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שיעורים
כולל אוהל יצחק

Daily
10:00AM 
R ABBI A ZERR AD 

דרך פקודיך

1:20PM 
MINCHA 

מנחה

1:30PM 
R ABBI SEPTIMUS

הכהן צדוק  רב 

5:50PM 
R ABBI ROCKOV

שמואל ב’

6:10PM 
R ABBI K ATZ 

משניות

This Week
MONDAY, THURSDAY 12:15
R ABBI A ZERR AD 

שבת הלכ’ות 

TUSEDAY 12:45PM
R ABBI STIEN

נפש החיים

WEDNESDAY 8:30 PM
R ABBI BEL SK Y

נפש החיים

THURSDAY 12:45
R ABBI SHULEVITZ
שיעור בהלכה בעניני הפרשה והזמן

THURSEDAY 9:00 PM
R ABBI BEL SK Y

פרי צדיק

שבת פרשת זמנים
בחוקותי  תשע”ט

Every one of the Chumashim 
ends with our going into Eretz Yisroel (Chumash Shemos 
needs a little elaboration. See Cesubos 62b). This week we 
read the Berachos - Vaolech Eschem Kommiyus. We were 
given Torah on Sinai to enter Eretz Yisroel and stay there. 
We spurned the land. Moshe is still waiting to take us in. 
We are a difficult nation.  We reaccepted Torah after Purim 
in great joy - and stayed in Persia We have a great resistance 
to returning. Who knows why? Obviously, the land has 
requirements. The Goan Rabbi Yitzchok Eisik Chaver sees 
the land as a living organism (see his Hakdama to the 
Hagada). To live in this land one must have a relationship 
with it. When Adam was expelled from Gan Eden he was 
put here. This is the closest thing to being there. It is 
startling that even during the first Beis Hamikdash the 
people were kept from going to Yerushalayim. It was made 

A Vort from 
the Rav

This Week’s Issue:

Rabbi Daniel Belsky, shlit”a

  ~ שלוש סעודה ~

 הודעה חשובה: במשך חודשי הקיץ, מנחה ערב שבת יתחיל 10 דקות קודם לכן )10 דקות
אחרי הדלקות הנרות( 

Important Notice: For the duration of the Summer months, Mincha Erev Shabbos 
will be starting Mincha 10 minutes earlier (10 minutes after hadlakas neiros)

(CONTINUED ON PAGE 2...)
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a capital crime. The fall of the northern kingdom reunited 
the people under the faltering southern kingdom but it 
was short lived. We never returned after the first Churban 
(Yuma 9b). The Rambam notes that we were never yet the 
recipients of these Berachos.  We tend to see them as the 
promise of the future. Strange. They are our birthright.  
We are, or rather should be, anxiously awaiting them. 
Instead, we are uncomfortably comfortable. We suddenly 
have patience and time. This is an illusion. Our Tefilos 
are replete with a longing for return. Our year is replete 
with activities that call for return. We are preparing for 
Shavuos - Yom Habicurim. We are counting the Omer - 
and bemoaning the lack of our Mikdash. When will we 
become sensitive to our real needs? We are very special. 
We are Hashem’s main concern. May we all merit very 
soon. Amen... 

(CONTINUED FROM PAGE 1...)

שבת
שלום

 בשמחה ובהתרגשות הננו לברך את ידיד
,קהילתנו

,מעמודי התווך של שכונתנו גבעת המבתר
,מסור בלב ונפש להשמעת קול התורה

,להרחבת גבולות הקדושה
 ולהרבצת תורה אצל צעירי הצאן בחורי

,הישיבות
בני שכונתנו היקרים המסולאים בפז

הרה”ג רבי מנחם זעליג שליט”א

לרגל הולדת בנו במזל טוב
 יזכו אביו ואמו להכניסו בבריתו של

,אאע”ה בעתו ובזמנו
 ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים,

,מתוך נחת ושלווה
.והמשך מפעליו הברוכים

מברכים ומאחלים
‘בני קהילת ‘ראש הגבעה

מזל טוב
לחברנו היקר
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למה הברכות קצרות כל כך לעומת הקללות
הרב משה רוט

בין  לאור  יצא  היידיש,  )בשפת  לישראל  חק  על  בפירוש  א. 
המלחמות בוורשא( תמה מדוע בפרשתנו נכתבו הברכות בקצרה, 
במספר פסוקים ספורים, ואילו הקללות נכתבו באריכות גדולה, 

והרי מרובה מידה טובה ממידת פורענות.

גדולה  שדה  לבנו  שהעניק  אחוזה  בעל  לעשיר  משל,  והמשיל 
ואף שכר  ולעזקה,  וציוה עליו לעבדה ולשמרה לסקלה  במתנה, 
גמר  לאחר  יום  כל  בסוף  בשדה,  עמו  שיעבדו  פועלים  עבורו 
כמה  נתן  לבנו  ואילו  יומם  שכר  לפועלים  האב  נתן  עבודתם 
וראה את הבן  יום אחד הגיע האב לביקורת  כיס.  פרוטות לדמי 
והפועלים כשהם יושבים בטלים מעבודתם, מיד החל להכות את 
בנו ולהענישו קשות ואילו את הפועלים פיטר מעבודתם ושלחם 
לדרכם. תמה הבן, למה תמיד אני מופלה לרעה משאר הפועלים, 
כמצוותך,  כראוי  עובדים  אנחנו  בעונש, שכאשר  ובין  בין בשכר 
הם מקבלים משכורת שלימה ואילו אני מקבל פרוטות אחדות, 
כפל  חמורות  נענש  אני  מעבודתנו  מתרשלים  אנו  כאשר  ואילו 

כפליים מן הפועלים.

השיב לו אביו: הלא תבין?! הרי שדה זו – שלך היא! לך לא מגיע 
העבודה  עובד,  אתה  בשלך  שכן  בשדה,  עבודתך  על  כלל  שכר 
עצמה מביאה תועלת גדולה לעצמך ולמה מגיע לך עוד שכר על 
זה, אבל הפועלים עובדים בשדה לא להם ולכן מגיע להם שכר 
על זה. וכן להיפך, כאשר אתה מתרשל – עוונך כפול ומכופל, כי 

את שלך אתה מזניח ולעצמך אתה מזיק.

על  להתענג  בה,  לעמול  התורה  את  לנו  נתן  הקב”ה  והנמשל, 
מתיקותה, להתבשם מרוממותה וקדושתה, זהו עצמו שכר גדול 
ועצום. לכן אם שומרים אנו את התורה, לא מגיע לנו על זה ברכות 
מרובות, וכי בשביל אחרים אנו עמלים?! הלא עונג ושכר גדול הוא 
לנו! וכן להיפך, אם ישראל מזניחים את כרמם שלהם, ומתרשלים 

מלעסוק בתורה, הרי עונשם מרובה.

התורה  )לבעל  ברכה  מתוספת  הביא  תורה  עיטורי  ובספר  ב. 
משום  הקללות,  מן  קצרות  שהברכות  הטעם  שביאר  תמימה( 
שתיאור הטוב בהכרח שיבוא בקיצור, שהרי הטובה היא מכלול 
כל הטובות יחדיו, ואם יחסר אחד מהם כבר אינה טובה, וכגון אם 
הוא עשיר גדול אבל יחד עם זה הוא חולה, אי אפשר לומר שחייו 
טובים, ואף אם הוא גם עשיר וגם בריא אך אינו רווה נחת מילדיו 
אומר הברכה  הוי  וכדומה.  כטובים,  חייו  א”א להחשיב את  שוב 
היא קצרה – שלא יהיו לו שום מחסור וקללה. אבל הרעה היא 
מפורטת, כי כל תוספת רעה מוסיפה רעה על רעתו, כגון מי שהוא 
עני והוא גם חולה הרי יש לו תוספת רעה על חבירו העני שהוא 
הקללות  ריבוי  בפירוט  להאריך  מקום  יש  ולכן  וכדומה,  בריא, 
שיבואו, אבל הברכה צריכה שלא יהיה בה שום מחסור, ואין כאן 

מקום לריבוי פירוט מיני הברכות.

ובזה ביאר ב’תוספת ברכה’ את הפסוק מפי עליון לא תצא הרעות 
והטוב, למה שינה הכתוב לכתוב ‘רעות’ בלשון רבים ואילו ‘הטוב’ 
בלשון יחיד, משום שהרעות הן רבות ושונות, וכל רעה היא רעה 
לעצמה, ומרגישין בכל אחת לבדה, אבל הטובה אינה כי אם אחת, 
נחשבת  לו  שיש  הטובה  אין  לטובה  אחד  פרט  חסר  אם  כי  יען 

לטובה, כמו שנתבאר.

ג. אמנם זקני רבי שמחה שלמה לוין זצ”ל היה רגיל לפרש בסגנון 
הקללות,  אל  בייחס  כך  כל  קצרות  שהברכות  הטעם  קצת  אחר 
ומעכבים  קללות  להם  יהיו  שלא   - היא  אחת  שהברכה  משום 
המפריעים לעסוק בתורת ה’ בנחת ובשלווה, ומה צריך יהודי יותר 
את  הכתוב  יתאר  וכי  בברכות,  להאריך  טעם  אין  כן  ואם  מזה?! 
ומהירות  בתינו  פאר  את  או  שולחננו  על  שיהיו  המעדנים  מיני 

ובשלווה  בנחת  הגמרא  מול  לשבת  אלא  חפצנו  אין  עגלותינו?! 
ולהתענג על ה’.

משא”כ הקללות הינן הפרעות ועונשים שונים ומשונים, אשר כל 
הכתוב  שהאריך  כמו  עצמו,  מצד  ואימה  פחד  מעורר  מהם  אחת 

לתאר מיני מחלות וצרות ה”י.

רבות  הקללות  כי  אמרו  מוח  ‘וריקי  כתב  עזרא  האבן  והנה,  ד. 
ונאמרו  כלל  הברכות  נאמרו  רק  אמת,  אמרו  ולא  מהברכות, 
בקללות פרטים, לירא ולהפחיד השומעים, והמסתכל היטב יתברר 
לו דברי’ עכ”ל, ובתוספת ברכה שם דחה דברי רבינו אב”ע בשצף 
‘ותירוצו דחוק, לא מסתבר ולא מתקבל’, וכנראה הוקשה לו למה 
את  ולדרבן  לחזק  כדי  הברכות  בפרטי  ג”כ  התורה  האריכה  לא 

השומעים לשמוע למצוות ה’.

