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ָרשַׁ  ָ  בֻחֹקתי  תפ 
. פסוק  אם בֻחֹקתי תלכו, ואת מצותי תשמרו, ועשיתם ֹאתם

מצב מתאר  מקזה  ישראל  עם  שבו  ר,  את  של יים  צונו 
על    ,הבורא שמדברים  פסוקים  עשרה  באים  לאחריו 

לאחר עשרת פסוקי    מים.בכל התחוע וברכה  התוצאה: שפ 
בעלי תוכן הפוך. פרשה זו נקראת  באים פסוקים    ,הברכות
שבאים  תוכחה נעימים  לא  דברים  של  פירוט  בה  ויש   ,

 כעונש על התנהגות שלילית.
הפרשה של  השני  נדרים  ,בחלק  דיני  ותרומות    מפורטים 

או שטח   בהמה,  כסף,  סכום  להקדיש  יכול  אדם  למקדש: 
למקרק מאדמתו  בפרשת  ע  כיצד    בֻחֹקתיקדש.  מפורט 

התרומ את  רוצה מחשבים  שאדם  במקרה  למקדש  ה 
 אל.כבודו של הלהקדיש משהו ל

חיים  בעל  או  כסף,  לתרום  רוצים  אנשים  רבים  במקרים 
עשות  לבית המקדש. אבל גם לתרומות יש כללים. צריך ל

 נכונה. הפרשה מסבירה איך צריך לעשות זאת.בדרך זאת 
קורא  ה בשבת,  רשהפכשקוראים את   נוהגים שעולה אחד 

ה כל  קריאתם  תוכחות את  באמצע  יפסיקו  שאם  משום   ,
עשו את  ויקראו לאדם אחר לעלות לתורה, ייווצר רושם ש 

של   , ההפסקה תוכחתו  את  לשמוע  רצו  שלא  משום 
צריהקב"ה.   בתורה  ולהקריאה  להתחיל  בדבר  כה  סיים 

הקללות קריאת  ובאמצע  יש    ,טוב,  אפשרי.  לא  זה  דבר 
עול  הקורא  שבעל  יראה נוהגים  שלא  כדי  זו,  בעלייה  ה 

 שכביכול הוא מקלל את העולה שלצידו.
ו ֹ צְּ ִ ה ַהמ  ל ֶ הָוה ֶאתאֵּ ה יְּ ר ִצו ָ ה   ת ֲאׁשֶ  ֹמׁשֶ
ַהר ִסיָני.  ֶאל ל  ב ְּ ָראֵּ נֵּי ִיש ְּ  ב ְּ

הופיע  באח הימים  הקד  בעיירה  ליובאוויטש  אורח  טנה 
המיוחד האורח  ישראל!  מארץ  יהודי  בן    שברוסיה:  היה 

המפורסמת סלונים  של    ,למשפחת  משפחה  קרובי  שהיו 
האדמורי"ם מליובאוויטש והיגרו לארץ עשרות שנים קודם  
לכן. מה שלום היהודים שבארץ ישראל? שאל רבי שמואל 

, את האורח, י מליובאוויטששניאורסאהן, האדמו"ר הרביע
השיב האורח. אך שאלה לי ,  רוב משפחתו. שלומם בסדרק

שבים בארץ , בספרי הקודש כתוב שליהודים היואליך רבי
היהודים  מזו של  יותר  גבוהה  מיוחדת,  נשמה  יש  ישראל 

בארץ   מתגורר  אני  לארץ.  היטב, שבחוץ  אותם  ומכיר 
ביה נפגשתי  לא  מיוחדות ועדיין  נשמות  בעלי  ודים 

הה? אם מבין אתה בכלל מיהו בעל נשמה גבווגבוהות? ה
עד כמה אספר לך סיפור ששמעתי מאבי,  .  השיב לו הרב

טן ליד  גדול כוחו של יהודי פשוט בארץ ישראל. בכפר ק
ועו   התגורר  ,ירושלים שמים  ירא  שהיה  פשוט  בד יהודי 

כיצד  ידע  לא  אפילו  הוא  גדול.  בור  גם  אך  אלוקים 
חול ואיזו בשבת, מה    להתפלל, איזו תפילה אומרים ביום 

ודש ומהו נוסח התפילה של יום כיפור. מוסיפים בראש ח
, כאשר האיכר היה מגיע לירושלים למכור את  בכל שבוע

על  היה מבקר את הרב המקומי. הרב היה כותב לו יבולו, 
דף את סדר התפילה למשך השבוע הבא והאיכר היה שב 

רץ לביתו מרוצה ושמח. שנה אחת שררה בצורת קשה בא

הכריז על תענית מיוחדת כדי   ישראל. רבה של ירושלים
להתפלל לבורא העולם ולעורר את רחמיו שימטיר גשמי 
להגיע  הצטרך  והאיכר  הדבר  אירע  הארץ.  על    ברכה 

