
ַּבָת ת ּוִמְתַאֶחֶדת , ָיּה ֶאְכֹסף ֹנַעם ש  ְתֶאּמֶ ַהּמַ
 ָ ְסֻגּלֶָתך  ּבִ

 

 ָ ֵׁי ְרצֹוֶנך ָ ְלַעם ְמַבְקש  ךְ ֹנַעם ִיְרָאְתך ֹ ֵׁ , ְמש  ש  ם ַקּדְ
ְתַאֶחֶדת  ת ַהּמִ ּבָ ַ ּ ַת ַהש  ּ ְקדֻש  ָ ּבִ תֹוָרֶתך ַתח, ּבְ ם ָלהֶ  ּפְ

 ָ ַעֲרֵׁי ְרצֹוֶנך  ֹנַעם ְוָרצֹון ִלְפּתֹוַח ש 

 

 ָ ֶך ּבַת ָקְדש  ַ ים ש  ֹוְמרֵׁי ּוְמַצּפִ מֹור ש  ְ ל ַאיָּ כְּ , ָהָיה ֹהוֶה ש 
ל עֲֹרג ְלַקּבֵׁ ָם ּתַ י ָמִיםּכֵׁן ַנְפש  עֲֹרג ַעל ֲאִפיקֵׁ ם ֹנעַ  ּתַ

ֶךַָהּצֵׁל  ֵׁם ָקְדש  ש  ְתַאֶחֶדת ּבְ ת ַהּמִ ּבָ ַ   ִמןְפרש  ְמַאֲחרֵׁי לִ ש 
ַּבָת ּ ֶהם ַהש  ְהיֶה ָסגּור מֵׁ י ּתִ ָה ָימִ , ְלִבְלּתִ ּ ש  ִ ים ש 

 ָ ֶך ּבַת ָקְדש  ַ ּ ָה ִמש  ּ ִלים ְקדֻש   ֱאֶמתם בֶּ ְוַטהֵׁר ִלבָּ  ַהְמַקּבְ
 ָ  ּוֶבֱאמּוָנה ְלָעְבּדֶך

 
ָ / ַעל עַ  ָ ִמְתּגֹוְלִלים ַעל ִמּדֹוֶתיך ם ְוִיְהיּו ַרֲחֶמיך

 ָ ֶך  ָקְדש 

עֵֶׁדןְלַהש ְ  ָהר ַהּיֹוצֵׁא מֵׁ ָ ִמּנָ י ַחְסּדֶך אֵׁ ר ַעּטֵׁ לְ , קֹות ְצמֵׁ
ָ ַעל ְידֵׁי ִתְפֶאֶרת ַהְמָפֲאִרים אֹוְתך ל ּבְ ָראֵׁ ְ  ֶאת ִיש 

 ָ ֶך ּבַת ָקְדש  ַ  ש 

ִחירֶ  ָה ָיִמים ְלַהְנִחיָלם ַנֲחַלת ַיעֲֹקב ּבְ ּ ש  ִ ל ש  ָ ּכָ ך

 
 
 
 

  

 נעם שבת
 

מפרי עמלם של 
 תלמידי שנה ב'
 מחזור ט"ו

 
 המכינה הקדם צבאית עז שלמה

 אדר, התשע"ח
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 ספר
 בראשית

 
 "כל המענג את השבת 
 נותנין לו משאלות לבו, 
 עונג זה איני יודע מה הוא?

 במה מענגו?  
בתבשיל של תרדין ודגים גדולים וראשי 
שומין. אפילו דבר מועט ולכבוד שבת 

  עשאו, הרי זה עונג."
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 בראשית
 דרוקמן שליט"אמו"ר הרב חיים 
 

 למשמעותה של פרשת הבריאה
 )חלק ממאמר(

 
 מטרת פרשת הבריאה

בכל פרשה מפרשיות התורה יש לחפש את 
. פרשות המצוות מלמדות עבורנומשמעותה 

מה אסור ומה מותר.  -אותנו כיצד עלינו להתנהג 
מהפרשיות הסיפוריות שבתורה, אנו לומדים דרך 

האומה, ארץ, מוסר, מידות ודרכי אבות 
 שמעשיהם נר לרגלינו.

? התורה פרשת הבריאהאך מה מלמדת אותנו 
באה ללמדנו לא כמובן שואיננה ספר היסטוריה, 

, ואם כן, אילו מסרים אנו ארכיאולוגיהאו פיזיקה 
 יכולים לשאוב מתיאור בריאת העולם?

, הרמב"ןבפירושו לפסוק הראשון בתורה מביא 
 :1דברי חז"לאת 
ח  " יו כֹּ ֲעשָׂ ּמוֹּ  ִהִגיד מ  הגיד ל - )תהלים קי"א, ו'(" ְלע 

כוח מעשה בראשית לבשר ודם אי אפשר, לפיכך 
א ְבֵראִשית": )בראשית א', א'( סתם לך הכתוב רָׂ  בָׂ

 ".ֹלִהים־א  
                                                           

גם הרמב"ם הביא דברים אלו בפתיחת ספרו "מורה  1
 הנבוכים".
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סיפור הבריאה לא בא ללמדנו כיצד נברא העולם 
, שכן, מדובר בדברים נסתרים מעשיתבצורה 

ם להבינם ועמוקים, שאין ביכולתנו כבני אד
ולתופסם כלל. התורה הביאה את סיפור הבריאה 
בצורה כללית ביותר, ובעצם סתמה והסתירה 

 בפנינו את מעשה הבריאה עצמו.
דבר זה מחזק את שאלתנו: אם פרשת הבריאה לא 

מה אם כן, היא  -באה ללמדנו כיצד נברא העולם 
 באה ללמדנו?

 
 יסודות העולם

ת הבריאה, עוד קודם שנכנס לבירור מסרי פרש
חשוב להקדים ולהדגיש עיקרון כללי, המלמדנו 
כיצד נכון ללמוד את פרשת הבריאה בפרט, ואת 

 התורה בכלל.
כפי שאמרנו, פרשת הבריאה לא באה ללמדנו 
עובדות על תהליך הבריאה, שהרי מדובר בנושא 
שמעל ומעבר להשגתנו, וגם אחרי קריאת 
ינו הפסוקים אנו נשארים בחוסר ידיעה כפי שהי

קודם קריאתם. ובכל זאת, התורה רוצה להעביר 
לנו ערכים מסויימים, והיא עושה זאת דרך תיאור 
הבריאה באופן מסויים. ד' הכתיב בתורה את 
מעשה הבריאה דווקא במילים אלו ובאופן זה, כי 
בצורה זו ייקלטו הערכים והמסרים אצלנו בצורה 

 השלימה ביותר.
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בדל שבין כתיבה כדי שנבין זאת, יש להתבונן בה
רוצה  אדם. כאשר א־לוהיתלכתיבה  - אנושית

לבטא את  ומתלבט כיצדחושב , הוא להעביר מסר
הרעיון, כיצד לנסחו בצורה הטובה ביותר כך 

 אבל -. זה אמור ביחס לבשר ודם טייקל שהמסר
 דעוי, נותן התורה ויוצר האדם, הקדוש ברוך הוא

המסרים כיצד יש לכתוב את התורה בדרך בה 
ייקלטו ויופנמו על ידי הקורא בצורה השלימה 

את אותם מהתורה קבל ביותר, כך שנוכל ל
לקיומנו החיוני ביותר שהם הבסיס  ,יסודות

 .1מילוי תפקידנו בעולםול
מעשה מהם, אפוא, המסרים המרכזיים ש

 ללמדנו?כפי שנכתב בתורה, בא  ,בראשית

                                                           
כך ניתן גם להסביר את הפער שבין תורה שבכתב לתורה  1

העולה מלשון פה, שכן, לעיתים נראה שההוראה -שבעל
הכתוב בתורה שבכתב, שונה באופן קיצוני מההלכה 

פה. הטעם לכך הוא, שהתורה -הנפסקת בתורה שבעל
של  הערכישבכתב נכתבה באופן המעביר לנו את המסר 

אותה הלכה בשלימות, ואילו התורה שבעל פה מנסחת את 
 .המעשיגדרי המצווה בעולם 

ִיןדוגמה לכך הוא הציווי " ת ע  ח  יִ  ת  " )שמות כא, כד(. ןע 
בתורה שבכתב, ציווי זה בא ללמדנו על עומק המשמעות 

מגיע  ערכיתמבחינה  -הערכית של פגיעה בעינו של אחר 
לפוגע שייפגע באותה המידה שפגע ברעהו. אולם, התורה 

תשלום  -שונה  המעשיתפה מלמדת שהמשמעות -שבעל
 ממון בלבד ולא עקירת עין ממש )בבא קמא פד, א(.
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ם בפשטות, ניתן להצביע על שלושה מסרים העולי
 מפרשת הבריאה, וחודרים ללב הקורא:

, ואף אם איננו מבינים באיזה עולםלבורא יש א. 
אופן הבורא ברא את העולם, אנו קוראים על 

 יש מי שברא הכל! -הבריאה ותופסים שאכן 

עצם זה שיש  - תכליתובריאה מטרה יש לב. 
בורא, מצביע על כך שיש תכלית לבריאה, שכן, 
אין טעם ליצור יצירה חדשה ללא שום כוונה. 
בריאת עולם גדול ומורכב כל כך, לא תיעשה אלא 

 למען מטרה חשובה וערכית ביותר.
הבריאה  - ומעשיוערך  מרכזיות האדם בעולםג. 

היא עצומה וגודלה הוא בלתי נתפס! האדם נברא 
ן מבין ברואי העולם, מה שמצביע על כך אחרו

שהוא עיקר הכל, הוא ממונה על הכל ועליו לכוון 
 את הכל. הוא מרכז העולם ויש ערך אדיר למעשיו.
כפי שניתן לראות מסיפור חטא אדם הראשון, 

הבריאה כולה  -מסיפור המבול ומסיפורים נוספים 
תלויה במעשיו של האדם, כפי שמלמדנו רבי משה 

 :)מסילת ישרים, א(צאטו חיים לו
 הוא הנה ,אמנם. האדם לשימוש נברא העולם
 אחר נמשך האדם אם כי :גדול בשיקול עומד
, מתקלקל הוא הנה - מבוראו ומתרחק העולם
 בעצמו שולט הוא ואם. עמו העולם ומקלקל
 לו להיות רק העולם מן ומשתמש בבוראו ונדבק
 עצמו והעולם מתעלה הוא - בוראו לעבודת לסיוע
 .עמו מתעלה
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 ים,ערכי יםמסר מוסרת לנופרשת הבריאה הרי ש
ים, המהווים את התשתית אמוניים וחינוכי

ידיעות אלו הן היסודות  לאמונה בד' ולעבודתו.
התורה כולה, והם נקנים דווקא  עליהם בנויה כל

בגלל שד' כתב את התורה באופן זה. תיאור 
קטן  -הבריאה במילים אלו מקנה ידיעות אלו לכל 

 בצורה השלימה ביותר. -וגדול 
 
מעשי אבות" בהוצאת  –מתוך "התורה לדורנו )

 (אור עציון ספרי איכות תורניים
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 נח
 מתנאל אסייג

 
מן הבהמה הטהורה... ומן הבהמה אשר איננה "

 (ח' ,')בראשית זטהורה" 
 

בפסוק זה ה' מצווה את נח להכניס את החיות 
 לתיבה, 

 
 אך נשאלת השאלה על פסוק זה: 

 
בביטוי יותר ארוך ומסורבל "אשר איננה  

 טהורה"?
 

מכאן חז"ל שצריך להיות מאוד זהירים לומדים 
עם הלשון והשפה שבה אנחנו משתמשים, ועלינו 
להשתדל להשתמש בלשון נקייה ולא להוציא 

 . מילים שליליות מפינו
 
בונו של עולם נזהר כל כך אפילו כשהוא יזה שרו

 בגללדור המבול, שנמחה כולו,  על תקופתמדבר 
אז בטח שגם אנחנו בדורנו לו תקנה,  ההייתשלא 

צריכים להקפיד לדבר בלשון נקייה על חברינו 
ובני משפחתנו ובטח שמדברים בכלליות על מגזר 

 שלם.
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"אלה נשאלת שאלה על נוח מן הפסוק:  מכאן,
תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו..." 

לנח? הרי הדור היה  '( איפה השבח, ט')בראשית ו
, דור לא טוב אז איפה השבח לנח שהוא צדיק

 ?ביחס לדורו
 

מדרש תנחומא על פסוק זה מביא משל כדי לענות 
 על שאלה זו:

 
אדם סלע של כסף בתוך סלעים של  ןייתאם "

נחושת, אותה של כסף נראית נאה. כך היה נח: 
נראה צדיק בדור המבול. יש דורשין אותו לשבח. 

משל לחבית של אפרסמון, שהייתה נתונה  -כיצד? 
על  -בבית  ההייתבקבר, והיה ריחה טוב, אילו 

 "אחת כמה וכמה.
 

שנח לא היה נחשב צדיק כי  משמעות המשל היא:
יותר מזה הוא היה  הוא היה בולט בדורו, אלא

הוא  ובכל זאת צדיק אפילו בדור כל כך לא טוב
 היה צדיק בין כולם!

 
 ומוסיף רש"י:

 
יש מרבותינו דורשים אותו לשבח: כל " -בדורותיו 

שכן שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר. ויש 
שדורשים אותו לגנאי: לפי דורו היה צדיק, ואילו 
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 בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום".היה 
 

יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי, אבל סוף כל 
סוף, אחרי הכול, לא מצינו כמעט דמויות במקרא 

 .שזכו לכינוי 'צדיק'
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 לך -לך 
 רווה כהן

 
כשהקב"ה אומר לו  ,בפרשה זו מדובר על אברהם

 מארצך וממולדתך ומבית אביך..." לך  - "לך
הקב"ה בעצם אומר לאברהם, לעזוב את ארצו 

הארץ  -ואת המולדת שלו ואת בית אביו, "...אל 
אשר אראך" והקב"ה לא אומר לאברהם לאן 
ללכת. הוא פשוט אומר לאברהם להתחיל ללכת, 
בלי שום כיוון ובלי שום מטרה מסוימת, בלי 
מיקום ספציפי שהוא צריך להגיע אליו ולשהות 

 בו.
ת חרן )מקום מולדתו(, הוא כשאברהם עוזב א

הולך בהסתמך על משהוא אחד.. על אמונה אחת.. 
 שזו האמונה בה'.

ידוע שכששני אנשים/חיילים מנווטים במקום 
מסוים ורק אחד מהם ראה את המפה ויודע את 
הנ.צ )נקודת ציון( / נ.ס )נקודת סיום(, והשני 
שהולך אחריו, לא יודע את "המטרה" שאליה צריך 

ידיעה החוסר וא נראה כמו גולם בגלל הלהגיע, 
של המטרה, שהיא מקשה עליו פי כמה מזה שקרא 

 לכןויודע את המפה ומבין לאין מועדות פניו... 
יותר  גדולכשהמטרה אינה ידוע לך, הקושי הופך ל

 .שהמטרה ידועהמאשר כ ,פי כמה
 -לך...  - אנו יכולים להבין מכאן שניסיון זה )לך

ך עשרת הניסיונות של הניסיון הראשון מתו
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אברהם אבינו( הוא ניסיון קשה יותר ממה שנראה 
הוא,  הקושי הגדולט. בקריאה הפשוטה של הפש

להתחיל ללכת למקום הלא נודע שאליו הקב"ה 
 יכוון את אברהם.

 
 על הפסוק בפרשה יש לשאול שתי שאלות:

אנו רואים שיש "לך" מיותר. למה ה'  (א
הקב"ה  לך"? הרי, - "לך -אומר לאברהם 

יכול לומר לאברהם רק "לך מארצך 
וממולדתך וכ'ו..." למה מיועד ה"לך" 

 השני?
אין משהו בתורה שכתוב סתם. אין כידוע לנו, 

שום מילה ואות מיותרת בכל התורה כולה, כולל 
 הניסוח.
 -לך", בעצם הקב"ה אומר לאברהם  - "לך בביטוי

"לך אל עצמך! לך אל האמת שלך!. כשה' אומר 
לאברהם שילך למקום אחר, הוא בעצם אומר לו, 
שהוא לא מוציא אותו מהפנימיות שלו ומהטוב 
שלו.. אלא, הוא מחזיר אותו לעצמו, לפנימיות 

 האמיתית שבו. )האלש"ך(
 

למה הקב"ה אומר לאברהם ללכת קודם  (ב
מ"ארצו" ואז מ"מולדתו" ואחר כך 

? אם אברהם ילך מארצו, אז זה מ"ביתו"
ברור שהוא יצא גם "ממולדתו" ומ"ביתו". 
ואם יצא מ"מולדתו" אז זה ברור שיצא 
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הקב"ה אומר  אם כן, מדועגם מ"ביתו". 
לאברהם שילך בסדר ההפוך מהמובן 

 הפשוט? 

 
חזור רק ה' אומר לו בסדר זה כדי שלא יגיד, "א

י , "אשוב אל בית אבלארץ מולדתי", ושלא יאמר
הקב"ה אומר לו שהוא  לכן,בשביל ירושתי". 

 בעצם יביא לו ברכה, יותר מהירושה שלו..
כי אם ה' יגיד לו רק לצאת מארצו, אז אולי 
אברהם היה חושב שהוא יכול לחזור לבית אביו 

 בשביל הירושה שלו.
 

 מכאן אנו למדים, שלכל דבר שאנו עושים בחיים
 משמעות מסוימת.יש 

ספר. יש דברים שיש לנו את  החיים שלנו הם כמו
 הבחירה איך לכתוב אותם. 

אנחנו יכולים להשקיע בכתיבה )של החיים( 
ולהשקיע בה ובניסוח שלה, וכך החיים שלנו יהיו 

איכותיים ויהיה כיף לאחר לקרוא ויותר מובנים 
 אותם. )בצורה מטאפורית(.

שם. מאידך, אנחנו יכולים להחסיר אות פה ואות 
המציא חלק לו וח ובמילים,לא להשקיע בניס

ים שלנו לא יהיה תואם ואז סיפור החי מהדברים,
לא יהיה כיף ונעים לקרוא אותם. וכך  לנו עצמינו,

אותו קורא, התייאש ויעזוב. )שסיפור זה בעצם 
 משקף את חיינו(.
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הכל כתוב ונכתב לאורך הדרך בלי הפסקה. אנו 
לנסות ליצור לעצמינו את החיים שיהיו  כיםצרי
ה שיותר מלאים וכמה שיותר מנוצלים, כי הכל כמ

 פסק.הנכתב ללא 
 

שנזכה לנצל את זמנינו וליצור סיפור חיים 
 איכותי, טוב ומלא וללא חיסרון. 
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 וירא
 מאור מאסס

 
מחכה לאורחים  ,הפרשה מתחילה בכך שאברהם

ביום השלישי לברית המילה, שזה היום הכי קשה 
 וכשהם באים הוא מכבד אותם ומתאמץ בשבילם.
לאחר מכן מתחיל הסיפור שלו עם הפיכת סדום 

 ואבימלך בגרר ואז סיפור העקדה.
יש מספר נקודות המטרידות אותי אבל  ,בפרשה

אני אתמקד בנושא אחד וזה מידת החסד של 
 אברהם.
סוגי אנשים שעושים חסד: אדם אחד  יש שני

העושה חסד מתוך כך שאין לו מרגוע נפשי והוא 
הוא לא  ילומרחם על העני אבל הוא היה מעדיף א

היה נתקל בו בכלל אבל משעה שראה אותו הוא 
כך אלא משום אהבת עצמו בחייב לעזור לו. אין 

עדיף על אדם שלא עוזר  אומנם זה .וסיפוק עצמי
אך עדיין זה במסגרת האני  בכלל או מתאכזר

 העצמי.
האדם השני עוזר לזולת לא בגלל שהוא מסכן 
אלא בגלל שהוא אוהב לתת ולא משנה אם האדם 

וכך גם אברהם אבינו שמחכה  .הזה עני או עשיר
בשמש המדבר לאורחים ומחכה לעזור להם ואף 
בסיפור סדום יכול לכאורה לנוח בגלל שהסיפור 

יב לעשות חסד עם לא קשור אליו אך הוא חי
אנשי סדום הרשעים בעקבות כך שהוא מחפש 
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בהם את הטוב. את כל זה עושה אברהם אבינו 
מתוך ריצה וזריזות ולא באיטיות וחוסר חשק. 
אותו דבר לגבי החסד האלוקי, שלא נעשה מתוך 

 חולשת נפש אלא מתוך אהבת ישראל.
לגבי גירוש ישמעאל על ידי  כתוב דבר נוסףא

תמוה גירוש ישמעאל על ידי שרה  שרה. לכאורה
 ,אוה ההסבר לכך ועל התעקשותה לסלק נער זה.

הייתה בדרגה רוחנית גבוהה משל אברהם  שרהש
והיא ראתה ברוח הקודש כי ישמעאל יכול 

אבל היא  תלהשפיע על יצחק לרעה ולפחות במקצ
גם ראתה שיצחק צריך אחרי אברהם להנהיג את 

אחר מכן ה' ישראל אז היא חששה, ועובדה של
מצדיק את שרה ואומר לאברהם לשמוע בקולה 

 תמיד.
על אהבת החסד של אברהם אפשר גם ללמוד 

בפגישה עם אבימלך הוא , שכשאברהם מגיע לגרר
 ,אומר שאין במקום הזה יראת ה ונשאלת שאלה

 על סמך מה אברהם קובע זאת?
רש"י עונה ואומר שאברהם שהוא אדם של חסד 

 .מכבדים אותם, אורחיםורגיל בכך שכשבאים 
אבל בגרר דבר ראשון ששאלו אותו זה לגבי 

 הוא הבין שאין כאן יראת ה'. מכך ,אשתו
בסופו של דבר הפרשה באה להראות לנו את 
מידותיהם של אבות האומה אברהם ושרה ולינוק 

 מהם כמה שיותר ולהידמות להם.
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 שרה -חיי
 שי ויסבלום

 
בפתיחת הפרשה, מספרת התורה על מיתתה של 
שרה אמנו, וקבורתה במערת המכפלה. וצריך 
לשאול מדוע נדרש הפירוט אודות מקום הקבורה 

עזרא:  - מערת המכפלה? עונה על כך האבן -
"ונזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל 
על כל הארצות, לחיים ולמתים". כלומר, מהעיסוק 

קבורתה של שרה, אנו למדים של אברהם אבינו ב
שגם למתים יש מעלה בכך שנקברים בארץ 
ישראל. ואכן, לאורך כל שנות ההיסטוריה, יהודים 
רבים שנפטרו מחוץ לארץ ישראל, הובאו לקבורה 
בארץ על ידי משפחותיהם )לעיתים אף ציוו על כך 
 .בצוואתם כדוגמת יעקב אבינו ויוסף הצדיק ועוד(

רי כן קבר אברהם את הרמב"ן על הפסוק "ואח
שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה" נוקט בכיוון 
שונה, ומסביר, שהתורה פירטה אודות קבורתה 
של שרה על מנת שנדע מהו מקום קבורת האבות 
"כאשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו 

 הקדושים".
תשובה נוספת ונפלאה, מביא הרש"ר הירש על 

ום קבורה מיוחד, אתר. אברהם אבינו מחפש מק
לא זו בלבד אלא, זהו ושיהווה מסר לדורות. 

המקום הראשון אותו הוא רוכש בארץ ישראל. 
כשמה כן היא, בנויה זוגות זוגות  -מערת המכפלה 
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של קברים ובכך מתאימה במיוחד לקבורתם של 
האבות והאימהות.  ובלשונו שלו: "נראה, 
על שהמקום היה עשוי מערות כפולות, סדורות זו 

גבי זו, שאין כמותן יפות לקבורת הזוגות, 
הנאהבים בחייהם ובמותם לא נפרדו". הקבורה 
בזוגות, איש ואישה והחיבור בין הדורות של 
האבות הנקברים זה לצד זה, מסמן לדורות כי: 

ה ללב "ערך קשרי המשפחה, הקושרים את האיש
. יהיה מעתה קשור בעלה, ואת הורים ללב בניהם

עם אדמת ישראל". אומר הרש"ר קשר בל ינתק 
הירש כי המשפחה היהודית מהווה את היסוד 

כך מיוחד וגם לקשר  - והבסיס לאופי היהודי הכל
 –לארץ ישראל. ובשל כך, נקראת העיר חברון 

משורש ח.ב.ר המסמל את הרעות וקרבת הלבבות 
 בין איש לאשתו. 

נמצא, שתשובתו של הרש"ר הירש מביאה לידי 
חביבות הארץ וגם את חשיבות ביטוי גם את 

 מקום קבורת האבות.
המשנה במסכת יומא )פרק ג', משנה א'( עוסקת 
בפתיחת עבודת הבוקר במקדש ומתארת את אופן 
הבדיקה לכך שהגיע זמן שחיטת התמיד של שחר, 

"האיר פני כל המזרח, עד שבחברון?  וזו לשונה:
והוא אומר הן". מעיר על כך הרש"ר הירש כי בכך 

מסמלים כי ערך המשפחה, ערך כיבוד ההורים  אנו
 לעבודת המקדש.  -הוא התנאי לכיבוד המקום 
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זכה, מרן הרב הראשי, האלוף הרב שלמה גורן 
זצ"ל, שכה אהב את הארץ ואת עם ישראל, להיות 
ראשון למשחררי העיר חברון ומערת המכפלה 
במלחמת ששת הימים. ובאופן מאוד מופלא 

 חיי ודשקבת שב ן זצ"ל  בערוסמלי, נפטר הרב גור
 "שבת חברון", בשנת תשנ"ה.  -שרה  -
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 תולדות
 ז בן דודוע

 
ו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת "ויאהב יצחק את עש

את יעקב" בהתחלה הפסוק נשמע קצת מוזר איך 
יצחק אוהב את עשיו הרי הוא "הרשע" בסיפור 
ומה הכוונה "כי ציד בפיו" ובסוף הפסוק "ורבקה 

כמו  "תאהב את יעקב"ואוהבת את יעקב" ולא 
 אצל יצחק?

 
( ככל 'ג, י"מסביר המדרש )בראשית רבה ס

ו של יעקב הייתה שהייתה שומעת את קול
מוסיפה לו אהבה על אהבתו )הכוונה היא לקול 

האהבה של רבקה  כלומר:הלימוד תורה של יעקב( 
ליעקב לא הייתה קבועה אלא מתגברת ולכן 
הלשון 'אוהבת' כביכול היא אוהבת אותו כל רגע 

 מחדש.
אצל צדיקים ככל שמתקרבים לצדיק נחשפים 

 ,יותר ויותרלדרכיו ולומדים ממנו ומעריכים אותו 
גנו אותו וכמה אנחנו רחוקים רואים כמה לא הש

לא רק שלא מגלים חסרונות אלא מגלים  ממנו.
שכל החסרונות שחשבנו שקיימים הם בעצם 
חסרונות בנו ובגלל זה לא הכרנו מספיק את 

 עצמנו ואת הצדיק.
 

 ניתן ללמוד מכאן לקח כיצד להתבונן על חברינו.
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דיו דף נייר יר לתלמהראה פרופסו ,בכיתת לימוד

לבן וחלק עם נקודה שחורה קטנה במרכזו. הוא 
ר ביקש מהתלמידים להעביר את הדף ביניהם ואח

שאל אותם מה הם רואים. ואחד אחרי השני  כך
ענו "נקודה שחורה" הפרופסור ענה "גיליון נייר 
לבן ונקי מולכם וכל מה שאתם רואים בו זו 

 נקודה שחורה קטנה?"
 

ציור הנקראת "פוינטיליזם" על נייר קיימת שיטת 
לבן או בהיר מסמנים ברצף ובסמיכות משתנה 
נקודות שחורות או צבעוניות בצפיפות שונה זו 

ר תמונה מסויימת או צלזו. הרצף שמתקבל יו
מראה מסויים. ככל שנרצה לייצר עצם יותר כהה 

 נגדיל את הצפיפות של הנקודות וכך להפך.
 

