
תלמוד תורה 
קהל חסידים

אלעד

בקהל חסידים
תהלתו תהלתו בקהל חסידים

גליון תט"ו

בס"ד

אם בחקותי תלכו
יש לפרש, דהנה עיקר קיום המצוה בשלימות תלוי 
מכין  שהאדם  מה  וכל  למצוה,  ההכנה  גודל  לפי 
עצמו יותר לעשיית המצוה ירגיש יותר את קדושת 
דהיינו  'תלכו',  בחקתי  אם  כאן,  נרמז  וזה  המצוה. 
שתלכו ותכינו עצמכם קודם עשית חוקי המצווה - 

אז תזכו לשמור את המצוה בשלימותה.
)תורת מהרי''ץ(

אם בחקתי תלכו 
אל  רגלי  ואשיבה  דרכי  'חשבתי  במדרש  איתא 
עדותיך', אמר דוד: בכל יום ויום הייתי מחשב אל 

הולך  אני  פלוני  מקום 
מוליכות  רגליו  והיה 
אותו לביהמ''ד. הכוונה 
פ''ג  באבות  מ''ש  עפ''י 
מהללאל  בן  'עקבי' 
בג'  הסתכל  אומר 
בא  אתה  ואין  דברים 
ולאן  וכו'  עבירה  לידי 
למקום  הולך  אתה 
ותולעה  רימה  עפר 
עתיד  אתה  מי  ולפני 
לפני  וחשבון  דין  ליתן 
וא''כ  הקב''ה'.  ממ''ה 
אמר  שדוד  לומר,  יש 
למקום פלוני אני הולך, 
של  למקומו  הכוונה 
אדם המעותד לו לאחר 
ואם  ועשרים,  מאה 
שצריך  אדם  מחשב 
על  וחשבון  דין  ליתן 
העולם,  בזה  מעשיו  כל 
אזי רגליו מוליכות אותו 
שינצל  המדרש  לבית 
את זמנו הפנוי לעבודת 

ה'.
)שם(

תשמרו  מצוותי  ואת 
ועשית אותם

לשון.  כפל  זה  לכאורה 
'תשמרו'  לפרש,  ויש 
מלשון ואביו 'שמר' את 

הדבר, שפירושו יושב ומצפה מתי יבא קיום הדבר, 
סוכות  שבליל  צדיקים  הרבה  על  שאמרו  וכמ''ש 
לא ישנו כל הלילה שחיכו מתי יבא הבוקר שיוכלו 
לקיים מצות ד' מינים כמצוותן, וכמ''ש האמרי חיים 
זצ''ל, 'בבוקר יאמר מי יתן ערב' הכוונה לערב פסח 
מצוות  לקיים  שיכול  הערב  יבא  מתי  יאמר  בבוקר 
אכילת מצה, ו'בערב יאמר מי יתן בוקר' קאי על ליל 
סוכות שיושב ומצפה לבוקר לקיים מצות ד' מינים.
)שם(

ונתתי גשמיכם בעתם
רשעים  ישראל  שהיו  הרי  יז,  ר''ה  במס'  איתא 
גמורים בראש השנה ופסקו להם גשמים מועטים 
לסוף חזרו בתשובה, להוסיף אי אפשר שכבר נגזרה 
שיועיל  בזמנו  מורידם  הקב''ה  אלא  בר''ה,  גזירה 
להם. כלומר שגשמים מועטים יהיו מספיקים אם 
תלכו  בחקתי  אם  וזה  לקרקע.  הראוי  בזמנם  ירדו 
שנגזר  אחר  אפילו  אז  ה'  אל  בתשובה  ותשובו 

בר''ה. וזה 'גשמיכם' – מה שנגזר עליכם את המעט 
ולא  לשובע  שיהי'  כדי  ובזמנם  בעתם  לכם  אתן   -

לרזון.
ונפלו אויביכם לפניכם לחרב

פירש רש''י הק', שיהיו נופלים לפניכם שלא כדרך 
הארץ. ויש לפרש את המעלה שיפלו לפניכם, עפ''י 
מש''כ בגלית, כשהורגו דוד המלך כתיב: ויפול על 
לילך  דוד  יצטער  שלא  רש''י  ופירש  ארצה.  פניו 
לכן  וזרת,  אמות  י''ב  דוד  ונשתכר  ראשו,  ולחתוך 
סמוך  ראשו  ויהי'  פניו  על  נופל  שיהי'  קרא  אמר 

וקרוב לדוד שיוכל מיד לכרות ראשו בחרב.

)מליצי אש(
ומאה מכם רבבה ירדופו

הקשה ברש''י הק', וכי זה החשבון, הרי צריך להיות 
פירושו  דהכי  וי''ל  ירדופו.  אלפים  שני  מכם  מאה 
ומאה מכם שכל אחד כחמשה דהיינו חמש מאות 

רבבה ירדופו וכך הוא החשבון באמת.
)קול יהודה על הש''ס(

ואם לא תשמעו לי וכו' אף אני אעשה זאת לכם 
את  להבין  יש  וכן  "אף"  הלשון  מה  לדקדק  יש 
הרי  וכו'  ונתתי  תלכו  בחקותי  אם  הפרשה  תחילת 
שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ואיך מבטיח ה' שפע 
לפרש  ויש  לישראל  טובות  והשפעות  נתינות  של 
למקיימי  השכר  אינם  בעוה"ז  ההשפעות  שכל 
התורה והמצוות אלא ע"י שהאדם עושה רצון קונו 
להמשיך  שיוכל  כדי  טוב  כל  הקב"ה  עליו  משפיע 
בלימוד וקיום המצוות כרצונו וכן הוא בהפוך באם 
אינו שומר תורה ומצוות אז הקב"ה מונע ממנו כל 

טוב כדי שלא יוציא לפועל מחשבתו הלא טובה 
דהיינו  לי  תשמעו  לא  ואם  הפסוק  יתפרש  ולפ"ז 
שלא ירצו בקיום המצוות אף אני אעשה כרצונכם 
הלא  מעשיכם  לבצע  תוכלו  שלא  לכם  ואסייע 
טובים ויבוא עליכם הקללות הכתובים בפרשה ח"ו.
)שבט הלוי זי"ע(

ונתתי גשמיכם בעתם
מנהג בארץ הק' שאם יש עצירת גשמים קשה וח"ו 
בד  בידו  קדישא  החברה  נותנים  חשוב  אדם  ימות 
פשתן הטבול במים כדי שיזכור בעלותו לפני כסא 
עשו  וכן  גשמים  שיוריד  מהשי"ת  לבקש  הכבוד 
הרה"ג  שנפטר  בזמן 
זצ"ל  קוטלר  אהרן  ר' 
שכך קברו אותו ואח"כ 
ברכה  גשמי  התחילו 
בבני  עשו  ]וכך  בשפע, 
נסתלק  כאשר  ברק 
שמעון  ר'  הרה"ג 
אז  והיה  מחו"ל  שוואב 
ונתנו  גשמים  עצירת 
בידו פשתן רטוב ואחר 
שעות  כמה  הקבורה 