אבל לדברי זקני זצ”ל מבוארת כוונת האבן עזרא היטב, שהברכות 
וכי אנו  נועדו שנצפה להם בשביל פרטיהם ופרטי פרטיהם,  לא 
חושקים במיני מעדנים או במכוניות מפוארות, כורסאות נוחות או 
כלים מכלים שונים וכו’, הרי כל זה הבל הבלים, אלא אנו מצפים 
לברכה בשביל הכלל שבה: שנהיה בשלווה ובאושר ונוכל לישב 
על התורה והעבודה בנחת ובשמחה, אבל הקללות אינן מייראות 
אותנו רק משום שלא נוכל לעבוד את ה’ ברוגע, אלא גם משום 
פרטיהם - כל מיני יסורים ומחלות מאיימות ומפחידות ה”י, ולכן 
האריכה תורה בפרטיהם לירא ולהפחיד השומעים כדברי האב”ע, 

ודו”ק.

שהברכות  התורה  שהקדימה  מה  לפי  הדבר  מתבאר  בפרט  ה. 
באות ‘אם בחוקותי תלכו – שתהיו עמלים בתורה’, שזה יהיה כל 
וא”כ  מונחים.  תהיו  ובזה  הולכים  תהיו  בתוכה  ועסקכם,  עמלכם 
וכדומה,  או תענוגים  ברכת עשירות  אין מקום לשכר של  בודאי 
וחפצים  ‘בחוקותי תלכו’ שאינם מתעסקים  על  כי מדובר בשכר 
בשום דבר אחר זולתי לשבת ולעסוק בתורה בעמל וביגיעה, ולכן 
גם השכר אחד הוא שלא יהיו להם שום מפריעים לעסוק בתורה.

וידוע שהיו אומרים בשם רעק”א שהיה מתאר את גן העדן שלו, 
בלא  בה  להגות  לו  ויתנו  ר”ן,  עם  נדרים  וגמרא  סטנדר  לו  שיתנו 
הפרעה... זהו הגן עדן הגדול של יהודי לשבת על התורה במתיקות 

ונעימות.
 

שכאשר  שליט”א  זילברשטיין  יצחק  רבי  מהגאון  פעם  שמעתי 
חמיו הגרי”ש אלישיב זצ”ל היה הולך לנופש, היה לוקח עמו כרכי 
הארוכים.  למלך’  ‘המשנה  קטעי  את  בנופש  ללמוד  כדי  רמב”ם 
בכל ימות השנה לא היה סיפק בידו להתעכב במקומות שהמשנה 
ה’לוקסוס’  את  לעצמו  הרשה  לא  הוא  מדי,  יותר  האריך  למלך 
להתעכב יותר מדי זמן על הסוגיא, אבל בנופש הוא ‘התפנק’ על 
לימוד מענג של קטעים ארוכים ומסובכים במשנה למלך, בלי לחץ 

של זמן והספקים... כך נראה נופש!

ידוע שמקפידים שלא לעלות לתורה בתוכחה, אלא הבעל-קורא 
עולה )ראה במדור ‘שאל את הרב’(. פעם אחת ניגש ת”ח אחד אל 
הגר”ח קנייבסקי שליט”א וסיפר שנפשו חשקה לעלות לפרשת 
התוכחה כדי לקיים ‘מוסר ה’ בני אל תמאס’, ושאלתו היא האם 
אני  לך,  כדאי  לא  שליט”א:  הגרח”ק  לו  השיב  כן.  לעשות  כדאי 
מכיר אברך אחד מכולל חזון איש שגם כן חשקה נפשו בזה, ועלה 

לפרשת התוכחה, ולבסוף אירע עמו אסון גדול בשנה הבאה.

הגרח”ק  ‘אל תשאל’ השיב  לו?’ שאל השואל,  אירע  ‘איזה אסון 
‘הוא זכה לפתע בירושה עצומה, והתעשר מאד, ומאז יש לו טרדות 
של עסקים ונכסים ואינו שקוע בלימוד כבעבר... אתה רואה כמה 

מסוכן לעלות לפרשת התוכחה?!...’ 
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1  בהמשך דבריו מבואר שהיתה ברית שלישית בערבות מואב אך היא היתה זהה במהותה - לעניין האלות והקללות –כמו הברית השניה. 

2 נראה שמרכיב “השכר” בקיום המצוות היה קיים גם בברית הראשונה, אך “העונש” על המפרים את הברית – נעדר ממנו.  

ְ; וַיִּכְְרתוּ ׁשְנֵיהֶם, בְִּרית ועוד רבים. לאור האמור י”ל שברית מילה אינה “מעשה חיתוך” הערלה שנעשה לכל יהודי  3 אֲחִי אֶׁשְכֹּל וַאֲחִי עָנֵר, וְהֵם, בַּעֲלֵי בְִרית-אַבְָרם, וַיִּּקַח אַבְָרהָם צֹאן וּבָָקר, וַיִּּתֵן לַאֲבִימֶלֶך

שנולד, אלא הברית מילה היא חיזוק ותזכורת “להסכם” שכבר נעשה בעבר: וּנְמַלְּתֶם, אֵת בְּׂשַר עְָרלַתְכֶם; וְהָיָה לְאוֹת בְִּרית, בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם. קרי, על ידי שרואים את הברית נזכרים “בהסכם” בין הקב”ה ובין 
ישראל, וכפי שנאמר לגבי דוד המלך במסכת מנחות )מג, ב(: “ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו”.

4 קנין הסוחרים.

5 כידוע האבות קיימו את התורה אך על פניו לא עשו זאת כמצווים, ומסתבר שלא היה זה נחלת הכלל.

אלה החקים והמשפטים והתורת אשר נתן ה‘ בינו ובין 
בני ישראל בהר סיני ביד משה

הרב אברהם הירשוביץ

אשר  את  המתארת  התוכחות  פרשת  בסוף  מופיע  זה  א.פסוק 
אולם  התורה.  מצוות  את  ישמרו  ולא  במידה  ישראל  לעם  יקרה 
צ"ב על מה מוסבים הדברים מאחר ואין בפרשת התוכחות פסוק 

שעוסק בפירוט ותיאור המצוות עצמן. 

ב. וז"ל הרמב"ן בתחילת פרשת בהר: "וביאור העניין, כי בתחילת 
יום הראשונים של לוחות הראשונות כתב משה בספר  ארבעים 
הברית את כל דברי ה' ואת כל המשפטים הנאמרים וכו' וכשחטאו 
בעגל ונשתברו הלוחות כאילו נתבטלה הברית ההיא אצל הקב"ה, 
וכשנתרצה הקב"ה למשה בלוחות שניות ציוהו בברית חדשה וכו' 
ורצה הקב"ה להחמיר עליהם בברית הזאת השנית שתהיה עליהם 
הראשונות  המצוות  כל  על  כראשונה  ושתהיה  ובקללות,  באלות 
ולפיכך אמר בכאן בסוף התוכחות אלה  וכו'  ועל כל המשפטים 
ישראל  בני  ובין  בינו  ה'  נתן  אשר  והתורות  והמשפטים  החוקים 
בהר סיני ביד משה, הוא רומז אל כל המצוות והמשפטים שנאמרו 
בברית הראשונה בסדר ואלה המשפטים שהיו כולן בברית הזאת. 
וכאשר השלים אמר להם עוד ציווה אותי השם בהר סיני לפרש 
והמשפטים  המצווה  כל  על  לכם  ולכרות  והיובל  השמיטה  לכם 

ברית חדשה באלה ובשבועה" .

ג. הרמב"ן מחדש שהיו שתי בריתות1 בין הקב"ה ובין עם ישראל. 
על  כביכול  מבוססת  והיתה  סיני  בהר  נכרתה  הראשונה  הברית 
"רצון טוב"2 של עם ישראל לקיים את מצוות התורה, אולם תוך 
זמן קצר חטא העם בעגל והפר את הברית. לאחר החטא, נכרתה 

הברית השניה שהיתה "באלות וקללות". וצ"ב בעומק הדברים.

ד. "ברית" אינה אלא הסכם בין שני צדדים או יותר, כפי שניתן 
"התברר"  בעגל  חטאו  שישראל  לאחר  רבים3.  ממקורות  ללמוד 
ישראל  ובין  הקב"ה  בין  הברית  של   תוקפו  את  לשמר  שכדי 
ניתן  ולא  חיוב שמופר  כל  לצד  מוגדרת  ענישה  לקבוע  צורך  יש 
להסתפק ברצון הטוב של עם ישראל. וזו התוספת שהיתה בברית 

השניה על פני הראשונה שבזכותה הברית קיימת לנצח.

שיזבח  עתה  הוצרך  "ולא  דבריו:  בסוף  מוסיף  שם  הרמב"ן  ה. 
זבחים ויזרוק חצי הדם על העם וחצי הדם על המזבח כאשר עשה 
ובקללות  בראשונה, אבל קבלו עליהם הברית הראשונה באלות 
אלה. וזה טעם אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני כי הוא 

הנותן להם בברית הזאת כי מחל להם על פי התנאים האלו". 

מדבריו עולה שיש ל"אלות וקללות" תפקיד נוסף על פני ענישה 
וקבלת  הסכמה  המבטא  מעשה  דורשת  הסכם  כריתת  בלבד: 

התנאים כדוגמת מעשה קנין, חתימה4 וכדומה. בברית הראשונה 
"המעשה" היה הקרבת עולות וזבחים, אך בברית השניה לא היה 
בזה צורך מאחר ועצם ההתחייבות לקבלת אלות והקללות מהווה 

ומבטאת הסכמה שאין למעלה ממנה.

השניה  הברית  של  מהותה  כאמור  שהם   - והקללות"  האלות  ו. 
- נמנו בפרשת בחוקותי ומפרטים את העונש על הפרת הברית, 
הוא  התוכחות  פרשת  סיום  בו:  שפתחנו  הקושי  מיושב  ולפ"ז 
קבלת  קרי  ישראל,  עם  ידי  על  והקללות"  "האלות  קבלת  תיאור 
ר נַָתן יְהוָה,  ּפִָטים, וְַהּתֹורֹת, ֲאׁשֶ ים וְַהּמִׁשְ הברית השניה: "ֵאלֶּה ַהֻחּקִ

ה". ָרֵאל--ּבְַהר ִסינַי, ּבְיַד-מֹׁשֶ ּבֵינֹו וּבֵין ּבְנֵי יִׂשְ

להנ"ל  סימוכין  למצוא  ניתן  ע"ז  הל'  בתחילת  הרמב"ם  דברי  ז. 
"ברצון  ולא להסתפק  צורך לקנוס את המפרים ההסכמים  שיש 

טוב" כדי שהללו יתקיימו לעד, וכך הוא לשונו בקיצור:

"בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה עצת חכמי אותו 
וכו' ראויין הם לשבחם ולפארם  וזו היתה טעותם  וכו' היה  הדור 
ולחלוק להם כבוד וכו' אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה 
מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומתושלח נח שם 
ועבר ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של 
ראוי  שאין  לעם  להודיע  והתחיל  וכו'  אבינו  אברהם  והוא  עולם 
ולנסך  ולו ראוי להשתחוות ולהקריב  לעבוד אלא לאלוה העולם 
כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים וכו' עד שארכו הימים לישראל 
במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט 
לוי שעמד במצות אבות ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים 
יעקב  בני  וחוזרין  נעקר  אברהם  ששתל  העיקר  היה  קט  וכמעט 
לטעות העולם ותעיותן ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה 
ושלחו  הנביאים  כל  של  רבן  רבינו  משה  עשה  אבינו  לאברהם 
כיון שנתנבא משה רבינו ובחר ה' ישראל לנחלה הכתירן במצות 
והודיעם דרך עבודתו ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים 

אחריה."