ללא ספק הנקודות אבל מה שיוצר את הציור הוא 
עם מבט מעמיק אפשר לגלות שללא הרקע הלבן 
המשמש כבסיס לנקודות אין שום תועלת 

רקע הלבן הוא בעל משמעות הבנקודות עצמן. אז 
 גדולה מאוד בציור שמולנו ולא רק רקע.

 
נוכל להתרשם מציור רק אם נדע להסתכל עליו 
מנקודת מרחק סבירה וכוללנית ככל שנתקרב 
יותר לציור ונתרכז בכל נקודה ונקודה בנפרד 
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נראה רק נקודות חסרות תועלת מציקות לעין 
 ושחורות. 

וכאן האדם הוא הציור וככל שנשכיל להתרחק 
ולהתבונן ב"ציור" מרחוק נוכל לראות את "הרקע 

שזהו האדם ואת "הנקודות השחורות הלבן" 
והצבעוניות" שהן מה שמרכיב את האדם כמו 
תכונותיו, יתרונותיו וחסרונותיו נוכל לגלות ציור 

 יפה, עמוק, מורכב ועם משמעות רבה.
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 ויצא
 אוראל מוסאי

 
 מעלת המסגרת המשפחתית:

 
על בפסוקים הראשונים של פרשתנו, אנו קוראים 

ו הוא זוכה לראות של יעקב אבינו שב חלומו
"סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי 
אלוקים עולים ויורדים בו." במעמד זה, יעקב 
אבינו זכה לראות את המלאכים אך ורק בחלום 

 אך לא במציאות ממש.
 

לעומת זאת בשני הפסוקים האחרונים של 
התורה אומרת: "ויעקב הלך לדרכו  ,פרשתנו

ויפגעו בו מלאכי אלוקים.." במעמד זה, זכה יעקב 
 אבינו לראות את המלאכים ממש פנים אל פנים.

 
בנוסף לכך, בהתחלת הפרשה כשראה יעקב אבינו 

שמור לאת המלאכים בחלום, הוצרך שהקב"ה 
אותו מהמלאכים שלא יזיקו לו, כמו שנאמר 

ה' -יו." ומפרש רש"י שבחלום: והנה ה' ניצב על
היה ניצב על יעקב אבינו לשומרו מהמלאכים 
שלא יזיקו לו מחמת קנאתם. לעומת זאת בסיום 
הפרשה, בעוד שראה יעקב אבינו את המלאכים 
במציאות ממש, לא היה צריך כלל שמירה מפניהם 

 כיוון שלא יכלו להזיק לו.
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ועולה השאלה: איזה שינוי התחולל אצל יעקב 

ן מעמדו ומצבו הרוחני אשר בתחילת אבינו בי
פרשתנו שהוא זכה לראות את המלאכים רק 
בחלום והוצרך לשמירה מפניהם, לבין מעמדו 
ומצבו הרוחני בסיום הפרשה, אשר זכה לראות 
את המלאכים פנים אל פנים ממש ולא הוצרך 

 לשמירה מפניהם?
 

התשובה לכך לפי דברי חז"ל: אדם שאינו נשוי 
ונקבה  "אדם", כמו שנאמר "זכרו נקרא כלל אינ

בראם ויקרא את שמם אדם." משמע שרק שניהם 
ביחד קרואים אדם. ומבואר בזוהר הקדוש: שכל 
מי שלא נימצא בבחינת זכר ונקבה, היינו שלא 
נשוי, הוא ניקרא "חצי גוף" בלבד ולא גוף שלם 
ואין הברכה שורה בדבר שאינו שלם, וחצי דבר 

מתברך לעולם. ומכיוון  אינו מתקיים לעולם ואינו
שבתחילת פרשתנו יעקב אבינו טרם זכה לשאת 
אישה ולהעמיד בית לתפארת, דרגתו הרוחנית 
עדיין הייתה חסרה, ומשום כך עדיין לא היה ראוי 
לראות את המלאכים במציאות ממש אלא רק 

 בחלום, וגם אז היה צריך שמירה מפניהם.
 

ר זכה לעומת זאת בסיום פרשתנו, יעקב אבינו כב
לשאת אישה ולהוריד לעולם את השבטים אשר 
היו קודש קודשים, ומהם יצאו בית ישראל 
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הקדוש. לכן דרגתו הרוחנית הייתה באותה שעה 
נעלית פי כמה וכמה מזאת שהייתה לו בתחילת 
הפרשה, ומשום כך היה ראוי כבר לראות את 
המלאכים במציאות ממש ולא הוצרך לשמירה 

 מפניהם.
 

דנו עד כמה עצום כוחה של המסגרת דבר זה מלמ
המשפחתית. אדם רווק, עד כמה שיהיה קדוש, 
עדיין חסר הוא את השלמות, את השמירה, את 

עתא דשמיא. אולם אדם שזוכה יהברכה ואת הסי
לשאת אישה ולהביא ילדים לעולם, הרי הוא שלם 
באמת, בבחינת "כלי מחזיק ברכה" והמסגרת 

ה ממש כחומה המשפחתית שלו מעניקה לו שמיר
חזקה. לכן אדם צריך להשקיע כוחות מרובים כדי 
לשמור על המסגרת המשפחתית שלו, שלא 
תתמוטט חלילה. אדם מחויב לעשות כל 

ב על השלום בית שלו שביכולתו כדי לשמור היט
 .עם אשתו

 
אכן עצה יקרה וחשובה לשלום בית נוכל ללמוד 
מתוך פרשתנו: בפרק ל"א מסופר שהקב"ה נגלה 
ליעקב אבינו בחלום ומצווה אותו: "קום צא מן 
הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך." בכל זאת 
יעקב אבינו לא ממהר לעשות זאת על דעת עצמו 
אלא קודם לכן קורא לרחל ולאה נשותיו, ומתייעץ 

ך ורק לאחר שקיבל את הסכמתן, קם איתן על כ
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ועשה זאת. דבר זה מלמדנו שכל אדם שחפץ 
שישכון שלום בית בביתו, לעולם לא יחליט 
דברים על דעת עצמו וללא ידיעת אשתו, אלא 
ישתף אותה בכל צעד בחייו ויתיעץ עמה על כך 
ורק אם תסכים עמו יעשה זאת, ואם לא תסכים, 

 יחדל מכך מיד.
 נועם" של הרב יורם אברג'ל( )מתוך ספר "אמרי
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 וישלח
 נעם בעדני

 
אחת הדילמות המוסריות הקשות ביותר העומדות 
כיום בפני מדינת ישראל היא שאלת הפגיעה 
באזרחים "חפים מפשע" במסגרת הלוחמה מול 

 מחבלים.
 

הדילמות הללו לא התחילו בימינו, אלא עוד 
 בתקופת האבות.

 
במקרה  בפרשתנו אנו נפגשים עם דילמה זו

 המזעזע של אונס דינה.
 

בפרשה מסופר ששכם בן חמור לוקח את דינה 
"וישכב אתה ויענה". אנו רואים את תגובת יעקב: 

ויעקב שמע כי טימא את דינה ביתו... והחריש “
יעקב...". כאשר בני יעקב באים ושומעים את 
שקרה, אנחנו רואים את התגובה החריפה של 

י יעקב שמעון ולוי אחי שמעון ולוי: "ויקחו שני בנ
דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל 

 זכר".
 

למה "ויהרגו כל זכר"? הרי רק  -ונשאלת השאלה 
שכם הוא זה שעשה את הנבלה בישראל, ומדוע 
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הרגו שמעון ולוי את כל אנשי שכם שלכאורה היו 
 "חפים מפשע?"

 
הרמב"ם בהלכות מלכים )ט', י"ד( מסביר שיש 

ח מצוה להקים בתי דינים, ובן נח שעבר על לבני נ
אחת משבע מצוות חייב מיתה, לכן כותב הרמב"ם 
על אנשי שכם: "ובן נח שעבר על אחת משבע 
מצוות אלו יהרג בסייף, ומפני זה נתחייבו כל 
בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו, 

 ולא דנוהו".
 

דבר על כך מקשה המהר"ל בספרו "גור אריה": "
תימה הם אלו הדברים, כי איך אפשר להם לדון 
את בן נשיא הארץ כי היו יראים מהם, ואע"ג 
שנצטוו על הדינין, היינו כשיוכלו לדון אבל אונס 
רחמנא פטריה ואיך אפשר להם לדון אותם?" 
כלומר, כל אנשי שכם היו אנוסים ולא יכלו 
לעשות דבר בנידון משום ששכם וחמור היו 

 כן, מה הם אשמים?נשיאים, אם 
 

כגון זה ]בשכם[ שפרצו בהם “ומתרץ המהר"ל: 
לעשות להם נבלה, אע"ג דלא עשה רק אחד מהם 

כיון דמכלל העם הוא... מותרים ליקח נקמתם  -
מהם". כלומר, מסביר המהר"ל שבזמן מלחמה, 
כאשר מדובר במלחמה בין שתי אומות, אין דבר 

לבין כזה להבדיל בין המכונים "חפים מפשע" 
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הלוחמים. אלא, כולם בגדר אויבים, ואם הם פגעו 
 בנו, מותר לנו לפגוע בהם.

 
לסיכום, בימינו אנו, אנחנו צריכים להבין 
שבמלחמות ובמבצעים שבהם מדינת ישראל 
נלחמת זהו זמן מלחמה ואין אנחנו צריכים 
להתייחס לכל אדם בפרט אלא מתייחסים אליהם 

היא מוגדרת  כאומה. ואם אומה זו נלחמת בנו,
 כ"אויב" ומותר לנו לפגוע בה.

 
כמובן, למעשה, למלחמה כללים משלה, לפי 
המקום ולפי הזמן, ויש לשקול את מכלול 

 השיקולים.
 "ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".
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 וישב
 רון ביתן

 
בפרשתנו מסופר על מכירתו של יוסף הצדיק על 

ריס פרעה ידי אחיו, יוסף הורד מצרימה ונמכר לס
להיות משרת בביתו, מכיוון שיוסף מצא חן בעיני 
אדונו המצרי לכן מסר בידו את כל ענייני ביתו 
וסמך עליו בעיניים עצומות, אולם דווקא אז בא 
על יוסף ניסיון גדול מאוד. ליוסף היה יופי יוצא 
מגדר הרגיל, כפי שהתורה מעידה עליו "ויהי יוסף 

( כדי 'ו ט,"ת ל)בראשי יפה תואר ויפה מראה"
עד כמה היה יופיו של יוסף גדול , מספר   להמחיש

( "פעם אחת נתקבצו 'ח ,'המדרש )תנחומא ה
המצריות ובאו לראות יופיו של יוסף. מה עשתה 
אשת פוטיפר? נטלה אתרוגים ונתנה לכל אחת 
ואחת מהן, ונתנה סכין לכל אחת ואחת, וקראה 

תכלות ליוסף להעמידתו לפניהן. כיוון שהיו מס
 ביופיו היו חותכות את ידיהן".

 
 ,של יוסף גרם לאשת פוטיפר אדונו רביופיו ה

לחמוד אותו בליבה. משום כך ניסתה בכל דרך 
אפשרית לפתות את יוסף לדבר עבירה כפי שכתוב 
בפסוק "ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע 

(. 'י ,')בראשית לט אליה לשכב אצלה להיות עמה"
יום הזה ויבא הביתה הקים "ויהי כובהמשך הפסו

לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית. 
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ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו 
. ב("י - א"י ,')בראשית לט "בידה וינס ויצא החוצה

אם נתבונן ביוסף בשעת הניסיון הוא מנותק 
שורשיו הרוחניים למעלה מכביכול מסביבתו ו
במצרים הטמאה כמתואר מעשר שנים ושרוי 

ביחזקאל "אשר בשר חמורים בשרם וזירמת 
(. ואכן פיתוייה של אשת 'כ ג,"סוסים זרמתם")כ

פוטיפר השפיעו על יוסף הצדיק כפי האמור 
בפסוק "ויבא הביתה לעשות מלאכתו" על זה 
אמרו חכמינו בגמרא "רב ושמואל חד אמר: 
 מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו עמה"

ו(. דבריהם אינם סותרים אלא שאחד ")סוטה ל
מדבר על מעשיו הגלויים והשני על כוונותיו 
הנסתרות, שאף יוסף עצמו אינו מודע להן מעצם 
האווירה רוויות יצרים וזימה בבית פוטיפר, ואף 
על פי כן יוסף עזב את בגדו בידה וינס ויצא 
החוצה ואומר "ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת 

 (.'ט ט,")ל וחטאתי לאלוקים"
 

 ויש לשאול איך יוסף אזר כוחות ועמד בניסיון?
חכמינו בגמרא אומרים "באותה שעה באתה דמות 
דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון. אמר לו עתידין 
אחיך שייכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם. רצונך 

ו, ע''ב(? ")סוטה ל שיימחק שמך מביניהם"
ת "ואף ובירושלמי נוספה נקודה רבת משמעו

ה'(.  ,)מסכת הוריות ב' איקונין של רחל אמו ראה"
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חכמים מלמדים אותנו שני יסודות גדולים 
חד הוא שההתמודדות עם יצרים מבית שהא

לא מחייבת אותנו להתרומם ו ויצרים מחוץ
חלון' הפתוח לתאווה רגעית 'להתבונן מבעד ל

למציאות בראייה ארוכת טווח הפתוח אלא לחלון 
 כונה. בפרופורציה נ

 
והשני שעלינו לחקוק בנפשנו מודל לחיקוי ומעין 
דמות דיוקנו של אבא שניתן להישען עליה כצוק 

ניתן לשבירה שממנה ניתן לשאוב  אסלע איתן של
דמות זו יכולה להיות כל אישיות הקרובה  .כוחות

                                              דנו תמיד.                         יאלינו, דמות שתהיה לצ
 

מעשה זה של יוסף הצדיק יהי רצון שבעזרת ה' מ
 וכל אחד מאיתנו ישאב לכוחות ותעצומות נפש
להתגבר על כל ניסיון בעניין שמירת הקדושה 

 מבחינת ניצוץ יוסף הצדיק השרוי בנו, אמן.
  
 

  '(מעט מן האור, אמרי נועם ג - )ספרי עזר
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 מקץ
 בן ציון איטח

 
מדרש רבה על פרשת  מובא "אוצר הפנינים"בספר 
" שואל המדרש "ט אות ד': "ופרעה חולםמקץ פ

ם? ומשיב המדרש וכי כל הבריות אינם חולמי
אינו חלום של אדם פרטי, אלא  שחלום של מלך

א. כלומר כאשר מלך חולם חלום של כל העולם הו
קשור לכלל הציבור,  ולכן פרעה  הוא שלך חלום,

מחפש פתרון לחלום שלו כמלך, מתוך הנחה 
שלחלום שלו יש השלכה על האופן שבו הוא צריך 

 לנהל את המדינה שלו.
, מפרש רש"י על הפסוק: "ושם איתנו נער עברי "

שהמילה "נער" פירושה שוטה וטיפש,  ולכן אינו 
נו אינו יודע. ראוי לגדולה. "עברי" אפילו את שפתי

)מפירושו של רש"י אנו מבינים ששר המשקים 
מתכוון להקטין ולהשפיל את דמותו של יוסף 

שר שניו של פרעה. מכאן אנו יכולים להבין יבע
 המשקים שנא את יוסף ולא רצה בטובתו. 

על פי דברי רש"י ששר המשקים שנא את יוסף 
ולא רצה בטובתו היינו מצפים ששר המשקים ילך 

יוסף לכלא, יספר לו את חלום פרעה כאילו זה אל 
חלום של שר המשקים, יקבל מיוסף את הפתרון 
ויחזור אל פרעה עם פתרון החלום של יוסף 

 וכבודו יגדל מאוד בעיני פרעה.
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אוצר הפנינים" שהמדרש שהבאנו למעלה "מסביר 
נמק מדוע שר המשקים לא לממדרש רבה, בא 

עשה, מתוך עשה את מה שהיינו מצפים ממנו שי
שאינו רוצה בטובתו של יוסף. המדרש אומר 
שחלומו של פרעה הוא חלום של מלך וקשור 
לאופן שבו הוא יצטרך לנהל את המדינה שלו, 
מסביר מדוע שר המשקים אינו מציג ליוסף את 
חלומו של פרעה כאילו זה חלומו שהרי אם כך 
ייעשה הפתרון שיקבל מיוסף יתאים לחלום של 

לא יתאים לחלומו של מלך. לכן אף אדם פרטי, ו
על פי ששר המשקים שונא את יוסף ואינו רוצה 
בטובת יוסף, הוא נאלץ להציע לפרעה שיבקש 
בעצמו מיוסף את הפתרון לחלום שלו כחלום של 
מלך, כדי שיקבל פתרון לחלום של מלך ולא של 

 אדם פרטי.
בפרשתנו פרק  רעיון נוסף הקשור לחלומות פרעה,

ויספר פרעה להם את ...' כתוב: " מ"א פסוק ח
חלומו ואין פותר אותם לפרעה" בלשון רבים, 

וב: "ופותר אין אותו" בלשון ו כת"ואילו בפסוק ט
 יחיד.

: "פותר אותם" בלשון רבים מדוע בפסוק ח' כתוב
שהמשמעות היא שיש לפרעה יותר מחלום אחד, 
ואילו בפסוק ט"ו  כתוב "ופותר אין אותו" 

 שלפרעה יש רק חלום אחד?שהמשמעות היא 
ו'  אותפ"ט  המדרש רבה על פרשת מקץ פרש

דורש את הפסוק מפרק מ"א פסוק ח': "וישלח 
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ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה 
ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם 
לפרעה" המדרש שם לב לכך שלא נאמר בפסוק 
הזה "ואין פותר אותם", אלא נאמר "ואין פותר 

". שאילו היה נכתב רק "ואין פותר לפרעהאותם 
אותם" הכוונה  הייתה שכל חרטומי מצרים וכל 
ון חכמיה לא מצליחים לתת לפרעה שום פתר

"אין פותר אותם לחלומותיו. אבל כיוון שכתוב ש
לפרעה"  הבין המדרש שחרטומי מצרים וכל 
חכמיה כן הציעו לפרעה פתרונות לחלומותיו, אבל 

לה לא התיישבו על פתרונות האבשביל פרעה ה
מביא המדרש בשם רבי יהושע מסכנין ליבו. 

שאמר בשם רבי לוי: שהיו בין חכמי מצרים 
אנשים שהציעו לפרעה פתרונות לחלומותיו אולם 
הפתרונות שלהם כביכול לא הצליחו להיכנס 
לאוזניו של פרעה. רבי לוי מביא שתי דוגמאות 

 לפתרונות כאלו.
ששבע הפרות  רו לפרעהשאמ פתרון ראשון:

שבע בנות ושבע  יוולדופרעה להטובות מסמלות ש
הפרות הרעות מסמלות שהוא עתיד לקבור שבע 

 בנות.
ששבע השיבולים היפות מסמלות  פתרון שני:

שפרעה עתיד לכבוש שבע מדינות ושבע שבלים 
שבע מדינות שבשליטתו שהרעות מסמלות 
 עתידות למרוד בו.
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נראה שפרעה התקשה  מדברי המדרש במקום אחר
הוא עתיד שלקבל את הפתרון ששבע בנות 
מכיוון שאם  ,להוליד ושבע פרות הוא עתיד לקבור

זה הוא הפתרון היה צריך לחלום ששבע הפרות 
הטובות והרעות מסתובבות אצלו בבית ולא 
ביאור. שהרי הבנות שהוא עתיד להוליד ובנות 
 שהוא עתיד לקבור גדלות בביתו מה הקשר הבנות
ליאור. יוצא מכאן שהפתרון השני שקשור לחלום 
השיבולים הטובות והרעות שלפי פתרון 
החרטומים מסמל מדינות שיכבוש ומדינות 

 שימרדו בו.
וכיוון שפתרון לחלום הפרות לא יתקבל על דעתו 
של פרעה הוא מתקשה לקבל מהם גם את הפתרון 

השיבולים הטובות והרעות, ולכן נאמר  ללחלום ש
" כלומר לפרעה" ואין פותר אותם  בהתחלה

שהפתרונות של החרטומים לא מקובלים עליו 
כאילו פרעה אמר כך ליוסף שהפתרון שנתנו לו על 
החלום של השיבולים יכול איכשהו  להסתדר אבל 
הפתרון שנתנו לו לגבי  הפרות לא יכול להסתדר 
לו מכיוון שהפתרון הזה לא מסביר מה זה קשור 

 פרעה ליוסף "ואין פותר אותו" .ליאור ולכן אומר 
כי הפתרון לחלום של הפרות לא מאפשר לו לקבל 
את הפתרון לגבי השיבולים. כך מתרץ בעל אוצר 

ואין נינים את העובדה שפעם אחת כתוב "הפ
כתוב  הפותר אותם" בלשון רבים, ובפעם השניי

  ואין פותר אותו" בלשון יחיד.  "
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 ויגש
 מתן גנון

 
לאדוני,  עבד"ועתה ישב נא עבדך תחת הנער 

ד פסוק "פרק מבראשית והנער יעל עם אחיו" )
 ("גל

בפסוק זה רואים שיהודה מציע ליוסף שישחרר 
 .ן ובמקום זה הוא יהיה לעבד במצריםאת בנימי

 
יש בעיה הלכתית בהצעה של יהודה כי הוא מסכן 
את החיים שלו בתור עבד כי אם יעשה טעות 

ייתו וזה סכנת לתה למלך לצוות על עלול המשנ
, אם כן כיצד יהודה מסכן את החיים שלו חיים

בשביל בנימין הרי יש הלכה "שאין דוחים נפש 
למשל אדם שאומרים לו הגויים שאם  ?מפני נפש"

 ,לא יהרגו את החבר שלו ,יכרתו לו איבר מהגוף
הוא לא חייב לעשות את זה בשביל להציל את 

אם זה  הוא רשאי אבל, -החבר שלו, אם רוצה 
. אם אסור לו לכרות את האיבר -מסכן את חייו 

את עצמו להיות עבד במקום  איך יהודה מסכן כן
 ? בנימין

 :מיישב זאת בשתי דרכיםהרב אביגדור נבנצל 
 

הודה היא בספק, לעומת הסכנה של י .1
אם בנימין  ,חיים של יעקב אבינוהסכנת 
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קשורה , כדברי יהודה "ונפשו לא יחזור
וחד שיהודה מרגיש קטן ובמי בנפשו".

 לעומת יעקב.

יהודה הכניס את עצמו להתחייבות  .2
שבנימין יחזור בערבות כמו שנאמר 
"אנוכי אערבנו מידי תבקשנו... אם לא 

חטאתי לך כל הימים" והביאותיו אליך... 
ויהיה מנודה גם בעולם הזה וגם בעולם 

ולכן למרות שלא היה אמור לסכן  - הבא
אך ברגע שהכניס עצמו  -את עצמו 

 זה מחייב אותו. -לערבות 

 
מכאן אנו למדים עד כמה גדולה המילה 

פעמים רבות יש  .שאדם מוציא מפיו
אך התחייבות של  ,נטייה לזלזל במילים

האדם יש לה כוח והשפעה עד כדי כך 
דף  פר בגמרא במסכת בבא קמאושמס
ודה לא נכנס לישיבה של מעלה שיה צ"ב

תפלל עבורו בגלל המילה העד שמשה 
זאת למרות  .שהוציא מפיו "וחטאתי לך"

שיהודה עמד בהבטחתו ונילחם למען 
כל זאת יש כוח למילה שהוציא בנימין ב

. למדנו מכאן שהדיבור משפיע מפיו
מאוד וצריך לחשוב היטב לפני שמוצאים 

  . הבטחות וערבויות מהפה
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 ויחי
 יאל גלעדידנ

 
היא איננה סיפור חיי יעקב,  ,פרשה זו אינה כשמה
יחד עם זאת היא מספרת לנו  .אלא פרשת פטירתו

את ראשית תקופת ישיבת אבותינו במצרים 
 שנים. 210-שנמשכה כ

בראשית הפרשה קורא יעקב ליוסף ומשביע אותו 
"ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים 

ונשאתני ממצרים וקברתני ושכבתי עם אבותי 
 בקבורתם ויאמר אנכי אעשה כדבריך".

טעמים מדוע רצה יעקב לא  שלושרש"י מביא 
 במצרים:  רלהיקב

 
סופה של מצרים שתהיה בה מכת  - טעם ראשון

 כינים והכינים יגרמו לי לסבל.
 

אלו  ,כאשר תהיה תחיית המתים - טעם שני
ל שקבורים בא"י לא יסבלו ואלו שקבורים בחו"

 יהיה להם צער גלגול מחילות.
 

המצרים יהפכו שפחד ב אבינו יעק - טעם שלישי
 אותו לעבודה זרה יגרם מזה חילול ה'.

יעקב מקפיד להשביע את  מדוע ,נשאלת השאלה
יוסף הרי יוסף אדם נאמן וידוע בכיבוד ההורים 

 שלו?
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 ה,נ', ו'( שרק בזכות השבוע אומר רש"י )פרק

פרעה אישר ליוסף לעלות את יעקב ארצה וזאת 
בגלל שיעקב צפה שפרעה יעכב את יוסף ורק 
בזכות השבועה פרעה הסכים, משום שיוסף איים 

יוסף  יוכיח ,שאם פרעה לא יכבד את השבועה
לפרעה שהוא יודע יותר שפות ממנו ואז יוסף 
יצטרך להדיח את פרעה מהמלכות מכיוון שמי 

רק יה המלך במצרים. א יהשיודע יותר שפות הו
בזכות השבועה אישר פרעה לקבור את יעקוב 

 במערת המכפלה.
 

יום עד שהעלו את  70לפי זה מובן מדוע המתינו 
( שכדי "טכ מ"ז, יעקב, מסביר הספורנו )פרק

שהמצרים לא ימנעו ויעכבו לעלות את יעקב לא"י 
יום למצרים של חניטה, הספד ובכי  70נתנו 

ים( ולכן לא העלו אותו מיד )הטקסים של המצר
 לא"י.

 
, אבל ן אנו למדים את מעלת הקבורה בא"ימכא

עלינו לדעת שהעיקר לא הקבורה אלא החיים 
 בא"י זכינו לחיות בדור מיוחד שבו אנו חיים בא"י. 
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במכינה למדתי להעריך את מעלת הארץ גם דרך 
הראש וגם דרך הרגליים בטיולים הרבים מהגולן 

 ועד אילת.   
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 ספר
 שמות

 
 
 

שלא יהא מלבושך של שבת  -"וכבדתו" 
 כמלבוש של חול, 

 שלא יהא הילוכך  -"מעשות דרכיך" 
  ]שבת, קי"ג[                                           של שבת כהילוכך של חול



50 

 

 

  



51 

 

 

 שמות
 ברוך יהזקיאס

 
אמרו "ואף משה לא בחנו הקב"ה אלא בצאן. 