לצ השבוע  באמצע  הגיע  לירושלים  הוא  מסוים.  ענין  ורך 
החנויות   שכל  לגלות  והופתע  חמורו  על  רכוב  כשהוא 

לת וא שבת. שמא חיל י והיום האולי טעית  בעיר סגורות! 
מיהר לרדת מהחמור את השבת בשוגג? דאג האיכר. הוא  

כשהתפילין  הכנסת  לבית  הפוסע  ביהודי  הבחין  אז  אך 
ילין, שכן בשבת לא מניחים תפ  ,בידו. כנראה שזו לא שבת

נרגע הכפרי. אך מדוע סגורות כל החנויות? היכן כולם?  
השיבו   והשבים  העוברים  אצל  שהיום  כשהתעניין  לו 

עו  תענית דכולם  את  הכנסתושים  לבית  . תפילהל  ,רכם 
האיכר חש נורא ואיום. ראשית, הוא אכל ביום צום, שנית,  

התענ  יום  של  המיוחדות  התפילות  את  אמר  לא  ית, הוא 
חול יום  זה  נהג כאילו היה  ועצוב הוא    .אלא  בלב דואב 

האיכר  פרץ  רבי!  הרב.  את  פגש  הכנסת שם  לבית  מיהר 
מה ל  בבכי.  הרב. עשית  הבין  לא  בני?  קרה,  מה   י? 

שעב בשבוע  הרב  לי  אמר  לא  מדוע  צום!  ביום  ר אכלתי 
זו תענית ציבור  אין  יקירי.  יום צום? הרגע  שעומד לחול 

לא תענית שגזרנו כאן, בירושלים. אט אט נרגע  רגילה, א
גזרתם   מדוע  בסקרנות.  התחלף  והוא  האיכר  של  בכיו 

תענית   זו  לדעת.  ביקש  הבצורתתענית?  אנו  בשל   .
שימטיר   העולם  לבורא  לו  מתפללים  הסביר  ברכה  גשמי 

צריכים גשמים  בשביל  בסבלנות.  תענית?   הרב  לגזור 
לא מה לדעתך עלינו לעשות? בכל פעם  התפלא האיכר. א

אני  אבא!  ואומר:  אל השדה  יוצא  אני  לגשם,  זקוק  שאני 
גשם לרדת  מתחיל  ומיד  לגשמים!  האיכרזקוק  אמר   , .

א לאדרבה!  תנסה  הרב. ולי  הציע  כאן?  גם  זאת  עשות 
לצאת   מיהר  הכנסת,  האיכר  בית  עיניו לחצר  את  נשא 

בעיר ואמ  בבכי  ההשמיימ שבניך  תרשה  האם  אבא!  ר: 
אתה  רואה  הלא  ברעב?  חלילה,  יגוועו,  ירושלים  הקודש 

  מיד החלו לרדת גשמי ברכה. רואה שהם זקוקים לגשמים.  
סיפור את  שמואל  רבי  סיים  הא אתה?  תוכו.  להעריך ם  ל 

 למי ומי בארץ ישראל יש נשמה גבוהה? 
התאספו כל ההרים, וכל   ,בשעת מתן תורה  ,המדרש אומר

מצד מעלתו    , ד מהם טען שיש לתת את התורה מעליואח
שלו. ענה להם הקב"ה: למה תרצדון הרים גבנונים, ההר 

סיני,   הר  הוא  לשבתו,  אלוקים  ההרים. חמד  מכל  השפל 
ההר ששתק ולא אמר דבר, כי לא היו מכאן למדנו, דווקא 

ב  לו דווקא  מיוחדות,  המעלות  בחר  לתת  `ו  סיני  בהר   ,
שרק מתוך ענוה ושפלות אפשר   ללמדך  ,עליו את התורה

התורה מצוות  את  הדברים   , לקיים  גאווה.  מתוך  ולא 
רצה לתת את התורה במקום שפל,   `דורשים ביאור. אם ה

התורה להינתן   י ללמדנו מעלות הענווה? יכולה הייתהכד
ואם יש   ,על הר שהוא מקום גבוהבעמק או במישור, ולא  

התורה   הייתה  לגובה  להינתןחשיבות  ההרים   צריכה  על 
שהם גבוהים יותר מהר סיני? ההסבר על כך הוא, דווקא  

הר של  הזה  לקיים ו  ,הצרוף  עלינו  כיצד  מלמדנו  סיני, 



נדרש מאתנו מצוות. כי כדי ל ולקיימה  למוד את התורה 
גוב של  בקיום  עניין  להתגאות  יש  כהר,  ותקיפות  ה 

 מפני בני אדם הלועגים לקיומן.המצוות ולא להתבייש 
מצוות יש לקיים בתוקף, להתגבר על כל ההפרעות.  את ה

