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 ?בכל מקום´ עבודת ד

למקום ´ ביל את עבודת דבעידן בו התרגלנו לבית כנסת בכל שכונה, למה צריך להסתפק במקדש אחד? למה להג

 ?אחד

 "כי אם אל המקום אשר יבחר ד' אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה" )יב; ה(

התורה מדגישה כאן את הפער בין עובדי האלילים ודרכה של התורה. אצלם יש מקדשים רבים במקומות רבים. 

 בישראל מקדש אחד במקום אחד בלבד.

 

ילים לריבוי בתי כנסת, אפילו באותה שכונה יש מספר בתי כנסת. אז מדוע לא יהיו מספר מקדשים? כיום אנו רג

מדוע לא תתאפשר עבודת ד' בכל מקום? התשובה כתובה בפסוק הנ"ל: "לשום את שמו" ד' קובע לנו מקום בארץ, 

 שם תהיה נוכחותו. "לשכנו תדרשו" העם יבא למקום משכנו של ד'.

השם שלו נמצא שם, וכי ד' לא יכול לשים את   "לשום את שמו" -הרי ד' לא נמצא שם ממש  -ל עדיין אפשר לשאו

 שמו במספר מקומות?

 

התשובה נמצאת בסוף הפרשה: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ד' אלהיך במקום אשר יבחר...")טז; 

. אם היו מספר מקדשים היה אחדות העםלרכז שם את העם כדי לשמר את  -יש תכלית ברורה למקום האחד טז( 

כל אזור מתאסף במקדש הסמוך אליו, בשום הזדמנות לא היתה התחושה שאנחנו עם אחד. רק במקדש אחד 

נוצרת תחושה ברורה של עם אחד. כל מבקשי ד' נפגשים במקום אחד, ודאי ברגל כאשר נאסף העם כולו, 

 .מרגישים כולם שלאל האחד והיחיד יש עם אחד מאוחד

 

האם המקדש נועד למטרה לאומית? המקדש נועד כדי לאחד את עם ישראל? נראה  -עדיין יש מקום להקשות 

לכאורה שיש כאן בלבול בין עקר וטפל. מתוך קושיה זו אנחנו נדרשים אכן למבט עמוק יותר. האחדות אינה 

משרה שכינתו אצל שבט למטרה לאומית, האחדות היא המהות של המקדש. התורה מלמדת אותנו שהקב"ה לא 

לא נאמר "ובאתם שמה",  -אחד, השכינה שורה רק על כלל ישראל. לכן נאמר בפסוק "לשכנו תדרשו ובאת שמה" 

 "ובאת שמה". -במקדש, ישראל הם אחד 

 

השראת שכינה היא דבר  במצוות המשכן, בספר שמות נאמר: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" )שמות כה; ח( 

ן כמוהו בעולם. הזכות הזאת לא נתנה לאדם וגם לא לשבט מסוים, השראת שכינה היא זכות של נפלא ועצום שאי
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 -עם ישראל כולו. לכן המקדש הוא אחד ומיועד לכלל ישראל. לכן ברגלים ישראל כולם באים להראות לפני ד' 

 שית כב; יד(.כזרעו של אברהם שזכה להשראת שכינה באותו מקום "על כן יאמר היום בהר ד' יראה" )ברא

 

המקדש הוא מקום השראת שכינה לכלל ישראל, לכן ישראל צריכים לנהוג כאחים זה עם, ודאי במקום 

ב( ישראל עומדים לפני ד' כאחים  -כי עם קדוש אתה לד' אלהיך....")יד; א  "בנים אתם לד' אלהיכם...   המקדש.

וות שבין אדם לחברו ובין עניני המקדש: שמבקשים את קרבת אביהם. לכן מצאנו בתורה חיבור מלא בין מצ

"ושמחת לפני ד' אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך 

במקום אשר יבחר ד' אלהיך לשכן שמו שם" )טז; יא( העליה לירושלים והחגיגה בה אינה פרטית, כל אחד משתף 

 נה.בשמחה שלו את הגר, היתום והאלמ

 

הגדולה שבהן  -כך גם בספר ויקרא, ספר המתאר את עבודת המקדש, במרכזו, בפרשת קדושים, מצוות של אחוה 

 "ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא יט; יח(.

 

הוא איש שמיצג  -הרעיון שהשראת שכינה אינה על יחידים אלא רק על כלל העם מתבטא גם בבגדי הכהן הגדול 

 כתובים שמות כל השבטים. -השהם ובחושן  כלפי ה' את כלל ישראל, באבני

 

רק בתוך עשרה מישראל יכולים לעסוק  -עקרון השראת השכינה רק על ציבור, מתבטא באופן חלקי במושג "מניין" 

 בדברים שבקדושה.

 

אבל פרשת השבוע אנחנו מכירים את כל הביטויים של אהבת ישראל ואחדות ישראל: "ישראל ערבים זה לזה" וכד' 

. בכל גיבוש של אותנו שאחדות ישראל שונה מכל אחדות אחרת, מכל גיבוש של עם ומשפחה בעולם מלמדת

היחד. כלל ישראל הוא האחד השלם שזוכה   קבוצה היחידים מנסים להתחבר לאחדות. בישראל השלם הוא

הוא הספר. להשראת שכינה. כמו גוף אדם שמורכב מאברים, השלם הוא האדם. כמו ספר שיש בו אותיות, השלם 

זהו אחד שיש בו ריבוי אבל מצבו השלם הוא אחד. בכל העמים והקבוצות מבקשים את האחדות כדי להשיג יותר 

גם כוח פיזי וגם כוח נפשי. בישראל האחדות היא כדי להגיע לשלמות. את השלמות של העם משלים הקב"ה  -כוח 

לדעת שהעם הוא השלם, לדעת שהדרך להשגת בהשראת שכינה עליונה. אדם מישראל צריך לראות עצמו כחלק ו

 הקרבה אל ד' עוברת באהבת ישראל.

 

 

 

 

 הפטרת ראה
 ?מה האחריות שלנו כלפי אומות העולם? ומה הכלים שיכולים לעזור לנו

נ"ה. גם בנבואה זו יש -ההפטרה השלישית מ"שבעה דנחמתא", הפטרת ראה, לקוחה מספר ישעיהו בפרקים נ"ד

 .ל הנחמה והגאולההתייחסות לפן נוסף ש

  

 ההפטרה בהקשרה התנ"כי



הקשר בין עם ישראל לאומות העולם תופס מקום מרכזי בתנ"ך ובמציאות. מחד, ספר בראשית פותח ביצירת 

בני נח. רק עם הופעתו של אברהם הופכת הברכה שניתנה לאדם  -האנושות, בני האדם הראשון, ולאחר המבול 

לברכת "לזרעך אתן את הארץ הזאת". במקום פנייה לכלל האנושות, הנקראת ולנח "פרו ורבו ומלאו את הארץ" 

ארץ ישראל. השינוי בא לאחר  -לרומם את הגלובוס כולו, באה פנייה לזרעו של אברהם בהקשר לארץ מסוימת 

כאלפיים שנה של כישלונות חוזרים של האנושות. עם מיוחד בארץ מיוחדת אמור להוליך לתיקון כלל האנושות. 

  ברהם, שהרים דגל זה, הוא "אב המון גויים".א

במקביל, הוא מסתייג באופן נחרץ מתרבות אור כשדים ומצרים, מהשכנים הכנעניים ומפלישתים. הוא מעורה 

הים -ומעורב במתרחש, כורת בריתות ואף לוחם בשעת הצורך. עם זאת מכירים בו האומות הסובבות כ"נשיא א

רב את האומות השקועות בתרבות האלילית לקריאה שהוא נושא בשם ה'. זהו אתה בתוכנו". התנהלותו באה לק

 גם היעוד של בניו, עד מימוש חזון אחרית הימים. במאפיין זה, של הקשר עם אומות העולם, עוסקת ההפטרה.

  

 מצב בפרשה: צמאון

קאות היסוד בימי ישעיהו היו . משהכמיהה לדבר ה' משולה בדברי הנביא לצימאון. יש צימאון פיזי ויש צימאון רוחני

. מקורם מגוון: המים, נוזל החיים, מצויים זמינים בטבע. היין הוא תוצר של גידול מן הצומח, המטופח מים, יין וחלב

על ידי האדם והמופק על ידו בתהליך מורכב. החלב הוא תוצר מן החי, הנחלב על ידי האדם המטפח את בעלי 

 החיים.

 

פעות שונות על תיפקוד האדם. הם נותנים מענה תזונתי שונה. כולם מרווים ומסלקים לכל אחד מן המשקאות הש

צימאון. גם בצימאון רוחני יש סוגים שונים של צרכים, ויש לתת מענה ראוי ותואם. זו חלק מן האומנות הנדרשת 

 מרועה רוחני, שידע לתת את המענה הראוי לצימאון.

 

י פתרונות שונים. תרבויות ואמונות שונות עלו וירדו. עמם גם העמים, במהלך ההסטוריה הוליד הצימאון הרוחנ

יוצרי תרבויות ואמונות אלה. יש עם אחד ואמונה אחת, המלווים את ההסטוריה מאז ימי אברהם ועד היום. רבים 

 פיזי ורוחני. -היו העמים והתרבויות שהכריזו מלחמת השמד על עם אברהם. המאבק היה משולב 

 

 תרשיעי". -לא יצלח, וכל לשון תקום אתך למשפט  -ח בשם ה': "כל כלי יוצר עליך הנביא מבטי

מסביר הרמב"ם ]באגרת תימן,א[ : "הקב"ה בשר אותנו על ידי ישעיהו: שכל אנס או נצחן שיתכוון לסתור תורתנו 

א תשלם לעולם. ישבר הבורא כלי מלחמתו ולו יצליחו. וזה דרך משל. כלומר, שעצתו ל -ולבטל דתנו בכלי נשק 

 לא יצלח. -לא מילולי ולא בכלי נשק  -וכמו כן, כל טוען שיתכוון לבטל מה שבידנו...לא יתקיים". שום מאבק 

 

נתון זה מוביל לסופה של ההפטרה: עם ישראל הוא "עד לאומים", "נגיד ומצווה לאומים". הוא שורד את כל נסיונות 

 וו ה' לאומות.ומממשיך להוביל, כעד שניצל, את צ -ההשמדה 

 

 הצימאון לדעת ה', מצד האומות, יוביל אותם לעם ישראל, שירווה את צימאונם: מי במים, מי ביין ומי בחלב.

 כי פארך". -היך, ולקדוש ישראל -אליך ירוצו, למען ה' א -תקרא, וגוי לא ידעוך  -"הן גוי לא תדע 

 

 

 



Bendición y maldición 
“Mira, Yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si 

escuchan los mandamientos de Hashem su Dios que Yo les ordeno hoy. Y la maldición 

si no escuchan los mandamientos de Hashem su Dios...” (Deuteronomio 11:26-28) 

 

Pregunta: 

Al comienzo de la parashá nos dicen que si escuchamos a Hashem recibiremos bendición y si no lo 

escuchamos entonces recibiremos maldición. Pero la Torá no menciona cuáles son estas 

bendiciones o maldiciones que recibiremos. ¿Cuáles son y por qué no las mencionó? 

 

Respuesta: 

Si bien es cierto que la Torá no especificó cuál es la bendición que uno recibe por escuchar a 

Hashem o la maldición por no hacerlo, la respuesta se encuentra escondida en la lectura simple de 

los mismos versículos. 

Rav Moshé Feinstein sugiere que la parte final de cada versículo es en sí misma la respuesta, es 

decir, la bendición que recibiremos por escuchar los mandamientos de Hashem es escuchar los 

mandamientos, y la maldición que recibiremos por no escucharlos es no escuchar los 

mandamientos. En palabras más simples, la bendición en sí misma es el hecho de escuchar las 

mitzvot de Hashem, de vivir una vida con mitzvot. Y la maldición es la ausencia de ellas, es decir, 

vivir una vida sin sentido. 

La idea es muy simple. Si uno observa las mitzvot y las cumple adecuadamente, entonces uno se 

siente feliz y completo, no hay mayor sensación de felicidad y satisfacción que esa; increíblemente 

el pago por cumplir las mitzvot es el hecho de cumplirlas, ellas tienen un valor en sí mismo. 

Pero lamentablemente, lo contrario también es verdad; no hay nada más propicio para tener una 

vida monótona y vacía que una existencia sin mitzvot. Una vida sin Torá es, por así decir, una 

maldición. 

Y esta es la misma idea que nuestros Sabios expresaron en Pirkei Avot (4:2)“La recompensa de 

una mitzvá [es otra] mitzvá”. Es decir, el pago por realizar una mitzvá es la oportunidad de realizar 

otra mitzvá y de vivir rodeado constantemente de mitzvot. Esa es la verdadera recompensa; la 

verdadera bendición. 

Fuentes: Darash Moshe, Rav Moshé Feinstein. 

 



 

 

 

 

Amar la bondad 
"Concede verdad a Yaakov, bondad a Abraham, como le juraste a nuestros patriarcas desde 

los tiempos antiguos". (Mija 7:20) 

En el primero, segundo, cuarto y quinto año del ciclo de Shmitá (que dura siete años), los judíos que 

viven en Israel deben separar un décimo de sus granos y llevarlos a Jerusalem para comerlos allí 

(esto se llama “maaser shení”). En el tercer y sexto año del ciclo, en cambio, ese décimo se les 

entrega a los pobres (lo cual se llama “maaser aní”). 

A primera vista, parecería que el mandamiento de maaser shení y maaser aní deberían haber sido 

al revés. ¿Por qué no es requerido que los dueños de la tierra compartan primero con los pobres, y 

sólo luego disfruten de su producto en Jerusalem? En otras palabras, ¿Por qué el maaser aní no 

fue dado al principio del sub-ciclo de tres años y después el maaser shení? 

Maimónides (Matanot L’Aniim 10:2) escribe que uno debe dar tzedaká con felicidad, y que darla con 

descontento anula la mitzvá. Vemos así que la actitud con la que uno da tzedaká es intrínseca a la 

mitzvá misma. 

El profeta Mija (6:8) define lo que Dios quiere de nosotros como "hacer justicia, amar 

el jesed (bondad), y caminar modestamente con Dios". Asimismo, en la bendición que concluye 

la Amidá, le agradecemos a Dios "pues en la luz de Tu faz nos diste, Hashem, Dios nuestro, una 

Torá de vida y un amor por el jesed". No es suficiente con hacer jesed. Debemos amar hacer jesed. 

Más que cualquier otra mitzvá positiva, escribe Maimónides, la tzedaká es una señal de la esencia 

de un judío. Es la esencia de su existencia y la fuente de nuestra futura redención. Similarmente, un 

“buen corazón”, que es la base de todos los buenos rasgos personales (Avot 2:13), se refiere a una 

actitud que fomenta el jesed. 

* * * 

Los Pasos de Dios 

El objetivo de nuestra lucha en este mundo es el perfeccionamiento de nuestras almas. Las mitzvot 

son el medio para lograr este objetivo. Hay dos mitzvot que nos permiten emular a Dios en la forma 



en que Él se relaciona con nosotros. Una de ellas es el estudio de Torá; por medio de éste, nos 

apegamos a la mente de Dios, por decirlo de alguna manera, ya que Él creó el mundo. 

La segunda es jesed. La base de toda la existencia es el deseo de Dios de hacer jesed con Su 

creación. Por lo tanto, cuando hacemos actos de jesed con un fuerte deseo, seguimos los pasos de 

Dios. 

Abraham descubrió a Dios a través de la característica de jesed, reconociendo el jesed inherente en 

la creación. Deseaba tanto hacer actos de jesed que incluso cuando se sentó adolorido después de 

su propio brit milá, sufrió cuando no apareció ningún huésped a quien atender. Rivka, nuestra 

matriarca, también se distinguía por su amor al jesed. Esa fue la única cualidad sobre la que Eliezer 

la puso a prueba. 

Ahora estamos preparados para entender el orden del maaser shení y el maaser aní. Al ordenarnos 

traer un décimo de nuestros granos a Jerusalem y disfrutarlos allí, Dios nos enseñó dos lecciones 

vitales. La primera es que nuestras posesiones materiales son un regalo de Dios y por lo tanto, Él 

puede decidir cómo utilizamos esa abundancia material. La segunda es que al utilizar la riqueza 

material de la forma que nos prescribió Dios, ésta generará sentimientos de alegría y santidad. 

Una vez que internalizamos estas lecciones durante los dos primeros años del ciclo, podemos 

ofrecer esa abundancia al pobre en el tercer año – no por obligación, sino que con un verdadero 

amor por el jesed. 

Las letras de “Elul” aluden al versículo: "Yo soy para mi Amado y mi Amado es para mí", lo cual 

indica nuestra intensa relación con Dios previo a las Altas Fiestas. Para lograr esto, debemos 

condicionarnos no sólo a hacer jesed, sino a amarlo. 

 

 

 

“Mira: Yo pongo ante vosotros el día de hoy: bendición y maldición” (Devarim 11:26) 

Cuando uno escucha a un Rabino exhortando a su rebaño para que lleven una vida más espiritual y 

rechacen los lujos, este pensamiento puede cruzar la mente de uno: “¿Qué sabe él sobre lujos para 

decirme que una vida espiritual es mucho mejor?  ¡Quizás si él tuviera un Rolls Royce, no rechazaría tan 

rápido al materialismo!”  Esto es lo que Moshé insinúa aquí: “¡Mira!  ¡Mírenme! Yo fui un príncipe en 

Egipto; yo soy una de las personas más ricas en el mundo; yo sé lo que es la riqueza material.  Por otro 

lado, yo he ascendido a reinados espirituales que otros mortales no han alcanzado.  Yo estuve 120 días 

hablando con Di-s “cara a cara”. Como resultado yo llevo puesto un velo sobre mi cara en todo 



momento excepto cuando enseño Torá, porque mi cara irradia una luz que ustedes no pueden mirar. 