התחילו לירד גשמים[ 
)אפ"ה מס' שערי 
ירושלים(

ועץ השדה יתן פריו
מנין שהעץ עתיד להיות 
עץ  לומר  תלמוד  נאכל 
שהוא  ללמד  אם  פרי 
כבר  הרי  פרי  עושה 
א"כ  פרי  עושה  נאמר 
למה נאמר עץ פרי אלא 
העץ  אף  נאכל  פרי  מה 
נאכל ויש לפרש בזה על 
תענית,  במס'  הגמרא 
האדם שאכל מהפירות 
רצון  יהי  בירכם  ואח"כ 
שנוטעים  נטיעות  שכל 
ברמז  כמותך  יהי  ממך 
עצי  גם  הנטיעות  שכל 
כמותך  יהיה  הפרי 
על  לרמז  פירות  שיתנו 

)ספרא פ"א ה'(הגאולה השלימה בב"א. 
ועץ השדה יתן פריו 

לעשות  עתידין  סרק  אילני  שאף  הק'  רש"י  כתב 
ירננו  'אז  ב(  )צו  בתהלים  הפסוק  יובן  ובזה  פירות 
כל עצי היער' כי בזמן הזה אסור לקצוץ רק אילנות 
ולכן  תשחית  בל  איסור  משום  פירות  שעושים 
לעתיד  אבל  סרק  אילני  ולא  פרי  עצי  רק  מרננים 
הם  גם  ייאסרו  פירות  יתנו  סרק  אילני  שגם  לבא 

בהשחתה ויקוים אז ירננו כל עצי יער.
)אפ"ה(

ויסרתי אתכם 
מצאנו  לא  היסורים  שאלמלא  זצ"ל  הגר"א  אמר 
ידינו ורגלינו בעולם כי בעת שנפטר האדם והנשמה 
כדי  שהיא  כף  כמין  לפניה  מתראה  למעלה  עולה 
והוא  החוב  על  הזכות  תגבר  אם  מעשיו  לשקול 
כל  שיתקבצו  ומכרזת  היוצאת  קול  בת  שומע 

בכל  נשמע  והקול  חייו  ימי  כל  שעשה  זכויותיו 

דבר חכמה
ואכלתם לחמכם לשבוע

וברש"י הק' אוכל קמעה ומתברך במעיו, וקשה הרי 
יהיה שפע רב ומחסנים מלאים תבואה, כמ"ש וישן 

מפני חדש תוציאו, וא"כ מדוע אוכל קמעה.

בין סעודת  ויש להסביר בדרך משל, מה ההבדל 
שבת של עשיר לבין סעודת שבת של עני, שניהם 

קונים חלות גדולות לשבת, 

ובשר  ודגים  החלה,  מן  עצמו  משביע  העני  אבל 
יש לו בצמצום רב, והוא בטל בשישים בחלה, 

לו  יש  כי  החלה  באכילת  ממעט  העשיר  אבל 
ולבסוף הסעודה  ודגים,  ושליו  מעדנים ברבורים 
אכל  לא  שעדיין  נזכר  המזון  ברכת  זמן  כשמגיע 
כזית חלה, ואז אוכל בדוחק קצת חלה להשלים 

שיעור כזית, 

כשאתם  לשובע,  לחמכם  ואכלתם  נאמר  ועליו 
כבר  כי  מהחלה,  קמעה  ואוכל  שבעים,  כבר 

התברך במעיו משאר המאכלים.
)אוצרות צדיקי הדורות(

יותר  בלחש  הקללות  לקרות  בחוקתי  בפ'  נוהגין 
משאר הקריאה, 

כל  'סוד'  פי  שעל  בספרים  איתא  כי  והטעם 
אומרים  סוד  והרי  לברכות,  רומזים  הקללות 

בלחש, לכן קוראים ג"כ הפסוקים האלו בלחש.

רמז בפרשה
וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט 

העשירי יהיה קודש לה'
יש לדייק מה הוא כל אשר יעבור תחת השבט, הרי 
רק העשירי קודש, והיה לו לומר ובקר וצאן העשירי 

אשר יעבור תחת השבט יהיה קדש לה'.
יוסף  אחי  על  התורה  רמזה  שכאן  לפרש,  ויש 
כי  אחים,  תשעה  רק  היו  שבאמת  אותו,  שמכרו 
בנימין וראובן לא היו במכירה, וא"כ מדוע נגזר על 
נענשים עבור מכירת  עשרה הרוגי מלכות שיהיו 
הקב"ה  את  אתם  שיתפו  האחים  והנה  יוסף, 
יגלו  שלא  חרם  ועשו  עשרה,  שיהיו  כדי  כביכול 
לאביהם היכן יוסף, וגרמו לסילוק השכינה מיעקב 
ע"י שנצטער כל כך, והיות שכביכול היה לשכינה 
חלק בזה, אז בחרו תמורתו את רבי עקיבא שהיה 
היה  אחד  כל  מלכות  הרוגי  שאר  אבל  גרים,  בן 
עקיבא  שרבי  והיות  השבטים,  אחד  של  גלגול 
תלמידי  לרבות  תירא  אלוקיך  ה'  "את"  דרש 

חכמים, לקחו אותו במקום ה'.
וכל זה נרמז בר"ת הפסוק הזה, 'וכל' = ו'ידעו כ'ולם 
'בקר  ר'ועה,  ש'היה  ע'קיבא  מ'ת   = 'מעשר'   ל'מה, 
יעבור' כל שאר הרוגי מלכות היה  'כל אשר  וצאן', 
שהוא  'והעשירי'  שבט  כל  במקום  השבט',  'תחת 
ר"ע היה 'קודש לה'' כביכול, ויצאה נשמתו באחד, 

בשביל אחד יחיד ומיוחד.
  )הרה"ק ר"ש מאוסטרפאליע זיע"א(



העולמות והנה תיכף נקבצים כל המליצים שנבראו 
מהמצוות ועומדים לצד ימין של הכף ואח"כ יוצאת 
בת קול שיתקבצו כל עונותיו שעשה בכל ימי חייו 
והנה מתקבצים המונים לבושי שחורים ומתעטפים 
שחורים ונתרבו מאד מאד והכף חוב מכריעה מצד 
יפה  כחם  אין  הזכות  שמלאכי  מחמת  וגם  רבוים 
כראוי  וברצון  בכוונה  המצוות  עשה  שלא  כך  כל 
והנה  וברצון  בתשוקה  עשה  העבירות  משא"כ 
בנפשו  וחושב  מאד  מתמרמר  זה  כשרואה  האדם 
ומכרזת  קול  בת  יוצאת  כך  ובתוך  אותו  ידונו  במה 
איה היסורים שעבר על אדם זה בעולם מיד נקבצים 
כל היסורין שהיו לו כל ימי חייו ומתקבצים לצד ימין 
לצד זכויותיו ואז מכריעה הכף זכות כי ע"י היסורין 
מתכפרים לו הרבה מעונותיו ואז שמח ומודה לה' 

