
    

הפרשה נקראת פרשת התוכחה – התוכחה הקטנה, לעומת כי תבוא, התוכחה הגדולה. ואכן נראה שרוב הפרשה 
קללות, 30 פסוקי תוכחה לעומת 13 פסוקי ברכות. עם זאת, כמה דעות שונות בעניין:

ולא אמרו אמת". על פי דבריו, הברכות  הראב"ע כותב בחריפות כי "ריקי מוח אמרו כי הקללות רבות מהברכות 
נאמרו ככלל והקללות נאמרו ביתר פירוט ועל אף שהקללות מתפרסות על פני יותר פסוקים, הן אינן רבות מהברכות.

ר' נפתלי הרץ ויזל מרחיב: הברכות רבות מהקללות, שבברכות הבטיח שאם ילכו בחוקותיו ישיגום מיד סדר הברכות 
כולן. אם ימאסו בחוקותיו להפר בריתו, לעומת זאת, היה ראוי שיחולו עליהם מיד הקללות אך מן הכתוב לומדים 
שלא ישיגום הקללות כאחת אלא בראשונה יענום בדברים קלים אולי ישובו ואם לא ישובו ישלח בהם סדר אחת. אם 

לא ישובו, סדר שני וכן הלאה.

במדרש תשובה בדרך הרמז: "שלא יאמרו הבריות כשבא משה לברכנו מעט ברכנו, כשבא לקללנו הרבה קיללנו. 
"ואם  ואולך אתכם קוממיות". הקללות פתח ב-"ו":  וסיים ב-"ת":  כיצד? ברכות פתח ב-"א": אם בחוקותיי תלכו" 
וסיים ב-"ה": "ביד משה". הברכות מ-"א" ועד "ת". הקללות בין "ו" ל-"ה". מה בין "ו" ל-"ה"? כלום. לא תשמעו" 

אם נסתכל בתנאי קבלת הברכות והקללות נראה את השוני: לפני הברכה נאמר "אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם". לפני הקללות 
נאמר "ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה, ואם בחוקותי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם 
אותן. ובגעלה  המצוות  במיאוס  אלא  תבוא  לא  שהקללה  שונים,  הקללות  לתחולת  והתנאים  הברכות  לתחולת  שהתנאים  נראה  מהניסוח  בריתי".  את 

מכאן שאלה העולה בפרשנים ביחס לפסוקי הברכות, כפי שמנסחה האברבנל: "למה זה היו יעודי התורה ושכרה כולם דברים גשמיים כמו שזכרו בברית 
הזה ולא יעודים בשלמות הנפש ושכר הנשמה אחר המוות, באשר הוא סוף כל האדם והצלחתו האמיתית". כלומר: מדוע התורה עוסקת, בפסוקי הברכה 

והקללה, בשכר ועונש גשמיים בלבד?

נראה שתי תשובות לכך: הרמב"ן מתייחס לשאלה זו בכמה מקומות ותשובתו שהתורה לא מתייחס להישארות הנפש או כריתתה בעולם הבא כיוון שזהו טבעה 
של הנפש, בהיותה חלק אלוקי, ובדיוק כפי שהתורה לא עוסקת בחוקי הטבע. לפי הרמב"ם, השכר והעונש שבברכה ובקללה מטרתם לסייע או להפריע לאדם; 
אם עשה מצווה, הברכה היא בהסרת המניעות להמשך קיום המצוות. אם מאס במצוות, תבוא עליו הקללה שמטרתה להפריע לו לקיים את מצוות התורה.

                      שבת שלום!

קצר ומעניין לפרשת השבוע

19:16 הדלקת נרות 
19:25 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
18:00 מנחה  
20:15 ערבית  
20:14 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת בחוקותי
בס"ד | שקיעה: 19:36 | סוף זמן קריאת שמע: 9:08 | כ אייר התשפ"ב | שבת שלום!



עדכונים נוספים
אחרי  שיתקיים  לקידוש  מוזמן  הציבור 
לרגל  הכנסת  בית  ברחבת  התפילה 

הולדת תהל גינת.

האירוח  על  שרוני  למשפחת  תודה 
בל"ג בעומר!

.

גיליונות נחמה | קללת "ונאספתם אל עריכם"
פסוק כ"ה: "ונאספתם אל עריכם ושלחתי דבר בתוככם 
אל  החוץ  מן  ונאספתם:  ד"ה  רש"י:  אויב"  ביד  ונתתם 

תוך הערים מפני המצור.
1. מה קשה לו?

ונתתם  הדבר  ע"י  בתוככם:  דבר  ושלחתי  ד"ה  רש"י: 
ביד האויבים הצרים עליכם, לפי שאין מלינים את המת 
ניתנים  בירושלים, וכשהם מוציאים את המת לקברו – 
מפני  עריכם:  אל  ונאספתם  ד"ה  ראב"ע:  אויב.  ביד 
החרב, ושם אשלח הדבר והרעב עד שתרצו להנתן ביד 
מבנין  מילה  והיא  אויב"  ביד  "ונתתם  טעם  וזה  האויב. 

נפעל.
2. קושי אחד הוא העומד בפני שני הפרשנים בפסוק זה 

אשר אותו הם מנסים לישב. מה הוא?
3. מה המשותף ומה השוני בישובי שני הפרשנים הנ"ל?
הרעב  את  גם  בפירושו  להזכיר  הראב"ע  ראה  מה   .4

)"אשלח הדבר והרעב"( שאינו מוזכר כלל בפסוקנו?

בס"ד | שבת פרשת בחוקותי | כ אייר התשפ"ב | שבת שלום!

בהעלותך  פרשת  בשבת   | הקהילתי  הכנסת  בבית  ארוח  שבת 
ישיבה  שלנו.  בקהילה  תתארח  התורה  מגדל  ישיבת   ,11/6
אנו  הישוב.  תושב  גינזברג,  הרב  בראשות  אנגלית  דוברי  של 
שבת. ערב  וסעודת  ללינה  הבחורים  את  לארח  משפחות   מחפשים 
 - בווצאפ  או   0587977116 בטלפון  לעדינה  לפנות  נא  למעוניינים 

.+19143364660

גליונות נחמה | "ואתכם אזרה בגויים"
פסוק ל"ג: "ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים"

עבודה זרה י' ב':
ההוא קיסרא דהוה סני )שונא( ליהודאי, 
)לשרי  דמלכותא  לחשיבי  להו  אמר 
ברגלו  נימי  לו  שעלה  "מי  המדינה(: 
)רש"י: בשר מת שמצערו( יקטענו ויחיה, 
"יקטענו  לו:  אמרו  ויצטער?"  יניחנו  או 
ויחיה!" אמר להו קטיעה בר שלום: חדא 
אתה  שאי  )אחת,  לכולהו!  יכולת  שלא 
"כי  ב'(  )זכריה  דכתיב  כולם!(  את  נוצח 

כארבע רוחות השמים פירׂשתי אתכם".

רש"י:
מדינה  שבני  שבשעה  קשה,  מידה  זו 
זה  את  זה  ורואים  אחד,  למקום  גולים 
כבמזרה,  נזורו  וישראל  ומתנחמים, 
אחת  ואין  בנפה,  שעורים  הזורה  כאדם 

מהן דבוקה בחברתה.       
 

הסבר מה הן שתי ההשקפות המבוטאות 
כאן


