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

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

 ָ ַעֲרֵׁי ְרצֹוֶנך  ֹנַעם ְוָרצֹון ִלְפּתֹוַח ש 

 

 ָ ֶך ּבַת ָקְדש  ַ ים ש  ֹוְמרֵׁי ּוְמַצּפִ מֹור ש  ְ ַאּיָל , ָהָיה ֹהוֶה ש  ּכְ
ל ֹנַעם  עֲֹרג ְלַקּבֵׁ ָם ּתַ י ָמִיםּכֵׁן ַנְפש  עֲֹרג ַעל ֲאִפיקֵׁ ּתַ

ֶךַָהּצֵׁל  ֵׁם ָקְדש  ש  ְתַאֶחֶדת ּבְ ת ַהּמִ ּבָ ַ ְמַאֲחרֵׁי ִלְפרש  ִמן ש 
ַּבָת ּ ֶהם ַהש  ְהיֶה ָסגּור מֵׁ י ּתִ ָה ָיִמים , ְלִבְלּתִ ּ ש  ִ ש 

 ָ ֶך ּבַת ָקְדש  ַ ּ ָה ִמש  ּ ִלים ְקדֻש  ֱאֶמת  ַהְמַקּבְ ם ּבֶ ְוַטהֵׁר ִלּבָ
 ָ  ּוֶבֱאמּוָנה ְלָעְבּדֶך

 

ָ / ַעל ַעם  ָ ִמְתּגֹוְלִלים ַעל ִמּדֹוֶתיך ְוִיְהיּו ַרֲחֶמיך
 ָ ֶך  ָקְדש 

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

 ָ ֶך ּבַת ָקְדש  ַ  ש 

 ָ ִחיֶרך ָה ָיִמים ְלַהְנִחיָלם ַנֲחַלת ַיעֲֹקב ּבְ ּ ש  ִ ל ש   ּכָ
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 ספר
 בראשית

 
 כל המענג את השבת "

 נותנין לו משאלות לבו, 
 עונג זה איני יודע מה הוא?

 במה מענגו?  
גדולים  בתבשיל של תרדין ודגים

וראשי שומין. אפילו דבר מועט 
 " הרי זה עונג. ,ולכבוד שבת עשאו

 [ח"קי ]שבת,
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 בראשית פרשת

 ניב עובד

 

1לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו"
" 

השאלה העולה מן הפסוק היא, האם הקב"ה לא ידע 
האם אפשר לומר  שלא טוב לאדם להיות לבד?מלכתחילה 

 שהקב"ה חס ושלום, טעה ביצירה שלו ואז שינה אותה?
מצאתי משל יפה שבעזרתו יהיה קל להבין את המורכבות 

שבתחילה ברא אותם מחוברים  שביצירת האיש והאישה,
וכאילו היה האדם לבדו, ולבסוף הפריד ביניהם ועשה 

 .(חווהאדם ו)אותם לשתי ישויות נפרדות 
משל לאדם שהורישו לו יהלום יקר ויפהפה, שעובר דורות 
שלמים במשפחה ולכן נשא האדם את היהלום בכיסו לכל 

אותו אדם היה שמח ומאושר, עד שיום אחד  קום שהלך.מ
הוא קפא במקומו,  מישש בכיסו וגילה שהיהלום נעלם.

נבהל והחל מיד בחיפושים אחר היהלום. עברו ימים, 
היה שרוי  שים ועדיין לא מצא את היהלום.שבועות וחוד

בצער רב וגעגוע לאותו יהלום אך לא התייאש והמשיך 
לאחר כשנה שעשה סדר בין ארגזי  בחיפושיו אחר היהלום.

ביתו, לפתע מצא את היהלום! הוא היה מאושר ולא 
כעת תארו לכם  הפסיק להודות לקב"ה על כך כל ימי חייו.

הלום, אותו אדם כל יום אדם שמעולם לא היה ברשותו י
בדרך לעבודתו עובר ליד חנות יהלומים, מעולם לא 
התעניין בהם או חשב אולי לקנות מהם, לא הצטער שאין 

ובטח  כיוון שמעולם גם לא היה לו יהלום ברשותו יהלום
ודשים שלמים יהלומים, הוא ראה ביהלום חשלא חיפש 

  תכשיט יפה לאישה ולא יותר מזה.
יניהם? מדוע האחד היה מוכן להקריב אז מה ההבדל ב

ההבדל הוא  הכל בשביל היהלום והשני לא היה אכפת לו?

                                                           
 בראשית ב',י"ח 1
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פשוט. הראשון איבד יהלום שהיה שייך לו, והרגיש כאילו 
איבד חלק מעצמו ואילו האדם השני לא איבד חלק ממנו 

 יוון שיהלום מעולם לא היה שלו.כ
זמן כיחס שבין בעל היהלום שאיבד אותו ומצאו כעבור 

רב, כך היחס בין האיש שהיה מחובר לאשה תחילה, 
 הופרד ממנה וחזר ומצאה שנית.

אילו נבראו האדם והאישה כשתי ישויות נפרדות, לא 
בטוח שהיה לאיש צורך כל כך גדול לחפש את האישה, כי 
מעולם לא הייתה מחוברת אליו ומה פתאום שיחפש 

  אותה.
ם מעצם מצד שני אילו נשארה האישה מחוברת לאד

בריאתו לנצח, לא היה מספיק שמח בעובדה שהיא נמצאת 
מחוברת אליו כל הזמן כיוון שהיה מקבל חיבור זה כמובן 

מה עשה הקב"ה? ברא אותם מחוברים, ולכן אע"פ  מאליו.
כדי שלאדם תהיה  שידע שיצטרך להפריד ביניהם,

מוטיבציה גבוהה לחפש את האישה שהייתה פעם חלק 
ויהיה מלא שמחה והערכה כאשר ימצא מנו מבלתי נפרד 

  אותה.

רעיון זה מופיע בגמרא
2

שדרכו של האיש לחפש את  
האישה ואין דרכה של האישה לחפש את האיש מכיוון 
 שהאיש הוא בעל האבדה ולעולם ימשיך לחפש את אבדתו.

  

                                                           
 קידושין ב,ב 2
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 נח פרשת
 טשלה זלקה

 
אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את "

1לוהים התהלך נח-הא
." 

