
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 פרשת בחוקותי תשפ"ב
 גליון ב' אלפים י"ב

  הגליון ל"• שנה ל"ח 

  

  

  



  

  

  

  כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זצוקללה"ה מאת תורה דברי

 ÷"ù ïéåòøã àåòø ïãéòá úùøôéúå÷åçá ùúà"î  

•  àìà íáø÷ì øúåé ìãúùä àì ,íîöò íéòéðëî íðéà íøéáàå ïúãù åðéáø äùî äàøùë
÷çøúäì ìàøùé éðáì äåö íäî. 

•  ïéà ,íúåà íéçéëåîù øçà íäéðô íéôéöçîù íéàèåçä úà íéàåøùëã úîàä êøã åäæ
øúåé íìöà ìãúùäì íéëéøö. 

•  äøåúä éë ,'ä éàøé ìöà äøåúä ãåîéì éåáéø éãé ìò àåä åìàë íéàèåç áø÷ì êøãä
äáåùúì íéàèåçä úà úøøåòîå íìåòä ìëá äøäè çåø äòéôùî. 

•  äãéçéä äöòä àéä äøåúä ãåîéì êëá ïäå åîöò éôìë íãàä ïä ,òøä øöéä ìò øáâúäì
åìåë ììëä ìò äáåùú úåøøåòúä òéôùéù. 

•  äáåùú úåøøåòúä åòéôùä äæáå ,úåàø÷î éùåøéôå ùåøã éøáã åøîàù íé÷éãöä êøã
íéòîåùä ìò. 

• íéðá ìò úåáà áì áéùé äæáå ÷åîò ùåøã àéáðä åäéìà øîàé àåáì ãéúòì. 

• úåîå÷îì êìéì áùéç êìîä ãåã  êìä óåñáì ìáà ,äáåùúá íøøåòì éãëá íéàèåçä
åúøåú çëá íøøåòì éãë ùøãîä úéáì. 

•  åøîàðùë éë ,ñåéôå éåöéø éøáã åéä ,ìàøùé éðáì äùî øîàù ïéãéâë íéù÷ä íéøáãä
ìàøùé éðá ìöà äáåùú úåøøåòúä äæá íøâ äùî ìù åéôî. 

•  éãéîìúäíäìù äøåúä éøáã íöò éë øñåî úçëåúá åáøä àì è"ùòá  úà åøøåò
øåáéöä. 

•  ,àåèçì íéøçàì íøåâå íìåòä ìëá äòø çåø òéôùî àèåçäã ,àñéâ êãéàì àåä ïë
åúîùàá åàèçù åìà ìë úà äáåùúì øøåòúù åæë äáåùú úåùòì êéøöå. 

• ìòîî íéîùá øëùäî øúåé óà åìöà áåùç äæå ,úååöî íåé÷á àåä ÷éãöä âåðòú ø÷éò. 

• çú òðëð åøöéù äâøãîì äëåæ íãàùë ÷ø.úåòéðî éìá úååöîå äøåú íéé÷ì ìåëé æà åéú 

 

  

  שליט"אכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק  מאת דברי תורה

êéúåçøåà øùéé àåäå åäòã êéëøã ìëá  

•  åéúåâäðä ìëù ,åäòã êéëøã ìëá íåé÷á àåä 'ä úãåáòá úåîéìùì àåáì êøãä
.äøåú éô ìò åéäé åéúåëéìäå  

• øåú ïá àåäù åéìò äçéëåî åðéà åúåâäðúäù éî.äøåú ìù äúéîàì äëåæ àåä ïéà ,ä  

• .äøåú ãîåì àåäù åéìò úåàøì íéëéøö øéòä áåçøá åëåìéäá íâã ,'åëìú' éúå÷çá íà  

•  éúáì ë"çà êùîð øéôù äøåú ïáì éåàøä ïôåàá éðåìô íå÷îì êìäù øçà êìîä ãåã
.úåéñðë  

• úøøåâ äåöî ìë øùàë ,ïâåäë åéúååöî íà òãéì íãàì ïîéñ ,äîìù úøàôú ÷"äôñî 
.úååöî ãåò íéé÷ì åúåà  

•  éîéá úåìòúäì íãàä ìëåéù ,ïîæ øçàì äòéôùîù ùãå÷ úáù úðéçá àéä çñô
.åðå÷éúë øîù çñôä âç íâù çëåî æà äìòúîùëå ,äøéôñä  

• .íå÷î ìù åðåöø äùåòù çëåî ,úåîéìùá 'úåîéîú' úðéçáá íä äøéôñä éîé øùàë  

• úéáì êùîð àåä éðåìô íå÷îì åúëéìä éøçàù ãåã äàøùë  íâù åì øøáåä ,ùøãîä
.úåéúéîà úååöî äîä íùì åéúåëéìä 



  

  דברי תורה
  מכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זצוקללה"ה

 ÷"ù ïéåòøã àåòø ïãéòá úùøôéúå÷åçá ùúà"î  

אם בחקותי  ה)-ג כו,ויקרא (
תלכו ואת מצותי תשמרו 
ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם 

טח ונתנה הארץ יבולה וגו' וישבתם לב
 בארצכם.

, אם בחקותי (ויק"ר לה, א)רש במד
 (תהלים קיט, נט)תלכו, הה"ד 

חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, 
בכל יום ויום  ונו של עולםאמר דוד, רב

הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית 
דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי 
מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי 

שיבה רגלי אל מדרשות, הה"ד וא
עדותיך. ר' הונא בשם ר' אחא אמר, 
חשבתי מתן שכרן של מצוות והפסדן של 
עבירות, ואשיבה רגלי אל עדותיך. ר' 
מנחם חתנא דר' אלעזר בר' אבינא אמר, 
חשבתי מה שכתבת לנו בתורה אם 

 (כו, ו)בחקותי תלכו, ומה כתיב תמן 
לאיזה  ארלבש ונתתי שלום בארץ. וי

ת רצה דוד המלך לילך מקום ולאיזה בי
בכל יום ויום, ולמה לבסוף הלך לבית 
המדרש, ועוד כמה דקדוקים ישנם 

  בדברי המדרש.

�  

באר בהקדם הכתובים ל
(במדבר טז, במחלוקת קרח ועדתו 

, וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם כו)-יב
בני אליאב ויאמרו לא נעלה וגו', ויחר 
למשה מאד ויאמר אל ה' אל תפן אל 

חתם וגו' הבדלו מתוך העדה הזאת מנ
וגו' וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל 
אהלי האנשים הרשעים האלה וגו'. 

ויקם משה, כסבור  (שם, כה)וברש"י 
  שישאו לו פנים ולא עשו.

מזה הוא, דאף דמתחילה 
היה משה רבינו מחזר 
אחריהם שמא יכנעו וישובו אל ה' ולא 

ום כיון שראה יאבדו ב' עולמות, מכל מק
אותם יוצאים ונצבים בקומה זקופה 
לחרף ולגדף, לא פנה אליהם שוב 
להשתדל ולדבר על לבם, אלא צוה לסור 
מאהליהם, ואז נענשו כאשר ותפתח 
הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם 

. וכעין זה היה אצל דוד (שם, לב)וגו' 
(שמואל א המלך ע"ה עם דואג האדומי 

ועם אחיתופל  כג)-ויא; שם כב, -כא, א
  .יג)-(שם טז, הושמעי  (שמואל ב טו, לא)

דכאשר ישנם רשעים הכופרים 
בתורת משה ומלעיבים במלאכי 
אלקים, אין לזקני ישראל למחול על 
כבודם ולהתבזות בפניהם פעם אחר 
פעם ולהשתדל אצלם שוב ושוב עד 
אשר יתביישו ויחדלו מרוע מעלליהם, 

יחים אותם הם אלא כיון דאחר שמוכ

  בתוה"ק

  איתא

  נראה

  והלימוד

  והיינו



 בחוקותי/  ד

עונים עזות בגאוה וחוצפא, אין להתעסק 
  עמהם יותר.

עומדים לנגד עיני דברי קדוש 
ה' מתלמידי הבעש"ט, בספה"ק 

 (קונטרס ראשון, אות א)יושר דברי אמת 
כי  (ערכין טז, ב)וז"ל, ובאמת אמרו חז"ל 

בדור הזה אין תוכחה, ולא יכול אדם 
מידו להוכיח רק את עצמו או חברו ותל

הנצמדים לקולו באהבה וכו' עכ"ל, 
עיי"ש דבה"ק. והיינו דאין לאדם לומר 
מוסר אלא למי שיודע עליו שישמע לו 
ושרוצה להטיב מעשיו להתנהג כיהודי, 
אבל מי שאינו רוצה להיות יהודי מוטב 
שלא להוכיחו, דכשם שמצוה על אדם 
לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם 

(יבמות סה, ע שלא לומר דבר שאינו נשמ

. לכן כשרואים רשע המעיז פניו נגד ה' ב)
ותורתו ומתחצף אל הצדיקים, צריכים 
להתרחק ממנו ולא להוכיחו יותר, 

אל תוכח לץ  (משלי ט, ח)וכמאמר הכתוב 
  פן ישנאך וגו'.

�  

דיש רשעים כאלו המחרפים 
ומגדפים כלפי מעלה ואינם 
 מקבלים תוכחה, והלב כואב ודואב, עצה
אחת יש לנו והיא לימוד התורה שהיא 
מתשת את כח הטומאה, וכן אמרו חז"ל 

בראתי יצר הרע ובראתי לו  (קידושין ל, ב)
תורה תבלין. וכאשר הקב"ה עוזר לאדם 
והוא יכול לישב בארבע אמות של 
הלכה, הריהו משבר בזה את כח 
הטומאה והיצר הרע בכל העולם כולו 

ים ולא רק אצל עצמו, ואז כל הרשע
  נכנעים מאליהם לקדושה עליונה.

