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  בחוקותי 

ַתי   ִאם  ֻחקֹּ כו   בְּ לֵּ  )כג, ו(   תֵּ

  ִאם " יודעים שמנין  .  בתורה  עמלים  שתהיו:  פירש רש"י
ַתי  ֻחקֹּ כו   בְּ לֵּ יש   מדבר",  תֵּ כתוב?  זה  היכן  התורה?  על 

בדיוק   קיומה,  כך  מקיימים,  שאנחנו  מצוה  כל  לומר, 
אופן,   אותו  בבאותו  סיני.  הר  מעמד  מאז  הדורות,  כל 

שופר, אותן תפילין ואותם ארבעה מינים, וכן בכל מצוה  
כן  לא  המצוות.  בצורת  מאומה  השתנה  לא  ומצוה, 

דור  בלימוד   בכל  התחדשות,  ישנה  כאן  התורה, 
ויותר, " יותר  נוספים,  ואפילו  מתחדשים חידושי תורה 

נא  כולן  רבו,  לפני  לומר  עתיד  ותיק  שתלמיד  מרו  מה 
, אבל הוא מחדש, כמו  )ויקרא רבה כב, ב(  " למשה בסיני

, זה חלק שלו.  "ותן חלקנו בתורתך שמבקשים בתפילה " 
" נאמר  אם  ַתיממילא,  ֻחקֹּ כו  בְּ לֵּ שהכונה תֵּ ברור   ,"

". כי המצוות הן אותם מצוות,  שתהיו עמלים בתורה"
ורק בלימוד התורה ישנה התחדשות הלאה והלאה, בלי 

כו סוף, בבחינת " לֵּ  יחי ראובן                                     ".תֵּ

ָכִני   ָנַתִתי ִתי   ִמשְּ ַהַלכְּ ִהתְּ כֲֶכם...וְּ תוֹּ כֲֶכם   בְּ תוֹּ  יב(-)כו, יא  בְּ

מדוע נצרך להתהלך ולשכון בתוך בני ישראל, וכי אינו  
יכול להשפיע עליהם כל טוב גם ממקום מושבו. מה גם  
ולא   לנותן  הולך  העולם, שהמקבל  מנהג  ידוע  שהלוא 
להיפך, אם כן כיון שאנחנו המושפעים והוא המשפיע,  
מדוע צריך להנמיך עצמו לבוא אלינו. ברם כבר ביאר  

", כי תיכף שברא נפש החייםו ", בספרהגר"ח מוולוז'ין
בידו את  הקב"ה את הבריאה מסרה להנהגת האדם, ונתן  

 להרסם, למען יפעיל את   המפתחות לקיום העולמות או
הנהגת ה' והשפעתו על הבריאה, באמצעות מעשיו. אם  

לאו, אזי  ייטיב מעשיו ירבה הטוב והברכה בעולם, ואם
, שהאדם,  חלילה יורע, ואף יהרס העולם. נמצא לפי זה

בעשותו איזה מצוה, הוא כביכול המשפיע על הקב"ה,  
בעולם.  שפע  ומשפיע  בעולמות  הברכה  שמרבה  ע"י 

ִתי ו הקב"ה " נלכך הבטיח ַהַלכְּ ִהתְּ כֲֶכם   וְּ תוֹּ ". כי מאחר  בְּ
מאתנו,  המושפע  כביכול  הוא  נעשה  מעשינו,  שבכח 

המצוות    העש", שבמ שה חילבאלוקים נע וכמו שנאמר "
יא של מעלה, לכך הוא בא לממוסיפים כח וגבורה בפ
 אלינו, להתהלך בתוכנו.