 מה הם "תולדותיו" של נח?
כאן, באה התורה ללמדנו את סוג עבודת ה' שבו נהג נח 

 בדורו.
כי שתי דרכים ישנן בדרך העבודה לה' יתברך ובקיום 
מצוותיו: סוג אחד של עבודה ביגיעה, והסוג השני הוא של 

 עבודה במנוחה.
הסוג הראשון, קיים בדרך כלל אצל המחזיקים באמצע 

 םדרך ההתעלות בשלמות עבודתם, הם עובדי ה' המתייגעי
ומשקיעים את מיטב מאמציהם, על מנת להגיע לידי דרגה 

 מושלמת בקיום המצוות והמעשים הטובים. 
לוחמים עם כל מיני מניעות ונטיות שונות, עד בכל כוחם 

שזוכים הם להוציא לפועל את כוונתם הטובה, ואכן לקיים 
כאמור, דרך עבודה זה  -את רצון ה' ולעבדו בלבב שלם

 נעשית ב"יגיעה", ובעבודה מתמדת ובלתי פוסקת.
הסוג השני, מצוי אצל עובדי ה' אחרי שכבר עסקו זמנים 

המסתעף מכך, ואכן כבר  ארוכים במלחמת היצר וכל
 הצליחו להתרחק באמת מכל החומריות השולטת בעולם.

במהותם הפכו בעצמם להיות צדיקים הקרובים לה' 
 יתברך.

כל כך זיככו את גופם, עד שאין להם שום צורך נוסף 
 להילחם כל פעם נגד הגוף ורצונותיו ותאוותיו המשונות.

קיים שהאדם מגיע למדרגה נשגבת כזו, מתאפשר לו ל
מצוות ומעשים טובים במנוחה ובהתלהבות טבעית, ללא 

כולו  -מאמץ והשתדלות רבה מצדו, ובלי שום עשייה "נגד"

                                                           
 בראשית ו, ט 1
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הפך למציאות טהורה ומושלמת הכוספת רק לטוב איש זה 
 מוגדר כעובד את קונו ב"מנוחה".

נח נהג בצדיקות ותמימות, כידוע הצדיק השלם המכונה 
מקום ונח לבריות. וכך בשם "נח", אשר משמעותו: נח ל

מה הם תולדותיו של  -מתפרש הפסוק:" אלה תולדות נח"
הצדיק, כלומר, כיצד עוסק ה"צדיק" בתורה ובמצוות 
שהמה 'תולדותיו', ובמה אנו מבחינים כי אכן זכה הוא 

'נח'! כאשר עבודתו  -להגיע לדרגת "נח", למקום ולבריות?
מו לגמרי, נעשית מתוך מנוחה ושלוה, כשכבר זיכך את עצ

 וקרוב הוא תמיד להשם יתברך.
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 לך לך פרשת

 בן עלמו

 
לך מארצך וממולדתך ומבית -ויאמר ה אל אברם לך"

1אביך אל הארץ אשר אראך
 " 

אברהם אבינו נוסה בעשרה ניסיונות. הציווי הראשון, 
מולדתו והניסיון הראשון שלו היה לעזוב את ביתו ואת 

כלומר את חרן ואת בית אביו ומשפחתו ולעבור למקום 
 שהוא לא יודע, ללכת בלי יעד.

נוח לאדם ללכת למקום כשהוא יודע את היעד שלו כלומר 
לאן הוא אמור ללכת, אבל כשאדם הולך למקום שהוא 
כלל לא יודע לאן הוא אמור ללכת זה מרתיע אותו ואדם 

 לא יעשה את זה.
 את זה רק מכוחה של האמונה.אברהם אבינו עשה 

בניסיון הזה אנו רואים את אמונתו החזקה של אברהם 
אבינו בקדוש ברוך הוא וגם כשהוא הגיע לארץ כנען הוא 
לא קיבל ישר את מה שהובטח לו אך הוא לא התחיל 
לשאול שאלות ולא עזב את ה' כי הוא לא הסתכל על 

י המצב הרגעי של עכשיו אלא הסתכל על הטווח העתיד
 הוא ידע שהקדוש ברוך הוא יביא לו את מה שהובטח לו.

וירא לאברהם אבינו הובטח שהארץ תהיה שלו ושל ילדיו "
2ה' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת

"... 
ונשאלת השאלה נאמר לאברהם אבינו "להנאתך 

 ולטובתך"
האם אברהם אבינו הלך לארץ ישראל כדי למלא את 

 נאתו וטובתו?הציווי האלוקי או לה
ברם, בדבר זה גופו : "הסברבספר מעיינה של תורה מובא 

אם יעשה אברהם בגלל "הנאתו  -התבטא הניסיון

                                                           
 א'בראשית י"ב,  1
 בראשית י"ב, ז' 2
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וטובתו", או בגלל מצוות האלוקים. ואולם אברהם עמד 
בניסיון "וילך אברם כאשר דבר ה' " )פסוק ד(, שהלך רק 
משום שדיבר אליו הקדוש ברוך הוא, ולא משום שהוא 

3ה הנאה וטובהיפיק מז
" 

כלומר אברהם אבינו לא הלך בגלל ההבטחה שהוא קיבל 
ויקבל אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו לעשות 

 זאת.
שנזכה להתקרב לגדולתו של אברהם אבינו ולהאמין 

ולקיים את  בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה וטהורה
 .ציוויו

  

                                                           
 עמוד נ מעיינה של תורה 3
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 וירא פרשת
 ירין אוחיון

 
 "1והאלוקים ניסה את אברהם"

הפרשה מגלה לנו איך באמצעות הניסיונות הגדולים הפך 
 אהבה לכל הדורות.האברהם אבינו לסמל החסד ו

הניסיון העשירי והאחרון של אברהם אבינו הוא ניסיון 
העקדה כפי שנאמר בפסוק "אחר הדברים האלה 

הקדוש  והאלוקים ניסה את אברהם ונשאלת השאלה הרי
ברוך הוא חוקר כליות ולב ואין דבר נסתר ממנו והוא לא 

 זקוק להוכחות.
ולשם מה היה צריך לנסות את אברהם והרי לא ידע 

 שאברהם ירא ה'? 
ר' סעדיה אבן עזרא" את דברי "כתשובה לשאלה מביא  ה

תכלית הניסיון היא להראות צדקתו לבני שכותב שגאון 
כולו את גדולתו של אדם הקב"ה רוצה להראות לעולם 

 מלשון "נשא" לרומם. –אברהם ניסיון 
והלא ידע זה "אומנם האבן עזרא דוחה פרוש זה וכותב 

אפילו שם הגאון כי בשעה שעקד אברהם את בנו לא היו 
אך כבר השיב הרד"ק בטוב טעם על השגת האבן ", נעריו

והאמת כי הניסיון הזה לא נעשה לאותם דורות "עזרא 
אים המאמינים בתורה וילמדו ממנה אלה לדורות הב

 "לאהבת ה' בכל לבבם ובכל נפשם.
חשוב להדגיש שהקב"ה נותן ניסיון רק לאלו שמסוגלים 

י נביא לכך שנ .לעמוד בו ולכן בעיקר מנסה את הצדיקים
 :2מקורות

אמר רבי יונתן: היוצר הזה, כשהוא בודק את " .א
הכבשן שלו, אינו בודק את הכלים המרועעים, למה? 