שובה  ג)-(הושע יד, בבכתוב 
ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת 

בעונך, קחו עמכם דברים ושובו אל ה', 
דברים אני מבקש  (שמו"ר לח, ד)ובמדרש 

שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל ה' 
ואני מוחל על כל עונותיכם ואין דברים 

ו דכאשר נוכח אלא דברי תורה וכו'. והיינ
האדם שכשל בעוונותיו והוא רוצה 
לעשות תשובה שלימה, העצה לזה היא 
בלימוד תורה לשמה, דזהו הדרך היחידה 
לבוא לתשובה אמיתית עד שיעיד עליו 

 ין(עיהיודע תעלומות שלא ישוב לחטאיו 

. וכן בתפילת י"ח רמב"ם, הלכות תשובה ב, ב)
מבקשים תחילה אתה חונן לאדם דעת, 

השיבנו אבינו לתורתך, ואחר כך וכן 
  והחזירנו בתשובה שלימה לפניך.

את העצה  (ברכות ה, א)נקטו חז"ל 
של יעסוק בתורה כעצה הראשונה 
שבכוחה יכולים להתגבר על היצר הרע, 
שכן לימוד התורה הוא ראשית 
ההתגברות והנצחון על היצר ורק על ידו 
אפשר להכניע את כוחות הטומאה, 

לומד עמוד גמרא לשמה וכאשר אדם 
ומתדבק בחכמת התורה, והוא מתעמק 

ומדבק עצמו בבעלי  פותבדברי התוס
הקדושים, הריהו נעשה כבריה  פותהתוס

חדשה, וכל המחשבות הזרות והרעות 
מסתלקים ממנו. ורק לפעמים בדלית 
ברירה ומחמת איזו סיבה שאין העצה 
מועלת, אזי יש עוד עצות של יקרא 

ר לו יום המיתה. וכמו קריאת שמע ויזכי
שהוא לגבי האדם בפרטיות, כן הוא לגבי 
הכלל כולו, דבכח התורה הוא משפיע 
התעוררות תשובה על החוטאים 

  בכלליות, בלי שום פעולה נוספת מצדו.

�  

היה דרך הצדיקים גאוני עולם, וכמו 
הגה"ק רבי חיים הכהן ראפפורט 

  ותמיד

  כשרואים

  ויורמז

  לכן

  כן



 ה/  בחוקותי

  (זכר החיים, דרושיםשרואים בספרו  ,זצ"ל

שאמר דרושים ופלפולים בזמני  יב)- א
תשובה והתעוררות כמו קודם תקיעת 
שופר ובשבת שובה, ורק בסוף דבריו 
אמר קצת דברי מוסר ותוכחה, ואף 
דלכאורה באותה שעה היה צריך 
להאריך במוסר ולקצר בדרוש. וזאת כי 
הצדיקים בכח הפלפולים ובכח תורתם 
הקדושה שברו את כח הטומאה, וכך 

יותר בנקל להכניס הרהורי עלה בידם 
תשובה בלב השומעים, ולאחר הפלפול 
כשאמרו איזה דברי מוסר התעוררו כולם 
עד כלות הנפש, ועשו תשובה כזו 
שהעיד עליהם היודע תעלומות שלא 

  ישובו עוד לכסלה.

תלמידי הגה"ק בעל חתם סופר 
זי"ע, שלאחר השיעור בחומש 
רש"י שהיה רבם לומד לפניהם בליל 
שישי ומפרש המקראות באופנים שונים, 
היו מתפללים תפילת ערבית בהתעוררות 
עצומה כמו בליל יום הקדוש, עד 
שהרצפה היתה רטובה מדמעות, וזאת 
כי כח קדושת תורתו עוררה בהם את 
הנקודה הפנימית שבלב וזה הביא להם 
התעוררות לשוב אל ה', מבלי שהוא 

  עורר אותם עם דברי מוסר בפועל.

�  

  אני לחזור ולומר דאי אפשר
לתקן העולם על ידי צעקות 
ומחאות, ומכל שכן לא בקללות 
וחירופים, אלא על ידי שיתאספו יראי ה' 
בבית המדרש לעסוק בתורה ולהתנהג 
בקדושה, דבזה ישפיעו התעוררות 
תשובה בלב כולם ויחלישו את כח 
הטומאה בעולם שלא תוכל להסית את 

  בני ישראל לחטוא.

יהיה לעתיד לבוא קודם ביאת 
 כד)-(מלאכי ג, כגכדכתיב  ,המשיח

הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא 
לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, והשיב 
לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם 
וגו'. דאז יבוא אליהו הנביא דייקא, 

פרשה זו אליהו  (מנחות מה, א)דמצינו בו 
 דושקר הזוהעתיד לדורשה, וכן איתא ב

ואליהו הוא יהיה לי לפה  (פרשת צו, כח, א)
ייתי לתקנא כל אלין ספיקות ולפרקא לון 
בההוא זמנא. ובגמרא מצינו רבות הלשון 
תיקו שהוא נוטריקון ת'שבי י'תרץ 

 ין(ערוך, ערך תק; ועיק'ושיות ו'איבעיות 

  .שמות, ד"ה אלקי אבותיהם) 'מגלה עמוקות, פר

אבות על  זמן להשיב לב
בנים, יבוא אליהו הנביא 
ויקבץ את כולם לבית המדרש וידרוש 
לפניהם דרוש עמוק בחריפות גג על גג 
ויתרץ להם כל הקושיות והאיבעיות, 
ובזה לבד יעורר בהם את כח הדעת 

אף בלא לומר  ,והחכמה לעשות תשובה
דברי תוכחה כלל, כי עצם התורה 
תשפיע עליהם שמעצמם יעלה בזכרונם 

מחשבה דיבור ומעשה אסור שעברו, כל 
ויטיחו ראשם בקרקע בחרטה על 

  עוונותיהם.

בכח תורתו יפעל שהקב"ה 
יקבל את התשובה של בני 
ישראל, וכמו שהמליץ עליהם בהר 

ואתה  (מלכים א יח, לז)הכרמל באמרו 
הסיבות את לבם אחורנית, רצ"ל שהם 
אינם אשמים בחטאיהם, שכן היצר גבר 

ואים בחוש דכאשר נחלש כח עליהם, ור
הטומאה בעולם מיד שבים כולם בלב 

  ונפש לחלותך.

�  

  והעידו

  גילר

  ןוכ

  וכשיבוא

  ואליהו



 בחוקותי/  ו

שאמר דוד המלך, בכל יום ויום 
הייתי מחשב ואומר למקום פלוני 
ולבית דירה פלונית אני הולך, כי היה 
סבור לצאת לשווקים ולרחובות לגדור 
את פרצות הדת, או להיכנס למאורת 

לקלתם פריצים פלונית לתפסם בשעת ק
ולייסרם ולהוכיחם על פניהם, ובכך 
לנסות להשפיע מקרוב על הרשעים 
שיחזרו למוטב. אבל לבסוף נמלך בדעתו 
וחזר בו, והיו רגלי מביאות אותי לבתי 
כנסיות ולבתי מדרשות, והיינו שהלך 
לשם לדרוש בנגעים ואהלות ולעסוק 
בתורה כמו שאליהו הנביא עתיד 

כך יזדלעשות, כי ראה דכאשר האויר 
  ויתקדש ומלאה הארץ דעה את ה',
  אזי המאור שבתורה תחזירם למוטב
  וזה יועיל יותר מכל התוכחות, כי
  עצם התורה תשפיע עליהם אפילו

אם לא ישמעו ולא יבינו את דבריו כלל 
  וכלל.

דמטעם זה לא היה הבעש"ט 
זי"ע מסוגל לשמוע את  דושהק

דברי המוכיחים שהיו בימים ההם, 
היה לייסר את העם בשבט מוסר שדרכם 

בעש"ט עה"ת, פרשת  ין(עיבלשון קשה 

קדושים, אות יד; אגרא דכלה, פרשת דברים, ד"ה 

, וגם ברוב ספרי תלמידי וירצה עוד אומרו)
הבעש"ט לא מצינו דברי מוסר לאיים 
בעונשי הגיהנם וכדומה, כי דרכם היה 
לומר בשולחנם דברי תורה עם פירושי 

בטהרה עד שכל מקראות בקדושה ו
השומעים התעוררו מאליהם לתשובה 
ונפתחו מעיינות דמעותיהם ונתחרטו על 
כל עוונותיהם, ואחר כך ברכו ברכת 
המזון בהתלהבות עד שרעדו קירות 
הבית, ואז היו ניעורים כל הלילה 
בתשובה וכשהגיעו לתפילת שחרית 

נעשו כבריה חדשה, וכל זאת מבלי לומר 
  להם דברי מוסר כלל.

�  

קודם מתן  ו)-(שמות יט, גבכתובים 
תורה, ומשה עלה אל האלקים 
ויקרא אליו ה' מן ההר לאמר כה תאמר 
לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם 
ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא 
אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי 
וגו', ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי 

ני קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל ב
  ישראל.