על כל מה שעבר עליו.
)פניני הגר"א זי"ע(

ולא אריח בריח ניחוכם
כתב הרמ"ע מפאנו במאמר אם כל חי )ח"ג סי' פג( 

בבית  תמידין  מקריב  לטוב  זכור  הנביא  אליהו 
המקדש אף בזמן שהוא שמם שהרי הוא עומד 
מתרומת  קופות  לו  שנגנזו  ואפשר   בקדושתו 
הלשכה כדי שיהי' הקרבנות שמקריב שם משל 
עומדים  העולם  שאבות  לומר  רחוק  ואינו  צבור 
הם  והמשוררים  למעמד,  הקרבה  בשעת  שם 
עושה  הקרבנות  ומעורות  וידותון,  ואסף  הימן 
עם  של  זכויות  עליהם  וכותב  מגילות  אליהו 
ישראל. ולכן כתוב ולא אריח בריח ניחוחכם ולא 
כתיב בריח ניחוח כי הקב"ה מריח את הקרבנות 
קדושת  נשאר  שלמעלה  לפי  זכל"ט  אליהו  של 

ביהמק"ד.
)מדבר קדימות חיד"א( ותם לריק כוחכם – רבנו 

תם
איתא בתורת כהנים )ה-ג( על פסוק זה המשיא 
ימי  בשבעת  ואח"כ  הרבה  ממון  לה  ונותן  בתו 
בתו  את  קובר  נמצא  רח"ל  בתו  מתה  המשתה 
הישר  בספר  ר"ת  והתקין  ממונו,  את  ומאבד 
חודש  יב  תוך  האשה  מתה  שאם  תשפח  סי' 
מנשואיה ולא השאירה אחריה זרע צריך הבעל 
רבינו  וכתב  שקיבל,  הנדוניה  כל  לאביה  להחזיר 
שכתוב  מה  נזכרתי  אח"כ  וז"ל  בהמשך  תם 
שזכינו  לה'  הודאה  ונתתי  הנ"ל  כהנים  בתורת 
שבפרשתינו,  לתוכחות  ראוים  מהיות  לצאת 
גזירות  מכל  נצא  כך  זו  מקללה  שיצאנו  וכשם 
רעות ונתבשר שמועות טובות ושלום על ישראל 

עכ"ל.
הפני  )נכד  כהנים  תורת  על  מהרי"ד  ובהגהות 
אייר  בחודש  בחלום  לי  נתגלה  כתב:  יהושע( 
תם"  "רבינו  יעקב  ר'  נקרא  שלכן  תרי"ד  שנת 
הנדוני'  חזרת  של  התקנה  עשה  שהוא  כיון 
לאבי האשה וביטל בזה הקללה של "ותם לריק 

)פלאות עדותיך(כוחכם"
ולא אריח בריח ניחוחכם

והשימותי  יתקיים  אם  שבוודאי  קשה  לכאורה 
את מקדשיכם ולא יהיה בית המקדש אז אין שום 
קטורת ולא ריח קטורת וא"כ זה מיותר, אלא יש 
לומר עפ"י מה דאיתא ביומא לט: שהרבה שנים 

וזהו  הקטורת  ריח  מריחים  עדיין  היו  החורבן  אחר 
הניחוח  הריח  זכר  גם  שיישכח  בתוכחה  הרמז  כאן 

)מהרי"ל דיסקין(שהיה אחר החורבן.
ואכלתם לחמכם לשבע

לרמז  ש'-ד-י,  ב'מלכות  ע'ולם  ל'תקן  ר"ת  לשבע 
בזה שיש במאכלים נשמות המצפים לתקון וכמ"ש 
משפט  עושה  עה"פ  הבעש"ט  תלמידי  בשם 
הכוונה  העשוקים  לרעבים,  לחם  נותן  לעשוקים 
הנשמות העשוקים שמגולגלים בדומם, צומח, חי, 
בסעודת  ואוכלים  עליהם  שמברכים  וע"י  מדבר, 
וכמו שמובא בספר  מצוה מגיעים הם על תיקונם, 
וגילה לו שהוא  חרדים שאב אחד בא לבנו בחלום 
למלחמת  אותו  ייחדו  והגויים  אחד  בשור  מגולגל 
ולא  אותו  יהרוג  השני  שהשור  עלול  וח"ו  שוורים 

לו  ונתן  שיקנהו  אותו  מבקש  לכן  תיקונו  אל  יגיע 
סימן היכן נמצא ויראה ששוחט יר"ש ישחוט אותו 
תיקונו,  אל  יגיע  וכך  תורה  בני  לעניים  בשרו  ויתנו 
בחלום  אליו  שוב  בא  ואח"כ  כבקשתו  הבן  ועשה 

והודה לו ואמר שעי''ז בא למקומו הראוי בגן עדן.
)הגיון ליבי(

ואכלתם לחמכם לשבע
בפ' כי תבוא כתוב בברכות יצו ה' איתך את הברכה 
מצרככם  יותר  מאוד  הרבה  שיהיה   – באסמיך 
ותתעשרו מזה אבל כאן כתוב רק ואכלתם לחמכם 
לשובע ולא יותר ומה טעם השינוי ויש לומר שכאן 
תלכו  בחוקתי  אם  כמ"ש  חכמים  בתלמידי  מדובר 
שתהיו עמלים בתורה, ולת"ח אין זה ברכה שיהיה 
והברכה  מלימודו  מבטלו  זה  כי  מצרכיו  יותר  לו 
לת"ח הוא שיהיה לו כל צרכו לא פחות אבל גם לא 
יותר משא''כ בפ' כי תבא שמדבר אל כלל ישראל 

להם נתן ברכה של עשירות.
)רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל(

ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה 
יתן פריו

"ונתתי" הקב"ה  יש לדייק מדוע לגבי הגשם כתיב 
יתן ואילו לגבי יבול ופירות לא כתיב "ונתתי", וי"ל 
בידו  מפתחות  ג'  יוחנן  א"ר  בתענית  הגמרא  עפ"י 
של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן: מפתח 
גשמים, חיה-יולדת ותחית המתים, גשמים שנאמר 
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר 
ארצך בעתו וא"כ המטר הוא רק ביד ה' ולכן כתוב 
ולכן  שליח  ע"י  נותן  ה'  ופירות  יבול  אבל  "ונתתי" 

כתיב ונתנה הארץ... ועץ השדה יתן,
)ספה"ק(
אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם

ארבע  י"ד(  ה'  )אבות  דאיתא  מה  ע"פ  לומר  יש 

עושה  ואינו  הולך  המדרש,  לבית  בהולכי  מידות 
על  ו.(  )ברכות  בגמרא  ואיתא  בידו,  הליכה  שכר 
אדם  חשב  אשי  רב  אמר  שמו'  'ולחושבי  הפסוק 
לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב 

כאילו עשאה.
וזהו שאמר, 'אם בחוקתי תלכו' אם רק תלכו, כבר 
תשמרו'  מצותי  'ואת  כ"ש  הליכה,  שכר  לכם  יש 
אותם'  'ועשיתם  גם  אם  ועאכו"כ  לחטוא,  שלא 

)פרדס יוסף(שתהיו עמלים בתורה.
אם בחוקתי תלכו

לשון  אלא  "אם"  אין  ה.(  )ע"ז  בגמרא  חז"ל  דרשו 
בקשה, כלומר הקב"ה מבקש מאתנו שנלך בחוקות 
טובות  השפעות  לנו  להשפיע  רוצה  כי  התורה, 
וחסדים, והנה אמרו חז"ל )יומא לח( כיון שיצאו רוב 
שנותיו של אדם ולא חטא, שוב לא יחטא,  וכתיב 
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים 

שנה, וא"כ הרוב של שמונים שנה הם מ"א שנים.