 ט" נ בשם " רבי ישראל מסל   משולחן גבוה 

 דומה לחוט של עכביש יצר הרע  

ֹלא ....    ת   ַתֲעׂשו   וְּ ת   ָכל   אֵּ וֹּ ֶלה   ַהִמצְּ  ) כו, יד( ָהאֵּ

תשמעו  פירש"י   ומשלא  לא  בתורה  עמלים  להיות  לי 
העושים,  תלמד באחרים  תמאסו  ואח"כ  תעשו,  לא  ו 

תכפרו  מעשות,  מאחרים  תמנעו  החכמים,  תשנאו 

עבירות   שבע  הרי  בהקב"ה,  תכפרו  ולבסוף  במצוות 
עשה,   לא  למד,  לא  הן:  ואלו  השניה  גוררת  הראשונה 
את  מונע  החכמים,  את  שונא  העושים,  באחרים  מואס 

כה  )סוהאחרים, כופר במצוות, כופר בעיקר. אמרו חז"ל  

)עכביש(  של בוכייה    דומה לחוט  יצר הרע בתחילה  נב.(

)חבל עבה שקושרין בו את  ולבסוף דומה כעבותות העגלה  

, משאדם נמשך אחרי יצרו מתגבר והולך הפרה למחרישה(
, )שבת קה:(לו, ויותר קשה עליו להלחם עמו, וכן אמרו  

כך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך למחר  
 ה ה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זראומר לו עש

גילו לנו בדבריהם מה שאומר   והולך ועובד. רבותינו לא
ומביאו  האדם  את  מגלגל  שבזה  ראשון  ביום  היצה"ר 

בתחילה דומה יצה"ר לחוט  לעבוד ע"ז. ומהו כוונתם " 
", על איזה עבירה כוונתם? בדברי רש"י כאן  של בוכיה 

ת עמלים בתורה,  מבואר דבר זה: אם לא תשמעו, להיו
לבסוף תכפרו בהקב"ה, הרי מדובר במי שלומד ועוסק  
בתורה, אלא חסר לו רק את היגיעה והעמל בתורה, ועל 

יג התורה שלבסוף  כותבת  זו  כפירה  י עבירה  כדי  עד  ע 
 אוצרות התורה תבונן!                                מבעיקר. נורא ל

ִאם  כו   וְּ לְּ  כא( )כו, ֶקִרי   ִעִמי   תֵּ

ס"ג(:  השו"ע  כתב   קצא  סי'  לעשות מלאכה  )או"ח  אסור 
: שלא תטעה לומר  הט"ז בעודו מברך ברכת המזון. כתב  

ולא   בעשיית מלאכה  המזון  אסרו  ברכת  בשעת  דוקא 
בשאר ברכות או תפילה, אלא דודאי בכל מילי דמצוה  

בשיחה אחרת... כי זה הוא מורה על עשייתו    לא יעסוק
כו בלי  נכלל  והמצוה  וזה  ומקרה.  עראי  דרך  אלא  נה 

" תורתנו  ִאם במאמר  כו  וְּ לְּ אף ֶקִרי  ִעִמי   תֵּ שפירושו   ,"
בעשי דהיינו  עמי,  היא שתלכו  מקום  מכל  המצוה,  ית 

ה לי, שבכלל איסור זה יש גם כן ארראי. ונע  בדרך מקרה
באותה שעה, כי זה גורם גם כן על  שלא יעסוק בתורה  

המזון עוסק   הברכת  ואפילו  המקרה.  צד  על  שהיא 
במצוה זו ועוסק במצוה אחרת עמה אינו נכון, כי אחד  

 מבטל חבירו.