כשהיה משה רבינו עליו השלום רועה ש ,רבותינו
צאנו של יתרו במדבר ברח ממנו גדי ורץ אחריו 
עד שהגיע לחסית כיוון שהגיע לחסית נזדמנה לו 
בריכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע 
משה אצלו אמר אני לא הייתי יודע שרץ היית 

עיף אתה. הרכיבו על כתיפו והיה  ,צמאהמפני 
הלך. אמר הקב"ה יש לך רחמים לנהוג צאנו של מ

את צאני ישראל" אתה תרעה  ,בשר ודם כך חייך
 (.)שמות רבה ב', ב'
שיח בין הקב"ה למשה רבינו.  - בפרשה מתואר דו

ממנו שיח פונה הקב"ה למשה רבינו ומבקש  - בדו
" ועתה לכה שיושיע את עם ישראל ממצרים

ישראל ה והוצא את עמי בני פרע - אשלחך אל
 (.', י'" )שמות גממצרים

שיח זה נראה כי משה רבינו אומר שאינו ראוי -בדו
                                                                   (.                   ', י'ד, א"לעשות שליחות זו. )פסוק י

, מכיוון שרואים לכאורה דבר זה קשה להבנה
ו מוסר את נפשו במהלך הפרשה שמשה רבינ

כה וכה  ןואכפת לו מעם  ישראל כמו שכתוב "ויפ
 וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול"

 (."ב)פרק ב', פסוק י
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ועד שסוף סוף יש לו הזדמנות להושיע את כל 
 .אז זה נראה שהוא אומר אינו ראוי העם

שיח אפשר לראות -אך אם נשים לב בסוף הדו
ית של משה רבנו ענה המרכזלכאורה את הט

" )שמות שאומר "ויאמר בי ה' שלח נא ביד תשלח
וח, ותושיע את תשלח במי שאתה רגיל לשל - (ד'

                                  .                                     עם ישראל ביד אהרן
, לפעמים אפשר כאן העניין מתחיל להתברר

בוהות, ת גלראות שיש אנשים עם מטרות ושאיפו
 .אך לא אכפת להם ממה שבדרך

הם יהיו מוכנים להרוס ולדרוך על כל מי שיעמוד 
 בדרכם רק בכדי להגיע אל מטרתם הגדולה,
בשביל להשיג את מטרתם, "כל האמצעים 

 .כשרים"
 

, פה אנו רואים את גדולתו של אך כאן זה לא כך
משה רבנו שמלמד אותנו דבר גדול שלמרות 

מסירות נפש הגדולה שלו שאפשר לראות את ה
ף סו - על עם ישראל באהבתו אל העם ועד שסוף

יש לו הזדמנות לממש את מטרותיו, להישלח 
אג , משה רבנו קודם כל דולהושיע את עם ישראל
שלא יהיה  ,אחד בדרך - לכך שלא ידרוך על אף

ן הוא זה מצב שיפגע באחיו אהרן, שהרי אהר
ו ישלח ושאות שנשלח בדרך כלל על ידי הקב"ה

 . להושיע את עם ישראל
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ואילו מהצד השני אפשר לראות גם את הגדולה 
מרות שהוא זה שנשלח על ידי של אהרן של

, הוא אינו מקפיד על משה אלא אדרבה הקב"ה
שמח בליבו שנאמר " ... הנה הוא יוצא לקראתך 

 . ד("י ,פרק ד')וראך ושמח בליבו " 
 
רצון שנזכה בלב שלם מתוך אורה של פרשה  יהי

זו להגיע אל מטרותינו ושאיפתנו בדרכים ישרות 
למוד מהענווה הרבה ולשמוח בשמחת חברינו ול

 .של משה ואהרן
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 וארא
 מאור מאסס

 
פרשתנו מתחילה בציווי ה' למשה בגאולת ישראל 
ממצריים ולכל התהליך המתהווה וממשיכה עם 

מכות מתוך עשרה שהומטרו על מצריים. שבעה 
 אני ארצה להתמקד בשלושה נושאים:

 
וא בתחילת הפרשה בה מוזכרות ה נושא ראשון

לשונות גאולה: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי,  חמש
ולקחתי, והבאתי. הם רומזים לגאולה ואני 

 אפרשן:
עם ישראל היה נתון במשך שנים  - "והוצאתי"

על מצריים מכות כדי  בשעבוד ובתחילה ה' המטיר
 להוציאם מן השעבוד.

דבר זה מתרחש במכת בכורות  - "והצלתי"
כשפרעה מסלקם ממצריים ורומז על כך שה' הציל 
את בכורות ישראל אבל הם עדיין נחשבו עבדי 

 פרעה.
דבר שרומז לקריעת ים סוף ומראה  - "וגאלתי"

לעם את המצריים נגפים כלומר שהם חופשיים 
 מעבדות.

דבר הרומז למתן תורה ולקריאת עם  - תי"ולקח"
 ישראל כעם סגולה.

 הכניסה לארץ ישראל. – "והבאתי"
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לא נכללת בארבע לשונות גאולה,  –"והבאתי" 
והיא עומדת בפני עצמה. מכיוון שבארבע לשונות 
גאולה ראשונות העם הכין את עצמו לקבלת 
התורה וקבלת ה' כאל ולאחר מכן יכול להיכנס 

 לארץ.
 

הפסוקים בהם רשומים משה  הוא נושא שני
ואהרון ביחד וכל פעם רשום מישהו אחר ראשון. 

ורש"י עונה כדי להגיד  ?נשאלת השאלה למה
 ששניהם חשובים כאדם אחד.

 
שואל ה"חוזה" מלובלין: איך אפשר להגיד כך 
ששני אנשים דומים אחד לשני במידות, הרי 

אין למדנו שכשם שאין פרצופיהם שווים כך גם 
לא שן ומשה ? והוא עונה, שאהרדעותיהם שוות

שאר בני האדם ראו עצמם כפחות מ"עפר כמו 
ואפר" וקראו לעצמם "ונחנו מה" כלומר ביטול 

 העצמיות ולכן הם דומים אחד לשני.
 

עשרת המכות אבל אני אתמקד  הוא נושא שלישי
במכת הצפרדעים ובאות המקדים של משה 

 בזריקת המטה שנהפך לנחש.
כת צפרדעים משה התפלל לה' ונענה מיד במ

להסיר את הצפרדעים מפרעה ומהמצרים אבל 
במדבר לאחר שחטאו בעוון לשון הרע קיבלו מכת 
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נחשים, תפילתו של משה לא נענתה ויותר מזה 
 משה צווה לקחת נחש ולשים אותו על עמוד.

החפץ חיים ענה על כך שרואים מכאן שלכל מכה 
שים מעוון לשון הרע יש תרופה חוץ מחטאים שנע

אין להם תקנה. בדברים אלו נעשים דברים במידה 
כנגד מידה שאם אדם חוטא לה' ואם יתפלל עליו 
הוא יתרפא אבל אדם שפגע בחברו בעוון לשון 
הרע אז מדקדקים איתו משמיים עד שחברו יסלח 

 לו.
 

למדנו מהפרשה שלשה דברים עיקריים: לסיכום, 
י הנהגותיהם של חמישה לשונות גאולה, על שנ

משה ואהרון וחיבורם לאחד והרעיון במכות 
 שהתרחשו בפרשה.
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 בא
 אוראל מוסאי

 
 ('א ,'בו" )י"בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ל

 
משל לשני בני אדם שאינם רואים את אור 
השמש. האחד עיוור, השני אמנם פיקח, אך עיניו 
מכוסות. מצב זהה זה איננו מפחית את ההבדל 
הגדול מאוד שבין השניים. העיוור אשר עיניו 
נוקרו, איבד את מאור עיניו לנצח. לעומתו לפיקח 
יש את האפשרות להסיר בכל עת את הכיסוי מעל 

 עיניו ואז ישוב לראות כאחד האדם.
 

גם בנוגע ל"עיניים הרוחניות" ישנם שני סוגים של 
אלו שאינם עיוורון. זהו מקור טעותם של 

. הם טוענים כי ליבו של פרעה ניטל מאמינים
ממנו, ולכן לא הייתה לו אפשרות לשוב בתשובה. 

אמר מובא במדרש שמות רבה )י"ג, ד'(: על זאת 
", הם טועים לקיש:"יסתם פיהם של מיניםריש 

ומטעים. ליבו לא ניטל ממנו כלל אלא רק ננעל. 
נמנע ממנו באותו זמן להביא את מה שהוא חושב 

 יבו מרגיש.לעשות, למה של
 

נמצא אם כן שאמנם כעת אינו רואה בליבו, אך 
בידו להסיר את הכיסוי והמנעול שעל ליבו, בדיוק 
כמו המשל שאמרנו, ומיד יהפוך להיות כמו כל 
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איש. אלא שמשימה זו קשה היא ביותר, כי ליבו 
"בא אל  נעול וסגור. וזאת שאמר הקב"ה למשה:

כי אמנם  מכאן רואים שיש עם מי לדבר, –פרעה" 
ממנו, אותי "הכבדתי את ליבו" אבל לא נטלתי 

לכן יש לך בשביל מה לבוא אליו. כיסוי זה המונע 
את האדם להשיב ידיעתו אל ליבו ניקרא הכבדת 
הלב, כמכסה על העיניים ומסתיר את ראיית 

 האור.
 

פרשת פרעה לא יצאה רק כדי ללמד על פרעה, 
 בתאלא ללמד על הכלל כולו. בגמרא במסכת ש

לא דיין לרשעים שאינם חרדים "נאמר:  )ל"א ע"ב(
ועצבים מיום המיתה אלא שליבם בריא להם 
כאולם". ועוד בהמשך דברי הגמרא שם וברש"י 
כתוב שהם יודעים שדרכם למיתה, אבל אינם 

 משיבים זאת אל ליבם ואינם שבים בתשובה.
 

הרי לנו בזה דוגמא לכבדות לב כמו שהייתה אצל 
פרעה. אם יבוא אדם ויאמר: מאחר ובני האדם 
נמשכים אחרי התאוות מכאן ראיה שזהו טבע 

ונאמר לו: אתה  -הבריאה, ואין בכוחו לשנותו 
אומר דברים שהמינים )כופרים( אומרים, שלפרעה 
לא הייתה אפשרות לחזור בתשובה. אבל כבר 

יסתם פיהם" שהרי אין המצב כן, " אמרו חז"ל:
יבך מכוסה, ולא יותר. ובמצב זה אלא רק שכרגע ל

שלח אליו משה לדבר עמו, אולי יתעורר וליבו נ
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יפתח. מכאן הוכחה גלויה לבני האדם המתרצים 
אינם יכולים שמעשיהם המקולקלים בטענה ב

לשוב. העצה היחידה להסרת הכיסוי מעל הלב 
)ל'  במסכת קידושין היא עסק התורה. כמו שכתוב

"בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורת תבלין"  :ע"א(
הרי מכאן שיש "תרופה" נגד היצר הרע, והיא 

 תורתנו הקדושה.
שנזכה בעזרת השם יתברך להסיר הכיסויים מעל 

 ליבנו ולחזור בתשובה שלמה לפניו.
 

 )ע"פ ילקוט לקח טוב(
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 בשלח
 יצחק סבח

 
 "הביטחון ומגבלותיו"

 
"ופרעה הקריב,  - שבין ההבטחה והציוויהקשר 

וייראו מאוד,  וישאו בני ישראל את עיניהם...
ויאמר משה אל העם אל  'ויצעקו בני ישראל אל ה

אשר יעשה  'תיראו, התיצבו וראו את ישועת ה
 ג(."י ,'י ד,"לכם היום" )שמות י

 
רבותינו בעלי המדרש, המשילו את מצבם הקשה 

ליונה שנמלטה מפני של עם ישראל באותה שעה, 
נץ טורף, ונדחקה כל עוד נפשה בה לתוך נקיק 
סלע )מחבוא מהנץ( והנה נחש מחכה לה בתוך 
הנקיק בסלע. כך היה מצבם של עם ישראל באותו 
רגע קשה, עם ישראל רואה מצד אחד את פרעה 
וצבאו דוהרים אליהם ומצד שני את הים הגדול. 

מרו ומכן נשאלת השאלה למה מתכוון משה באו
לישראל: "אל תיראו"? הרי סכנת חיים נשקפת 
להם ולמשפחותיהם מכל עבר, והיגיון הבריא 
אומר שיש ממה לפחד ולחשוש ולהגן בצורה 
כלשהי על העדה. אם כן איך משה רבנו רוצה 
להרגיע את עם ישראל אם האמירה "אל תיראו", 

 הרי אי אפשר שלא לפחד.
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בפסוק  התשובה פשוטה: יש כאן הבטחה של משה
אחרי ושם הוא אומר להם את היסוד להרגשת 

ילחם לכם, ואתם  'הביטחון שהוא נוסך בעם "ה
תחרישון" )פסוק י"ד( אם הקדוש ברוך הוא 
מבטיח הרי שיש על מי לסמוך, וכל הסכנות הנן 

 בטלות ומבוטלות.
 

אך זה נראה שלא רק הבטחה יש בדברי משה, 
שם אלא גם ציווי משה מצווה שלא לפחד. וכ

שביציאה למלחמה קיים איסור "אל ירך לבבכם, 
ואל תיראו ואל תחפזו, ואל תערצו מפינהם", ומי 
שנותן לפחד לחדור לתוכו במלחמה, עובר 

לרמב"ם,  'צ סה"מ 'ג ,'בארבעה לאווין )דבר כ
כך גם, הייתה אז הוראת שעה  - מצוות ל"ת, נח(

 שלא לירא מן המצרים.
 

 הדברים:ולענ"ד, קיים קשר הדוק בין 
 

שאין ממה  'כאשר ישנה הבטחה מפורשת של ה
אז, יש גם אכן ציווי שלא לפחד. כי אם  - לירא

מנהיגו של העולם מבטיח לך שלא יארע רע, זה 
יהיה חוסר אמונה שלא לבטוח בהבטחתו שלא 
לפחד, אך כשאין הבטחה כזו כשאין גורם מוסמך, 
כנבואה וכדומה, שניתן להישען עליו אזי אדרבה: 

 מדרכי הזהירות להיזהר ככל האפשר.
 



62 

 

 

 יתרו

 טוב-מתן מה

 
עם ישראל קיבלו את התורה, מסופר, כי בפרשתנו 

תחילה משה רבינו עולה אל האלוקים ומצטווה 
"אתם ראיתם את אשר עשיתי  -לומר לישראל 

 ט, ד'"למצרים... והייתם לי סגולה מכל העמים" )י
 הנבחר.ה'( וכך ה' מייחד את ישראל להיות העם  -

ביום השלישי עם ישראל מתעוררים למחזה 
מיוחד של קולות וברקים בהר ושם מתרחש מעמד 
מתן תורה. זוהי נקודת השיא העליונה של 
ההתגלות האלוקית שבו כל ישראל שמעו כאיש 

 אחד את דבר ה'.
במעמד הר סיני לא קיבלנו את כל  ,כפי שידוע

 התורה כולה, את כל פרטיה והלכותיה אלא רק
עשרת הדברות! ואת שאר פרטי התורה  את

 קיבלנו במהלך ארבעים שנה במדבר.
אם כך הדבר, מה עניין מתן תורה בהר סיני?! זהו 
רק מעמד של עשרת הדיברות ולא של התורה 

 כולה?!
רבי נחמן  -שאלה זו, שאלו שניים מגדולי ישראל 

מברסלב והאדמו"ר הזקן. תשובת שניהם עולה 
ים את המשמעות העמוקה בקנה אחד ומהם מבינ

 של מתן תורה.
כותב האדמו"ר הזקן ב"תורה אור" )תורה אור, 

 יתרו, ד"ה זכור את יום השבת(:
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"בשעת מתן תורה ניתן הכוח וההכנה בישראל 
להיות מקבלים את התורה, דהיינו להמשיך גילוי 

            אור אין סוף ב"ה בעסק התורה והמצוות".                   
מר, לא כל התורה כולה ופרטיה ניתנו בהר כלו

ארבעים הסיני אלא עשרת הדברות בלבד ובמהלך 
שנה קיבלו כל מצווה ופרשה בזמנה, העניין הוא 
שבמתן תורה קיבלנו בנוסף לעשרת הדברות גם 
את הזכות הגדולה לגלות את אור ה' בעולם ע"י 

 קיום התורה והמצוות.
תן תורה כדי להבין את המשמעות הגדולה של מ

א, "נביא את דברי ר' נחמן )ליקוטי מוהר"ן קמ
 ד( "תורה ל

וזה לשונו: "כי קודם מתן תורה היה הממשלה ביד 
ה' יתברך ואחר מתן תורה ניתן הממשלה  ליד כל 

 .ישראל"

רצונו של ה' שהמצוות יהיו באופן מסויים, למשל 
מצוות תפילין, היה רצונו שיהיה ארבע פרשיות 

 ולא של דבר אחר.ובתים של עור 
נמצא שרצונו מולבש בכל התורה כולה וכאשר 
אנו מקיימים את כל המצוות והחוקים יוצא 
שאנחנו מקיימים את רצונו של הקב"ה וכך 

 מתגלה אור ה' בעולם, על ידינו. 
לענות על פי העיקרון שקבע תשובה נוספת, ניתן 

דיברות כוללות את סעדיה גאון, שעשרת הרבינו 
הרמב"ן כתב מאמר ובו מראה ו תורהכל מצוות ה

מצוות קשורה לאחת  "גאיך כל מצוה מתרי
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הדיברות. אם כן מעמד הר סיני כולל את כל 
יהי רצון שנזכה לעשות מצוות  מצוות התורה.

ומעשים טובים על הצד השלם ביותר וכך נגלה 
 את אור ה' בעולם.
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 םמשפטי
 אבי ביצ'ה

 
מצוות רבות בעיקר הנוגעות לדיני  ,בפרשתנו

ירה את הדיין ''ושחד לא הנות, התורה מזוממ
פקחים ויסלף דברי עיני ור תקח כי השחד יע

הגמרא במסכת כתובות  (.'ח ג,"צדיקים)שמות כ
חד הוא חיבור של אומרת שש  דף ק''ה עמוד ב'

אומר רש''י הנותן  "שהוא אחד"י מילים תש
פשוט קנית אותו על ידי  ,והמקבל נעשים לב אחד

 ונשאל שתי שאלות: הכסף.
 
גם בדברים  או שהוא.האם שוחד הוא רק בכסף 1

 אחרים?
אל עבר בנהר ואדם ומספרת הגמרא שפעם שמ

לאחר זמן מה פגש את אותו  ,ניגש אליו ונתן לו יד
אדם בבית הדין ושמואל פסל את עצמו ואמר לו 

רא על סיפור נוסף בגמ. יש פסול אני לדון אותך
ימר שהיה יושב בבית הדין ונוצה עפה על אמ

ראשו ופלוני סילק את הנוצה ממנו ואמר לו פסול 
הרמב"ם בהלכות  אני לדון אותך בבית הדין.
פוסק להלכה שמי  סנהדרין )פרק כ"ג הלכה ג'(

ם זה לא אשקיבל טובות הנאה מחברו אפילו 
  .פסול לדון ,כסף

)חלק א'  רו מכתב אליהוהרב אליהו דסלר בספ
( כותב שבעקבות השוחד הולך ליבו 54עמ' 
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הדיין  .ומתעוור כל ימיו כי איבד את חוש האמת
צריך לחתור לשפוט אמת וצדק ולכן צריך להיות 

 כך היא מידתו של הקדוש .ישר ולא לקבל שוחד
ם ולא פני אשברוך הוא שנאמר עליו ''אשר לא י

טא והוא מקיים איזו ים אדם חולפעמ ."יקח שוחד
בשביל לכפר על אותו  בקופה צדקהמצווה או שם 

 -הקב"ה לא מתפייס על ידי שוחד מצוות  ,חטא
 נדרש תהליך של תשובה.

 
 אנחנו לא דיינים? , הרי.איך השוחד קשור אלינו2

אדם  כלאפשר לומר שכל אחד מאיתנו הוא דיין ו
 .יכול לפרש את כל מעשי חבריו לטובה או לרעה

דון את חברנו ביושר לשנדע כך לעלינו לשאוף 
 ולא מאינטרסים ושוחד.
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 התרומ

 יונתן עופרי
 

 ערך הנתינה
 

בתחילת הפרשה נאמר "דבר אל בני ישראל ויקחו 
קחו תלי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו 

 שאלות: 3את תרומתי", על כך יש 
למה כל העם צריכים להיות שותפים בהקמת  א.

 המשכן?
תרומה" היינו מצפים למה כתוב "ויקחו לי  ב.

ה ומשהתורה תכתוב ויתנו לי תרומה )כי תר
 נותנים ולא לוקחים(

ג. מה ערך הנתינה? )למה שבן אדם יוותר משלו 
 למשכן?( 

 
פרשיות  חמשפרשת תרומה פותחת סדרה של 

העוסקות במשכן, הפרשה פותחת בפסוק "דבר אל 
ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר  בני ישראל
תיקחו את תרומתי", בפרשת ויקהל  ידבנו ליבו

מסופר שעם ישראל הביא מעל ומעבר למצופה עד 
 שמשה אמר לבני ישראל די.

 
אנו רואים שבעם ישראל במשך כל הדורות 
אנשים תרמו לכלל וגילו רוח התנדבות, מעניין 

ויקחו "ויתנו לי תרומה אלא  כותבתשהתורה לא 
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, הסיבה לכך שהאדם התורם הוא "לי תרומה
כמו שנאמר "עשר בשביל ם מקבל ברכה בעצ

נוסף אדם מקבל משמעות לחיים ב שתתעשר". 
ות והצרכים שלו ושכספו לא נועד רק בשביל התא

ם אלא הוא משתמש בכספו לעזור ולהיטיב לאחרי
יוצא אם כן  ואפילו להשרות שכינה בעם ישראל.

להיות פראייר אלא זכות  נחשב שתרומה זה לא
לעשות דברים וכלל גדולה להיות שותפים ל

 משמעותיים.
אדם שדואג רק לעצמו ולא אכפת לו מהכלל יכול 

ם, האדם שנותן ותורם לאבד את משמעות החיי
 דבר ערכי בחייו.מרגיש שעשה 

 
המשכן הוא המקום המחבר את עם ישראל 
לאביהם שבשמיים, אדם שתורם למשכן בעצם 
מכריז שהוא מחובר לקדושה ושהוא רוצה לעבוד 

 את ה'.
כל אחד  "אל בני ישראל דבר"התורה אומרת 

ואחד מעם ישראל צריך להיות שותף בהקמת 
המשכן לפי יכולותיו, אסור שהמשכן יהיה דווקא 
בתרומתם של העשירים בעם אלא שיהיה של כל 

 העם בעצמו.
תאחד סביב עבודת ה' כמו שנאמר יכך כל העם 

האחדות והאהבה  – אני ה' " - "ואהבת לרעך כמוך
  ישראל, היא על ידי דרך ה'.בעם 
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 תצווה
 ניסים טרבלסי

 
 כתוב בפרשה: ''ואתה תצווה את בני ישראל''

הקב''ה מצווה את משה רבינו במילה ''ואתה'', 
א נקט בשמו, כמו בכל נשאלת השאלה מדוע ה' ל

 ?שאר הפרשיות
על זה יש להקדים, לאחר שמשה ירד עם הלוחות 

''ויאמר  וראה שעם ישראל חטאו בעגל, נאמר:
משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדולה ועתה 
אעלה אל ה' אולי אכפרה בעד חטאתכם''. מדבריו 
של משה מבינים שאמר לישראל שינסה לפייס את 
ה' שיסלח להם על העוון בכך שיתפלל עליהם ואז 
אולי ה' יכפר על החטא. ועל זה צריך להבין מדוע 
משה לא אמר לישראל שיעשו תשובה בעצמם 

ני ה' ובכך יתכפר להם החטא, למה דווקא משה לפ
קיבל על עצמו כפרה בעדם? ועל זה יש לומר 
שמשה ראה בחטא העגל עוון גדול שאין שייך 
שישראל יעשו תשובה מעצמם כי היא לא תועיל, 

''אתם חטאתם  אמר משה לעם ישראל, ולכן
חטאה גדולה'' ולכן גם אם תנסו לעשות תשובה 

למרות את תשובתכם.  מכל מקום ה' לא יקבל
שרק  הוא חשב לא יכופרוהם שהבין שכנראה 

הוא לבדו יוכל לכפר בעדם ועל זה אמר ''ועתה 
שאעלה  ל ידיאעלה אל ה' אולי אכפרה'' שרק ע
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אז יש סיכוי לכפר בעד עם ישראל וגם זה  ,אל ה'
 לא ודאי. 

לרמוז למשה בפרשה וקרא לו ''ואתה ה' רצה  לכן
שלמרות העוון החמור וגם ולא בשמו, תצווה'', 

אם עם ישראל חטא ונמצאים במצב הכי רדוד, 
מכל מקום ניתנה להם האפשרות לחזור בתשובה, 
וה' ממשיך להראות למשה את חשיבות התשובה, 
שלא די בכך שניתנה להם אפשרות לחזור 
בתשובה אלא גם תועיל להם התשובה, בכך 
שיאירו לפניי כמו המנורה אשר בבית המקדש, 

ל זה ציווה ה' את משה שעם ישראל יקחו אליו וע
דווקא הטיפה ''זך''  - ''שמן זית זך'', רש''י מפרש

הראשונה שיוצאת מהזית שהיא נקייה וזכה מאוד. 
וזה רומז על עם ישראל שבפנימיותם הם זכים 

 וטהורים.
 )עד כאן על פי "תולדות אברהם"(

 
"ד להוסיף על דבריו, שכמו שרואים נראה לענ

מהתנהגותו של משה שבחר בתפילה כדי לכפר על 
''חטא העגל'' שהוא עוון גדול ובכל זאת ה' סלח, 
על עניין התשובה בפניי ה' על ''חטא העגל'', זה 

פניי ה' על שיתכפר להתבטא בתפילה ובתחנונים 
עוון העם, ובאמת גם אם העם היה עושה תשובה 

  .תפילה כמו משה רבינו זה היה דרך
צריך לדעת ולהבין שלא אתה לכן אחי היקר 

משנה באיזה נפילה אתה שגם אם אתה חושב 
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עוונות,  תדע משכולך רחוק מה' יתברך כתוצאה 
שה' הביא את התשובה במתנה לכל אחד באשר 

: אסחיבונם מפששמחה הוא. וכמו שאומר רבי 
יקר ע''שעיקר עונשו של אדם אינו על מה שחטא, 

עונשו הוא על מה שלא שב בתשובה מיד לאחר 
 '' החטא!

 
יהי רצון שנזכה לתשובה שלימה לאבינו 
שבשמיים, מתוך יראת שמיים אמיתית! כי זהו 
תכלית כל חיינו ועלזה אמר החכם מכל אדם, 
שלמה המלך: ''סוף דבר הכל נישמע ואת האלוקים 

!  אדם''יירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל ה
לאור חדש על ציון תאיר ביחד כולנו  שניזכה

 מהרה לאורו, אמן כן יהי רצון !
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 כי תשא
 רון ביתן

 
בפרשתנו אנו רואים את ציווי ה' אל בני ישראל 
על נתינת מחצית השקל ואת חטא העגל שבו 
העם חטאו לה'. ויש להתבונן מדוע הציווי דווקא 

מה הוא לתת מחצית השקל ולא שקל שלם? ול
 ?לפני חטא העגלניתן דווקא 

שה' הקדים רפואה לחטא העגל  ,הביאור לכך הוא
בעזרת מתן מחצית השקל כפי שמצווה בתחילת 
הפרשה "כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם 

בפקד אתם ולא יהיה  'ונתנו איש כפר נפשו לה
(. למעשה יש ', ב')פרק ל בהם נגף בפקד אתם"

 על דבר זה ,משמעות לעניין של פקידת ישראל
( וזו לשונה: "אמר 'ב, ב"כותבת הגמרא )יומא כ

רבי שמואל בר נחמני, כתיב "והיה מספר בני 
)שם( "אשר  ( וכתיב', א'ישראל כחול הים")הושע ב

לא ימד ולא יספר" לא קשיא, כאן בזמן שישראל 
עושין רצונו של מקום. הגמרא אומרת שכל מניין 
עם ישראל הוא במציאות שבו הם לא עושים 

עושין רצונו של   כשישראלשהרי  ,של מקום רצונו
הם מתאחדים עם האור אין סוף ומגלים  - מקום

בעולם העשייה המוגבל את רצונו האין סופי של 
הקב''ה שלא שייך בו שום גבול ושום מספר ועל 
מציאות זו נאמר בישראל "לא ימד ולא יספר" 
שהיא מציאות שמעל הטבע. לעומת זאת, 
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לה ולא עושין רצונו של כשישראל נפרדים חלי
מקום יש נתק בין המקור העליון האין סופי לבין 

שזהו  ל וממילא המניין והמספר שולט בהם,ישרא
מצב שעם ישראל מפורדים וכל אחד בשלו 

 ובעולמו הפרטי והגשמי עם התעלמות מהאחר.
בפורים מצינו בהמן הרשע שזרעו מעמלק שזהו 

 ואשה קליפת עמלק שורש כל המידות הרעות
( ', ח')אסתר ג אומר "ישנו עם אחד מפזר ומפרד"

המן ראה רק בענייני החיצוניות שלהם שהם 
כביכול נפרדים ומנותקים שהרי זה טבע האדם 
הגשמי שכשאחרים מפריעים לו אז כל דבר בא על 
חשבון החבר ללא התחשבות. כך בכל העניינים 

 סים, כבוד ויתר ההצלחות החומריות.כמו כסף, נכ
זאת ברוחניות אין זה כך "נר אחד לנר  לעומת
( כשיש לי חידוש בתורה יפה 'ב, א")שבת קכ מאה"

אז גם אם אומר אותו לחברי לא יחסר ממני כלום 
אלא להיפך זה יעורר בי שמחה. וכן המן הרשע 
הביט על עם ישראל "עומדים בפקק תנועה" לא 
מאוחדים וכל אחד כועס על חברו וניצל את 

ך להשמיד את היהודים 'ראה עם הפתח לייעץ למל
ומיד מרדכי ואסתר קראו בקול  מפזר ומפורד'.