ח. באלפים השנים הראשונות לבריאת העולם האמונה בהקב"ה 
ה' שלימד  וזו היתה עבודת  וציווים מעשיים5  היתה ללא ענישה 
לא  האמונה  שהתברר  כפי  אולם,  דורו.  בני  את  אבינו  אברהם 
כמעט  מצרים  ובדור  אנוש  ובדור  זמן  לאורך  מעמד  החזיקה 
ישראל  לעם  נתן  רבנו  משה  זאת,  לעומת  הקב"ה.  שם  ונשתכח 
בין  הברית  את  קבע  וכך  עליהם  לעוברים  עונשים  וקבע  ציווים 

הקב"ה ובין עם ישראל לעולם... 
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א. ידועים דברי החפץ חיים על התפילה “אנו עמלים ומקבלים 
ואינם מקבלים שכר”, שהק’ דגם אצל אומות  שכר והם עמלים 
העולם מקבלים שכר, אלא ביאר שהרי פשוט מי שמזמין ריהוט 
שמקבל  התוצאה  על  משלם  החייט  אצל  בגד  או  הנגר  אצל 
לו לקונה כלל מה  ולא איכפת  ולפי היופי,  ושהזמין לפי החוזק 
שהנגר עמל בו. כללו של דבר, אף אם העמל משפיע על המחיר 
הסופי, אבל לא על העמל משלמים אלא על התוצאה הסופית, 
והראי’ לזה שאם לא השלים הריהוט או הבגד לא ישלם לו כלום. 
ופשר הדבר הוא כי בכל ענייני העולם העמל אינו תכלית אלא 
לא כן, בלימוד התורה  אופן והיכי תמצי בעלמא להגיע למטרה. 
הקדושה העמל איננו היכי תמצי בעלמא כדי לרכוש ידיעות בכל 
חלקי התורה, אלא העמל הוא הכל, הוא תכלית האדם עלי אדמות. 
ומקבלים שכר על עצם העמל,  זה מובן מה שאנו עמלים  לאור 
צט:(  )דף  נלמד מסנהדרין  זה  דבר  הוא התכלית.  והעמל  הואיל 
אמר רבי אלעזר כל אדם לעמל נברא שנא’ כי אדם לעמל יולד, 
איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא 
ועדיין איני  נברא,  הוי אומר לעמל פה  כי אכף עליו פיהו  אומר 
ימוש  יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה, כשהוא אומר לא 
הספר התורה הזה מפיך הוי אומר לעמל תורה נברא. עצם הפסוק 
יולד כבר שופך אור על מהותו של העמל  באיוב כי אדם לעמל 
תמהים  שאנו  עד  נולדת.  לכך  תכליתו,  הוא  העמל  האדם.  אצל 
האיך ס”ד של הגמ’ שיהא נברא לעמל מלאכה, וביאר אחי הגר”א 
במעלות התורה והשל”ה הק’ דהכוונה הוא למעשה היינו קיום 
המצוות בפועל. ועמל שיחה פי’ במעלות התורה דהכוונה שעיקר 
תלמוד תורה הוא שידע הכל על פרטי’, אבל כשכבר יודע אז עיקר 
זה  ועל  בשדה,  לשוח  יצחק  ויצא  מלשון  בתפילה  היא  העבודה 
ידע  שיהושע  דלמרות  והיינו  וכו’  ימוש  לא  ביהושע  קרא  מביא 
ימוש את עצם  התלמוד בכל פרטי’ ע”מ לעשות, מ”מ עדיין לא 
לימוד התורה אפי’ שאינה נצרכת ע”מ לעשות, היא עומדת בראש 

המעלות, ובגללה נברא האדם.

אם  בחקותי  ריש  כהנים  בתורת  ז”ל  שאמרו  מה  נבין  בזה  ב. 
כי  בתורה”  עמלים  שתהיו  מתאוה  “הקב”ה  וז”ל  תלכו  בחקותי 
מהות העמל אינה רק התמסרות כל כוחות הנפש והגוף למען עמל 
כל הבריאה  ותכלית  והבנה שתכלית האדם  התורה, אלא הכרה 
היא עמלו של אדם בתורה. אם לא ישנן האדם ויפנים זאת כראוי 
לעמול  הרף  ללא  להתמיד  אבל  כחו,  בכל  לעמול  מסוגל  יהי’ 
בתורה לא יצליח אלא מי שבאמת מאמין שעמל הוא תכלית. כי 
בתורה הקדושה  כך  היא תכלית,  המנוחה  העולם  כמו שבענייני 
העמל הוא התכלית, ולכן כתיב ויחי )מט,טו( וירא מנוחה כי טוב 
הכוונה של מנוחה היינו תכלית ושלימות, ולכן ויט שכמו לסבול 
עול תורה דהיינו עמל התורה שהוא תכלית כל הבריאה. ובפסוק 
)שם(  וברש”י  בין המשפתים.  רובץ  גרם  יששכר חמור  כן  לפני 
הביא דהחמור מרמז לסבול עול תורה כחמור חזק שמטעינין אותו 
משא כבד. ועוד למדין מזה כמו חמור שישן עם החבילות ואינו 
מורידן, כך יהא האדם תמיד עם עול תמידי של תורה, כי אין עמל 
התורה סתירה למנוחה, ואפי’ כשנח לא יסיח דעת מהתורה ולא 
יפרוק מחשבות התורה מעליו. בזה נבין לשון הכתוב אם בחקותי 
“תלכו”, דהכוונה הליכה ללא הרף ותמידי וללא הפסקות בינתיים, 

כמו”כ עמל התורה ללא הרף היא שהקב”ה מתאווה בה. 

ג. ענין העמל הוא גלוי כחות האדם להביאם מן הכח אל הפועל, 
עמל  של  זה  ושיעור  ישראל.  בתפארת  המהר”ל  שמבאר  וכמו 
אין לו גבול, כמו שכחות הנפש של האדם וחלק נשמתו ממעל 
מן  מוציא  שהעמל  למרות  לדעת!  האדם  על  אך  גבול.  להם  אין 
מן  יגיעה  ע”י  מוציא  הוא  מלאכה  שבעמל  כמו  הפועל  אל  הכח 
הכח אל הפועל, חלוקים שתי יגיעות אלו ביסודם! ערך ההשגה 
יזכה  לייגע  האדם  שמרבה  מה  כי  ליגיעה,  ביחס  אינה  בתורה 
מציאה  בחינת  “מצאתי”  וזהו  התורה  בהבנת  שמים  למתנת 

אנו עמלים ומקבלים שכר 
הרב אלימלך קארפ שליט”א

מעבר למה שיגע. לא כן במלאכה יזכה רק לפי מדת עמלו. חז”ל 
מלמדים אותנו במגילה )דף ו:( ואמר ר’ יצחק אם יאמר לך אדם 
יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי 
ומצאתי תאמין ה”מ בדברי תורה אבל במו”מ סייעתא מן שמיא 
הוא. הקב”ה הטביע הסייעתא דשמיא של תורה בשיעור היגיעה 
שמשקיע האדם. ובאמת דבכלל “לא יגעתי ומצאתי” אינו רק במי 
שלא ייגע כל עיקר, אלא גם לא ייגע בכל כחו וטוען זכיתי למצוא 
אל תאמין. במו”מ יש ואינו יגע והוא מתעשר בסייעתא דשמיא, 
למי  התורה  בלימוד  דשמיא  סייעתא  נותן  הי’  הקב”ה  אם  אבל 
שאינו יגע שימצא, הרי שח”ו תבטל יגיעת התורה. ולזאת מחסד 

ה’ שמי שאינו יגע בתורה אינו מוצא. 

וביארו  אמת  והשפת  הגר”א  בזה  עמדו  כבר  מצאתי  לשון  ד. 
וזה  מהקב”ה  במתנה  שמקבל  ליגיעה,  מעבר  הוא  מציאה  דענין 
בבחינת מציאה. ולפי”ז לא יגעתי ומצאתי אל תאמין אין הביאור 
שאינו משיג כלום, אלא כפי יגיעתו שאינה כראוי מקבל השגה, 
יש  דהרי  להבין  פתח  לנו  יש  בזה  מקבל.  אינו  לזה  שמעבר  רק 
מהירי השכל והפקחים והלמדנים שבמעט זמן הם משיגים סוגיא 
ומצאתי אל  יגעתי  והרי אמרו שלא  על בוריה בלי עמל רב כלל, 
תאמין. אך הביאור הוא דמי שאינו יגע כל צרכו הוא באמת משיג 
לו  שברור  למרות  אבל  כשרונותיו,  בצירוף  היגיעה  ערך  כפי  רק 
הסוגיא לא יוכל להתיימר “מצאתי” כי מציאה אין כאן כי השיג 
כתב  חלוקים.  הם  הבא  בעולם  גם  זה  ומלבד  כוחותיו.  לפי  רק 
הרבה  שיגע  מי  העליון  בעולם  כי  תתשסד(  )סי’  חסידים  בספר 
יכלתו, אע”פ שלא הי’ לו לב להבין מ”מ בעוה”ב במתיבתא  כפי 
דרקיעא ישיג הכל, ולהיפף מי שלא יגע בתורה כדבעי לי’ אע”פ 
שבעוה”ז הי’ למדן גדול, מ”מ שמה בעולם העליון לא ידע ולא יבין 

לומר אמת, עיי”ש לשונו הקדוש.        