                                                           
 בראשית כ"ב, א 1
 עפ"י בראשית רבה ל"ד,ב 2
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 שאינו מספיק להקיש עליו אחת עד שהוא שוברו.
בקנקנים ברורים, שאפילו הוא מקיש  ומה הוא בודק?

כך, אין הקב"ה מנסה  עליו כמה פעמים, אינו שוברו.
את הרשעים, אלא את הצדיקים, שנאמר: ה' צדיק 

 "יבחן.

אמר רבי אלעזר: לבעל הבית שהיה לו שתי פרות, " .ב
מי הוא נותן את אחת כחה יפה ואחת כחה רע. על 

 "העול, לא על אותה שכחה יפה?!

שתכלית הניסיון להוציא מהכוח  ראותניתן ל ממדרש זה
 .אל הפועל את הגדלות הגנוזה והצפונה באדם

שבעזרת ה' כל אחד מאתנו יוציא כל אחד את הכח הגדול 
שספג במכינה ויוציא אותו לפועל בצבא וכן בחיי היום 

 יום.
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 חיי שרה פרשת
 נתנאל מימון

 
 שאלות: 3בפרשת חיי שרה בפרק כ"ה עולות 

ויוסף אברהם ויקח : "מסופר על אברהםבפרק כ"ה  .1
" מי זאת אותה קטורה? ולמה 1אישה ושמה קטורה

 נקראת כך?

בהמשך הפרק כתוב על הילדים שילדה קטורה  .2
נשאלת השאלה  לאברהם ושאברהם משלח אותם.

 מדוע משלח אברהם את ילדיו, שילדה לו קטורה?

י"ח התורה מפרטת את  -בסוף הפרשה פסוקים י"ב .3
כל צאצאיו של ישמעאל ואת כל תולדותיו, מדוע 

 ראתה התורה חשיבות בעניין זה?

 התשובות לשאלות אלו הן:

ומסביר שקטורה היא בעצם הגר )אשתו  2רש"י מפרש .1
אל שאברהם משלח עפ"י של אברהם ואמא של ישמע

בקשת שרה( והיא נקראת כך משום מעשיה הטובים 
 שהיו כמו קטורת.

אם כך מדוע התורה כותבת לנו שאברהם מוסיף  
ויוסף "ולוקח אישה כאילו הוא לוקח אישה חדשה 

 אברהם  ויקח אישה..."?
את הגר היא  שילחההסבר לכך הוא, שמאז שאברהם 

עם אף אחד אחר חוץ  העל עצמה ולא הלכשמרה 
 ."כחדשה"עתה מאברהם ולכן נחשבת 

שאברהם נותן את כל מה שיש לו ליצחק מסופר לנו  .2
ומשלח את בני הפלגשים )ילדיה של הגר( ונותן להם 

                                                           
 בראשית כ"ה, א' 1

 בראשית כ"ה, א' ד.ה קטורה 2
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. ממעשה זה אנו למדים שאברהם יודע שלא 3מתנות
הם ההמשך שלו אלא יצחק ולכן הוא משלח אותם, 

קב"ה ובכך אברהם מקיים את הבטחתו של ה
ביצחק שמבטיח לו שזרעו יהיה מיצחק שנאמר: "

" ולכן הוא גם משלח את שאר ילדיו 4יקרא לך זרע
 בצורה יפה ומכובדת עם מתנות ולא בצורה מכוערת.

התורה מאריכה ומפרטת את כל  5בסוף הפרק .3
תולדותיו של ישמעאל ומכך אנו מבינים שהתורה 

עד  מרכזי בעצם מראה לנו שנכון שישמעאל היה
אברהם נפטר אבל היה לו תפקיד מסויים וזמן ש

מסויים ומוגבל שהוא תופס בהיסטוריה ואחרי 
פטירתו של אברהם תפקידו של ישמעאל מסתיים 
ולכן התורה מפרטת את כל ילדיו ובעצם מסכמת 
אותו כמו שהיא מסכמת מישהו שנפטר וסיים את 
תפקידו ויעודו בעולם. לעומת יצחק שהוא זרע 

אברהם ומכאן והלאה מדברים רק ההמשך שנבחר ל
 על יצחק.

מהמעשה שאברהם משלח את הילדים שנולדו לו מהגר 
 ,בצורה יפה ומכובדת עם מתנות ולא סתם זורק אותם

למרות שהוא יודע שלא הם העיקר וההמשך שלו אלא 
אנו יכולים ללמוד על מידת החסד של אברהם  ,יצחק

יין שלמרות שהוא יודע שהם זה לא העיקר, הוא עד
  .מתייחס אליהם בכבוד ובצורה יפה ולא מזלזלת

מי יתן וגם אנחנו נדבק במידה זו ונדע להבדיל בין העיקר 
לטפל ולמרות זאת לא לזלזל ולהיות נעימים גם לצד השני 

  ולכבד אותו.

                                                           
 ו' -בראשית כ"ה, ה' 3

 בראשית כ"א, י"ב 4
 י"ח -בראשית כ"ה ,י"ב 5
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 תולדות פרשת

 טשלה זלקה

 

 " הוליד את ואלה תולדות יצחק בן אברהם  אברהם
1יצחק

 " 
יש לשאול: היינו מצפים שבהמשך הכותרת: " אלה 
תולדות יצחק בן אברהם" יהיה כתוב יעקב ועשו. 

כמו שכתוב למשל  אדם,השהרי תולדות הם בניו של 
ואם כן  "שם חם ויפת -אלה תולדות נח" :בפרשת נח

מדוע כאן במקום לכתוב את בניו של יצחק כתבו את 
 שם אביו?

רש"י מפרש: הוזקק לומר "אברהם הוליד את יצחק" 
לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה 
שרה שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא 

צר קלסתר פניו של  ?עשה הקב"המה נתעברה הימנו. 
יצחק דומה לאברהם והעידו הכל אברהם הוליד את 

לכן כתוב שיצחק היה בן של אברהם שהרי יש  ,יצחק
 דות על כך לפי שפניו של יצחק כפניו של אברהם.ע

  בהמשך הפרשה כתוב "ואחרי כן יצא אחיו וידו
 אוחזת בעקב עשיו". הבן איש חי שואל שתי שאלות: 

 מדוע עשה יעקב כך? .א

 למה הוצרך הכתוב להודיע דבר זה? .ב
זצ"ל, על תשובת נבואת ה'  "בית אהרן"כתב בעל 

אינו מובן איזו לרבקה "שני גויים בבטנך". שלכאורה 
תשובה יש כאן על דרישתה ומבוכתה של רבקה, הרי 
היא הלכה לדרוש את ה' מפני שפחדה על עצמה, ומה 
יש בגילוי של "שני גויים" דברי תשובה המרגיעים את 
פחדה? ועכשיו שמודיעים ששני גויים בבטנה אמורה 

