
 

 

 תורת אמת

 י' תמוז תשע"ב

9עלון מס'   

       בס"ד       

פרשת: חוקת         

‘(כד‘, )קהלת זָעמֹק ָעמֹק ִמי יְִמָצֶאּנּו   

ּתֹוָרה” ת הַּ  ‘(פסוק ב‘, )פרשת חוקת. פרק יט“ זֹאת ֻחקַּ

לפיכך, כתב בה חוקה, י:  “ רש הינו מצוה ללא טעם ידוע, וכמו שפירש כאן  “  חוק ” ידוע שפירוש המילה  

 גזרה היא מלפניי, ואין לך רשות להרהר אחריה. 

וכל מצווה ומצווה אנו מחוייבים לקיימה אף על פי שאיננו (  316) תורתנו הקדושה מלאה מצוות כרימון  

מבינים את טעמיה, ואפילו אם אנו חושבים שהגענו לתכלית טעם המצוה, עלינו לדעת שהמצוות וטעמיהן 

ְרִּתי ֶאְחָכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה שהיה חכם מכל אדם אמר " שלמה המלך  עמוקים מיני ים. ואפילו   ָאמַּ

"אמר שלמה על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה )קהלת רבה יט, ג(  וזה לשון המדרש ‘[ כג‘, ]קהלת ז" ִמֶמּנִי

ְרִּתי ֶאְחָכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶמּנִי ” אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי   כי שלמה “  החתם סופר ” כתב  “  ָאמַּ

המלך העמיק בחוכמתו להבין ולהשיג טעמי כל התורה, וחשב שיודע דעת עליון, טעמי המצוות כולם, 

מכיוון שהגיע לפרשת פרה וראה שאינו יכול להבין ולהעמיק בה, וידע שיש עומק למעלה מהבנתו ואין 

שיכלו מגיע לשם, מעתה ממילא נגלה לו שמלכתחילה עדיין לא עמד בסוד שום אחת מהמצוות כלל, וכולם 

בטעמי התורה אך כשבאתי “  אמרתי אחכמה ” חוקים לנו ואין שכלנו משיג למקום ההוא על כן אמר שלמה  

לפרה אדומה והיא רחוקה רצונו לומר כל התורה רחוקה ממנו. דהיינו שאפילו שלמה המלך החכם מכל אדם 

 בסופו של דבר הבין שכל מצוות התורה אין השכל האנושי יכול לרדת לעומקם של דברים. 

לכן אין לאדם לומר אקיים המצוות רק אחרי שאבין טעמם, מפני שבאמת אין הוא יוכל לרדת לסוף ענינם 

כ לקיימם יכול הוא להעמיק במצווה “ לעולם. ואם ירצה לפחות להבינם לפי מגבלותיו השכליות ורק אח 

אחת שנים ארוכות ולבינתיים לא יקיים מאומה, אלא שאנו מחוייבים לקיים המצוות אף על פי שעדיין אין 

אנו מבינים אותם. ובמשך הזמן ולפי גודל השקעתו בלימוד התורה יבין טעמי המצוות לפי גודל השגתו 

 ויישב המצוות בדעתו וינעמו לו. 

את המצות אף על   נעשה דהיינו שאנו קודם כל  ‘ נעשה ונשמע’כעניין זה אמרו עם ישראל בקבלת התורה 

‘ שמיעה ’ טעמן. ]שיש לשון    ונבין נשמע  י שנלמד את התורה  “ כ ע “ פי שעדיין לא ידענו טעמן. ואח 

ת ֵרֵעהּו”שפירושו: הבנה, כמו             [‘(ז‘, )בראשית יא“ָהָבה נְֵרָדה ְונְָבָלה ָשם ְשָפָתם ֲאֶשר ֹלא יְִשְמעּו ִאיש ְשפַּ

ָטֵמא יְִטָמא”  ‘(כב‘, )פרשת חוקת יט“ ְוכֹל ֲאֶשר יִגַּע ּבֹו הַּ

כך דרכו של ”נאמר:  )דף קח:(, ובגמרא במסכת שבת )סוכה נב.(הוא היצר הרע ‘ הטמא’“: חיגרא דיומא”בספרו ל, “רבי רחמים יוסף מאמאן זצפירש הגאון 

ָטֵמא יְִטָמא ” וזהו שנאמר בפרשה:  “  היצר הרע, היום אומר לו עשה כך ומחר עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה!  דהיינו “  כֹל ֲאֶשר יִגַּע ּבֹו הַּ

 י נגיעה קלה ונטמא כולו.“שהטומאה עוברת מן הטמא לטהור אפילו רק בנגיעה קטנה, ונמצא שכל הטומאה עברה מן הטמא אל הטהור ע

ָטאת רֵֹבץ”על יצר הרע נאמר:  ח חַּ ֶפתַּ  דהיינו שכל מה שיצר הרע צריך הוא פתח קטן, סדק צר, כדי להשתלט  על האדם כליל. ז(, ‘,)בראשית ד “לַּ

ולבסוף )לן עימו בביתו( המתדפק על הדלת, ואחר כל לאורח )עובר דרך שאינו מתאכסן בביתו(, שבתחילה דומה להלך ‘אמרו עליו )דף נב:( ל במסכת סוכה “וכן חז

 נעשה לבעל הבית!