ז( "ט ,')אסתר ד גדול "לך כנוס את כל היהודים"
כלומר בואו נתאחד ואמנם אנו בפקק אבל שוכנת 
בנו נשמה אלוקית וכולנו ערבים זה לזה 
ומאמינים בה' יתברך ככתוב בגמרא "כשם שאין 

)פסחים  נו אלא אחד"בלבך אלא אחד, כך אין בלב
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וכן לעניין מחצית השקל אנו רואים  (.'ו, א"נ
שנתינת מחצית השקל נועדה לעורר את האחדות 

והנה נתינת מחצית השקל לכל  שבין כל ישראל.
איש מישראל, באופן שהעשיר לא מרבה והדל לא 
ימעיט, אופן זה בא להשוות בין איש ישראל בצד 

ז, ")ברכות י בריה"הפנימי שלנו "אני בריה וחברי 
( מצד השורש הפנימי העמוק יותר אין הבדל 'א

בין כל איש מישראל כולם נקראים בנים למקום. 
כמו כן לא שקל שלם נותנים אלא מחצית ללמד 
שהאדם איננו שלם אלא חצוי, ושלימותו היא רק 

 מכח התאחדותו עם כלל עם ישראל. 
מחצית השקל באה להוריד את הבדלי המעמדות, 

השכבות החיצוניות ו'לעורר ביתר שאת וביתר  את
עוז את השורש הפנימי לאחד ולדבק בין כל איש 

)ברית עולם,  ישראל להיות מהות אחת ממש'
 ד(. "פירוש הרמ"ד וואלי על התורה עמ' תפ

בחטא העגל עם ישראל נפל והסתלקה השכינה, 
אך החטא היה בחיצוניות ולא בפנימיות )בנשמה( 

, כדי את אור הנשמה עלותוהשקלים באו לה
, ומכך הפקידה ר שלא יהיה נגף בחיצוניותלשמו

                                                                                  והמניין לא גרמו רעה אלא פעלו לטובת העם.                
הכתוב ''איש  ה' יתקיים בנו יהי רצון שבעזרת

(  'ו ,א")ישעיהו מ ולאחיו יאמר חזק'' לרעהו יעזורו
ונתאחד כולנו כגוף אחד ממש, ותאיר בנו השכינה 

                                                                                        טללי חיים( - )ספר עזר                אמן ואמן.   
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 פרשת ויקהל
 הרב עמית שולמן

 
המשכן תרם עם ישראל זהב וכסף  לצורך הקמת

ונחושת, ועוד מוצרים יקרי ערך, אך בפרשתנו 
מסופר שנשות ישראל הביאו כתרומה גם מראות 

 שהיו נוהגות לעמוד מולן ולהתקשט.
המדרש מספר שכשראה זאת משה רבנו, הוא 
מאס תחילה במראות ולא רצה לקבלן משום שהן 

 תמראו: ה"הקב לו עשויות ליצר הרע. אך אמר
 כל את העמידו הללו המראות?! מבזה אתה אלו

 חביבים אלו כי, אותן קבל. במצרים הללו הצבאות
, וכנו נחשת כיור מהן ועשה אותן טול. הכל מן עלי
 הקודש לעבודת עצמם מקדשים הכהנים יהיו שבו

ר מ  נֶׁא  ש: שֶׁ י ע  ר ֵאת ו  ִכיוֹּ ת ה  שֶׁ תְנחֹּ  נוֹּ כ   ְוֵאת ְנחֹּ  שֶׁ
ת ְראֹּ ת ְבמ  ְבאֹּ צֹּ ר ה  ְבאּו ֲאשֶׁ (, 'ח, ח"ל שמות) צָׂ

באותן המראות שהעמידו את כל הצבאות האלה. 
כלומר  (.'ח, ח"ל שמות י"רש, 'ט פקודי תנחומא)

שבזכות המראות הללו גרמו הנשים לבעליהן 
במצרים להמשיך להביא ילדים לעולם. אלו 

 ה"צבאות" שהולידו.
רש"י בפרשתנו מסביר כיצד הנשים השתמשו 

 בעבודת יגעים בעליהם במראות במצרים. "כשהיו
 ומשתה מאכל להם ומוליכות הולכות היו פרך

 רואה אחת וכל המראות ונוטלות אותם ומאכילות
 לומר בדברים ומשדלתו במראה בעלה עם עצמה
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 לידי לבעליהן מביאות כך ומתוך ממך נאה אני
' שנא שם ויולדות ומתעברות להם ונזקקות תאוה

עוררתיך" )רש"י  התפוח תחת( 'ח השירים שיר)
 (.'ח ,ח"שמות ל

כלומר הגברים קרסו תחת עבודת הפרך במצרים 
והמציאות הייתה כה קשה ומייאשת, שהם לא 
רצו להביא ילדים לעולם אכזר כזה. אך הנשים 
מלאות האמונה, רצו להביא חיים לעולם על אף 
שעת המשבר הקשה, ופיתו את בעליהן על ידי 

 המראות.
המראות הללו שבדרך כלל אכן משמשות ליצר 
הרע, ביטאו אצל נשות ישראל הצדיקות, את 
האמונה הגדולה באלוקים ובצורך להמשיך את 

 החיים.
 
 בדבר תלויה שאינה זו מאהבה יותר טהור דבר אין

 לעולם בכוח האמונה. חיים והביאה
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 פקודי
 רווה כהן

פרשת פקודי מדברת על הקמת המשכן ושריית 
 השכינה עליו.

 
במהלך בניית המשכן, משה עשה חשבון וראה 
שיש מאה כיכר )סכום גדול של כסף( ואלף ושבע 
מאות וחמישה ושבעים שקל שלא היה ידוע למה 
השתמשו. והליצנים )אנשים שאוהבים ללגלג( 
התחילו לחשוד בו ולהסתכל עליו בעין לא טובה. 

בו שמדברים אחרי ג -התחילו להגיד דברים כגון 
רו ואת ירכו, כנראה אואומרים: תיראו את צוו
 …הוא אוכל ושותה משלנו

משה התחיל לתהות שאולי ישראל יתחילו למצוא 
 מקום להגיד עליו שהוא נהנה משלהם.

ומיד האיר ה' את עיניו ומשה ראה שהם עושים 
 ך הסכום שבידו.יווים לעמודים, ונזכר שלזה שי

לף ושבע : 'ואת האבקול רםהתחיל להשיב להם 
 מאות וחמישה ושבעים עשה ווים לעמודים'. 

 
מכאן אנחנו רואים שחשדו במשה והתגובה של 
משה )שנאמר עליו שהיה ענו מכל אדם( היא לא 
צפויה, משה אומר בקול רם שהכסף שיש אצלו 

 הוא בעצם לווים.
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מכאן אנו למדים שכל אדם צריך שלא יחשדו בו. 
אם חושדים יכולנו לחשוב, מה זה בעצם משנה 

בי? אני יודע שמה אני עושה זה משהו טוב ואני 
 הסביר את עצמי כדי שלא יחשדו בי.לא חייב ל

אך אם משה אומר בקול רם רק כדי שלא יחשדו 
בו, אז כנראה שיש כאן צורך גדול שלא יחשדו בך 

 גם אם לא עשית כלום או שכוונותיך טובות.
 

כשחושדים באדם, זה בעצם מביא את החושד 
פו'. ואם מצב של 'החושד בכשרים, לוקה בגול

חשדות לאתה לא תעשה משהו בקשר 
כשמסתכלים עליך, אתה גורם למישהו ליפול 

 בדבר.
וכשחושדים באדם, זה גורם לאיש החשוד שלא 
יסמכו עליו, שלא יתנו בו אמון ורצון להיות 
בסביבתו בשל מתח וחשדות, ושלא ילכו אחריו 

ם בעל השפעות ולמקרה שהוא מנהיג או אד]
ולצערנו יש עוד הרבה דברים  [גדולות )כמו משה(

 שליליים בדבר.
 
', גם בתלמוד הירושלמי במסכת שקלים ב כתובו
 שחייב אדם לא לגרום לבריות לחשוד בו. ':ג

לומדים זאת גם מהתורה: "והיתם נקיים מה' 
 ומישראל".

 
 ,נביאים: "ה' הוא יודע וישראל הוא ידע"מה
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במשלי: "ומצא חן ושכל טוב בעיניי ובכתובים 
 .אלוקים ואדם"

 
יש צורך מסוים לשתף ולהיות פתוח יותר עם 

תאמץ לך ש וחשוב מאוד, .האנשים שמסביבנו
ם הגדול. וברגע תכונות טובות ותראה אותם לעול

ך, יראו אדם טוב שאין בו שאתה תפתח את עצמ
 מקום לחשדות רעות.
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 ספר

 ויקרא

 
 

 
 "מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף?

א"ל תבלין אחד יש לנו ושבת שמו שאנו 
 מטילין לתוכו וריחו נודף. 

 א"ל תן לנו הימנו 
 א"ל כל המשמר את השבת 

 מועיל לו".
 ]שבת, קי"ט[

  



82 

 

 

  



83 

 

 

 ויקרא
 אבי ביצ'ה

 
כתוב  א("בספר ויקרא )פרק ב' פסוק י ,בפרשתנו

לא תעשה חמץ כי  '"כל המנחה אשר תקריבו לה
. 'כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה

ואל המזבח לא  'קרבן ראשית תקריבו אתם לה
 יעלו לריח ניחוח".

 
 ,וראהתורה אוסרת לעלות על גבי המזבח לחם ש

ודבש הכולל גם דבש תמרים או  ,הכוונה חמץ
זה ? הרי נשאלת השאלה מדוע לא .דבש תאנים

  ?מראה יחס טוב לקורבן
ור א( שהשץ)רבי אפרים לונטי יקרהכלי ביר מס

דבר  ל לגאווה שזה בעצם החמץ שהואהוא סמ
שאדם מקריב כ .ופח שמראה על חשיבות עצמיתת

הוא חייב להגיע למצב שהוא עושה זאת  ,קורבן
בהרגשה כאילו אני  ,מתוך ענווה ולא מתוך גאווה

מרכז העולם וחשוב מכולם. הדבש הוא מתוק 
החיפוש אחרי תענוגות  את ומסמל יךוערב לח

העולם. אומרת לנו התורה שאם אתה רוצה 
להתרחק  אתה צריךלהתקרב אל הקב"ה 

כפי שכותב הרמב"ם בהלכות תלמוד  תענוגותמ
אלא  )פינוק( ת בעידוןיתורה שהתורה לא נקנ

 .הסתפקות במועטומתוך עבודה קשה 
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הכלל. בפסוק הבא  כל יש יוצא מן ללכל ,אולם
" 'רבן ראשית תקריבו אתם להאומרת התורה "ק

 חמץ  –על שתי הלחם שמדובר  רש"י מפרש
בים בחג השבועות ודבש שמביאים ישמקר

הרי למדנו שזה סמל התאווה  .וקשה .ביכוריםכ
ור ודבש אתירה להביא שמהתורה  כיצד ?והגאווה

 הרי זה בניגוד לכלל?
 

"  בו לה'יאומר הכלי יקר "קורבן ראשית תקר
רחוק  האדם כאשר אדם עדייןבראשית הדרכת 

לעבודת ה' יכול הוא מעבודת ה' ורוצה להתקרב 
, פרסים לשם כבוד :ללמוד גם שלא לשמה

 .לא דרך החיים הנכונה ממתקים למרות שזו
בתחילת דרכו של האדם כדי שיתרגל לאט לאט 

ור ודבש שלא איוכל להשתמש בש, לתורה ומצוות
יבוא לשמה, למשל ילדים מתוך כך שמה ל
זה פרסים וממתקים  בגללמגיעים לשיעור תורה ש

מאשר שישבו על הברזלים  יותר טוב עדיף
ומתוך לימוד התורה  –בשכונה, ויעשו שטויות 

שלא לשמה, בהמשך החיים יזכו גם לאהוב את 
 התורה וללמוד לשמה.
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 צו
 מתן גנון

 
  "בו תוקד המזבח ואש"

 
בעל  מגור מאיר יצחק רבי ר"האדמו כאן מדייק

: אלא, כאן לומר צריך היה לאחידושי הרי"ם: 
 כשהוסיף הכתוב כונת ומהי. "תוקד המזבח ואש"

  "?בו"  המילה את

 
 - "בו תוקד" שהאש ,לכהן היא הכונה  -אלא

 אש בהתלהבות הקדש עבודת את ויעשה ,בלבו

 .דת
 ששנינו המשנה על יצחק רבי אמר בזה וכיוצא

 נעשו ניסים עשרה'(: "ה,'ה) אבות במסכת

 כבו ולא"  :וביניהם ..".המקדש בבית לאבותינו

  ".המערכה עצי של אש ,גשמים
 פגמה לא ,הכהנים של הגשמיות לומר ",גשמים

 מרבים כשהיו לכך ובנוסף .שלהם הקודש באש
 הפכו לא, הקורבנות מבשר חלקם בשר לאכול

 בשר של מרובה אכילהש למרות ,לגשמיים

 אף .שלו ברוחניות ופוגמת האדם את "מגשמת"

 כאש תמיד בהם בוערת 'ה אהבת היתה ,כן פי על
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 כיבו ולא" :שנאמר כמו הכהנים של בעצמותיהם

 בליבם כיבתה לא הגשמית האכילה - "אש ,גשמים

 . הקודש התלהבות אש את
 

 עניינים באיזה משנה לאש כאן,מ לומדים אנחנו

 מאתנו רוצה ה"הקב ,מתעסקים אנחנו גשמיים
 אפשר ואז' ה בעבודתוההתלהבות  הרצון את
 למדרגות הזה העולם ענייני כל את עלותהל

 . רוחניות
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 שמיני
 בן ציון איטח

 
יני בעלי החיים משל בפרשתנו מובאים הכללים 

אסורים. אומרת התורה: הלו המותרים באכילה וא
 "זאת החיה אשר תאכלו".

 
לשון חיים לפי שישראל  "זאת החיה" אומר רש"י:
לם יים להיות חיים לפיכך הבדויאה' ורדבוקים ב

מן האומות. כלומר עם ישראל אמורים להיות 
בדרגה רוחנית גבוהה ולכן הם מוגבלים באכילה 
יותר מהגויים. לגויים נאסר לאכול רק אבר מן 

 החי.
ה סימנים: ביחס לבהמות הטהורות נותנת התור

 מעלת גרה.ו מפרסת פרסה, שוסעת שסע
הם אומנם מעלי גרה אך  הגמל, השפן, והארנבת,

 ,לא מפריסי פרסה ולכן הם טמאים. לעומת זאת
החזיר מפריס פרסה ושוסע שסע אך לא מעלה 

 גרה ולכן הוא טמא.
סביר שהחזיר מרבה מ "נבוכים הרמב"ם ב"מורה
 גרום להתפשטות של מחלות. לכלוך וזוהמה ו

בהמות ההשאלה מדוע החזיר הפך לסמל  תנשאל
 למשל? ,השפןהטמאות ולא הגמל או 

רש"י אומר שהחזיר פושט את טלפיו ואומר טהור 
אני אך בפנים אינו מעלה גרה וטמא הוא. מכאן 
נלמד כמה חשוב להיות אמיתי ולא להפגין כלפי 
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 עדיין לא הגענו לדרגה םא ,חוץ צדיקות וחסידות
 .הזו
 :נמשל לחזיר בגלל שבא לאביו עם חומרות ,ועש

 כדי להפגין שהוא יותר ,איך מעשרים את המלח
לא היה , למרות שבפנימיות הוא צדיק מיעקב

 .צדיק
התורה מרחיקה אותנו מאכילת החזיר כדי שלא 
נידבק במידה הרעה הזאת של צביעות ושקר 

 בחיצוניות שלנו. 
 

ומפה אפשר לראות שלפעמים דברים נראים כלכך 
כפי שאמר ה' יש ריקנות, יפה מבחוץ ומבפנים 

ניים וה' יראה יהאדם יראה לעלשמואל: "כי 
ואסור  ,יש גבולות לעניין ,ללבב". יחד עם זאת

לאדם להיות קיצוני ולומר שעד שיהיה מושלם 
בפנימיות שלו לא יעשה שום מעשה בחיצוניות 
שהרי כך לא יתקדם. הכוונה שלא יחיה מראש 

 ירה בין הפנים לחוץ.תבמצב של ס
 

ונזכה יהי רצון שנזכה שנתרחק ממידת הצביעות 
לי אלקים ורוח נכון חדש בחינת "לב טהור ברא ל

                                   בקרבי"

  



89 

 

 

 תזריע
 מתנאל אסייג

 
 "האור תמיד מגיע אחרי החושך"

 
" )ויק תוֹּ ְרלָׂ ר עָׂ ל ְבש  ְשִמיִני ִיּמוֹּ ם ה  יוֹּ  ('ב, ג"רא י"ּוב 

ר" קֶׁ ְיִהי בֹּ ב ו  רֶׁ ְיִהי עֶׁ  "ו 
 

התינוק בבריתו של אברהם שמכניסים את לפני 
ליו שבעה ימים של עורלה. אין , עוברים עאבינו
שאי אפשר להפוך להיות כדי להדגיש אלא  זאת

אם תינוק  ...יהודי שלם כבר מהרגע הראשון
ת לו ברית מילה וצריך לעשלמשל נולד מהול, 

 ביום השמיני ע"י הטפת דם.
 

שתהליך (, ', ד'כתב רבי נתן )ליקוטי הלכות מילה ג
 דומה מופיע בכל מקום שיש בו קדושה:

 
ם ִבְשִביל זֶׁה  ְשִמיִני, ִכי ג  ה ב  ת ִמילָׂ ת ִמְצו  "ְוזֶׁה ְבִחינ 
ְך  ר כָׂ ה ְוַאח  ְרלָׂ ה ְיֵמי עָׂ ק ִשְבעָׂ ִתינוֹּ ל ה  ר ע  ֲעבֹּ ְצִריִכין ל 
ץ  רֶׁ אֶׁ ה שֶׁ , ִכי זֶׁהּו ְבִחינ ת מ  תוֹּ ִלין אוֹּ ְשִמיִני מָׂ ב 

אֵ  ה ִיְשרָׂ ְך ִנְתנָׂ ר כָׂ ן ְוַאח  ע  ה ְבי ד ְכנ  ה ְתִחלָׂ ְיתָׂ ל הָׂ
ה  ְתִחלָׂ ֵים ב  ם ִמְתק  לָׂ עוֹּ יָׂה הָׂ הָׂ ה שֶׁ ֵאל. ּומ  ְלִיְשרָׂ
ה  ְך ִנְתנָׂ ר כָׂ ה ְוַאח  רָׂ תוֹּ ת ְבֹלא ה  רוֹּ ה ּדוֹּ ְשִרים ְוִששָׂ עֶׁ

ְפִרי. ּו ה ל  ְקִלפָׂ ְקִּדים ה  ת  ְכֵרח  שֶׁ ה, ִכי ְבהֶׁ רָׂ ת תוֹּ מֶׁ א  בֶׁ
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ְינּו ִביֵמי  ְפִרי, ְּדה  ת ל  מֶׁ דֶׁ קוֹּ ה ה  ְקִלפָׂ ת ה  ם ְבֵעת ְשִליט  ג 
ְשִרים  ן ּוְבעֶׁ ע  ֵאל ְבי ד ְכנ  ץ ִיְשרָׂ רֶׁ אֶׁ ה, ְבֵעת שֶׁ ְרלָׂ עָׂ
ְבִלין  ה, ג ם ָאז ְמק  רָׂ ה תוֹּ ֹּלא ִנְתנָׂ רוֹּת שֶׁ ה ּדוֹּ ְוִששָׂ

יֶׁ  ְּמח  ְך, שֶׁ ר  ק ֵמה' ִיְתבָׂ ְסּדוֹּ ִחיּות ר  ם ְבח  ת כֻּלָׂ ה אֶׁ
ִהיא  ת... שֶׁ מֶׁ ְעלֶׁ נֶׁ ה ה  רָׂ תוֹּ הּוא ְבִחינ ת ה  ל שֶׁ דוֹּ גָׂ ה 
ם ֵמֵעין  ְעלָׂ תּום ְונֶׁ ד סָׂ סֶׁ חֶׁ זֶׁהּו ה  ם, שֶׁ ד ִחנָׂ סֶׁ ְבִחינ ת חֶׁ

ל"  כֹּ
 

הרבה זמן של הקדושה מופיעה רק לאחר כלומר, 
חוסר וודאות וגלות, הקליפה תמיד מגיעה לפני 

 הפרי עצמו.
כך הייתה ארץ ישראל על פי מה שאומר רבי נתן 

והיה בה אך , ניבמשך שנים רבות תחת שלטון כנע
אחר כך עברה לידי וזרה,  ורק טומאה ועבודה 

עשרים ושישה ישראל. גם העולם כולו התקיים 
שבני ישראל קיבלו תורה דורות בלי תורה, עד 

 .בהר סיני
 

יים איך יכול העולם להתק אפשר לשאוללכאורה 
בהסתר שכזה, בלי קדושה שתחיה אותו, הרי 

מה מקיים את  ?העולם נברא בשביל התורה
 ?העולם בתקופת החושך

 
הקב"ה נותן חיות גם לעולם שלא ש ,היאהתשובה 

. נגאל עדיין, בשביל הגאולה שעתידה לבוא
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והחושך והגלות הם הכנה לקדושה שעתידה 
 להגיע.

 
הדבר הזה נכון גם לגבי החיים הפרטיים של כל 
אחד לפעמים אדם שקוע בטומאה או בחטא אבל 
למרות זאת ה' עדיין נותן לו חיות משום שהוא 
יודע שהקדושה מסוגלת להופיע באדם ולכן אסור 

להרגיש שה' תמיד וצריך לאדם אף פעם להתייאש 
 איתו ולחזור בתשובה.
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 1 הפרשת זאת תהי /מצורע
 

 הןהרב אליה ניר כ
 

בפרשה אנו למדים על צרעת הבתים: 'ובא אשר 
 נראה לי בבית'.  כנגעלו הבית והגיד לכהן לאמר 

אומרת על כך המשנה בנגעים )י"ב, ה'(: 'אפילו 
תלמיד חכם ויודע שהוא נגע ודאי לא יגזור ויאמר 

 נראה לי בבית'. כנגענגע נראה לי בבית אלא 
"ף זו הנהגות פרשני התורה והמשנה למדו מכ

 .2ודרכי מוסר
תוספות יום טוב על המשנה לומד מכאן שלא 
יפתח אדם פה לשטן, לא יאמר נגע אלא כנגע, 

 שהרי יכול הנגע להיטהר קודם שיבוא הכהן.

                                                           
כך נקראת הפרשה, בתרגום רס"ג לתורה, וכך בסידור  1

תכלאל של בני תימן. בספרי דרוש ופרשנות של חכמי 
צפון אפריקה מכונה הפרשה 'טהרה' או 'טהרות'. שני 
השמות מיוסדים על הפסוק בראש הפרשה: 'זאת 
תהיה תורת המצורע ביום טהרתו', ויש בהם כדי ללמד 

 גנאי. זהירות מלכנות פרשה בתורה בלשון
חלקם הובאו ב'עיונים חדשים בספר ויקרא', נחמה  2

 ליבוביץ.
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ערך אמירת  -המהר"ל בגור אריה, לומד מכאן 
אמת והתרחקות משקר, שהרי כל עוד לא בא 

 הכהן ופסק, אין למראה תוקף של נגע.
אליהו מזרחי, ממפרשי רש"י, לומד מכאן דרך  ר'

ארץ וענוה, 'שלא יאמר טומאה אפילו על דבר 
הברור לו' כמו שאמרו חז"ל: 'למד לשונך לומר 

 איני יודע' )ברכות ד' ע"א(.
ר' שאול הכהן מאמסטרדם, בספרו בניין אריאל 
לומד מכאן איסור הוראה בפני רבו הכהן, שהוא 

 המוסמך לפסוק מהו נגע.
 

ייתכן שניתן ללמוד מכ"ף של כנגע, שני רעיונות 
 נוספים.

 
כידוע 'אין הנגעים באים אלא בעוון לשון  -האחד  

הרע'. בעל הבית בו נראה המראה, אשר נכשל 
בלשון הרע על הבריות, צריך לאמן לשונו 
להתרחק מלדבר לשון הרע אף על קירות ביתו. 
כפי שמלמד הרמב"ם בשמונה פרקים, שהדרך 

מידה היא להתאמן ולאחוז בקצה האחר, עד  לתקן
 שיגיע לדרך הישר היא דרך האמצע.

 
הגמרא במסכת כתובות קיב ע"א מספרת  -השני 

על ר' חנינא שתיקן את המכשולים שבארץ 
ישראל. מסביר רש"י שם: 'מחמת חיבת הארץ 
שהיתה חביבה עליו ומחזר שלא יצא שם רע על 
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ו 'בן יהוידע', הדרכים'. אומר ר' יוסף חיים, בספר
על אתר, שמכאן יש ללמוד להיזהר שלא להוציא 
דיבת הארץ רעה, ולומר דברים בגנות מזגה, 

 אוירה וגידוליה.
צרעת הבית נוהגת דוקא בארץ ישראל וכלשון 
הכתוב: 'כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם 

 לאחוזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם'.
ילו אם בעל הבית מלמדת אותנו התורה, שאפ

תלמיד חכם כר' עקיבא הבקיא בנגעים יודיע לכהן 
בלשון 'כנגע' על מנת שלא להוציא דיבה על בית 

 בארץ ישראל, שלא לצורך.
אמנם הכהן הפוסק צריך להכריע דבר ברור 
 -ולטמא בלשון ודאית, אם הוברר שאכן נגע הוא 
כיוון שכאן יש כבר צורך של הוראת הלכה 

 למעשה.
 