¡Mírenme  Yo conozco los dos mundos y les estoy diciendo: Elijan el camino espiritual!” 

 

 

 

 

 ?מי נותן למי
תושג העשיר איננו עומד לעצמו. כל תפקידו הוא להיות הצינור להעביר את הכסף אל העני. ממילא, שלמותו לא 

ללא העני. סדר העולם הוא שיש עשירים ויש עניים, יש משפיעים ויש מושפעים, ושני סוגי האנשים יחד מהווים 

 .שלמות אחת. ללא העניים גם לעשיר אין זכות קיום, ואין לו דרך למלא את תפקידו בעולם

 

 י"א. -דברים ט"ו, ז'  בסוף הפרשה מופיעה מצוות הצדקה

  

חד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלקיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך כי יהיה בך אביון מא

מאחיך האביון. כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו. השמר לך פן יהיה דבר עם 

אל ה' והיה לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך 

בך חטא. נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך. כי 

 לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך.

  

 ברש"י בפסוקים אלה, מעורר שאלה. בפסוק ח' כותב רש"י: עיון

  

 פעמים... כמה אפילו -פתח תפתח 

 זו אשה, וכן הוא אומר: 'אעשה לו עזר כנגדו'. -לו 

  

 ובפסוק י' כותב רש"י:

  

 פעמים. מאה אפילו -נתון תתן לו 

 בינו ובינך. -לו 

  

השאלה כפולה. ראשית, את העובדה שהציווי מופיע בכפילות )פתח תפתח, נתן תתן( מפרש רש"י כריבוי נתינות. 

שפעם אחת כותב רש"י "כמה פעמים", ובאחרת "מאה פעמים". שנית, רש"י מסביר את המילה "לו" המופיעה  אלא

 בשני הפסוקים בצורה שונה. מהו מקור השינוי?

  

 :משלי ל"א, כ'.קה, הרמוזות שתי בחינות ישנן במצות הצד

  

 כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון.

  

כאשר בא עני לאשת חיל, היא פורשת את כפה ונותנת  -כפה פרשה לעני" " -ישנה צדקה הבאה בתגובה לבקשה 

 לו משלה.

אשת חיל שולחת ומחפשת את האביון לו תוכל לתת  -"וידיה שלחה לאביון"  -ישנה צדקה הבאה ביוזמת הנותן 

 את מתנתה.



לנתינת צדקה אל לה שתי בחינות אלו קיימות בצדקה זו לצד זו, ועל האדם לקיים את שתיהן. יוזמתו של האדם 

על האדם ליזום ולחפש כיצד ניתן להוסיף בצדקה מעבר  -למנוע אותו מלהיענות לעני הפושט יד בפניו. וכן להיפך 

 לנתינתו כתגובה לבקשת העניים.

נראה, ששתי בחינות אלה בצדקה עמדו בפני רש"י בפירושו שהובא לעיל. רש"י הבין שכל פסוק מדבר על בחינה 

 צדקה.אחרת במצות ה

 כאשר עני מבקש ממך צדקה, אל תקפוץ את ידך אלא פתח אותה בנדיבות ותן לו. -"פתוח תפתח את ידך" 

 ביוזמתך ובהחלטתך תן צדקה לעני. -"נתון תתן לו" 

כאשר התורה מצוה על האדם להיענות לבקשת העני, לא ניתן להגביל זאת למספר מסוים של פעמים. ככל 

 ות. "אפילו כמה פעמים", ללא הגבלה.שיבקש העני על האדם להיענ

יוזמת האדם, לעומת זאת, ניתנת להגבלה מספרית "אפילו מאה פעמים", שכן האדם יכול להחליט מתי יתן ומתי 

 לא.

הנותן על פי בקשת העני, לא קובע את הסיטואציה שבה תינתן הצדקה. בכל עת ובכל מקום בו הוא נתבע עליו 

 -המילה "לו" בפסוק העוסק בנתינה כתגובה לבקשה, כמתייחסת לסוג הצדקה  לתת צדקה. לכן רש"י מסביר את

אף אם נתבקשת לתת אשה הרי זו מצות צדקה ועליך לעשות זאת. הנותן מיוזמתו, יכול לעשות זאת בעת ובמקום 

 בינו ובינך", בצינעא ובעדינות, לבל יתבייש. -הנראה לו, ועל כן אומר לו רש"י: "לו 

  

 ניין הצדקה.נרחיב מעט בע

 יש שהאדם הנותן צדקה רואה את עצמו במצב שלם, ואת העני חסר, והוא בא להשלים לעני את חסרונו.

 :ויקרא רבה פרשה ל"ד, ח'. חז"ל מלמדים אותנו שאין זה כך

  

 תני ר' יהושע, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית.

  

פקידו הוא להיות הצינור להעביר את הכסף אל העני. ממילא, שלמותו לא תושג העשיר איננו עומד לעצמו. כל ת

ללא העני. סדר העולם הוא שיש עשירים ויש עניים, יש משפיעים ויש מושפעים, ושני סוגי האנשים יחד מהווים 

 שלמות אחת. ללא העניים גם לעשיר אין זכות קיום, ואין לו דרך למלא את תפקידו בעולם.

 :.69"מעשה ברבי ישראל בעל שם טוב" שמחה רז, עמ'  מחשים בסיפור על ר' ישראל בעל שם טובהדברים מו

  

 מעשה בפלוני שבא לבית הבעש"ט ליתן לו שלום. החזיר לו הבעש"ט שלום ושאלו:

 מה בקשתך, ר' יהודי? -

 ענה האיש:

ז'יבוז' ולא ילך לשאול לשלומו של רבי אין לי שום בקשה מכבודו. עברתי דרך מז'יבוז' ואמרתי: יהודי עובר דרך מ -

ישראל בעל שם טוב המפורסם בעולם? זולת זאת איני נצרך לשום דבר לא לעצה ולא לעזרה. יש לי ברוך השם 

 פרנסה ובני ביתי בריאים.

 

 אמר לו הבעל שם טוב:

ד מילדותם, הלכו כיון שמעלתו אינו נצרך לשום דבר אספר לו מעשה. בעיר פלונית היו שני חברים שגדלו יח -

ל"חדר" אחד, למדו בחברותא בבית המדרש והיתה אהבה גדולה ביניהם. לא יכלו כלל לשער לעצמם אפשרות 

להיפרד זה מזה. לימים נשא אחד מהם בת עירו לאשה והשני מצא את בת זוגו בברדיצ'ב ושם היתה דירתו אחרי 

ילה החליפו ביניהם מכתבים כסדרם, כפי החתונה. בפרידתם הסכימו החברים לעמוד בקשרי מכתבים. מתח

 שקיבלו על עצמם. אולם במרוצת השנים ומחמת רוב טרדות, פחתו המכתבים והלכו עד שפסקו לגמרי.

ויהי היום ונהפך הגלגל על התושב בברדיצ'ב, הגיע ממש עד פת לחם. נזכר בחברו בן עירו, שהצליח, על פי 

. כשבא אצלו שמח עליו חברו הרבה. ישבו והסיחו בימים השמועה, להתעשר. נסע אליו לבקש ממנו עזרה

ראשונים, העלו זכרונות. וכטוב לב החברים הסיח האורח לפני ידידו את צרת לבו וביקשו להצילו מחרפת רעב. 

 אמר לו חברו:

 

י, הריני מוכן לתת לך מחצית מרכושי. אנשים אחים אנחנו, חברים מילדותנו, נפשי קשורה בנפשך. ובכן , אח -



 נחלק בינינו את רכושי. כמאמר חכמינו ז"ל: "שלי שלך". והרי לך הן צדקי כתוב וחתום.

נתן לחברו מחצית מרכושו. חזר חברו לביתו לברדיצ'ב, פרע חובותיו וחידש מסחרו. האירה לו ההצלחה פניה ושוב 

אף הוא נזכר בחברו מן נתעשר אך חברו בעיר מולדתו, איבד פתאום את הונו בעניין רע ונעשה עני ואביון. 

ה"חדר", שבשעת דחקו עמד לו ותמך בו ביד רחבה. נסע לברדיצ'ב ושם נודע לו לשמחתו, כי חברו שוב עלה 

בסולם ההצלחה ונעשה עשיר. קיוה כי חברו ישלם לו כגמולו. לגודל צערו ותמהונו סירב חברו לעזור לו. כך הוא 

  אמר:

החסד שעשית עמדי כשאני הייתי יורד מנכסי, אבל מה אעשה ואיני יכול  אמנם זכור אזכור לך, ידידי ורעי, את -

לעזור לך אף במעט. צא וראה גלגל החוזר בינינו. כשאתה עולה אני יורד וכשאני יורד אתה עולה. ואם אחלצך 

ממצוקתך, שוב תשלח ידך במסחר ותעלה מעלה מעלה, מיד ארד אני מטה מטה. אדם קרוב אצל עצמו, ואין הוא 

 וכן לדלדל עצמו בידיים. אין אדם חופר לעצמו בור, ליפול לתוכו.מ

 

חברו ה"יורד" מנכסיו, שב לעירו אבל וחפוי ראש, אך רוחו לא נפלה בקרבו. נמצאו לו בעירו קצת אנשים טובים, 

שעזרו לו ברב או במעט. ושוב האירה לו ההצלחה את פניה ובעזרת השם יתברך נחלץ ממצוקתו ואף עשה הון 

ועושר. אצבע ההשגחה! כיון שזרחה שמשו של זה שקעה שמשו של חברו. שוב ירדו פלאים עסקיו בברדיצ'ב 

ונעשה "יורד" גמור. בצר לו פנה שוב אל חברו בעיר מולדתו. חברו הטוב לא זכר לו את רוע לבו ולא נטר לו טינה. 

בלב שלם סלח לו בשעתו חטאו כנגדו. בטוח  נהג בו עין יפה וחלק לו ביד נדיבה מחצית מרכושו. אף הודיע לו, כי

 היה בהשם יתברך שיעמיד לו ריווח והצלחה ממקום אחר.

 

לשנים, הלכו שני הרעים לעולמם ביום אחד. וכשהגיעו לפני בית דין של מעלה יצא פסק דין לשלוח את החבר גומל 

ן העדן, אלא בלוויית חבר ילדותו הטוב לגן עדן ואת כפוי הטובה לגיהנום. אך החבר הטוב הודיע שלא יכנס לג

 שיחדיו גדלו, ב"חדר" אחד למדו ובבית המדרש ישבו בצוותא ולמדו ש"ס ופוסקים.

כששמעו בבית דין של מעלה תביעה זו, נעשה רעש גדול. חזרו ועיינו בדינם. יצא פסק דין, ששניהם ישובו לעולם 

יתקן מה שפגם בגלגול הראשון ויעזור לחברו ביד  התחתון, החבר הטוב יהיה עני ואביון. והיה אם רעהו העשיר

 לאו. -רחבה, יזכה בבוא יומו לחלק בגן העדן; ואם לאו 

 

וכך היה. אולם כשהגיע החבר העני אל בית חברו העשיר לבקש ממנו תמיכה, מצא על סף הבית משרת זועם, 

ומפציר במשרת להכניסו פנימה.  שסירב להכניסו לבית. עמד העני המסכן על סף הבית והיה מצעק בקולי קולות

המשרת חרפו וגידפו. שמע העשיר את הצעקות, יצא בחרי אף וציוה על המשרת לגרש את העני הטורדן. העני 

 הרצוץ והשבור מטלטולי הדרכים מעד ונפל מעל המדרגות ונפח את נשמתו.

 רא:כששמע האיש את הסיפור מפי הבעש"ט התעלף. וכששבה אליו רוחו געה בבכי מר וק

 אני הרשע, שהקשיח את לבו לעני מרוד. צויתי על המשרת לגרשו, ופרחה נשמתו. -

 הפטיר הבעש"ט:

 

 ואתה אמרת, שאינך זקוק לעזרה ולא לעצה. וכי יש אדם שאינו צריך לשאול עצה או לבקש עזרה? -

  

א יהיה לצינור פתח על האדם שזכה לממון לדעת ולהפנים, כי העני הוא הסיבה לכך שהעשיר מקבל כסף, ואם ל

 יציאה, לא יעבור הכסף דרך פתח הכניסה.העני והעשיר הם שלמות אחת, שיחד ממלאים את תפקידם בעולם.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ."הלכה יומית "מאמרו של הגאון רבי זבדיה הכהן שליט"א, חבר בית הדין הרבני בתל אביב, עבור

, וכפי שנאמר )דברים טו ז( "כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך השבת, נקרא אודות מצות הצדקה

בארצך אשר ה׳ אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון וכו׳, פתוח תפתח את ידך 

 "לאחיך

התורה מבטיחה, כי בזכות מתן צדקה זו, יזכה הרי שכל אדם מישראל מצווה לפתוח את ידו ולעזור לעני ולאביון, ו

 .הנותן לברכה בכל מעשה ידיו

לאדם שאבד לו סכום כסף של מאה שקלים, והיה בצער, למחרת מצא שטר של  רבותינו המשילו זאת במשל

מאתיים שקלים ושמח מאוד, אך עדיין היתה בו הרגשת צער, כי אילו לא היה מאבד את המאה, הרי שעתה היו 

שלוש מאות שקלים, לעומת זאת אדם שיש לו חלקת אדמה, והוא זורע בה תבואה בכל שנה ושנה, לימים  ברשותו

בא לזרוע חיטים, והנה בשק של החיטים היה חור, ובדרך נפלו לו שבולי חיטה מיוחדים, הצטער על כך מאד, אך 

טובה מאד. הרי אז, ודאי הצטער  בסוף החורף, ראה שבכל השביל שנפלו בו הזרעונים, צמחו וגדלו חיטים באיכות

 .החקלאי, מדוע לא היה חור גדול יותר בשק, ואז היו נופלים יותר שבולים, שהרי רב מאד הרווח מנפילה זו

כך בצדקה, כאשר אדם נותן צדקה מכספו הוא, הרי הוא חושב שהממון יצא ממנו, והוא "הפסיד", אך זו טעות, 

 .וטעות גדולה במהות הדברים

ר", דרשו חז״ל, עשר בשביל שתתעשר. ואילו היה יודע האדם הנותן, איזו ברכה תמונה במעשיו, ואיזו עשר תעש"

 .ברכה תגיע אליו בזכות מה שנתן, היה מצטער מדוע לא נתן יותר

, על אדם שהיה מגדל תבואה בשדה, ומכך הייתה מביא על כך מעשה הרב בן איש חי, רבינו יוסף חיים מבבל, 

נה, השדה הניבה מאה טון חיטה, והוא היה מפריש עשרה אחוז לעניים, ותשעים אחוז היה מוכר פרנסתו. בכל ש

לפרנסתו. לימים, הגיע לגבורות, קרא לבניו ואמר להם, המשיכו בדרכי זאת, ותראו ברכה בעמלכם! אך בניו היו 

יהם לתת. להפתעתם, קמצנים מופלגים, ובשנה הבאה נתנו רק תשעה טון לצדקה, במקום עשרה שהיה נוהג אב

השדה הניבה בשנה הבאה רק תשעים טון במקום מאה טון, ראו זאת, והורידו לשמונה טון לעניים, והשאר 

לעצמם. לשנה אחרת, השדה הניבה שמונים טון חטים בלבד. כך בכל שנה ושנה, עד שלבסוף, נתנה השדה רק 

ושאלו אותו לפשר הדבר. ענה להם   רב העירעשרה טון חיטה במקום המאה שנתנה בחיי אביהם. הלכו הבנים ל

הרב, הרי לפי ההלכה, בעל הבית נוטל תשעים אחוז והעניים עשרה אחוז, אם כן כל עוד שאביהם היה נותן לעניים 

עשרה אחוז, הוא היה נשאר בעל הבית שנוטל תשעים אחוז, אך מאחר ואתם הורדתם את הצדקה לעניים ממה 

ברוך הוא הוא בעל הבית שנוטל תשעים אחוז, ואילו אתם, נעשיתם העניים , הרי שהקדוש שהיה מגיע להם

עליכם לחזור מיד למנהגו הטוב של אביכם הצדיק, ולהפריש מעשר כדין, והברכה תחזור  הנוטלים עשרה אחוז.