                                                           
 בראשית כ"ה, י"ט 1
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ופירש הבן איש חי על פי הגמרא .לפחד עוד יותר
2
 

רא שמואל שלא היה עולה בספינה שמספרת על האמו
כי אמר:  ,אלא אם כן היה עמו גוי מאומות העולם

אין השטן שולט בשתי אומות זהו פירוש התשובה 
אין לך לחשוש שהשטן ישלוט בך היות  ,שהשיב לה ה'

 "ושני גויים בבטנך" ואין השטן שולט בשתי האומות.
עכשיו יובן מדוע אחז יעקב בעקבו של עשו כיוון 

הלידה היא עת סכנה וקיים חשש שהשטן  ששעת
לכן לא רצה יעקב להישאר לבדו  ,ישלוט ברגעים אלה

ולכן בעת סכנה רצה ללכת עם  ,אחר שכבר יצא אחיו
גוי עד שגם הוא יצא כולו שלם כאשר השטן כבר 

 איננו מסוגל לשלוט ולהרע לו ח"ו.

  

                                                           
 שבת לב' 2
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 ויצא פרשת

 אור הלל

 
במשך שבע עבד אצל לבן כיצד יעקב ו מסופר בפרשה שלנ

 .כדי לקבל את אהובת ליבו רחל ,שנים
ובסוף לבן רימה אותו ותחת קשה שנים של עבודה שבע 

  .וא נתן לו את אחותה הגדולה לאהההחופה גילה יעקב ש
אמר  ,יעקב נישאר בהלם כשגילה שרימו אותו ושניגש ללבן

תינו' איך אפשר וה במקומלו לבן שזה רק 'דבר שלא יעש
זה לא  ?לשאת את האחות הצעירה לפני אחותה הגדולה

 ! ראוי
הטענה של לבן שאי אפשר לשאת את האחות  הזאת היית

  .הקטנה רחל לפני אחותה הגדולה לאה
יעקב התייחס . כאן רואים איך כל אחד מתייחס לדבריםמ

 .ולבן התייחס לזה כמשהו קטן לזה כעוול גדול וכפשע גדול
ככה נהוג פה זה לא משהו  ?, מה הבעיהההראייה שלו היית

 ...רציני
חיים בתוכה, נמצא שיש נסתכל על החברה שאנחנו  אם

מרמים בעסקים  ,משפחות שלהםשעושים עוול לאנשים 
 ?!את זהחלשים ואיך מקבלים את המשקרים 

לפעמים אנחנו מתבלבלים בין פשעים גדולים לבין סתם 
כמו לעקוף בבנק או לעשן  קטנה הפרעה מוסרית 
 במקומות ציבורים 

שמישהו עושה משהו שמעורר בך דחייה  האז בפעם הבא
תנסה להבין אם זה סתם עברה קטנה של מוסריות או 

י להעיר או לתקן את אואז כדשזה כבר פשע גדול ועוול 
 הפשיעה. 
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 וישלח פרשת
 בן עלמו

 
מאריכה לתאר את כל ההכנות שעושה  ,תחילתהבהפרשה 

יעקב לקראת הפגישה עם עשו. יעקב הרי ברח לחרן מפני 
עשו אחיו, הוא פחד שעשו יהרוג אותו, על כך שלקח את 

 הברכות מיצחק.
יעקב אינו יודע כיצד יתייחס עשו אליו לאחר עשרים שנה 

האם עדיין עשו ירצה להרוג אותו או  שהיה בבית לבן.
הרבות מאז האירוע של הברכות, עשו השלים עם  שהשנים

תחילה הוא שולח שליחים לארץ אדום  לקיחת הברכות.
ארצו של עשו כדי לספר לו שהוא חוזר מלבן והוא רוצה 
את אהבתו וקרבתו. השליחים חוזרים ומספרים ליעקב 
שהוא בא עם ארבע מאות איש. יעקב מבין שעשו בא עם 

אתו ומזה הוא מפחד.  לחםיכלכך הרבה אנשים כדי לה
", חז"ל 1...ויירא יעקב מאוד וייצר לוהתורה כותבת: "

מסבירים שהוא ירא שמא יהרג "ויצר לו" שמא יהרוג 
הפחד ממלחמה עם עשו גרם ליעקב  מאנשיו של עשו.

 לעשות שלושה דברים:

הוא חצה את אנשיו, צאנו, בקרו וגמליו לשתי מחנות  .א
המחנה השני יוכל כדי שאם עשו יתנפל על מחנה אחד 

 לברוח. 

יעקב התפלל ויתחנן אל ה' "הצילני נא מיד אחי מיד  .ב
 עשו כי ירא אנוכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים".

לקח מרכושו כמויות די גדולות של צאן, בקר, גמלים  .ג
וחמורים ושלח אותם עם שליחים לקראת עשו כדי 

חז"ל מגדירים את שלושת הפעולות האלו  לפייסו.
התקין עצמו לשלושה דברים: לדורון, ה: "בקצר

" הדורון הוא בעלי החיים ששלח לתפילה ולמלחמה

                                                           
 בראשית ל"ב ח 1
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לעשו. התפילה היא התפילה שהתפלל ויתחנן לה'. 
 וההכנות למלחמה שחילק את המחנה לשתי מחנות.

הרמב"ן בפירושו לפרשה כתב הקדמה שבה הוא מסביר 
ו מדוע האריכה התורה בתיאור ההכנות של יעקב לפגישת

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי וכך הוא כותב: " עם עשו.
הציל ה' את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו, וישלח מלאך 
ויצילהו, ללמדנו על שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל 
בהצלה בכל יכולתו. ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר 
אירע ליעקב ולעשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשיו, 

ז בדרכו של יעקב ושנזמין עצמנו לשלושת וראוי לנו לאח
הדברים שהזמין הוא התפילה והדורון ולהצלה כדרך 

הרמב"ן אומר כאן שהמטרה של  ".מלחמה, לברוח ולהנצל
אריכות התיאור של ההכנות שעשה יעקב לקראת הפגישה 

 עם עשו באה ללמדנו כמה דברים:
הדבר הראשון, ה' הגן על עבדו יעקב וגאל אותו מעשו 
החזק ממנו, כמו שאנו מצפים שה' יצילו בזכות היותו 

הדבר השני, שיעקב אבינו אף על פי שהיה צדיק הוא  צדיק.
לא חשב שבגלל צדיקותו מגיע לו שה' יעשה עמו נס ויציל 
 אותו מעשו ולכן הוא ישתדל לעשות הכל כדי להינצל. 