 -עלות טובות למדים אנו מ'כ"ף אחת כמה מ
 עשרה זהב', שבתורה.
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 מות אחרי
 ידין עמית שלום

 
 כתנת בד קדש .א
 . שאלה עולה ,הפרשה בתחילת מעיון

 
 אל בבואו הגדול הכהן בגדי את מתאר הפסוק
 : הקודש
נֶׁת ד ״ְכתֹּ ש ב  דֶׁ ש קֹּ ד ּוִמְכְנֵסי ִיְלבָׂ  רוֹּ ְבשָׂ  לע   ִיְהיּו ב 
ד ּוְבַאְבֵנט ר ב  ְחגֹּ ת י  ד ּוְבִמְצנֶׁפֶׁ ף ב  דֶׁ  ְגֵדיבִ  ִיְצנֹּ  שקֹּ

 )ט"ז, ד'( ״...ֵהם
 

 הרי. קודש במילה כפילות יש כי נראה, לכאורה
 ולייחס, קודש״ ״בגדי בביטוי להסתפק יכל הכתוב
, ולמצנפת לאבנט למכנסיים וגם לכתונת גם אותו
 ״קודש״ המילה את התורה הוסיפה זאת ובכל

 . הדגשה כמעין, הבד לכתונת בצמוד
 

 הייתה לא אם כי, הקדוש החיים״ ה״אור מסביר
 הקודש שבגדי ולחשוב, לטעות יכולנו, זו כפילות

 האבנט המכנסיים -המיוחדים הבגדים רק הם
 יומיומי בגד שהיא, הכתונת ואילו, והמצנפת

 יכולה אלא, ״קודש״ להיות צריכה לא, ורגיל
 . ״חול״ להיות
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 היא שהכתונת אף שעל, ומדגיש הכתוב בא, לכן
, ייחוד בה אין ולכאורה אותה לובשים שכולם בגד
 . הגדול הכהן בגדי כשאר ״קודש״ מוגדרת היא גם
 ״אור של הזה הפירוש על כותב השבוע מעיין ספר

 .אליו התחברתי שמאוד רעיון ,החיים״
 אלא, קודש הם המיוחדים הבגדים רק שלא כשם
 לנו נראית שהיא אפילו קודש היא הכתונת גם

 המעשים רק לא. מעשינו גם כך, ויומיומית פשוטה
 אלא, קודש הם תורה ולימוד תפילה כמו הנשגבים

,  פשוטים לנו שנראים היומיומיים המעשים גם
 צריכים הם גם, ומנוחה שינה שתייה אכילה כמו

 רבי אמרת את נקיים ובכך, בקדושה להיעשות
 לשם יהיו מעשיך ״וכל -אבות במסכת יוסי

 .שמיים״
 

 נאמן לשלם שכר –אני ה'  .ב
ת( ד)״  י - אֶׁ ט  ֲעשּו ִמְשפָׂ ת ת  י - ְואֶׁ ת  קֹּ  ְמרּוִתְש  חֻּ

ת כֶׁ לֶׁ ם לָׂ הֶׁ ם( ה: )אלוקיכם ה׳ ֲאִני בָׂ ְרתֶׁ ת ּוְשמ   - אֶׁ
י ת  קֹּ ת חֻּ י - ְואֶׁ ט  ר ִמְשפָׂ ה ֲאשֶׁ ֲעשֶׁ ם י  תָׂ ָאדָׂ  אֹּ י םהָׂ ח   וָׂ
ם הֶׁ  ה'( -)י"ח, ד'   ״:ה׳ ֲאִני בָׂ
 

 : ה׳ פסוק את רש״י ומפרש
 שכר״ לשלם נאמן -ה׳ ״אני
 
 בכלל ייתכן האם, לשאול יש האלה הדברים על

 המגיע על שכר לנו ישלם לא הוא ברוך שהקדוש
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(: 'א, ח"קי פסחים) בגמרא כתוב הרי? לנו
 . בריה״ כל שכר מקפח אינו ״שהקב״ה

 שהקב״ה כך על שהלימוד הוא נוסף תמוה דבר
 בפסוק כבר להיעשות יכול היה שכר משלם
 . אלוקיכם״ ה׳ ״אני כתוב כבר שבו, הקודם

 
 סוגים שני שיש, חי״ איש ה״בן לומד מכפילות זו

 . מצוות של
 לאדם גורמות שלא מצוות הוא הראשון הסוג
 סביר לא עליהן מצווה היה לא הקב״ה ואם, הנאה
 המצוות של השני הסוג. אותן מקיימים שהיינו
 :יםסוג תתי לשני מתחלק

, ציווי ללא גם מקיים היה שהאדם מצוות. א
 רוצה אדם טבעי שבאופן ואם אב כיבוד כדוגמת
 .שלו להורים תודה להוקיר

 . שבת עונג כמו, מהן נהנה שהאדם מצוות. ב
 

, השני לסוג המצוות של הראשון הסוג בין ההבדל
 נראית הראשון הסוג על השכר שקבלת הוא

 למרות, מקיימים ואנחנו מצווה ה׳ הרי - הגיונית
 . לנו נוח שלא
 וכן מהן נהנה שהאדם מצוות, השני הסוג על אבל

 לחשוב יכולים היינו, טבעיות לנו שנראות מצוות
 מקיימים שהיינו מפני, שכר לנו מגיע לא שעליהן
 שהיינו או, שלנו הטבע בגלל, ציווי ללא גם אותן

 . שבהן ההנאה הוא אלו במצוות שהשכר חושבים
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 ״ושמרתם ולכתוב להדגיש התורה הוצרכה, לכן
גם ש כלומר, האדם״ אותם יעשה אשר ...חקתי את
 נהנה אם ואפילו, ציווי ללא אותן יקיים האדםאם 
 מבטיחה, שכר עליהן לו מגיע שלא ונראה מהן

 מצוות על גם שכר לשלם נאמן - ה׳״ ״אני התורה
 .אלו
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 קדושים
 ניסים טרבלסי

 
 עם ישראל תמעל

כי קדוש אני ה'  נאמר בפרשה "קדושים תהיו
 ('ב ,"ט)י "אלקיכם

 
עם ישראל ניצטוו מה' יתברך להיתקדש על ידי 
מצוות שבתורה והנהגות חיים של קדושה. וכל 
זאת בשונה מהמלאכים שניבראו ''קדושים'' 
מלכתחילה וכמו שאנו אומרים בתפילת שחרית 

ך ציווי להיתקדש ''בורא קדושים'', לגביהם לא שיי
מפני שהם כבר קדושים ולא קיימת אצלם יכולת 
בחירה או היתעלות, שהם בחינת ''עושים באימה 

 רצון קוניהם''.
 

אנו למדים מכאן שזוהי עצם מהותינו כעם ישראל 
לעלות בכל יום בדרגות נוספות של קדושה מתוך 

 .קדושים( ציווי התורה )החפץ חיים על התורה פ'
 

יתבהר לנו דרך אחת המצוות  הקדושהמושג 
 המרכזיות שבפרשתינו:

ח(. רז''ל "י ט,")י ''ואהבת לרעך כמוך אני ה'''
מבארים לנו שמקור הקדושה בעולם הוא כלל 

יש דרגות בהופעת קדושה זו ישראל, אמנם 
 בעולם.
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המהר''ל מקשר את הציווי, בהופעת קידוש ה' 

 אחדות ישראל!ל
ה את האחדות יהודי שאוהב את חבירו הוא מגל

הכללית בעם ישראל והם נעשים מאוחדים עד 
שנהיה עם ישראל אחד ממש ובכך זה מתדמה לה' 

''אתה  יתברך שהוא אחד ומאחד הכל שנאמר:
ושמך אחד'' לכן כמו שה' אחד כך עמו צריך להיות 

 ''ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ''.  נאמר:שאחד, 
י דברבלי להוסיף שאנחנו מגלים פה ה ונרא
את הקשר העמוק והקידוש ה' כשיש  ל"המהר

כך עם  ל ידישע ,אהבת חינם בין כל אחד ואחד
ישראל מיתאחד ומתדמים יותר לבוראנו האחד 

 הקב''ה! 
אז אחרי הבנתנו בנ''ל לא לחינם אמר אחד 

לרעך כמוך  בתמגדולי התנאים רבי עקיבא: "ואה
זה כלל גדול בתורה!" כי זהו יסוד של כל התורה 

 והקשר בין עם ישראל לה'. כולה
 

ואומר על זה רבי נחמן מברסלב: שאף על פי 
שדעת האדם שונה מחבירו כמו שאמרו חז'ל: 
''שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהן דומים 

אף על פי כן צריך  ('א ח,"נ - )ברכות דף זה לזה''
כל אדם לאהוב את חבירו כנפשו ולדעת שהם 

לידי קנאה ושנאה חס תוצרת אחת ולא יבואו 
ושלום, אלא רק יאהבו זה את זה ויקיימו את 
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התורה והמצוות יחד וזוהי מעלה גדולה בעיני ה' 
 .)רבי נחמן על הפרשיות( יתברך

וכן הבעל שם טוב אומר: ''מי שאוהב את האב 
אוהב את בניו''. האדם שאוהב את ה' יתברך וחי 
 בהכרה שעם ישראל כולם בניו של ה' וחלק ממנו
אז ממילא ייכנס באדם אהבה אמיתית לכלל 

 ישראל . 
 

 הקדושה.
חשוב לי להוסיף את גודל החשיבות של אהבת ה' 
כלפי עם ישראל, מתוך הציווי המרכזי: ''קדושים 

 ('ב ט,")י תהיו כי קדוש אני''
ה'  ,עצם הציווי הזהבש -( ')ב אומר מדרש תנחומא

 מראה את קירבתו לעם ישראל!
 

דומה? למלך שקידש אשה, לאחר משל למה הדבר 
מכן אמר הואיל והיתקדשת לי, אני המלך ואת 
המלכה ''כשם שהוא כבודי כך הוא כבודך'', ולמה? 
משום שאת אשתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא 

לך וקדש את העם שנאמר:''וקדשתם היום  ,למשה
ומחר'' קדשם הקב''ה ואמר:''ואתם תהיו לי 

מה? ''כי קדוש אני ממלכת כהנים וגוי קדוש'', ול
מביאור המדרש על הפסוק, רואים את זכות  ה' ''.

 הציווי של ה' בזה שקירב אותנו אליו .
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ולסיום נביא את פירושו של הנועם אלימלך על 
 ''כי קדוש אני ה'''. הפסוק:

שעיקר הקדושה הוא להסתכל תמיד על אלקותי 
ש''אני ה''', ובבחינה זאת הם )ישראל( יכולים 

 דושים.להיות ק
 

תבונן ולהאמין בה' אז בעזרת ה' יתברך ניזכה לה
ולראות אותו בכל מאורעות חיינו ובכך נהיה 

תמיד''. ברוך באופן מעשי בחינת ''שויתי ה' לנגדי 
 !ה' לעולם אמן ואמן
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 אמור
 נדלידידיה מ

 
 המקבל יסורים באהבה נקרא קדוש

 
אונקלוס מתרגם כאן "ויהון קדישין", והיו קדש. 

רבים, ולפי תרגומו, הפסוק היה צריך להיות   לשון
, "והיו קדש",  כוונת הכתוב "והיו קדושים". מהי

 דווקא? 'שחסר ו
דומה לפה  ', שראש ה והוא רמז לדיבור 'אות ו

ם. דומה לגרון. מעשה אבות סימן לבני 'וגוף ה ו
"וידם  , שנאמר:אהרון כהן גדול הצדיק את הדין

שם כתוב "וידם" ואנו גם  (,'ג ,'ן" )ויקרא יאהר
ן כהן גדול ללמד שאהר ''רואים שחסר גם פה ו

אילם, כאילו אין לו פה וגרון עשה את עצמו כ
 .כלל

ן כהן גדול ע"ה היא היות והנהגת אהר
, לומדים שקבלת ולקדושהבניין אב לכהונה 
. זאת מהוה תנאי לקדושההייסורים בשתיקה 

לא כוונת הכתוב כאן, והיו קודש, לא קדושים א
קודש דווקא, שעל ידי קבלת כל מה שעובר עליו, 
הכהן מגיע לדרגת קודש, שזו עצם הקדושה. וכן, 

, כרמז לשתיקה, שמקבלים את כל 'גם כאן חסר ו
מה שהקב"ה עושה באהבה ועושה בדומיה, כאילו 

 ב,"אין פה ואין גרון. הרי אמרו חז"ל )ברכות ס
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"ה ע"ב(, "קבלה דיסורי שתיקותא", מפרש רש"י ע
שם, "שלא יבעט בייסורים הבאים עליו". הגמרא 

תיקותא" 'ייסורי ש'בלה ד'כאן מרמזת בפסוק, ש"ק
הוי ראשי תיבות קודש כסידרן. והנה, כל מה 
שנדרש במידות טובות מן הכהנים נדרש אף מכלל 
ישראל, שנאמר: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" 
 ומי שאין לו קושיות על הקב"ה, ועל ידי כך מקבל

ש, וכמו שראינו דוייסורים באהבה, הוא נקרא ק
בפרשתנו שהשם אומר לכהנים "את ראשו לא 
יפרע ובגדיו לא יפרום" רבנו יעקב בעל הטורים 

, שנגעי הראש באים בגין גאווה מסבירע"ה 
שבגדיו יהיו פרומים  שאות. עונש למתנשאוהתנ

וראשו יהיה פרוע. אם אסור לכהן גדול שיהיה 
דיו פרומים, סימן שהוא עניו ראשו פרוע ובג

היא המידה הכי טובה  הבתכלית ומדת הענוו
לקבלת ייסורים באהבה, דוגמא לכך אם אדם 
גאוותן שיש לו ייסורים הוא שם את עצמו במרכז 

משמע לא מקבל באהבה.  ,ואומר זה לא מגיע לי
הוא בעל מידת הענווה שהואלעומת זאת אדם 

זיק מנמיך את עצמו ומפשפש במעשיו ומח
באמונה שמה שהשם עושה איתו זה לטובה. ויש 
עוד הרבה מאוד דברים טובים במידת הענווה, לכן 

 חשוב שהאדם ידבק במידה זו. 
 יהי רצון שנזכה למדת הענווה ואמונה שלמה.

 ("פי הבאר"הרב אלעזר רפאל ברוידא.)
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 בהר
 דביר בן משה

 
"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר דבר אל בני 
ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר 

ויקרא )אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'" 
 כ"ה, א'(

 
נשאלת שאלה מדוע הקב"ה אומר לבני ישראל 
שדווקא שכאשר הם נכנסים לארץ הם צריכים 

 לתת לארץ לשבות?
דה ל מפראג: שבאותה מי"מסביר לנו המהר

שהקב"ה נתן לישראל מנוחה ביום השבת שמראה 
כן הוא מצווה עליהם לתת לארץ  ,על קדושתם

שנת מנוחה, שנת שמיטה, ללמדנו שגם הארץ 
שנותן להם היא ארץ קדושה. ממילא נבין שאם 
העם לא ישמור את השמיטה אז אדם עלול 

אז אין הוא בקדושתו ולחשוב כי הארץ שלו 
ושת הארץ ולכן עונשו ואיננו מתאים יותר אל קד

 לגלות מהארץ הקדושה.
לכן בכניסתנו לארץ אמר לנו הקב"ה שיש לשמור 
על קדושת הארץ ולשבות מלעבוד אותה בשנה 
השביעית ועוד שיש לנו להתאים את שאר 
מעשינו ע"י שנשמור תורה ומצוות ונתאים לארץ 

 הקדושה.
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אמרו חז"ל במדרש תנחומא על הפסוק "ברכו ה' 
"  י כח עשי דברו לשמע בקול דברומלאכיו גבר

)תהילים ק"ג, כ'( שהפסוק מדבר על שומרי 
 השביעית שהם נקראים מלאכיו גיבורי כח.

 
הם רואים את שדותיהם בשנת השמיטה כיוון ש

ריקים ומופקרים ופירותיהם נאכלים וכובשים את 
"למען ידע  יצרם ואינם מתלוננים, אומר הראב"ד

עליו" ולו הארץ  האדם כי יש לו בורא המושל
אה. והסיבה שנקראים גיבורים שהם כמו וומל

מלאכי השרת, מה שהמלאכים גיבורי כח הם שאין 
אין "העליונים  :יצר הרע שולט בהם, אמרו חז"ל

ולפי זה ששומרי שביעית  ",יצר הרע מצוי בהם
שיצר הרע מצוי אצלם ושולט בהם ואף על פי כן 

כמלאכים הם נאזרים בגבורה לשמוע בקול דברו 
כך גם בשומרי השביעית. כמו ששנו חז"ל "איזהו 

א'( ואלו שכבשו  גיבור הכובש את יצרו" )אבות ד',
ם נקראים גיבורים כי תאת יצרם לדאוג לפרנס

בשנה הזאת נדרשת אמונה מקסימלית שהרי כל 
איש, אישה וילד ישאלו "מה נאכל? איך נחיה"? 

 ולת האמונה כיז - ותשובת פשוטה לא תינתן
השבתון,  תו בשנפקעה בעלות האדם על אדמת

ומי שציווה על מנוחת השדה הוא הממונה על 
המחיה ועל הכלכלה והוא יצווה את ברכתו. על כן 
כה חשוב הוא קישור השמיטה והר סיני, כי משעה 

אז מתבהרת קיבלנו בסיני  אשר שאחוזים בתורה



107 

 

 

"וצדיק באמונתו יחיה"  התשובה 'איך נחיה'?
נו והיא נטחו(  תורתנו היא מקור בד' ,)חבקוק ב'
 לנו לחומה.

 
מכך גם בעניין השבת דרכו של עולם שאדם יוצא 
לעבוד ולדאוג לפרנסתו. ואילו בנ"י צוו לעבוד רק 
שישה ימים בשבוע וביום השביעי לשבות. וכן במן 
שירד לנו במדבר ציווה הקב"ה ללקטו שישה ימים 

שישי לא ללקוט אלא ללקוט בבשבוע, בשביעי 
ולסמוך על הקב"ה שהמן יספיק גם למחר.  פעמיים

רצה הקב"ה ללמדנו בציווים אלו שאדם צריך 
לדבוק בה' ובתורתו ואות שתמיד עיניו יהיה נש

 .שהוא זן ומפרנס מקרני ראמים עד ביצי כינים
 - ביטחון, ר - : בבשש אותיות ולכן פותחת התורה

תורה  - יראה, ת - , ישתיקה - ש אהבה, - רצון, א
 = בראשית

 
שייכת בעיקר בארץ ישראל, כמו זו ואמונה 

והיה אם שמוע " שראינו בפרשת קריאת שמע
אז ירד גשם ואם לא אז לא  תשמעו את מצוותי"

 בארץ ישראל הקדושה! רקירד גשם ודבר זה שייך 
וזה מראה לנו על קדושתנו שאנו מתאימים 

ים אלו וראויים לחיות חיים של אמונה ילציוו
 טחון בה'.ובי
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 בחוקותי

 הרב הדס הופמן
 

היא הפרשה החותמת את ספר   פרשת בחוקותי
הנושא העיקרי בפרשה זהו השכר האלוקי  .ויקרא

את חוקת  ם ישראל אם ישמרו המובטח לע
ומאידך העונש שעם ישראל יקבל באם לא התורה 
 .ישמור

במבט ראשוני בקראי את הפרשה האווירה היא 
שכל היחס שלנו אל ה' בא  "כבדה". נראה ומורגש

ממקום מאוד כבד, בא מחשבון של שכר מצווה או 
 ?הקשר לזוגיות ולחיי משפחה עבירה ומה בכלל

מה עם אותו אחד שעובד ה' שלא על מנת לקבל 
 פרס?

צריך להתבונן על כל נושא השכר והעונש ממקום 
הפגישה שלנו עם עולם  .ותראחר, ממקום גבוה י

 .של שכר ועונש מעניקה לנו מתנה גדולה מאוד
המיוחד בעולמנו היות העולם הוא עולם של 

האדם הוא יצור בחירי שלא כבעלי חיים,  .בחירה
כדי שאדם יוכל לבחור  .החיים מתוך אינסטינקט

מוכרחים להיות לפניו לפחות שתי אפשרויות 
"איך אוכל להבחין ישאל האדם,  .שונות מהותית

 "מהותית וערכית בין דבר לדבר?
פה באה המתנה של שכר ועונש או ליתר דיוק 

כדי שאפשר יהיה להבחין בין  .מעשה ותוצאה
עניין לעניין, בין מעשה למעשה, מוכרח שיהיה 

http://www.hadashoffman.com/
http://www.hadashoffman.com/
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לכן התורה  .משמעות -למעשה שלנו "מחיר" 
מבחינה בין מעשים שיש בהם נאמנות לקב"ה 

שכר ובין המעשים אשר  -יר ומעניקה להם מח
כך אנו בני האדם נוכל  .התוצאה היא התרחקות

לראות את ערכם של המעשים השונים, כך יש 
 .ערך ומשמעות לבחירה שלנו

גם במערכת יחסי אנוש מתוקנים בכלל ובמיוחד 
במערכת זוגית והורית, יש צורך בבחירה חופשית 

אך הבחירה הזו מצריכה  .בין מעשה למעשה
 המי קובע את המחיר? מ ר".ם יהיה "מחישלמעשי

קובע את המשמעות למעשים שלנו? איך כל בן 
זוג ידע מהו הערך של מעשה זה או אחר? האם 
יסתמך על ניחוש או שאולי על המקובל ועל 

אני חושב שהמייחד ן? הנורמה, או אולי על הניסיו
כל מערכת משפחתית וזוגית זה ה"בחוקותי" 

 .שלהם
יתנו משמעות למעשים ולקודים חשוב שכל זוג 

ההתבוננות הזו בעצם יוצרת את הייחוד  .שלהם
  .של כל זוג וזוג

לדוגמא, אם אצל זוג מסוים האישה מעריכה 
הזה יש ערך  למעשה  -פרחים בערב שבת  מאוד 
אם האישה ביקשה והסבירה לבעלה את  .מיוחד

כעת הבעל  .ה"מחיר" הגבוה למעשה זה בעיניה
לבחור בכך ולשמח את  אפשרות יודע , יש לו 

אך אם אף פעם לא דיברו על כך, האישה  .אשתו
כשהבעל לא יודע את  .מלאה בציפייה ומתאכזבת
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"מחירם" הגבוה של הפרחים בעיני אשתו ולכן לא 
 .יכול לבחור למלא את ציפיותיה

כל זוג ראוי לו שמפעם לפעם יערכו את 
ים יתבוננו מהם הדברים המזכ, ה"בחוקותי" שלהם

בשכר ואילו הם אותם המעשים שגוררים יחס 
כך אפשר לתאם ציפיות ולאפשר בחירות . הפוך
אין דבר מסוכן מאשר לחיות את המובן  .טובות
 .השיחה והשיתוף-את המקובל, את איו, מאלי

 -יש צורך תמיד להתחדש להתבונן יחד מהו ה
 .שלנו "בחוקותי"

 .ליצור את הייחוד הזוגי ומשפחתי

תלכו ואת מצותי תשמרו....ונתתי  אם בחקתי"
שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד... ופניתי אליכם 

 "...והפרתי אתכם והרביתי אתכם
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 ספר
 במדבר

 
 
 
 

"כל המתפלל בערב שבת ואומר 
"ויכולו" מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה 

 שותף להקב"ה 
 במעשה בראשית".

  ]שבת, קי"ט[
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 במדבר
 אבי מלטבשי

 
דיגלו באתת לבית אבותם יחנו בני "איש על 

  ישראל"

בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא  ,מסופר במדרש
ירדו רבבות של מלאכים וכולם היו  בהר סיני

כשראו אותם בני ישראל , עשויים דגלים דגלים
אמר להם הקדוש ברוך  נתאוו גם להיות כמותם.

אני  הוא למה נתאוותם לעשות דגלים דגלים?
הקדוש  ... מיד הודיעםיבכםממלא לכם משאלות ל

למשה עשה אותם דגלים  ואמר הוא לישראל ברוך
 .שנתאווכמו 
 

פירוש המדרש הוא שאצל המלאכים אין לא 
 שנאה, לא תחרות, ולא קנאה.

מתוך כך "כולם אהובים כולם ברורים כולם 
 ונותנים רישות זה לזה" גיבורים...

כלומר  ,שראל ורצו להיות כמוהםראו זאת בני י
ו בני ישראל את האחדות והפירגון של רא

שכן טבע האדם להתקנאות אחרי חברו  ,המלאכים
... ורצו להיות 'בהצלחתו, יופיו, אופיו וכו

  במעלתם!
מיד אמר הקדוש ברוך הוא למשה עשה אותם 

התשוקה : מכיוון שבערה בהם אש הקודש ודגלים
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הסתלקו מהם מידותיהם  להיות כמלאכי השרת.
 "שהבא להיטהר מסייעין אותו".הרעות לפי 

 
הבורא שנזכה אנחנו להגיע למעלת בני  בעזרת

ישראל באותה תקופה ונראה תמיד את מעלת 
חברינו נגד עניינו ולא נחפש את הרע שתמיד 
אפשר למצוא אצל כל אחד אלא המעלות 
הטובות, הכישרונות, ההצלחות והתקדמותו 

 .בעבודת ה' בפרט
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 נשא
 ידין עמית שלום

 
 פרשיות בשתי, היתר בין, עוסקת נשא רשתפ

 ברכת ופרשיית נזיר פרשיית - במיוחד מעניינות
 . הכהנים

 
 פרשיות שתי נסמכו מדוע חז״ל שאלת ידועה
 שראיתי פירושים בהרבה הכללית והתשובה, אלה
 על לרמוז התורה באה זו סמיכה ידי שעל היא

 קדושת לבין הנזיר קדושת בין מסוימת השוואה
 . הכהן
 

 מובא: נדרים במסכת
 אשם אכלתי לא מימי הצדיק שמעון רבי ״אמר
 .אחד אלא טמא נזיר
 וראיתיו הדרום מן נזיר אחד אדם בא אחת פעם
 לו סדורות וקווצותיו רואי וטוב עינים יפה שהוא

 את להשחית ראית מה בני לו אמרתי תלתלים
 ?הנאה זה שערך
 למלאות הלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי אמר
 עלי ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים
 רשע: לו אמרתי, העולם מן לטורדני ובקש יצרי
 שהוא במי שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה
( שבועה לשון) העבודה, ותולעה רמה להיות עתיד

 .לשמים שאגלחך
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 כמוך בני לו אמרתי ראשו על ונשקתיו עמדתי מיד
 :אומר הכתוב עליך בישראל נזירות נוזרי ירבו
  ״'לה להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי איש"

 (ע״ב ט׳ נדרים)
 נזיר באותו מיוחד כך - כל מה ברור לא, לכאורה
. כך כדי עד שמעון ר׳ ממנו שהתפעל, מהדרום
 לתקופה השיער וגילוח יין משתיית להמנע האם
 רק האם? במיוחד קשה דבר זה יום שלושים של
 כי ״איש עליו שיאמר נזיר אותו ראוי זה בגלל

 ? ״פלא״ מלשון, יפליא״
 מצווה איזו או חסד עושה שאדם פעמים יש, ובכן
 הכבוד היא הזו המצווה בעשיית כוונתו אך, גדולה

 אותו כשיראו האנשים אותו שיכבדו והתהילה
 . המצווה את מקיים

 
 ניימן יעקב ר׳ של דבריו את טוב״ ה״לקח מביא
 גדול, כזה שמעשה שאומר, מוסר״ ״דרכי מספרו
, הקב״ה בפני כך כל רצוי יהיה לא, שיהיה ככל
 . טהורות לא שכוונותיו בגלל
 

 אפילו, טוב מעשה שעשה אדם, זאת לעומת
 ודאי, שמיים לשם טהורה כוונה עם אבל, קטנטן
 . ה׳ בפני ברצון הדבר מתקבל

 
 ואחד המרבה ״אחד: מנחות במסכת שכתוב וכמו

 . "שמיים לשם שיכוון ובלבד - הממעיט
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 מהנזיר שמעון ר׳ התפעל מדוע ברור, כך אם
 . מהדרום
 אבל, קטן מעשה זה לכשעצמו נזירות נדר, אמנם
 היא, נדרו בעת הזה הנזיר שכיוון העמוקה הכוונה
 . שבמעשה הגדּולה

, הנדר את נודר אותו שמע ולא ראה לא איש הרי
 הנזיר. לתשובה שלו ההתעוררות מתוך רק היה זה

 לשם טהורה נזירות עצמו על קיבל מהדרום
 של מסיפורו הצדיק שמעון שהבין מה וזה, שמיים
 כי איש הכתוב אמר ״עליך - לו אמר לכן. הנזיר
 . יפליא״
 קיום של לדרגה להגיע - האדם של עבודתו זוהי

 לשם שלמה כוונה עם, הלב בטהרת מצוות
 . שמיים

 
 ביחס לברכת כהנים נאמר:

 בפי נקראים הכהנים - ישראל״ בני את תברכו ״כה
. שבעם הקדושים, לה׳ קדושים - קדושיך״ ״עם כל
 תורתו ולימוד ה׳ עבודת את המייצגים אלו הם

