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 בחוקותי פרשת השבוע נגיעות מ

 
 

במידה וימלא  עם ישראלקב"ה יברך את הש ותהגדולות ברכת באשר נקרא השבת פותחפרשת בחוקותי 

טובה פרנסה  –לבקש  ניתןמה שכל  .ברכות קצרות אשר מקיפות אתהליכה בחוקות ה'   -וייעודאת 

 פריוןקלים ומהירים ,  תניצחונויגיעו אז  יםמצד אויב התגרות תהיהאם  ., שובע , שלום ובטחון ובקלות

 ואת חלק םייולא יק וייעודת אם עם ישראל לא ימלא אמנגד  ושכינת ה' בתוכנו .וריבוי מהיר ומשמעותי 

 . ביותר תיאורים של מכות קשותובצורה מאד ברורה אזהרה  - קשה תוכחהגיעה ' אז מעם ה בברית

ף בסו אמרנהקריאה ש ,ולאחר שקראנו את התוכחהויקרא סבב של קריאת חומש עוד השבת נסיים 

לראות את התגשמות כל הברכות ובע"ה שנזכה יתרה משמעות תיהיה לה  " ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחזֵּק"  פרשה ה

 . האמורות

 

כּו-ִאם"  - הפרשה מתחילה לֵּ ַתי, תֵּ ֻחקֹּ ונשאלת השאלה מדוע שמירת המצוות וקיום החוקים מבוטא "  בְּ

כי  בירמספרופ' לייבוביץ  התורה "/ דרכי  חוקיב "  ללכת" – " ? אנו רגילים לומרבצורה של "הליכה 

קי התורה " הוא מושג המציין ש" הליכה בחוורובם מסכימים  ההליכה מוטיבתעכבו על הרבים רשנים פ

 הליךתסוים אלא זהו ה אינו קיום סטטי של מצב מימצוותהתורה ומשום שקיום  של האדםאת יחודו 

  .על ידי זה שהוא הולך בדרך מסוימת מוציא מן הכח אל הפועלפועל והאדם . לאורך כל החיים

ין בהם הליכה אלא א ,תורהגוד לחוקי הבניוקי הטבע ח .מפיק משיג ומפתח במעשיו את מציאותוהאדם 

י הרווח על מלאכים הביטו ג הליכה ,לא משתמשים במוש גם מלאכי עליון , , יש קביעות .דווקא עמידה

האדם הולך  ויננו מפתח יותר ממה שיש בו ולעומתהמלאך איננו מתפתח וא .קיים ועומדטבעם  –הוא 

  .ומתקדם

 

ד שאסור לו לעמוד במקום אחד יכל יחיד ויחדמו"ר ר' יצחק מאיר מגור מסביר שהתורה מלמדת הא

 ל אל חיל ולעלות . עמידה במקום היא בבחינת ירידה .רגה אלא ללכת מחילהישאר באותה המדו

ֶאתאין הכוונה לקיום מצוות משום שזה נאמר בנפרד "  - "י מסביר בחוקותי תלכורש רּו-וְּ מְּ ַתי ִתשְּ וֹּ "  ִמצְּ

ר את דברי מסביההאדמו"ר מקוזניץ מנחם בקר מביא את דברי  .הכוונה היא להיות עמלים בתורהאלא 

מעשיו וללימודי התורה בשקידה אלא למעשי האדם בכל עת ובכל שעה שכל חייו  רש"י שאין הכוונה רק

עוסק במלאכתו האדם  - שיש לשלב את רוח התורה בחיי היום יום אמרוכבר חז"ל  .יהיו ברוח התורה

בשדה ואגב זאת מקיים מצוות כלאיים לקט שכחה ופאה או מי שעוסק במסחר ועושה מו"מ באמונה ויושר 

 .אלו הם חיים ברוח התורה  ונמנע מלרמות הרי שהוא עמל בדרכי התורה

 

אֹלִהים; כנגד ההליכה וההתקדמות של האדם נמצא היעוד הגדול של "  ָהִייִתי ָלֶכם, לֵּ ֶכם, וְּ תֹוכְּ ִתי, בְּ ַהַלכְּ ִהתְּ וְּ

יּו ַאֶתם, ִתהְּ ָעם-וְּ   .לשכון בינינו השכינה תמביאה אהברכה  יחס גורר יחס , " ִלי לְּ

 

ִתימדגיש שנאמר " רנו ופס ַהַלכְּ ִהתְּ ֶכם וְּ תֹוכְּ ה הולך אנ -כי עניין המתהלך הוא ולא והלכתי בתוככם "  בְּ

או המשכן אלא  המקדשכמו ה בו שפע ויהיאליו מקום מסוים שה' ילך לא רק  .ואנה , לא אל מקום אחד

בכל  ,איננה טריטוריאליתהקדושה  .שם יהיה קדוש קב"ה יתהלך בתוך העם , בכל מקום שיכבדו אותו ,ה

 . שם הקב"ה ילךלבדרכיו ו לכו בחוקותיואת ה' וימקום שיכבדו 

 

ֶכםבע"ה שיתקיים בנו האמור " ו צְּ ַארְּ ֶתם ָלֶבַטח בְּ ָנַתִתי ָשלֹום ָבָאֶרץ, ּו .ִויַשבְּ ין ַמֲחִרידוְּ אֵּ ֶתם וְּ ַכבְּ  " שְּ
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 עילוי נשמת  אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.ל