מעשי אבות סימן הדבר השלישי,  ללמד אותנו מבחינת "
ערכת היחסים שהתקיימה לטוב ולרע בין יעקב " שמלבנים

לעשו תתקיים גם בין בני יעקב לבני  עשו על פני דורות 
רבים. ושנלמד מהתנהגותו של יעקב שכמו שהוא בהיותו 
חרד מעשו התפלל לה' שיציל אותו, שלח דורון בשביל 
לרצות את עשו ואף עשה הכל כדי להתכונן למלחמה בעשו 

ואם הוא יפסיד בה יוכל לברוח שאם ינצח בה הוא ינצל 
 ולהנצל.

שנזכה ללמוד וליישם ממעשיו של יעקב אבינו להאמין 
בקב"ה ולהתפלל אליו בכוונה שלמה ובנוסף לכך גם 

  לעשות את ההשתדלות המרבית שאנו יכולים.
 

  



 בעזרת ה'

24 

 וישב פרשת
 יוסף יצחק

 
 שנאת האחים ליוסף

מה גרם לאחים לקנא ביוסף, עד כדי כך שזרקו אותו לבור 
 ומסרו אותו למצרים?

וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן כתוב בפרשה: "
 "1זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים

 , הואכיוון שיעקב אהב את יוסף בנו, יותר משאר האחים
עשה לו כתונת פסים, בכך הוא גרם לכל אחיו של יוסף 

 לקנא בו וגם גרם לשנאה של בניו לאחיהם יוסף.
 .2"ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהםעל הפסוק: "

אומר רש"י: "כל רעה שהיה רואה באחיו... היה מגיד 
 לאביו".

יוסף היה אומר לאביו את כל המעשים הרעים שאחיו עשו, 
 האחים ישנאו אותו.וזה גרם לכך ש

 כתוב במדרש רבה, שלשון הרע הורגת שלושה:

 זה שאומר לשון הרע. .1

 זה שמקבל את הלשון הרע. .2

 והאדם שאמרו עליו את הלשון הרע. .3

גם כאן, בסיפור שלנו, אפשר לראות איך הלשון הרע פגעה 
 בשלושה.

יוסף, נפגע בכך שהאחים שנאו אותו, זרקו  –האומרו  .1
 אותו להיות עבד במצרים.אותו לבור, ומכרו 

יעקב, נפגע בכך שרוח הקודש אבדה ממנו  –המקבל  .2
 שנה )ע"פ המדרש(. 22

שעליהם נאמר הלשון הרע, נפגעו בכך  –האחים  .3
שהלשון הרע גרמה להם לשנוא את יוסף ולמכור 

                                                           
 בראשית ל"ז, ג 1
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אותו, וגם בכל הייסורים שעברו על ידי יוסף בזמן 
 שהם עדיין חשבו שהוא מושל מצרים.

 ו לומדים:מכאן אנחנ

כמה חשוב שאבא לא יגלה אהבה יתרה לאחד  .א
 האחים.

 כמה חמור לדבר לשון הרע. .ב

שנזכה לאהוב כל יהודי במידה שווה, ולשמור על לשון 
 נקיה.
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 מקץ פרשת
 אושרי ביטון

 

ֵתר ֵאין -ַויֹּאֶמר ַפְרעֹּה, ֶאל" י, ּופֹּ ם ָחַלְמתִּ ֵסף, ֲחלוֹּ ; יוֹּ תוֹּ אֹּ

תוֹּ  ר אֹּ ְפתֹּ ם, לִּ ְשַמע ֲחלוֹּ ר, תִּ י ָעֶליָך ֵלאמֹּ י, ָשַמְעתִּ 1ַוֲאנִּ
. 

בפרשת מקץ אנו רואים את יוסף פותר את חלומות פרעה, 
ומציע לו הצעה כיצד לפתור את בעיית הרעב במצרים. 
אחיי יוסף מגיעים למצרים כדי להשיג אוכל, יוסף מבחין 

מבחינים ביוסף שהוא  בהם שהם אחים שלו, ואילו הם לא
אחיהם )חלק מהסיבות לכך: בגלל שיוסף היה לבוש 
בלבוש מצרי, היה לו זקן, וכשמכרוהו היה צעיר ללא זקן, 
ובנוסף דיבר במצרית( יוסף בוחר להתנכר לאחיו, מאשים 
אותם שהם מרגלים, ודורש מהם להביא את אחיהם 
הקטן. בנוסף לכך, הוא כולא את שמעון לעיניהם )שם 

ותו  בבור( ושם בתיקים שלהם את הכסף ששילמו לו א
תמורת האוכל, דבר שגרם להם לבהלה. בהמשך יוסף שם 
את הגביע אצל בנימין ודורש שיהיה לו לעבד. נשאלת 
השאלה: מדוע יוסף לא מתגלה אל אחיו מיד? מדוע 
בהתחלה הוא מתנכר אליהם? לכאורה, נראה שיש כאן 

 כך שמכרוהו. נקמנות מצד יוסף כלפי אחיו על
בספר ''חמדת ימים'' מבאר הרב יעקב פילבר, שיוסף 
דווקא דאג לאחים שלו, ורצה לעזור להם להגיע לתשובה 

 .שלמה, על החטא שעשו )מכירת יוסף לעבד(
'איזו היא תשובה שלמה? זה שבא לידו הרמב''ם כותב: '

דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה מפני 
...מיראה, ולא מכישלון כוח התשובה, לא

2
 '' 

יוסף מעמיד אותם במצבים של תיקון החטא: הם שנאו 
אותו כי ריגל עליהם לפני אביהם, והוא מאשים אותם 

                                                           
 בראשית, מ"א, טו 1
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שהם מרגלים. הם שמו אותו בבור, ואילו יוסף שם את 
שמעון בבור )רש''י כותב שאחרי שהם הלכו, הוא שיחרר 

הרגשה של את שמעון, כי הוא רק רצה לתת להם את ה
החטא שעשו, ששמו אותו בבור, בכדי שיוכלו לתקן(. הוא 
שם את הכסף בתיקים שלהם, זכר לכסף שקיבלו כשמכרו 

''אבל אשמים אנחנו על אותו. יוסף שומע מפיהם ווידויי: 
..אחינו

3
'' כאן יוסף מבחין שהם מתחרטים על החטא, שיא 

ן השיאים של התיקון מגיע כשיוסף רוצה לקחת את בנימי
לעבד בגלל הגביע, ואחיו מוכנים למסור את נפשם, להיות 
עבדים במקום בנימין, בכדי שבנימין יחזור לבית אביהם. 
יוצא מכך שסיבת ההתנכרות של יוסף אל אחיו היא מפני 

 שהוא רוצה לעזור להם לכפר על החטא של מכירת יוסף.
כאשר אנו קוראים את הסיפור של יוסף ואחיו,  סיכום:
עלות לנו מחשבה שיוסף מתנכר לאחיו, כדי לנקום יכולה ל

בהם על מכירתו. אולם כאשר אנו שמים לב לפרטי 
הסיפור, אנו רואים שיוסף מתרגש מהפגישה איתם, עוצר 
את עצמו מבכי, ואף אינו מצליח לעצור את בכיו. קשה 
להסביר את תופעת ההתרגשות שלו עם רצון לנקום 

רצון לעשות רע למי  ממקום של אבאחיו. רצון לנקמה ב
שאנו רוצים לנקום בו, ואילו יוסף מתגברים רחמיו על 
אחיו עד כדי כך שנוצר אצלו צורך לפרוץ בבכי. על כן אנו 
 מוכרחים לתת הסבר אחר להתנהגות של יוסף עם אחיו.