אך בד בבד נדרשת גם תנועת הביטול והענווה כסיני, לא 
עניו יכול לקבל   להתגאות במעלות האישיות, כי רק אדם 

 ̀ לכן מזכירה התורה היכן ה  את דברי התורה בשלמותם.
וכן המשנה אומרת משה קיבל   ,דיבר עם משה בהר סיני

שרק בתכונות הדומות למשה שגילם תורה מסיני, ללמדנו  
את המושג הר סיני בשלימות מצד אחד היה אצלו ביטול  
וידע  הכיר  בבד  בד  אך  מאוד,  עניו  משה  והאיש  מוחלט 

כךמ ורק  כך  עצמו.  התורה,   ,עלות  את  לקבל  אפשר 
 ללומדה ולקים את מצוותיה.

 יתרונות בריאותיים של קמומיל 
דלדול מאט    ,רביםבריאותיים  ות  יתרונ לקמומיל   ומונע 

בעצמות    כון לסבול משבריםזה מגביר את הסימצב  .  עצם
לקויה,   גיל   בעיקרומיציבה  את  שעברו  נשים  בקרב 

 הורמון האסטרוגן.   השפעות של ל הבש ,המעבר
סיכונים לסבול מסיבוכים ה ו  רמות הסוכר בדםמפחית את  

הסוכרת למחלת  בעל  ,  שקשורים  הוא  שהקמומיל  כך 
 . השפעה מועילה וחשובה במיוחד לכל מי שחולה בסוכרת

  י מחזור כאבילהפחית  יכולה    ,שך חודש צריכת קמומיל במ
קמומיל  ולהו תה  ששתו  נשים  להקלה.  הרבה ביל  חוו 
 רו לכאבי המחזור שלהן.  לחץ וחרדה שקוש פחות

אחת מההשפעות המועילות הידועות ביותר של הקמומיל 
 לטיפול בחרדות ונדודי שינה.  היא יכולתו

הצטננות  ים סובל או  תה   ?משפעת  לשתות  מומלץ 
דרכי הנשימה. בפלאים  יכולה לעשות    ,כוס אחת קמומיל,  

ולתם  ביכשיותר,  דים שלו כמה  לשאוף את הא  ,כזהבמצב  
 הפחית כאבי גרון.  ל מסייע ולשחרר אף סתום,  

ל בכאבים  ביכולתו  ביניהן טפל  העיכול,  במערכת 
והקאות.  שלשולים,   מיכולתו  השפעה  בחילות  נובעת  זו 
 . דלקתיוצויות, ובנוסף הוא גם אנטי למנוע התכו

לצמח  מומיקה נחשב  ובשל   שעשירל  חמצון,  בנוגדי 
תכונ  לו  יש  דלקתיות  האנטי  שמסייעות  השפעותיו  ות 

העור.   בריאות  על  טבלו לשמירה  ממנו,  חליטה  הכינו 
מטלית בד עדינה בנוזל כשהוא בטמפרטורת החדר והניחו 

השאיאותה   הכוויה.  את על  ו  ותזכ   עליכם  המגבת   רו 
ה על  קצר.  כאבים  בהקלה  זמן  לציין  תוך  יכולתו  יש  את 

אקזמה.   כמו  יותר,  חמורות  עור  בבעיות  מריחת לטפל 
 מסייעת לספק הקלה מסוימת.   , על העורל תמצית קמומי

כ ידוע  מרגיעיםהקמומיל  ערכים  לאנשים ו  בעל  מועיל 
 וים חרדהצב כזה, חו. אנשים במהסובלים מהפרעת חרדה

זה    לעין.  ל סיבה נראיתללא כ  ט באופן עקבי, למרותכמע
חיי רק  לא   של  במשימות  להתמקד  לקושי  להם  גורם 

גופניהיומיום, אלא גם   ים כגון: כאבי ראש,  לסימפטומים 
שרירים.   וכאבי  קמומיל  עייפות  תה  של  במשך  צריכתו 

 שבועות, מביאה לצמצום משמעותי בחרדות.  שמונה
יכול   מול  קמומיל  בהתמודדות  ה לעזור  סרטן. מחלת 

יכולות   הקמומיל  התאים  תמציות  חיוניות  את  לצמצם 
נ  שבקמומיל,  האפיגנין  את    מצא  הסרטניים.  כמעכב 

הת לאוהסראים  צמיחת  תודות  אנטיטניים.  השפעות   תן 
דלקת  נגד  תפקיד  למלא  גם  יכול  הקמומיל  דלקתיות, 

 כרונית שמשחקת תפקיד חשוב בהתפתחותו של סרטן. 