ה. וחלוק עוד תורה ממשא ומתן, דאילו במשא ומתן מועיל רק 
יגיעה שקשור לעצם המסחר, ואילו בלימוד תורה מצאנו במנחות 
דרב  קמי’  ואתא  לי’,  איתעקר  איתעקרא  אבימי מסכתא  ז.(  )דף 
לגבי’  וליתי  לי’  ולישלח  הגמ’  הגמ’  ומק’  גמרי’.  לאדכורי’  חסדא 
ומשני הגמ’ סבר הכי אסתייעא מילתא טפי. ופרש”י )ד”ה מסתייע( 
וז”ל “משום יגעתי ומצאתי” מבואר כאן חידוש נורא מרש”י דלא 
רק יגיעה בעצם הלימוד, אלא גם ליגיעה עבור לימוד כמו אבימי 
שנתאמץ ללכת לרב חסדא יש בה משום “יגעת ומצאת תאמין”, 
וכבר למד כן במשנת רבי אהרן מדברי רש”י אלו כן. ביאור הדבר 
ומוכן  רוצה  האדם  כמה  המדה  אמת  היא  בתורה  יגיעה  כי  הוא, 
להקריב עבור לרכוש המציאה. לאור זה נוכל להבין כי גם יגיעה 
ביגיעה עבור ההשגה  כי  שאינה בעצם הלימוד מועלת למציאה, 
)ב,יב( עה”פ אף חכמתי  ובמדרש רבה קהלת  לי’.  משמיא קזכו 
בזקנותי  כל תורה שלמדתי  ר’ אחא אמר שלמה  לי, אמר  עמדה 
פסטורין, באף נתקיימה בי. ובעץ יוסף פי’ בשם ספר מכלול יופי 
באף  שהוא  התלמידים  ובחדוד  בפלפול  שלמדתי  מה  דהכוונה 
עמדה לי, כי לא תשכח מה שלומדים בפלפול ובחדוד התלמידים. 
וסיים דכבר כתבו חכמי האמת כי היגיעה שיגע האדם בפלפול עד 
שמזיע גופו הוא נחת רוח לשכינה. אך ראינו באבי עזרי )הקדמה 
שלמד  דתורה  כפשוטו  המדרש  דברי  את  שלמד  נשים(  לחלק 
אחד  דהלא  ומק’  לשלמה.  לו  שעמד  מה  זה  וצרות  צער  מתוך 
מקנייני התורה הוא ישוב הדעת, והאיך יתכן שבמצב של אף יזכה 
האדם  עבודת  עיקר  “אבל  וז”ל  ומתרץ  אצלו.  תתקיים  שהתורה 
בזה להתרומם מעל כל דבר המפריע ועל כל סיבה, ומתוך הצער 
ימציא לו האדם הרוחה, ושיהי’ לו ישוב הדעת וצלותא, וזאת בא 
שמחה  וימלא  וכו’  החכמה  בגדלות  ההתבוננות  אחר  להאדם  לו 
ומתבאר  מפריע”.  שום  וירגיש  ידע  שלא  עד  זו  לחכמה  ואהבה 
גם דעיקר קנין התורה הוא במה שאדם עמל להתרומם מעל כל 

המפריעים ע”י שמרוכז בחשיבות התורה ובאהבתה... 
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A SMALL BRIGHT STAR
Rabbi Yoel Klein

Looking at the chemical composition of pig and chicken you 
will find that they have many similarities.  Their protein content 
is almost identical.  Yet the torah is very clear that pork is strictly 
prohibited and properly slaughtered chicken is fine to eat.  This 
and other torah laws that seem to have no logical explanation are 
known as chukim, or statutes, that we keep only because Hashem 
tells us to.

The passuk starts off this weeks parsha saying “if you will go 
in my chukim,” then your livelihood will be guaranteed.  Rashi 
teaches us that in truth this specific mention of chukim is non-
classical, and is actually talking about toiling in the torah. 

Reb Shneur Zalman of Liadi asks why the word chukim, a fairly 
uncommon and non-rational part of the torah, would be used 
to conceptually convey the idea of powerful torah learning?  To 
answer he points out that the very word chok, means to engrave, 
which has an advantage over writing with pen and paper.  When 
ink is written on paper, although the two might be together now, 
they are in essence two separate entities bound to each other.  A 
chiseled inscription on the other hand becomes a very part of the 
stone it is being written on.  The particular usage of chok here is 
to tell us that when we concede our logic to the superior intellect 
of Hashem, we become unified with Him in a very deep way. 

Gleaning even more insight from this, the Alter Rebbe says that 
to engrave literally means to remove parts of the stone, revealing 
the form of letters.  So too when we remove the places inside of 
us that conceal our essential divine reality, we connect to Him in 
the greatest possible way. 

To crystalize these concepts we see that to bond with Hashem 
and His torah no new creations are necessary.  Rather all we have 
to do is remove the layers of separation.  How can we begin this 
process if our inherent self might feel forgotten and estranged?  
A start might be with just a little light.  As our sages have taught- 
a little light pushes away a lot of darkness.  We have to begin the 
journey of finding the light. 

Recently scientists have released the first purported image of 
a black hole.  This is an imploded star that creates a vacuum so 
strong that it consumes even the light particles around it.  The 
image looks like a dark circle with a halo of light around it.  In the 
works of Rebbe Nachman we have that picture inverted.  A person 
deciding to take a real internal look at his spiritual standings will 
often be easily overwhelmed by a substantial amount of darkness 
that seems to take up most his time and energy.  Dig deeper 
taught Rebbe Nachman, and find a place of goodness that you 
have inside.  Find a good deed you once did.  Focus on it.  Begin to 
allow its positive energy to flow through your being from an actual 
place of goodness that you were part of.  Zooming in though, 
you begin to see that even the good is surrounded by egotistical 
ulterior motives.  Don’t stop there, says 
the Rebbe.  Bore deeper into the act 
until you find within its murky motives 
your pure and bright soul connecting 
in the sweetest and simplest ways to 
your unseen yet deeply felt creator.  By 
finding this little “white hole sun” of 
light you will feel tremendous joy and 
begin the process of transforming the 

realistic mounds of darkness surrounding it, into only more ways 
of returning to Hashem.

A story that illustrates this takes place in an Israeli town on 
Shabbos, as a few yidden are walking a sefer torah through the 
streets, from one shul to another.  A car pulls up alongside.  The 
driver reaches into his glove compartment, puts on a white 
yarmulke and walks up to the sefer.  With love and reverence he 
kisses it and summarily drives off. 

Following this concept of finding the good, we could say that 
while the act of chillul Shabbos was wrong, if we were to shift 
our focus towards the simple and genuine beauty this person has 
in honoring the torah, we can bring about a great change in that 
person and in the entire world. 

In the morning after saying Birkas HaTorah we mention that the 
mitzvah of peah has no measure.  Meaning that if you see a field 
of wheat covering 10 square miles, with the owner cordoning off 
a few kernels on one corner as peah, he has fulfilled the mitzvah. 
Reb Chaim Kramer once explained the famous yet enigmatic 
promise of Reb Nachman to pull those who visit his grave, out 
of gehinom by their peyos.  He said that peyos are found on the 
corners of the head, meaning a small minority of a larger whole.  
This refers to the subtle yet illuminated sparks of goodness we 
have within ourselves.  Just as the massive field is spiritually 
fixed with only a tiny portion of peah, so too Reb Nachman said 
that even if he finds only a tiny amount of good, he will be able 
to magnify that good so much that it will be the springboard out 
of purgatory.  

Looking into the life of Rebbi Shimon Bar Yochai we find this idea 
shining through.  The first time Rebbi Shimon and his son Elazar 
came out of the cave after 12 years of pure spiritual intensity, 
they burned up those who weren’t fully involved in holy pursuits.  
On their second exit they found an elderly Jew carrying two 
bundles of aromatic bushes on Friday afternoon.  Upon learning 
that they were their purpose was to honor the Shabbos, Rebbi 
Shimon was amazed, praising the love the Jewish nation has 
towards Hashem. 

Let us all carry on the hope and unity of Lag BaOmer, the 
essence of Hod, of the love that Ahron HaKohen and all the 
tzaddikim have imbued in us, to seek out the goodness 
within ourselves and each other, lifting our 
spirits to fill the world with His supernatural 
light through tremendous joy. 

Have a fantastic Shabbos! 
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 בקושית המג”א היאך אומרים זמן מתן
תורתנו ביום חמשים לעומר

הרב משה יונה הרטמן שליט”א
א. דברי הראשונים בענין קביעות יום חג השבועות

המג”א )סי’ תצ”ג( הקשה היאך אומרים ביו”ט דשבועות זמן מתן 
תורתנו, והרי מתן תורה היה ביום חמשים ואחד יום אחר שיצאו 
ממצרים, שהוסיף משה רבינו יום אחד מדעתו, ואנו מקיימים את 
חג השבועות חמשים יום אחר יצ”מ, וא”כ אין זה זמן מתן תורתנו.

ומצאנו בראשונים שכבר דנו בקושיא זו, הריטב”א )שבת פז( כ’ 
מחמת קו’ זו, דאכן אין זמן שבועות ביום נ’, אלא כפי התאריך של 
ו’ או ז’ סיון )תלוי בפלו’ דר”י ורבנן(. והק’ הריטב”א דהרי מפורש 
אמרו בגמ’ מס’ ר”ה )ו:( דעצרת פעמים בה’ בסיון פעמים בו’ או 
בז’, ולפי”ז ודאי תלוי במנין חמשים יום. ותי’ הריטב”א דלא קימא 

לן כבריתא זו.

ולכאו’ יש להקשות על מה שיסד הריטב”א דנקבע הקביעות יו”ט 
יום, דהרי מקרא מלא דבר  נ’  לפי  ולא  של עצרת, לפי התאריך, 
הכתוב דאחר וספרתם לכם ממחרת השבת, חמשים יום, אז הוא 

זמן הקרבת מנחה חדשה, שהוא בעצרת. וצ”ע.

דכל  גיסא,  לאידך  שכתב  צ”ו(  )סימן  הריב”ש  בשו”ת  ומצינו 
קביעות דשבועות, תלוי ביום החמשים, והוא באמת לא תלוי בזמן 
מתן תורה, וכדאמרו בר”ה שם, פעמים בה’ בו’ או בז’ סיון. ומה 
שאומרים זמן מתן תורתנו, כ’ הריב”ש דהוא משום שעפ”י רוב חל 
יום העצרת, ביום מתן תורה. אבל אין הקביעות יו”ט משום מתן 

תורה, אלא משום נ’ יום לספירה. 

כפי  לא  נקבע  התפילה  דנוסח  טובא,  קשים  אלו  דברים  ולכאו’ 
דחל  רוב,  עפ”י  שנמצא  מה  כפי  אלא  היו”ט,  של  החפצא  עיקר 
בזמן של מתן תורה, והרי אם הקביעות אינה משום מתן תורה, לא 
היה ראוי לקרא זמן המועד כפי מה שהוא חל עפ”י רוב. ומלבד 
מ’  ובחינוך  הנ”ל  בריטב”א  מפורש  דהרי  גדול  חידוש  שהוא  מה 
דפשיטא  בדבריהם  דנראה  פסחים,  ערבי  פרק  שלהי  ובר”ן  ש”ו 
הגמ’  דברי  פשטות  וכ”ה  תורה.  מתן  משום  הוא  דשבועות  להו 
בפסחים סח: דכל עיקר קביעות זה היום הוא משום מתן תורה. 