ְשֵרי ָהִאיש ֲאֶשר ֹלא ” על הפסוק  )עבודה זרה יח:(  שלא להתחבר לרשע, כי במגע קל, עלולים להסחף! וכמו שאמרו בגמרא  ‘(  ז ‘, )אבות א ל “לפיכך הורו חז אַּ

ב ֵלִצים ֹלא יָָשב ָטִאים ֹלא ָעָמד ּוְבמֹושַּ ת ְרָשִעים ּוְבֶדֶרְך חַּ ֲעצַּ ְך ּבַּ שאם רק הלך עם רשעים סופו לעמוד עמהם, ואם עמד סופו שישב עמהם ‘( א‘,)תהילים,א“ ָהלַּ

   )מעין השבוע(דהיינו שלבסוף יהפך להיות אחד מהם. 

ֵּבר ָלָרָשע  ְרֵחק ִמָשֵכן ָרע, ְוַאל ִּתְתחַּ   ‘(ז‘, )אבות אהַּ

 ביום חול
7:45 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
19:55מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
20:25ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת:
שחר בן כוכבה, אליהו בן חויטה.    

 יעקב בן פריחה , וחסיבה בת עלו.
 בתוך שאר נשמות ישראל

 ת.נ.צ.ב.ה
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה,  

 להצלחה וכו'

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
 

20:07הדלקת נרות:   

21:04צאת השבת:   

21:34ר"ת:   

 

 זמני בית הכנסת "שובה ישראל"
 בעזרת השם ביום שבת לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית

 ביום שבת
19:10מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

18:00שיעור גמרא:   
19:35מנחה של שבת:   
20:35תפילת ערבית:   

 לא לשכוח  לאחר התפילה הבדלה
במוצאי שבת.“ ברכת הלבנה”לברך   

 יישר כח גדול
שלומי ”לתורן השבת:  

שיזכה הוא וכל “ אסוס
משפחתו, בכל הברכות 

 כולם.

 בשעה טובה ומבורכת ובמזל טוב
היקרה, בן זכר.‘ סיידה’נולד למשפחת   

 תיזכו לגדלו לתורה, לחופה, ולמעשים טובים.
 רפואה שלמה ליולדת

יתברך‘ בעזרת ה  
תתקיים ‘ הברית מילה’ 

ביום רביעי הקרוב בבית 
 הכנסת. הציבור מוזמן.  



ל ששכנתו פגעה ברבנית קשות ובזתה “ זצ רבי יום טוב ליפמן  מספרים על הגאון  
אותה לעיני כל, ואילו הרב לא ידע מאומה מהדבר. )כי כך דרכו היתה ללכת ללמוד 

 משבת לשבת והיה מגיע לביתו בסופי שבוע(.
החליטו ראשי הקהילה להעניש את אותה אישה חצופה, ולמרות שממשלת פולין 
התירה לראשי הקהל להעניש אנשים כרצונם, אך היה צורך בחתימת רב העיר, ורב 
איננו. החליטו ראשי הקהילה שצריכה הרבנית בליל שבת קודש להראות את עצמה 
נסערת ונרגשת עד שישאלנה הרב לסיבת עצבותה, והיא תשפוך כאש חמתה על אותה 
שכנה מרושעת, ובזה יבוא הדבר לביצוע, שיחתום הרב על האישור והם יענישוה, 

 הרבנית הסכימה לדבריהם. 
וביום שישי הגיע הרב לביתו, הכין עצמו למקוה ולתפילת השבת, ובשובו מבית 
הכנסת ראה את פני הרבנית ואינם מאירם כבכל שבת. הבליג והתחיל בקידוש, ומיד 

פיה פתחה ” לאחר הנטילה שאל את הרבנית לפשר פניה הקודרים, והיא כמתוכנן  
בעלה את כל המאורע שהיה בתחילת השבוע,   -והתחילה לגולל בפני הרב “,  בחכמה 

ואת העלבון והבזיון שהיו מנת חלקה. והינה כאן קרה הדבר הבלתי מובן והבלתי 
יאמן, עמד הרב על רגליו ואמר בקול רם: אוי לי אשתי הרבנית הלכה לישון כמה 
לילות מבלי להתפייס עם שכנה. ואז פנה אל הרבנית ואמר: אין לך רשות ממני ללכת 
לישון עד שתלכי לבקש מחילה מהשכנה על שלא מחלת לה עד היום, ואיך הלכת 
לישון כמה לילות ללא שהתפייסת עימה. ראה הרב שהרבנית מתמהמהת, לקח את 

 מעילו ואת כובעו ויצאו יחד לבית השכנה. 
כאשר ראתה השכנה את הרב והרבנית בדלת, כמעט נפלה מתעלפת  שחשבה שכלתה 
אליה הרעה, אך ששמעה על מטרת בואם נפלה על צוארה של הרבנית ובכתה, 
ואמרה: אני צריכה לבקש מחילה, אני חטאתי, עד שחזרה האהבה ואחוה ביניהן. 

