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 פרשת בחקתי 

 מתיקות התורה 

ֹוַתי ֶאת ִמצְּ כּו וְּ לֵּ ַתי תֵּ ֻחקֹּ ָתם" "ִאם בְּ רּו ַוֲעִשיֶתם אֹּ מְּ  )כו,ג(  ִתשְּ

ו',  אם בחקתי תלכו, יכול זה קיום מצוות, כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו וג "וכתב רש"י וזה לשונו:  

 .  " שתהיו עמלים בתורההרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים אם בחקתי תלכו,  

                                                                                        התורה.התורה מצוה אותנו לעמול ששון  'בחקתי' לב מבואר 

ללמוד כל היום או רובו, עצם    מכאן שהכל תלוי ביגיעת התורה שהרי בה פתח, וגם מי שאין ידו מספקתו

צרות שבאות על  קביעת עת קבוע שמתייגע בה עולה לו, כי מיעוט והיחלשות היגיעה היא שורש כל ה

 ישראל. 

על לימוד התורה, וכדי ללמד שעיקר העמל    נאמר   לשון הליכה ש  כמבואר ולשון  "תלכו"  מומבואר עוד  

  ולאחר שהלך והוא כבר בבית המדרש בזכות מתיקות התורההוא שיקום ממקומו וילך למקום לימוד.  

 לא יקשה עליו כל כך.    

 )דברי תורה(                                                                                           

 דינים הנוהגים בימי העומר -הלכה והנהגה  

 קיצור 'עריכת שולחן ילקוט חיים'
 נישואין 

עד ל"ג בעומר,    . מי שכבר קיים מצַות פריה ורביה ויש לו מי שישמשנו, אין לו לישא אשה בימי העומרא

משום אבילות. אבל מי שעדיין לא קיים מצַות פריה ורביה, או מי שאין לו מי שישמשנו, מותר לו לישא  

ואם יש בדורינו זה בארץ ישראל שהחמירו שלא לישא אשה כלל, אינו מחמת הכרעה    –אשה בעומר.  

, אלא לנצל כספם  ומהשפעות שלא בדרך התורה צרופה של רבותינו, אלא כתוצאה מ"לחץ חברתי"  

 )תצג א( . וזהבם ולהיות רבים תלויים בהם

 

 תספורת 

בתספורת בימי העומר, אלא מסתפרים לכבוד    מימות ראשונים לא פשטו ברוב העם מנהגי אבילות   ב. 

שבת משום עונג שבת, לבד יחידים שנהגו אבילות תספורת. ומכל מקום גם למנהגינו, אם יש נוהגין  

להסתפר בכל זמן שצריכים, ולא להסתפר דוקא ביום חמישי או ביום שישי לכבוד שבת, אין יכול להערים  

 )שם יא יב(וד שבת עדיף, אלא חייב לנהוג אבילות. בימי הספירה ולהסתפר בערב שבת ולטעון שכב 

 ו(  תפ"ט)יש נוהגים להסתפר ולישא אשה כבר ביום ל"ג עצמו, ויש נוהגים רק ביום ל"ד.   ג.
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 תתהלל 

 

 ה הרבנית אסתר קורח ע"

  הרבנית אסתר ע"ה אשת נעוריו של מרן הגר"ש קורח זצוק"ל נולדה בתל אביב בשנת הת"ש          

לאביה הרה"צ רבי חיים שרעבי זצ"ל, ולאמה הצדקנית מרת שושנה ע"ה. אביה ישב והגה בתורה  

 ובקבלה שנים רבות בצריף עץ שבנה לו. ורק לשבת היה מגיע לביתו.  