 .באדמתכם, וכפי שהיתה שורה אצל אביכם
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 !לא להיגרר

היצר הרע, ובמצב כזה יש השפעה גדולה ליצר הרע ואין לו האדם המתאוה לאכול בשר, מגרה בעצמו את 

 ...גבולות

רש"י הקדוש מביא את דברי בן עזאי שאומר כי לא בא הכתוב אלא להזהיר וללמד עד  -רק חזק לבלתי אכול הדם 

כמה יש להתחזק במצוות, שכן אם הוצרך הכתוב לחזק באזהרתו על אכילת דם שקל להישמר ממנו, כי נפשו של 

ומדוע צריך חיזוק כ"כ גדול דוקא באכילת דם, עד שנאמר בו "רק חזק" ולא נאמר קצה בו, ק"ו לשאר המצוות.  אדם

 ?כן למשל באכילת נבלות וטרפות ודומיהן

התורה כותבת חיזוק זה בפרשת "כי תאוה נפשך לאכול בשר, בכל אות נפשך תאכל בשר", האדם המתאוה לאכול 

ובמצב כזה יש השפעה גדולה ליצר הרע ואין לו גבולות, ואז עלול להיכשל גם בשר, מגרה בעצמו את היצה"ר, 

ֹּאֶמר  בדבר שקץ בו, כמו שמצינו באדם הראשון שכיון שחטא באכילה מעץ הדעת, חש בחסרון, אמר לו הקב"ה: "ַוי

ּנו ָאָכְלָת" )בראשית ג, יא(. ברגע שמגרה האדם ִמי ִהִגיד ְלָך ִכי ֵעירֹּם ָאָתה ֲהִמן ָהֵעץ ֲאֶשר ִצִויִתיָך ְלִבְלִתי ֲאָכל ִממֶ 

 .את היצה"ר, גורר אותו הדבר לדברים שהוא לא היה מגיע אליהם כלל ועיקר

לפיכך, החיזוק לבלתי אכול דם, אינו מתחיל באכילת דם, אלא הרבה לפני כן, כשמתחיל בתאוות בדברים 

ואומרת "כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלוקיך המותרים, כמו שהתורה מאריכה בהמשך את ענין התאוות 

בית המקדש, רחוק מהעיניים והלב, אך  -לשום שמו שם", ומבאר הכלי יקר כי כל התאוות באות כשהמקום 

כשהפסוק "שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט" עומד בזכרונו תדיר, זוכה להשמר מתאוה, ולא רק ינצל 

 .קצה בו, אלא ינצל מכל נדנוד של חטאמאכילת דם שנפשו של אדם 

מסופר על החפץ חיים אשר לעת זקנותו הוצרך לצאת לנסיעה בעגלה מעיירתו ראדין. כשהגיעו לעיר לאחר נסיעה 

התבונן  ארוכה, היה מתנמנם, אך הנה דבר פלא, מפעם לפעם היה מתעורר ומזדקף ואח"כ ממשיך בתרדמתו.

וית בו היה בית תיפלתם של הנוצרים, וסמל שתי וערב שהוא סמל העבודה תלמידו ועמד על הדבר, כי בכל קרן ז

זרה שלהם מתנוסס עליו, היה הח"ח ננער תוך כדי תנומה ומזדקף, כדי שחלילה לא יהיה נראה כמתנועע כנגד 

 .והעבודה זרה, וזכה שהתקיים בו "רגלי חסידיו ישמור", שכיון שכל ימיו נזהר במצוות התורה, מן השמים שמרוה

 

 

 

 לשאוב יראת שמים מראיה

ואכלת לפני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם מעשר דגנך תרושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך למען 

בספר "לב אליהו" מבאר את ענין מעשר שני, שכל אחד מישראל אוכל  -תלמד ליראה את ה' אלוקיך כל הימים 

זה פלא, מה טעם באכילת מעשר שני בירושלים, הרי זו כמות עצומה,  והרימעשרות בירושלים לפנים מן החומה. 

 ?שאכילתה דורשת זמן רב, והרי כל יהודי בין כך מגיע לירושלים בשלשת הרגלים



ברם, כאן התורה מלמדת אותנו למען "תלמד ליראה". יראת שמים צריכה לימוד. אין דבר כזה שאדם יהיה ירא 

ו בית המקדש חייבים ללמוד יראת שמים על ידי לימוד בספרי מוסר, וע"י שמיעת שמים בלי ללמוד, והנה כשאין לנ

 .דברי מוסר, אך בזמן שבית המקדש היה קיים, זכו ללמוד יראת ה' ע"י ראייה ממש ואינה דומה שמיעה לראיה

, וכן ישראל באים לרגל, בחג המצות טרודים בקציר מובא בספרי: גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד. כיצד?

בשבועות, וכן בסוכות עסוקים במצוות, כיצד ילמדו ליראה? לכן נצטוו לאכול מעשר שני בירושלים ויתעכבו שם, 

ושם רואים את המחזה הנורא של כהנים בעבודתם בזריזות כמראה הבזק, לויים בשירם ואת האש על המזבח 

ין הגדולה בלשכת הגזית. וכל החזיון כמין אריה היורד מן השמים, את הקרבנות והקטורת, רואים את סנהדר

 .הנורא וצורת עבודת ה', מלמדת יראת שמים, ונותנת כח למשך השנה כולה

מסופר על הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א אשר בצעירותו הגיע יום אחד לביתו של רבי הגאון רבי רפאל ברוך 

ד כהרגלו בלי להרגיש כלל כי יש מישהו היושב טולידנו זצ"ל. ישב מולו זמן מה, אך רבי רפאל ברוך המשיך ללמו

מולו. לאחר זמן קם הגר"ח ויצא מהבית בלי אומר ודברים. בנו של רבי רפאל ברוך ראהו ושאלו אולי רצה דבר מה 

מאביו. אמר לו: לא באתי לבקש דבר, אלא באתי במצות אבי רבי יעקב ישראל קנייבסקי הסטייפלר שאמר לי 

וך כדי לקבל ממנו יראת שמים. הרי לנו שיש צורך לקנות יראת שמים בלימוד ומעשים, להסתכל על רבי רפאל בר

 .כי זה כל מעלת האדם, שלפי גודל יראת שמים שלו, כך זוכה להגיע לתכלית שלמות האדם

 

 

 

 

 תקציר פרשת ראה

 

 לב(-הברכה והקללה )יא, כו

 

אם ישמרו את מצוות ה' תחול עליהם הברכה,  ישראל משוואה ברורה: לפניהם ברכה וקללה.-משה מציב לפני בני

ואם לאו, תחול עליהם הקללה. טקס אמירת נוסחי הברכה והקללה יתקיים בעתיד, כאשר יחצו את הירדן ויגיעו 

 לעמק שבין הר גריזים, הוא הר הברכה, ובין הר עיבל, הוא הר הקללה.

 

 כט(-ניתוץ האלילים ודרך עבודת הקורבנות )יב, א

ישראל להכרית את כל סממני עבודת האלילים המאפיינת את עמי הארץ הנכבשים -ארץ מצווים בניעם הכניסה ל

 ידם.-על

כן עבודת ה' אינה כדרך הגויים, לפיה כל אחד זובח ומקריב במקום שיחפוץ. עבודת הקורבנות, מבהיר משה, -כמו 

 כך בבית המקדש בירושלים.-תתקיים במקום שיבחר ה'. בתחילה במשכן ואחר

 

מזבחות  -בתקופת כיבוש הארץ וחלוקתה, וכל עוד תתקיים העבודה במשכן, תהיה אפשרות להקריב גם בבמות 

מקומיים. אולם במזבחות אלו ניתן להקריב רק נדבות ונדרים אישיים, ולא קורבנות המתחייבים מציווי התורה. 

 כשיבנה המקדש, יאסרו הבמות כליל.

 

ים גם המרכז הרוחני של העם. לשם יש להביא גם את הנדרים והנדבות, במקדש, שם יוקרבו הקורבנות, יתקי

לשם יעלה העם לשמוח לפני ה'. שחיטה לשם אכילת בשר, כזו שאינה באה כקורבן לה', יכולה להתקיים בכל 

 מקום.

 

 עוד מונה משה את הדינים הבאים:

 

 אין לאכול בשר עם הדם.          -



 לאכול רק בירושלים. יש -מעשרות ובכורות           -

 יש לזכור את הלוי, שאין לו נחלה בארץ, ומחייתו מהמעשרות.          -

 

 יג, יט( -איסורי עבודה זרה )יב, ל 

 

 התורה מפרטת כמה איסורים ודינים שעניינם עבודה זרה, שאינה לרוח ה':

 שריפת אנשים, ביניהם הבנים והבנות, לפני אלוהי השקר.          -

 אין להאמין למציג עצמו כנביא, ומצווה לעבוד אלוהים אחרים. אדם כזה הוא נביא שקר ויש להורגו.          -

 אדם המסית לעבודת אלילים, דינו מוות בסקילה.          -

עיר שהפכה כולה אלילית, לאחר שאנשים מתוכה הסיתו את כל יושביה לעבוד עבודה  -'עיר הנידחת'           -

 וג את כל יושבי העיר, לרכז את כל רכוש התושבים ברחוב העיר ולהעלותו באש.זרה. יש להר

 

 כא(-איסור מנהגי גויים ומאכלים אסורים )יד, א

 

סגולה, קדוש לה', ובני העם הם בנים של הקב"ה. לכן הם אסורים במנהגי הגויים וביניהם, -עם ישראל הוא עם

 תספורת השערות בדרכים שונות כאות אבל על מת.

 

 מסיבה זו, אסורים ישראל גם באכילת בעלי חיים שאינם טהורים:

 

הבהמות והחיות המותרות הן אלה שמפריסות פרסה, שוסעות שסע ומעלות גרה, כמו: שור, כבש, עז,           -

 צבי ואייל.

 ן וחזיר.בהמות וחיות שאינן עונות על אחד ממבחנים אלו, אסורות באכילה, כמו: גמל, ארנבת, שפ          -

 סימני הטהרה בבעלי החיים המימיים הם סנפיר וקשקשת.          -

 התורה מונה גם את בעלי הכנף המותרים והאסורים באכילה.          -

 שרץ העוף, כל בעלי הכנף הקטנים, הרוחשים על הארץ, אסורים באכילה.          -

 מת הלא שחיטה כהלכה.חל איסור על אכילת נבלה, כלומר, בעל חי ש          -

 אסור לבשל בשר וחלב יחדיו.          -

 

 כט(-דיני המעשרות )יד, כז

 

התורה מתמקדת בפרשה זו ב'מעשר שני'. זהו המעשר שנוהג בחלק מהשנים, ואותו אוכל החקלאי בעצמו, אלא 

פריש את ה'מעשר שחובתו לאכול אותו, או את תמורתו, בירושלים. התורה מזכירה גם את הלוי שיש לזכור לה

 ראשון' המגיע לו.

 

 יא(-שמיטת כספים )טו, א

 

אחת לשבע שנים, בשנה בה נוהגת שמיטת הקרקעות, יש לקיים גם את מצוות שמיטת כספים. כלומר, כל חובות 

התורה מזהירה מפני מצב, שלקראת השנה השביעית לא יסכימו להלוות לנצרכים,  הלווים מתבטלים בשנה זו.

 ת החוב.מחשש של שמיט

 

 יח(-עבד עברי )טו, יב

 

-ידי בית-אדם שנתפס בגניבה, אך הגניבה אינה בידו ואין לו כסף או רכוש בהם יוכל להשיב את הגניבה, נמכר על

התורה מצווה על האדון הקונה את העבד, לשלחו לחופשי לאחר שש שנות עבודה. התורה גם קובעת  הדין לעבד.

אם העבד מצידו אינו מעוניין לצאת לחופשי, מביאו אדונו לבית הדין,  ענק שחרור.כי אין לשלחו חינם. יש לתת לו מ

ודם חלף השתעבדות לה' בלבד. בכל מקרה, בבוא -שם הוא רוצע את אוזנו, כאות קלון על שבחר בעבדות לבשר

 שנת החמישים )מועד כללי שאינו קשור לחישוב שנות עבודתו של עבד זה(, יצא עבד לחירות. -היובל 



 

 כג(-בכור הבקר והצאן )טו, יט

 

כאשר נולד בכור בעדר, אסור להשתמש בו לעבודה, ואסור לגזוז את צמרו. יש להביאו כקורבן לה'. אם הבכור הוא 

 מום האסור בהקרבה, מותר לשחטו ולאוכלו.-בעל

 

 כו(-שלושת הרגלים )טז, א

 

דש. ימים אלו הם ימים של חג, שמחה והבאת שלוש פעמים בשנה על כל יהודי לעלות לרגל לירושלים, לבית המק

 קורבנות.

 

 חג הפסח:

הדין לדאוג שהחג יחול תמיד באביב, ולכן אחת -בכל שנה יש לחוג את חג הפסח, זכר ליציאת מצרים. על בית

 לכמה שנים מעברים את השנה וקובעים חודש אדר נוסף.

בעיקר ביום  -משך שבעת ימי החג, אכילת מצות עיקרי החג הם: הקרבת קורבן הפסח בי"ד בניסן, ביעור החמץ ל

 הראשון.

 

 חג השבועות:

מיומו הראשון של חג הפסח, כאשר קוצרים את העומר שהוא הקציר הראשון, סופרים שבעה שבועות. ביום  

 החמישים חוגגים את חג השבועות, יום אחד.

 

 חג הסוכות:

החובות המייחדים חג זה, היא החובה להיות בשמחה  חג הסוכות הוא בן שבעה ימים, ונחוג בתקופת האסיף. בין

 יתירה.

  

 חודש אלול

 -הדבר הראשון הוא התשובה. הדבר מרומז בפסוק: "ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך". מילת הלב 

 היא התשובה. -המסירה את ה'ערלה', המסתירה את האהבה הטבעית שבין יהודי לקב"ה 

 שלושה עמודים

ה', מגיע שלב הירידה לפרטים. העבודה הזאת -ל' את אוטם לבו ופותח את נפשו לעבודתאחרי שהאדם 'מ

 חסדים.-תורה, עבודה )תפילה( וגמילות -מתחלקת לשלושת העמודים שהעולם עומד עליהם 

מקלט: "אנה לידו ושמתי לך". התורה אף היא בבחינת 'מקלט', כפי -לימוד התורה מרומז בפסוק שנאמר בעניין ערי

 מר: "דברי תורה קולטין", שכן היא מגינה על האדם מפני יצר הרע.שנא

 תפילה וחסד

התפילה מרומזת בפסוק "אני לדודי ודודי לי". מהות התפילה היא ההתקשרות בין האדם לקב"ה, מתוך אהבת ה'. 

 קשר זה מתבטא בפסוק זה, שמציין את ההתחברות בין 'אני' )האדם( ל'דודי' )הקב"ה(.

חסדים, שמרומז בפסוק "איש לרעהו ומתנות לאביונים". בחודש אלול צריך האדם -הוא גמילות העמוד השלישי

חסדים, לתקן את כל הדורש תיקון בתחומים האלה, ובכך מתבטאת העבודה -להתחזק בתורה, בתפילה ובגמילות

 של חודש זה.

 לחוש גאולה

גאולה מכל הדברים  -ה. בראש ובראשונה אולם כדי שכל פעולות התשובה הללו יזכו להצלחה, יש צורך בגאול

חורין לעבוד את ה', ושאין -שהוא בן -המפריעים והמבלבלים את האדם. יהודי צריך להתייצב בתחושה של גאולה 

ומכאן באה גם הגאולה האמיתית והשלמה, שאף היא מרומזת במילה אלול:  שום ערך לכל ההפרעות למיניהן.

ישראל בגאולה -ה נאמר בשירת הים, שרומזת גם לשירה העתידית שישיר עם"אשירה לה' ויאמרו לאמר".פסוק ז

האמיתית והשלמה. רגש הגאולה שיהודי חש עוד בימי הגלות האחרונים, היא בבחינת הכנה ושער לבואה של 

 הגאולה עצמה, בקרוב ממש.



 

 

 

 

 צדקה
ֹּא ְתַאֵמץ ֶאת ְלָבְבָך )טו,ז(: "ִכי ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך ְבַאַחד  דברים ֵתן ָלְך ל ְשָעֶריָך ְבַאְרְצָך ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך נֹּ

ץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון". ֹּא ִתְקפֹּ  ְול

ֹּא ִתְקַרב ֵאָלִיְך". –ובהפטרה  ֹּא ִתיָרִאי וִמְמִחָתה ִכי ל ֶשק ִכי ל  )ישעיה נד,יד(: "ִבְצָדָקה ִתכֹוָנִני ַרֲחִקי ֵמעֹּ

)י.(: "וזו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את ר''ע אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו  בבא בתרא

מפרנסם? א''ל כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם. א''ל ]אדרבה[ זו שמחייבתן לגיהנם! אמשול לך משל למה 

לא להאכילו ושלא להשקותו והלך וחבשו בבית האסורין וצוה עליו ש עבדו הדבר דומה למלך בשר ודם שכעס על

כששמע המלך לא כועס עליו?! ואתם קרוין עבדים, שנאמר )ויקרא כה,נה( כי לי בני  -אדם אחד והאכילו והשקהו 

וחבשו בבית האסורין  בנו ישראל עבדים. אמר לו ר''ע אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שכעס על

כששמע המלך לא דורון משגר  -תו והלך אדם אחד והאכילו והשקהו וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקו

 ואנן קרוין בנים דכתיב )דברים יד,א( בנים אתם לה' אלהיכם". לו?!

)לו.(: "בנים אתם לה' אלהיכם בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרוים בנים אין אתם נוהגים מנהג  קידושין

 אומר בין כך ובין כך אתם קרוים בנים". רבי מאיר ,ר' יהודה בנים אין אתם קרוים בנים דברי

לפי ר' יהודה אנחנו נקראים לפעמים עבדים ואז הצדקה לא טובה כ"כ כמו המשל של טורנוסרופוס הרשע. אבל 

 לפי ר' מאיר אנחנו תמיד נקראים בנים ולכן תמיד הצדקה משובחת!

 לר' מאיר בעל הנס! כנראה שזאת הסיבה שעם ישראל נודר צדקה בא"ח בשם אמת ליעקב

ֹּא ֵיַרע ְלָבְבָך ְבִתְתָך לֹו ִכי ִבְגַלל ַהָדָבר ַהֶזה ְיָבֶרְכָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְבָכל  דברים ל ִמְשַלח )טו,י(: "ָנתֹון ִתֵתן לֹו ְול ַמֲעֶשָך וְבכֹּ

 ָיֶדָך".

נתן לו עיר! שאלו אותו למה  מסופר על אלכסנדר מוקדון שעני אחד ביקש ממנו צדקה והוא )חדרי בטן(: חיד"א

למה עיר?!? ענה להם אלכסנדר מוקדון הוא ביקש קצת צדקה ובשבילי זה  100או  50עיר? תן לו שטר של 

 קצת...

למה כפילות? אלא בין מועט בין הרבה, ובגלל זה יברכך ה' בכל מעשיך ובכל משלח ידך כי בשבילו  –נתן תתן לו 

 זה קצת לתת לך את כל זה...