לפי זה יהיה הפי' שה' מבקש "אם" היינו מ"א שנים, 
תחטאו  שלא  לכם  מובטח  אז  תלכו",  "בחוקתי 
הברכות  וכל  בעתם"  גשמיכם  "ונתתי  וא"כ  עוד, 

המוזכרים בפסוקים האלה.
)רבי ישעי' מטשחויב בן הרבי מצאנז
 וכן בשפת אמת(

ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד
יש לפרש ע"פ מה דאיתא בגמרא )ברכות נה:( כל 
דוד לא ראה חלום טוב, שתמיד עשה  שנותיו של 
'ונתתי שלום בארץ'  מלחמות, וזהו שאמר הכתוב, 
מחריד'  ואין  'ושכבתם  ולכן  מלחמות,  יהיו  ולא 

החלומות הרעים לא יבעתו אתכם.
)מלא העומר(

זי״ע,  צדק  הצמח  הרה"ק  של  ביתו  בטרקלין 
של  לחדרו  ליכנס  בכדי  רבים  חסידים  המתינו 
והודיע:  הגבאי  יצא  כשלפתע  ליחידות,  הרבי 
יקבל  לא  הוא  היום  ולכן  בטוב  חש  אינו  שהרבי 
ויצא  הודעתו  את  סיים  הגבאי  ליחידות.  אנשים 
לרבי  להיכנס  שהמתינו  החסידים  בין  הבית.  מן 
היה חסיד אחד שהגיע באותו יום לליובאוויטש, 
כי דבר דחוף לו לרבי. כשהודיעו לחסידים שהרבי 
לא יקבל ליחידות עמד אותו חסיד בפינה ובכה 

בקול גדול.
בנו הרה״ק ר׳ שמואל ]המהר״ש[ שהיה אז בגיל 
שש הסתובב בין החסידים הממתינים, וכשראה 
בתחילה  בכיו,  לסיבת  שאלו  בוכה,  החסיד  את 
דחה אותו החסיד, "מה רוצה ממני הילד הקטן?" 
וחזר  הרפה  לא  כשהמהר״ש  אך  לעצמו,  אמר 
את  לספר  החסיד  החליט  בכיו  לסיבת  ושאל 
יוכל  לא  עצמו  הוא  אם  כי  למהר״ש.  סיפורו 
להיכנס לרבי אולי בנו הקטן של הרבי יכנס לרבי 
ויספר לאביו על הצרה שנפלה על ראשו. התיישב 
החסיד ליד המהר׳׳ש וסיפר לו את סיפורו הכואב.
״אני מומחה ליצור סירים מנחושת, וממקצוע זה 
אזור  בכל  התפרסם  שמי  בכבוד,  מתפרנס  אני 
בשפע.  ופרנסה  רבה  עבודה  לי  והייתה  מגורי, 
של  גדול  צבאי  בסיס  ישנו  מביתי  הרחק  לא 
הצבא הרוסי. מפקדי הבסיס, ששמו של מפעל 
הסירים הנמצא לידם הגיע לאוזניהם, באו לבדוק 
ולאחר  מייצר,  שאני  הנחושת  סירי  איכות  את 
המליצו  טובים  שהסירים  לראות  ונוכחו  שבדקו 
למפקדה הראשית להזמין אצלי סירים עבור כל 
צבא רוסיה. העסק שלי התרחב, לקחתי עובדים 
נוספים, ועשיתי חיל בעסקים. מכיוון שהנחושת 
סירים  אצלי  הזמין  והצבא  יקרה,  מתכת  היא 
רבים, הגעתי להסכם עם הצבא שהם יביאו לי את 
העבודה. כשאנשי  רק אעשה את  ואני  הנחושת 

היו שוקלים  לי את הנחושת  היו מביאים  הצבא 
את  מקבלים  שהיו  ולאחר  היקרה,  המתכת  את 
הסירים הגמורים הם היו שוב שוקלים אותם, כדי 

לוודא אם לא העלימו מהם קצת נחושת.
בדקו מספר פעמים ונוכחו  לאחר שאנשי הצבא 
לראות שבמפעל שלי לא מעלימים נחושת, הם 
הפסיקו לשקול את הסירים. אחדים מהעובדים 
שלי שראו שהצבא הפסיק לשקול את הסירים 
וכיצד  מהצבא,  נחושת  לגנוב  החלו  הגמורים, 
לעשות  למדו  הם  הנחושת?  את  גונבים  היו  הם 
סירים דקים יותר כך שמכל סיר נותרה להם קצת 

נחושת, מכרו אותה בשוק והרוויחו כסף רב.
את  לקחת  באו  הצבא  כשאנשי  אחת  "פעם 
את  לשקול  החליטו  הם  שהזמינו,  הסירים 
גדולה  כמות  שחסרה  להם  והתברר  הסירים, 
של נחושת, הם בדקו את הסירים ונוכחו לראות 
שהסירים דקים יותר מן המקובל, מיד הם הזמינו 
גניבה  על  תלונה  נגדי  והגישו  המשטרה  את 
הייתי  הגניבה  מכל  ידעתי  שלא  אני  מהצבא. 
והנה  מסוים,  במשקל  נחושת  לך  ״הבאנו  המום, 
לי  אמרו  בהרבה  פחות  מקבלים,  אנו  מה  תראה 

אנשי הצבא.
מיד נעצרתי ונלקחתי לתחנת המשטרה. "הבנתי 
שזו עבודה של הפועלים, אבל את המשטרה זה 
אותי  האשימו  והם  המפעל,  בעל  אני  ענין,  לא 
בגניבה מהצבא, עברה שהעונש עליה הוא חמור 
המשפט  לבית  אישום  כתב  נגדי  הוגש  ביותר. 
הצבאי שבו נכתב שבכל הפעמים שהצבא עשה 
אצלי סירים גנבתי מהם נחושת. המשפט נקבע 
לעוד יומיים, ועד למשפט שוחררתי לביתי. מיד 
הרבי  לאביך  להיכנס  כדי  לליובאוויטש  נסעתי 
אני  כיצד  ברכתו  ולקבל את  כדי לשמוע לעצתו 
והנה  ראשי,  על  שנפלה  הגדולה  מהצרה  יוצא 
כשאני מגיע לרבי אומרים לי: שהרבי לא מקבל 

א מעשה אויף שבת 



ונתתי שלום בארץ וכו' וחרב לא תעבור בארצכם
על  לעולם  באה  חרב  ח'(  ה'  )אבות  במשנה  איתא 
עינוי הדין, ועל עיוות הדין, נמצא שאם יהיה שלום 
בארץ, בין אדם לחבירו, ולא ילכו לדין תורה, אז לא 
יווצר מצב של עינוי הדין או עיוות הדין, לכן וחרב 

לא תעבור בארצכם.
)חתם סופר(

ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו
ועתידין  סרק  אילני  הן  השדה,  ועץ  רש"י,  כתב 
איירי  דילמא  ליה  וקשה דהא מנא  פירות,  לעשות 