ספגה ערכה של תורה ואמונה תמימה בבית אביה, ובנוסף הלכה ללמוד בסמינר 'בית יעקב' של הרב  

 והתחנכה בתורה ויראת שמים. וולף זצ"ל בבני ברק שם גדלה 

כשהגיעה לפרקה, השתדכה עם הבחור העילוי השקדן מבחירי ישיבת פונביז' רבינו שלמה קורח  

 זצוק"ל נכדו של רבינו עמרם קורח זצוק"ל רבה הראשי האחרון של גולת תימן.   

ימותו  כשרבינו בא לדבר עם אביה רבי חיים על ההכנות לחתונה ראה הוא לפניו איש קדוש, ובתמ

ובפרישותו מן העולם הזה אמר לו רבי חיים: תזמין עשרה אנשים, תשחוט תורנגולת אחת לסעודת  

מצוה, בקבוק יין וכוס, ומטבע לקדשה, ואח"כ תלכו לחיים ולשלום. תשובה זו נחרתה לרבינו שלמה  

 והיה חוזר ומספר בהזדמנויות שונות על הפשטות ואמונה תמימה של הדורות הקודמים. 

ארוסיו עזב רבינו שלמה את ישיבת פוניבז' ונסע ללמוד שנה בלייקווד שבארצות הברית אצל   לאחר 

גדול הדור מרן הגר"א קוטלר זצוק"ל לשאוב מתורתו וחכמתו ולעשות שימוש חכמים, כשארוסתו  

הרבנית אסתר מחכה לו בסבלנות בארץ שנה תמימה. כששב לארץ הקודש התקיימה חתונתם בחדר  

 בת 'פורת יוסף' בשכונת גאולה בירושלים כשגדולי הדור משתתפים בה. האוכל של ישי

לאחר חתונתם חיו בדוחק, ארון בגדים לא היה להם אלא תלו את בגדיהם בחלקם על המסמר וחלקם  

הסבתא הצדקת שושנה ע"ה מביאה עוף לכבוד שבת,    ה מקופלים על הרצפה מדי פעם בשבתות היית

רבינו שלמה זצוק"ל היה נאלץ ללכת ברגל לכולל פוניבז' בוקר וערב. כל השבוע אכלו ארוחות דחוקות  

אך היו בבחינת 'פת חרבה ושלוה בה'. בתחילה יצאה הרבנית לעבוד בהוראה, אולם מפאת המרחק  

תהיה עקרת בית ותגדל ילדיהם   וו חס עליה וחפץ שרעיית וטלטולי הדרכים של לפני שישים שנה, רבינ

 בנחת.  

 שבת 

יוצאת מוקדם ועושה קניות לכבוד   ה הרבנית היית מקום מיוחד היה לה לשבת למרות מצבם הדחוק. 

 נזהרת לא להפסיק את בעלה משקידתו.  השבת בשמחה, והיית

מוסיפה   ה היא היית ואף שבת  השולחן ב שנאמרו דברי תורה  מתענגת על   הבשבת קודש היית 

 תחושת התרוממות. מתוך  מעצמה דברי תורה 

אמנם הצחצוח  כי לכבוד שבת קודש,   ם ולהבריקשלמה זצ"ל רבינו  בעלה דאגה לצחצח תמיד את נעלי  

 ... סיף עודהואבל הברק    מחדש את הנעל

  להי לתפשיצאו  קמים מוקדם לתפלת שבת קודש, הזדרזה אף היא לקום, וזאת כדי   שבני ביתה היוכ

                                                                   ם בברכת השבת.תכין ותגיש שתיה חמה, ותברכ

לציבור הנשים ואף  שבוע בבית הכנסת הפרשת ממוסרת שיעור תורה  הביום שבת קודש היית

בודד   הדריכה כלות בתקופות מסוימות. במשך שנים רבות ארחה בסעודות שבת קרוב משפחה

 בשמחה ובסבר פנים יפות. 
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 מידותיה 

כשהיה יורד במדרגות הבניין,  ש  -ל על צניעותה המיוחדת צ" לוך ז ה"צ ר' משה דוד פאסיפר שכנה הר

יוצאת   האז היית ורק הרבנית מתחבאת בפינה בכניסה לבניין עד שירד ויעבור  הבאופן קבוע היית

מתהלכת בצידי הדרכים בענווה ובצניעות לכל אדם, זהירה מאד בכבוד   ה . הייתועולה המדרגות

כוס  לו כל אדם שהיה בא לבית היתה מציעה הזולת, מסתפקת במועט, סמל ודוגמא לחסד ורחמים. 