ותגיד לבני ישראל, עונשים 
ודקדוקין פרש לזכרים, דברים 

כי הלא אין  ש לבארהקשין כגידין. וי
רואים בהמשך הכתובים שאמר להם 
דברים קשים כגידין, אדרבה הוא נצטוה 
לאמר להם דברי חיבה, ואשא אתכם על 
כנפי נשרים ואביא אתכם אלי, והייתם לי 

אתם תהיו לי סגולה מכל העמים, ו
ממלכת כהנים וגו'. עוד כתב רש"י, אלה 
הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, אלה 
הדברים לא פחות ולא יותר. וזה פלא, 

שמשה רבינו ישנה  ה אמינאדמהו ההו
ממה שנצטוה לומר, הלא בכל ביתי נאמן 

  .(במדבר יב, ז)הוא 

(דברים על פי מה שהביא רש"י 

נחומא, (תבשם המדרש  כט, יב)

, למה נסמכה פרשת פרשת נצבים, אות א)
אתם נצבים לקללות, לפי ששמעו ישראל 
מאה קללות וכו' הוריקו פניהם ואמרו מי 
יוכל לעמוד באלו, התחיל משה לפייסם, 
אתם נצבים היום, הרבה הכעסתם 
למקום ולא עשה אתכם כלייה והרי אתם 
קיימים לפניו. והיינו שמשה רבינו דיבר 

ם אל בני ישראל, דאף שהרבו דברים רכי

  זהו

  ואפשר

  מצינו

  וברש"י,

  ויבואר



 ז/  בחוקותי

מכל רא כל עולמים להכעיס את הבו
מקום ברוב אהבתו אותם לא הענישם 

  ועדיין הם קיימים לפניו.

הורה הקב"ה למשה רבינו קודם 
מתן תורה, שלא ידבר אל בני 
ישראל דברים קשים בפועל, כי הלא הן 
עתה יצאו ממצרים ועדיין הם חלושים 

זה מן הראוי בגופם ובנשמתם, ואין 
לייסרם ולהזהירם באזהרת עונשים 
וקללות, כי לא יוכלו לסבול זאת, אלא 
ילך בדרך אחרת ויאמר להם מתוך 
אהבה שיתבוננו כמה הרבה השי"ת 
להטיב עמהם, שעשה שפטים בפרעה 
ובכל מצרים והוציאם משם ביד חזקה 
כשהוא נושא אותם על כנפי נשרים, 
ועכשיו רוצה לעשותם עם סגולה 

מלכת כהנים וגוי קדוש, ואם כה גדולה מ
אהבת השי"ת אליהם היאך יוכלו לחטוא 

  לפניו.

יצאו הדברים מפיו של משה 
רבינו בקדושה ובטהרת הלב, 
השפיעו הדברים לטובה על בני ישראל 
עוד יותר מדברים הקשים כגידין, כי 
דיבוריו ירדו חדרי בטן וחלחלו בכל 

אהבה אבריהם באופן שיעשו תשובה מ
ושלא יהא להם ביכולת לחטוא עוד, 
וכעין המסופר על הרה"ק מראפשיץ זי"ע 
שעורר חוטא אחד לתשובה לא על ידי 
תעניות וסיגופים אלא באמרו לו, אלקים 
שכל כך הרבה להטיב לך היאך היה לך 

וא שפע חיים, רע ין(עיביכולת לחטוא כנגדו 

  .ח"ה, פרשת ויקרא, מאמר ט, אות א) דרעוין

, דיבור הוא לשון אלה הדברים
, ואלה הדברים (מכות יא, א)קשה 

שתאמר להם, ואשא אתכם על כנפי 
נשרים ואביא אתכם אלי וגו', ואתם תהיו 

לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, דהם גופא 
הדברים הקשים כגידין, ולא תצטרך 
לומר להם לא פחות ולא יותר, כי יהא די 
 בדיבורים אלו בלבד לעורר בקרבם

  הרהורי תשובה וחרטה על עוונותיהם.

היה דרך תלמידי הבעש"ט 
לעורר לבבות השומעים  דושיםהק

  אמירה רכה, והיו אומרים להם, בניב
ל חי הקדושים, היאך אפשר לחטוא -א

לפני ה' אשר כה מטיב עמנו, הלא יש לנו 
תורה קדושה ולמה לא נעסוק בה 
ונקיימה. ומשמיעת דברים כאלו נתעוררו 

ומעים כל כך עד שהלכו כמה ימים הש
בבושת פנים על שטנפו עצמם 
בחטאיהם, והתביישו אפילו מפני חיות 

  השדה.
�  

כמו שבכוחו של אדם העוסק 
בתורה והעובד את ה' להשפיע 
קדושה על כל העולם, כן הוא להיפוך 
ח"ו, דכאשר אדם מישראל מטמא עצמו 
בעבירה מגונה במחשכים ובחדרי 

ו מטמא את אויר העולם חדרים, הריה
כולו. והדבר דומה לכלים שישנם בזמננו, 
שאדם מדבר במקום אחד והקול הולך 
למרחוק עד אלפי פרסאות, ובאותו רגע 
שמדבר כאן שומעים את דבריו שם 
בבירור, וזאת על ידי גלי הקול שמגיעים 
לכל העולם, וכן כאשר רשע חוטא או 
שמדבר ניבול פה וליצנות והוללות 

, אזי הטומאה הנוצרת מזה עוברת רח"ל
בכל העולם כולו, וכמו שיורים מקנה 

  שריפה שבכוחו לילך ולהזיק למרחוק.

רואים לפעמים אצל אברכים 
ובחורים יראי שמים שבפתע 
פתאום עולים במחשבתם הרהורים 

  וזאת

  וכאשר

  וזהו

  וזה

  אמנם

  לכן



 בחוקותי/  ח

מגונים, והם מתביישים בעצמם היאך 
הגיעו אליהם מחשבות מטונפות כאלו, 

תלויה בהם אלא  ובאמת אין האשמה
באדם אחר שגרם להם טומאה זו, ויתכן 
דיש לשני בני אדם אלו שייכות 
בשורשם, כגון שהם קרובים או שיש 
קשר ביניהם מגלגול קודם, ועוד הרבה 
סיבות שגורמים לכך דדווקא הוא יהיה 
נפגע ממעשה מגונה של אדם אחר 

  מסויים.

קורה לפעמים אצל אברך 
וררים שבאמצע אכילתו מתע

בקרבו לפתע הרהורי תשובה והוא 
מתחיל להתלהב לעבודת ה' בשלהבת 
קודש, וכל זה בא לו מחמת שבאותה 
שעה עשה יהודי אחר איזה מצוה, 
ופעמים שהיהודי הנ"ל הוא במרחק גדול 
ממנו, שהוא בחוץ לארץ והלה בארץ 
ישראל או אפילו מעשרת השבטים שגלו, 

ו והמצוה שלו מעוררת אותו ואומרת ל
  קום קרא אל אלקיך.

בנוסח הווידוי שהתקינו לומר 
אשמנו בלשון רבים, ולא 
אשמתי, כי על האדם להתוודות גם על 
חטאי מי שנכשל בסיבתו, ויאמר האדם, 
לא די שאני רשע ובריה שפלה אשר 
מרוב פשעי אינני כדאי שהאדמה מתחתי 
תישאני, אלא שבחטאי החטאתי גם 

אנשים חטאו אחרים, ומי יודע כמה 
  באשמתי.

לתקן זאת צריך האדם להרבות 
בתשובה כל כך עד שהתשובה 
שלו תשפיע התעוררות גם על לבבות כל 
אלו שחטאו באשמתו, שיתעוררו גם הם 
לתשובה יחד עמו, וזה יהיה תשובת 
המשקל. וצריך כל אדם להתבונן בזה 

תמיד, שכל העולם הוא עולם קטן, וכל 
בלב אחד, ומה  ישראל הם כאיש אחד

שאחד עושה לטב ולמוטב, נחשב כאילו 
  כולם עשו כן.

�  

שאמר דוד המלך, בכל יום ויום 
הייתי מחשב ואומר למקום פלוני 
ולבית דירה פלונית אני הולך, כי כשראה 
דוד המלך אנשים מישראל שעוברים 
עבירות, אזי בענוותנותו היה תולה 
בעצמו את אשמת חטאיהם באמרו דכיון 

אני חטאתי הושפעו גם הם לרעה ובאו ש
, היינו דרכילידי חטא. ואמר חשבתי 

הדרכים המקולקלים שלי, שהם גרמו 
רעה לאחרים. ולכן רצה לילך למקום 
פלוני ולבית דירה פלונית, כי עליו 
מוטלת החובה להחזירם למוטב מחמת 

  שהוא היה הגורם לחטאיהם.

לבסוף והיו רגלי מביאות אותי 
סיות ולבתי מדרשות, כי לבתי כנ

הבין דהדרך המועילה יותר היא שילך 
לבית המדרש לעסוק בתורה ולעשות 
בכך תשובה לפני הקב"ה, ועל ידי 
התשובה שלו יקויים גם בהם השב לב 
תועים לעבודתך, ויתעוררו גם הם 
לתשובה, ויהא בזה תשובת המשקל, 
דכשם שהוא הכשיל אותם על ידי 

תם לתשובה על ידי עוונותיו, כן יעורר או
  התשובה שלו.

�  

המדרש לעורר בעוד דרך 
לעבודת ה', ר' הונא בשם ר' 
אחא אמר, חשבתי מתן שכרן של מצוות 
והפסדן של עבירות, ואשיבה רגלי אל 
עדותיך. דישנם בני אדם אשר בראותם 

  מאידך

  ומצינו

  ובכדי

  זהו

  אבל

  והמשיך



 ט/  בחוקותי

בספרים הקדושים את עונשי ויסורי 
הגלגולים ואת חומר הדין לעתיד לבוא 

ים את הרשעים בגיהנם וכו', כשמעניש
ולעומת זה רואים את רב טוב הצפון 
לצדיקים בעולם העליון, אזי הם מחשבים 
שכר עבירה כנגד הפסדה והפסד מצוה 
כנגד שכרו, ורואים דטוב יותר להיות 

  נמנה בין עושי מצוה.