שמטרתו של יוסף  כותב הרב פילבר בספרו ''חמדת ימים''
חזור בתשובה תו לאחיו, נועדה כדי לגרום להם לובהתנכר

  של המעשה האכזרי של מכירתו.

                                                           
 מ"ב, כ"אבראשית,  3
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 ויגש פרשת

 ירין אוחיון

 
לאחר שיעקב מתבשר כי יוסף בנו חי, וכי הוא מושל בארץ 
מצרים, נענים יעקב ומשפחתו להזמנתו של יוסף ויורדים 
מארץ כנען  למצרים. בדרך, כשיעקב  מגיע לבאר שבע, 

אל תירא מרדה מצרימה הקב"ה, ואומר לו: "מתגלה אליו 
". מפרש רש"י שדברי העידוד 1כי לגוי גדול אשימך שם

האלה באו, משום שיעקב היה מיצר על שנזקק לצאת 
 לחוצה לארץ. פירוש זה מעורר כמה שאלות:

הפירוש שיעקב היה מיצר על שנזקק לצאת לחוצה  .א
לארץ, אינו מובן שהרי יעקב כבר שהה עשרים שנה 

 וץ לארץ,  בבית של לבן? בח

כיצד מרגיע הקב"ה את החשש של יעקב מהירידה  .ב
לחוץ לארץ,  בהבטחה "כי לגוי גדול אשימך שם", הרי 
גם אם יהפוך במצרים להיות גוי גדול, הוא עדין בחוץ 

 לארץ?

רש"י נזקק לפירוש הזה, מכיוון שההתגלות הזו ליעקב, 
רים, הוא הייתה לאחר שיעקב  החליט והתחיל לרדת למצ

כבר יצא לדרך, כמו שכתוב לפני  ההתגלות: "ויסע ישראל 
וכול אשר לו ויבוא בארה שבע".  מכאן שדברי העידוד 
שהקב"ה אומר ליעקב לא באו כדי לעודד אותו בגלל פחד 
של ירידה למצרים דווקא, אלה שהיה מצר על שנזקק 
לצאת לחוצה לארץ. לכאורה, היציאה לחוץ לארץ אינה 

עבור יעקב, שהרי הוא כבר היה אצל לבן בחרן  דבר חדש
עשרים שנה. יעקב גם ידע שאברהם סבו ירד למצרים בגלל 
הרעב, ואם כן מדוע הוא צריך דברי עידוד לקראת היציאה 
הזו? יש הבדל מהותי בין ירידתו של יעקב לחרן, וירידתו 
של אברהם סבו בגלל הרעב, שהיו יציאות לחוץ לארץ לזמן 

ב יודע שיציאתו הפעם לחוץ לארץ היא לכול מוגבל. יעק
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שארית חיו. יעקב יודע את זה מההבטחה שקיבל מה': 
"ויוסף ישית ידו על עיניך", שכנראה הכוונה של ההבטחה 
הזו היא, שיוסף יהיה ליד יעקב בשעת מותו של יעקב, כדי 
להוריד את עפעפיו ולעצום את עיניו. מכאן שיעקב עתיד 

ה של יעקב שהוא ומשפחתו יוצאים למות במצרים. הידיע
הפעם לחוץ לארץ, מצרים, היא כדי להשתקע שם לתקופה 
ממושכת, גורמת ליעקב לחשוש מתהליך של התבוללות 
שאולי עתידה משפחתו לעבור כתוצאה מהשהיה 
הממושכת בין אומות העולם. על כך הקב"ה מעודד אותו 
 שמשפחתו לא תגיע למצב כזה, אלא "לגוי גדול אשימך

שם". הביטוי "גוי גדול", מציין שהם יהיו עם בפני עצמם 
ולא יתבוללו, וגם מציין שיהיו גדולים בכמות ובאיכות . 
כיוון שחששו של יעקב היה שמא ההשתקעות בחוץ לארץ 
תגרום לאובדן הזהות הלאומית של צאצאיו, הקב"ה 

 ניחמו בכך שהם ישארו גוי ועם בפני עצמם.
ם חופשי בארצנו לבטא את המהות אשרינו שזכינו להיות ע

האמיתית שלנו להפסיק לסבול את צער הגלות ולהרחיק 
 את סכנת התבוללות .        
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 ויחי פרשת
 אדיר דיין

 
פרשת ויחי מסיימת את ספר בראשית ,ומתארת את סיום 

 חייהם של יעקב ובנו יוסף.
הולך ומתקצר ,וכי קרבים יעקב חש שזמנו עלי אדמות 

ימיו למות הוא קורא ליוסף ומשביע אותו לקבור אותו 
בארץ כנען ,ולאחר מכן הוא מכנס את שאר האחים כדי 
להיפרד מהם ולהודיע להם את אשר יקרה להם באחרית 

 הימים.
 יש פסוק בפרשה : " בן פורת יוסף בן פורת עלי עין " 

נות ולזון ממה עין שלא רצתה ליה  –חז"ל מסבירים כך 
שאינו שלה, תזכה בסופו של דבר לרשת את הברכה 

 הטובה ביותר.
אנו לומדים מכך, שמי ששומר על עצמו ועל עיניו ולא 

 מסתכל בסל חברו בסופו של דבר זוכה בברכת ה'.
אפשר לראות זאת מסיפור יוסף ואשת פוטיפר ,שלמרות 

נאה מאד ופיתתה את יוסף ללכת  השאשת פוטיפר היית
 ה, יוסף לא הלך מכיוון שהבין שהיא אינה שייכת לו .עמ

במדרש
1

מובא מקור נוסף לגבי יוסף: "את מוצא בשעה  
שיצא יוסף למלוך על מצריים היו בנות ישראל מציצות 
עליו דרך החרכים והיו משליכות עליו שירין וקטלין 
ונזמים וטבעות כדי שיתלה עיניו ויביט בהן, אעפ"כ לא 

אמר לו הקב"ה אתה לא תלית עינך היה מביט בהן." 
חייך שאתה נותן לבנותיך צעידה )=פרשה(  -והבטת בהן

 בתורה, והיא פרשת בנות צלופחד, שזכו לנחלה. 
 –מסיפור זה עולה שאלתו הגדולה של ה"אבן עזרא "  

שתמה כיצד יכולה התורה לצוות על אדם "לא תחמוד" 
 ?,והרי מקורו במחשבת האדם .
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שכשם שכפרי לא יעלה על דעתו  -א"וביאר ה"אבן עזר
לישא בת מלך מכיוון שיודע בבירור שדבר זה אינו בר 
ביצוע כלל, כך דורשת התורה מן האדם בעניין "לא 

 תחמוד" .
על האדם להביא עצמו למצב שרכושו של השני לא יהיה 

 קיים בתחום השגתו כלל וממילא לא יבוא לידי "חמדה" .
ה שבין הדיבר הראשון אפשר להבין זאת גם דרך הזיק

 "אנוכי ה' אלוהיך"  לבין הדיבר האחרון "לא תחמוד" .
לא יאם האדם יבין בכול מאודו שהכול מהקב"ה אז ממ

שמה שה' הביא לנו שייך לנו ,ומה שלא כנראה לא  ,נדע
 צריך להיות שלנו .