 קפה ועוגה. 

                                                 סיפר בנה הגאון הגדול רבי עמרם שליט"א:                                                                

 בילדותי, לא אחת מתוך התפעלות, הייתי אומר לאימי ע"ה בהומור: "תגידי פעם אחת הפוך מאבא.. "   

 

 חינוך

תמיד דיברה   דרך החינוך של רבינו שלמה זצוק"ל והרבנית אסתר ע"ה היה על ידי דוגמא אישית. 

אות החיים לא הרימה קולה. וכן בזמנים שסבלה יסורים לא הראתה  בנחת, אף בזמנים לחוצים ובתל

זאת לסובביה אלא תמיד באצילות הקרינה רוגע ושלוה. בבוקר העירה את ילדיה תוך כדי ששרה להם  

שירים, ובקטנותם מרגיעה אותם בזמן שבוכים ע"י שמספרת להם סיפורים מהנביא בצורה של מתח  

לליבם. בתקופה שהילדים היו קטנים וגידלו תולעי משי היתה   או שמחה, וכך משפיעה יראת שמים 

קמה בבוקר מוקדם לקטוף עלי תות מעץ שהיה באזור להאכיל את התולעים, שחס ושלום לא יעברו  

   על צער בעלי חיים.

כששמעה שעלי תאנה יכולים לעזור לעניין בריאותי מסוים טרחה להשיגם לנקות אותם לייבש בתנור  

 אנשים שעסקו בזה למסור לצריכים לרפואה זו.   ולשלוח אותם ל

היתה מטפלת בכל עניני הבית, עמדה לצידו של רבינו בכל עת, כך שיכל להתפנות לעסק התורה. ואף  

העתיקה בכתב ידה רבים מחידושי רבנו כדי שיוכל להביאם לדפוס. פעמים שהיינו יושבים מבלי  

משהו, רוצים דבר מה? מסירות זו היתה לבעלה,  לבקש דבר, היתה היא ניגשת אלינו ושואלת: חסר 

 לילדיה ונכדיה. 

 כיבוד אב ואם 

היתה משרה  עד כדי כך הגיעה מסירותה ש  .היתה מכבדת את הוריה מאד ומטפלת באביה בזקנותו 

 רגליו במים וגוזזת לו צפרניו בכל עת הצורך.                                              

התארחו בביתה במשך כחודש והיתה מכינה להם מטעמים  מאחיה שניים ובמלחמת המפרץ, אמה 

 לפני פטירתה. ם  ולא ידעה שזה כשבועייבשמחה ומכל הלב ודואגת לכל מחסורם מזינות וארוחות 

 ה פטירת 

  וזכתה לראות כמה נכדים, כי בחסדי דיהם נפטרה אחר שב"ה נישאו ארבעת יל הרבנית אסתר ע"ה 

 מזליה חזי. ואולי גם זה מוקדם יתחתנו  השם רבינו שלמה דחף שכולם

שבת אחרונה בחייה פרשת בהר, כ' אייר ל"ה לעומר תשנ"א הלכה לתפילת שחרית בבית הכנסת  

יחד עם רבנו  וחזרו לקידוש ולסעודה שניה. בשעה שתיים בצהרים, חוותה התקף קוצר נשימה חריף  

 שנה.  כל כבת חמישים ושתיםוהיא בסך השבעקבותיו השיבה נשמתה הזכה והטהורה ליוצרה,  

 יהי זכרה ברוך. ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 


