ?!"יושיעכם שהברז סברתם
 יכול תורה שלימוד שסבור מי כל" לשומעיו ואמר הרב המשיך

 אלא אינו, לאורה הליכה מחייבת שאינה נעימה כחוויה להיחשב
 מקור שהוא התורה למעיין קשורים להיות חובתנו! טועה

 שהיא התורה את עזבו מאתנו רבים, לצערנו, והנה. החיים
 שנאמר כמו, נשברים בורות להם לחצוב והלכו חיים מים מקור

 לחצוב חיים מים מקור ועזבו אותי עמי עשה רעות שתיים כי"
 (.ב ירמיהו" )המים יכילו לא אשר נשברים בורות להם
 !כך אכן

 בין מקשרים אנו ואין אם בדואים לאותם בדיוק דומים אנו
 תולים אנו האם, מחבלים פיגוע יש כאשר. השונים האירועים

 מיד כ"בדר אנו? במצוות בזלזול או בתורה עמל בחוסר זאת
 יודעים אנו שאין, בשלטון, הממשלה בראש האשמה את תולים
 ...ואם ...ואם במקום מספקת עירנות הייתה שלא, כראוי להגיב

 ".וכו
 צריך רק, למעיין, למשאבה הברז בין קשר שיש, שנבין כדאי

 ונבין מתרדמתנו שנתעורר וחשוב. המקשר הצינור את למצוא
 ! התורה עמל"? הפלא תרופת" היא ומה אשמים אנחנו כי
 (דניאל אור)

 

 (ד, כו) "בעתם גשמיכם ונתתי"
 ".גשמיכם" ומהו, הם שמים של – הגשמים

 כל כי, ללמדנו התורה באה פיינשטיין משה רבי מבאר אלא
 .השלם האדם בשביל נועדה הבריאה

, האדם של הם הגשמים אזי", תלכו בחוקותי אם, "לפיכך
 .נבראו הם כך לשם כי –" גשמיכם"
 

" מחריד ואין ושכבתם בארץ שלום ונתתי"
 (ו, כו)

 שלווה שנתכם תהיה, ועושר בעוש לכם שיהיה פי על אף
 והשבע(: "יא, ה קהלת) בבחינת תהיו ולא, דאגות וללא ורגועה
 ומפחד, נכסיו ערך שירד מדאגה –" לישון לו מניח איננו לעשיר

 . רכושו את ויגנבו גנבים יבואו שמא
 הברכה: אומר היה" סופר כתב"ה ,בנימין שמואל אברהם ורבי

 קנאה ביניהם תהיה שלא –" בארץ שלום ונתתי" תהיה
 לא כי", מחריד ואין ושכבתם: "בהם יתקיים וממילא, ותחרות

 .יותר יש שלאחרים מפני לישון יוכלו ולא מוטרדים יהיו
 

" מחריד ואין ושכבתם בארץ שלום ונתתי"
 (ו, כו)

 גם תנומו"( בארצכם" ולא" בארץ)" בעולם שלום יהיה אם
 בעולם מלחמה מתחוללת אך כאשר. בשלווה שנתכם את אתם

, אמרו חכמינו. ממנה העיקריים הנפגעים הם היהודים הרי
 טרוד היה שתמיד לפי, טוב חלום המלך דוד ראה לא שמימיו

 משמע. בלילות בשנתו אפילו מנוחתו את גזלו והן במלחמות
 חלומות ואין בשלווה שנתו את אדם נם שלום שבימי, פואא

 .אותו ומחרידים מבהילים רעים
 

 (ו, כו" )הארץ מן רעה חיה והשבתי"
-בני ולא בהמות רק טורפת שתהא, בחיה טבע נתן יתברך השם
 שנדמה עד באדם שולטת חיה אין: "חכמינו אמרו שכן, אדם

-בני גם טורפת מטבעה יתהיה ואילו(, א"קנ שבת" )כבהמה לה
; רע לאדם טוב אדם בין להבחין יודעת יתהיה לא הרי אדם

 כבהמות שנראים אדם-בני או, בהמות רק טורפת הריהי לפיכך
 .הרעים מעשיהם בשל
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 יצטרכו לא הרי, צדיקים הכל שיהיו -" תלכו בחוקותי" אם, ברם
-דמויי אדם-בני יהיו לא שכבר לפי, בהמות לאכול החיות עוד

 לפיכך". הארץ מן רעה חיה והשבתי" ממילא, להענישם בהמות
 -( ז, א"י ישעיהו" )תבן יאכל כבקר ואריה: "הנביא אמר

 יהא לא כי, הבהמות את החיות עוד יטרפו לא לבוא שלעתיד
 .בכך צורך עוד

 