 למידת "העין הטובה".-שבעזרת ה' נזכה 
 ונדע להבדיל בין הטוב לרע.
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 ספר
 שמות

 
 
 

 
שלא יהא מלבושך של  -"וכבדתו" 

 שבת כמלבוש של חול, 
 שלא יהא הילוכך  -"מעשות דרכיך" 

  [ג"קי ]שבת,  של שבת כהילוכך של חול
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 שמות פרשת

 אלי טרפה 

 
ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו הבה " 

והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם נתחכמה לו פן ירבה, 
1הוא על שונאנו ונלחם בנו ועלה מן הארץ

 ." 

חז"ל אומרים
2

, שלושה אנשים היו שותפים לעצת 
 ההתחכמות לעם ישראל והם: בלעם, איוב, ויתרו.

ישראל היו משועבדים למצרים כפי הגזרה של ברית בן 
הבתרים, שנאמרה לאברהם אבינו. בברית בן הבתרים ה' 

ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם אברהם: "אמר ל
3ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה

." 
כאשר בלעם יעץ את העצה הנוראה לשעבד את עם ישראל 
למצרים, הוא פעל בניגוד לטבע שלו. חז"ל אומרים על 
בלעם שהיה בעל רוח גבוהה. היינו מצפים שכאשר פרעה 

", כלומר ום ממנוהנה עם בני ישראל רב ועצאמר לבלעם "
כאשר פרעה משתף את בלעם בחששות שלו שעם ישראל 
משתלט על הארץ שלו )מצרים(. היינו מצפים שבלעם 
יזלזל בסכנה הזו, מכיוון שבלעם היה גאוותן ובטוח 

 -שיכולותיו בלתי מוגבלות ויסמוך על פיו שיוכל לקללם
כדי שברגע שבו הם יהוו איום על העם המצרי, הוא 

ללותיו. לפי זה כאשר בלעם נתן את העצה ישמידם בק
לפרעה שיעשה הכל כדי למנוע את הסכנה, הוא בעצם פעל 

 בניגוד לטבע השחצני שלו, 
אם כן כיצד יתכן שאיש כזה שמע את הצעתו של בלעם 
לפרעה לדון את עם ישראל באש ובמים ושתק? וכיצד יתכן 
שאיש כזה שותק כשהוא רואה את המעשה האכזרי של 

 השלכת ילדים יהודים ליאור. 

                                                           
 י'-שמות א', ט' 1
 מסכת סוטה דף י"א 2
 ג"י, ו"ט בראשית 3
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גם יתרו פעל בניגוד לטבע שלו, יתרו היה סמל האמת 
של מדיין. והצדק, הוא היה כהן מדיין, כלומר איש המוסר 

התורה מספרת שכאשר בנותיו של יתרו חזרו מהשקיית 
הצאן בבאר, מוקדם יותר משהן היו רגילות, שאל אותן 
אביהם כיצד הצליחו הפעם לחזור יותר מוקדם. בנותיו 

דלה  להאיש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דהשיבו לו: "
4לנו וישק את הצאן

ואיו, למה ". תגובתו של יתרו הייתה: "
5זה עזבתן את האיש, קראן  לו ויאכל לחם

". במקרה הזה 
מופיע יתרו כמכיר טובה וכמכניס אורחים וכמעוניין 
לגמול למשה על הטובה שעשה לו ולבנותיו. התורה 
מספרת עוד שכאשר יתרו ראה את משה במדבר, שופט 
לבדו את עם ישראל, אמר לו שאם ימשיך כך לשפוט את 

סופו ליפול מרוב עומס וגם  העם לבדו מהבוקר עד הלילה
 העם יסבול מהמצב. 

המצב הזה מראה לנו שאין חכמה ואין עצה ואין תבונה 
 נגד רצון ה'.

ה' גזר בברית בן הבתרים שעם ישראל יתענה במצרים, 
 וגזרת ה' חייבת להתקיים גם בניגוד לטבע של המציאות. 

  

                                                           
 ט"י, ב"י שמות 4
 כ, ב שמות 5
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  וארא פרשת
 עובדניב 

 

בפרשתנו ,מסופר על שבע המכות הראשונות מתוך עשרת 
 מכות מצרים: דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד.

בעיון בפרשה עולה השאלה מדוע הקב"ה בחר להנחית 
עשר מכות על מצרים כאשר יש בכוחו להנחית מכה קשה 

שתפיל את מצרים ותשכנע אותם לשחרר את בני  אחת
 ישראל?

מדרש רבה
1

מתחילה, כשביקש " מחזק שאלה זאת: 
הקב"ה להביא מכות על מצרים, מכת בכורות אמר להביא 
תחילה... אמר הקב"ה אם אביא עליו מכת בכורות 

משלחן, אלא מביא אני עליו מכות אחרות  -תחילה
 ."תחילה

מתברר מדברים אלו שהקב"ה לא רצה שפרעה ישחרר ישר 
לקח את העם  את בני ישראל אלא קודם לכן רצה ללמד

 המצרי מדוע עשה זאת?