אצל הצדיקים יש דרך למעלה 
מזו, שעצם התענוג וההנאה שיש 

שב אצלם כשכר להם בקיום המצוה נח
ותגמול עוד יותר מהשכר הצפון לעולם 

פנים יפות,  ין(עיהבא, וכן פרשו צדיקים 

פרשת דברים, ד"ה עוד יש לפרש; עבודת ישראל, 

 (אבות, שם)את מאמר חז"ל  אבות ד, ב)
שכר מצוה מצוה, דהשכר הגדול לאדם 
המקיים מצוה הוא שיכול לקיים עוד 

 שם, יז)(מצוה. וזהו על דרך שאמרו חז"ל 
יפה שעה אחת של תשובה ומעשים 
טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא, 
דהצדיקים אף שיודעים מה שמתוקן 
להם לעולם הבא, מכל מקום נוח להם 
להיות בעולם הזה כדי שיוכלו לקיים עוד 
מצוות ומעשים טובים, ולא לילך לעולם 
הבא ששם אין להם את תענוג קיום 

  המצוה.

מסוגל להבין כלל  מגושם אינו
וכלל את התענוג הרוחני 
האמיתי שיש לצדיק בעת קיום מצוות, 
וכמו שאי אפשר לסומא לצייר לעצמו 
מאורות שלא ראה מימיו, כי אצל אדם 
פשוט כל התענוגים הם בדברים 
מגושמים ואין להם כל דמיון לתענוג של 
דביקות ואהבת הבורא שמרגיש הצדיק 

ה' אלקיך  העובד ה' באמירת ואהבת את
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. וכן 

כשהצדיק לומד תורה הוא מרגיש בעולם 
הזה מעין טעם עולם הבא בבחינת 

  .(ברכות יז, א)עולמך תראה בחייך 

כעין הידוע מה שכתב זקה"ק זי"ע 
(פרשת ויקרא, ד"ה אדם בישמח משה 

שנתגלה לו בחלום ענין הגן  כי יקריב מכם)
 ין(עיים, והמעשה היה עדן של התנא

שרצה לראות  תהלה למשה, ד"ה חזיונותיו)
הגן עדן של התנאים והוליכו אותו 
בחלום לבית גדול וראה זקן אחד לומד 
אצל סטענדער, ושאל זקה"ק להמוליך 
אותו האם זהו גן עדן של התנאים, 
והשיבו שהתנא אינו נמצא בגן עדן אלא 

זהו ענין . והגן עדן נמצא בתוך התנא
מוק עמוק מסתרי תורה, אבל בפשטות ע

יש לומר דבשביל התנא לא היה שייך 
תענוג יותר גדול מאשר לישב וללמוד 
תורה יומם ולילה, ולא שייך אצלו צער 
גדול מאשר לא לעשות את רצון הבורא 
ב"ה, ולכן הגן עדן שלו הוא כשיכול 

ין שפע חיים (עילעסוק בתורה באין מונע 

  .יא)-, מאמר ד, אות טותיבחוק 'פררעוא דרעוין, 

, דישנם חשבתי דרכיהמדרש, 
בני אדם שהם בגדר חשבתי מתן 
שכרן של מצוות והפסדן של עבירות, 
שעושים חשבון דטוב להם לקיים מצוות 
ולילך בדרך ה' מחמת השכר הצפון 
להם. והסמיך זאת המדרש לפסוק, אם 
בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו, ונתתי 

ונתנה הארץ יבולה וכו', גשמיכם בעתם 
דהיינו לקיים מצוות בזכות כל הטובה 
והברכה שזוכים להם. אבל דרך הצדיקים 

, רצ"ל ואשיבה רגלי אל עדותיךהוא 
שעצם קיום המצוות והעדות נחשב 
אצלם לשכר כי הם מרגישים בהם 
עריבות ומתיקות, ואין לך שכר גדול 

  אולם

  ואדם

  וזהו

  ואמר



 בחוקותי/  י

מזה, וכל שאר התענוגים למעלה ולמטה 
וכאפס לעומת התענוג  המה כאין

שמרגישים בלימוד התורה ובקיום 
  מצוות.

�  

הוסיף המדרש, ר' מנחם חתנא דר' 
אלעזר בר' אבינא אמר, חשבתי מה 
שכתבת לנו בתורה אם בחקותי תלכו, 
ומה כתיב תמן, ונתתי שלום בארץ. כי 
הנה כל איש ישראל רוצה להתנהג 
בקדושה ולילך בדרך התורה, אך רבים 

יעות והעיכובים כמאמרם ז"ל הם המנ
גלוי וידוע לפניך שרצוננו  (ברכות יז, א)

לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה, 
(מיכה ד, ואף הקב"ה אומר ואשר הרעותי 

אני גרמתי שבראתי להם יצר הרע  ו)
, ואיך יוכל בשר ודם (ברכות לב, א וברש"י)

צעיר לימים שרתיחת הדמים בוער בו 
  ע כזה.לעמוד כנגד יצר הר

דגם בזקנותו אין היצר הרע 
מרפה ממנו, כמובא במדרש 

בנוהג שבעולם אדם גדל עם  (ב"ר נד, א)
חברו שתים ג' שנים בכרך, והוא קושר 
לו אהבה, וזה [היצר הרע] גדל עם אדם 
מנערותו ועד זקנותו, אם מצא בתוך 
שבעים הוא מפילו, בתוך שמונים הוא 

 תהלים עא, ט)(מפילו וכו'. ולכן מבקשים 
ככלות כוחי אל  לעת זקנהאל תשליכני 

תעזבני. וכל אדם יכול לראות בעצמו 
בכל שנות חייו עד כמה יצרו הרע 
מעמיד לו מניעות ומכשולות בכל צעד 

  ושעל.

לך אדם מישראל שאינו מרגיש 
דעדיף אצלו ללמוד תורה ולילך 
בדרכי ה' מאשר לחטוא ולפשוע, וטוב לו 

מאשר לרדוף אחר התאוות לקיים מצוות 

ולהיטמא בזה ובבא, אבל מה יעשה 
שהטומאה אינה מניחה לו והוא ניצב 
חסר אונים להילחם עמה, ובפרט שהיא 
מכניסה במוחו מחשבות ורעיונות מגונים 
ואין לאל ידו להושיע, ולא בכדי אמרו 

אין אדם עובר עבירה  (סוטה ג, א)חז"ל 
  אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות.

�  

על ידה יוכל אחת יש לאדם ש
  להתנהג בדרכי התורה,
וזאת כאשר יעזור לו השי"ת ויקויים בו 

ברצות ה' דרכי איש  (משלי טז, ז)הכתוב 
(ב"ר, גם אויביו ישלים אתו, ודרשו חז"ל 

אויביו זה היצר הרע, וכמו שהיה  שם)
אצל האבות הקדושים שלא שלט בהם 

ברכות,  (בבא בתרא יז, א; ירושלמייצר הרע 

, וכמו רבי מאיר ורבי פרק ט, הלכה ה)
עקיבא שהכריזו בשמים הזהרו בהם 

  .(קידושין פא, א)ובתורתם 

לאדם שלוה ומנוחת הדעת 
מיצר הרע כמו אדם 
הראשון ששמשוהו מלאכי השרת ואשר 
אלמלא חטא היו שני נחשים עומדים 

, וכאשר (סנהדרין נט, ב)לשרתו בכל עת 
ם השונאים בגשמיות, יסתלקו ממנו ג

וישב בכבודו של עולם כאברהם אבינו 
(ב"ר שהמליכוהו אומות העולם עליהם 

וכיעקב אבינו שישב י"ז שנים על  מב, ה)
(תרגום יונתן, בראשית מט, א; דרגשא דדהבא 

, אזי זוה"ק, פרשת ויחי, ח"א דף רטז, ב) יןועי
ין שפע חיים רעוא (עייוכל להתנהג כיהודי 

  .ז)- , מאמר יא, אות אבחוקותי תפרשדרעוין, 

, דרכיוראיתי חשבתי שאמר דוד, 
רצ"ל שישנם ב' דרכים העומדים 
לפני האדם, דרך הטוב ודרך הרע, 

  עוד

  ובאמת

  ואין

  קוהת

  דכשיהיה

  זהו



 יא/  בחוקותי

והייתי דואג איך אפשר לזכות ולילך 
בדרך הטובה והישרה ולא להתפתות 
לדברי היצר. והסמיך המדרש, חשבתי 

בחקותי  מה שכתבת לנו בתורה אם
א מלבד חוקי ה' ישנם עוד תלכו, כי הל

קים אחרים, ואיך אפשר לעמוד בפני וח
הנסיונות כאשר דרך הטומאה פתוחה 
לפני האדם והיצר בוער בו כתנור. ואמר, 

, דזהו ונתתי שלום בארץמה כתיב תמן 
קות ה' ויהא והבטחה לאדם שאם ילך בח

עמל בתורה לשמה, אזי לא יירא מיצר 
אויביו הרע, כי ברצות ה' דרכי איש גם 

  ישלים אתו.

שהאדם צריך לעמול מתוך 
טורח ויגיעה בעבודה קשה 
משך כמה שנים, ורק לאחר מכן יזכה 
בסופו של דבר שאויביו ישלים אתו ואז 
יכיר את ערך התורה אשר מתוק האור 
לעינים, ויראה כי כל תענוגי העולם 
נחשבים כזבל מאוס לעומת התענוג 

וכן אמרו האמיתי של התורה הקדושה. 
דהעוסק בתורה לשמה  (אבות ו, א)חז"ל 

התורה נותנת לו מלכות וממשלה, והיינו 
שיוכל להיות מושל ביצרו ולא יצטרך 
להילחם עמו בכל עת, ויקויים בו בחינת 
ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד 
מכל טומאה, ואז ירגיש את מתיקות 

  התורה והמצוות.