כפשוטו, דעץ השדה יתן פריו.
פירות  על  בירך  מ.(  )ברכות  בגמרא  דאיתא  וי"ל 
האילן בורא פרי האדמה יצא משום שעיקר האילן 
כיון  לו  כוונת רש"י דהיה קשה  וזה  הוא מן הארץ, 
שאמר הכתוב 'ונתנה הארץ יבולה' וזה הרי כולל גם 
פירות האילן, כדאיתא בגמ' שהכל יוצא ממנה, א"כ 
יתן פריו' אלא  'ועץ השדה  למה אמר הכתוב שוב 

)שארית יעקב(ע"כ בא לרבות אילני סרק.
ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם

מכאן  רמז  שבת',  'יום  נוטריקון  'וישבתם'  תיבת 
יתקיים  ועי"ז  לשובע,  בשבת  לאכול  מצוה  שיש 
קיח(  )שבת  חז"ל  שאמרו  וכמו  בארצכם,  לבטח 
המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, וכן 

ניצול ממלחמת גוג ומגוג.
)אור למאיר(

ואכלתם לחמכם לשבוע
בגמרא )גיטין עא( כתוב אכול שליש, ושתה שליש, 
והנח שליש ריק, שאם תכעס תעמוד על מילואך, 
דהיינו שאם ימלא בטנו ויכעס תבקע כרסו, לכן יניח 
'יאכלו  הפסוק  הבעש"ט  ומפרש  ריק,  בטנו  שליש 

מענף  הכעס  כי  כועס  אינו  העניו  כי  וישבעו'  ענוים 
הגאווה, וא"כ יכול לאכול לשובע נפשו כי לא יכעס 
כלל, אבל 'ובטן רשעים תחסר' הרשע שכועס צריך 

לחסר שליש מבטנו, שלא יבקע כרסו.
וזה 'אם בחוקתי תלכו' ולא תגיעו לידי גאוה וכעס, 
אז 'ואכלתם לחמכם לשובע' לא תצטרכו להשאיר 

שליש ריק, אלא תאכלו לשובע נפשכם.
)דגל מחנה אפרים(

ואכלתם לחמכם לשובע וכו' ונתתי שלום בארץ
בגמרא איתא בשעה שהיה דוד מלך בישראל, היו 
באים לפניו בבוקר ואמרו לו, עמך ישראל צריכים 
אמרו  מזה,  זה  והתפרנסו  לכו  להם  אמר  פרנסה, 
לו אין הקומץ משביע את הארי, אמר להם פשטו 
הגוים  עם  מלחמה  תעשו  כלומר   – בגדוד  ידיכם 
ויהיה לכם השלל, עכ"פ אנו רואים שאם אין פרנסה 
ואכלתם  הברכה  כאן  וזה  מלחמות,  לעשות  צריך 
לחמכם לשובע, וא"כ לא יחסרו להם מאכלים, ואז 

ונתתי שלום בארץ, ולא יצטרכו להגיע למלחמות.
)יערות דבש(

ואולך אתכם קוממיות
הא  וקשה  זקופה,  בקומה   – קוממיות  רש"י  כתב 
ד'  שיהלך  לאדם  אסור  לא.(  )קידושין  בגמ'  אמרו 
שאסור  הטעם  לומר,  ויש  זקופה,  בקומה  אמות 
שהוא  מג:(  )ברכות  אמרו  זקופה  בקומה  להלך 

כאילו דוחק רגלי השכינה.
למעלה  שורה  שהשכינה  המהרש"א  שם  ופי' 
הוא  הרי  זקופה  בקומה  וההולך  אדם  של  מראשו 
רגלי  דוחק  כאילו  הוא  והרי  למעלה,  ראשו  זוקף 
השכינה, אשר על ראשו, אבל כאן שאמר הכתוב 
ואז  עדן  בגן  עמכם  אטייל  בתוככם'  'והתהלכתי 

השכינה כביכול לידינו ממש ולא על ראשנו, וא"כ 
אתכם  'ואולך  לכן  השכינה,  רגלי  דוחק  כאן  אין 

קוממיות' תוכלו לילך בקומה זקופה.
)תורת משה חת"ס(

אם בחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרו
מסכת  לימוד  בסיום  בתורה'.  עמלים  'שתהיו 
אומרים : 'מודים אנחנו לך... ששמת חלקנו מיושבי 
קרנות,  מיושבי  חלקנו  שמת  ולא  המדרש,  בית 
שאנו עמלים,  והם עמלים... אנו עמלים ומקבלים 

שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר'. 
ונגר  סנדלר  חייט,  שגם  ודאי  חיים':  ה'חפץ  מסביר 
מקבלים שכר על עבודתם. א"כ מדוע נאמר ש'הם 
עמלים ואינם מקבלים שכר', אלא שנגר יעמוד כל 
עשה  ולא  ערב,  ועד  מבקר  לפרנסתו  ויעמול  היום 
למרות  פרוטה,  יקבל  לא  שהזמינו  המידות  לפי 
שכר  מקבל  בתורה  העוסק  אבל  כחו.  בכל  שעמל 
והתייגע  שלם  יום  ישב  אם  גם  התורה,  עמל  על 
להבין סוגיא קשה ובסוף לא הבין, בכל זאת יקבל 
שכר על היגיעה והעמל שהשקיע. כי עמל התורה 
לכן  לתוצאה.  קשר  בלי  עצמה  בפני  מצוה  הוא 
ואינם  עמלים  והם   – שכר  ומקבלים  עמלים  'אנו 
מקבלים שכר' על העמל, אלא רק על התוצאה, אם 

ביצע לפי ההזמנה. 
אם בחוקתי תלכו וכו' ונתתי גשמיכם בעתם

שבתות,  ובלילי  רביעית  בלילי   – בעתם  רש"י: 
ואיתא בגמרא )תענית כד:( ר' חנינא בן דוסא היה 
מהלך בדרך וירד גשם, אמר לפניו רבונו של עולם 
הגשם,  פסק  בצער  וחנינא  בנחת  כולו  העולם  כל 
כשהגיע לביתו אמר לפניו רבש"ע כל העולם כולו 
יוסף  ר'  אמר  הגשם,  ירד  שוב  בנחת  וחנינא  בצער 
הכיפורים,  ביום  גדול  כהן  תפלת  הועילה  מה  א"כ 

שהתפלל 'ואל יכנסו לפניך תפלת עוברי דרכים',
וכולם  תלכו'  בחוקתי  'אם  לפרש,  אפשר  זה  לפי 
גוזר  צדיק  ויהיה  דוסא  בן  חנינא  כר'  צדיקים  יהיו 
והקב"ה מקיים, א"כ מתי יוריד הקב"ה גשם, כי לא 
יבקש  ואם  יהיה בדרך,  ימלט שאחד מישראל לא 
גשמיכם בעתם',  'ונתתי  יפסק הגשם, לכן אמר  אז 
בלילי רביעיות ולילי שבתות שאז אין עוברי דרכים.
)ילקוט הגרשוני(