 הוא לא נשאר חייב! -נותן לבן של הקב"ה  כשאתה

 כמו שר' עקיבא אמר לטורונסרופוס: "כששמע המלך לא דורון משגר לו"!

הורתה של כתבה זו לפני כשנה לכתבה שהייתי זקוק לה, אך השיחה אז היתה קצרה וכאובה. "אני חולה מאד. 

אני טרוד מאוד, אינני יכול להתראיין", אמר  עלי לעבור ניתוח קשה, שבכלל לא ברור לי כיצד יסתיים. בימים אלה

 נחרצות.

שנה כרב שכונת 'עזרת תורה' הירושלמית, ידוע בעולם  40-הרב שטרן, המכהן זה למעלה מלבי נחמץ בקרבי. 

ספריו  ספרים! 84התורה ואף מחוצה לו כמחבר ספרים פורה בכל חלקי התורה וההלכה. עד היום הוציא 

כתובים, כמו גם בדוגמאות השונות במקרים של צדדים שונים להלכה או בתצלומים  מתייחדים בבהירות שבה הם



המובאים בהם. הידיעה שהוא במצב רפואי קשה היתה מכאיבה. בשבועות שלאחר אותה שיחה התעניתי במצבו 

 הבריאותי דרך שכנים וידידים שדווחו כי הוא מרבה להתייעץ עם רופאים בכירים. הזמן נקף והענין נשכח.

כמעט שנה חלפה. לפני שבועיים נזקקתי לאחד הספרים שחיבר, ונזכרתי במחלתו. ידיד ששאלתי השיב: "הוא יצא 

מהמחלה. היה לו נס בזכות איזה חלום. הוא הבטיח לפרסם את מה שאירע עמו, אך עד עתה לא מצא זמן לכך, 

 וק עד למעלה ראש.בשל עיסוקיו הרבים". התקשרתי לרב שטרן. הוא נשמע חיוני מלא מרץ ועס

             "להתראיין?" תהה, "היכן יש לי זמן?"

"מספרים שהבטחתם לפרסם את הנס", אמרתי. "זה נכון" אמר, ומיד קבע:"תגיע ביום חמישי בערב למכון מ.א.ר. 

 עלי להיות שם שעתיים בטיפול. "זה הזמן שיש לי בתיאור המעשה".

אמצע טיפול, וכולו שבח והודיה לבורא עולמים. המחלה מתברר, עדיין מצאתי אותו השבוע, מחובר לאינפוזיה, ב

"והכל בגלל מעשה חסד שכבר חלפו מצריכה טיפול כימותרפי, אך העתיד נראה טוב בהרבה מאשר לפני שנה. 

 , פתח את דבריו.שנה" 42הימנו 

 היאך היה.וכך בעוד החומר חודר לגופו טיפין טיפין, הוא מוצא את הזמן לספר מעשה שהיה, 

"מי שמכיר אותי יודע שאינני אדם של מופתים וחלומות ועם זאת, 'בדידי הוי עובדא' ]לי אישית זה קרה[ באותם 

ימים ששוחחנו על הכתבה, נחשב היה מצבי הרפואי לקשה. המחלה התגלתה אצלי במעי הגס, והרופאים היו 

 ר: הכמעט בלתי אפשרית(.פסימיים בדבריהם על אודות דרך הריפוי האפשרית או נכון יות

"שלושה רופאים בכירים ששמם הולך לפניהם בתחום, שעם כל אחד מהם נועצתי בנפרד, קבעו כי עלי לעבור 

שככל הנראה להם, ובהתאם לידע הרב שלהם, הרי שהוא ישנה לחלוטין את איכות חיי, בשל הצורך  -ניתוח סבוך 

היה באסון. לא ראיתי עצמי מנהל חיים תקינים לאחר הניתוח. לכרות את האבר הנגוע. מבחינתי האישית מדובר 

 מאידך, היתה חובה מוחלטת לעבור את הניתוח, שכן בלעדיו לא יכלתי להמשיך לחיות.

"כשהבנתי שאין ברירה, קבעתי תור לניתוח. ככל שהתקרב המועד, המתח בקרבי הלך וגבר. חששתי מאד 

 מהתוצאות שלו...

התאריך שבו היה עלי לעבור את הניתוח, חלמתי חלום מפתיע, בו הופיע אדם, שאותו  "בליל שבת האחרון שלפני

 שנה קודם לכן. 42ראיתי לאחרונה 

שנה, הייתי נוהג ללכת לבקר קשישים  42"באותם ימים" פותח הרב מיכל שטרן את סיפורו המרעיש: "לפני 

ב מאד לצדיק ר' אריה לוין זצ"ל, שהיה איש גלמודים בבתי האבות שהיו באותה עת בירושלים. הייתי בזמנו קרו

גדול בתורה והתפרסם בזכות מעשי החסד שלו. בעקבותיו הלכתי לבקר בבתי אבות. באחד הימים הבחנתי באחד 

מבתי האבות בקשיש שיושב וכולו אומר כאב וסבל. פניתי אליו, ושאלתי האם אני יכול לסייע לו. הוא השיב 

 שאלתי. הוא השיב שמזה מספר ימים לא התרוקן, וכל גופו כואב בשל כך".? בשלילה. ובכל זאת מה כואב לך

"ניגשתי מיד לאחות שהיתה במקום ואמרתי, 'יושב אצלכם אדם שמזה מספר ימים לא התפנה ואתם לא עושים 

דבר בנושא?' היא השיבה שמדובר בבעיה סבוכה, שרק בבית החולים ניתן לטפל בה והדבר כרוך בעלות כספית. 

שם יטפלו בו. הילדים מסרבים  -בעיה' הוסיפה, 'שפנינו לילדיו ואמרנו להם שייקחו את אביהם לבית החולים 'ה

ואם יש צורך, גם לממן את הטיפול בבית החולים. הנהלת בית האבות  -וטוענים כי על בית האבות לדאוג לטיפול 

 מצידה מסרבת, והאב הקשיש נותר סובל וכואב'.

. הרופאים טפלו בו, יום למחרת כבר . הזמנתי אמבולנס ולקחתי את הקשיש לבית החולים"החלטתי לעשות מעשה

יכול היה לחזור אל בית האבות. אני זוכר כיצד לפני שיצאנו מבית החולים, ניגש אלי הרופא ו'נזף' בי על ההזנחה 

חמור. כיוון שחששתי לחילול ד', ולבו היה נפגע. הוא היה נפטר', אמר לי בקול  -ב'אבא'. 'עוד יום אחד היית ממתין 

 הסברתי לו שבאתי בהתנדבות ומדובר באדם זר בעבורי.

לירות.  300לירות לחודש. האמבולנס והטיפול הרפואי עלו  500"באותם ימים הייתי אברך כולל, קבלתי מלגה של 

כובד, אב פניתי להנהלת בית האבות ושאלתי לזהות בני משפחתו של הקשיש. התברר לי שמדובר באדם מ



גם היום, אגב. פניתי לילדיו של הקשיש וספרתי להם מה שאירע, ובקשתי מהם את החזר  -למשפחה ידועה 

ההוצאות שהיו לי. הם בתגובה טענו, שאינם מבינים מדוע התערבתי בדבר שאיננו מעניני, שכן לדעתם תפקיד 

שעליהם לממן את ההתנדבות שלי, לעשות בית האבות הוא לדאוג לטיפול רפואי לחוסים בו, ולכן אינם סבורים 

 200מה שלדעתם היה בית האבות צריך לעשות. השבתי להם שאין כל בעיה, ובחודש הקרוב אסתדר רק עם 

 לירות למחייתי ולמחית בני ביתי".

הודה לו על זה מעומק הלב על החסד  –היה מבקר את הקשיש   חלפו מספר שבועות. בכל פעם שהרב שטרן

"באחד מהביקורים הבחנתי ששוב הוא כאוב. בירור קצר העלה שהבעיה חזרה על עצמה, כמו גם שעשה עימו. 

הויכוח בין ילדיו להנהלת בית האבות. החלטתי לעשות כפי שנהגתי קודם לכן ושוב הזמנתי אמבולנס, הבאתי אותו 

המעשה הזה שהוטב לו. לבית אבות לאחר   לבית החולים ושלמתי את כל ההוצאות. הקשיש טופל והוחזר על ידי

פעמים, עד שבפעם האחרונה שלחו בניו את אחד החתנים לשלם לי עבור ההוצאות של אותה  6-5חזר על עצמו 

 הפעם. מאז,טפלו הם בבעיה של אביהם.

שנה והאיש מופיע בחלומי ואומר לי: 'נודעה לי על  42"אישית שכחתי לחלוטין מאותו מעשה חסד. אבל הנה חלפו 

'איך יתכן שאדם שעשה חסד עימי מצוי בימים אלה. באתי לפני בית דין של מעלה ואמרתי להם: הצרה שאתה 

מבלי  -בית דין של מעלה הכיר בצדקת טענתי ובאתי לבשר לך שתכנס לניתוח ותצא ממנו  יינזק באותו אבר?'

 שחייך ישתנו".

הוא  -שהיד מחוברת לכימותרפיה גם עתה, כשרבי מיכל שטרן מדבר, הוא איננו מסתיר את רגשותיו. למרות 

נראה מאושר ומודה לד' על כל רגע ורגע מחייו התקינים יחסית. "האיש הסתלק ואני התעוררתי. זכרתי היטב את 

החלום ואת דמות דיוקנו וחשתי שמדובר בחלום אמת. הבנתי שהניתוח יצליח ולא אצטרך לשנות כלל את אורחות 

 משכת ברוך ד' עד עתה.חיי. מאותו הרגע ירדה עלי שלוה, שנ

"הילדים שלי שבאו שעות אחדות לאחר מכן, מצאו אבא שונה מזה שעזבו בליל שבת. הייתי רגוע לחלוטין, שרתי 

זמירות שבת ושמחת השבת ניכרה על פניי. הם שאלו כמובן מה אירע, ואני סיפרתי להם אודות החלום. אמרתי 

 שאני בטוח שהכל יתקיים.

תה שבת, שאני חש שזה הפירוש של הנאמר בתפילה 'זוכר כל הנשכחות'. גם מעשה חסד "ציינתי באוזניהם באו

הרי שבבוא  -שנשכח מהאדם, הקב"ה משלם עבורו את השכר לעושהו. גם אם אדם אינו רואה את התמורה מיד 

 העת, הוא יקבל את השכר.

שהגיעו אלי לאחר הניתוח והודו כי "הניתוח עבר בהצלחה, כפי שהובטח לי בחלום. אני זוכר את שלושת הרופאים 

אירע לי נס. הם ציינו, כי נדהמו לגלות שעל אף המחלה אין צורך לקטוע איברים חיוניים להמשך תפקוד הגוף ככל 

 אדם".

 מה המצב כיום?

"אני מתאושש מהניתוח, מקבל טיפול רפואי למיגור כל שאריות המחלה ועדיין זקוק לרחמי שמים, כיוון שמצבי 

תי עדיין אינו כשורה. הייתי לאחר הניתוח בבית גדולי ישראל. הם הביעו התפעלות מהדברים ואמרו שחלה הבריאו

 עליי מצווה לפרסם אותם, את החסד שהקב"ה עושה עם בריותיו, ועד כמה נאמן הוא לשלם את השכר".

 צדקה זה לא רק כסף, זה גם הקשבה, לימוד עם מישהו שמתקשה, חיבוק וכו'...

", מהרהר בקול הרב צבי מנדל, רבה הרב שלמה קרליבך וד אנשים היו מודעים לצד הזה בעבודתו של"מעט מא

-יהודים ולא –הוא נהג לבקר בקביעות אסירים בכל רחבי העולם של קהילת 'קהל בני ישראל' בברוקלין, "אבל 

-ו מאחורי חומותיו של ביתיהודים כאחד. בכל מקום שנקרה אליו, ניסה לבקר את האסירים המקומיים, בין אם הי

ארצי ענק, ובין אם שהו במתקן כליאה כפרי קטן. לעתים היה מזדמן לו לפגוש שם יהודי או שניים, אך -כלא כלל

כלא? ישנם גדודים של גומלי -לעתים קרובות יותר לא היה פוגש כאלה כלל. "מי חש רחמים כלפי אסירים בבית

ולים, במרכזי החלמה, בבתי אבות. אך מתי שמעתם לאחרונה על חסדים הדואגים לחולים ולגלמודים בבתי ח

כלא? אנשים אלו הם בין הדחויים, השנואים והזנוחים ביותר בעולם. אך הרב -ארגון חסד הדואג לאסירים בבית

 שלמה קרליבך לא שכח אותם. הוא ריחם עליהם.



יורק. הפעם הוא ממש -כלא במדינת ניו-"בערך לפני שנתיים, הייתה לי הזכות להתלוות לרב שלמה כשביקר בבית

ידי אחראי הדת היהודי, שביקש ממנו לערוך הופעה ליהודים הכלואים שם לכבוד חנוכה. לא היו שם -הוזמן על

רבים, אפילו לא מניין, רק שמונה יהודים. לא הוצע לו כל תשלום, אך הרב שלמה קיבל את ההזמנה מבלי להסס 

'אין בעיה!', אמר בעליזות. "ההופעה הצליחה מאוד,  –לוש שעות לכל כיוון זו הייתה חתיכת טרחה, ש –לרגע 

והרב קרליבך הפך אותה למסיבת חנוכה אמיתית, אך זו הייתה רק ההתחלה. כשתמה החגיגה, פנה הרב קרליבך 

נס הייתי רוצה לבקר אצל האסירים האחרים כאן. תוכל להשיג לי אישור?' "הרב נכ… לאחראי הדת ואמר, 'בבקשה

לכל תא, חיבק ונישק כל אסיר ושוחח אתו. אחר כך הלך לחדר האוכל, למועדון, למטבח, לכל פינה וכוך בבית 

 הסוהר שהרשו לו להיכנס אליהם, ולא נח ולא שקט עד שצד כל אסיר ווידא שלא דילג על איש.

ידות שפניו מצולקות. 'ראביי, מ-לבסוף פנה לעזוב, ובעוד אנו צועדים במסדרון החל לרדוף אחרינו אסיר שחור גדל

ראביי', הוא צעק, 'חכה בבקשה'. עצרנו מיד והרב קרליבך פנה לעומתו בפנים מאירות. 'כן, חבר קדוש שלי?', 

שאל במתיקות. האיש החל להתמלא במבוכה, כאילו הוא מתחרט על מעשהו הפזיז, ואז אזר אומץ, ואמר לבסוף, 

אכפת לך לתת לי עוד אחד?' הרב הגיב בחיוך הקורן ביותר בעולם, ואז  'פשוט אהבתי את החיבוק שנתת לי קודם.

עטף אותו בזרועותיו בחיבה. הם עמדו חבוקים שעה ארוכה. "לבסוף חדל האסיר ופלט את האנחה העמוקה ביותר 

 יו.בעולם. 'אוי, ראביי', אמר, 'אף אחד, אף אחד, לא חיבק אותי כך מעולם', ואז החלו דמעות לזלוג במורד פנ

'אם רק היו מחבקים אותי כך לפני עשר שנים, אני בטוח שלא הייתי בכלא  "'אתה יודע, ראביי', הוא התייפח בצער,

 הזה היום'.

 

 

 

 !הניסיון שלו. לא שלך

אם תציל אותי ”צרח הקמצן הכרוני בייאוש, “, אלוקים”ידו נשמטה ממעקה המרפסת והוא צנח למטה ללא שליטה. 