 . האמיתי האושר הם שהם
 יבין העם שכל מנת על, העם את יברכו הם, לכן

, לרוחניות בסיס רק היא בברכה שהגשמיות
 הברכה כך רק. האמיתית המטרה להשגת אמצעי
 . ברכה באמת היא

 יפעלו אם - ישראל״ בני על שמי את ״ושמו
, ישראל לעם השכינה את ויחדירו, בחכמה הכהנים



118 

 

 

, ה׳ לשם נרדף לשם יהפוך ישראל שם ובכך
 לשם הגשמי בעושרו להשתמש העם ילוכשוי

 לקבל העם יזכו - בעולם ה׳ שם ולהפצת שמיים
 כולן הברכות כל ממקור ישיר באופן נוספת ברכה

 .אברכם״ ״ואני -
 ? לנזיר הקשר מה אז

 על וגם, לה׳״ הוא ״קדוש נאמר הנזיר על, ובכן
 . תהיו״ ״קדושים - דומה דבר נאמר הכהנים

 
 הוא גם, מהעם קדוש הוא גם הכהן כמו, הנזיר
 תורם, ובייצוגו בקדושתו. ה׳ עבודת את מייצג
 כבסיס הגשמי השפע ברכת את העם להבנת הנזיר
 .לכהנים בדומה, ולרוחניות האמיתי לאושר

 
 הנזיר על בנדרים במגרש שלמדנו כפי, בנוסף

 בכוונה נעשה שלו הנזירות נדר מעשה, מהדרום
 כזה שבמעשה הסתם מן! שמיים לשם טהורה
 שעושים כפי, ה׳ לשם ישראל שם את הנזיר מקרב

 הוא זוכה ובוודאי, לעם השכינה בהחדרת הכהנים
 ברכה - אברכם״ ״ואני בברכת העם את ומזכה
 . מהקב״ה ישירה

 
 ״כה בבחינת הכהנים ברכת בנו שתתקיים שנזכה
 . אברכם״ ״ואני ובבחינת תברכו״
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 בהעלותך
 נתנאל דביר

 
עלותך אנו נפגשים עם הציווי בפתח פרשת בה

 ן הכהן על הדלקת מנורת המקדש.לאהר
ן ואמרת דבר ה' אל משה לאמור, דבר אל אהר"וי

אל מול פני המנורה  אליו בהעלותך את הנרות
 יאירו שבעת הנרות"

פסוק אחד לאחר הציווי התורה אכן מעידה 
ן אל "ויעש כן אהר -אהרן ביצע את מה שצווהש

מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה ה' את 
 משה" 

בהסתכלות ראשונית פשט הפסוק קשה מאוד! וכי 
הכהן עשה את מה שצווה?  אהרןמה חידוש הוא ש

 מעלים בדעתנו אחרת?! וכי היינו
במבט ראשון נראה שרש"י במקום מעצים את 

 אהרן" 'להגיד שיבחו של אהרן"ויעש כן  -הקושיה
 שלא שינה'

והדברים נראים תמוהים מאוד, וכי התורה צריכה 
? וכי לא פשוט אהרןלתת ברכת "יישר כח" ל

 הדבר?
נחדד ונשאל האם היינו מתפלאים לשמוע שהרב 

הבוקר? מה מחדשת התורה  הראשי הניח תפילין
" ועוד יותר מה פותר אהרןבכותבה לנו "ויעש כן 

 לנו רש"י כשכותב "מלמד שלא שינה"?
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ניתן מקרה כדוגמא ונסה להבין דרכו את עומק 
 -פשוטו של מקרא

יהודי יושב בשיעור של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, 
בית הכנסת מלא מפה לפה ולפתע הרב פונה אליו 

א לו ספר מסוים, היהודי הולך ומבקש ממנו להבי
לרכב, כולו אחוז התרגשות ומגלה להפתעתו 
שברכב יש המון ספרים מרוב ההתרגשות הוא 
שוכח את תיאור הספר המסוים שהרב ביקש 

 ומחליט להביא את כל הספרים...
"..."כאשר ציווה ה' את משה" אהרן"ויעש כן 

בעיצומו של מעמד היסטורי, חנוכת המשכן, 
 אהרןאשונה של המנורה לה זוכה ההדלקה הר

הכהן ובאותם רגעים מיוחדים ולמרות ההתרגשות 
הכהן פועל ומבצע בדיוק "כאשר  אהרןהעצומה 

 ציווה ה' את משה" 
 -ניתן להסביר עומק נוסף בפשט ע"י דוגמא נוספת

נדמה את הדלקת המנורה להנחת תפילין של ילד 
ביום בר המצווה שלו, כל הטקס מפתיחת 

דרך הברכה ועד ההנחה בפועל נעשית  התפילין
בכוונה בשימת לב ובהתרגשות גדולה, הכל מדויק 

 והכל מכוון
אך לעומת זאת איך נראית הנחת תפילין של יהודי 

? לצערנו לא פעם נראית הנחת 40? 25? 20בן 
התפילין כמצוות אנשים מלומדה  היכן 

 ההתרגשות והיכן הכוונה..?
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"להגיד שיבחו  -קיםמחדד לנו רש"י בדבריו המדוי
שלא שינה" אותה התרגשות ואותה  אהרןשל 

כוונה שהיו בהדלקה הראשונה היו גם בשאר 
ההדלקות. כח ההרגל, והקביעות לא גרמו 

 לקיבעון.
הן מצד  אהרןשנזכה להיות תמיד מתלמידיו של 

הדיוק וקור הרוח הנדרשים במצבים מסוימים, והן 
 מצד הקביעות וחוסר הקיבעון בחיי היומיום. 

  



122 

 

 

 שלח
 יצחק ישראלי

 
כתוב ברש״י פרק י"ד פס׳ ל"ז: למה נסמכה פרשת 
מרגלים לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה 
שדיברה באחיה ורשעים "הללו ראו ולא לקחו 

גלים היו צריכים ללמוד מוסר". זאת אומרת שהמר
מהפרשה של מרים הנביאה לקח ומוסר ולהסיק 
מסקנות שלא להוציא דיבה רעה על א״י. שואל 
הרב ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת עטרת 
ישראל, מה ההשוואה בין המקרים מה עניין 
המרגלים ללשון הרע הרי בהלכות לשון הרע אין 

 איסור לדבר רעה על הארץ?
 

אומרים במסכת תענית דף ח׳: "אמר ריש  חז״ל
לקיש ׳מאי דכתיב׳ אם ישוך הנחש ולא לחש ואין 
יתרון לבעל הלשון לעתיד לבוא מתקבצות ובאות 
כל החיות אצל הנחש ואומרים לו אריה דורש 

הנחש מה ההנאה שיש  ואוכל זאב טורף ואוכל
 אמר להם אין יתרון לבעל הלשון״.  לך?
 

על כך שההנאה של הנחש  נראה שהחיות תמהו
היא לא עצם ההכשה אלא מתוך שהשני מוכש, 
מתוך הנזק והמוות שנגרם לשני זה ההנאה של 
הנחש. בעצם החיות שאלו את הנחש מה ההנאה 
שיש לך הרי לך אין שום הנאה אתה לא נהנה מזה 
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ובכל זאת אתה כל הזמן מחפש להכיש. עונה 
א הנחש אין בידי הסבר לדבר אבל אני מתפל

עליכם, האם רק אצלי מצאתם מכל הבריאה נזק 
ללא הנאה, הרי גם האדם שהוא נזר הבריאה יש 
לו נזק ללא הנאה והוא לשון הרע כי כל מה 
שאדם נהנה מלשון הרע הוא הפגיעה בשני בדיוק 
כמוני הנחש ועל זה אמר מה היתרון לבעל הלשון 

 וזה בעצם היה חטא המרגלים.
י״ב עמ׳ ב׳ מסופר בגמרא במסכת כתובות דף ק

שרבי אמי ורבי אסי העבירו את התלמידים 
מהשמש לצל ומהצל לשמש כדי שיהיה להם נעים. 
רבי חנינא תיקן את המכשולים שבעיר כדי שלא 
ייצא שם רע על הדרכים שבארץ ישראל. אומר 
הבן יהוידע שכל זה לא להוציא דיבור לא טוב על 

ומכאן  ארץ ישראל מצד האוויר הקור והחום וכד׳.
 אנו לומדים כמה צריך לדבר טוב על ארץ ישראל. 

זכיתי ללמוד במכינה על מעלתה של ארץ ישראל 
 .ועל אהבת הארץ, יהי רצון שנזכה לשמוח בארצנו
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 קרח
 דניאל גלעדי

 
נוגעת בנקודה קשה וכואבת  ,פרשת קרח ,פרשתנו
 מחלוקת שאינה לשם שמים.והיא 

 
והיה  אהרןמשה וקרח היה משבט לוי, בן דוד של 

 מנושאי ארון הברית.
 אהרן.מערער כנגד משה וו ,קורח אוסף אנשים

הסיסמא שלו "כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם 
 ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה' ".

 
 ,מה היה המניע של קרח למחלוקת? אומר רש"י
שקרח חשב שלפי הסדר הגיע התור שלו לכבוד 

בן עוזיאל  והנה מינו לנשיא דווקא את אליצפן
דודים. קרח מצרף  - ן הצעירים של הבניישהוא מב

אליו אנשים משבט ראובן משום שגם הם 
מרגישים שלא זכו במנהיגות למרות שהם השבט 

האדמה בלעה את  ,הראשון. כידוע בסופו של דבר
 קרח וכל רכושו.

בקרח התקיים מה שכתוב במשנה באבות "הקנאה 
                        מן העולם".               התאווה והכבוד מוציאים את האדם 

נשאלת השאלה איך מתמודדים עם רגש של קנאה 
הרי זהו רגש שנפגשים אתו כמעט כל יום איך 
מנצחים את הרגש הזה? בספר מסילת ישרים פרק 

? הרמח"ל שהקנאה היא טיפשות למה אומר "אי
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גורמת לצער וכאב והוא לא יכול להשיג , הקנאה
בר שהוא רוצה "אין אדם נוגע במוכן את הד

שאם אדם מאמין שהכל מאתו  ,לחברו". יוצא
 יתברך ושהוא משגיח ממילא הקנאה תזוז הצידה. 
 ,בהמשך הפרשה נאמר ולא יהיה כ"קרח וכעדתו"
אומר הסמ"ג )ספר מצוות גדול( שיש כאן ציווי של 

 התורה לברוח מהמחלוקת.
 

שנדע לשמוח בחלקנו הטוב, בשליחות  ,יהי רצון
וביעוד שלנו בעולם ולא להתבונן כל הזמן כמה 
אנחנו מסכנים לעומת הדשא הירוק של החבר 

לא בטוח שאנחנו נרצה להתחלף בצרות  .שלנו
שלו ונזכה להרבות שלום בעולם שהרי על התורה 

 נאמר " דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום". 
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 חוקת
 ברוך יהזקיאס

 
במהלך הפרשה אנו רואים את ההתקהלות 
הגדולה של עם ישראל לאחר מותו של אהרון 

ן ,כמו שכתוב " ע ַאֲהרֹּ ו  ה ִכי גָׂ ֵעדָׂ ל הָׂ ִיְראּו כָׂ  ְבכּויִ ו  ו 
ֵאל ל ֵבית ִיְשרָׂ ם כֹּ ן ְשֹלִשים יוֹּ ת ַאֲהרֹּ  " ופירשאֶׁ

רש"י: "האנשים והנשים" מתוך כך אפשר לראות 
 של אהרון על העם.את ההשפעה הגדולה 

הוא  .לאהרון הכהן הייתה אהבה גדולה לכל אדם
, אוהב את הבריות היה "אוהב שלום ורודף שלום

 ומקרבן לתורה ".

 

הרב שלי מזכיר את זה הרבה שלא רק  שאהרון 
עליו השלום, היה אוהב להיות בשלום עם אנשים 

הוא גם דאג שאנשים  -אלא גם היה "רודף שלום" 
 לום ביניהם.אחרים יהיו בש

, ומקרבן לתורה" ובהמשך כתוב "אוהב את הבריות
זאת אומרת  שמתוך כך שהיה אוהב את הבריות, 
בדרך זו היה מקרב אותם לתורה )הרב צבי יהודה 

 הכהן קוק(.

לא כתוב שאהב דווקא את הצדיקים והחכמים 
 אלא את הבריות, כל נברא בצלם.
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אוהב שלום " (:ב"מסופר באבות דרבי נתן )פרק י
"כיצד, מלמד שיהא אדם אוהב שלום בישראל בין 
כל אחד ואחד, כדרך שהיה אהרן אוהב שלום בין 

"תורת אמת  (')מלאכי בכל אחד ואחד. שנאמר, 
היתה בפיהו, ועולה לא נמצא בשפתיו, בשלום 

 ובמישור הלך אתי, ורבים השיב מעון".

רבי מאיר אומר, מה תלמוד לומר ורבים השיב 
כשהיה אהרן מהלך בדרך, פגע בו באדם  -מעון, 

רשע, ונתן לו שלום. למחר ביקש אותו האיש 
לעבור עבירה. אמר, אוי לי, היאך אשא עיני אחר 
כך ואראה את אהרן, בושתי הימנו שנתן לי שלום. 
נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה. וכן שני 
בני אדם שעשו מריבה זה עם זה, הלך אהרן וישב 

ד מהם. אמר לו, בני, ראה חברך מהו אצל אח
אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, אומר אוי 
לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי, בושתי 
הימנו שאני הוא שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו 
עד שמסיר קנאה מלבו. והולך אהרן ויושב אצל 
האחר, ואומר לו בני ראה חברך מהו אומר, מטרף 

את בגדיו, ואומר אוי לי היאך אשא את לבו וקורע 
את עיני ואראה את חברי, בושתי הימנו שאני הוא 
שסרחתי עליו. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה 

 מלבו. וכשנפגשו זה בזה, גפפו ונשקו זה לזה".

 

אנו יכולים ללמוד מאהרון שבאמת צריך לראות 
סגולתם את הטוב שבבריות ולאהוב אותם בגלל 
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 ולא בגלל מעשיהם כרגע םוצלם אלקים שבה
לא על ידי  ,זכות זה ישובו  לדרך הטובה מרצוןוב

לראות את זה על אהרון עליו כפיה וכו' ואפשר 
 , שהוא שמעצם זה שהיו רואים אותו ,השלום

אדם שהולך בדרכה של תורה, בעל מידות טובות 
אז ברור שירצו לשמוע  ,ומחפש לעשות שלום

גם לחזור למוטב, בקולו וללכת בדרכיו ומתוך כך 
 לדרך הטובה. 

מידתו של אהרון הייתה אהבה ושלום והנה בניו 
רכו והם אומרים לפני הכהנים מצווים ללכת בד

" אשר קדשנו בקדושתו של אהרון ברכת הכהנים
" וכן חותמים באהבהוציוונו לברך את עמו ישראל 
 בברכת הכהנים במילה שלום.

 

בדרכו  לכתיהי רצון שלכל מקום שנפנה נזכה ל
, לאהוב את של אהרון, לאהוב שלום, לרדוף שלום

  הבריות ולקרבן לתורה.
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 בלק
 הרב יהונתן שטרסברג

 
בפרשתנו בלק מלך מואב מבקש מבלעם שיקלל 
את עם ישראל. האינטרס של בלק ברור, הוא 
חושש מעם ישראל. בלק רואה כיצד עם ישראל 

עמו  מביס את אויביו במלחמות וחושש על חיי
ת  ל אֶׁ הָׂ קָׂ ֲחכּו ה  ה ְיל  תָׂ וכדברי מואב לזקני מדין: "ע 

דֶׁ  שָׂ ק ה  ר ֵאת יֶׁרֶׁ שוֹּ ְך ה  ֵתינּו ִכְלחֹּ ל ְסִביבֹּ ”. ה..כָׂ
ומסבירים המפרשים, מה מיוחד בלחיכת השור? 
שהשור כשמלחך את עשב השדה, הוא מושך את 
העשבים עם הלשון ועוקרן עם השורש, כך שלא 

יצמח פה כלום בעתיד. כך  נשאר כלום וגם לא
חששו מואב ובראשם בלק. ובלק הזה שולח 

 .שליחים לבקש מבלעם לקלל את ישראל
 

בלעם, לעומתו, הוא סתם שונא ישראל. הוא לא 
מרגיש מאויים ע"י עם ישראל ואעפ"כ הוא שמח 
על ההזדמנות לקלל אותם. את השנאה של בלעם 
לעם ישראל אפשר לראות בשוני  שבין בקשת 

לי את העם  ארהק מבלעם, שאמר "לכה נא בל
הזה" לבין דברי בלעם להקב"ה שאמר כביכול 

לי אותו", ורש"י  קבהשבלק ביקש ממנו "לכה 
זו קשה מארה לי,  .קבה לי“מסביר את ההבדל: 

שהוא נוקב ומפרש". כלומר, שבלק ביקש קללה 
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סתם ובלעם רצה לקלל בשם. ועוד שבלק ביקש 
ילו בלעם אומר לקב"ה "ואגרשנו מן הארץ", וא

שבלק ביקש "וגרשתיו" בצורה מוחלטת, היינו, 
אומר רש"י "וגרשתיו מן העולם". נקודה נוספת 
שמראה את שנאת בלעם לעם ישראל הינה 
בהתעקשות ללכת לקללם אע"פ שהוא רואה שאין 
זה כפי רצון ד'. לבסוף ד' נותן לו ללכת אך מזהיר 

 .בפיואותו שיגיד רק את מה שהקב"ה ישים 
 

ומה היה בפיו לבסוף? איזה דברים נפלאים!! עד 
כדי כך נפלאים שעד היום, המשפט הראשון 
שהאדם מישראל אומר כשהוא נכנס לבית 

מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך “הכנסת, הוא: 
ציטוט מדבריו של אותו רשע. ועוד ”, ישראל..

כשאנחנו מסתכלים במפרשים על הפסוק, אנחנו 
ניסה למצוא נקודה רעה בעם רואים שבלעם 

ישראל, אך לא יכול היה שלא להתפעם על 
הצניעות שבעם הקדוש, שאין פתחי הבתים 
מכוונים זה כנגד זה. היינו שדאגו שלא להסתכל 
במה שקורה בבתים אחרים. מצד הצניעות, ואולי 
גם שלא לעורר קנאה במה שיש לזולת. התנהגות 

של אהבה כך חשובה לחברה תקינה, וליחסים -כל
 .בין איש לרעהו

נקודה נוספת, מדהימה שאומר בלעם הרשע על 
ל “עם ישראל:  מָׂ ָאה עָׂ ב ְוֹלא רָׂ ֲעקֹּ ן ְבי  ֹלא ִהִביט ָאוֶׁ

: ְך בוֹּ לֶׁ ת מֶׁ יו ִעּמוֹּ ּוְתרּוע  ֹלהָׂ ה א  וָׂ ֵאל ְיהֹּ ” ְבִיְשרָׂ
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ומפרש שם רש"י , מה הכונה לא הביט און 
דקדק ביעקב? "שכשהן עוברין על דבריו אינו מ

אפילו מכעיסין וממרים  .אלקיו עמו' האחריהם.. 
לשון חבה  .ותרועת מלך בולפניו אינו זז מתוכן: 

דברים מדהימים שמתארים אהבה ללא ” ורעות..
תנאי של הקב"ה לעם ישראל. אהבה שלכאורה 

 אינה תלויה במעשים שלהם.
ופה נשאלת השאלה למה דברים נוראים ונפלאים 

לעם ישראל נאמרו דוקא  שכאלו על אהבת הקב"ה
ע"י אותו גוי רשע שונא ישראל? וכי לא היה ראוי 
יותר שדברים אלו יאמרו מפיו של משה רבינו 

 ע"ה?
אפשר לומר שמשה רבינו, נותן התורה לעם 
ישראל, רוצה לחנך אותנו לעבוד את ה' בדרך 
ישרה. ולכן משה רבינו מדגיש שיש שכר ועונש. 

, וכן אדם בעל כאשר אדם פועל רע הוא נענש
אין הקב"ה סובל אנשים שהינם  –מידות רעות 

בעלי גאוה, מחלוקת וכדומה. וכדי לומר דברים 
כאלה, שהאהבה של הקב"ה אלינו היא אהבה ללא 

כך עליונה שהיא מעל ומעבר לכל -תנאי, אהבה כל
מה שאנחנו יכולים לקלקל במעשינו. דברים 
ע, שכאלה היה צריך שייאמרו דוקא ע"י גוי רש

שמסתכל על עם ישראל מבחוץ. ואפילו לו אין 
את הברירה אלא להודות שהאהבה של הקב"ה 
לעם ישראל היא כ"כ גדולה ועצומה שאינה תלויה 
בכלום.  משל לילד שקיבל תעודה מבי"ס, על 
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הפנים, והוא מפחד לחזור הביתה כי הוא יודע 
שאבא ואמא יכעסו עליו. ואז הוא פוגש חבר 

מפחד לחזור הביתה. החבר שומע ומספר לו שהוא 
ואומר לו: "אח, מה אתה דואג? ההורים שלך 
אוהבים אותך בלי תנאי. מקסימום הם קצת 
יכעסו. אבל זה יעבור. "אז אמנם בלעם לא חבר 
שלנו, אבל ההשגחה נתנה לו את התפקיד לספר 

 לנו, כביכול מבחוץ, על אהבת ד' אלינו.
 

בדבריו:  דבר נפלא נוסף מגלה לנו בלעם הרשע
ל אֵ  ע  ה פָׂ ֵאל מ  ב ּוְלִיְשרָׂ ֲעקֹּ ֵעת ֵיָאֵמר ְלי  מפרש ול" "..כָׂ

רש"י: "עוד עתיד להיות עת כעת הזאת, אשר 
תגלה חבתן לעין כל, שהן יושבין לפניו ולומדים 
תורה מפיו ומחיצתן לפנים ממלאכי השרת, והם 
)היינו המלאכים( ישאלו להם )את עם ישראל( מה 

שעתיד להתגלות שמעלת עם  פעל אל." כלומר,
 ישראל גדולה אף ממעלתם של המלאכים.

 
שנזכה לראות בחוש את דברי בלעם. לראות את 
מעלתינו ואת מעלת כל אחד מעם ישראל, 
שבשורשה היא מעלה שלמעלה מהמלאכים. 
שנזכה לדעת שהקב"ה אוהב כל יהודי אהבה בלי 
תנאי. שנזכה להידבק במידותיו של הקב"ה 

אנחנו כל יהודי, אהבה בלי תנאי. וגם ולאהוב גם 
שנזכה להיות ראויים לאהבה הזו מצד המעשים  –

 שלנו.
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 פנחס
 הרב אביגדור שילה

 
 בנות צלפחד

 
"אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה  .1

הנועדים על ה' בעדת קרח כי בחטאו מת", מה 
הצורך שלהן לומר זאת, ועוד להדגיש כי בחטאו 

 לו.מת ובנים לא היו 

האם הן באות לערער על דיני הירושה של  .2
 התורה?

ע  ר  ה ִיגָׂ ּמָׂ טענת בנות צלפחד מבוארת בתורה: "לָׂ
ְחתוֹּ ִכי ֵאין לוֹּ בֵ  ְך ִמְשפ  ה־ן תְ ֵשם־ָאִבינּו ִמתוֹּ נּו  נָׂ לָׂ

ינּו". ְך ֲאֵחי ָאִבִֽ ה ְבתוֹּ זָׂ  ֲאחֻּ
הן מדגישות כי מטרתן שלא יגרע שם אביהם 

 מתוך משפחתו. 
המושג גריעה משמעותה חסרון, כלומר כיון שאין 
לו בן תן לנו אחוזת נחלה ובכך לא יחסר שם 

 אבינו ממשפחתו.
טענתן מובנת  לחלוטין, כל אדם רוצה שתזכר  

 מציאותו גם כאשר יחלוף מן העולם הזה.
ֹלם  על אבשלום נאמר: שמואל ב' פרק י"ח: "ְוַאְבשָׂ

יָׂי ב לוֹּ בחיו ְבח  י צֶׁ ח ו  ק  ר לָׂ ת ֲאשֶׁ בֶׁ צֶׁ ת מ  ק עֵ בְ ו אֶׁ מֶׁ
ְזִכיר ְש  ֲעבּור ה  ר ֵאין ִלי ֵבן ב  ְך ִכי ָאמ  לֶׁ ּמֶׁ יִ מִ ה  א י ו  ְקרָׂ
ֹלם  ּה י ד ַאְבשָׂ ֵרא לָׂ ִיקָׂ ל ְשמוֹּ ו  ת ע  בֶׁ צֶׁ ּמ  ם יוֹּ ד ה  ע  ל 

זֶׁה":  ה 
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אפשרות קיום שמו של האדם היתה על נחלתו, 
 דבר זה אנו מוצאים בכמה מקומות בתנ"ך: 

דבר זה מצאנו גם במגילת רות: רות פרק ד': )ג( 
ר ְלָאִחינּו ה ֲאשֶׁ דֶׁ שָׂ ת ה  ְלק  ֵאל חֶׁ גֹּ ר ל  אמֶׁ יֹּ א   "ו  ְך ִלימֶׁ לֶׁ לֶׁ

ֲאִני ה ִמְשֵדה מוָֹּאב: )ד( ו  בָׂ שָׂ ֳעִמי ה  ה נָׂ ְכרָׂ י ְרתִ ָאמ   מָׂ
גֶׁד יְשִבים ְונֶׁ גֶׁד ה  ר ְקֵנה נֶׁ ה ָאְזְנָך ֵלאמֹּ ְגלֶׁ ִּמי ע  ֵני ִזקְ  אֶׁ

ה ִלי וְ ִאם  ִגידָׂ י ה כִ ֵאְדעָׂ ִתְגַאל ְגָאל ְוִאם ֹלא ִיְגַאל ה 
ר ָא אמֶׁ יֹּ יָך ו  ִכי ַאֲחרֶׁ ל ְוָאנֹּ ְתָך ִלְגאוֹּ כִ ֵאין זּולָׂ ְגָאל: י אֶׁ נֹּ
ה ִמי ד דֶׁ שָׂ ְתָך ה  ז ְביוֹּם ְקנוֹּ ע  ר בֹּ אמֶׁ יֹּ עֳ  )ה( ו  ֵמֵאת ּוִמי נָׂ
ִקי ִניתָׂ ְלהָׂ ֵּמת קָׂ ת ה  ֲאִביָׂה ֵאשֶׁ ּמוֹּ ת ּמֵ ה  ם ֵשם רּות ה 

ל ִלְגָא ֵאל ֹלא אּוכ  גֹּ ר ה  אמֶׁ יֹּ : )ו( ו  תוֹּ ֲחלָׂ ל נ  ן י פֶׁ ל לִ ע 
לָׂ  ת ְגאֻּ ה אֶׁ תָׂ ִתי ְגַאל ְלָך א  ֲחלָׂ ת נ  ְשִחית אֶׁ א י ֹלכִ ִתי א 

ל": ל ִלְגאֹּ  אּוכ 
לכאורה מה הקשר בין דין גאולת השדה לבין 
לקיחת רות לאשה? הקשר הוא הקמת שם. 