אם בחוקתי תלכו – שתהיו עמלים בתורה
שעמלו  מי  ואשרי  באיוב,  כתוב  יולד  לעמל  אדם 
ומשיכה  חשק  לו  אין  כאשר  לו  הוא  עמל  בתורה, 
למי  כי  ולומד,  מתגבר  זאת  ובכל  התורה,  ללימוד 
אלא  בשבילו  עמל  זה  אין  התורה,  חשקת  שיש 
וזהו  המצוות  לקיום  מצפה  הוא  ואדרבא  תענוג, 
"ואת מצותי תשמרו" מלשון ואביו שמר את הדבר, 
"תלכו" אותיות 'כותל' כי כאשר רוצה לילך בדרכי 
ה' בא לקראתו היצר הרע כמו כותל, ואינו מרשה 
כשמתגבר  אבל  ה',  את  לעבוד  ללכת  לעבור  לו 
נפשו  כלתה  'כלות'  אותיות  מ'כותל'  נעשה  עליו, 
ובוודאי  הק',  בתורה  שמרגיש  ועריבות  ממתיקות 
מי שלא זכה להיות תורתו אומנותו, וצריך לעמול 
קיום  למען  שעמלו  הוא  מחשבתו  אבל  לפרנסתו, 
התורה הוא לשלם עבור בניו לתלמוד תורה, ושאר 
ואם  זאת,  לקיים  זוכה  גם  כסף,  שעולים  מצוות 
לראות  יוכל  באמת,  עמלו  מטרת  מה  לדעת  רוצה 
מה עושה בשעות הפנאי כשלא עמל על פרנסתו, 
אם לומד תורה סימן שבעת שעבד היה אנוס, אבל 
אם גם אז מפנה שעותיו לבטלה ולצרכי עצמו, אזי 
אין הוכחה כלל שעובד בשביל קיום המצוות, וזהו 

שתהיו עמלים בתורה, בשביל קיום התורה.
)ברכת אברהם(

אם בחוקתי תלכו
איתא במדרש, זה הוא שאמר דוד 'חשבתי דרכי 
ואשיבה רגלי אל עדותיך' אמר דוד בכל יום הייתי 
מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלוני אני 
הולך והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי 
מי  שגם  לעיל  שכתבנו  מה  ולפי  ע"כ.  מדרשות, 

ליחידות, ואני מוכרח לחזור היום לביתי כי מחר 
אני עומד  ועכשיו תבין מדוע  מתקיים המשפט, 

ובוכה!"
המהר״ש  פנה  רובלים!"  שלשה  בבקשה  לי  "תן 
של  בקשתו  למשמע  התפלא  החסיד  לחסיד. 
הילד, כי שלשה רובלים היו אז סכום נכבד, אבל 
הכסף  את  הוציא  מבקש  הרבי  של  שבנו  מכיוון 
אמר  הכסף  את  שקיבל  לאחר  למהר״ש.  ונתנו 
לו המהר״ש ״עכשיו אתה יכול לחזור לביתך בלי 

חשש, אני מבטיח לך שהכל יהיה בסדר!״
החסיד חזר לביתו ולמחרת התייצב בבית המשפט 
הצבאי. התובע פרט בפני השופטים את העברות 
מלא  את  ותבע  החסיד,  מואשם  בהם  החמורות 
חומרת העונש שבית המשפט יטיל עליו: מאסר 
וגלות בסיביר לשנים רבות. לאחר שהתובע סיים 
את דבריו נתנה זכות הדבור לסניגורו של החסיד. 
לבית  שיביאו  ובקש  לשופטים  פנה  הסניגור 
וישקלו אותם מחדש, כדי  המשפט את הסירים 
לברר האם אמנם נגנבו כמויות של נחושת, כפי 

שטוענת התביעה.
הורו  והם  הסניגור,  טענת  את  קבלו  השופטים 
להביא את הסירים והעמידו אותם על המשקל, 
ואז התגלה לכולם דבר פלא, לא רק שלא חסרה 
היו  כולם  נחושת!  של  עודף  שיש  אלא  נחושת, 
מופתע.  היה  המפעל  בעל  החסיד  גם  המומים. 
ששקלו  בעת  עיניו  במו  ראה  הרי  בעצמו  הוא 
את הסירים במפעל שחסרה נחושת. גם אחדים 
שעובדים  ראו  שהם  לו  ספרו  שלו  מהעובדים 
הכל  כאן  ואילו  נחושת,  גונבים  במפעל  אחרים 
שיש  אלא  נחושת  חסרה  שלא  רק  לא  התהפך, 

נחושת מיותרת.
בית המשפט קבע שהיהודי חף מכל פשע, ובנוסף 
לכך הורה לצבא לשלם לו פיצויים על שהעלילו 
עליו עלילה כה חמורה. החסיד חזר לביתו שמח 

לאביו,  ספר  הקטן  שהילד  הבין  הוא  לבב,  וטוב 
אדמו׳׳ר הצמח צדק על המשפט ואדמו׳׳ר הצמח 
במקום  היוצרות,  את  והפך  מופת  עשה  צדק 

שיהי׳ נאשם הוא הפך להיות למאשים.
החליט החסיד לנסוע לרבי לליובאוויטש ולהודות 
משנכנס  עמו.  שעשה  והנפלאות  הנסים  על  לו 
לרבי, הניח לפניו סכום פדיון גדול והודה לו מאוד 
על תפילתו שעשתה רושם בשמים. התפלא הרבי 
ואמר: אני לא יודע על מה אתה מדבר על איזה 
לספר  החסיד  החל  מספר,  אתה  ונפלאות  נסים 
לרבי את כל הסיפור ועל השיחה שהייתה לו עם 
ציוה  לו.  שנתן  הרובלים  שלשת  ועל  הקטן  בנו 
הרבי לשמש שיקרא לו לבן הילד המהר״ש, ואזי 
שאלו האם אתה מכיר את היהודי שעומד כאן? 
אחדים  ימים  לפני  כאן  היה  זה  יהודי  אבא,  "כן 
ראשו".  על  הגדולה שנפלה  הצרה  על  לי  וסיפר 
"ומדוע בקשת כסף מאדם זר" שאל הרבי "האם 
אני לא נותן לך מספיק כסף לכל הצרכים שלך?". 
באחד  הלכתי  יום  "באותו  הילד  אמר  "אבא" 
הרחובות של ליובאוויטש, לפתע שמעתי צעקות 
ובכיות קורעות לב מאחד הבתים. הבנתי שקרה 
לפשר  ושאלתי  לבית  נכנסתי  חמור.  משהו  שם 
להתבטל  שעומד  שידוך  על  לי  וספרו  הצעקות, 
לחתן.  טלית  לקנות  כסף  מספיק  אין  לכלה  כי 
שחסרים  לי  והשיבו  להם?  חסר  כמה  שאלתי 
לי  סיפר  הזה  שהיהודי  לאחר  רובלים.  שלשה 
השלשה  את  ממנו  בקשתי  הגדולה,  הצרה  על 
רובלים והבאתי אותם לאותה משפחה, בהם קנו 
את הטלית לחתן והשמחה חזרה לשרור בביתם".
"ומה עשית כדי להוסיף משקל לסירי הנחושת?" 
הבן  גם  חייך  בחיוך.  הקטן  בנו  את  הרבי  שאל 
המהר״ש ואמר: "אבא, לקחתי את החתן והכלה 
חתן  להיות  חזרו  אלו  רובלים  שלשת  שבזכות 

וכלה והכנסתי אותם לתוך הסירים של החסיד.