 . “אשרי העם שככה לו”
 מי שיתבונן בסיפור, יראה שמלבד מעלתו של הרב יש ללמוד ממנו הרבה מוסר: 

ראשי הקהילה רצו להעניש את אותה אשה בחושבם שמעשיהם ודאי צודקים, א.  
 והנה שהרב הגיע התברר להיפך. נמצאנו שיש לנו לפסוק הדין רק על פי הוראת רב.

הרב לא בירר עם מי הצדק ואת מי צריך להעניש, אלא שהעדיף לעשות פשרה בין ב. 
 . שהשלום קודם לצדקהצדדים. נלמד מכאן 

כשאשת הרב באה להתפייס עם שכנתה היא, גרמה לה לעשות תשובה על חטאיה. ג. 
 . ‘(ב‘, )אבות ד“ מצוה גוררת מצוה”ל “נמצא שהיא זכתה בעוד מצוה כמו שאמרו חז

 סיפור לשבת
 מדוע קשה להסכים?

 כל אדם הוא יצירה ייחודית, הבריאה  א.

 הייחודית נועדה כדי להביא כל אדם לבצע את 

 התפקיד המיוחד שנועד לו בלבד. כשם שאנו 

 יודעים שאין אדם דומה לחברו מבחינה חיצונית, 

 כך אין נשמה שדומה לחברתה. 

לכל אחד טעם אחר, מייחס חשיבות שונה לדברים ב. 

שונים, וראיית העולם שלו שונה מאחרים. בצד המעלה 

הקושי להגיע לאחידות  -שיש בייחודיות יש גם חסרונות 

דעות, אפילו על דברים עובדתיים. וברור שנמצא הרבה 

 יותר שוני בין איש ואישה. 

 לכל אחד יש נטייה להתמקד יותר בטענות עצמו, ג.  

 ולכן אינו מאזין היטב לדברי חברו. 

 מאחר שלכל אחד מערכת שאיפות ורצונות שונה,  ד.

 וכן דרך חשיבה שונה, כאשר אדם פונה לחברו 

 לתרגם אותו, כמו תרגום  עליו להביע את רצונו, 

 משפה לשפה. ולכן כמו שהתרגום משפה 

 לשפה איננו ממש מדויק, כך קשה 

 לתרגם לשפת החבר את 

 הרצונות והשאיפות.

הרב יונתן סימוני פינת ההלכה/  

 הלכות מים אחרונים

   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל 

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 דעת תורה.

מים אחרונים חובה. משום מלח סדומית שמסמא את העינים למי א.  

כ יגע בעיניו, ואף עכשיו שאין מצוי מלח סדומית יש “ שנוגע בם ואח 

ע “ )ש חיוב ליטול ידיו, משום שיש לחוש למלח אחר שטיבעה כמותה.  

 ב שם(“א ומ“סימן קפא ס

מים אחרונים אין נוטלים על גבי קרקע אלא על גבי כלי, משום רוח ב. 

רעה ששורה עליהם, שיש חשש סכנה לעובר עליהם. ואם אין לו כלי, 

נוטל על גבי עצים דקים, אבנים, וקוצים וכל כיוצא בזה שנבלעים 

 ב שם(“ב ומ“)שם סבהם המים, ואינם מתקבצים למקום אחד. 

אין צריך ליטול אלא עד פרק שני של אצבעות. ויש נוהגים על פי ג.  

ע שם “ )שו הסוד ליטול עד סוף האצבעות וכן עיקר להלכה לכתחילה.  

 ‘(.י  דף שפב“ד, ילקו“ס

 צריך שישפיל ראשי אצבעותיו למטה כדי שתרד הזוהמא.ד. 

 ז(.“ע שם ס“)שאין מברכים שום ברכה על מים אחרונים. ה. 
מים אחרונים נוטלין בכל משקין חוץ מיין מפני חשיבותו, ודוקא ו. 

שאין לו מים מותר בכל המשקין אבל אם יש לו מים אין ליטול 

 ב שם(.“ט מ“)שם סבמשקין. 
המקל לאכול לכתחילה כשאין לו מים או שאר המשקין למים ז.  

אחרונים יש לו על מה שיסמוך. ומכל מקום בסיום אכילתו ינקה ידיו 

 ‘(.אות יט‘ י דף שפב“)קיצור ילקובעפר או בדברים אחרים. 

מעיקר הדין מותר לברך ברכת המזון בעת שהכלי שנטלו לתוכו ח.  

מים אחרונים מונח לפניו על השולחן, מכל מקום ממידת חסידות טוב 

ונכון להסיר את הצלוחית עם המים האחרונים שבתוכה מחוץ לשולחן 

 ‘(.)שם אות כוכן המנהג 

אין לדבר בין נטילת ידים של מים אחרונים לברכת המזון, שצריך ט. 

להסמיך את הברכה לנטילה. ואם עבר ודיבר בין הנטילה לברכת 

 ‘(. )שם אות כבהמזון יחזור שוב ליטול מים אחרונים 
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