מת השם היא בנחלת מפרשה זו למדנו שהק
האדם. אולם שמענו כאן נקודה נוספת, צאצאי 
האדם נקראים גם הם נחלתו, לכן אמר פלוני 
אלמוני לא אוכל לגאול פן אשחית את נחלתי, 
וכוונתו לפגם בצאצאיו, שמא יאמרו מפסולי קהל 

 באו.
גם בפרשת אחאב ונבות מצאנו ענין זה. נבות לא 

ה ִלי ֵמה' מוכן למכור את השדה בטענה: "חָׂ  ִלילָׂ
ְך": )מלכים א' פרק כ"א( י לָׂ ת  ת ֲאבֹּ ֲחל  ת נ   ִמִתִתי אֶׁ
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נבות רואה בדבר זה איסור גמור וחטא אם יתן 
נחלת אבותיו. בתתו נחלת אבותיו הוא מכרית 

 שם אביו מנחלתו וזה דבר אשר לא יעשה.
רעיון זה נמצא גם בפרשת היבום: דברים פרק כ"ה 

ם ּו)ה( "ִכי ֵיְשבּו ַאחִ  ד ֵמהֶׁ ו ּוֵמת ַאח  ְחּדָׂ וֹּ ין לאֵ ֵבן ים י 
ּה מָׂ ר ְיבָׂ ה ְלִאיש זָׂ חּוצָׂ ֵּמת ה  ת ה  בֹּ  ֹלא ִתְהיֶׁה ֵאשֶׁ א יָׂ

יָׂ  ּה: )ו( ְוהָׂ ה ְוִיְבמָׂ ּה לוֹּ ְלִאשָׂ חָׂ יהָׂ ּוְלקָׂ לֶׁ וֹּר ְבכה ה  עָׂ
ֵּמת ְוֹלא ִיּמָׂ  ל ֵשם ָאִחיו ה  ר ֵתֵלד יָׂקּום ע  ה ֲאשֶׁ  מוֹּ ְש חֶׁ

ֵאל"  :ִמִיְשרָׂ
ולמדו חז"ל ש'והיה הבכור' הוא היבם. 'יקום על 

 שם אחיו המת' שהוא יורש את נחלתו.
טענת בנות צלפחד אינה דאגה לעצמן ולרכושן הן 
דואגות לאביהן שלא ימחה שמו בישראל, ולכן הן 
מזכירות שלא מת בעדת קרח שעליהם נאמר ולא 
יהיה כקרח ועדתו, שם יש מקום לומר שאין 

רות, אבל הוא בחטאו מת, או להקים שמם לדו
כפירוש חז"ל, שאכן חטא, או כהרמב"ן שבחטאו 
מת בעונות לא זכה להכנס לארץ. או כפירוש 
ריה"ל, שבעוונותיו מת ללא בנים. ועל כן יש להן 

 צורך להקים שם המת על נחלתו. 
על כן הן מבקשות נחלה בארץ שזו תקרא נחלת 

 צלפחד ואז לא יכרת שם המת מעם נחלתו.
חז"ל אמרו שבנות צלפחד אוהבות את ארץ 
ישראל, וזה נראה לכאורה כמניע שלהן לבקש 

 ירושה בארץ ישראל.
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אולם נראה שאין הכונה כאן למניע שלהן, אלא 
לזמן שבו באו לבקש את הנחלה. רש"י בדברים י', 
ו': אף זו מן התוכחה, ועוד זאת עשיתם כשמת 

ענני אהרן בהר ההר לסוף ארבעים שנה ונסתלקו 
כבוד יראתם לכם ממלחמת מלך ערד ונתתם ראש 
לחזור למצרים, וחזרתם לאחוריכם שמונה מסעות 
עד בני יעקן ומשם למוסרה, שם נלחמו בכם בני 
לוי והרגו מכם ואתם מהם, עד שהחזירו אתכם 
בדרך חזרתכם, ומשם חזרתם הגדגדה הוא חור 

 הגדגד.
מכאן שלאחר מות אהרן רצו חלק מהעם לחזור 

צרים, תופעה זו נפסקה כתוצאה מכך שנהרגו למ
 על ידי בני לוי.

עוד מצאנו במדרש )ספרי זוטא פרק כ"ז פסוק א'(: 
"ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד", הא כל 
אדם כשר שעומד בתוך השבט הרי זה שבח לכל 
שבטו, קל וחומר לביתו, קל וחומר לגופו, קל 

. וכן הוא וחומר למשפחתו, קל וחומר לבית אביו
אומר: ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן )שמות 
ל"ח כ"ג( לשבח בו את כל שבטו, ק"ו לביתו, ק"ו 
לגופו, ק"ו למשפחתו, ]ק"ו לבית אביו וכה"א ושם 
אמו שלומית בת דברי למטה דן )ויקרא כ"ד י"א( 
לגנות בה את כל שבטה ק"ו לביתה ק"ו לגופה ק"ו 

נה בנות למשפחתה ק"ו לבית אביה[ ותקרב
צלפחד בן חפר בן גלעד הא כל אדם כשר שעומד 
בתוך דור רשע זכה ליטול שכר כולו. נח עמד בדור 
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המבול זכה ליטול שכר כולו אברהם עמד בדור 
הפלגה זכה ליטול שכר כולו לוט עמד בדור סדום 
זכה ליטול שכר כולו אלו עמדו בדור המדבר זכו 

לפני  ליטול שכר כולו וללמדך באיזה שעה עמדו
משה בשעה שאמרו ישראל למשה נתנה ראש 
ונשובה מצרימה )במדבר י"ד ד'( אמר להן משה 
והלא כל ישראל מבקשין לחזור למצרים ואתנה 
מבקשות נחלה? בארץ אמרו יודעות אנו שסוף כל 

 ישראל להחזיק בארץ.
כלומר חיבתן של בנות צלפחד את הארץ נובעת 

 רץ. מהזמן שבהן באו הבנות לבקש נחלה בא
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 מטות
 בן ציון קופלדהרב 

 
 "אז מה אם אמרתי"?

 
בעבר הרחוק כאשר היו אומרים לפוליטיקאים: 
"הרי לפני הבחירות הבטחת"? חלק מהם היה 
משיב: "נכון הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים". 
אני מסופק אם כיום יש כאלה שמסתמכים על 
הבטחות של פוליטיקאים, וכמדומני שאין מי 

 אפילו, לשאול אותם: "הרי הבטחת".שמנסה 
 

בתחילת הפרשה, "לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו 
יעשה". התורה מלמדת שלכל אמירה יש משקל, 

דיבורים אינם הולכים משמעות וערך, ושגם 
 לאיבוד.

 
לפי התורה, לדיבור של האדם יש לפעמים כוח 
לייצר מציאות כמו לעשייתו. למשל אם האדם 
אמר על פירות מסוימים שהם תרומה גדולה או 
תרומת מעשר או ביכורים או מעשר שני, הוא הפך 
אותם לפירות מקודשים, שאסור לאכלם אם 
האדם האוכל טמא, או אם הפירות טמאים. 

גדולה או תרומת  הפירות שעשה אותם תרומה
מעשר או ביכורים, מותרים לאכילה רק לכוהנים, 
ומעשר שני  חייבים לאוכלו רק בירושלים לכל 
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ישראלי טהור בלבד. או למשל אם אדם אמר על 
בהמה טהורה שהוא מייעד אותה להיות קורבן 
לה', דבריו הפכו את הבהמה להיות שייכת למזבח, 

לשהוא, ומכאן ואילך, מי שישתמש בה שימוש כ
אפילו רק יישען עליה, אם השתמש בשוגג הוא 
מביא קורבן אשם על מעילתו בקודש, ואם נהנה 
בשווה פרוטה ישלם להקדש סכום הנאתו ועוד 
חמישית משוויו, ואם במזיד לוקה ומשלם מה 

 שמעל.
 

במסכת כתובות דף כ"ג מביאה הגמרא סיפור על 
               האמורא שמואל, אביו ובנותיו:               

גויים הביאו שבויות יהודיות למרכז היהודי 
שבנהרדעא, כדי שיקבלו תשלום מהיהודים 
שבנהרדעא תמורת הפדיון שלהן. לאחר שפדו 
אותן, אביו של האמורא שמואל, ישב ושמר 
עליהן, כדי שלא יבואו עליהן כאלה שיפסלו אותן 
מלהינשא לכוהנים. שאל שמואל את אביו: "ומי 

ליהן עד עכשיו?" )כאילו, מה עוזרת שמר ע
שמירתך עליהן מעכשיו, כדי להתיר אותן 
לכוהנים, הרי הן היו בשבי אצל הגויים, ומי יכול 
לדעת מה אירע שם?(. ענה לו אביו: "אילו הן היו 
בנותיך, האם היית מזלזל בהן כל כך"? ממשיכה 
הגמרא ואומרת שתשובתו של אביו של שמואל 

גגה שיוצא מלפני השליט" הייתה בבחינת: "ש
 ובנותיו של מר שמואל הלכו בשבי.
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הרמב"ן בפרשתנו ,מעלה את השאלה מדוע דיני 
הנדרים נאמרו לראשי המטות, ולא כמו התורה 
כולה שנאמרה לכל ישראל: "וטעם וידבר משה אל 
ראשי המטות, כי אין צורך ללמד לכל בני ישראל 

ש, ואולי שהאב והבעל יכולים להפר נדרי עינוי נפ
צריך להעלים אלה החוקים מהם, שלא ינהגו 
קלות ראש בנדרים, אבל לחכמי ישראל ראשי 
שבטיהם, לימד המשפט". הרמב"ן אומר שכדי 
שהאדם יתייחס ברצינות לכל היוצא מפיו, 
הסתירה התורה מכל ישראל את האפשרות של 
האב והבעל להפר נדרי עינוי נפש של הבת 

הזה רק לחכמים.  והאישה, ומסרה את המידע
ומוסיף הרמב"ן ואומר: "וירמוז עוד למדרש 
רבותינו כי לראשי המטות יד ושם בנדרים יותר 
משאר העם, שיחיד מומחה מתיר הנדר". מביא 
הרמב"ן כאן מקור מגמרא במסכת נדרים דף ע"ח 
ע"א, שמזה שדיני הפרת הנדר נאמרו דווקא 
ר לראשי המטות, הגמרא דייקה, שיחיד יכול להתי

נדר רק אם הוא מומחה בהלכות נדרים. מכאן 
הוכחה, שגם הגמרא הבינה שהלכות הפרת הנדר 
והתרתו נאמרו דווקא לראשי המטות, כי  רצו 
למסור העניין והידיעה על אפשרות הפרתו 
והתרתו, דווקא לטיפולם. ואומר עוד הרמב"ן: 
"והנה היתר הנדרים )שחכם יכול להתיר לנודר את 

ש בתורה, אבל )אלא( הוא הלכה נדרו( לא נתפר
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למשה מסיני......., והטעם בזה כאשר אמרתי 
שעשה היתר הנדר והשבועה כסתרי התורה, שלא 

 ייאמרו אלא לראויים להם".
 

הרמב"ן ראה בעובדה שדיני הפרת הנדר על ידי 
האב והבעל נאמרו לראשי המטות בלבד ולא לכל 
ישראל, ובעובדה שהתורה לא כתבה במפורש את 
האפשרות להתיר נדרים על ידי יחיד מומחה, או 
שלשה שאינם מומחים, שהתורה לא רוצה לפרסם 

בוריו, ישיש לאדם דרך להשתחרר מהתחייבויות ד
כדי שהאדם ילמד להתייחס לדיבוריו באחריות 

 וברצינות.

  



142 

 

 

 מסעי
 הרב אריה ברניג

 
בפרשתנו התורה עוסקת בנושא של רוצח בשוגג 

מקלט. היו שלוש ערים בעבר שעונשו לגלות לעיר 
הירדן המזרחי ושלוש בארץ כנען בעבר הירדן 

ִרים עָׂ ר המערבי, כפי שכתוב: "ְוהֶׁ ִתֵתנּו ֵשש  ֲאשֶׁ
ֵרי ט עָׂ ה ִמְקלָׂ ם ִתְהיֶׁינָׂ כֶׁ ִרים ְשֹלש ֵאת .לָׂ עָׂ  ְתנּותִ  הֶׁ

ר ְרֵּדן ֵמֵעבֶׁ י  ִרים ְשֹלש ְוֵאת, ל  עָׂ ץבְ  ִתְתנּו הֶׁ רֶׁ ןכְ  אֶׁ ע  . נָׂ
ֵרי ט עָׂ ה" )פרק ל ִמְקלָׂ ד(. הגמרא "י - ג"ה, י"ִתְהיֶׁינָׂ

, ע"ב( מתפלאת על חלוקה זו: 'במסכת מכות )ט
( 3מדוע יש את אותה כמות של ערי מקלט )

לשניים וחצי שבטים בעבר הירדן המזרחי כמו 
לנחלת תשעה וחצי השבטים האחרים בעבר 
 הירדן המערבי. על שאלה זו עונה הגמרא "אמר

רוצחים", כלומר, בעבר הירדן  שכיחי גלעדב: אביי
 היו הרבה רוצחים. 

על תשובה זו שאלו הרבה ראשונים ואחרונים את 
השאלה הבאה: הרי ערי מקלט מיועדות לרוצחים 
בשוגג, ולכאורה אין חשיבות לשאלה היכן יש 

 יותר רוצחים במזיד. 
 מספר תשובות לשאלה זו:

, ע"ב( 'תוספות על הגמרא שם )מכות ט .
מתרץ על פי הגמרא בהמשך. הגמרא 
מתארת שכשאר יש רוצח במזיד שהרג 
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בלא עדים, ורוצח בשוגג שהרג בשוגג 
ללא עדים, הקב"ה מזמן אותם "לפונדק 
אחד זה שהרג שמזיד יושב תחת הסולם 
וזה שהרג בשוגג יורד בסולם ונופל עליו 
והורגו". ובמקרה זה יש עדים, ואז הרוצח 

הרוצח בשוגג יגלה. ממילא, במזיד ימות, ו
כאשר יש הרבה רוצחים במזיד, שלא ניתן 
להורגם, כי אין עדים או מכל סיבה 
אחרת, הרי שהקב"ה יזמן רוצחים בשוגג 
שלא ניתן להגלותם, למשל כי אין עדים, 
שהם יהרגו את הרוצחים במזיד, ואז יש 
צורך בהרבה ערי מקלט בשביל אותם 

 רוצחים בשוגג. 

( 'ה, ד"תורה )במדבר להרמב"ן על ה .
מפרש כך: הרוצחים במזיד היו "מראים 
עצמם" כלומר מתחזים לרוצחים בשוגג, 
ולכן היו ערי המקלט של השניים וחצי 

 שבטים מתמלאים באותם מתחזים.

על פי הגמרא שם וכן על פי הרמב"ם: הרי  .
שכל רוצח היה נמלט לעיר מקלט עד 
אשר היו בית דין מבררים אם רצח במזיד 

ו בשוגג. כלומר, היה צורך בהרבה ערי א
מקלט בעבר הירדן כי לפני שבית הדין 
בירר את הרצח, גם הרוצחים במזיד וגם 

 הרוצחים בשוגג גלו לעיר מקלט. 
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אריה על התורה מפרש כך: כאשר -הגור .
יש יותר רוצחים במזיד הרי שיהיו גם 
יותר רוצחים בשוגג. כי אם יש מקום 

כך שרצח הוא שאין מודעות וחינוך על 
דבר חמור ביותר, אז גם לא תהיה מספיק 
זהירות מצד בני האדם לחיי אדם, ויהיו 

 שם גם יותר מקרים של הריגה בשוגג. 

נראה לי כי המסר העולה מהתירוץ האחרון חשוב 
מאוד עבור כל אחד ואחד מאיתנו בכל תחומי 
החיים, ובפרט בתחום של עבירות תנועה. עלינו 

ות תנועה כאל עבירות ממש. להתייחס אל עביר
הסיבה שנקבעו חוקי התנועה היא בראש 
ובראשונה כדי להגן על כולנו, הולכי רגל ונהגים 
כאחד. מטרת חוקי התנועה היא קביעת תקנות 
וכללי התנהגות המאפשרים בטיחות בדרכים. 
אדם המזלזל בכללי התנועה, לא נשמע לתמרור, 

כול כהרף עוקף בחוסר זהירות, "חוטף רמזור", י
עין לגרום לתאונה עם נפגעים או חלילה לתאונה 
קטלנית. כך גם מי שנוהג ללא חגורת בטיחות, 
מסכן את נפשו. הרי ברור כי כל אותם נהגים 
שגרמו לפגיעות בגוף או בנפש לא עשו זאת 
במזיד,  ברור שהם לא יצאו לכביש במטרה להרוג. 
, במקום שבו יש אווירה של זלזול בחוקי התנועה
שם גם יהיו יותר מקרים של "רוצח בשוגג", של 
תאונות. לצערנו זה המצב, איכשהו, עבירות 
תנועה נחשבות פחות "חמורות", והמחיר איום: 
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בשנה החולפת היו מאות הרוגים בתאונות ואלפי 
פצועים! על כן עלינו לקבל על עצמנו לכבד את 
חוקי התנועה, להעלות את המודעות לבטיחות, 

אחריות של כל אחד בהקפדה על לחובה ול
התנהגות ראויה ולהשמע להוראות החוק. 
כשנשנה את האווירה בכביש גם יהיו פחות 

 רוצחים בשוגג.
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 ספר
 דברים
 .ברכו באור פניו של אדם

 לא דומה
 לאור פניו של אדם כל ימות השבת

 כמו שהוא דומה בשבת.
 כיוון ששקע החמה בלילי שבת
 ביקש הקב"ה לגנוז את האורה

 וחלק כבוד לשבת.
  [בראשית רבה י"א, ב]
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 דברים
 ידידיה מנדל

 
"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר 
הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל 

 ולבן וחצרת ודי זהב".
 

לפי שהן דברי תוכחות, ומנה כאן כל  אומר רש"י: 
המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם 
את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל. 
אל כל ישראל, אילו הוכיח מקצתן היו אלו 
שבשוק אומרים: אתם הייתם שומעים מבן עמרם 

דבר מכך וכך אילו היינו שם היינו השיבותם ולא 
כן כנסם כולם ואמרו להם: הרי משיבים אותו, ל

כולכם כאן, כל מי שיש לו תשובה ישיב. במדבר, 
לא במדבר היו אלא בערבות מואב, ומהו: במדבר, 
אלא בשביל מה שהכעיסוהו במדבר. רש"י אומר 
שהתוכחה היא ברמז. למשל במקום עגל הזהב 
כתוב די זהב, תפל, המקום רמז שהתלוננו על המן 

ילקוט מעם לועז אומר שזה ותפלו דברים על ה'. ה
תיקון בעקבות חטא מי מריבה, שם הוכיח משה 

 את העם בלשון קשה "שמעו נא המורים".
מכאן נלמד כמה זהירות צריך כשמוכיחים אדם 
מישראל שהתוכחה תהיה בעדינות ולא לבייש 

 ולדרוך על האדם שמוכיחים.
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בדומה לזה מצינו אצל אליהו הנביא שהוכיח את 
קשות ואמר שעזבו את הברית. ה' העם במילים 

מלמד אותו שעם ישראל שמר את הברית ולכן 
 אליהו מגיע לברית מילה.

 
בספר מלכים א' פרק י"ט: ה' אומר לאליהו שדרך 
ה' היא לא ברוח, רעש ואש אלא בקול דממה 
דקה. אומר המלבי"ם: "וממנו ילמדו שלוחיו 
 ונביאיו, בל יסערו סער בל ירעשו רעש ובל יבעירו
אש כמו שעשה אליהו בקנאתו לה' צבאות שעצר 
את השמים ושחט את נביאי הבעל, כי ה' ישלח 
את נביאיו שיבואו אליהם בקול דממה, וימשכו 

 את העם בעבותות באהבה ובדיבורים רכים".
  

המסילת ישרים אומר בפרק י"ט שגדעון הושיע 
את ישראל בזכות שלימד עליהם זכות ומוסיף 

י אין ה' אוהב אלא למי שאוהב המסילת ישרים "כ
 את ישראל". 

מנסיון ראיתי שמי שמוכיח בצורה לא יפה בכעס, 
בדיבור לא יפה וכדומה זה רק מרחיק את מי 
שאתה מוכיח וגורם לו לעשות יותר גרוע אבל מי 
שמוכיח בצורה יפה בדיבור יפה ובחיוך רק בדרך 

 זו, זה משפיע לטובה.
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 ואתחנן
 אבי מלטבשי

 
 "ואתחנן אל ה' בעת היא לאמר"

 
ה להכנס "פרשתינו נפתחת בתחינת משה לקב

"אעברה נא ואראה את הארץ  לארץ ישראל
 הטובה"

משה רבינו סחב את עם ישראל ארבעים שנה 
תפילות במרבה הוא עם כל הקשיים  ,במסירות

 תחנון.בו
 

המדרש אומר שמשה עמד סביב עיגול עם שק 
עד שתתבטל  ,יצאעפר והתפלש בחול ואמר שלא 

ה סיגרו שערי שמים שלא "עד שאמר הקב ,הגזרה
תתקבל תפילתו. עד כדי כך תפילתו של משה 

 הייתה חזקה.
 

שמע  שאלה כיצד הקדוש ברוך הוא לאנשאלת ה
תו של תנביא כדוגמא את מי ?לתפילתו של משה

 ",כך עלה במחשבתי" :ה"הקב וענה לשר' עקיבא 
חשבותיכם" יש דבר זה מראה "כי לא מחשבותי מ
אך חייב האדם , לאדם כח גדול לפעול וליצור

להבין שהוא שותף לבריאת העולם ואינו הבעלים 
 ה."וקצרה דעת האדם לדעת את מחשבות הקב
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 "אודך על כי נוראות תפילתי", תהילים
דווקא ברגעים הקשים שהאדם מתפלל ומתכוון 

האדם מתאכזב  ,ה לא עונה לתפילתו"והקב
ה "מתחילה לרדת וחושב שהקבמאמונתו והיא 

בל את תפילתו ולפעמים האדם חושב מק אינו
ה "אך הקב ,שהוא מבקש דברים טובים בשבילו

 יודע שדבר זה לא יועיל לו ואינו נותן לו זאת.
 

, יש לנו מה ללמוד ממשה רבינו שעם כל הרצון
תפילות והדאגה לעם ישראל ואהבת ה' עומק ה

עוד מתעצם ילתו ומשה ה לא מקבל את תפ"הקב
"ה כעיוור וכך אומר לנו הולך אחרי הקבבאהבתו ו

אודך על כי נוראות נפלאתי נפלאים דוד המלך "
מעשיך ונפשי יודעת מאוד" אני מודה לך דווקא 

הרי עצם הנפילה גורמת לאדם ש ,על הנוראות
 .להצמיחו מחדש
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 פרשת עקב
 שלום חבשושהרב 

 
המשפטים האלה "והיה עקב תשמעון את 

את  לך ה' אלוקיך ם ועשיתם אותם ושמרושמרת
 הברית ואת  החסד אשר נשבע לאבותיך".

אומר רש"י: "אם המצוות  קלות שאדם דש 
בעקביו תשמעון, ושמר ה' אלוקיך לך את הברית 
ואת החסד,  ישמור לך הבטחתו".  כלומר עפ"י 
רש"י התורה מדגישה שצריכה להיות שימת לב 

יומיות,  - היום  למצוות הקלותמיוחדת דווקא 
מדוע? הרי באופן פשוט האדם שאותו צריך 
לצ'פר, האדם שלו צריך לתת שכר, זה האדם 
העומד במשימות גדולות, כך רגילים אנו  להעריך 
בני אדם  שעשו דברים גדולים ופחות מעריכים 
אנשים העושים דברים קטנים, בטח אם הם 

 שגרתיים. 
הדברים ראשית ניתן לומר שהתורה מדגישה את 

ם יום שאדם רגיל בהם משום של שיגרת היו
משום שהאדם רגיל לעשותם, הם נעשים  שדווקא

כמעט מאליהם לכן לא מקפיד לעשותם כראוי כפי 
 שמדגיש הרמח"ל בהקדמתו למסילת ישרים.

 
שהדברים השגרתיים שהם עוד ניתן להסביר 

. אדם לכאורה קטנים, הם הדברים הגדולים
 המצליח לעשות אותם הוא האדם הגדול. 
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בעקבינו ואולי  חלק מהדברים הנידושים
המרכזיים שבהם הלא הם מצוות והנהגות האדם 
בעניינים שבין אדם לחבירו. הנהגות יומיומיות, 

שהם בהם לא תמיד האדם שם לב אליהם מרוב 
והאדם ששם לב אליהם ומקפיד  שיגרתיים,

 עליהם הוא האדם הגדול!!
בדרך כלל ניתן לחשוב שאלו שני מישורים שונים, 
המצוות אותם עושה האדם כלפי רבש"ע, 

ניתן  בפרשתנו והעבודה היומיומית עם הזולת.
ולא  ת שאלו שני דברים הקשורים זה לזהלראו

עוד אלא שדווקא ההתנהגות בין אדם לחבירו היא 
 תנאי לדבקות בה' וממילא להתעלות רוחנית.

בפרשתנו ג' פעמים מוזכר הציווי מעניין לראות ש
מסביר החפץ חיים  של ה'! "ללכת בדרכיו"

ם "אהבת חסד": באותן ג' פעמי ספרובפתיחה ל
בתחילת  ישנו סדר מסוים שהתורה מדגישה.

הפרשה נאמר: "ושמרת את מצוות ה' אלוקיך 
ללכת בדרכיו ליראה אותו"  הציווי להליכה בדרך 

באמצע  ,ה' מובא לפני הציווי על יראת ה'
ועתה ישראל... כי אם ליראה את ה' : "הפרשה

, כאן קיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו"אלו
"ללכת בכל דרכיו" מובא אחרי יראת ה' ולפני 
אהבת ה', ובמקום השלישי הוא סוף הפרשה: "כי 
אם שמור תשמרון... לאהבה את ה' אלוקיכם 
ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו" כאן ההליכה בדרכיו 

.  אחרי  אהבת ה' וקודמת לדבקות בה'כרת מוז
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ם שבעבודת ה' ישנם ג' מכאן למד החפץ חיי
ההבדל בין   דבקות..3. אהבה.2 יראה..1מדרגות: 

אהבה לדבקות, שדבקות זוהי אהבה הדבוקה בלב 
באופן תמידי, וכך נדבקת נפש האדם בה',  אך 
אהבת ה' כוללת גם אהבה שיוצאת מדי פעם ולא 

בפסוקים אלו טמון הסדר כיצד באופן תמידי. 
ללכת האדם מתעלה. שלב ראשון נאמר בתחילה: "

מלמד שכדי להגיע  ליראה אותו, בכל דרכיו
למדרגת יראת ה' יש לקיים "והלכת בדרכיו", 

יראת ה' עלול האדם  הגיע למדרגתולאחר מכן כש
לחשוב שיוכל להתבונן ולהתעמק בענייני היראה 

י הזולת, לכן יינורוממות ה' מבלי להתעסק בענ
: ועתה ישראל... ליראה את באה התורה ומדגישה

 ולאהבה אותו". ללכת בכל דרכיוה' אלוקיך, 
כלומר אם אתה רוצה להגיע למדרגת אהבת ה' 
אתה חייב להשתלם בענייני הזולת. וכן אם רוצה 
לעלות הלאה למדרגה נוספת לדבקות בה', גם 

דולת ליו להשקיע רק במצוות ובגעלול לחשוב שע
 ללכת בכל דרכיו. באה  התורה ומזכירה: "ה'

" מדגישה את ה"הליכה בדרכיו" לפני ולדבקה בו
"ולדבקה בו".  יוצא אם כן שהיסוד להתעלות 
הרוחנית של האדם תלויה בהליכה בדרכיו של ה', 
האדם הרוצה להגיע למעלות נשגבות בקשר עם 
ה' חייב להיות בקשר טוב עם הסובב לו עם 

 הזולת.  
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(: ')ל על פי זה מובן מה שמופיע בגמרא בבא קמא
"האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין" 
אדם הרוצה להיות חסיד יקפיד על ענייני נזיקין, 
במבט ראשוני נשאל מה הקשר בין חסיד, קשור 
לה' לענייני נזיקין, דברים הקשורים לבני אדם. על 

 פי הסבר החפץ חיים הדברים מובנים. 
 

להשתלם בדברים שאדם  שנזכה להקפידיהי רצון 
דש בהם בעקביו יום יום, ועל ידי כך לזכות 

 ליראה, אהבה ודבקות בה'.
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 ראה
 הרב עמית שולמן

 
 הדם אכל לבלתי חזק רק

 
אדם מן השורה, נגעל ונדחה מראייה של דם, 
ובטח שלא מעלה על דעתו לשתות את נוזל 

 החיים האדום. 
מפתיעה הלשון שבה משתמשת דווקא משום כך 

 התורה בפרשת השבוע שלנו לאיסור אכילת דם:
 ולא הנפש הוא הדם כי הדם אכל לבלתי חזק רק"

 ג(."ב, כ"הבשר" )דברים י עם הנפש תאכל
כלומר התורה מדגישה שעלינו להתגבר על הטבע, 
 ולהתחזק ו...לא לשתות דם, כי הדם הוא הנפש.