א מעשה אויף שבת 



אומנתו  תורתו  להיות  זכה  ולא  לעבוד  שהולך 
הפנוי,  זמנו  בשאר  עושה  מה  מבחנו  נקודת  יהיה 
התבוננתי  דרכי'  'חשבתי  המלך  דוד  שרמז  וזה 
וכו',  הולך  אני  פלוני  למקום  הולך,  כשאני  בדרכי 
ראיתי  וכאשר  ה',  לשם  עבודתי  מטרת  האם 
'ואשיבה רגלי אל עדותיך' שאני חוזר אח"כ אחר 
העבודה ללמוד בבית הכנסת ובית המדרש, ידעתי 

)הגיון ליבי(שמטרת עבודתי הוא לשם ה'.
אם בחקתי תלכו – ונתתי גשמיכם בעתם 

אמרו  הרי  מקשים  רבים 
בהאי  מצוה  שכר  חז"ל 
נתנה  ואיך  ליכא,  עלמא 

התורה כאן שכר בעוה"ז, 
הגמרא  עפ"י  ליישב  ויש 
כי  זירא  ר'  כח(  )ברכות 
הוי  מגירסיה,  חליש  הוה 
דבי  אפתחא  ויתיב  אזיל 
כי  אמר  טובי  בר  נתן  ר' 
רבנן אקום מקמייהו  חלפי 
אגרא,כלומר  ואקבל 
וישב  הלך  כשנחלש 
המדרש,  בית  בפתח 
כאן  יעברו  כאשר  ואמר 
התלמידי חכמים אז אקום 
שכר  ואקבל  מלפניהם, 
זקן,  פני  והדרת  מצות 
ופירשו שם שהשכר זה לא 
שכר  כי  הידור,  מצות  על 
ליכא,  עלמא  בהאי  מצוה, 
הליכה  שכר  כוונתו  רק 
המצוה,  לקיים  כדי  ברגלו 
יש  למצוה  הכנה  על  כי 
בעוה"ז  ההליכה  על  שכר 
הנקרא שכר פסיעות, ולכן 
בחוקתי  'אם  בפסוק  כתוב 
הברכות  יקבלו  אז  תלכו' 

הכתובים בפסוקים.
)וידבר משה(

שתהיו עמלים בתורה
איתא  )ו:(  מגילה  במס' 
יאמר  אם  יצחק  ר'  אמר 
לך אדם יגעתי ולא מצאתי 
יגעתי  לא  וכן  תאמין,  אל 
אבל  תאמין,  אל  ומצאתי 

עמלים  שיהיו  ה'  רצה  ולכן  תאמין,  ומצאתי  יגעתי 
בתורה, ואז יהיו בטוחים שימצאו חלקם תורה.

)הגיון ליבי(
אם בחוקתי תלכו – שתהיו עמלים בתורה

בגמרא )עירובין כב.( רב אדא בר מתנא הלך ללמוד 
שאלה אותו אשתו, מה יהיה אם צאצאינו הרעבים, 
שיאכלו  באגם?  העשבים  נגמרו  האם  לה,  ענה 

עשבים. 
וזהו הפי' 'אם בחוקתי תלכו' ואם תשאל מה יהיה עם 
פרנסה, לכן אומר רש"י שתהיו עמלים בתורה, ר"ת 

"עשב" שצריך מסירות נפש לתורה עד שאפילו אם 
אין לו רק עשב – ירקות, ג"כ צריך לעסוק בתורה.

)אוצר אפרים(
ואכלתם ישן נושן

מנעו  ולכן  השינה,  את  מביא  מאכל  שהרבה  ידוע 
אחת  ושינה  יו"כ,  בערב  יתירה  אכילה  גדול  מהכהן 
גוררת אחריה עוד שינה , וזה נרמז בפסוק, 'ואכלתם' 

אם אוכלים, אזי נגרם 'ישן נושן' שינה אחר שינה.
)ליקוטי תורה אמשינוב(

וישן מפני חדש תוציאו
וכסיל'  זקן  'מלך  בשם  מכונה  הרע  היצר  כי  ידוע 
או  שנולד  בשעה  האדם  לתוך  ונכנס  י"ג(  ד'  )קהלת 
מכונה  הטוב  והיצר  צ"א:(  )סנהדרין  שנוצר  בשעה 
בשם 'ילד מסכן' )מדרש קהלת( והוא בא אל האדם 
רומז  וזה  וישב(,  )זוה"ק  מצוה  בר  כשנעשה  רק 
הפסוק 'וישן' זה היצה"ר שכבר נמצא י"ג שנים אצל 
תוציאו  לעולם  שבא  מיום  וישן  ותיק  והוא  האדם, 
היצר  זה  לחדש,  להיכנס  ותתנו  לגמרי,  ממכם  אותו 

)דברי ישראל מודזיץ(טוב, שבא בגיל י"ג שנה.
ואכלתם לחמכם לשובע וכו' ונתתי שלום בארץ

אומר רש"י, אוכל קמעה ומתברך במעיו, אח"כ כתיב 
הרי  תאמרו  ושמא  רש"י,  אומר  בארץ  שלום  ונתתי 
תלמוד  כלום  אין  שלום  אין  אם  משתה  והרי  מאכל 

לומר ונתתי שלום בארץ,
אמרו  כ:(  )ברכות  הגמרא  ע"פ  הנ"ל  כל  לבאר  יש 
המלאכים לקב"ה כתבת אשר לא ישא פנים ולא יקח 
שוחד, והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב ישא 
ה' פניו אליך, אמר להם וכי איך לא אשא להם פנים 
לישראל, כתבתי להם ואכלת ושבעת וברכת דהיינו 
החמירו  והם  ברכהמ"ז  לברך  צריכים  שבעו  אם  רק 
על עצמם עד כזית ועד כביצה, נמצא שהקב"ה נושא 
פנים לישראל ונותן להם שלום, משום שמדקדקים 

על עצמם ומברכים אפילו כשלא שבעים, אבל אם 
אוכל קמעה ומתברך במעיו, יוצא שהם שבעים כבר 
יהיה  ולא  פנים,  נשיאת  להם  מגיע  לא  א"כ  בכזית, 

שלום, לכן הבטיח הקב"ה ונתתי שלום בארץ,
'אוכל קמעה ומתברך במעיו' אפי' פחות  וז"ש רש"י 
מכדי שביעה, 'ושמא תאמר הרי מאכל והרי משתה' 
אמת יש לנו מה לאכול אבל 'אם אין שלום אין כלום' 
'ת"ל  פנים,  נשיאות  שאין  משום  שלום  יהיה  לא 
ונתתי שלום בארץ' אף עפ"כ אני מבטיח שיהיה לכם 