ולכאו’ צע”ג.

ב. ישוב לקושית המג”א
הקושיא  לישב  באימה  לדון  מקום  היה  הראשונים  דברי  ולולא 
באופן אחר. דהנה יש לחקור במה שנקבע מועד ויו”ט, בעת מסוים, 
האם גדר הדבר הוא משום שנעשה בזמן זה מאורע מסוים, ולכן 
המאורע  שנעשה  מה  דלמא,  או  טוב.  יום  בו  לקבוע  ראוי  הוא 
ביום זה, הוא משום שהוא יום הראוי לכך, וגם בלא שהיה נעשה 

מאורע בזה היום, היה ראוי לקובעו ליו”ט, משום החפצא דהיום.

ויש להביא מקורות להצד השני, דהקביעות היא משום היום, ולא 
יומא כח: קיים אברהם  משום המאורע דנעשה ביום. דאי’ בגמ’ 
עקב אשר שמע  נתנה שנאמר  עד שלא  כולה  התורה  כל  אבינו 
אברהם בקולי א”ל רב שימי בר חייא לרב ואימא שבע מצות וכו’. 
ולכאו’ יש להקשות דהרי כבר אמרו )בראשית רבה פמ”ח פי”ב( 

על הפסוק לושי ועשי עגות, פרס הפסח היה. )ורש”י על התורה 
)בפר’ וירא שם פי”ט פ”ג( ומצות אפה, פסח היה(. והרי פסח הוא 

ודאי לא משבע מצות בני נח. 

כל  את  אבינו  אברהם  שקיים  אמרו  היאך  לדון,  שיש  ובאמת 
אבל  עבד.  שפיר  במעשה,  שתלוים  המצות  דבשלמא  המצות, 
קיים,  היאך  מצרים,  כיציאת  הזמן,  ענין  משום  התלוים  מצות 
והרי כל עצמו של פסח, הוא משום יציאת מצרים, וקודם יציאת 

מצרים, אין תורת פסח כלל.

וכן אמרו לגבי יצחק )בפרקי דר”א פל”ב הובא ברש”י פר’ תולדות 
פכ”ז פ”ט( דהיה אוכל פסח, 

יציאת  של  בזמן  פסח  שנעשה  דמה  ללמוד,  נראה  הלין  ומכל 
מצות  יש  לכן  מצרים,  יציאת  שהיה  דמשום  הכונה  אין  מצרים, 
הפסח ושאר מצות, אלא דהיום בעצמו, הוא ראוי לקבוע בו זמן 
לאכילת פסח ומצות, ומשום כן הוא היום בו נבחר להיות ישראל 

יוצאים ממצרים.

דיתכן  המצות,  כל  אבינו  אברהם  דקיים  ראיה  מכאן  אין  ולכן 
דמה שקיים מצות הפסח במועד הפסח, הוא משום דזה המועד 
בעצמותו שייך להנך ניהוגים, של אכילת פסח ומצה, ואינו משום 

המצוה שבו. ועי’ בזה.

עוד סמך לדבר נראה מדברי הגמ’ בתענית כט. דאמרו דחורבן בית 
ליום חייב  שני היה בזמן של חורבן בית ראשון, דמגלגלין חובה 
בר”ה  הגמ’  דברי  הוסיף את  יא:  בערכין  ורש”י  זכאי,  ליום  וזכות 
בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל, ועיי”ש במהרש”א דהביא דברי 
הגמ’ עשרה עטרות נטלה אותו היום. ולכאו’ אם מה שנעשה ענין 
באותו היום, אינו שייך לחפצא דהיום, מה שייך לדון דהוא יום של 
חובה או של זכות. אבל לפי הצד השני, דיש כאן ענין בגוף היום, 

אתי שפיר, דהיום בעצמותו ראוי לענין מסוים. 

)סי’  חנוכה  בהל’  המג”א  דהביא  המדרש  מדברי  ללמוד  יש  וכן 
תע”ר( דהושלמה מלאכת המשכן ביום כ”ה בכסלו ורצה הקב”ה 
שחנוכת המזבח יהא בחודש ניסן )שזה עצמו מורה על סגולת הזמן 
לענין מסוים(, ואמר הקב”ה עלי לשלם לחודש כסלו וכו’. וצ”ב מה 
יש כאן לשלם, והרי שמחת השלמת המשכן נעשה בניסן, והגם 
נעשת השמחה במועד  הרי  בנין המשכן, מ”מ  דבכסלו הושלמה 
לשמחת  הראוי  היום  הוא  היום  דאותו  לישב,  יש  ולהנ”ל,  אחר. 
חנוכת המשכן, וכאשר לא נעשה בו חנוכת המשכן, ראוי להיות 

משלים לזה היום גופא ענין של חנוכה. ועי’[.

ואשר לפי”ז יש לדון בקושית המג”א והראשונים, דהגם דלא נתנה 
תורה ביום החמשים, מ”מ הרי היום שנקבע להנתן בו התורה, הוא 
יום חמישים, אלא דהוסיף משה יום אחד מדעתו, אבל מה שיום 
הראוי  יום  דהוא  נשתנה,  לא  תורה,  בו  נתן  להיות  ראוי  חמישים 
לכך. וע”כ שפיר שייך למימר בו, זמן מתן תורתנו, כיון דהוא יום 

שבו ראוי להנתן בו תורה... 
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עניני חיוב ללמוד בעמל התורה
הרב מאיר שולביץ

שאלה:
קיום  זה  יכול   - תלכו  בחקתי  אם  וברש”י   ג’  כ”ו  תלכו  בחקתי  אם 
המצות, כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו הרי קיום המצות אמור, הא 
מה אני מקיים אם בחקתי תלכו, שתהיו עמלים בתורה: ואת מצותי 
תשמרו - הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים,  )ומקור הדברים 
מבואר בתורת כהנים( ואח”כ להלן שם ברש”י רש”י )בפסו’ יד( ואם 
יכול  חכמים.  מדרש  לדעת  בתורה,  עמלים  להיות   - לי  תשמעו  לא 
וגו’, הרי קיום מצות אמור,  לקיום המצות, כשהוא אומר ולא תעשו 

הא מה אני מקיים ואם לא תשמעו לי, להיות עמלים בתורה.  

הקושיות שיש לברר כאן בעניין חיוב ת”ת בעמל התורה:

ה’  חוקות  קיום  על  התורה  כוונת  לתו”כ שכאן  היה פשוט  מניין  א. 
היינו ללמוד בעמל התורה, אולי הכונה על ת”ת סתם בלא עמלה של 

תורה.

ב. יש להסתפק האם עמל התורה זהו הידור במצוות תלמוד תורה, או 
שמתנאי המצוה ללמוד באופן שהוא עמל בתורה. 

ג. צ”ע מכיון שזהו מצוה ללמוד דווקא באופן של עמל התורה א”כ 
מדוע אין זה מצוה מפורשת בתורה ללמוד בעמל דווקא. 

‘עמל’ הרי עמל  לימוד התורה הבא בקושי,  נקרא  צ”ע אמאי  גם  ד. 
הוא לשון עמל לריק ובהנאמר תהילים קכ”ז א’ שוא עמלו בוניו בו ובן 
נאמר תהילים ז’ ט הרה עמל וילד שקר הרי שעמל הוא לריק וכיוצא 
בזה מצינו בהגדה של פסח ואת עמלינו אלו הבנים שהושלכו ליאור 

ואיך יתכן לקרוא ללימוד התורה עמל. 

בלשון  נקרא  זהו  בעמלה  תורה  על  תורה  כשדיברה  אמאי  צ”ע  ה. 
כפרה  חוק  זה  ואין  הבנה  בזה  יש  לכאורה  הא  ‘בחוקותי’-  חוקה- 

אדומה דעל ידי לימוד בעמל משיג את התורה.

בתורה  לעמול  לי  תשמעו  לא  שאם  כ”כ  חמור  עונש  יתכן  כיצד  ו. 
משמע אפילו שלומדים יבואו כל הקללות.

רק  או שזה  ויגיעה  עמל  עם  עניין שיהיה  יש  בכל המצוות  ז. האם 
בתלמוד תורה יש עניין זה.

:תשובות
על שאלה א’. כתב בספר גור אריה )כאן בפרשה- למהר”ל מפראג( 
עמלים  ‘שתהיו  שאמר  ומה  כהנים.  בתורת  כו’.  זה  יכול  )ג(  בזה”ל 
בתורה’, הינו מפני שכתוב הלמוד בלשון הליכה, כי ההליכה יש בה 
שכתוב  מכיון  והיינו  וכו’.-  ויגיעים.    עמלים  תהיו  כך  ועמל,  טורח 
בוקותי תלכו זה שייך רק לגבי עמל התורה. וכן כתב בספר ירים משה 
שהתו”כ  למד כן מלשון בחקתי תלכו כלומר, שתלכו ותכנסו בתוך 

החוקים, והיינו לימוד התורה בלימוד ועיון, והוא כדברינו לעיל. 

והיינו  למקום,  ממקום  הליכה  היינו  תלכו  דהלשון  פירש  המהר”ל   
למדריגה  ממדריגה  ולהלך  התורה,  בהבנת  ויותר  יותר  להעמיק 
ועוד פירש המהר”ל  וזה שייך רק ע”י עמל התורה.  בלימוד התורה, 
להיות  צריך  התורה  בלימוד  כן  כמו  טירחא,  יש  שבהליכה  דכשם 
באופן של טירחא דהיינו עמל התורה. והגאון רבי שמואל רוזובסקי 
זצ”ל ביאר שמהלשון תלכו שכונתו היא לעלות ולהתקדם במעלות 
והאור  תורה.  של  עמל  ע”י  אלא  אפשר  אי  שזה  כן,  הוכיחו  התורה 
החיים הקדוש מבאר שקרא הכתוב עמל התורה חוקה לפי שיש בה 
מצווה ללמוד דברים שלמדם פעמים ושלוש וכבר נטועים אצלו, כי 
שעמל  פירוש  התניא  לבעל  תורה  התורה.ובלקוטי  בעסק  ה’  חפץ 
רמוז שיהא באופן של חקיקה שהיא משמעות חריטה אצל האדם. 
והנצי”ב בהעמק דבר מבאר ע”פ המד”ר בחקותי חוקים שחקקתי את 
השמים והארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ 
החפץ  בתורה.  עמלים  שיהיו  העולם  לקיום  כתנאי  והוא  שמתי  לא 
חיים ביאר שהחוק הוא בשכר ת”ת שאינו לפי הנוהג בעולם שלא 
ואילו שכר ת”ת הוא לפי  וביגיעה אלא בתוצאה,  מתחשבים בעמל 
העמל, וגם מי שעמל ולא זכה להבין ולדעת מקבל שכרו בשלימות. 
ב’  י’  גבוה תירץ שהחק הוא מה שאחז”ל מגילה  ובקונטרס משלחן 
חכמות  שבשאר  תאמין,  אל  ומצאת  יגעת  לא  תאמין  ומצאת  יגעת 

ההצלחה תלויה בכשרונות מבורכים ואילו בלימוד התוה”ק ההצלחה 
תלויה ביגיעה ובעמל. ובמאור ושמש פירש דהכוונה שבחוקתי היינו 
בשביל חוקותי, היינו בשביל התורה, וזו כוונת הפסוק שתהיו עמלים 
לפרנסה וכו’, שתהא כל עמלכם רק בשביל עסק התורה. וע”ע באהל 

יעקב להמגיד מדובנא ובספר די באר..