 לפניכם אויביכם ונפלו...בארץ שלום ונתתי"
 (ז, כו" )לחרב

 צריך היה; מהופך הכתוב סדר לכאורה: הכהן מרדכי רבי אומר
 כך, אלא". שלום ונתתי" לפני" לפניכם איבכם ונפלו" להקדים
 ישרור כאשר? מתי –" בארץ שלום ונתתי: "אמורים הדברים

 אחים בין יפריד לא וריב, עצמכם לבין ביניכם – בארץ שלום
 ". לפניכם כםייבוא ונפלו: "אז, מחנות יפלגו לא ומדנים

 
 (ט, כו" )אתכם בריתי את והקימותי"

 אבותיכם עם כרתי אשר הברית בגלל לכם הטיבותי הנה עד
 להזכיר אצטרך לא ומצוותי תורתי את כשתשמרו עתה אבל
 - "אתכם בריתי את מותייוהק" אלא ראשונים ברית לכם

 (והקבלה הכתב) . בזכותכם
 

 (יא, כו" )אתכם נפשי תגעל ולא"
 שאלו', ממזריץ הראשונה מנסיעתו שמעלקא' ר הרבי כשחזר

 את מסגף הייתי לרבי שנסעתי עד: השיב .שם למד מה אותו
 שהנשמה למדתי הרבי אצל .הנשמה את לסבול שיוכל כדי גופי

 תגעל ולא - בתוככם משכני ונתתי" .הגוף את לסבול מסוגלת
 .הגוף את תגעל לא שהנשמה היינו". אתכם נפשי

 

 נפשי תגעל ולא בתוככם משכני ונתתי"
 ( יא, כו" )אתכם

ן הק' "ל הרמבשוא, אתכם״ נפשי תגעל ״ולא זו היא ברכה מה
 אמרה גם־כן, תשמעו״ ״ולא יהיה כאשר בתוכחה אפילו והלא

 . געלתים״ ולא מאסתים ״לא: התורה
 מבטיח יתברך השם. לחלוטין אחרת היא שבדבר הכוונה, אלא
 תהא בתוככם״ משכני ״ונתתי הרי בחוקותי תלכו באם כי, בזה

, מהותם בעצם קדושים ויהיו ישראל בקרב שרויה השכינה
, פואא היא והכוונה. ממעל אלוק חלק שהיא הנפש כדוגמת

: מלשון ״תגעל״) ולהגעיל למרק יתברך השם יצטרך שלא
 מתוך איסור בליעת שמוציאים כדרך, אותם( ברותחין הגעלה

 ... מהותם בעצם וטהורים קדושים יהיו אלא, הגעלה על־ידי כלי
 

 תגעל משפטי את ואם תמאסו קותיובח ואם"
 (טו, כו" )תיומצו כל את עשות לבלתי נפשכם

, והמצוות התורה עול את עצמם מעל פרוקל שמבקשים אלה
, בהם ולמאוס התורה-בחוקי לזלזל מתחילים הם בראשונה הרי

 שאינם דברים לעשות לו אין ואדם מובנים-בלתי שהם בטענה
 הם כך-אחר שהרי, בלבד אמתלה אלא זו אין, ברם. לו מובנים
 - ומובהרים מובנים שטעמיהן התורה-מצוות את אפילו מבלים
: התורה שאמרה זהו. עול לפרוק אלא אינה כוונתם שכל משום

 שאין בחוקים תמאסו בתחילה אם -" תמאסו בחוקותי ואם"
 תגעל משפטי את" כך-אחר הרי, לכם ומובנים גלויים טעמיהם

 בגדר שהם המצוות את אפילו לקיים תרצו לא -" נפשכם
 הכוונה אין דבר של בסופו כי - ברור הגיוני יסוד בעלי, משפטים

 ".בריתי את להפרכם מצוותי כל את עשות לבלתי" אלא
 

 (יז, כו" )אתכם רודף ואין ונסתם"
 אודות סיפור. דור מדור במסורת העובר, מתוחכם סיפור ישנו

 על השלכה לו ויש. ל"זצ ם"הרמב ומאורינו רבינו של חכמתו
 מלך של רופאו, כידוע, היה ם"הרמב... עלינו גם ואולי, פרשתנו

 ם"הרמב את שידיח והסיתוהו, המלך שרי בו התקנאו. מצרים
 שמומחיותו, הבטיחו. כמון ושמו, מוסלמי רופא תחתיו וימנה
 קרא. המלך להם נענה. ם"הרמב של ממקצועיותו נופלת אינה
 ינסה מהם אחד כל. אתגר בפניהם והציב, הרופאים לשני