יכאון  על מצבי דיכאון. הד  להקלכול גם לעזור וקמומיל י
החרדות לצד  מתרחש  כלל  שבדרך  מצב  נשים א.  הוא 

דרך במידה רבה יותר את המצב  שצרכו קמומיל, צמצמו  
תוך   הזמן,  במהלך  הדיכאון  את  שמדד  מידה  קנה 

 ההשוואה עם נבדקים שנטלו פלצבו.
עלול גבוה  דם  לב  לחץ  התקף  כגון  לסיבוכים  , לגרום 

א כרונית,  כליות  ספמחלת  מוחיי  ושבץ  לב  תיקת  ה . 
יכול   את לחץ הדם שלכם,  הקמומיל  ולנהל  יכול ולעזור 

 להוריד באופן משמעותי את לחץ הדם הסיסטולי. 
לשט קמומיל  תה  בכוס  מחלות  השתמשו  נגד  הפה,  יפת 

שטיפות פה באמצעות  הגורמות לפלאק בשיניים.    ,חניכיים
את  קמומיל והן  הפלאק  את  הן  מפחיתות  דלקות  , 

 ., כשמשתמשים בו פעמיים ביוםהחניכיים משמעותית
יכולי הקמומיל,  של  והמרפאים  המרגיעים  גם  הערכים  ם 

יש לכך השפעה משככת בפה. ו  לעזור במצבים של פצעים
בדיוק  להיות  יכול  קמומיל,  תה  באמצעות  הגרגור  כאב, 

 מה שיכול להתמודד מול אותם פצעים כואבים בפה.
לצרו ניתן  קמומיל  ביום,  3-4ך  תה  לא  פעמים  יותר   אך 

במיוחד לתגובה אלרגית    יש לזכור שזה עלול לגרוםמזה.  
או    אצל אנשים הרגישים לפרחי החיננית, ציפורני החתול,

אנשים שסובלים מאלרגיה לאבקנים צריכים  האמברוסיה.  
קמומי תה  משתיית  לגרום  להימנע  עלול  שהוא  משום  ל, 

בנוסף,   אלרגיה.  מהתקף  לסבול  תתנו להם  שלא  עדיף 
משום שבדומה לדבש הוא  תות מהתה הזה,  לפעוטות לש

נבגי בוטולינום, שלא פוגעים במבוגרים אך תינוקות  מכיל  
 עותיהם אינם מוגנים מהשפ 

 שגים ביהדות ומ
ערוך סיכום  :  שולחן  ובו  קארו,  יוסף  ההלכה שחיבר  ספר 

 אלה מלוקטים מפסקי ההלכה הכלולים  של פסקי הלכה. 
א את פסקי  מבי, ספרו הקודם של קארו. השו"ע  ית יוסףבב

קצרה בלשון  והוא  ההלכה  לתלמידי    ובהירה  גם  מיועד 
חזור  חכמים הנדרשים לפסוק הלכה, גם לאנשים הרוצים ל

ל וגם  תלמודם  הלכה על  ממנו  וישננו  שילמדו  תלמידים 
וכל הדיונים ע נחשב כספר הבסיס להלכה  למעשה. השו" 
 ספרים שהתחברו אחריו הם נגזרת שלו. ההלכתיים וה 

 ' בשמחהדו את ה עב
חולים.   לביתו גבר מגיע     לאחר שביקר את חותנתו בבית 

  אמא שלך   ?מה שלום אימא שלי  ,שואלת אשתו בדאגה  ,נו
גמור בסדר  להיות  הבעל  הולכת  יומיים   ,משיב  יום  תוך 

לגור   ותבוא  לדבר,  תתחיל  הרגליים,  על  תעמוד  היא 
  ? איך זה יכול להיות  ,קוראת אשתו בתדהמה  ?מה  איתנו.

א שם  מחוברת הייתי  הכרה,  ללא  הייתה  והיא  תמול 
ומונשמתלמכשירי יודע.  ם  לא  הבעל  אני  ניגשתי   ,משיב 

, והוא ענה  היה עם האמא שלךלרופא ושאלתי אותו מה י 
 .לי: תתכונן לגרוע מכל
ֵּי ַהת ְּ זְּ  ֹות ַמנ   ִפל 

 07:00 ת קודשבל ששחרית ש תפילת

 17:30 עם חכם עזרא עייני  שיעור

 18:30    שדקו בתשל שה תפילת מנח

 19:55 קודש  שבתת ערבית של מוצאי תפיל

 07:00 ימי חול  )הודו( ב שחרית פילתת

 18:00 לת מנחה בימי חולתפי

 ום כהן ורה מפי יצחק שלמנחה דברי תלאחר תפילת 

ֵּ לִ  ָערַ ק  ן שָׁ ק חָ ' ִיצְּ ֶעֶבד הךְּ ט וְּ ֹהֵּ  לֹום כ 
ֹוַא"ל   Yitzechak@gmail.com:ד 