ם המלך היה מחשב בכל יו
ויום תחבולות מלחמה היאך 
להכניע את יצרו שלא ילחם עמו כל כך, 
קיים ואשיבה רגלי אל עדותך, דזהו 
העצה המובחרת שיהיה שלום בארץ 
ושכל האומות והקליפות יהיו נכנעים 

  לפני בני ישראל.

�  

קדושים כבר מכינים עצמם 
לקראת קבלת התורה, ומן 
הראוי שיתחילו כבר ללמוד תורה 

ה, כדי שעל ידי זה יהא לנו היכולת לשמ
לבקש מהשי"ת בזכות התורה, והתורה 
תתן עוז למיכאל סניגורן של ישראל, 
ובזמן שהקול קול יעקב אין הידים ידי 

, ובקרוב נזכה (ב"ר סה, כ)עשו שולטות 
שיבוא אליהו הנביא והשיב לב אבות על 

  בנים ולב בנים על אבותם.

 שמעולם לא היתה התגברות
הטומאה כל כך כמו בזמננו, 
והמצב הולך ומחמיר יותר ויותר, ואנו 
זקוקים לניסים מן השמים שיקויים בנו 
ברצות ה' דרכי איש, ולשם כך צריכים 
ללמוד תורת אמת ולומר תהלים. וגם 
בגשמיות עת צרה היא ליעקב וצריכים 

יגדיל תורה  (ישעיה מב, כא)לקיים הכתוב 
עשות משמרות ויאדיר, והיה מן הראוי ל

של שיעורי תורה כמו שעושים אצלנו 
בארץ ישראל, אבל לא באופן שיגרם מזה 
ביטול תורה ביום תמורת שעות הלילה, 

מדרש לא ישאר האלא להקפיד שבית 
ריק מלומדי תורה ביום ובלילה, ואפשר 
להציע ולבקש גם בקהלות אחרות 

(תהלים כ, שינהיגו זאת, ואז יקויים הכתוב 

ב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אלה ברכ ח)
ה' אלקינו נזכיר. וכשיעשו כן יחיש 

  הקב"ה זמן גאולתנו.

השי"ת שיושפע עלינו שפע 
קדושה ונזכה לקדש רמ"ח 
אברינו ושס"ה גידנו לה', ויהא לנו 
היכולת להתנהג בקדושה ובטהרה, 
והקב"ה ישפיע עלינו בני חיי ומזוני רויחי, 

  ימינו אמן.וניגאל גאולת עולם במהרה ב

  

  ופעמים

  וכשדוד

  ישראל

  ובפרט

  יעזור



 בחוקותי/  יב
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והשיג לכם דיש  ה), ויקרא כו(
את בציר ובציר ישיג את 

בע וישבתם וזרע ואכלתם לחמכם לש
  .לבטח בארצכם

צריך ביאור מה השייכות של 
 'ואכלתם לחמכם לשובע'

  '.וישבתם לבטח בארצכםל'

תנא תוב בלפרש על פי מה שכ
וז"ל,  )פרק ג, זוטא(דבי אליהו 

מעיד אני עלי שמים וארץ שלא נתקבצו 
בני אדם למיתה ואין כל בריה יורד לידי 

וכו' צער אלא מתוך אכילה ושתיה 
עיי"ש. היינו שצריך האדם לקדש ולטהר 
עצמו באכילתו שתהא בלתי לה' לבדו, 
רק כדי לקיים רצון הבורא ית"ש ולא כדי 

  תו.למלאות תאוו

היה חטאו של אדם הראשון שאכל 
 ו), בראשית ג(מעץ הדעת, ככתוב 

ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי 
תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל 

ו ותאכל ותתן גם לאישה ותקח מפרי
, ובגין חטא זה הביא מיתה עמה ויאכל

ומעץ הדעת  יז) ,ב(שם לעולם, ככתוב 
ם אכלך ממנו כי ביוטוב ורע לא תאכל 

. ומני אז מתהלך האדם ממנו מות תמות
עלי אדמות בפחד תמידי של מיתה, 
וצריך האדם לתקן חטא זה של אדם 
הראשון על ידי כך שתהא אכילתו 
בקדושה ובטהרה, וממילא לא יצטרך 

  לפחד ממיתה שנגזרה בגין חטא הנ"ל.

והשיג לכם דיש שאמר הכתוב, 
, את בציר ובציר ישיג את זרע

שיהיה לכם אוכל בשפע וברווח,  היינו

, בעוואכלתם לחמכם לשואף על פי כן 
תדקדקו לאכול רק לשובע ולא כדי 
למלאות תאוותכם. ולזה כתיב 'לשובע' 

שכתב החתם סופר כמו  -  ולא 'בשובע'
 מאמר חז"ללפרש  מט) מן(שו"ת או"ח סי

אמרו מלאכי השרת לפני  ), ב(ברכות כ
ורתך רבונו של עולם כתוב בתב"ה, הק

חד, והלא ואשר לא ישא פנים ולא יקח ש
אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה' 

אמר להם וכי לא אשא פנים  ,פניו אליך
שכתבתי להם בתורה ואכלת  ,לישראל

יך, והם קושבעת וברכת את ה' אל
, קדקים על עצמם עד כזית ועד כביצהמד

שבאמת הם שבעים מאכילת היינו 
דקים אלא שמחמירים ומדק ,קימעא

בעצמם להוסיף ולאכול עד כזית וכביצה 
ויותר  ,א לידי חיוב ברכת המזון בודאיולב

וזה הכוונה  - מזה אינם אוכלים עיי"ש
'לשובע' שידקדק לאכול רק כדי שביעה 

, וישבתם לבטח בארצכםולא יותר, ואז 
לא תצטרכו לפחד ממיתה שנאמרה על 

  עון האכילה כנ"ל.

יש לפרש, דהנה חטא אדם 
הראשון גרם לגירושו מעולם 

וישלחהו  )כד-כג, ראשית ג(בהעליון, ככתוב 
ויגרש את האדם וגו' ים מגן עדן קאלה' 

וגו', בים ווישכן מקדם לגן עדן את הכר
ובתיקון חטאו של אדם הראשון על ידי 
אכילה בקדושה ובטהרה ורק לשובע 
יכולים אנו לחזור לעולם העליון ולזכות 

ור לארץ ישראל. לגאולה השלימה ולחז
 בעוואכלתם לחמכם לשועל זה נאמר 
, וישבתם לבטח בארצכם כנ"ל, אשר אז

תוכלו לשוב לארץ ישראל ולשבת עליה 
  בבטחה.

  בתוה"ק

  לכאורה

  ונראה

  וזה

  וזה

  עוד



 יג/  בחוקותי
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קמת נקם ועליכם חרב נ
ברית ונאספתם אל עריכם 
ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד 
אויב. בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר 

בתנור אחד והשיבו  נשים לחמכם
 לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו.

  כו)-(ויקרא כו, כה

ידוע שכל דברי התוכחה מלאים 
בברכות מהשי"ת, אלא זו מתנת 
אלקים שהסתיר את הברכות ונראים 
כלפי חוץ כקללות כדי שנירא ונתעורר 

  ונעשה תשובה.

נראה לפרש, דהנה מצינו פי זה 
ינו מקומות ש'עליכם' היבהרבה 

 ,עליכם והבאתיהכוונה  בגללכם, וזו
 חרבאשלח על הגויים  בגללכםרצ"ל 
שאנקום מהם על  ,ברית נקם נוקמת

שהפריעו לכם ללמוד תורה הנקראת 
אם לא  (ירמיה לג, כה)כדכתיב  ,ברית

 ראבריתי יומם ולילה וכו', וכדאיתא בגמ
כיון שגלו ישראל ממקומן אין  ב), (חגיגה ה

  ל מזה.לך ביטול תורה גדו

 אל ונאספתם ,הכתוב
שיהיה כבר קיבוץ  ,עריכם

גלויות וקיבוץ נדחי ישראל, וכולם יחזרו 
  אל ארץ ישראל.

דבר בתוככם ונתתם ביד 
היינו הדבר שרציתי  ,אויב

ו לשלח בכם אתן ביד אויביכם, כמ
שישראל מעבירים  דושקר הבזוהשכתוב 

דף ח"א  "ש(עייהעונש מעליהם על הגויים 

 סחקעד, ב, ובח"ג דף דש, ובתיקו"ז תיקון כב דף 

  .א, וע"ע בפנ"י לב"ק נ, א בד"ה בגמ' אמרו לה)

 רוש,פי ,לכם מטה לחם
שאשפיע לכם הרבה לחם, 

(בראשית  המשבירמלשון ויוסף וגו' הוא 

ואפו עשר נשים לחמכם בתנור . מב, ו)
שתהא ברכת ה' שיהיה  רוש,פי ,אחד

מרובה ולא יצטרכו מועט המחזיק את ה
 ,והשיבו לחמכם במשקללעשר תנורים. 

טוב שיהיה ל כך שתאפו לחם כ רוש,פי
יקר כמו זהב ששוקלים במשקל מרוב 

  חשיבותו.