 על. המלך רופא יהיה בחיים שיוותר ומי, רעהו את להרעיל
 הסם את יבלע מהם אחד כל, המלך בפני להתייצב שניהם
. וינטרלו שיבטלו סם מכן לאחר לבלוע לו ומותר, לו יתן שרעהו
 שניהם, שם וידועי מומחים רופאים היו ששניהם הייתה האמת

 עימם להתמודד כיצד ויודעים, והרעלים התרופות בכל בקיאים
 שבוע ובילה לביתו הלך הנכרי הרופא. השפעתם את ולנטרל

 ואילו. נורא מוות סם, השפעה ומהיר חזק רעל לרקיחת שלם
, לייעודו נאמן להיות והחליט' בה מבטחו את שם ם"הרמב
 רצח לשם בידיעותיו להשתמש ולא, ממחלתם אדם בני לרפא
 .וכליה
 ובידם המלך לפני התייצבו הרופאים שני. הגיע הקובע היום

 הנורא הסם את ם"לרמב הושיט, הנכרי הרופא, כמון. סממניהם
 וביטל שהכין התרופה את נטל ומיד – בלעו ם"הרמב. שהכין

 .בחיים נותר הוא. הרעל השפעת את
 ומיד, כמון בלעו. מאכל דבר לכמון ם"הרמב הושיט עתה

 חש לא הוא, ופלא הפלא אבל. רעלים נגד סם נטל לאחריו
 חש לא, לו לגרום צריך היה שהרעל ובחולשה בצמרמורות

 ...היה שאמנם כפי – רעל כל בלע לא כאילו. במאומה
, ם"הרמב אולי: נורא לחשד שהפך, עמום חשש בו ניעור ואז

 רק ישפיע והוא, איטית שפעולתו סם לו נתן, חכמתו ברוב
 ם"הרמב ואולי? להשפיע יפסיקו המנטרלים שהחומרים לאחר

. נוסף מאכל יאכל כאשר רק להשפיע שיתחיל סם לו נתן
 פסק? פולין ואולי. בשר מלאכול פסק הוא? בשר, למשל

 ברוב. מאפה מוצרי מלאכול פסק? חיטה ואולי. פולין מלאכול
 .עיניו מול שנחלב פרה חלב אלא שתה לא, פחדו

: חכמתו ברוב ושאלו, ורזה חיוור, ם"הרמב פגשו שבוע כעבור
?" מרגיש אתה כיצד – פרה חלב שותה כשאתה, לי נא אמור"
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 שבץ אחוז ומת, לב התקף קיבל, כסיד החוויר, כמון זאת שמע
 ...פחד מרוב
 למצוא! מכולם הגדול הרופא שאתה ידעתי עתה: "המלך אמר
 !"ימים שבוע לאחר רק שמשפיע, רעל
 לא הוא! חיי בימי אדם הרגתי לא, המלך אדוני: "ם"הרמב ענה
 ראיה ולאות"... דמיונו מכוח, עצמו ידי על מת הוא. ידי על מת

 האכילו, מאומה מבין שאינו שנה חצי בן תינוק ם"הרמב הביא
 המשיך והתינוק לכמון שנתן תמיסה מאותה גדושות כפיות
 .רעה השפעה בלא בשלום לחיות

: בפרשתנו, שבתוכחה האיומות הקללות אחת זוהי, למעשה
 ונסו נידף עלה קול אותם ורדף", "אתכם רודף ואין, ונסתם"

 עלה מקול אלא פחדו לא אם". רודף ואין ונפלו חרב מנוסת
 ...מהפחד? נפלו ממה, חרב כמפני נסו ומפניו, שווא פחד, נידף

 חדרה עמוק כמה ונשתומם נתמה, עיניים ונפקח נתבונן כאשר
, רצים אנשים. חיינו לאורח, המודרני החיים לאורח זו קללה

 לשעה, למשפחתם, לעצמם פנאי להם אין. בורחים, חופזים
, במנוחה לאכול פנאי להם אין. ומנוחה לנחת, מרגוע של

. בספר לעיין, תורני שיעור לשמוע. הדעת ביישוב ולהתפלל
 מה, יש מה. בעצבנות, בלהיטות, בחופזה, במרוצה נעשה הכל
 מן נשתחרר הבה?! בכם נוגש מי, אחריכם רודף מי, קרה

 שעה. ביום שעה לעצמנו נתלוש. גבולות לה נתחום, הזו הקללה
 !רגיעה של שעה, למשפחה שעה, תורה ללימוד

 