 רב יששכר דוב רובין זצ"ל בספרו טללי אורות" 

 "והריקותי", ברכה מול קללה 

ִתי  יֶכם   ַוֲהִריקֹּ  )כו, לג( ָחֶרב   ַאֲחרֵּ

במסורה, שתי פעמים מופיעה : "ב"  הטורים בעל  כתב  
והריקותי  " )מלאכים ג,י(  ", הכא, ואידך  והריקותיהמילה "

  ברכה   םוהריקותי לכ", אני אמרתי  כם ברכה עד בלי די ל 
די בלי  כן    עד  על  מצותי,  לקיים  רציתם  לא  ואתם 

" פירש את חזון ישעיהו". וה"והריקותי אחריכם חרב"



והריקותי לכם  בדרך צחות: "הקשר שבין שני הפסוקים  
ה ביותר היא כאשר  , והברכה הגדול"ברכה עד בלי די

 " לו במה שיש לו. די במועט, ו"  האדם מסתפק

 ומתוק אור בשם "חזון ישעיהו" 

 סמיכות פרשת ערכין לקללות  

ִלא   ִכי   ִאיש  ך   ֶנֶדר   ַיפְּ כְּ ֶערְּ ָפשֹּת   בְּ  )כז, ב(  ַלה'   נְּ

התוכחה והקללות, מה פשר פרשת ערכין נסמכה לענין  
ערכין   דין  לומר:  יש  לתוכחה.  ערכין  שבין  זו  סמיכות 
נאמר רק ביהודי, לגוי אין ערכין. כלומר, אם הגוי אומר 

נ"עלי   י ערכ " לא  ההלכה שמגיל,  כאן  עד    אמרה  חמש 
כסף, מגיל עשרים עד    שקל  עשרים צריך לשלם עשרים

כו  ששים צריך לשלם עד חמשים שקל כסף וכו', אלא ער
נמדד לפי כמה שהוא נמכר בשוק. אם הוא גיבור, יכול  
לסחוב שני שקי תפוח אדמה בבת אחת, ואחרי זה עוד 

בצל הוא שוה הרבה, אבל אם בקושי מסוגל   ים כמה שק
שעה   חצי  צריך  עוד  כך  ואחר  תפוזים,  שקית  לסחוב 
מנוחה, אדם כזה לא שוה הרבה. כפי כמה שהוא שוה,  

 . כך הוא צריך לשלם בערכין

אומרת:    )ערכין ד:(אצל עם ישראל אין דבר כזה. הגמרא  
" לרבות מנוול ומוכה שחין. יהודי אפילו שהוא נפשות"

אותו א"א לעמוד   לא רוצה  מנוול ומוכה שחין, אף אחד 
וק כמו יהודי אחר, ואם הוא למשל ידבמחיצתו, ערכו ב

מגיל עשרים עד ששים, צריך לשלם חמישים שקל כסף.  
התשובה היא: כי יהודי כשבאים עליו איסורים,  למה?  

אותו   מזככים  היסורים  אדרבה.  פחות.  שוה  נהיה  אינו 
יותר!  עוד  חשובה  ערכין   ונשמתו  פרשת  נכתבה  לכן 

אחר פרשת התוכחה והקללות, כי יגיע אדם בעל יסורים  
ויאמר: אוי, כאלה צרות, מה אני כבר שוה אחרי כל מה 

רה: גם אם תעבור את  שעברתי! על כך אומרת לו התו
כל היסורים האמורים בפרשת התוכחה, הערך של יהודי 
השרוי בצער ובדוחק הוא בדויק כמו אדם גבור וחזק. 
יסורים  כי  לדעת  לנו,  נחמה  היא  ערכין  נמצא שפרשת 
אם  אדרבה,  אלא  הערך,  את  מפחיתים  אינם  וצרות 

 , יגרמו שערכו יהיה רב יותר.יקבלם כראוי

 יחי ראובן בשם "ר' דוד יונגרייז" זצ"ל                                       

 ה בחוקותי  ר הפט 

   )ירמיה יז, ז( ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו  

בה בוטח  אדם  מאד, כאשר  עליו  קשה  הדבר  כי  אף   ,'
ים אותו מן השמים שיכול להגיע לידי בטחון מלא מסייע

שלו   את  ראשית  אדם  יעשה  לפיכך  בעל ושלם.  ויהיה 
באמת   יהיה  שה'  לכך  יזכה  דבר  של  ובסופו  בטחון, 

 ".                                             מבטחו"