שתהיה ברכת  ,ולא תשבעו
ה' שאפילו שלא יאכלו ממש 

יהיו שבעים מלימוד ילו הכי כלום, אפ
התורה ומעבודת השי"ת, שלא יצטרכו 

היה כולו רוחני ותמיד אפילו לאכול שי
בין  ואכלתם ה שאמר,יהיו שבעים, וז

בין שלא תאכלו, תמיד  ולא ,שתאכלו
  .תשבעו

ואפו עשר נשים  שר לומר,אפ
דייקא הנשים  ,לחמכם בתנור אחד

יאפו, כי הגברים ילמדו כל היום תורה 
ולא יהיה להם זמן לאפות, ורק נשי דלאו 

וד בני תורה נינהו הם יאפו להם מעט מא
כי לא יצטרכו הרבה לחם, משום שיהיה 

והשיבו אוכל קימעא ומתברך במעיו. 
האנשים שכבר  רוש,פי ,לחמכם במשקל

יאכלו לחם הם יאכלו במשקל, היינו 
פת  (אבות ד, ד)מעט מאוד כמו שמצינו 

במלח תאכל ומים במשורה תשתה. 
(ועיין בגיטין והנה כתב בספר הישר לר"ת 

וות הוא , שעיקר שבירת התאא) ,ע
במאכל ומשתה, לכן לא יאכל אדם אף 
פעם לשובע ממש שתמיד יישאר משהו 

ואכלתם ולא  ,עיי"ש. וזהו שממשיך
שלא תרצו אף פעם לאכול כדי  ,תשבעו

  שביעה ותשברו את התאוות כנ"ל.

á ÷"ã êåúî]è"äåù  
[ä"ëùú éúå÷åçá 'øô ÷"ù ìéì  

  והבאתי

  הנה

  על

  וממשיך

  ושלחתי

  בשברי

  ואכלתם

  עוד



 בחוקותי/  יד

  

éúå÷åçá úùøô ÷"ù ìéìá ùåøã êåúî  

ו ואת מצותי תי תלכוקובח
 .ויקרא כו, ג)( תםותשמרו ועשיתם א

צריך לבאר האריכות וכפל הענינים, ועיין 
  רש"י ואור החיים הקדוש.

בי ר )ב ,(מכות י ראבהקדם הגמ
בן לקיש פתח לה  שמעון

כשהיה רש"י: [פתחא להאי פרשתא מהכא 

 ,]רוצה לדרוש בפרשת רוצחים היה מתחיל כן
נה לידו וגו' ים אקואשר לא צדה והאל

כאשר יאמר משל הקדמוני  ,)יג ,(שמות כא
, )יג ,כד '(שמואל אמרשעים יצא רשע וגו' 

משל הקדמוני היא התורה שהיא משל [רש"י: 

והיא אמרה  ,שהוא קדמונו של עולם הקב"ה

ים אנה לידו קוהאל ,והיכן אמרה ,מרשעים יצא רשע

אלא  ,ממציא מכשול לאדם לחטוא הקב"הוהיאך 

במה הכתוב , וכו'] שהיו שניהם רשעים ל ידיע
 ,בשני בני אדם שהרגו את הנפש ,מדבר

לזה  ,אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד
מזמינן  הקב"ה ,אין עדים ולזה אין עדים

זה שהרג במזיד יושב תחת  ,לפונדק אחד
וזה שהרג בשוגג יורד בסולם  ,הסולם

 ,זה שהרג במזיד נהרג ,ונפל עליו והרגו
בדרך שאדם  וכו', גג גולהוזה שהרג בשו

וכו' עיי"ש.  רוצה לילך בה מוליכין אותו
ועמדו המפרשים דאיך ולמה באה לידו 

  ההריגה הראשונה בשוגג.

נראה דלזה הכוונה במה 
בדרך שהסמיך המימרא 

, שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו
בא לטמא  )ב ,(יומא לחוהיינו כהא שאמרו 

 ,יעין אותופותחין לו בא לטהר מסי
נה לצדיק ולא יא )כא ,(משלי יבוכדכתיב 

 שמואל א' ב, ט)(וגו', וכן הוא אומר כל און 
שאין הקדוש ברוך , רורגלי חסידיו ישמ

, )א ,(נדרים י הוא מביא תקלה על ידיהם
ורק בגלל היותו בעל נפש לא מטוהרה 

ועיין דברי חיים (בא לידי מכשול של שוגג 

ל מרשעים יצא , ואף זה בכללשבת שובה)
 ועיין חידושי אגדות מהרש"א, וערוך לנר)(רשע 

  דגם המכשול בשוגג לחטא יחשב.

דרך זה יש להסביר שיטת הש"ך 
נבלה דנכרי שחיטתו  ב) ,יור"ד ב(

אינו עובד עבודת  לואפי מדאורייתא
דאפילו , והביא ראיה מהא כוכבים

ישראל מומר לכל התורה חוץ מעבודת 
ו אסורה מן כוכבים ושבת שחיטת

עובד כוכבים  ל שכןכ א) ,חולין ה(התורה 
עיי"ש.  שאינו עובד עבודת כוכבים

ובהגהות רעק"א שם השיג עליו דהא 
, ועל מקרי בר זביחה כיון שמצווה על כך

כרחך דאין פסולו אלא מדרבנן עיי"ש 
. ולפענ"ד יש א)סימן ובשו"ת חתם סופר יור"ד (

נן לומר דכיון שהוא מומר וחוטא חיישי
  ,יפה טשלא יעלה בידו לשחוטובא 

וכיוצ"ב ה רמאו הג הייהש בא לידיוי
מא טהבא לכי  ותהא שחיטתו נבלה,

  .חין לותפו

תי תלכו ואם בחקשרמז הכתוב 
לעסוק בתורה  ואת מצותי תשמרו

ועשיתם ולשמור כל מצוותיה, או אז 
שחפץ ה' בידכם יצלח לעשותם  תםוא

ב כהלכתם בשלימות. כדוגמת מה שכת
שהרמב"ם  ג, מהד"מ שם ג) ,תנט 'סי(המג"א 

מצות לתנור שהיה רחוק ההיה שולח 
עיי"ש, וכנראה  יותר מט"ו בתיםמביתו 

שברוב קדושתו היתה לו שמירה דלעילא 
שלא יבואו המצות שלו לידי חימוץ. 
ולהורות נתן הכתוב כאן דלא יתכן 
עשיית המצוות אלא למי שהולך בחוקות 

ו, כי בלי סייעתא ה' ושומר כל מצוותי
דשמיא אי אפשר ליזהר כראוי בדקדוקי 
מצוות ולהשמר ממכשולות, אם ה' לא 

  ישמר עיר שוא שקד שומר.

  אם

  ויבואר

  ובפשטות

  על

  זה



 טו/  בחוקותי

  
  

  

  דברי תורה
  שליט"אמכ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק 

êéúåçøåà øùéé àåäå åäòã êéëøã ìëá  

תי ואם בחק )ויקרא כו, ג(
תלכו ואת מצותי תשמרו 

  .ועשיתם אותם

כו יכול זו קיום לתי תואם בחק
כשהוא אומר ואת  ,המצות

 ,מצותי תשמרו הרי קיום המצות אמור
 ,ומה אני מקיים ואם בחוקתי תלכו

ריך ולכאורה צ .שתהיו עמלים בתורה
, דהלא גם לימוד התורה הוא אחד ביאור

 )דברים ה, א(מתרי"ג מצוות, וכדכתיב 
ולמדתם אותם, ולמה יצא מן הכלל 

י עצמו. ועוד עמדו לבאר למה כדבר בפנ
ה ליה נקט הלשון אם בחקותי תלכו, דהו

את חקותי תקיימו או תעשו למימר 
וכדומה. וכן יש לדקדק באומרו ואת 

  מצותי תשמרו, ולא ומצותי תשמרו.

אם בחקותי  ,(ויק"ר לה, א)במדרש 
 )תהלים קיט, נט(הה"ד , תלכו

 ,חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך
בכל יום ויום  ונו של עולםרב ,אמר דוד

הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית 
והיו רגלי  ,דירה פלונית אני הולך

מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי 
הה"ד ואשיבה רגלי אל  ,מדרשות
והענין תמוה, דבפשטות נראה  .עדותיך

שהיה בדעתו לילך למקומות אחרים 

והלא מלבד בתי כנסיות ובתי מדרשות, 
זה נראה כעוזב חיי עולם ועוסק בחיי 
שעה, וח"ו לתלות בו בוקי סריקי כאילו 
חפץ לילך למקומות זרים ולעקור רגליו 

  מבית המדרש מקום תורה ועבודה.

התנהגות ראויה של לומד 
תורה גם בעוסקו בצרכיו 

  הפרטיים

דרש בר , )ברכות סג, א(חז"ל 
קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל 

בכל דרכיך דעהו  ,רה תלוין בהגופי תו
. והיינו )משלי ג, ו( והוא יישר ארחותיך

רוצה לקבל על עצמו עול שאדם ד
צריך לידע  ,מלכות שמים ועול תורה

שהוא עושה רצון ה' בשעה לא די בזה ד
מתפלל הוא שכ ,דושהעוסק בתורה הקש

 כראוי או כשעושה אחד מהמצוות
תפילין וציצית  המפורשות בתורה כמו

לקנות דבזה לבד אי אפשר  מה,ווכד
ולהיות מלגיונו של  בעבודת ה' שלימות

ו ית"ש הוא כלל גדול בעבודת ןכשמלך, 
' השויתי  )תהלים טז, ח(מה שנאמר  לקיים

, והיינו גם בעוסקו בצרכי תמידלנגדי 
הרשות ובשעה שאינו נמצא בין כותלי 

  בית המדרש.