 (כח, כו" )אני אף אתכם סרתייוי"
 הוא אף מתייסר, עצמו לו גם כואב בנו את מכה כשאב

 יסרתייו, "לו כואב ישראל את כשמכה ה"הקב אף .סוריויבי
 ".אני אף - אתכם

 

 במעלם אבותם עוון ואת עוונם את והתוודו"
   " בקרי עמם אלך אני אף... בי מעלו אשר

 ( מא-מ, כו)
 ?שוב ייענשו אפוא למה, עוונם את יתוודו אם

 ושרץ כטובל כמוהו תשובה ללא יהודי כי, אמרו חכמינו, ברם
 הוידוי אך, עוונם את יתוודו אפילו אם. כלל מועיל בו ואין בידו
 מן לסור מבלי, מעילה כדי תוך בי״ מעלו אשר ״במעלם יהיה

 כשלעצמו הזה הדבר ובשל זה ידויולו ערך כל יהא לא - החטא
 . שוב אענישם

 ( לעתים בינה)
 אם - פה״ בוידוי לפניך שחטאנו חטא ו״על: אומרים שאנו וזהו

 זה דבר הרי, החטא את לעזוב מבלי, בפיו רק אדם מתוודה
 . חטא הוא כשלעצמו

 ( ספרים)
 

 (מד, כו" )אלוקיהם' ה אני כי"
, שעברו הסיוטים בעקבות עול שפרקו השואה מניצולי רבים

 לדון לנו אל, כמובן?" השואה בזמן ה"הקב היה איפה: "שואלים
 שאין ברור אך, מרורות ששבעו אומללים אנשים אותם את

 פשוטה בצורה ומסביר ממחיש הבא הסיפור. זו לשאלה מקום
 .זו בתקופה הפנים הסתר את

 בירקות עמוסה עגלה רדרד הוא. גדול שובב היה ה'יוסל
 על אבנים זרק הוא. ראוה חלון של זכוכית שבר מכך וכתוצאה
, הוריו. המפחידים הכלבים כל של חברותא והיה, ויונים ציפורים

 שאם אותו הזהיר, בכעסו, ואביו, נחת רב ממנו רוו לא, כמובן
 מעשיו על בו ויתנקם הסמוך מהיער דב יבוא ישתנה לא

 מעשה ביצע אחד ויום, לאביו הקשיב לא ה'יוסל אך. הרעים
 אותו ללמד רצה אביו. ממשית חיים לסכנת וגרם מסוכן קונדס

 לקח, הגון תשלום תמורת דב לו שיצוד מצייד ביקש הוא. לקח
 חשף, בהפתעה בנו לעבר זינק, לתוכו ונכנס הדוב עור את

 דם זוב עד אותו ושרט לארץ אותו הפיל, אימתניות ציפורניים
 נכנס, בנו את עזב מכן לאחר. נשמתו פרחה שכמעט עד

. ויצא בגדיו את לבש, הדוב עור את הוריד, הסמוך למחסן
: לו ואמר אותו חיבק, אליו קם אביו את ה'יוסל ראה כאשר

 לא שאם תמיד לי אמרת נכון? לי קרה מה יודע אתה, אבא"
, אבל! רעיא בדיוק כך? בי ויתנקם מהיער דב יבוא יפה אתנהג

 ???" כאן היה כשהדוב היית איפה: אחת שאלה לי יש, אבא
 סיונותיהנ את לנו ששולח זה הוא ה"הקב". אברח אליך - ממך"

 שאין עצומים ברחמים הכל אבל, בנו שמכה זה והוא הקשים
 .לשער

 (שלמה אמונה)
 

    '" לה נפשות בערכך נדר יפליא כי איש"
 (ב, כז)

 ערכין פרשת זו פרשה נסמכה לפיכך: שפירא מאיר רבי אומר
 או קורא מישראל שאדם שבשעה לפי", תוכחה"ה לפרשת

 הדעת לחלישות להיתפס עלול, ההתוכח הפרשת את שומע
 כאן סמכה לכך. מאומה שווה הוא שאין בליבו ויחשוב, ולייאוש
 מצב בכל שיהודי, לו ולהוכיח לעודדו כדי ערכין פרשת התורה

 לו יש תמיד לחייו הראשון החודש את עבר רק אם, דרגה ובכל
 .וערך שווי

 (אורות טללי)
 

 (ב, כז'" )לה נפשות בערכך"
 כל אחר שאם, ללמדך, ערכין פרשת באה התוכחה אחר

 יהודים נשארנו עדיין, והמכות הקללות אחר, שספגנו התוכחה
 .רב ערך לנו יש , להערכה כדאיים אנו - נאמנים

 

 א גוט שבת
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