עוד תירוץ מהספר דרש משה. כתב מרן הגרמ”פ זצ”ל על הפסוק ואם 
לא תשמעו לי פרש”י  לא תשמעו לי להיות עמלים בתורה וזה מביא 
לעוד ז’ עבירות חמורות,  חזינן מזה דכשלומד שלא בעמלות רק לפום 
ריהטא נידון כלא למד כלל שא”א לידע מזה עיקר הדין למעשה וגם 
בת”ח  וכמאמרם  כדין  שלא  ויורה  שיודע  יסבור  והוא  לידיעה  לא 
ששגגות נעשו בזדונות ]ב”מ לג ב[,  וגם בל”ז הוא ניכר שאינו סובר 
התורה לעיקר עסקנו דבכל עסק שלו כל אחד עובד בכל כוחו אף 
שהוא רק להרוחת ממון, ולכן נחשב כלא למד שבא מזה לעבור על 
כל התורה מאחר שאין התורה חשובה לו ח”ו.-ע”כ. וממילא מיושב 

שפיר אמאי לא שייך לפרש תורה עצמה ללא עמל.

התורה  בעמל  ללמוד  הזה  שהדין  ברור  נראה  ו’’:  ג’  ב’  שאלות  על 
אינו הידור מצוה אלא רק כך הוא צורת התלמוד תורה ללמוד בעמל 
ויגיעה, וכדמבואר בגמ’ ברכות דף סג ע”ב, ‘דבר אחר: הסכת ושמע 
ישראל - כתתו עצמכם על דברי תורה, כדאמר ריש לקיש. דאמר ריש 
לקיש: מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה 
קיום  שאין  חזינן  באהל’.-ואם  ימות  כי  אדם  התורה  זאת  שנאמר   -
ללימוד התורה אלא באופן הזה של עמל ויגיעה ממילא ברור שאין 
זה הידור אלא רק כך הוא צורת לימוד התורה. )וראה עוד להלן עיקרי 
העניין עמל התורה שבצורת בריאת האדם נברא האדם לעמל אשריו 
למי שעמלו בתורה-ובאמת יש להעיר קצת ע”ז דהרי אילו לא נשתברו 
לוחות ראשונות אין אדם לומד תורה ומשכחה, וצ”ל שאעפי”כ אין זה 
נוגע כלל לעניין שצורת לימוד התורה הוא באופן של כתתו עצמכם 
על דברי תורה- דנכון שלא היינו שוכחים אבל עדיין כל דבר שלומדים 
הוא אך ורק לקנותו שייך בעמל ויגיעה, ומשבירת הלוחות אז קשה 
להשיג התורה בכפליים דאדם לומד ושוכח( והנה הקשינו מה שייך 
לומר שמגיעים כל הקללות אך ורק למי שלא למג באופן של עמל, 
צ”ל דהנה חזינן שהחורבן היה על שלא ברכו בתורה תחילה וביארו 
המפרשים שהכוונה שלא הייתה חשובה בעיניהם וחזינן דעל דבר זה 
הגיע כל הקללות שהיו בחורבן, שכל קיומן של ישראל הוא אך ורק 

בזכות התורה, ואפ”ל שלימוד ללא עמל אינו חשוב כלל וצ”ע.

והנה ביחס למה ששאלנו מדוע התורה לא כתבה כן בפירוש אפ”ל 
דהיינו  תלכו  דבחוקותי  הללו  דרשות  שבאמת  או  אופנים,  בכמה 
לימוד שהוא באופן של הליכה, או דרשא דזאת התורה אדם כי ימות 

באוהל הוא כדבר מפורש.

נושא פירות,  ויש עמל שהוא  יש עמל שהוא לריק,  ד’.  על שאלה 
ואנו אומרים בתפילה ליוצא מבית מדרש אנו עמלים והם עמלים, אנו 
עמלים ומקבלים שכר שהעמל עצמו הוא שכר, אבל שאר כל העמלין 
אין להם שכר על עמלם, אלא על התוצאה, ויש הרבה שעמלים לריק, 
וז”ל מדרש תהלים  ועמל לריק,  יגיעה  אבל בתורה אין מציאות של 
ולמה,  מלובנת כשלג,  מט( אשרי אדם שרואה את ההלכה  )מזמור 
לפי שאין סוף למתן שכרה של תורה, חוזר הקדוש ברוך הוא למתן 
שכרן לישראל על שעמלו בתורה משפיע להם בזכותה לעתיד לבא, 
בתורה,  על שעסקנו  זכינו  העולם  לאומות  אומרים  הם  אותה שעה 
ומה הייתם אומרים לנו, לריק אתם יגיעים, ראו מה מתן שכרה, ראו 
כמה טובות נעשה לנו בשבילה, שנאמר שמעו זאת כל העמים, ואין 

זאת אלא תורה, וכו’. 

על שאלה ה’. כתב האור החיים כאן, וטעם שקרא הכתוב עמל התורה 
חוקה, לצד שיש בה מצוה אפילו ללמוד דברים שלמדם פעמים וג’ 
והם נטועים אצלו, כי חפץ ה’ בעסק התורה חוקה חקק. ע”כ.  וא”כ 
אפילו אחר שעמל ויגע וקנה הדברים עדיין יש מצוה לחזור ולחזו כל 

ימיך וזהו חוקה שאין בה טעם.

ויטרח  עניין שיעמול  יש  בוודאי שבכל המצוות  ז’: הנה  על שאלה 
למצוה, אמנם בתורה העמל הוא חלק עיקרי בגוף המצוה כמו שנת’ 

לעיל וכמו שיבאר להלן במדור עיקרי העניין... 
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א[ שאלה. למה כמעט בכל קהילות ישראל נהגו 
רבי  “אמר  רבי עקיבא:  לשיר את השיר שבדברי 
עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין 
ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים ואומר, מקווה 
אף  הטמאים,  את  מטהר  מקווה  מה  ה’,  ישראל 
מדוע  ישראל”?.  את  מטהר  הוא  ברוך  הקדוש 
ועוד  עקיבא?  רבי  של  דבריו  מכל  זה  שיר  נבחר 

דווקא ביום 
זה?, “מה הקשר בין טהרה ללג בעומר”?

במג”א  לזה  רימז  )וכבר  שביארו  יש  שאלה.  ב[ 
יום  תצג( שהטעם ששמחים בל”ג בעומר שהוא 
הילולא דרשב”י שבו נסתלק, וצ”ע “למה שמחים 
בזה הרי אפילו ביום פטירת משה רבינו ע”ה אין 
רבים  הלא  ואדרבה  מיוחדת,  שמחה  נוהגים 
רשב”י  פטירת  יום  מדוע  וא”כ  זה,  ביום  מתענים 

נהפך ליום שמחה. 

‘וכולן מתו בפרק אחד’, האם תלמידי  שאלה.  ג[ 
ר”ע מתו בשנה אחת או בכמה שנים, ומה הראיות 

לנידון זה?

ד[ שאלה. כתב הערוך השולחן אורח חיים סימן תצג ס”ז, ‘ורגילין לקרותו הלולא דרשב”י ובארץ ישראל מרבין 
בתפלה ובהדלקת נרות על קברו הקדוש ואומרים שנסתלק ביום זה וגם יצא מהמערה ביום זה’, צ”ע מניין לו 

שיצאו ביום זה מהמערה?

ה[ חידה. היכן יש ראיה שביום ל”ג בעומר מתחיל ההארה של חג השבועות ומה השייכות ביניהם באמת?

ו[ חידה. איזה דבר שקרה בדור המדבר הוא מקור לאיזה עניין בל”ג בעומר ]לפחות ב’ דברים[?

ז[ חידה. מה השייכות בין פלוגתת רשב”י ורבי ישמעאל בברכות דף לה לגבי ת”ת, לגבי מה שאמר  רשב”י על 
מלכות רומי בשבת ל”ג : שכל מה שעשו לא עשו אלא לצורך עצמן?

ח[ חידה. מדוע חקוק הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו בכניסה לקברו של רשב”י.

ט[ חידה. ‘נעשה אדם נאמר בעבורך’, מה השייכות בין אדם הראשון לרשב”י.

י[ חידה. מה השייכות בין ר”ש בשיטתו של דבר שאינו מתכוין פטור למה שדיבר כנגד הרומאים בשבת דף לג.

כל החידות שייכות לפרשה
מדור אחודה חידה 

כללי השתתפות: את התשובות ניתן לשלוח למייל -  עד ראש חודש סיון, 
 2 חודש,  מידי   ₪500 ע”ס  להגרלה  להכנס  בזכות  מזכה  היא  תשובה  כל 
יוגרלו בין שולחי מדור משיב כהלכה, המדור מתפרסם גם בעלון  פרסים 
ניתן  נוספים  לפרטים  עם התשובות,  יחד  פרטי השולח  לשלוח  נא  נוסף, 
לפנות במייל info@rhshul.org. גם ילדים ששמעו את התשובות מגדולים 

יכולים לשלוח.

WIN! 500 NIS



 10

כיבוס מגבות ומפות חלביות 
ובשריות יחד במכונת כביסה

הרב משה נאומבורג
וביניהם יש  מצוי שמכניסים למכונת הכביסה מגבות וכן מפות, 
ששימשו בעת ארוחה חלבית, וכן בעת ארוחה בשרית, ובכל אלו 
וכן מצוי שיש בם שמנונית  מצוי שנשאר שאריות מהמאכלים, 
שנותרו מהמאכל, ונמצא שבעת שמכניס למכונת הכביסה מגבות 
אלו ומפעיל את המכונה עובר על איסור של בישול בשר בחלב. 
שהרי במכונת הכביסה יש מים, ומים אלו מתחממים בחום שהיד 
סולדת ומתבשלים שאריות המאכל של הבשר והחלב יחד, ועבר 

בכך על איסור של “בשר בחלב”.