  בתוה"ק

  ,ברש"י

  איתא

  אמרו



 בחוקותי/  טז

בשם  )אורח חיים א, א(כתב הרמ"א 
שויתי : )חלק ג, פרק נב(בוכים המורה נ

ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה 
ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני 

ים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו קהאל
ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו 
ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, 
ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם 

בורו במושב אנשי ביתו וקרוביו, כד
כשישים האדם אל לבו  ל שכןהמלך. כ

שהמלך הגדול הקב"ה, אשר מלא כל 
הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, 

אם יסתר איש  (ירמיה כג, כד)כמו שנאמר 
במסתרים ואני לא אראנו נאם ה', מיד 
יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת 

  .ובושתו ממנו תמיד

האדם גם בלכתו בדרך צריך 
, שהוא בן תורהעליו שיכירו וידעו 

 גםאלא  מפשוטי עם,אין דברינו שכן 
אלו שעוסקים בתורה כל היום אל ידמו 

אפשר לקנות לבד בזה דבעצמם 
הוא  עיקר השלימותדכאמור  ,שלימות
וסקו גם בעדבכל דרכך דעהו, בקיום 

ושגם מי עומד  ידע לפניבצרכיו הפרטיים 
שיהא שם פן באונימוסי תורה אז יתנהג ב

ויראו בו את קיום , ושמים מתאהב על יד
דרכיה דרכי נועם וכל  )משלי ג, יז( הכתוב

, רצ"ל שבכל דרכיו ובכל נתיבותיה שלום
נתיבותיו, וגם מה שאין להם שייכות 

, יראו בו דרכי דושהבמישרין לתורה הק
  נועם ושלום כדת של תורה.

  התנהגות בדרך התורה
  בכל מקום ובכל זמן

זה שכאשר הוא נמצא בבית כ
המדרש הוא עוסק בתורה 

ומתפלל, ואילו בצאתו החוצה הריהו 
מתיר לעצמו להתנהג בזלזול כלפי 
אחרים, או שמתנהג כפורק עול מלכות 
שמים באופן שאינו ראוי לבן תורה, 

וצאו וראו מה  ,הריהו מחלל שם שמים
בריות אומרות עליו. ובאופן כזה בוודאי 

גיע לשלימות בעבודת לא יעלה בידו לה
ה' ולא יזכה לכתרה של תורה, שכן 
התורה והעבודה צריכים להשפיע עליו 
שיראו את מורא ה' שבו בכל הליכותיו 
והנהגותיו, בכל תנועותיו ובכל עסקיו, הן 
בשבתו בבית המדרש, הן בביתו והן 
בלכתו ברחוב העיר, שתמיד תהיה יראת 
ה' לנגד עיניו ובכל מצב שהוא ידע את 
המעשה אשר יעשה כדת של תורה 

  .בדרך ארץ ומדות טובות

, תלכותי ואם בחק שאמר הכתוב,
רצ"ל דגם כשהולך ברחוב העיר 
ואינו נמצא בבית המדרש, תהיה הליכתו 
וכל הנהגתו על פי חוקי התורה, אזי יזכה 

, דכיון ואת מצוותי תשמרושיקויים בו 
שמקיים בכל דרכיך דעהו יהיה ממילא 

ואת יים כל המצוות. ולכן נאמר נמשך לק
מצותי תשמרו, ולא ומצותי תשמרו, 

, ברכות לו, ב ועוד) יןעי(דאת הוא לשון טפל 
והיינו דגם דברים שאינם עיקרי תורה 
וגופי מצוות אלא נראים כדברים טפלים, 
גם אותם צריכים לעשות על פי חוקי 
התורה, וכאשר ידקדקו בדברים האלה 

  מצוות באופן הראוי.יזכו לקיים גם גופי ה

בכל יום ויום הייתי אמר דוד המלך, 
מחשב ואומר למקום פלוני ולבית 
דירה פלונית אני הולך והיו רגלי מביאות 

, דכיון אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות
שכל הליכותיו למקום פלוני ולבית דירה 
פלונית היו אף הם על פי התורה וחוקיה, 

  כן

  לכן

  אדם

  זהו

  וכן



 יז/  בחוקותי

ראו עליו את כי בכל מעשיו ופעולותיו 
מורא שמים וקיום רצון ה', לכן התוצאה 
של כל אלו הפעולות היתה שרגליו 
הוליכו אותו לבתי כנסיות ולבתי 
מדרשות לקיים שם גופי התורה 

  בשלימות הראויה.

  קיום מצוה כהוגן
  גוררת לקיום עוד מצוות

 תובשכה בהקדם מ ש לומר,י
שמיני (בספה"ק תפארת שלמה 

 אדם, דכאשר )נה ימיםעצרת, ד"ה שמ
מצוה על איזה רוצה לבחון  מישראל

 , אם קיים אותה כהוגן והיאשעשה
ו אם המצוה הז תבונןשי ,סלקא לעילא

מעוררת את לבו ברשפי אש וגוררת 
ומושכת אותו לקיים עוד מצוות. וכגון 

 )שמות יג, ט(במצות תפילין שנאמר בה 
וגו', צריך למען תהיה תורת ה' בפיך 

אחר קיום מצות תפילין הוא  לבדוק אם
נמשך ללימוד התורה. ולאחר מצות 

למען  )במדבר טו, מ(ציצית שנאמר בה 
תזכרו ועשיתם את כל מצותי וגו', צריך 
לבדוק אם נמשך לקיום עוד מצוות. ואם 
נוכח שאין הדבר כן, אזי צריך למשמש 
במעשי מצוותיו ולבדוק למה אינם 

  משפיעים לטובה, עיי"ש דבה"ק.

, )אבות ד, ב(פי זה יבואר מאמרם ז"ל 
בן עזאי אומר, הוי רץ למצוה קלה 

שמצוה  ,רהיכבחמורה ובורח מן העב
 ,רהירה גוררת עביגוררת מצוה ועב
. רהירה עביושכר עב ,ששכר מצוה מצוה

דהדרך לאדם לבחון אם הוא מקיים 
מצוות באופן הראוי ומדקדק בקלה 

 מצוה גוררת מצוהכבחמורה, כאשר 
הולך תמיד מחיל אל חיל ממצוה  והוא

, שכר מצוה מצוהאחת לחברתה. וזהו 
דכאשר מקיים מצוה כהלכתה, הריהו 
זוכה לשכר שלבו נמשך לקיים עוד ועוד 
מצוות. ולהיפוך כאשר אין המצוה 
כתיקונה, שאז אינו בא לידי מצוה אלא 

  לידי עבירה.

) כ"ק אאדמו"ר (שליט"אביאר 
(ויקרא וב הכתעל דרך זה את  [זי"ע]

תי ואת משפטי תעשו ואת חק יח, ד)
, אלקיכם 'התשמרו ללכת בהם אני 

המצוה אם  לידע אדם רוצה דכאשר
כתיקונה ומסטרא  תהשעשה הי

 את מה גורר ומושך , שיתבונןדקדושה
את שמקיים דאם אחר  ,לבו אחר המצוה

, הוא משפטי תעשו ואת חקותי תשמרו
ת ללכמרגיש רצון עז והשתוקקות גדולה 

, רצ"ל להמשיך הלאה לילך בדרך בהם
ה' ולקיים מצוותיו, אזי ידע כי המצוה 

, אני ה' אלקיכםהראשונה היא בבחינת 
  .שהיא מצד הקדושה ונעשתה כמשפטה

עבודת ימי הספירה 
  בשלימות תמימה

) כ"ק אאדמו"ר (שליט"אביאר 
את ענין מצות  על דרך זה [זי"ע]

 )ג, טוויקרא כ(ספירת העומר, שנאמר בה 
וספרתם לכם ממחרת השבת מיום 
הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות 

(מנחות סה, אמרו חז"ל תמימות תהיינה, ו

דהמכוון הוא הצדוקים טענו ש )א
ממחרת השבת דייקא ולא ממחרת חג 
הפסח, בעוד שחכמינו ידעו הכוונה 
האמיתית ששבת היינו יום טוב פסח, 

ב למה נקט הכתו ריך ביאורולכאורה צ
ממחרת השבת ולא ממחרת הפסח, 

  והניח בכך מקום לטעות.

  ביותר

  על

  כן

  עוד



 בחוקותי/  יח

היא בחינת דהנה שבת קודש 
, ואשר על כן מצינו דת אמתמ

דאפילו עם  (ירושלמי דמאי, פרק ד, הלכה א)
הארץ אימתא דשבת עליו ואינו משקר. 

 (שבת קד, א)ועל מדת האמת אמרו חז"ל 
קושטא קאי, והיינו שיש לה קיום ותוקף, 

שפת אמת תכון  )משלי יב, יט(נאמר  וכן
לעד. וזהו סגולת שבת קודש כששומרים 

דושה אותה כדבעי, שההשפעה והק
את  נמשכת גם לאחר השבת ומעוררת

  האדם לעבודת הבורא גם בימות החול.

(מעין ב, ספה"ק חסד לאברהם מ

שבכל שנה ושנה ל׳ יום , נהר נז)
קודם הפסח הקב״ה עושה להם לישראל 

ומתחיל להוציא  ,פנים ברוב חסדיו משא
נפשותם מהיכלות הטומאה מעט מעט 
 ,שיעור חלק א׳ משלושים בכל לילה וכו׳

ובליל פסח אינן נכנסין כלל ועיקר וכולם 
. וכן כתב פטורין ובני חורין עכלה״ק

מאמרי ניסן, מאמר (זקה"ק זי"ע בבני יששכר 

, שביו"ט פסח זוכה )ד, דרוש יג, על דרך הסוד
להתעלות גדולה באתערותא  האדם

דלעילא, ואחר כך מורידים אותו 
ממדרגתו ומסלקין ממנו את כל האורות, 
והוא צריך בכוחות עצמו ובאתערותא 
דלתתא להתעלות עד חג השבועות, וזהו 

  ענין ימי הספירה, עיי"ש דבה"ק.

