
בחוקותיבהר לפרשת ניחוחות 

,חינוך יקריםמנהיגי 

"  תלכובחוקותיאם "הברכות פותחות ב. מופיעות הברכות והקללותבחוקותיבפרשת 

בחוקותיאם "בפירוש ". ואשבור מוטות עולכם ואולך אתכם קוממיות"ומסתיימות ב

ובאר . ובזכות כך שכרנו יהיה ברכות מרובות, "שתהיו עמלים בתורה"י "כתב רש" תלכו

כפתיחת וסיום קטע  ' עד ת' רבינו בחיי שרק אם אכן נשמור את התורה כולה מא

חיי תורה שלמים  .רק אז מובטחים אנו בכל הברכות כולןתעד קוממיו' ם וכוא:זה

.מתוך עמל ויגיעה, מחייבים קיום מלא של המצוות ולימוד תורה בצורה המיטבית

כאשר אנו  . שמשמעותה בקומה זקופה" ואולך אתכם קוממיות"הברכה החותמת היא 

בתראבבא ) ל הוסיפו ודרשו "חז. והוא נושא את ראשנו זו מעלתנו וברכתנו' דבקים בה

כשתי קומות של  , מאתים אמה: רבי מאיר אומר-ואולך אתכם קוממיות (: "א"עעהדף 

ל שמאה אמה הם ביטוי לשלמות ומאתיים אמה מהוות  "ומבאר המהר". אדם הראשון

אמיתייםכשאנו משוחררים מעול העבדות ואנו בני חורין . שלמות גשמית ורוחנית

השלמות הרוחנית משפיעה ומרוממת את  ,התורה חרותה בליבנו וחקוקה בנפשותינו

והם  , גשמיות ורוחניות בשלמות-כל חיינו הגשמיים ואנו זוכים לברכה כפולה

.משלימים זה את זה

:'ליקוטי תורה'בספרו מטשרנובילמרדכי ' רר ''האדמודרש ' קוממיות'על המילה 

כאשר נבנה בנין קומת הקדושה על  . קומת הקדושה וקומת הקליפה-שתי קומות הן '' 

כאשר  ' ואולך אתכם קוממיות'וזהו . קומת הקליפהכחידי התורה והמצוות אזי נתבטל 

.''זה קם זה נופל

ככל שאנחנו הולכים ומוסיפים בקומת הקודש כן מתמעטים והולכים כל הכוחות  

גם לפני חג השבועות שייך לברך  ןןן',תכלה שנה וקללותיה'נזכה ש. המתנגדים לקדושה

.זאת שבעצרת נידונים על פירות האילן

לעצמאותינותשע עשרה שנה אחרי שזכינו . בשבוע הקרוב נציין את יום ירושלים

עם ישראל התחבר אל מקום בית  . המדינית הצטרף נדבך נוסף של חיבור לקודש

במלחמת ששת  . רוחנילמימדלא עוד חירות מדינית בלבד אלא צירופה . מקדשנו

ולכן זכינו לחזור , ל כשכולם מלוכדים ומאוחדים"נלחם עם ישראל בשורות צההימים

ולכבוש את ירושלים שלא כבמלחמת השחרור טרם גובש צבא מאוחד ומלוכד ולא זכינו  

הקומה הזקופה של בטחון בלי אימת שום בריה היא ברכת השלום מול אויבנו  .לכך

.אך היא תלויה בשלום הפנימי בתוכנו

צריך לדעת למה : " כתב( ו ו"כ" )ונתתי שלום בארץ"על המילים בפירוש אור החיים

על עם בני ישראל עצמם  שיכויןואולי , הוצרך לומר זה אחר שכבר אמר וישבתם לבטח

הברכה השלימה  ".וריעותביניהם שלום ' שלא יהיה להם פירוד הלבבות שייטע ה

מתוך כך נוכל  ,והשלום שבין נפשות עם ישראל, תלויה בשלום שבין הגוף והנפש 

".נקרא עליך ויראו ממך' וראו כל עמי הארץ כי שם ה"לקוות לברכת 

אנו דור של גאולה הזוכים  , הברכות אותם מבטיחה התורה הם יעדים של גאולה שלמה

ומתוך כך נזכה  . זאתזכותינועל ' להודות להומחוייבים, ציון' לראות עין בעין בשוב ה

.בקרוב לגאולה השלימה

ל"תלמידנו יהודה גואטה זנ"ולעג בעומר "הנהרגים באסון לנ"לע

שבת שלום ומבורך