מתכוין  אינו  אם  אף  הוא  בחלב”  “בשר  של  איסור  הידוע  וכפי 
לבשל, וכן אסור גם באופן שהבישול הולך לאיבוד, הרי שבנידון 
דידן הגם שאין לו כל כונה לבשל בשר בחלב, וכן שאריות אלו 

הולכות לאיבוד, אבל סו”ס בישל כאן בשר בחלב ואסור.

אלא שיש לדון להתר מכמה סיבות 

הבשר  של  הממשות  כנגד  שישים  פי  יש  שבמכונה  במים  א. 
הם  למים  וכשנכנסים  היות  כלום  מבשל  שלא  ונמצא  והחלב, 

מתבטלים מיד בתוך המים.

בשו”ע  קיי”ל  לאיסור, שהרי  עדין  לדון  יש  זה  באופן  אלא שגם 
לכתחילה  אין   ולכך  לכתחילה,  איסור  מבטלין  שאין  ה(  )צט, 
והגם  לבטל,  דעת  על  ולבשל  בחלב  בשר  של  איסור  להכניס 
שמבואר בשו”ע )פד, יג( שבאופן שאינו מכוין לבטל את האיסור 
מותר לעשות כן, וכאן הרי כל כונתו לנקיון המגבות והמפות, עדין 
יש לאסור היות וכל ההתר הוא רק בכה”ג שאין לו ברירה אחרת 

וכאן יכול לכבס כל אחד בנפרד. 

זו פוגמת את טעמם של  ואבקה  יש אבקת כביסה,  ב. במכונה 
שאריות המאכל, ונמצא א”כ שמבשל בשר בחלב פגום,  ובכזה 

אופן מבואר בשו”ע )יו”ד צה, ד( שאין איסור.

אלא שגם בדבר זה יש לדון, היות ויש שחולקים על דברי השו”ע 
ואוסרים גם בכזה אופן, עוד יש לדון שכיון והמים הם מרובים יש 

לחוש שמא הטעם כלל לא נפגם.

באלו אופנים יהיה מותר לכתחילה

ודרך בישול  א. בישול של בשר בחלב אינו אלא בדרך בישול, 
 45 בין  נע  זה  ושיעור  בהם,  סולדת  שהיד  חמים  מים  ע”י  הוא 
מעלות ל70 מעלות צלזיוס, לכך אם במכונת הכביסה חום המים 

נמוך מהשיעור הנ”ל אין כל חשש.

באירופה  המיוצרות  המכונות  המכונות,  לסוגי  לב  לשים  יש  ב. 
שאם  לחוש  יש  זו  ובמכונה  המכונה,  בתוך  מתחממים  המים 

מכבסים בחום של יד סולדת הרי שיש כאן בישול.

אבל בארה”ב יש מכונות שמיוצרות באופן שאין המים מתחממים 
צינורות  ע”י  למכונה  חמים  כבר  מגיעים  אלא  המכונה,  בתוך 
שמחוברים לבוילר, ויש לדון שאולי מים חמים אלו דינם “כעירוי” 

שחומם נמוך מחום של כלי ראשון.

סו”ס  עדין  נפסק הקילוח,  עירוי מכלי ראשון שלא  והגם שהוא 
שיש  הנזחל”   “עירוי  הפוסקים  בפי  זה  דבר  ונחשב  עירוי  הוא 
והפלטה,  בהבלעה  רק  כוחו  אלא  כלל,  מבשל  שאינו  אומרים 
מאכל  תיקון  ליצור  יכול  ולא  בלבד,  הטעמים  בהעברת  דהיינו 
וכיו”ב, ולכך אם אין לו כח לבשל הרי  שלא עבר על איסור של 
“בשר בחלב”. וגם לאוסרים עדין בכל הצירופים הנ”ל יש להקל, 

ומי שמחמיר תבוא עליו ברכה... 

The tzaddikim teach that while an angel is referred 
to as an ”Omeid”, a being which stands, man is called 
”Mehaleich”, his nature is to walk, to move, to proceed. 
Unlike the angels which are static beings, man alone has 
the ability to surpass the circumstances of his condition 
and rise endlessly, to dizzying heights. It is only man, who, 
subject to the realities of time and space, has the ability 
to journey through life on an endless quest for greatness 
and closeness to his Creator. Only he can dare to dream 
of levels beyond anything the angels could ever imagine.
The Berditchover tzaddik teaches that one of the most 
effective ways to ensure that we exist in a perpetual 
state of growth is to recognize our ever-present ability 
to choose greatness and constantly yearn for a higher 
level. This yearning for elevation will grant a person the 
strength to overcome the obstacles along the path. Having 
secured an unwavering commitment to a ”why”, he will be 
able to achieve any ”how”. The Torah values yearning for 

FOREVER YEARNING, 
FOREVER WALKING
Rabbi Yaakov Klein

holiness so greatly that it teaches that if a person yearns 
for a mitzvah and is ultimately unable to actualize it, 
Hashem considers it as if he had completed it. This is how 
powerful holy desire is; the Torah assumes that had he not 
been prevented by a factor beyond his control, this Jew 
would have overcome any lesser barrier and completed 
the holy act.
The Kedushas Levi sees these ideas hinted to in the 
opening lines of our parsha. ”Im b‘chukosai teileichu” 
– A Jew must see to it that he is a ”mehaleich”, one who 
constantly proceeds from level to level. ”V‘es mitzvosai 
tishmoru” – The word ”shomer” can mean to guard, but it 
can also mean to yearn for (”V‘aviv shamar es hadavar”). 
These words hint to the necessity of the mehaleich to 
yearn for the levels of holiness above his current position. 
”V‘asisem osam” – If a person will actualize his potential 
to surpass his circumstances and set out on a journey of 
growth, ever yearning for a deeper bond to the Master of 
the world, it is considered, on a certain level, as if he has 
already achieved his goal.
May Hashem grant us the strength to actualize the 
potential for greatness latent in the Jewish soul, to become 
true mehalchim, yearning for self-realization and the 
greatness we can, and will, achieve! 
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נערך ע”י הרב משה רוט

מקפידים  וראיתי  תוכחה,  פרשת  קוראים  זו  בשבת  שאלה: 
שהבעל קורא דוקא יעלה לתורה.

ואיני מבין, והלא בעלי הקריאה בקהילתנו שליט”א יקרים ואהובים 
לכולנו. ובמה יגרע חלקו של הבעל-קורא שדוקא הוא עולה לפרשת 

הקללות?

פרשת  קוראים  שיהיו  לישראל  להם  תיקן  עזרא  א.  תשובה: 
קללות  ופרשת  עצרת,  קודם  )בחוקתי(  כהנים  שבתורת  קללות 
השנה  שתכלה  כדי  השנה,  ראש  קודם  תבוא(  )כי  תורה  שבמשנה 
היו  שלא  במקומות  שאף  לדעת,  ויש  ע”ב(.  לא  )מגילה  וקללותיה. 
מסיימים את התורה בכל שנה אלא פעם בשלוש שנים, מכל מקום 
בשבוע זה קראו כולם פרשת בחוקתי, כדי לקיים תקנת עזרא, ללא 

קשר לסדר הקריאה כל השנה.

ב. הגמרא במגילה שם מבארת שגם בעצרת שייך העניין של ‘תכלה 
שנה וקללותיה’ משום שאז הוא יום הדין לפירות האילן, ולכך נחשב 

כראש השנה לפירות האילנות.

ג. יש להעיר למה לפני חג הפסח אין קוראים הקללות, משום תכלה 
שנה וקללותיה, שהרי הפסח הוא ראש השנה לתבואה. וכנראה יש 

שייכות מיוחדת בין הברכה ‘תכלה שנה וקללותיה’ לחג השבועות.

חדשים  אנשים  נעשים  אנו  השבועות  שבחג  לבאר  אפשר  ואולי 
קרבנות  שבכל  בירושלמי  שכתוב  וכמו  עוונותינו,  כל  ונמחקים 
המועדים כתוב חטאת ובעצרת לא נזכר ‘חטאת’, אמר להם הקב”ה 
לישראל מכיון שקבלתם עול התורה עליכם מעלה אני עליכם כאילו 
לא חטאתם מימיכם. ולכאורה הכוונה שאז הוא זמן שאנו מתחדשים 
שנה  ‘תכלה  הברכה  ביותר  אז  ומתאים  מעולם,  חטאנו  לא  וכאילו 

וקללותיה’.

ד. עוד אפשר, לפי מה שכתב הרוקח בהלכות שבועות ‘למה שתי 
הלחם מתיר חדש במקדש – לפי שנתחדש אז העולם, כמו שאמרו 
אינם  ישראל  שאם  בראשית  מעשה  עם  הקב”ה  שהתנה  חז”ל 
מקבלים את התורה הריני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו’. נמצא שביום 
חג השבועות מתחדשת הבריאה על עומדה. ומתאים אז לבקש תכלה 

שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה.

היו  לא  תבוא  כי  או  בחוקותי  לפרשת  שכשהגיעו  מקומות  היו  ה. 
סכנה.  בה  יש  הקללות  שקריאת  חששו  כי  בתורה,  כלל  קוראים 
שערוריה  שזו  כתב  הלכה(  בביאור  תכח,ו  )סימן  ברורה  והמשנה 
גדולה, שכמה רעות עושין בזה: א’ שמבטלין קריאת התורה שהיא 
תקנת משה רבינו. ב’ וגם עוברים על הכתוב ‘מוסר ה’ בני אל תמאס 
וכי  בקללות,  יקראו  שלא  להם  יועיל  שמה  ג’  בתוכחתו.  תקוץ  ואל 
מחמת שיעצמו עיניהם ויתעלמו מן הקללות, ינצלו מהם. והרי זה כמי 

שהולך בשדה בורות, וכדי שלא ליפול בהם הוא עוצם את עיניו...

ו. ויש לעיין למה לא טען המשנה ברורה את הטענה החזקה ביותר, 
לברכת  מביאה  היא  אדרבה  אלא  סכנה  אינה  הקללות  שקריאת 
‘תכלה שנה וקללותיה’, ואם כן, אם חוששים הם כל כך מן הקללות, 
ראוי להם דוקא לקיים תקנת עזרא כדי שתכלה השנה עם קללותיה.