שחג הפסח הוא בחינת שבת 
קודש שמשאירה על האדם 

שחג הפסח  רושם לטובה להבא, והיינו
נותן באדם כח וחיל שיוכל להתעלות 
בכוחות עצמו עד לחג מתן תורתנו. ולכן 
נקט הכתוב את הלשון וספרתם לכם 

דייקא, כי כל תכלית חג  ממחרת השבת
הפסח הוא שיהא בבחינת שבת וישפיע 
עליו לימי ספירת העומר, שיוכל 

להתעלות בהם ולבא לידי שלימות עד 
ים על ידי לחג מתן תורה. ולזה זוכ

שנוהגים את חג הפסח באופן הראוי, 
בהכנה גדולה ובקיום מצוות החג 

ם בהתעוררות ובהתרוממות, וכאשר זוכי
בא  להרגיש התעלות גם בימי הספירה,

זה ולימד שגם את חג הפסח גופא הנהיג 
  באופן נעלה כראוי וכיאות, עכדה"ק.

שבע , (ויק"ר כח, ג)המדרש יבואר 
הן  אימתיינה, תהשבתות תמימות 

 .שעושין רצונו של מקום זמןב תמימות,
הספירה  האדם רואה שכל ימיר שאדכ
 ושלימות, תמימות נתבבחיאצלו  הם

גוררת ומושכת אותו לקיים ומצוה אחת 
עוד מצוות כחטיבה אחת של קדושה, 

לי שום הפסק, בוהוא עולה מעלה מעלה 
שהמצוות שעשה בימי  אזי ידע נאמנה

מעלמא היה לעילא ולא  יסלק היו הפסח
  .דשקרא

שו"ע ( שפיר מה שנפסק להלכה

שאם שכח  )תפט, חסימן חיים אורח 
יותר  לא יספור ,יום אחד מלספור

יום הוא  הרי כללכאורה אף דבברכה, ו
ין הספירה בא יום בפני עצמו, שכן כל ענ
היא שתהא  להורות שעבודת האדם

מכל מצוה ימשך מצוה גוררת מצוה, וש
לקיים עוד ועוד  יתר שאת ועוזלבו ב

בנתיים, וכיון שאדם  מצוות בלי הפסק
ספר יום אחד, בהכרח  הזה שכח ולא

שגם קודם לכן לא ספר כדבעי למהוי, 
  .ולכן אין לו לספור בברכה

  אם בחקותי תלכו
  מחיל אל חיל

הכתוב אם בלשון  מזרוהענין י
בספרים הקשו דכבר  ,תי תלכוובחק

הב'; ייטב  שתן, ד"ה א"ימאור ושמש, פר( 'הק

  וביאר,

  וידוע

  נמצא

  בזה

  ואתי

  זה



 יט/  בחוקותי

כתב  למה )פנים, אבני זכרון לר"ה, אות נד
 והרי חובה לקיים ,אם לשון ספקלשון ה

 ,טביהנ"ל יבואר הול את חוקי התורה.
עשות רוצה להתבונן ולשאדם דרומז ל

תי תלכו, ואם בחק חשבון הנפש לידע
והוא  וא מסטרא דקדושהה אםרצ"ל 

מצד  ה' יקוח, היינו בחקותימקיים את 
הקדושה, ולא שמצוותיו עוברות לצד 

. והדרך לידע זאת הוא לילההטומאה ח
 ,תלכועל ידי שיבדוק אם מקויים בו 

שהולך מחיל אל חיל וכל קיום מצוה 
ו לקיים עוד כומולי ומחוקי ה' גורר

ואת מצוות. וכאשר יראה שמקויים בו 
, נקט מצותי לשון רבים, מצותי תשמרו

"ל דהיינו שכל לשון טפל כנ אתוכן נקט 
מצוה מסמיכה וטופלת אותו לקיים עוד 

, ועשיתם אותםמצוות, אזי ידע כי 
שהוא במדרגת עושין רצונו של מקום, 

  ועושה רצון ה' באופן הראוי בשלימות.

בכל יום ויום הייתי אמר דוד המלך, 
מחשב ואומר למקום פלוני ולבית 

, ובוודאי שלא דירה פלונית אני הולך
לצורך דברים בטלים אלא היה הולך 

לקיים מצוות וגמילות חסדים וכדומה. 
וההוכחה לכך שמעשיו הגונים ואמיתיים 
ראה דוד המלך במה שלאחר מכן היו 

לבתי כנסיות ולבתי  ומביאות אותרגליו 
, דזה הוכיח שגם מעשיו מדרשות

הקודמים היו מצוות ראויות לשם ה'. 
, שהיה מחשב חשבתי דרכיולכן אמר, 

נן בדרכיו הפרטיים אם הם מצוה ומתבו
או לא, וכאשר ראה שמקויים בו 

, למד מזה שכל ואשובה רגלי אל עדותך
  .מעשיו רצויים לפני ה'

,ïéåòøã àåòø ïãéòá ÷"ã êåúî]  

[ã"ðùú éúå÷çá øäá úùøô ÷"ù  

  
  שהרימו תרומתם קודש להדפסת הגליון יעמדו על הברכה ידידינו הנכבדים

  
  

úîùð éåìéòì  
ä äùàä úøî äáåùçàðøàùè  ìéãðéùä"ò  

äéðúð á"åù ì"æ øæòéìà 'ø ç"äøä úá  

ì"æ (÷éð÷åñ) ãåã ïá æòåá ìàéçé 'ø ç"äøä úùà  

ç"ðùú øééà â"ë íåéá ò"áìð  - ä"áöðú  
 −"¼ íì®òîííëî¾ìí íìõ¾ôí î"−í  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

 ’þ ì"íþíþñ−ô îí−ñê î"−í - šþë −òë  

 ’þ è"íþíþñ−ô šì®− ëêï ê"¬−ñ¾ - í−ò³ò ,ïòê® ³−þš  

 ’þ ì"íþíþñ−ô í−ñðè í¾ô î"−í  

'÷ä åðúãò éãáëðî áåùçä íäéáà úîùð éåìéòì 
 'ø ç"äøäììä åäéòùé ì"æ àãééæ êåøá ø"á øìéî  

å"òùú øééà ä"ë íåéá ò"áìð  - ä"áöðú  

  וכן



  
  שהרימו תרומתם קודש להדפסת הגליון יעמדו על הברכה ידידינו הנכבדים

  
  

 ’þ ì"íþí ,ó−ò³îìôí±−ëîš¾þí −ë® µîþë î"−í  
í−ò³ò ,ïòê® ³−þš  

îþí ’þ ì"íþèþëôñ µîþë í¾ô î"−í  
ð¼ñê  

 ì"íëí ¾"þ−î³ë ô"îôí îòë ³î×ïñ±−ëîš¾þí šì®− ’−ì−¾  
 î³ëîíñ×í  ³ìô¾ ñèþñ ’−ì³−ê−½îþóí ëî¬ ñïôë  

−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,í"õ− í"õ− óèîî−ï íñ¼−î ñêþ¾−ë öôêò ³−ë ó−šíñ î×ï−  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

íþ ’þ ì"íþñí¬ í¾ô î"−í - ³îëîìþ  

î³ë¾ë ³ë¾ −ðô íþî³ −þëðí ³îòî−ñè ³®õíñ í®õì ¾õòëî ëñë îòñ ¼−−½ôí  

 ’þ ì"íþí öëþ−êô íòî−  ’þ ì"íþí ö³ìî ,î"−í¹ñêîî öí×í öî−® öë šì®− ñ"ï  

 ’ëí îòë ³î×ïñ¹½î− ½ìò−õ ’−ì−¾  
ëî¬ ñïôë ³îî®ôí ñî¼ñ ½ò×ò¾  

ôë íñ¼³ôî íñî¼ î³îêþñ í×ï−−"í× þ¾îêî ³ìò ëîþñî ,íêþ−íî íþî³í ³îñ¼  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

þí þ"ñ−þë öþíê šì®− î"−í  
ó−ñ¾îþ−  

 ’þ ì"íþí öëþ−êô ó−−ì  ’þ ì"íþí ö³ìî ,î"−íþ®−õ¾ óíþëê î"−í  

òë ³î×ïñó−ôîê³í î− óìòô  ’−ì−¾ñêîô¾î ðîð  ’−ì−¾ðñîò¾î ëî¬ ñïôë  

ñðèñ í×ï−ó ³ìò ëîþñî ,¬"¾¼ôñî íõîìñ íþî³ñ −"í× þ¾îêî  

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  

úåîùð éåìéòì  
 ø"äåî ãéñçä éðáøäá÷òé  ì"æ éáö øæòéìà 'ø ç"äøä ïáøâøáðæééà  

ã"ñùú øééà 'ë íåéá ò"áìð  

 úøî åúâåæå íéøî äçåðì"æ óñåé ïøäà 'ø ç"äøä úá  
à"òùú æåîú 'å íåéá ò"áìð  

ä"áöðú  
 −"¼ îì®òîíó−ðë×òí ó−òëþí ì"®î− ê"¬−ñ¾  

  
  רצון צדיק!לקיים 

  המעוניינים לתרום להדפסת גליונות הד"ת לכבוד השמחה במעונם או להנציח קרובים
  052-7140042נא יפנו מבעוד מועד בטלפון: 