)כסף נבחר(שלום.
וכו'  בארץ  שלום  ונתתי 

והשבתי חיה רעה 
הדברים  בין  הקשר 
מש"כ  עפ"י  הנה  בפסוק 
יקברו  שלא  חסידים  בס' 
זה,  אצל  זה  שונאים  ב' 
רשע,  אצל  צדיק  לא  וכן 
לקבור  רצו  אחת  ופעם 
ומצאו  צדיק,  אצל  רשע 
המערה  פני  על  נחש 
וזה  מזה,  אותם  שמנע 
אם  הדברים  בין  הקשר 
בחוקתי תלכו, כולם ילכו 
בדרך התורה ויעשו רצונו 
יהיה עוד  ולא  של מקום, 
שלום  ונתתי  אז  רשעים, 
בארץ, יחיו כולם בשלום 
ואין  ושכבתם  בחייהם, 
מחריד, יוכלו ג"כ להקבר 
מחריד,  באין  זה  אצל  זה 
מן  רעה  חיה  והשבתי 
הארץ, לא אצטרך להביא 
למנוע  כדי  רעה  חיה 
הקבורה זה אצל זה בתוך 
אותו המערה, ואז יתקיים 
צדיקים  כולם  ועמך 

לעולם ירשו ארץ.
)דברי מהרי"א(

מן  רעה  חיה  והשבתי 
הארץ

הכנעני  אצל  כתיב  הנה 
בפ' משפטים )שמות כג, 
כט( לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ 
שממה ורבה עליך חית השדה, הרי שהגויים ישארו 
עדיין בארץ ישראל כי אם יהיה שממה בפעם אחת 
יבואו החיות להזיק לכם, אבל כשאין חיה רעה, אז 
נרמז  וזה  הגויים,  כל  את  אחת  בפעם  לגרש  אפשר 
בארץ  שתגורו  דהיינו  מחריד,  ואין  ושכבתם  כאן 
ישראל בלי פחד מהגויים, כי יגרשו אותם לגמרי מן 
הארץ, אך כדי שלא יפחדו שיבואו חיות להזיק להם, 

ע"ז אומר הפסוק והשבתי חיה רעה מן הארץ.
)רבי יונתן אייבשיץ(

עמל התורה
הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ״ל, ראש ישיבת 
מפליג  היה  שמואל"  ה״ברכת  בעל  קמניץ, 

בשבח לימוד מתוך הדחק. וכה אמר:
מה בין שני הספרים המצוינים "שאגת אריה", 
ו"טורי אבן״, פרי עיטו של הגאון רבי אריה ליב 

ממיץ זצ״ל
הוא מותיב והוא מפרק:

את ה״שאגת אריה", חיבר הגאון, בעודו משמש 
ברבנות וואלוז׳ין, שנות של סבל עוני ומחסור, 
לפיכך, עורר הספר רעש גדול ומהפיכה אדירה 
"טורי  ספרו  את  מאידך,  ה׳׳לומדים".  בעולם 
אבן", חיבר הגאון בהיותו בעיר מיץ, שם כבר 

למד תורה מתוך הרחבה והרוותה.
זוהי מעלתה של תורה מתוך הדחק...

הכהן  ליב  אריה  רבי  הגאון  על  יסופר  זה  מעין 
 - )תולדותיו  החושן״  "קצות  בעל  זצ״ל, 
בהקדמה ל׳׳שב שמעתתא״(, כי בעת ששימש 
חי  ״ראזינטאוו",  בעיירה  דאתרא  מרא  בתור 
שם בדוחק רב. קרש רחב שהיה מונח על גבי 
חביות, שימש לו כשולחן, בחדשי החורף, שרר 
לעסוק  הגאון  שהוכרח  עד  בביתו,  איום  קור 
לחמם  בסמרטוטים,  מכוסה  כשהוא  בתורה, 

את גופו.
לחממו  שהוצרך  עד  הוקפא,  שבקסתו  הדיו 
תחת הכר שמראשותיו, ובדיו זה נכתב הספר 

״קצות החושן".
וכך אמר ה״קצות החושן":

בשנות  חיברתי  החושן״,  ״קצות  ספרי  את 
עניותי, לכן התקבל יותר בעולם התורה, מאשר 
בגיל  חיברתי  אותו  מילואים״,  ״אבני  ספרי 

מאוחר, בשנות עשירותי...!
)חיים שיש בהם(

סיפר ת״ח אחד, שבצעירותו היה נמנה על מקורביו 
אתת  שפעם  זצ״ל,  איש  החזון  של  ביתו  ובאי 
עלה  לבו,  את  שסעד  לאתר  יום־כיפור  במוצאי 
בדעתו לסור לביתו של החזו״א, בחשבו ששעה זו 

בודאי היא הזדמנות נאותה להכנס אליו.
וכיצד  לשלומו  שאלו  החזו״א,  לבית  כשנכנס 
עבר עליו התענית. אמר לו החזו״א: שב והקשב, 
הגאון רבי איצלה מוולוז׳ין, שהיה ראש הישיבה 
בוואלוז׳ין, כאשר הגיעה בתו לפרקה, לקח לה 
במיוחד  כמצטיין  מפורסם  היה  לא  אשר  חתן 
בכשרון ובלמדנות, ומאחר שחתן זה נועד להיות 
קרובי  בפי  טענות  היו  מקומו,  ממלא  בעתיד 

המשפחה על חתן זה שנבחר.
ר׳ איצל׳ה שמע את הטענות אך לא הגיב, וחיכה 
לשעת הזדמנות. במוצאי יוכ״פ, כשהקהל עבר 
על פניו להתברך בשנה טובה, ומשהגיעו אותם 
קרובים, רמז להם להמתין, וכאשר חלפו הכל על 
פניו נתפנה ר׳ איצל׳ה לקרוביו, ויצא אתם מבית 
המדרש, משם צעד אתם לאורך הפרוזדור עד 
את  מעט  דחף  איצל׳ה  ר׳  צדדי.  לחדר  שהגיעו 
את  כולם  ראו  לרווחה,  ובהיפתחה  החדר,  דלת 
החתן רכון על גמרתו שקוע בסוגיא. ניגש אליו 
מקודם  שתלך  הראוי  מן  לו:  ואמר  איצל׳ה  ר׳ 
כבר  החתן:  השיב  הצום.  אחרי  משהו  לטעום 

טעמתי.
הרואים  להם:  ואמר  קרוביו  אל  איצל׳ה  ר׳  פנה 
אתם, בשעה זו שהקהל שהה זמן קצר, הספיק 
נעשה  לימים  ולומד.  יושב  הוא  וכבר  לאכול 

החתן הנצי״ב מוואלוז׳ין.
וכך סיים החזו״א לפני אותו תלמיד: רואה אתה 
מה צריכים לעשות במוצאי יום כיפור, לא לבוא 
זו  שעה  גם  שלומו,  מה  לשאול  כדי  הרב  אל 

)ציצים ופרחים(אפשר לנצל ללימוד.

 מעומקא דליבא
שלוחות בזה למחנך הותיק והחשוב

הרב אברהם אבא וימר שליט"א

לרגל השמחה במעונו בלידת הנכדות

דקדושה נחת  רב  לרוות  שיזכה  רעוא   יהא 
 מכל יוצאי חלציו לאורך ימים ושנים טובות,

.מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אכי"ר

הנהלת הת"ת     התלמידים     המחנכים    

 מעומקא דליבא
שלוחות בזה למחנך הותיק והחשוב

הרב אהרן שלום בלויא שליט"א

לרגל השמחה במעונו בלידת הנכד

דקדושה נחת  רב  לרוות  שיזכה  רעוא   יהא 
 מכל יוצאי חלציו לאורך ימים ושנים טובות,

.מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אכי"ר

הנהלת הת"ת     התלמידים     המחנכים    