    מעינה של תורה    

 

 מתי יברך בבוקר ברכת 'על נטילת ידים' י : א הלכה 

ירחץ ידיו ויברך על נטילת ידים 'א(  )סי' ד' ס  השו"עכתב  
שלא לברך עד לאחר נטילה   כתב טוב יותר)סק"ד(  ובמ"ב  

ט אם היה רפשנוטל אחר יציאתו מבית הכסא, וב  שניה
צריך לנקביו בעת נטילה ראשונה שאז ודאי אינו רשאי  

תשובות  לברך.   ב(ובפסקי  כל    )אות  מנהג  וכן  כתב: 
. אלא  המיטה  טילת ידים לידישראל שאין מברכים על נ

לענין מי שמפסיק הרבה מעת קימתו שנחלקו הדיעות  
א וכדומה,  לתורה  עיתים  בקביעות  התפילה,  מתי יעד 

ידים, האם בביהכ"נ   יותר לברך ברכת על נטילת  ראוי 
בשם חיי לפני שעומד להתפלל, וכפי הכרעת הביה"ל  

טילת  פי המקובלים שיש להסמיך ברכת על נאדם, או כ
לקימתו סמוך  שאפשר  כמה  ואפילידים  עלות    ו,  לפני 

רעה השורה על    השחר, כי כמעט א"א שלא תלך הרוח
הידים אם אינו מברך תיכף. ולמעשה מחלוקת זה בלתי  

 פסקי תשובות חלק א'                                                  מוכרעת.

הקול  יפה לבשמים, אך בכדי לשאוף ריח עמוק    : פתגם 
 שמחלה"   " ספר                                       . כדאי שתיסגור את הפה 

 ים לא מקבלים טומאה י בעלי ח  : חקירה 
 מפני שאינם נחשבים אוכל, או מפני שחיותן מטהרתן. 

 ת טו( ו)קובץ שיעורים כתוב
 " ספר "קובץ יסודות וחקירות 

 מעטים מול רבים   : סיפור 

" נאמר:  תהלים  בספר  אחד:  לרב  פתאים  שומשאלו  ר 
חונה מלאך ה' סביב  " ובמקום אחר בתהלים נאמר: "ה'

הפתאים  ויחלצם   ליראיו  זכו  במה  השאלה,  נשאלת   ."
  דו ובעצמו שומר עליהם, ואילו יראי שה' כביכול בכבו

ה' מלאך שומר עליהם? השיב הרב: יראי השם מעטים  
הם ואפשר להעמיד מלאך על כל אחד ואחד מהם, אבל  
לשמור  מלאכים  די  שאין  עד  רבים,  כה  הם  הפתאים 

 ספר חד וחלק חלק ג'                                               עליהם. 

 שלום   שבת 
  בחלא   רחל  בת  אסתר  הדסהיוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים,  

בן איזא,    ראובן,  תמר  בן  אליהו, אברהם בן רבקה, מאיר בן גבי זווירה,  קטי
סשא בנימין בין קארין מרים, ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן  
מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן מרים,  שמחה ג'וזת בת אליז, אבישי יוסף  

,  ליזה  בת רבקה בן חנה אנושקה, אלחנןבן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלוה, 
'רד שלום בן רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן  ריש

מרים, יעל בת כמונה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק בן ציפורה, יעל רייזל בת  
  לחנה   הצלחהמרטין היימה שמחה. זיווג הגון לאלודי רחל מלכה בת חשמה,  

קיימא    זרע  ברכה  שמחה   בן  מרדכי  וליונתן  אסתר  בת בת  לשל  מלכה  לבנה 
עזיזא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'ייזל לאוני. לעילוי נשמת: ג'ינט מסעודה בת  

, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן  ח ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בל
מרי מרים. משה בן מזל פורטונה. שמחה בת קמיר. מיכאל צ'רלי בן ג'ולייט  

 . אסתר

 