ודת הנחה כזו כיצד יתכן שהתורה יצאה מתוך נק
 שקיים איזשהו יצר לאדם לשתות דם?

רש"י מביא לשאלה זו שני תירוצים סותרים זה 
 את זה, ששניהם מופיעים במדרש בספרי.

אתה  'חזק'ממה שנאמר תירוץ א' דברי ר' יהודה: "
למד שהיו שטופים בדם לאכלו לפיכך הוצרך לו 

'". כלומר ר' יהודה מגלה לנו, שאכן קודם חזק'
רה, היו ישראל "שטופים בדם לאוכלו", מתן תו

היתה להם תאווה לאכול דם, ולכן אמרה להם 
 התורה להתחזק ולא לאוכלו.

מביא את אף משלים את התמונה בכך שהמלבי"ם 
שמסביר שהטבע של ישראל לאכול דעת הרמב"ן 
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המצרים היו דבקים דם הגיע משהותם במצרים. "
בדם כי היו זובחים את זבחיהם לשעירים 

העבודה זרה שלהם באכילת דם הזבח  והייתה
 ".ההוא

רבי שמעון בן עזאי תרוץ ב' מביא רש"י את דברי 
לא בא הכתוב אלא להזהירך וללמדך עד "אומר ש

אם הדם שהוא  ,תוכמה אתה צריך להתחזק במצו
ה לו הוצרך וקל להשמר ממנו שאין אדם מתאו

". כלומר לחזקך באזהרתו קל וחומר לשאר מצות
געלים  -לא היו תאבים לדם, אלא כמונו  שישראל

ממנו, ומשמעות האזהרה של התורה הוא שאם 
התורה חיזקה  -על משהו כזה שאתה נגעל ממנו 

להתרחק, תלמד קל וחומר מכאן על דברים שהיום 
שצריך  -הנפש מתאווה אליהם והתורה אוסרת 

 להתחזק ולהתרחק מהם מאוד.
... האם אך מה האמת? כאמור, התירוצים סותרים

 עם ישראל היה תאב לדם או לא?
התשובה נמצאת בהמשך המדרש ומלמדת אותנו 

 משהו חשוב לחיים: 
עושים  - משקבלו אותה,  'רק הדם' למוד לומרת"

רבי אומר, כל מצוה שהחזיקו ישראל  ...בשמחה
 " .בשמחה מהר סיני, עדיין עושים אותה בשמחה
אך  כלומר, אכן בתחילה ישראל היו תאבים לדם,

משהחלו לקבל עליהם את מצוות התורה בשמחה, 
 נהפך להם הטבע! והחלו להיגעל ולדחות דם. 
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לכן אנו היום זכינו שאין לנו כלל תאווה לדם, 
ולהיפך יש לנו דחיה ממנו. מכאן נלמד כלל על כל 
התורה כולה, כפי שמלמד אותנו רבי במדרש, 
שמצווה שאתה 'מסתער עליה' בשמחה על מנת 

את רצון ה', היא נהפכת לך לקלה, לקיים 
ולטבעית, וממילא אתה זוכה לשמוח ממש 

 בקיומה למעשה.
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 שופטים
 הרב אשר יעקב אבידן

 
 זכויות הפרט במלחמה

 
בסוף הפרשה )בפרק כ'(, מלמדת אותנו התורה 
שכאשר יוצאים למלחמה על אויבינו, יש ארבעה 
סוגים של חיילים שיכולים לחזור לביתם ולא 

 להשתתף במלחמה:
 

 . מי שבנה בית חדש ולא חנכו,1
 . מי שנטע כרם ולא חיללו,2
 . מי שארס אשה ולא לקחה,3
 . מי שירא ורך לבב.4
 

כבר במבט ראשון אנו שמים לב, שיש שני סוגי 
 "פטורים":

.שלושת הראשונים: המשותף להם הוא הדאגה 1
לפרט. הם התחילו דבר חשוב ולא סיימו אותו, 

של עוגמת נפש )רש"י לפסוק ה'(. על כן  וזהו דבר
אנו פוטרים אותם מהמלחמה כדי שיזכו לסיים 
את בניית הבית ולחנכו, כדי שיזכו לחלל את 
הכרם ולאכול מפירותיו הראשונים וכדי שיזכו 

 להתחתן עם ארוסתם.
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הסוג הרביעי: יש דאגה לכלל, החייל הפחדן  .2
 עלול להפחיד את שאר החיילים. על כן כדאי

 לוותר עליו.
הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם פרק ז' 
הלכה ד' פוסק: במה דברים אמורים שמחזירים 

במלחמת הרשות, -אנשים אלו מעורכי המלחמה
אין זכויות פרט, אלא הכל -אבל במלחמת מצוה

 יוצאים, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה!
נמצאנו למדים שבמלחמת מצוה אין התחשבות 

" 8ך הכלל גובר, ובאים עם "צו בפרט, כי צור
 באמצע חתונה ולוקחים את החתן לקרב!

)יזכר לטוב, סגן אהרן קרוב הי"ו, שכך נהג 
למעשה: התחתן ביום חמישי בלילה, וביום ששי 
בבוקר יצא לקרב, ואפילו לא היה ב"שבת חתן" 

 שלו!(
ענין מלחמת מצוה הוא לצאת מ"התחום האישי" 

 שלי ולהתמסר לטובת הציבור.
וכך פוסק הרמב"ם בסוף הפרק: וכל הנלחם בכל 
ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם 

מובטח  -בלבד)שהוא אשר ציונו במלחמת מצוה( 
שלא ימצא נזק, ולא תגיעו רעה, ויבנה לו בית 
נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה לחיי 

 עולם הבא.
ולא יירא ובצד ה"לא תעשה": וישים נפשו בכפו, 

ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא 
 ימחה זכרם מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה!
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יהי רצון שהקב"ה יזכנו במהרה לסיים בהצלחה 
ובניצחון את מלחמת המצוה של כיבוש ארץ 
ישראל והתישבות בכל גבולה, ויזכנו במהרה 
לשבת כל איש בביתו, ולבנין בית המקדש בשלום 

  וה, אמן!ובשל
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 כי תצא
 יצחק סבח

 
 להקדים תפילה לצרה

 
 'יש להדגיש, שציווי משה לישראל על הים: "ה

בגדר הוראת , הוא ילחם לכם ואתם תחרשון"
לאותו דור על ים סוף. אך , מצווה מיוחדת שעה

 הפך הוא הנכון: מצווה לצעוק אל ה'ה ,לדורות
בעת צרה. הרמב"ם מנה זאת כמצוות עשה מן 

 'שבעת צרה יש להריע לפני המצוות התרי"ג 
בחצוצרות, כמפורש בתורה: "וכי תבאו מלחמה 
בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעתם 

 (. מלבד',ט'בחצוצרת... ונושעתם מאיביכם" )במד י
גם בפה.  התרועה בחצוצרות, יש לצעוק אל ה'

מיוחדת עם תקיעת  החז"ל תיקנו לומר ברכ
החצוצרות במלחמה, כשם שבמוסף של ראש 

ת את ברכות ה"מלכויות", והשנה, הצמידו לתקיע
 י"ז(. נות" ו"שופרות" )תענית"זכרו

אמנם היום, גם אם נתקע בחצוצרות בעת 
אלה, אבל להתעורר מלחמה, לא נאמר ברכות 

ודאי שחייבים אנו בתקופה שכזו.  ולצעוק אל ה'
אינה  שהתפילה היום יומית לרמב"ן הלא גם

צרה, מצווה  מצוות עשה מהתורה יתכן שבעת
אלא, שלא כדאי לחכות   .מהתורה לזעוק לפני ה'

הצרה... עדיף להקדים תפילה לצרה,  עד שתבוא
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כתוב בגמרא במסכת ובכך למנוע את בואה. 
סנהדרין )מ"ד(. "לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. 

ה, לא שאלמלא הקדים אברהם תפילה לצר
נשתייר מרשעי ישראל שריד ופליט". אברהם 

י וקרא הע אבינו, תקע את אהלו "בין בית אל ובין
 :ותרגם אונקלוס 'ד -' ג, ג"י בארשית) 'שם הבשם 

מגלה כאן הגמרא, שאותה תפילה היא  .שהתפלל(
שעמדה לישראל במלחמת העי שנערכה "בין בית 

מן  ( בזכותה, נפלו'ט ,'ח ושעאל ובין העי! )יה
העם בעוון החרם רק "כשלושים וששה איש", ולא 

 ורד"ק(. 'ה ,'ח"ו כל ישראל )שם ז
ים, הראשון שאנו אנו למדים כמה דבר מכאן

בעת צרה לעשות רעש  צריכים לצעוק לה'
 .לעזרה ,לצעוק לקב"ה מתוך הלב, וכן בשמיים

דבר שני אסור לנו לחשוב שאם עכשיו הכל בסדר 
להתפלל  יםחייבא אללא צריך להתפלל תמיד 

לצעוק אל הקב"ה בכוונה גדולה ולא לחכות ו
ים . ולפעמלצרה אלה להקדים תפילה לצרה

התפילות שלנו נשמעות אחרי כמה מאות שנים 
, שהועילה כמו תפילתו של אברהם אבינו

ולא  למלחמת העי. וכן להתפלל על כל עם ישראל
 .על כל עם ישראל ארק על אני העצמי הפרטי אל

 
מיד מתוך כוונה גדולה וצעקה תשנזכה להתפלל 
  גדולה לקב"ה.
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 כי תבוא
 טוב-מתן מה

 
כבר בתחילת פרשתנו בפסוק הראשון מוזכר לשון 

 שמחה.
 

א'( אומר אור  "והיה כי תבוא אל הארץ" )כ"ו,
 החיים הקדוש:

 
"אין "והיה" אלא לשון שמחה, להעיר שאין 
לשמוח אלא בישיבת הארץ, כדבר אומרו: "אז 

 . חוק פינו"שימלא 
שמחה תופסת מקום נכבד בעבודת ה', "עבדו את 

אומר הרמח"ל -ה' בשמחה ובאו לפניו ברננה"
שהשמחה האמיתית )פרק י"ט( במסילת ישרים 

צריכה לבוא מתוך הבנה ברורה שזו זכות גדולה 
 עבוד את ה' ולעסוק בתורתו ובמצוותיו.ל

אלא השמחה בפרשתנו נושאת אופי מיוחד במינו, 
פעמיים מדגיש הכתוב כי השמחה צריכה לנבוע 

 מ"כל הטוב" ו"מרוב כל".
בכל "ושמחת  - בפרשת הביכורים קובעת התורה

י"א(        )כ"ו, ך"יתאשר נתן לך ה' אלוקיך ולב הטוב
 - קובלת ומתריעהואילו בפרשת התוכחה היא 

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה 
 .מ"ז( )כ"ח, "מרוב כלובטוב לבב 
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לכאורה  נשאלת השאלה מה מיוחד בשמחה זו?
יכולה להיות שמחה בה' גם כאשר אין כל כך שפע 

 בחיים. 
יתרה מזו: מבחן האהבה האמיתית, לדברי 

דוע התורה "בזמן הדוחק והצרה". אז מ - הרמח"ל
 ת לשמוח מכל הטוב?אומר

 
"בכל הטוב" הוא ביטוי להכרת טובה. ילד ששמח 
ממתנת אביו ויודע להכיר טובה, אביו גם יהיה 

אם אדם שמח בכל  ,שמח מהבן, כך גם הקב"ה
      ה' גומל לו אז הוא עושה לו נחת רוח.              -הטוב ש

 
 ישנה נקודה עמוקה יותר: 

 
ח דרך הרוח התורה דורשת מהאדם לא רק לשמו

והנשמה אלא גם דרך הגוף, וע"י זה להעלות את 
המציאות כולה כלפי מעלה. השמחה "בכל הטוב" 
ן היא שמחה ארץ ישראלית שאינה מפרידה בי

שים ומעלים את חומר לרוח, כלומר ע"י הרוח מקד
 החומר.

 
בשמחת הגוף והרוח ביחד לעיתים נופל האדם 

גוף, לחרדה, שמא במקום שהנשמה תרומם את ה
ישפיל הגוף את הנשמה והשמחה תהפוך להוללות 

 ירודה.
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כדי להתמודד עם סכנה זו מציבה התורה שתי 
 שמחת ההודיהמדרגות עזר בסולם השמחה והם: 

 .שמחת הנתינהו
 

באה לידי ביטוי בפרשתנו בהבאת שמחת ההודיה 
"ועתה הנה הבאתי  ביכורים המונפים כלפי שמים:
 )כ"ו, י'(" תת לי ה'את ראשית פרי האדמה אשר נ

 
מתגלה במתנות העניים  שמחת הנתינהואילו 

"ושמחת בכל הטוב אשר  ושיתופם "בכל הטוב":
ך אתה והלוי והגר אשר יתנתן לך ה' אלוקיך ולב

בקרבך... ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו 
 י"ב( - בשעריך ושבעו")כ"ו, י"א

 
 הרמב"ם)יד חזקה הלכות יו"ט ו', י"ח( פותח

"והאנשים  בתיאור של שמחת הגוף במועד:
אוכלים בשר ושותים יין, שאין שמחה אלא בבשר 

 ואין שמחה אלא ביין"
 

"וכשהוא אוכל  אבל מוסיף הרמב"ם בהדגשה:
ושותה, חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה, עם 
שאר העניים האומללים. אבל מי שנועל דלתות 

ו מאכיל חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינ
אין זו שמחת מצווה אלא לעניים ולמרי הנפש, 

  .שמחת כריסו"
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מצוות שיתוף של העניים בשמחה  ,לדעת הרמב"ם
עוד איזו חובה שאדם עושה בעל כורחו,  אינה

אלא היא חלק מהותי בתוך השמחה הפרטית והיא 
הופכת את שמחת החג משמחת כריסו לשמחה 

 של מצווה.
שמחה שלימה; שמחת זוהי שמחה הבאה מאהבה, 
 הפרט והכלל, הגוף והנשמה.

 
יהי רצון שנזכה לשמוח כל חיינו שמחה אמיתית, 
שמחה של הכרת הטוב כלפי הקב"ה, שמחה 
שנובעת מכל תחומי החיים, הן בחיי הרוחניות 
                               והן בחיי הגשמיות.                                      
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 ניצבים
 יצחק ישראלי

 
 שבת עד ה' אלוקיך"ו"

 
לכאורה לא ברור איך יתכן שיש מושג של 

שאדם חוטא ולא מקבל את העונש  ?תשובה
 הראוי לו.

כשם שאם אדם ישים את ידו בתוך מדורה תהיה 
 לו כוויה קשה וגם אם הוא מצטער ומתחרט 

ננסה  !הכוויה תישאר ,ששם את ידו בתוך האש
 :שובהלהבין את מושג הת

)פרק ב' הלכה  מופיע בירושלמי על מסכת מכות
 "שאלו לחכמה חוטא מה עונשו? אמרה להם: ו'(

רעה שאלו לנבואה חוטא מה  חטאים תרדף
, עונשו? אמרה להם: הנפש החוטאת היא תמות

חוטא מה עונשו? אמר  ,ך הואוברוש דשאלו לק
היינו דכתיב על כן  ,להם: יעשה תשובה ויתכפר לו

ם בדרך יורה לחטאים דרך לעשות יורה חטאי
שאפילו החכמה  מביניםממקור זה " .תשובה
 ואה מתקשות להבין את מושג התשובה.והנב

 (דף נ"ד עמ' א')מקור נוסף מופיע במסכת פסחים 
"שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ואלו 

ותשובה..." מסבירים המפרשים שכל  הן: תורה
דבר שנברא בבריאת העולם זה בריאה טבעית 
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ואילו הדברים שנבראו לפני בריאת העולם הם 
 .ותשובהדברים שמעל הטבע כמו תורה 

מכל המקורות הנ"ל אנו מבינים שהתשובה היא 
חסד גדול שהקב"ה עושה עימנו דבר שחורג 

מה מכללי הטבע הרגילים הוא דבר שאפילו החכ
ל עוהנבואה אינם מצליחים לתפוס והוא דבר 

 .טבעי
 

ה "נתפלל שנזכה לממש את החסד הגדול שהקב
בתשובה שלימה במהרה בימנו  עשה עימנו ונחזור

 !ןאמ
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 וילך
 הרב בעז שרמן

 
 פחד ובמלחמההאיסור 

 
נו מסופר כי משה בסוף ימיו מותיר את בפרשת
השירה לעם ישראל על מנת שימשיכו  - התורה

אותם  משה מחזקללכת בדרך טובים, ובנוסף לכך 
 ים. בדרכם ומדגיש בפניהם שלא יפחדו מן הגוי

 
"חזקו ואמצו אל תראו ואל תערצו מפניהם, כי ה' 

 בך".זקיך הוא ההולך עמך לא ירפך ולא ויעאל
 

איסור הפחד מהאויבים מוזכר במקומות נוספים 
ומודגש אצלנו באופן ברור, ואכן לפי בתורה, 

הרמב"ם, אדם המפחד במלחמה עובר בלא תעשה 
 )ספר המצוות, נ"ח(.

 
ה זהו נשאל: כיצד ניתן לאסור לפחד, הרי לכאור

ניין שבשליטת האדם, אלא הפחד הוא רגש אינו ע
האדם? אם  אותה פוגשותגובה למציאות  עמוק
  כיצד ניתן לאסור, מה שהאדם מרגיש?  ,כן
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  הסברים:שלושה  ישנם
( מבין "ברבינו יונה )שערי תשובה, ח"ג, ל הראשון:

מצפה מאיתנו שזה אינו ציווי אלא אזהרה. התורה 
בטח עליה. וממילא נו שישועת ה' תהיה בלבבנו

 פחד.נלא 
 

כותב שזוהי  -הרמב"ן )על סה"מ לרמב"ם( השני:
הוא לא  שבשעת מלחמההבטחה. מובטח לעמ"י 

דוחה הסבר  ,יפחד מהגויים. בעל המגילת אסתר
 וזה בטענה, שמניין לנו שלא ניפול בשבי הגויים וז

 בהחלט סכנת נפשות המעוררת פחד.
 

ניתן להסביר, שאכן זהו איסור לא  השלישי:
וניתן  ה לפחד במלחמה, כפי שכותב הרמב"םתעש

ריך להתגבר עליו. אך כיצד עושים זאת? ע"י צו
 ות חשובות!הבנ שתי
 

ק )בעין איה ברכות ח"ב ס"ק הרב קו - האחת
ל "כי כל דבר ועניין המתאים א קע"ו( כותב

". כלומר, אם המציאות הכללית, אין לפחד ממנו
אדם שקוע בעצמו, בגופו וביצריו, הוא בוודאי 

אך, אם אדם חושב בעניין  -יפחד לאבד אותם
הכללי, למשל: שבכך שהוא נמצא במלחמה, כל 

ישראל תלויין בו, וביטחון משפחתו עומד מול דמי 
להיכנס למלחמה ללא שום  סוגלעיניו, אז הוא מ

 פחד, שהרי מטרה גבוהה עומדת מולו.



173 

 

 

 
מלחמותיו של עמ"י היא ההבחנה ש – השניה

נו, אלא ינם מלחמה פרטית אינטרסנטית לעצמא
מלחמות ה' אנחנו נלחמים, מלחמה בכוחות הרע, 
אשר לא נותנים לטוב האלוקי להופיע בשלמותו 

כשמחשבתו של אדם בשעת בעולמות. ולכן 
מלחמה היא כזו, הוא לא מפחד שהרי האמת 

זה רצון  שיקרה לוקית תתברר במלחמה, ומה האל
 ה', "בידו אפקיד רוחי", בין לטוב ובין למוטב.

 
לאמץ לעצמנו תפיסת עולם כללית, נשתדל 

בכל דבר ועניין. נשים  ובעומק הרואה את המטרה
את המגמה שלנו על דבר ה' בעולם, ובכך נזכה 

 לחיים של בטחון, שמחה ושלמות המעשים.
 

דברי הרמב"ן, שאדם שאכן  עומק ייתכן ואלו הם
שם מבטו אל הדבר הכולל, מובטח לו שאכן לא 

 .זכה בע"הניפחד במלחמה. ש
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 האזינו
 יונתן עופרי

 

שירת האזינו בכללותה היא תוכחה. בשירה הזאת 
 םמתוארים תהליכים רוחניים וחברתיים שיכולי

לקרות לעם ישראל במהלך ההיסטוריה, ודרך 
הטבע. התהליכים שמתוארים בפרשה קרו גם 

 מבחינה היסטורית לעם ישראל.

השירה מתחילה בפניה כביכול לשמיים ולארץ 
היא  האמיתיתיה ייקשיבו וישמעו, אולם הפנשהם 

 לעם ישראל שישמע ויקח מוסר.

הפניה לשמיים ולארץ היא כדי לעשותם כאילו 
זהירו את עם יעדים, שהרי הם עדים נצחיים, ש
לאחר הפנייה  .ישראל מפני אותם התהליכים

פועל  'לשמים ולארץ יש מבוא קצר שאומר שה
 בשלמות ומשפטו משפט של צדק ויושר.

אם עם ישראל  משחית דרכו כלפי ה' אין זו 
השחתה שיש לה השפעה על הקדוש ברוך הוא, 
 אלא כל הנזק של ההשחתה שייך לעם המשחית.

 לאחר מכן מתחילים בתיאור התהליכים.

תחילה יש פניה אל העם שיזכור את מקומו 
ואת כל הטוב והחסד שעשה  ותפקידו בעולם

היסטוריה יה היא שישימו לב ליהפנ .איתם ה'
שמאז בריאת העולם ויכירו בכך שהקדוש ברוך 
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אנושי לעמים כאשר המטרה ההוא חילק את המין 
 של החלוקה היא להגיע ליצירתו של עם ישראל.

לק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו" כלומר עם "כי ח
ישראל נברא ומויין מכל העמים כעם המיוחד של 
ה'. הקדוש ברוך הוא הוליכם כאשר יצאו 

 שמר עליהם בכל תקופת המדבר והם ,ממצרים
מוליך אותם,  הכירו בכך שהוא ורק הוא משגיחם,

 ומגן עליהם. 

כאשר הסתיימה תקופת המדבר, הקדוש ברוך הוא 
הביא אותם אל ארץ מיוחדת והאכיל אותם בשפע 

ש שיוצא כלכלי שהתורה מכנה "תנובות שדי" "דב
כמו כן סיפק להם  .מן הסלע" "ושמן מן הצור"

 חיטה ויין. ,ע חמאה מבקר וחלב מן הצאןבשפ

קיימת סכנה שכתוצאה מן השפע הזה יבעטו 
ויעזבו את ה' המשגיח עליהם ומשפיע עליהם את 

 כל השפע הכלכלי הזה.

יש סכנה שיעזבו אותו וילכו אחרי אלוהים אחרים 
אל תועבות רבות, ההתנהגות הזאת  ויסחפו

 תגרום לשכוח את ה' שהוא בחר בהם להיות לו
 לעם.

כאשר יגיע עם ישראל למצב הנחות הזה הקדוש 
יכעס ויפסיק להגן עליהם ולספק  כביכולברוך הוא 

להם את השפע הכלכלי הרב שבגללו הם הידרדרו 
 למצב הזה.
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רעות רבות כגון רעב וביא עליהם עם אחר יה' 
יכה אותם בחיות טורפות ובזוחלי עפר , ווחרב

 נחשים ועקרבים.

יכול כאשר בא להענישם, הקדוש ברוך הוא כב
גויים כשהחשב לעצמו אולי לכלותם, אלא שתמיד 

הקרובים לנצח את עם ישראל אומרים שהאל 
היא זו שמנצחת, ויש בזה שלהם וכוחם ועוצמתם 

שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין לגרום  ',חילול ה
 לו.

במצב הזה ששונאי ישראל מתגאים כאשר הם 
לם הקדוש חושבים להשמיד את ישראל מן העו

 ברוך הוא נוקם בהם ומתנחם על עבדיו ישראל.

ם בישראל בהיותם מנצחים האויבים הנלחמי
ים של ישראל, וכאשר הקדוש קהיכן האלאומרים "

עם ישראל יזכה  ,ברוך הוא יקום בהם על גאוותם
להכיר בכך שהוא תלוי בקיומו בקדוש ברוך הוא, 

 והוא שומר עליהם ומונע את השמדתם.

מסתיימת בסוג של תפילה של משה  השירה
נקם ישיב ועבדיו יקום,  הרנינו גוים עמו, כי דם"
בתפילה הזאת מבקש  .פר אדמתו עמו"ריו וכצל

ינקום בגוים על כל ההרס שעשו לעם  ה'משה ש
ישראל, יפייס את עמו על צרותיו, בראותם את 
הנקם שה' נוקם באויבים. המצב הזה יגרום לכך 

עם ישראל, ויבינו שהוא עם ה'  שהגויים ירנינו את
 והקדוש ברוך הוא מעניש את מי שמייסר אותם.
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כל אומות העולם יכירו בכך ש "קודש ישראל לה' 
ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו רעה תבוא 

 '(ג ,'ירמיהו ב) "עליהם נאום ה'
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 וזאת הברכה 
 אוריאל דלמן

 
רך משה איש האלוקים את וזאת הברכה אשר ב"

 .('א ג,”ישראל" )דברים לבני 
השבוע אנחנו מגיעים אל הפרשה האחרונה 

ה פרשת מותו רשחותמת את חמשת חומשי התו
 במה חתם איש האלוקים את סוף חייו? .של משה

 .הברכה ?מה היה פועלו האחרון
 

רך משה איש האלוקים את "וזאת הברכה אשר ב
הברכות  ('א, ג"בני ישראל לפני מותו" )דברים ל

ל אחד תברכו שבטי ישראל היו מתאימות לכשנ
זהו  הנחלה שיזדקק להלפי אופיו ותכונותיו ולפי 

 .החלק הראשון
 

עליית משה אל הרב נבו את החלק השני מתאר 
אל ראש הפסגה עם מבט מלא תשוקה לארץ שלא 

 כנס אליה.היזכה ל
 

 "ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה" )שם,
 ( 'ו ד,"ל
 

ישראל הולכים ומניחים שם את  "כדי שלא היו
בית המקדש ומזבחותיהם ומקטרים שם, כדי שלא 
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יטמאו העולם קברו בפסליהם ותעבותיהם" 
 )מדרש לקח טוב(.

 
 יהיה ערבוב בין התחוםזאת אומרת שלעולם לא 

שהופכים את האמצעים  ,האלוקי לבין האנושי
 למטרות.

 
ועם זאת לא מת משה ככל האדם. "לא קם נביא 

 ישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים"עוד ב
היה מעל לבני אנוש ש"חטאיו" לא משה  (')שם,י

"בית  אומר המדרש: "וכבר שלחה מלכות ,כחטאנו
 היכן קצרה" ושל "בית פחד": אמר לכו וראו,

, וראו אותה קבורתו של משה הלכו. עמדו למעלה
למטה, ירדו למטה ראו אותה כשהיא למעלה 

 למעלה וחציים למטה.נחלקו. חציים 
ראו העליונים שהיא למטה והתחתונים ראוה 

זאת הברכה( פירשו גדולי ו )ספרי, למעלה
: המתבונן במשה במבט אנושי הוא הפרשנים

מי שמודד את פועלו  בבחינת "למעלה טועה.
"חטאיו" לאמות המידה של אדם הרגיל כלומר 
"למטה" טועה גם כי משה היה איש האלוקים 

וססה בו כל חייו גם נרוח האלוקים אדם השלם ש
 ברגע מותו.

 
 (מאתר אש התורה הרב משה גרילק)

 