 -אלוקים, אם תעשה לי נס ”האדמה המשיכה להתקרב במהירות. והוא צעק בשנית: “. לצדקהאתן מעשר מרכושי 

 .אך המהירות שבה התרסק גברה והלכה“. חצי מרכושי יועמד למטרות חסד ועזרה לנזקקים

 

גפן קלטה אותו -משאית עמוסה שקי צמר“... את כל הוני אתרום לצדקה אם אנצל ואצא בחיים”לבסוף זעק: 

 .רטית שנייה לפני שהוא נמרח כולו על האספלטבהשגחה פ

 

אלוקים, אתה בטח תבין ”כשכולו רועד מעצם החוויה הטראגית שעבר, נשף הקמצן אוויר מלוא ריאותיו והפטיר: 

 ...“אני מדבר הרבה שטויות -אותי. לפעמים שאני בלחץ 

 

*** 

 

ענה לו רבי  “.מפני מה אינו מפרנסם? –עניים אם אלוקיכם אוהב ”שר גוי, טורנוסרופוס שמו, שאל את רבי עקיבא: 

 .שהרי צדקה תציל ממוות, הן גשמי והן רוחני“ כדי שאנו נפרנס אותם ונינצל מדינה של גיהנם”עקיבא: 

 

אדרבה, אם המלך כעס על אחד מעבדיו והשליכו לכלא, וגזר שלא יתנו לו אוכל ושתייה עד ”הקשה טורנוסרופוס: 

ורה, לעני שאלוקים לא העניק לו די מחייתו], והלך מישהו והאכילו והשקהו בניגוד שימות ברעב [כשההקבלה בר

 .“!?האם לא לפשע במלך ייחשב הדבר –לרצון המלך 

 

לפני שנמשיך לקרוא את תשובתו של רבי עקיבא לשר, נתבונן מעט בטענתו של טורנוסרופוס. מה לא בסדר 

את משברי החיים בכוחות עצמם, לבין אנשים משולי החברה בחברה שחלקם מוצאים כדי פרנסתם ויכולים לצלוח 



שצריכים סיוע ועזרה כדי לשרוד? הרי גם אצל הגויים מסכימים רוב בני האדם השפויים שעזרה לזולת היא דבר 

 ...טוב, רק שלא כולם מיישמים זאת

 

האמונה והביטחון שכל דבר  טורנוסרופוס רצה לקנטר את רבי עקיבא ושאל כך: יסוד איתן בחייו של כל יהודי הוא

שקורה מסביבו בחיי היום יום הוא רצון הבורא יתברך. אנחנו יודעים ואף מצטטים בלי הרף: לכל כדור יש כתובת, 

 .וגם לעלה קטן שנשר מן העץ יש סיבה ותכלית

 

נה קטע נכבד מאוד מפסוקי פרשת השבוע מתמקד ומבליט את העזרה והחסד לאביונים. התורה כופלת את לשו

ומפרטת סוגי עזרה רבים שבהם נדרשים אנו לעזור לעניים, מדגישה שיהא זה בסבר פנים יפות ועוד. ולכאורה יש 

ברא את פלוני במזל כזה שלא יהיה לו כסף, האם זה לא פגם באמונה ללכת ולתת לו כסף בניגוד ‘ להקשות: אם ה

 ?‘לרצון ה

 

ישראל כעבדים שהמלך כעס עליהם. עבד שהמלך כעס עליו  טעות בידך! אתה מסתכל על עם”ענה לו רבי עקיבא: 

 .ורוצה להרעיבו, לא כדאי להסתכן בזעמו של המלך ולעבור על הוראתו באמצעות דאגה למזונו ושלומו של העבד

 

אין זה אלא כעס זמני.  –אבל עם ישראל נקראו בנים למקום, מבין אתה שאם המלך כעס על בנו וציוה להרעיבו ”

סו של המלך ויינחם על הוראתו, בוודאי ישמח המלך לשמוע שמישהו המרה את פיו ודאג לבנו לאוכל משיעבור כע

 .“ושתייה כדי שלא ימות

 

עד כאן דברי המדרש בתוספת הסבר. אבל רבי עקיבא השיב לטורנוסרופוס רק על קנטרנותו. הסיבה האמיתית 

חילת דבריו: כדי שאנו נתרגל לתת ולהעניק משלנו לכך שנצטווינו על מצות הצדקה היא כמו שאמר רבי עקיבא בת

 .“בצדקה פרוק -וחטאיך ”לזולת ולזכות לכפרה על עוונותינו, כמו שנאמר 

 

*** 

 

ה ברא עולם שאין בו שלמות! לזה חסר חכמה ולשני כסף, השלישי היה מעדיף יותר כח והרביעי רוצה קול “הקב

 .ואיתם הוא נדרש להתמודדיפה. אך לכל אחד ניתנו הכלים המתאימים עבורו 

 

אל תהיה  -ויודע שהכל לטובה ‘ גם אם כשכואב לך ולא נראה לך שהכל הולך כשורה, אתה בעל אמונה חזקה בה

ה רוצה שתפעל למענו ותעזור לו בכל מה שאפשר, להאמין, זהו “על חשבון העני... כאן הקב“ בעל ביטחון ואמונה”

 .אוהב אותו ורוצה בטובתוה “ניסיונו של העני. שעל אף עוניו הקב

 

. אם בכסף, או בעצה טובה, סיוע גופני או חיוך רחב. בפיו של אחד מגדולי הניסיון שלך זה דווקא לתת לו משלך

 .“דאג לעולם הבא שלך, ולעולם הזה של חברך”ישראל הייתה מורגלת האמרה: 

 

ינינו אצל הסביבה, אל תדרוש מהזולת במחשבה מעמיקה יותר הדברים נכונים גם לגבי דברים שלא מוצאים חן בע

להשתפר כי זה לא נח לך. הניסיון שלו זה לתקן את מידותיו, והניסיון שלך זה לקבל אותו כפי שהוא ולסייע במידת 

 הצורך

 

 

 

 אלול -שבת מברכים 



כתב  השבת, שבת מברכים חודש "אלול", ימי הדין קרבים ובאים. מייסד תנועת המוסר, רבי ישראל מסלנט זצ"ל,

 ."!על שבת זו: "מלפנים, כאשר ידעתי כל איש אחזו פלצות מקול הקורא: "קדוש אלול

 

מעשה באחד מרבותינו שהלך בדרך וראה איכר נכרי חורש בשדה ומכינה לקראת זריעת הסתיו. הבן היה עצל 

פסיד את כל מ -וחרש ברפיון. קרא אליו אביו ואמר לו: "חרוש במרץ, בני! מי שמתרשל במלאכתו בחודש זה 

 ."!תבואת השנה

 

נרעש הרב ואמר לתלמידיו: "הבנתם את אשר אמר? כל השנה כולה תלויה בגזר הדין של ראש השנה, וגזר הדין 

יפסיד את כל השנה  -חודש הרחמים והסליחות! מי שמתרשל בחודש זה  -יינתן לפי טיב הכנתינו בחודש אלול 

 ."!הבאה, חלילה

 

, והרי כל השנה חייבים לשמור על כל במה שונה חודש אלול מכל השנה כולההמגיד מדובנה שאל בספרו: 

המצוות, ואסור לעבור עבירות, והשיב על כך במשל: מעשה באדם שעבר להתגורר בשכונה חדשה. חיפש בית 

רק כנסת לרוחו, ומצא. בא, מצא מקום ישיבה והצטנע. לא הכיר את המתפללים ולא ביקש לקשור עמם קשרים, 

. אט באים ביקש להכיר, משום שהם הקוראים לעלות לתורה בימי הזיכרון והמכבדים לעבור לפני התיבהאת הג

אט נעשה מעורה יותר ויותר בעיסקי הקהילה, ואז שמע שעומדות להתקיים בחירות לועד בית הכנסת. החליט 

להקדים שלום לכל השתנתה התנהגותו כליל! לפתע התחיל לפזר חיוכים,  -להציג את מועמדותו, אבל אז 

המתפללים, להתעניין בשלומם ובשלום משפחתם ולקשור איתם קשרים. ומדוע? משום שעד כה לא נצרך אלא 

 .לגבאים, אבל כעת, בבחירות, זקוק הוא לכל קול ולכל המתפללים יש זכות בחירה

 

, שלוש תפילות שבת, כשרות וטהרת המשפחה -הנמשל: בכל השנה כולה אנו מהדרים אחרי מצוות "גדולות" 

. אבל כה רבות הן המצוות שהאדם דש בעקביו, האחד לא נזהר בלשון הרע, השני מזלזל בלימוד תורה וכו', במניין

בשמים נערכת "הצבעה". המצוות על הכף האחת והעבירות על הכף השניה, ומי  -אבל ימי הדין הם ימי "בחירות" 

 .כל הבא ליד, לאגור כדי להוסיף משקל לכף הזכויותיודע? ... על כן, אלול הוא הזמן לאסוף מצוות מ

 

ולא זו בלבד, אלא כבר נאמר במסכת קידושין: "לעולם יראה אדם עצמו ואת כל העולם כולו כאילו חציו זכאי וחציו 

 ."הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות -חייב. עשה מצווה אחת 

 

"אנכי  -"ראה" וממשיכה בלשון רבים  -דש אלול, בלשון יחיד משום כך פותחת פרשתינו הנקראת בסמיכות לחו

נותן לפניכם", לומר לנו, שאם היחיד יראה ויתן אל ליבו לקיים מצווה אחת נוספת, יוכל לגרום לכך שלכל עם 

 .!""אנכי נותן לפניכם היום ברכה -ישראל תהיה אורה ושמחה 

 

אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם ... והקללה אם  -הברכה שינוי לשון הנראה לעין נכתב בתחילת פרשתינו: "את 

לא תשמעו". בברכה נכתב "אשר תשמעו" ובקללה: "אם לא תשמעו", מדוע? השיב על כך רבי ישראל מסלנט זצ"ל 

מיד מקבל עזר  -, שהברכה ניתנת מראש. כל מי שמבקש להתעלות ולקיים רצון הבורא ולשמור תורה ומצוות 

אשר תשמעו", היינו בכדי שתשמעו ותשמרו את המצוות. מה שאין כן  -דמה, וזהו: "את הברכה וסיוע וברכות כמק

 .חלילה -"אם לא תשמעו"  -בקללה, חלילה, אין היא ניתנת מראש אלא באה רק כתוצאה מעבירות 

 

מילה,  ואכן, זו הנהגת הבורא עימנו: הוא מקדים את הברכה והשפע למצוה. את הבית למזוזה, את הילד למצות

 .את הכסף למצות צדקה, את העינים, האזניים והפה למצות תלמוד תורה

 

עלינו לאור זאת להתבונן בימים אלו של חודש אלול שנתבקש בראש השנה ליתן דין וחשבון על מעשינו, וידונו 

מצוות  באיזה ספר לכתבינו, וישאלונו, הן קיבלתם מקדמה עבור המצוות והמעשים הטובים "על מנת שתשמעו אל

ה' אלוקיכם", קיבלתם קורת גג ומשפחה, קיבלתם מאכלים, קיבלתם צאצאים לתפארת, איך ניצלתם את כל 

 !?המקדמות הללו

 



: דרך זו הנראית החיד"א זצ"ל אומר שהאדם דומה להלך שיש לפניו שתי דרכים וזקן ניצב בפרשת דרכים ומזהירו

ודרך זו שנראית כקשה, הופכת בהמשך לדרך מישור שתביא סלולה וקלה, בהמשכה יש בורות ומכשולים עצומים, 

אל המטרופולין לשלום. כך הזהירנו התורה: "ראה" והתבונן שעזיבת דרך המצוות הנראית כפריקת עול קלה, 

 !היא היא הברכה -ובבא, ודרך שמירת המצוות שנראית כקשה  סופה יגון בעולם הזה

 

התשובות המתאימות והאמיתיות, ואז נזכה בראש השנה להכתב ולהחתם נראה להכין את  -עוד חודש לפנינו 

 .בספרן של צדיקים

 

 

 

 

 

 

 עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה )יד כב(

 על הפסוק הנ"ל, יש מאמר חז"ל ידוע: א"ר יוחנן, מאי דכתיב עשר תעשר? עשר בשביל שתתעשר. )תענית ט.(
 

יח גמול גשמי לאלו שנותנים צדקה. 'עשר בשביל שתתעשר', המובן הוא: שאם לפי הפירוש הזה, התורה מבט

אחד נותן צדקה מכספו, זה יחזור אליו בכפל כפליים. נותן הצדקה עלול לחשוב שהוא מריק את כספו על ידי נתינת 

 . הוא יקבל הרבה יותר -צדקה. וע"ז אומרת לנו התורה שלהיפך 

 

*** 

 

: איש עשיר פעם בא לבקר את רבי דוב באר, המגיד ממזריטש, התלמיד יטשיש סיפור נפלא מהמגיד ממזר

 .המפורסם ויורש של הבעל שם טוב

במשך השיחה, המגיד שאל את האורח מה הוא אוכל כל יום. האיש אמר לו שהוא אוכל לחם עם מלח ומים. המגיד 

שסיים השיחה והאורח עזב, התלמידים . כגער בו ואמר לו שהוא חייב לאכול בשר ויין כמתאים למעמדו כאיש עשיר

המבולבלים שאלו את המגיד, "מדוע הרבי התעקש על הדיאטה העשירה הזה? מה רע אם האיש העשיר מסרב 

 "?להתענג בגשמיות של עולם הזה

 

השיב המגיד: "אם האיש העשיר הזה אוכל בשר ושותה יין, כאשר איש עני יאמר לו שהוא במצב קשה מאד, הוא 

ש העני יצטרך לפחות מספיק כסף ללחם ולמים. אבל אם האיש העשיר עצמו מתקיים בלחם ובמים, הוא יבין שהאי

 "!יתעקש שהעני יוכל לשרוד על אבנים

 

 

 

 לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך... כי פתוח תפתח את ידך לו )טו,ז(

מו שפסק הרמב"ם )הלכות מתנות . וכהנה ידוע שישנן קדימויות בעשיית מצות הצדקה וכל אחת קודמת לרעותה

עניים פ"ז הי"ג( להלכה: "כי יהיה בך אביון מאחד אחיך וגו' דרשינן... ועניי ביתו קודמין לעניי עירו דכתיב בתר 

דהיינו עניי  -לאחיך, לענייך, דהיינו עניי ביתו ועניי עירו קודמין לעניי עיר אחרת, כדכתיב אח"כ ולאביונך בארצך 



שראל קודמין ליושבי חוצה לארץ, דכתיב בסיפיה דקרא דכי יהיה בך אביון וגו' בארצך דהיינו ארץ עירו ועניי ארץ י

 .'ישראל, ואח"כ כתיב אשר ה' אלוקיך נותן לך לרבות כל מקום", וכו

 

אומר: בכף ידו של אדם אין כל האצבעות שוות. יש אחת מהן הגדולה מרעותה  מרן ה'שר שלום' מבעלזא זי"ע

, ואחת קצרה יותר. כל זה ניכר דווקא כשהאדם פותח את כף ידו ולא קומץ אצבעותיו לאגרוף. כי וארוכה יותר

 .כל האצבעות נראות שוות מבחוץ ואין הבדל ניכר ביניהן –בשעת הקמיצה 

זהו שמזהירה כאן התורה, בדרך רמז: "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך", ותגיד: כל העניים שווים כאותה 

ה, ולכן את מעשרותי ונדבתי אחלק לכולם בשווה, ואין דיני קדימה לאחים או קרובי משפחה. אלא: "פתוח יד קמוצ

 .ני הקדימה שנתנה לך התורה. ולכל עני תן כפי הראוי לו מדי –תפתח את ידך לו" 

 

 

 

 

 

 

 

 ראה אנכ ינתן לפניכם היום ברכה וקללה )יא,כו(

 ?ם" היא לשון רבים. מה פשרשנוי הלשוןהמלה "ראה" היא לשון יחיד, והמלה "לפניכ

 

שהרי כבר אמרו חז"ל )קדושין מ ע"ב(: "לעולם יראה אדם עצמו כאלו חציו חייב  –אומר ה"חתם סופר"  –אלא 

אוי לו שהכריע את עצמו לכף  –אשריו שהכריע עצמו לכף זכות, עבר עברה אחת  –וחציו זכאי. עשה מצוה אחת 

אשריו  –ומר: לפי שהעולם נדון אחר רבו והיחיד נדון אחר רבו, עשה מצוה אחת חובה. רבי אלעזר ב"ר שמעון א

אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולםלכף  –שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, עבר עברה אחת 

 ."חובה

 

ה וקללה", ובמעשה לפני הכלל כולו, "היום ברכ –זו, אם כן, כונת הכתוב: "ראה", אתה הבודד, "אנכי נתן לפניכם" 

שלך תלויה הברכה לכל הכלל כלו. עליך לראות את עצמך כאלו העולם נמצא חציו זכאי וחציו חייב, והמעשה שלך 

 .בכוחו להטות את הכף לכאן או לכאן

 

 

 

 

 והיה כי יביאך ה' אלקיך אל הארץ... ונתתה את הברכה על הר גרזים ואת הקללה על הר עיבל )יא,כט(

 ?המלה "ונתתה" עם האות ה' בסופהמדוע נכתבה 

 

 .לעולם יתן בעין יפה –תוספת ה' מראה על ברכה שניתנת בעין יפה, וכבר אמרו רבותינו: שהנותן מתנה לחברו 

 



 .לפיכך מתאים, שכאשר עוסקים בענין הברכה על הר גרזים, יכתב "ונתתה", רמז לעין יפה

 

אדמו"ר מגור, בעל ה"אמרי אמת", ולדבריו היתה זו אחת משתי מאמר חז"ל זה "הנותן בעין יפה הוא נותן" נאמר ל

 .הפעמים הבודדות, שבהן נצחו אדם כלשהו

 

הדבר היה כאשר הבחין האדמו"ר בעיוור, בן למעלה מתשעים שנה, שהתגורר בעיירתו, ונהג להאנח ללא הרף על 

 .מר גורלו

 

ר )תהלים צ, י(: 'ימי שנותינו בהם שבעים שנה בהזדמנות אמר לו האדמו"ר: "מדוע הנך מתאונן כל כך? הלא נאמ

 "?ומדוע, אפוא, תתלונן ללא הרף –ואם בגבורוית שמונים שנה', ואם כן אצלך כל יום נחשב למתנה גמורה 

 

 ."...!בעין יפה הוא נותן –נענה היהודי ואמר לו: "רבי, והלא כתוב: והנותן מתנה לחברו 

 

"היתה כאשר נגש אלי בדרכי הביתה אחד מן  –ספר הרבי  –כלשהו" ההזדמנות השניה, שבה נצחני אדם "

 ."החסידים ובקש לדבר אתי על בתו החולה

 

 .ה"אמרי אמת" היה ידוע בדיקנותו הרבה, וכל סדר יומו מחושב היה בחשבון של דקות ורגעים

 

יה מדלג עליה ולא לארוחה היה מקצה מספר דקות, ואם ארע שהגיע לביתו והארוחה עדיין לא היתה מוכנה, ה

אוכל, משום שלא היה לוזמן אחר עבור האכילה... בזמן שנגש אליו אותו חסיד היה זמנו של הרבי דחוק עד מאד, 

 .לפיכך אמר לחסיד שכעת אין לו אפילו רגע אחד להקדיש לענין

 

 ..."!?אמר החסיד: "לי יש עשרים שנה לטפל בבתי החולה, ולרבי אין רגע אחד של זמן בשביל זה

 

 ...""היתה הפעם השניה שמישהו נצח אותי –סים האדמו"ר  –וזו" "

 

 

 

 

 

 

 כוחה של הבחירה האישית
בפתיחת פרשת ראה אומר הכתוב "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". שואלים חז"ל: מדוע פונה משה 

יד לאחר מכן "לפניכם" בלשון לעם ישראל בלשון יחיד "ראה"? הרי קריאה זו נעשית לכל עם ישראל כמו שכתוב מ