אחד  לתורה  לעלות  שלא  שחששו  בפוסקים  מצאנו  באמת  אך  ז. 
מהקהל, כי חששו שאינו סימנא טבא. ולכן נהגו שהבעל קורא עולה 
לתורה בפרשת הקללות, שאז אינו סימן רע כיון שמקיים מצוה לכבד 
ושומר מצוה  להיות איש,  הזדרז  ובמקום שאין אנשים  את התורה, 
לא ידע דבר רע. ויש שנהגו שמכל מקום אין קוראים לו בשמו, אבל 
לא נהגו כן. ויש שנהגו לקרות ‘יעמוד מי שירצה’, אך המשנ”ב כתב 

שלא יעשו כן.

אצל בני ספרד היה המנהג שדוקא החכם קורא בקללות כדי להוכיח 
וכן כתבו שהאר”י היה קורא בפרשת הקללות שבפרשת  את העם, 

בחוקתי כמנהג מקומו.

כהן,  הינו  והנה בקהילתנו בעל-הקריאה הרב סילברמן שליט”א  ח. 
פרשת  ואילו  לוי,  הינו  שליט”א  רוט  אברהמשה  ובעל-הקריאה 
את  קורא  הבעל  ימשיך  יעשו?  איך  שלישי.  בעליית  היא  התוכחה 
הקרואים  את  יצמצם  ואח”כ  הקללות,  פרשת  לאחר  עד  קריאתו 

הנותרים, כדי שיעלו עוד ששה או חמשה.

קריאת  הרי  ו’,  אות  לעיל  ששאלנו  כמו  לכאו’,  תמוה  זה  וכל  ט. 
הקללות מטרתה להסיר את הקללות עם כלות השנה, ולמה חששו 

בזה לסכנה.

על  ה’  ‘וינחם  הפסוק  על  האלשיך  שכתב  כמו  הביאור  וכנראה  י. 
הרעה אשר דבר’ שעצם הדיבור שאמר ה’ להרע, זה עצמו כבר קיום 
מסויים של מידת הדין ועי”ז נתקררה מידת הדין, משל לאב שכועס 
האב  וכשרואה  גדול,  עונש  יענישהו  איך  לו  לתאר  ומתחיל  בנו  על 
שהבן מתיירא ומתפחד מעצם שמיעת העונש, שוכך כעסו ומסתפק 
בעצם האיומים. וכן קריאת הקללות היא באמת מוסר ה’, ומעוררת 
ולוקחים  ה’  מוסר  בזה עצמו שאנו מקשיבים אל  ומורא, אך  חשש 
בעצם  הדין  מידת  שמתפשרת  אנו  זוכים  בזה  שמים,  ויראת  מוסר 

קריאת הקללות, ואח”כ תתחיל שנה חדשה וברכותיה.

יא. אמנם מאידך יש לדעת שכתוב בגמרא שאסור להפסיק באמצע 
פרשת קללות, כדי שלא יראה כמואס במוסר ה’, ועובר על ‘מוסר ה’ 
בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו’, הרי שאף אמנם שרבים נמנעו 
לעלות  שזוכה  מי  מאידך  אך  ה’,  מפחד  זו  בפרשה  לתורה  מלעלות 
‘כי  זו אסור להראות כמי שמואס חלילה, אלא עליו לזכור  בפרשה 
את אשר יאהב ה’ יוכיח וכאב את בן ירצה’. כי כאשר ייסר איש את 

בנו ה’ אלקיך מיסרך.

שיקרא  שקודם  סק”ח(  תכח  )סימן  אברהם  המגן  כתב  ואכן  יב. 
התוכחות יאמר ‘מוסר ה’ בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו כי את 

אשר יאהב ה’ יוכיח וכאב את בן ירצה’.

כדי  שלפניו,  הברכה  מפסוקי  לקרוא  מתחיל  לתוכחה  העולה  יג. 
כי אמר הקב”ה  ולא על הקללות,  יהיו על הברכות  שברכות התורה 
שאף  מזה  ללמוד  יש  ]ואולי  הקללות.  על  בני  שיברכוני  בדין  אינו 
שבזמן חז”ל לא היו מברכים אצל כל עולה ועולה, רק הכהן היה מברך 
לפניה והשביעי מברך לאחריה, מכל מקום בפרשת התוכחה היתה 
ברכה בפני עצמה, כי היא מצוה פרטית ומיוחדת של קריאת פרשת 
לדחות  דיש  אמר  שליט”א  הרב  רבינו  אמנם  עצרת.  קודם  התוכחה 
דהגמרא מיירי באופן שהקריאה החלה בתוכחה, כגון שקראו בשבוע 

העבר עד התוכחה. ויל”ע בזה[.

גס  שליבו  יראה  שלא  כדי  וזה  נמוך,  בקול  התוכחה  קוראים  יד. 
בתוכחות, אך צריך שישמעו הקהל.

 טו. הרמב”ן בתחילת פרשת בהר ביאר שיש שני אופנים של ברית, 
ברית  כרתנו  סיני  הר  במעמד  וקללה.  אלה  ברית  ב’  דמים,  ברית  א’ 
אהבה עם הקב”ה ע”י זריקת הדם על ישראל ועל המזבח, זוהי צורת 
ברית של אהבה, ברית דמים. ואילו לאחר חטא העגל ‘כאילו בטלה 
הברית ההיא אצל הקב”ה’ כי הפרו ישראל אותה, וחזר לכרות עמהם 
בחוקותי,  שבפרשת  שהעונשים  ]דהיינו  אלה’.  ‘ברית  אחרת  ברית 
בתורת  אלא  הזה,  בעולם  ולא  בגהינום  שזהו  ‘עונש’,  בתורת  אינם 

‘קללה ואלה’, שאנו קבלנו על עצמנו קללות אם נעבור על הברית[.

ולפי דבריו יש לבאר הטעם שאנו מבקשים ‘תכלה שנה וקללותיה’ 
לחדש  אנו מבקשים  חג העצרת  עצרת, משום שקודם  קודם  דוקא 
ברית דמים שכרתנו  ברית האהבה עם הקב”ה, לעורר שוב את  את 
ולכן אנו קוראים  נזדקק לברית אלה,  במעמד הר סיני, וממילא לא 
פרשת התוכחה לקיים ‘תכלה שנה וקללותיה’, לקוות ולצפות שבחג 
נזדקק  ולא  סיני  הר  מעמד  של  האהבה  ברית  תתחדש  השבועות 

חלילה לברית אלה... 

שאל את הרב
מצות קריאת פרשת הקללות קודם עצרת

אם יש לך שאלה השקפתית, בירור מנהג, או ספק הלכתי, הנוגע לחיי קהילתנו, אפשר: 
info@RHshul.org לשלוח עבור רבינו שליט”א בכתובת מייל
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“בוא, דוֹבי, ניכנס לחנות הספרים הזאת. אולי נמצא בה 
מתנה

לקחת איתנו חזרה לקרובים באמריקה.”
האיש ובנו נכנסים לחנות הספרים. בין הלקוחות עומד 

אדם
הנראה לאיש מוכר. הוא מחליט לפנות אליו.

“סליחה, אתה נראה לי קצת מוכר. האם אני מכיר אותך 
מאיזה

שהוא מקום?”
האדם השני מכיר את חבירו משכבר הימים מיד.

“אברהמ’לה!!! עברו שלושים וחמש שנים מאז שלמדנו 
יחד

בישיבה! מה שלומך?”
“פיני!!! איך יכולתי לשכוח את החיוך הזה!”

שני החברים הוותיקים מתחבקים בחום.
“מה אתה עושה עם עצמך בימים אלה, פיני?”

“יש לי עסק, אברמה’לה.”
“האם אתה מצליח? שמעתי שקשה היום פה בארץ.”

“העסק שלי נהדר. הרווחים – בשמיים! פי כמה וכמה 
מההשקעה.”

עיניו של אברהמ’לה מתרחבות בתדהמה.
“יש לך כמה שעות, אברהמ’לה? אקח

אותך לראות את העסק שלי.”
אברהמ’לה פונה לבנו.

“אתה רוצה ללכת, דובי?”
“ודאי, אבא.”

“בסדר, אז אנחנו הולכים איתך, פיני.”
וכך, כולם נכנסים למכונית, ונוסעים

צפונה. בדרך הם חולפים על פני שדות
חיטה רחבי ידיים.

“העסק שלי מייצר את היבול הזה.”
“כעת אנחנו באמת סקרנים, פיני. איזה

סוג עסק יש לך?”
“תראו כשנגיע לשם.”

“ויש לי עוד שאלה. תמיד היית גדול
המתמידים בכיתה. חשבתי שנועדת להיות

ראש ישיבה, לא איש עסקים.”
“אענה על השאלה בעוד כמה דקות. הנה,

הגענו.”
השלושה יוצאים מן המכונית ופוסעים
לעבר בניין גדול. פיני לובש את מעילו

הארוך ואת כובעו, ופותח את דלת הבניין.
הם מוצאים עצמם בבית מדרש ענק, מלא

בתלמידים הקמים לכבוד ראש הישיבה.
“פיני! תמיד היה לך חוש הומור! אכן, הינך כיום ראש 

 רווחים גבוהים

והגדת לבנך
הרב שמחה גרופמן

ישיבה. מזל
טוב. זה נהדר. אך ספר לי – מדוע אמרת שיש לך עסק?”

‘אם  אברהמ’לה.  בחוקותי,  פרשת  בתחילת  “תסתכל 
בחוקותי

שהליכה  מסביר  שם  רש”י  ג’(.  כ”ו,  )ויקרא  תלכו...’ 
בחוקות ה’

כמו שתלמידים אלה עושים.  בתורה,  פירושה לעמול 
התורה

הגדולות  הגשמיות  הברכות  את  ומתארת  ממשיכה 
שבאות מעמל

בתורה. בדרך כלל, אנו מבינים שהברכות הן שכר על 
המאמץ.

ל”משך חכמה” יש גישה אחרת. לדעתו, העמל בתורה 
הוא שמכוון

את חוקי הטבע. דברי התורה שתלמידים אלה משננים 
גורמים

לשמש לזרוח ולגשם לרדת. הברכה והפרנסה היורדים 
לעולם הם

תוצאה ישירה של העמל בתורה.”
“אני רואה. אם כן, בחורים אלה שבישיבה שלך מפיקים 

מיליוני
טונות של יבול מדי שנה. העמל בתורה מביא לרווחים 

של
מיליארדי דולרים.”

“בדיוק.”
“הרב פיני – אתה איש עסקים גאוני! אני רוצה להשקיע 

בישיבה
שלך. גם אני רוצה חלק ברווחים העצומים.”

בכל  אותך  יברך  שה’  רצון  יהי  אברהמ’לה.  לך,  “תודה 
טוב.”

“אמן.”
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