 .רבים

משה בא ללמד את עם ישראל מוסר השכל החשוב. אל יאמר היחיד, שמיכוון שהרוב  משיב על כך הגאון מוילנא:

הולכים בדרך מסוימת יצטרף גם הוא אליהם בעיניים עצומות בלי לבדוק האם הדרך זו היא טובה. משה אומר לכל 

 .אישית ולבחון האם הדרך שבה הולכים הרבים היא טובה לאודוק עליך מוטלת החובה לביחיד "ראה" 

 .ולפי תוצאות הבדיקה תבחר לך את הדרך שבה תלך



 .פעמים רבות אנו עושים דברים מכיוון ש"כולם עושים זאת" ומפסיקים לחשוב האם דברים אלו טובים לנו באמת

 .בני האדם אינו טוב לנו אנו צריכים לדעת שיכול להיות שהרוב טועה לפעמים מה שטוב לרוב

 .לכן כל אדם צריך לבחון ולבדוק האם הדברים שהוא עושה הם חיובים ומתאימים לו ללא השפעות חיצוניות

 

 

 

 איסור אכילת דם, בהלכה ובאגדה
  :הקדמה

  :"ולמה אסרה התורה את הדם באכילה? כי "הדם הוא בנפש יכפר

  :לא תעשה של אי אכילת דםישתבח הבורא ויתעלה היוצר שנתן לנו את מצוות 

הנה התורה הקדושה רוצה מאוד להרחיקנו עם ישראל מאכילת דם, כדי שלא תתעכר נפשינו בדם המאוס, ובשל 

כך נהיה ראויים לרעיון האלוקי ותהיה נפשנו זכה וצלולה לעבודת ה'. וכל כך האיסור חמור עד כדי כך שהקב"ה 

  "…אוכל דם על פי דרשת חז"ל המפורסמת לפסוק ולמילים "ונתתי פני'מתפנה' מכל עסקיו כביכול ו'מטפל' באיש ה

מקומות עיקריים בתורה כדי לומר לנו עד כמה חמור הוא אכילתו של הדם.   התורה כותבת איסור זה בחמישה

הרעיון באיסור   חז"ל מונים חמישה איסורים בעניין אכילת הדם. אך קודם לכך, יש לנו לברר במאמר זה מהו

  .הדם אכילת

 : נביא מפירוש ר"י אברבנאל בפרשת ראה

 .הוא מתייחס שם לנושא ומביא שלוש סיבות עיקריות לכך שהתורה אסרה את אכילתו של הדם

מרכב הרוח החיוני ובו ישולח הנפש לכל האברים. להיות תולדתו ושילוחו   : מפני שהדם הואהטעם הראשון

הורידים והנימים שבגוף הם השריגים והצינורות הצומחות מן  הכרחיים מן הלב לכל אברי הגוף. דע שהעורקים

הלב ובם זורם הדם לכל האברים שבגוף. והנה על מזבח הנחושת שבמקדש ציווה ה' להקריב את גוף הבהמה 

  .ואילו את דמה יוצקים על קירות המזבח מבחוץ  אחר שחיטתה,

בהזאת דם הבהמה על קיר המזבח לעומת  למה?כי דם הבהמה יש בו מן הנפש החיונית ונפש האדם מתכפרת

בשר הקורבן, העולה על המזבח ממש. למה? כי בשר הקורבן הנקרב על המזבח מכפר על גופו ובשרו של האדם 

החוטא, אך הדם הנזרק על קירות המזבח, מכפר על הנפש שחטאה כי הדם הוא בנפש יכפר ורק כאשר היזה 

ה וכל זה שנדע כי הנפש היא נשואה בדם. וזה גם יסוד הכהן את הדם על המזבח מתבצעת למעשה הכפר

השתפכות הנפש לפני ה' וכן תמיד תמצא בעניין איסור אכילת דם את המילה 'נפש' ואם תשאל והלוא באמת הדם 

זה העניין שיבוא הדם הפיזי   הוא משהו חומרי ואיך בהזאתו על המזבח מתכפר העניין הרוחני שבאדם? אלא

לית הרוחנית של האדם החוטא ותכפר עליו, ואילו הנפש השכלית תהיה כפרתה בתשובה ויכפר על הנפש השכ

 .ובאמונה

: לפי שהמזון ישוב לטבע הניזון ויהיה לבשר אחד. ואם יאכל האדם דם כל בשר, הוא יתחבר בדמו של הטעם השני

הדם לכאורה אינו צריך האדם ויליד בו עובי וגסות. ואו אז תהיה ותכנס בו הנפש הבהמית של הבהמה. ואמנם 

לעבור עיכול האצטומכא ככל מאכל אכן ובשל כך יתמזג הוא מיד בדם האדם ונפשו החיונית תתעבה בתאוותיה 

כנפש הבהמה. וזוהר השכל הנשפע מכך, יעוכר ויחשך. כי דמים בדמים נגעו להרתיח החום הטבעי ולשתף אל 

ן ברך ה' שהם זכים במזגם לא ראוי שיאכלו דם למען לא מזגם את נפש הבהמה. ולכן אמרתי אומר ה' שזרע ישורו

תתערב נפש הבהמה עם הנפש האנושית. ואפשר עוד לומר, שהנפש היא מהווה לדם כי היא פועלת העיכול לכן 

 .אמר 'דמו בנפשו' שהדם הוא ממש מופעל הנפש

)בחוש(את הנפש אלא את הדם דע, כי הדם הוא מקום הנפש בחי. כי אנחנו איננו מסוגלים לראות  הטעם השלישי:

. אם כן אם יאכל אדם הבשר עם הדם יחשב כאילו אכל את הבעל חי ההוא בעצמו כמות שהוא חי בגוף ובנפש. 

"אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו" רוצה לומר -ואכילת הדם עם הבשר כמוה כאכילת 'אבר מן החי'. ולבני נח נאמר



  .שהכוונה היא עם נפשו שהוא דמו, לא תאכלו

וזה שהתורה אומרת בפרשת ראה "רק חזק לבלתי אכול הדם" למה? כי אם תחשוב הרי הדם אינו צריך עיכול 

באצטומכא, ומה כבר יכול להיות? הרי לא יתעמל בו הטבע בגופך לשנותו לטבע הניזון, לכן התורה חיזקה את 

אסור, תהיה כאילו אכלת חי כמו האיסור באומרה רק חזק וכו'. דע שההפך הוא הנכון. ולכן באכולך מן הדם ה

  .שהוא בגוף. ולכן אין ראוי לך אלא להתרחק כמה שיותר מאכילתו

ומה שאמר "על הארץ תשפכנו כמים" כי כמו שהמים אינם יסוד מזין כי הם יסוד פשוט, כך הדם אינו מזין ואינו ראוי 

 .להזנתך, אלא יש בו הרבה כדי להזיקך אם תאכל ממנו

דעת הרמב"ן בנושא ודעתו היא שטעם האיסור הוא וההוראה להתחזק באי אכילת דם כי  מביא את -המלבי"ם

העבודה זרה שלהם באכילת דם   במצרים, המצרים היו דבקים בדם כי היו זובחים את זבחיהם לשעירים והייתה

  .הזבח ההוא

שלחן השדים. והוזכר גם  והיו מקבצים הדם לשדים והם אוכליו עליו וממנו כאילו הם קרואים לשדים לאכול על

  .הטעם הזה בספר מורה נבוכים

ומוסיף המלבי"ם שלא זה הטעם העיקרי כי הרי הכתוב אומר בפירוש "כי הדם הוא הנפש" שמפני זה היו שטופים 

  .אותנו כל כך להתרחק מזה  בו ורודפים אחריו והיו מתנבאים בו ומגידים עתידות לכן הזהירה התורה

מצרים ראה שם את כל ההתנהגות האלילית הזו של המצרים, וכדי להרחקינו מן העבודה ועם ישראל היוצא מ

  ."הזרה הקלוקלת הזו נאמר כאן "רק חזק לבלתי אכול הדם

 

"רק חזק לבלתי אכול הדם" רבי יהודה אומר מגיד שהיו שטופים בדם קודם מתן תורה. רבן גמליאל  הספרי דורש

ו מפני מאיסתו התורה אומרת רק חזק, שאר המצוות על אחת כמה מה דם שקל מאוד להתרחק ממנ -אומר

  .דהיינו המצוות שקל יחסית לקיימם ולעשותם, בוודאי ששכרם גדול  וכמה.

דע, שכמה רמות איסור יש באכילת דם. יש דם שבאכילתו מתחייבים בכרת ויש דם שבאכילתו חייבים בלאו, ויש 

  .ם הדגים ודם החגביםאף דם תתפלאו שמותר אף לאוכלו כדוגמת ד

דע עוד שאיסור אכילת דם המחייב את אוכלו בכרת, הוא רק בדם הנפש, שכמותו מזים על המזבח ושבהזאתו זו 

מתבצעת עבודת הקורבן. אי לכך הרי מדובר כאן רק על בהמות הכשרות, ושנשחטו בכשרות ושמתוכם מונים אנו 

כבש או   או עגל. ומן הצאן, עזים, או שעיר עיזים אילים,רק את הבהמות הנקרבות על המזבח שהם: מהבקר, פר 

או מן התורים. אמנם גם דם חיה טהורה אסור באכילה, אך   מן בני יונה  כבשה. וגם דם מעוף הנקרב על המזבח

  .כידוע אין חיה נקרבת על המזבח. אך חז"ל מדמים חיה טהורה לבהמה טהורה בנושא זה של איסור אכילת דם

נמצא מחוץ לגוף הבהמה ויצא מן הבהמה בחייה, או ממצב בו היא טרפה או נבלה, אז האיסור כאן כי אם הדם 

אכילת דם הוא רק   כבר שונה, כי יש לו דין איסור אכילת אבר מן החי או איסור אכילת נבלה וטריפה, אך איסור

 .במקרים שצוינו לעיל

  הנה חמישה המקורות העיקריים בתורה לאיסור אכילת דם
"וכל -(ויקרא פרק ז' פס' כו' כז'2ויקרא פרק ג' פסוק יז' נאמר:"חוקת עולם לדורתיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו".(1

(ויקרא 3דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה, כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההיא מעמיה".

(דברים יב' 4בשר לא תאכלו כל אוכליו יכרת".יז' יד':"כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא ואמר לבני ישראל דם כל 

(לא תאכלנו על הארץ תשפכנו 5כג':"רק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר" 

כמים".לדעת רבינו בחיי התורה מציינת בשבע מקומות בתורה את איסור אכילת דם בשל חומרתו והחשיבות 

  .בהרחקתו מפינו

 

א במסכת כריתות דף ד': כך: אמר רבא שלוש כריתות מצינו בדם. אחת לדם חולין, אחת לדם הנה מצינו בגמר

(לדם 3(לדם קודשים,2.לדם חולין,1קודשים, ואחת לדם התמצית. ועוד אומר רבא חמישה לאווין אמורים בדם:

  .(לדם התמצית5(לדם האיברים,4כיסוי,

 

 : ותבכ -הרמב"ם בפרק ו' מהלכות מאכלות אסורות הלכה א'



האוכל כזית מן הדם במזיד, חייב כרת. בשוגג, חייב חטאת. ודבר מפורש בתורה שאינו חייב )באיסור זה( אלא על 

דם בהמה חיה ועוף בלבד בין טמאין ובין טהורין. שנאמר: "וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה" וחיה 

שקצים ורמשים   י וגו'". אבל דם דגים וחגבים, ודםבכלל בהמה שנאמר: "זאת הבהמה אשר תאכלו וגו' איל וצב

ממנה הוא   בצידי הכוס  ודם האדם לא חייבים עליו משום )איסור(דם. ולכן דם חגבים ודגים מותר בעניין שישים

  . שותה, מקשקשי הדג

ק דם שקצים ורמשים אסור מדין איסור אכילת בהמה טמאה. שהרי דם השקץ כבשר השקץ. לגבי דם האדם פוס

הרמב"ם בהלכה ב' שאסור מדברי סופרים אם פירש ויצא מגוף האדם. ועונשו הוא מכת מרדות. אבל דם הנמצא 

  .בשיניים בולעו ואינו חושש כלל לאיסור כל עוד לא יצא מחלל הפה לחוץ

  .הרי שנשך אדם את הפת ומצא בה דם, גורר הדם מהפת וממשיך לסעוד את פתו

 

חיוב כרת קיים רק ב)אכילת(  -כרת אם אכלו? נפסק בשולחן ערוך יורה דעה סימן סז'על איזה דם באמת חייבים 

דם הנפש. כך כתוב "והכרתי אותה מקרב עמה" דהיינו דם היוצא ממש בשעת השחיטה מצוואר הבהמה או העוף 

  .והוא ממקום השחיטה, כל זמן שיש בו אדמימות. וכן דם הנמצא וכנוס בחדרי הלב של הבהמה הנשחטת

 

אינו חייב כרת מסכם הרמב"ם, אלא באוכל דם שהנפש יוצאה בו. אי לכך דם התמצית ודם האיברין כגון דם 

  – .הטחול ודם המתכנס ללב בשעת שחיטה אינו בכרת אלא האוכל ממנו כזית, לוקה

 ?דם, האם מאכל הוא או משקה

ינו אוכל במצב נוזל. בדם, ניתן לומר הנה ידוע בדרך כלל שהגדרת מאכל היא אוכל במצב מוצק, והגדרת משקה ה

האיסור הוא לאכול …" שהוא כמובן נוזל, אך כנראה שהתורה אוסרת עלינו דווקא במינוח של אוכל "לא תאכלנו וכו'

הרי הוא כעת במצב של נוזל, משמע שהוא אוכל אך נראה   אבל באמת ברור שאסור גם לשתות דם. אבל באמת

   .עונש בכרתשהאסור הוא בהיותו נוזל ואז ה

דכתיב "ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר". וכמובן לא   כי כמו שדם הנזרק על המזבח חייב להיות נוזל ושלא יקרוש

שאם בנמצא דם הנפש במצב של דם קרוש, אם אכלו, חייב לכאורה   יתכן לומר… ניתן לזרוק על המזבח דם קרוש

  .וצאה בו בכל מצב אוכלו יהיה חייב כרת'רק' בלאו. או אולי בגלל היותו באמת דם שהנפש י

  .במשנה מצאנו שהדם הינו משקה

הנה ידוע שישנם שבעה משקין בעולם שיכולים במצב מסויים להיות נמצאים ברצון האדם על אוכלים ואז יש 

 .'באפשרותם 'להכשירם' לקבל טומאה. ואחד מהם הוא 'דם

 : במסכת מכשירין פרק ו' משנה ד' כך  שנינו

דם שחיטה בבהמה  -תולדות לדם -הטל, המים, היין, השמן, הדם, החלב, והדבש. במשנה ה' -משקין הןשבעה 

  .ובחיה והעופות הטהורים ודם הקזה לשתיה. דם השרץ כבשרו מטמא

 

שואלים בתוספתא שבת פרק ט' מנין שדם הוא משקה? נאמר: "ודם חללים  -מובא בפירוש הרמב"ם למשנה

  .א"ש שם מביא שתולדות הדם זה דם חלליםישתה")במדבר כג'(. הר

הרש"ר הירש גם הוא מתייחס לטעם, למה אסרה תורה אכילת דם. מובא בפירושו לפסוקים בפרשת ראה. "רק 

  .אזהרה זו הוקדמה לאיסור אכילה, מעידה על החשיבות היתרה שהתורה מייחסת לשמירה על איסור זה -חזק"

סכנה הנשקפת לנפש האדם מאכילת דם הבהמה, והיא שאכילה זו תסכן ה  יחד עם זה היא גם מעידה על גודל

  .את היעוד המוסרי שהתורה מצפה מן האדם היהודי

כן למד ה'ספרי' שעמי העולם העתיק אז, היו שטופים בנושא והיו שותים דם אך עם ישראל התגבר על תאווה זו 

ניין איסור אכילת דם שכבר נשנה למעשה מאז קבלת התורה. ולמה התורה חוזרת ומדגישה בפרשת ראה את ע

בספר ויקרא? כי כאן אחרי הכניסה לארץ יותר להם בשר תאווה ושמירת אכילת האיסורים הללו נתונה כעת 

  .למצפונו של האדם הנמצא רחוק פיסית מן המקדש משום כך ראתה התורה צורך לומר רק חזק לבלתי אכול דם

הינו החומר הסובב בכל הגוף עם כל פעימה של דופק ובאמצעותו  בעיני התורה הדם -כי הדם הוא הנפש""

הגוף. נמצא שהדם הוא הנושא העיקרי של הנפש, ומשום כך אמרה התורה שדם   מקיימת הנפש את שלטונה בכל



הבהמה שנושא את נפש הבהמה אל לו לבוא אל גופך, אל התייחס דם זה עם נפש האדם היהודי שהרי יש בו 

עוד מוסרי שיתכן ואכילת הדם הזה, ייעכר את נפשו מלעשות את ייעודה. וכשם שאסור לאכול דם קדושה ויש לו יי

שהלוא מייצג הוא את המייצג הגופני של הנפש, כך גם אסור לאכול את הבשר בעודו קשור עם הגוף דהיינו אבר 

  .נח –מן החי למה? כי האיבר הזה עדיין משועבד לגוף. ואיסור זה נוהג גם בבני 

 

  .דם האיברים -דם התמצית. ג-דם הנפש. ב-התורה מחלקת בין שלושה סוגי דם:א

הוא דם שהנפש תלויה בו ובצאתו מגוף הבהמה מצווארה בשעת שחיטתה, יוצאת גם הנפש, והוא  -דם הנפש''

  .ניכר בכך שהוא קולח

ם אלא נבלע בשרירים ודם זה דם שלא היה בכלי הד -דם הנוזל מן הגוף ללא קילוח. 'דם האיברים' -דם התמצית''

אסור באכילה, משעה שפירש ויצא מן האיבר. ולמה מצווה התורה לשופכו על הארץ כמים? זה בניגוד לאמונות 

  .דע לך אומרת התורה שאין בו בדם זה, כל ממש  ההבל האליליות שהיו מייחסים כוחות לדם זה, אך

לא תאכלנו הזהיר וחזר  -איסור ואת הסיבה: וכך אומרעוד מוסיף ומרחיב את טעם ה  דעת מקרא' בפרשת ראה'

והזהיר . כאן כי כאן הותר להם בשר בשחיטת חולין ויבואו לחשוב שרק אם הקרבן נקרב למזבח אז דמו נאסר 

באכילה, כי דמו נזרק על המזבח, מה שאין כן אולי בשר חולין קמ"ל כאן שאף דם שחיטת חולין אסור באכילה."רק 

ינו מופיע באיסור אחר מכיוון שבמצרים הייתה נפוצה עבודה זרה ומעשה כשפים שהיו עושים על ביטוי שא-חזק"

הדם לאוכלו, על כן הזהירם מכך ויכבשו יצרם הרע אם יתגבר עליהם בנושא זה. ולפי שקשה להטות אדם מהרגלו, 

את דם הבהמה כי נפש  את המאכל לכן הוזהרנו בזה. ועוד סיבה לבלתי אכול  ובמיוחד באכילה שהנפש תובעת

הבהמה קשה היא לנפש האדם שמשבשת טבעו האנושי כי נספג בו שמץ כל שהוא מנפש הבהמה , ולפי שהתנחל 

בלמען ייטב   באדם נפש בהמית זו ואז יתכן שגם יעבור לתולדותיו בדורות הבאים , לכן התורה מברכת את ישראל

 .לך ולבניך אחריך וכו' אם לא תאכל דם

  ?איך ה'דם' נראה בעינינו בחיי היומיום  תבנימה אישי

האם לצערנו אנו לא חוטאים 'באכילת דמו' כביכול של זולתינו? המשנה באבות פרק ג' משנה יא' אומרת שהמלבין 

 . אין לו חלק לעולם… פני חבירו ברבים 

הדם ההוא הנמצא  דע שבפניו של כל אדם ישנם כלי דם רבים, אם וכאשר אדם א' מעליב ופוגע נפשית באדם ב'

בכלי הדם שבפנים, יורד ונבלע בתוך הורידים ופניו נהפכות ללבנות וזהו המלבין פני חבירו וכו". ישנו מצב הפוך 

של סומק יתר בפניו של אדם במצב בו משבחים אדם יותר ממה שחשב שראוי לו. אנו אכן נפגשים יום יום עם דם 

. אנו יודעים שכסף נקרא דמים. ואם יש בעניין של גזל או פגיעה גם במובן הפיזי וגם המובן הממוני של הזולת

בכספו של אחר, אז יש פה לכאורה פגיעה בנפשו דהיינו בדמו של יהודי., האם ענינו של כסף אינו עניין של נפשות 

  ???כאשר חוב מסוים לא חוזר לבעליו ונפשו של האדם זקוקה לו כמו אוויר לנשימה

 

מלבין פני חבירו? רש"י שם אומר דאזיל סומקא ואתי חוירא דהיינו לובן. האם אין אנו ונחזור למשנה מה זה ה

  ??.צריכים להיות רגישים לדמו של הזולת. הנעלם לפעמים מפניו מחמת עלבון או האשמה בלתי מוצדקת

 

הגוף באופן  הדם לעומת המים: שניהם באמת נותנים חיים.ולא ניתן לחיות בלעדם, אך הדם רק בהיותו זורם בתוך

הראוי ובאיברים, נותן הוא את החיים, לעומת מצב בו הדם שותת ויצא לחוץ, או אפילו זורם בתוך הגוף אך לא 

בדרך הרגילה מה שנקרא 'שטף דם פנימי' מה גם שיכול דם זה לגרום למצוקה ולצרה וזה תלוי בכמות ובמקום 

שפצע הינו שיוצא דם לחוץ    חבורה" מסביריםבגוף בו זה נהיה. ועל הפסוק "פצע תחת פצע וחבורה תחת 

  .וחבורה זה דם הנצרר מתחת לעור  מהגוף,

דע שהמים הם נותנים חיים לאדם אך גם מנת דם חיים היא לאדם. מחיוב היהודי אם הוא בריא לתרום מדמו 

. והערבות לזולת מה שהיה בימי קדם 'הקזת דם' היום זה התרמת דם. וזהו חסד עצום לעין ערוך בחשיבותו

שלנו הזקוקה כל כך בחברה שלנו במיוחד אשר יש בה הרבה בני   וההדדיות שצריכה להיות בחברה ישראלית

אדם שנזוקים בתאונות ובמחלות יש לתחזק באופן קבוע את בנק הדם שמחייה ומחזיק אנשים רבים דרך דם זה, 

יש אם כן   ותנים את החסד הזה באופן הראויבחיים. ויישר כח לכל העוסקים במלאכה חשובה זו. וכדי להיות מהנ



לאכול נכון בריא וטוב, כדי שבגופינו יזרום דם אציל וזך עם כל המרכבים שיש בו, כדי לשמור על בראותינו התקינה 

  .ומכך נוכל לעבוד את ה' בצורה היותר ראויה שיש

 

  …מר באיכותו ובכמותואין ספק שמים הינו מצרך חיוני ביותר אך את הדם שלנו יש לשמור מכל מש

אנו בתפילות מזכירים את הצדיקים שמסרו את נפשם ואת דמם לשם ה' ומתוך אותה תחושת התחברות לקדושה 

שהייתה בהם יעלה זכרונם לפניו יתברך ויזכה אותנו לבל ישפך דמינו ברחובות קריה, ונזכה שדמינו הזורם 

קרבנו עצמינו לפניו.חפצים חיים אנו .ובתפילות בימים הנוראים בקרבינו יזרז אותנו לעבודת ה' ויעלה לפניו כאילו ה

הבאים לקראתנו אנו תפילה שדמנו לא ישפך לריק וייתן לנו ה' השנה, גשמי ברכה על הארץ יריקו, ותתן ארצינו 

  .יבולה ועץ השדה יתן פריו

     

ובשל כך נזכה שמאמצינו לא יהיו  דע שצריך אדם להתאמץ בדם נפשו ובכל מאודו בחינוך הילדים לתורה ולמצוות.

לשוא ונזכה לראות מבנינו ומבנותיו שהם בשר מבשרינו דם מדמנו, הולכים בדרך הישר והטוב.שנכתב ונחתם 

 !אמן ואמן       לחיים טובים ארוכים ולשלום.

 

 

 ומדוע נקט לשון יחיד "ראה" בעוד המשך הוא לשון רבים "לפניכם"?

ל אחד ידבר". אם כל אחד ואחד יתקן עצמו תחילה, ממילא תתוקן כל החברה. לכ –ראה  :"אבן עזראהלדעת  

ברבים נאמר להמון העושה את המצוות  –אמר ליחיד המשכיל, התבונן והבן, 'לפניכם'  –ראה' ' :רבנו בחייהולדעת 

עטים סבר שמשה נקט "לשון רבים לפניכם וגם אשר תשמעון כי אינו דומה מו הרביד יוסף בעלמיראה ופחד. 

שעושין את התורה למרובים העושין את התורה וגם כי כל התרי"ג מצוות אי אפשר לאדם אחד לקיים אותם רק 

]מובא בטללי אורות[  רבי מסלוצק ולדעתישראל בכלל מקיימין אותם כי זה מקיים מצוה זו וזה מקיים מצוה זו". 

ול הוא להטות הנהגת הרבים אם לטוב או לשון היחיד במילה ראה באה לאמר לכל אדם ואדם שבמעשיו שלו יכ

בא לומר ליחיד שלא יצטרף לדרך הרבים מבלי לבדוק את טיבה ומהותה של אותה -ראה': 'ההגר"א ולדעתלרע. 

 .דרך. חובה אישית על כל אדם לבחון שדרך הרבים נכונה היא וראויה

  

 

 

 

בקרבך"  ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת"

 )יג, טו(

פסוק זה נאמר לגבי עיר הנידחת, אולם מצינו כעין פסוק זה בענין איש או אשה אשר פנו לעבודת אלילים, ושם 

"נעשתה התועבה הזאת בישראל", ואילו כאן נאמר, נעשתה התועבה הזאת "בקרבך", ולא כתוב   נאמר

ובד ע"ז יחיד לעיר של עובדי ע"ז )הנקראת "עיר "בישראל", ויש להבין מדוע שינתה התורה לשונה וחילקה בין ע

  ?הנדחת"(

 

וז"ל "עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה   ומבאר ה"ואד יעלה", שנראה שכאן רמזה התורה על מה שאמרו חז"ל

כי עיר להיות ולמה נכתבה דרוש וקבל שכר", ודרשה זו נרמזת כאן, שלכך כתבה התורה "בקרבך" ולא "בישראל", 



ת אינה "בישראל", אלא היא רק "בקרבך", כלומר אצלך בדעתך ובקרבך על מנת שתדרוש ותקבל הנידחת באמ

 .שכר ותו לא

  

 

 ?למה גרזים למה עיבל

הר גרזים ואת -הברכה על-שמה לרשתה ונתתה את-אתה בא-הארץ אשר-להיך אל-הוה א-והיה כי יביאך י" 

 "עיבל-הקללה על הר

יתכן שמסיבה זו זכו הכותים שחיו על הר זה ." ירגיז יצר הטוב על יצר הרעלעולם " אותיות מרגיז בחינתגרזים  

 .להסתפח לכמה דורות לעם ישראל

לקבל ולא , שחפץ לגרום עונג והנאה לעצמו, בחינת יצר לב האדם רע מנעוריו, לי-הינו חסד, ב לי"אותיות עעיבל  

להיות  ,להעניק,לעזור ,לתת ,ה ולרצות להשפיע"ודרך התורה להיות קרוב במידותיו לקב ,להתענג ולא לענג ,לתת

 .גומל חסד ולא דורש חסד ומקבלו

 

 

 

 

 ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה דברים של רבי יחזקאל לוינשטיין

ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, ז"א שהכל כבר עשוי, מלפני ה' לא תצא הרעות והטוב, הרעה באה על  

בא על עת הטובה. ולא עוד אלא שישנם שני דרכים, מעשים אלו מביאים לטוב ומעשים אלו עת הרע והטוב 

מביאים לרע. ומוסיפים חז"ל אלא שהכנסתי אתכם לפנים משורת הדין ואמרתי לכם בחרתם בחיים, הדרכים שוים. 

אלו יוצרים בריאות, דרך זו יוצרת טוב, ודרך שניה יוצרת רע, וכשטבע העולם הזה עולם כמנהגו נוהג, שמאכלים 

ומאכלים אחרים מזיקים. וכל חריגה מדרך הטבע הרי"ז נס. כן בעניינים רוחניים הינו מהלך קבוע בלתי משתנה 

בתור סיבה ומסובב, וכל שינוי מדרך הטבע הוא נס. התורה והמצוות מוצבים כמאליו, ויעמידם לעד ולעולם חוק נתן 

תורמ"צ הכל מדה כנגד מדה סבה ומסובב הכל הבורא עולם ומעשה  ולא יעבור, הכל גמור. כבענייני הטבע כן

 האדם אולם ההנהגה קבועה מדה כנגד מדה.

 קיימת בחירה בעולם שתי דרכים ממש. טוב ורע, אולם, כתוב ובחרת בחיים, ז"א שיש לאדם עזר מיוחד לצד הטוב

 

 

י בִּ  ְתָך לֹו כִּ ן לֹו ְולֹא יֵַּרע ְלָבְבָך ְבתִּ תֵּ ָך" ָנתֹון תִּ ְשַלח ָידֶּ ָך ּוְבֹכל מִּ יָך ְבָכל ַמֲעשֶּ ְכָך ד' ֱאלקֶּ ה ְיָברֶּ ְגַלל ַהָדָבר ַהזֶּ

 )דברים טו, י(

טוב" על המשנה( ברבנות של קהילת קראקא, -)בעל "תוספות יום טוב ליפמן הלר-בימי כהונתו של רבי יום

עניי המקום, ובשל כך נודע בעירו בכינוי נתפרסם שם לגנאי עשיר מופלג, על שנמנע מלתת חלקו לצורכי צדקה של 

 "שמעון קמצן".

באותו זמן היו בקראקא שני גבאי צדקה, שמדי שבוע חילקו לעניי העיר נדבות גדולות, וכל מי שנזקק לעזרה 

 כספית דחופה, זכה אצלם לתמיכה נדיבה ומיידית.



אנשי חברה קדישא מקום להיפרע מן לימים הגיעה שעתו של "שמעון קמצן" להיפטר מן העולם. אותה שעה מצאו 

 האיש על ידו הקפוצה לצורכי צדקה של העיר, וכרו את קברו במורד בית הקברות ובסמוך לגדר, באי כבוד מופגן.

טוב והתלוננו על גבאי הקהילה, -לא עברו אלא ימים אחדים, ועניי העיר החלו מתדפקים על דלתו של רבי יום

 , ותמיכתם הכספית הצטמצמה עתה לאין שיעור לעומת הימים הקודמים.שלפתע קופצים את ידיהם לכל נצרך

שלח הרב לקרוא את גבאי הצדקה ואמר להם בקורטוב של תרעומת: מה ראיתם לשנות עתה ממנהגכם מימים 

 ימימה? כלום חושדים אתם בכל העניים שבמקום, שהתעשרו לפתע ואינם זקוקים עוד לעזרת הקהילה?

צב ואמרו: נספר לכבוד הרב את כל האמת בפרשה זו: כל זמן שהיה חי "שמעון קמצן", הניעו הגבאים ראשם בע

נהג האיש לתרום בסתר מדי ערב שבת סכום כסף גדול לקופת הצדקה, ובשל כך היה סיפק בידנו לתת לכל נצרך 

, ולכן עלינו שפנה אלינו כדי מחסורו. אולם עתה, שהאיש הלך לעולמו, לא נשתייר בקופת הצדקה אלא ממון מועט

 לכלכל את צעדינו בזהירות רבה, ואנו נאלצים שלא ברצוננו לקפוץ את ידנו כלפי דרישות העניים.

טוב היה נפעם ונרגש מדברי הגבאים על האיש, שקיים כל ימיו מצוות צדקה בלא לזכות בהכרת טובה מפי -רבי יום

(, נמצא כתוב בצוואתו: "לאחר אריכות ימי 5416 –טוב לעולמו )בו' באלול תי"ד -וכאשר הלך רבי יוםהבריות. 

 ושנותי אל תקברוני אלא על יד אותו צדיק וקדוש, רבי שמעון זכרונו לברכה".

 מאת מנחם בקר. –מתוך: "פרפראות לתורה" 

 

 

 

 הכיצד? -"הכול צפוי והרשות נתונה"-פרשת ראה

 מאמר מאת: אהובה קליין.

 רבים:פרשה זו פותחת בלשון יחיד וממשיכה בלשון 

"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם אשר אנוכי מצווה 

 כ"ח[-אתכם היום: והקללה אם לא תשמעו.." ]דברים י"א, כ"ו

 השאלות הן:

 א[ מדוע פונה משה אל עם ישראל בלשון יחיד וממשיך בלשון רבים?

 דווקא?  על הר הגריזיםב[ מהי משמעות הברכה ומדוע ניתנה 

 מה הכוונה במשפט זה?–ג[ "הכול צפוי והראשות נתונה" 

 התשובה לשאלה א[

מידת הדין  -שתי מידות בהן נברא העולם  הן על בסיס -והברכה והקללה  עונה על שאלה זו: היות  רבינו בחיי

כי זוהי ראייה על  -בלשון יחידומידת הרחמים ,דבר זה נראה רק ליחידים המשכילים, לכן תחילה אמר את דבריו 

 ראה חכמה ודעת" ]קהלת א[  פי השכל, כדברי שלמה המלך:" ולבי

כל   לקיום  זירוז  משמשות כמטרת–והפנייה בלשון הרבים היא באופן כללי לכל ההמון ,היות והברכה וגם הקללה  

 מצוות התורה וגם הפחדה במידה ולא יקיימו את התורה ככתבה ולשונה.

 ממקור אחר:  נוספת לדבריו  בינו בחיי ומביא הוכחהממשיך ר

 "ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים" ]דברים ד,ה[



 גם שם נאמר :"ראה" בלשון יחיד כנגד כל החוקים והמשפטים שטעמם נודע רק ליחידים בעלי ההבנה העמוקה. 

 .היא מהטעם שהתורה ניתנה לעיני כל העם -והמילה: "אתכם" הנאמרת בלשון רבים 

 אומר:  עזרא -אבן

כי משה פותח את דבריו בתחילה בלשון יחיד ואחרי כן עובר ללשון רבים מהסיבה: כי תיקון הכול תלוי בתיקון  

אשר בה הכול מתנהל בהתאם לחוקים, תחילה -אומרת ליחיד כי אם ברצונו לחיות בסביבה טובה  הפרט, התורה

 עליו לתקן את עצמו.

שו על דברי חז"ל במסכת קידושין ]מ. ע"ב[:"לעולם יראה אדם עצמו]ואת העולם מבסס את פירו ה"חת"ם סופר"

אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. עבר  -כולו[ כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצווה אחת

ל מעשה אוי לו. שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה" במילים אחרות, אדם חייב להבין שכ -עבירה אחת

 ברכה, או ,חס ושלום, קללה.  בתוצאה:  בכך עשוי להשפיע על כל העולם כולו -שהוא עושה, בן אם טוב, בן אם רע

 התשובה לשאלה ב[

 משמעות הברכה: היא ריבוי וצמיחה.

הפסוק הראשון   זה אומרים חז"ל :התורה עצמה מרמזת על חשיבות הברכה כבר בתחילת חומש בראשית ,דבר

לעם ישראל,  ברכהרומזת על ה-כי האות ב'  מהטעם  א',-באות הראשונה ולא-"בראשית" –קא ,באות ב' פותח, דוו

 ישראל" -ולכן החומש החמישי האחרון מסיים במילים: "לעיני כל

תחילה את האדם כולל הזכר והנקבה: "ויברא אלוקים את האדם בצלמו   נאמר: כי אלוקים מברך  בחומש בראשית

להם אלוקים: פרו ורבו ומילאו את   א אותו זכר ונקבה ברא אותם: ויברך אותם אלוקים ויאמרבצלם אלוקים בר

מכאן שהיא מקור הברכה:" ויברך אלוקים את יום  –הארץ.." ]בראשית כ"ח[ ובהמשך אלוקים מברך את השבת.

 ב, ב[  השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו.." ]בראשית

 להרע על ידי הברכה, או הקללה.  בכוחו של דיבור הפה להיטיב, או : ידוע כי לפי דברי חז"ל

"ואפשר לנו לומר לפי עניות דעתנו, כי בהיות הנפש המדברת שבאדם חלק עליוני, וכמו שכתוב]בראשית ב, ז[ 

 נתן בה כוח רב לפעול אפילו במה שהוא חוץ ממנה" -וייפח באפיו נשמת חיים "ותרגם אונקלוס: "לרוח ממללא"

 פר החינוך מצווה רל"א[]ס

לכל אדם יש את הכוח לברך, או לקלל: "לעולם אל תהיי ברכת הדיוט קלה בעינך" ]תלמוד בבלי מסכת מגילה, דף 

 א[וכן נאמר:" לעולם אל תהי קללה קלה בעינך" ]תלמוד בבלי, בבא קמא צ"ג, א[-ט"ו, עמוד

ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר  ומובא בתלמוד ]תלמוד בבלי, ברכות דף ז, ע"א[:"תניא אמר רב

 -קטורת לפני ולפנים וראיתי אכתריאל

 !ברכני יה ה' צבאות שהוא יושב על כיסא רם ונישא ואמר לי: ישמעאל בני,

אמרתי לו: יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים 

 משורת הדין. ונענע לי בראש וקמשמע לן ]משתמע מכאן[ שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעינך"ותכנס להם לפנים 

-שעת רצון לבקשות של עם ישראל ,בכלל ובפרט  בזמן הברכה קיימת  ישנה חשיבות גדולה גם לברכת כוהנים,

 להגיע אל כיסאו של ה' ולהישמע ולהתקבל .

 זר והקב"ה מקיים"גו  ראוי לציין גם את חשיבות ברכת צדיק: "צדיק

 לברך את בניהם.  נוהגים ההורים -בליל שבת וביום הכיפורים

 אדם לברך את קרוביו טרם הסתלקותו מהעולם הזה, כגון ברכת יעקב את בניו טרם מותו.  ישנו מנהג של



ם לדרום, נותן טעם לכך שהברכות היו ניתנות על הר גריזים והקללות על הר עיבל: "ויתכן, שהיה הר גריזי הרמב"ן

 א, י"ד[  תיפתח הרעה" ]ירמיהו  שהוא ימין, והר עיבל מצפון, ובירמיהו נאמר: "מצפון

כולל את מה שקורה בבית -מסביר את משמעות הצד הצפוני -בפירושו לחומש ויקרא ] א, י"א[ הרב קאופמן

 המקדש]למשל: לגבי מיקום השולחן[

 מסמל את החלק הנסתר. -וצץ ואילו הצד הצפונילדעתו: הצד הדרומי מסמל תמיד את הכוון המאיר והנ

היא ניצבת בצד המואר, ואילו השולחן המסמל -הוא הצפון, המנורה מסמלת את ה הרוחניות של עם ישראל-האפל

 בצד האפל.  ניצב-את החומריות 

וגינות בעיקר הר עיבל והר גריזים היו שונים זה מזה, הר גריזים היה מוקף ירק  -כי שני ההרים הרב הירש מבאר:

 צחיח, ושומם.-מראהו היה   -במדרונו, ואילו הר עיבל

 לכן כל הר ממחיש את ייעודו על פי מראהו החיצוני.

 התשובה לשאלה ג[

 במסכת אבות נאמר: "הכול צפוי, והרשות נתונה.."]אבות ג,,ט"ו[

דרך התורה והמצוות, -רך טובהאפשרות בחירה, בידו להחליט באיזו דרך ילך, אם בד  לאדם יש על פי רבינו יונה:

או שמא יפנה לדרך רעה, כפי שכתוב בפרשה: "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה: את הברכה אשר 

לא תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם -מצוות ה' אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום: והקללה אם–תשמעו אל 

 כ"ט[-אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם"]דברים יא, כ"ו הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת—וסרתם מן

מהי -טרם מחשבתו ומעשיו  בחירה, הרי הקב"ה יודע מראש  אבל, הדבר הפלאי הוא: למרות שלאדם יש אפשרות

הדרך בה ילך אותו אדם. ומתוך הפסוקים הנ"ל אנו לומדים: כי ברגע שאדם אינו הולך בדרך האמונה בה' ומתרחק 

 ת ,הוא פונה לעבודה זרה.מקיום המצוו

ישראל על עצמו כאיש אחד בלב   מדרך המצוות אותן קיבל   כל מי שעובד עבודה זרה הוא סר כפי שרש"י מסביר:

למדו כל המודה בעבודת אלילים נחשב ככופר בכל התורה כולה.]ספרי[ ועל כן ניתן   אחד במעמד הר סיני.. "ומכאן

 ל האלילים.להבין מדוע התורה מצווה להרוס את כ

אפשרות בחירה לטוב, או לרע, שנאמר: "ראה נתתי לפניך את החיים ואת   : כי אכן יש לאדםרשי" מבאר

 הטוב"]דברים ל, ט"ו[

של האדם, אם הרוב   במידת הרחמים, הכול מוחלט על פי רוב מעשיו -ובהמשך הוא מסביר: כי בטוב העולם נידון 

 ב.חיי -זכאי, ואם הרוב עוונות-  זכויות-

גם אם הם מוסיפים לחטוא יום, יום. אלא הוא דן    מכל מקום, אין הקב"ה הולך לפי רוב מעשיהם של בני האדם,

 המעשים של בני האדם גנוזים ליום הדין.  את העולם, אך ורק לטובה על מנת לא להחריבו, בכל אופן

 מסור בידו של האדם.  רשע, אלא הכול : דברים דומים,אין הקב"ה גוזר על האדם להיות צדיק אורבינו בחיי אומר

 מפרש: כי אין כפייה על שום אדם כיצד לנהוג.  גם הרמב"ם

כל אחד רשאי   לאור האמור לעיל, ניתן להגיע למסקנה, כי הקב"ה אינו דורש מעמו לקיים את המצוות בכפיה, אלא

בלכתו בדרך הישר,  - בברכה שיזכה  ,ליבו  עליו לקחת לתשומת לטוב ,או לרע, מובן כי -ללכת בדרכו הוא

 עשוי להיענש בקללה.  ובמידה ויפנה לדרך הרעה,

לאורך כל הדרך כעם קדוש ונזכה רק לטוב וברכות. כפי שנאמר: "כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך   שנתנהג  יהי רצון

 ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה" ]דברים י"ד, ב[

 



 

 ...פטים ושוטריםכולם' שו' 

ֵתן ְלָך ִלְשָבֶטיָך ְוָשְפטו ֶאת ָהָעם     ְטִרים ִתֶתן ְלָך ְבָכל ְשָעֶריָך ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶקיָך נֹּ ְפִטים ְושֹּ ִמְשַפט ֶצֶדק)דברים ט"ז שֹּ

  י"ח(.

ן ְלָך     תֶּ ים תִּ ים ְוֹשְטרִּ ולבדוק את מעשיו והתנהגותו  האדם אמור להיות 'השופט' והמפקח של עצמו, ולבחון -ֹשְפטִּ

עליו להיכנס לנעלי 'השוטר' ולאלץ את  -אם הוא צועד בתלם הישר. ואם חלילה הוא מגלה מחדל ועיוות בעצמו 

 עצמו להשתנות, ולשוב לדרך הנכונה.

יָך      את הביקורת הזו האדם צריך לעשות 'בכל המישורים', הן ברוחניות והן בגשמיות... -ְבָכל ְשָערֶּ

ן ְלָך     יָך ֹנתֵּ ר ה' ֱאֹלקֶּ גם בכל 'המתנות' שהאדם מקבל ]אישה, ילדים, פרנסה, בריאות[, גם שם עליו לעשות  -ֲאשֶּ

 בדק בית רוחני ולבדוק היכן הוא נמצא בסולם העולה בית אל.

ת או שהיא נמצא -* כיצד נראים חיי הנישואין שלו? האם השכינה שורה בביתו ואשתו מחייכת ללא הפסקה    

 בצער ונראית כמו אחרי הפגזה אווירית?

עם הפקרות  -או שהם גדלים פרא ללא הכוונה נכונה  -* מה קורה עם הילדים? האם הם מחונכים ומחוייכים    

 רוחנית מלאה?

או שהוא  -* מה עם הפרנסה? האם הוא מקפיד בעבודה על הלכות חושן משפט ודקדוק מלא בדיני ממונות    

 תעניין רק בארנקו וקופתו, ולא בטובתם האמיתית של לקוחותיו?נסחף עם הזרם ומ

* אותו דבר בנושא הבריאות! האדם זכה לראייה, שמיעה, דיבור, מישוש, הליכה וכו', מתנות נפלאות שלא כולם    

או שהוא מפעיל אותם כנגד ה'?  -זכו בהם, אך מה הוא עושה עם המתנות הללו? האם הוא עובד איתם את ה' 

 יה אסורה, דיבור לשון הרע, הליכה לדבר עבירה וכו'[...]ראי

ובשעת הצורך גם 'השוטר' והמעניש, כדי  -בכל התחומים, בכל המישורים, האדם צריך להיות 'השופט' של עצמו    

 לשמור על צביון רוחני מושלם בכל רגע. וכל זאת למה?

יָך    ְשָבטֶּ בראשית מ"ט י'(. תכלית השפיטה העצמית של האדם אינה )רשב"ם ואבן עזרא  לשון 'מלכות וגדולה' - לִּ

כדי להתעלל בו חלילה, אלא כדי להביאו לגדולה ומעלה! כאן בעולם הוא זוכה 'לגדולה גשמית' ולחיבוב מושלם 

כמו שראינו בדוגמאות הנ"ל, ולאחר פטירתו הוא יזכה 'לגדולה  -ממלך העולם ושליטה מלאה בכל המישורים 

 לנצח מזיו השכינה ביחד עם כל הצדיקים.רוחנית', ויהנה 

ק     דֶּ ְשַפט צֶּ ת ָהָעם מִּ על ידי שהאדם נוהג כך ומפקח על עצמו ועובד את ה' בשלמות, הוא גורם  -ְוָשְפטּו אֶּ

להטות את העולם לכף זכות 'והצדק העליון' ]ההנהגה המתוקנת[ ומידת הרחמים שולטים בעולם, ובזכותו עם 

)עיין איכה רבה  )מאור ושמש דברים ט"ז י"ח(, ובזכותו ניצלים כולם מגזירות קשות ונפלאותישראל זוכה לישועות 

 ב', עם רבי אלעזר המודעי(.

על  -עד כאן ראינו שבציווי למנות 'שופטים ושוטרים' יש מסר סמוי לכל אדם שיהא השוטר והמפקח על עצמו    

 ייה:עבודת ה' שלו, וכעת נראה שהמסר הזה מעוגן גם בגימטר

 -הפסוק  -

ְטִרים ִתֶתן ְלָך ְבָכל ְשָעֶריָך ֲאֶשר יְ  ְפִטים ְושֹּ ָוה אֱ -שֹּ ֵתן ְלָך ִלְשָבֶטיָך ְוָשְפטו ֶאת ָהָעם ִמְשַפט ֶצֶדק-הֹּ =             ֹלֶהיָך נֹּ

 5801 בגימטרייה

 )עם הכולל(

 -הגימטרייה  -

כרצון הבורא ולקיים את המצוות שבתורה בדקדוק כל אחד צריך לפקח על עצמו ולעצב את נשמתו הטהורה 

 5801 מושלם = בגימטרייה

  



יָך את המסר הזה אנו מוצאים גם באמצע הפרשה בפסוק 'שֹום ָתִשים    )דברים י"ז ט"ו(, שהאדם אמור  ֶמֶלְך' ָעלֶּ

 את מלך המלכים, בכל התחומים. -את המלך  עצמו להמליך על

 

 

 

יֲאָך יְ " י ְיבִּ ת ְוָהָיה כִּ ים ְואֶּ זִּ ת ַהְבָרָכה ַעל ַהר ְגרִּ ְשָתּה ְוָנַתָתה אֶּ ר ַאָתה ָבא ָשָמה ְלרִּ ץ ֲאשֶּ ל ָהָארֶּ יָך אֶּ הָוה ֱאֹלהֶּ

יָבל  )דברים פרק יא,כט "ַהְקָלָלה ַעל ַהר עֵּ

ם . וכן ג = מעשה חסד 487ברכה+גרזים =  . הברכה הייתה על הר גרזים , והקללה על הר עיבל. ובגימטרייה :

 עברה –וכן שווה ל  = איסור 277קללה+עיבל =  . לעומת זאת ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ַיֲעקביוצא =

 

 

 

 

 

המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול -הלא"

 "הגלגל אצל אלוני מרה

תיבות  15 ולחסוך מאיתנו ,"בעבר הירדן" שכן יכל לצרף לפסוק הקודם את התיבות !כל מילות פסוק זה צועקות דרשני

 .אותיות 59ו

אלא שבאות ללמד כי ארץ ישראל מבורכת מעצם היותה הארץ שנבחרה לנו מאת  .מיותרות לכאורה "המה-הלא" התיבות

-א" וכן תיבות אלו עולות בגימטרייה .חלילה,יורה ליתן בה קללה 'וכן לא שייך שה .ואינה צריכה לברכות נוספות ,יתברך 'ה

וכן מיוחס שם זה למידת  ,"הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמוד" בבחינת "תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם" מעותושמש"להים

 .לעומת מידת הרחמים שזוכים לה בני ארץ ישראל ,ואופי דומה מצאנו ביושבי עבר הירדן ,הגבורה והדין

 :וכן כל תיבה בפני עצמה ,היינו הצדיק "כי זה כל האדם" בבחינת "האדם" י תיבותראש "השמש מבוא דרך אחרי"

בחינת שם ) שעל ידי תפלתו בבחינת דין ,בחינת הצרופים בתפלת הצדיק בראש השנה ,בית ,תיבה ,לבנה ,אחרי אותיות אריח

ומקרב בכך הקץ  ,מנצח את הסיטרא אחרא ומכריחה להקיא כל הקדושות וניצוצי הנשמות שבלעה ומחזירן לשורשן (להים-א

 .שולחייהם וכלליות כנסת ישראל ,וגאולה הכללית והפרטית של כל הנקבצים אליוהמיוחל 

ך אורות שעל "בחינת דר ,בחינת שמירת הברית ,ן תנינא"סימן פז בליקוטי מוהר ,כוונות אלול ,בחינת הנותן בים דרך –דרך 

 .וןן חלק ראש"ובהרחבה בסימן ו בליקוטי מוהר ,עיין שם כל זה ,הבעל להאיר באשתו

 .ההתקבצות על ציונו הקדוש וההתקשרות אליו ,הן בחינת שמירת וקדושת הברית והן עניין הביאה לצדיק ,מבוא לשון ביאה

 .ומחייה אותם באור תורתו ,השמש בחינת הצדיק שמאיר לכנסת ישראל את אור השכינה

כגון  ,הלל בחינת שירות ותשבחות ,צבי בחינת ארץ הצבי "צבי הלל" סופי תיבות "הגלגל מול בערבה הישב הכנעני בארץ"

 .שהזהיר בה זוכה לפרנסה בשפע ,ברכת הארץ בברכת המזון

 ."בדרך שרוצה לילך מוליכין אותו" כי "חשיבות הרצון" בחינת "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" בחינת ,ארץ לשון רצון

ונפשי כעפר " בחינת(בשם דרור משה קסוטו) לשון הכנעהוכן  .ן הצדיק"נו בליקוטי מוהרהכנעני בחינת סוחר כנעני ומפרש רבי

 ."לכל תהיה



 .ולקרבם לעבודתו יתברך ,כי כל עניין הצדיק להשיב הבנים לאביהם שבשמיים ,תשובה ,ישיבה ,שיבה ,הישב לשונות בושה

ל הבטיח לתלמידו "שכן האריז ,"כמוהו ממש" רמז להבטחת הצדיק לעשות אותנו "גלגל הערבות" בחינת "בערבה מול הגלגל"

 ("יושב בערבות"וכדברי הזמר ,שם של אחד הרקיעים) ו שביכולתו להעלותו לגלגל הערבות"מוהרח

 .על שם שמניק לישראל מאור תורתו ,בחינת הצדיק שנקרא אם לבינה ,ראשי תיבות אמא "מרה אלוני אצל"

 .מקורו באצילות "דע" ן שכל דיבור הפותח בתיבה"כנהוג בלימוד ליקוטי מוהר ,אצל לשון אצילות

בדרכי ,מורה לשון תורה והוראה שמוליך את ישראל בדרכים ישרות ,אילן בחינת צדיק ,אלוני מורה אלון היינו עץ

 .שיזכו לקיים את כל מצוות התורה שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ,יתברך 'ה
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