בעיון בספרו של  הרב משה גרילק "פרשה ופשרה
2

 "
 ובמקרא נמצא תשובה מפתיעה לכך:

פרעה אמר "לא ידעתי את ה'...מי ה' אשר אשמע 
בקולו'"}ה,ב{פרעה לא מכיר במציאות ה' בעולם ובכוחו 

 שחרר את בני ישראל.לשל הקב"ה 
 רת  אותה אימרה:כמספר עשרת המכות חוז עשר פעמים

מצרים כי אני ה' וידעו"
3

כי אני ה' תדעו "בזאת", 
4

 ,"

כי אין כה'תדע למען "
5

כי אני ה' בקרב  תדע"למען ", 

                                                           
 י"ח,הרבא שמות  1
 175-176פרשה ופשרה עמ'  2
 שמות ז,ה 3
 שמות ז,י"ז 4
 שמות ח,ו 5
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הארץ
6

כי אין כמוני בכל הארץתדע "בעבור ", 
7

"למען ", 

כי לה' הארץ תדע
8

כי אני ה' וידעתם"", 
9

 תדעון"למען ", 

אשר יפלה ה' בין מצרים ובין ישראל
10

מצרים כי  וידעו"", 

אני ה'
11

מצרים כי אני ה' וידעו"", 
12

" 
עשר  פסוקים אלו מסבירים לנו שמצרים לא הוכתה

במספר זה כדי לגאול את בני ישראל אלא הוכתה  פעמים
כיוון שהקב"ה רצה להפגין נוכחות, ללמדה לקח שכולם 
ידעו מי הוא ומי כוחו. ניסי מצרים באו לחזק בתודעה של 

כדי שלא יחזור מצב ) א מלך כל הארץ.כל אדם כי ה' הו
מביש ומזלזל שבו ישאל איזה פרעה בגאווה "מי ה'...לא 

  .(ידעתי את ה'"

                                                           
 שמות ח,י"ח 6
 שמות ט,י"ד 7
 שמות ט,כ"ט 8
 שמות י,י"ב 9

 שמות י"א,ז 10
 שמות י"ד,ד 11
 שמות י"ד,י"ח 12
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 בא פרשת

 בן עלמו

 
ויהי בחצי הלילה, וה' היכה כל בכור בארץ מצרים מבכור "

 "1...פרעה היושב על כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור
בכורות היא המכה העשירית והאחרונה אשר ה'  מכת

 היכה את המצרים.
 נשאלות שתי שאלות:

 הקדוש ברוך הוא היכה דווקא את הבכורות? מדוע .1

שכל הבכורות מתו באותו זמן וגם פרעה היה  ,כתוב .2
 פרעה לא מת בזמן שכל הבכורות מתו?. מדוע בכור

 

הבכורות היו בעבר הילדים החשובים בבית. הם היו  .1
לים את רוב הירושה וגם היו נקראים ילדים מקב

קדושים מה שהבכורות היהודיים לא היו נקראים כי 
 הם היו צריכים לעבוד את ה'.

כה את הבכורות כי הוא ידע שזה יזעזע את הה' 
  המצריים.
הם הלכו  ,למותשנגזר עליהם כשהם שמעו  ,הבכורות

לפרעה וצעקו לפניו שישחרר את העם היהודי אבל זה 
לא עזר והם מתו כשה' היכה את המצריים במכה 

 האחרונה, מכת בכורות.

יש עניין שפרעה היה צריך לראות את הניסים בשביל  .2
שיידע שיש בורא לעולם ושהעם שהוא מחזיק הוא 
עם של ה' והוא צריך לשחרר אותם וגם שיחזור 

למען תדע כי אין מין בו, כמו שנאמר: "בתשובה ויא
 ".2כה' אלוקינו

 

                                                           
 שמות י"ב, כ"ט 1
 שמות ח, ו 2
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במכת בכורות בולטת השגחת ה' על ישראל שדווקא אותם 
הציל. בסוף פרשת בא מוזכרת מצוות פדיון הבן וטעמה 
לזכור את הנס שבכורי ישראל ניצלו כפי שאומרת התורה: 

והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת ואמרת אליו "
הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים. ויהי כי בחוזק יד 

הקשה פרעה לשלחנו ויהרג ה' כל בכור בארץ מצרים 
מבכור אדם ועד בכור בהמה על כן אני זובח לה' כל פטר 

 "3רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה

 
שנזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא ,למלך העולם ושנבין 

 את ייעודנו בעולם הזה כעם אחד וחזק, עם ישראל.

  

                                                           
 "טו-שמות י"ג, י"ד 3
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  בשלח פרשת
 אור הלל

 
בפרשת בשלח מסופר על זה שה' הוציא את בני ישראל 
ממצרים. כשיצאו בני ישראל אל המדבר וגילו שהמצרים 
רודפים אחריהם, אמרו בני ישראל ''טוב לנו עבוד 

 עדיף היה לנו להישאר במצרים להיות עבדים.–במצרים'' 

להיות שבני ישראל אומרים דברים כאלה רגע איך יכול 
שנים  210אחרי שיצאו ממצרים. במצרים העבידו אותם 

בעבודת פרך שוחקת עצמות, איך יכול להיות איך הם 
רואים במצב שהם נמצאים בו עכשיו כפחות טוב  מהמצב 

 שהיו במצרים בעבדות ?
לזה יש רק סיבה אחת ברורה: בעבדות הם קיבלו את 

יסיים שהם צריכים, הם קיבלו אוכל מים התנאים הבס
 לישון תחת קורת גג בלי דאגות .

במצרים לא היו צריכים להחליט איך יבלו את היום ולא 
היו צירכים לדאוג  מאיפה להביא מים כי קיבלו 

 מהמצרים.
המילה מצרים שורשה 'מצר' מלשון מקום צר, בני ישראל 

ן אחריות סביבה שהיא תחומה ומוגבלת. ובחירות יש המו
 לדאוג לעצמך ולאחרים, אז לכן העדיפו להישאר שם. 

כל שינוי בחיים הוא מפחיד, קשה ללכת לקראת משהו 
חדש כמו להתחתן לעבור לעיר חדשה בית הספר חדש 
להתגייס לצבא, יש אומרים שאפילו עובר מפחד ממה 

 שמחכה לו בחוץ.
כח ההרגל שנגדו אנחנו צריכים להילחם הוא בעיה מאוד 

דולה הוא עוצר אותנו מלהתקדם בחיים, לא לקחת ג
 החלטות ולהישאר במקום הישן והבטוח.

כדי להתמודד עם פחד השינוי, אדם צריך לשאול את עצמו 
כמה פעמים מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לו אם הוא 
יקבל את ההחלטה או לשאול האם בעוד עשר שנים 

ה לעצמו אתאכזב מעצמי שלא עשיתי את זה ? וכך יענ
 תשובה טובה.
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והעיקר שהאדם יבין שהכל זה מה' וה' מלווה אותי וכל 
מה שיקרה לי  זה רק לטובתי וכמובן שהכל תלוי גם 

 בתפילות לה' 
שנזכה בעזרת ה' להאמין בה' ולהבין שהכל ממנו ולא 
לעצור את עצמנו ולא לפחד אף פעם מהתחלות חדשות 

 ומדברים חדשים.
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 יתרו פרשת
 הרב ניר אליה כהן

 
 "אשר הוצאתיך מארץ מצרים"

המצוה הראשונה בספר המצוות של הרמב"ם היא מצות 
האמונה שמקורה בפסוק 'אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך 

 מארץ מצרים מבית עבדים'.
בהקדמתו לעשרת הדיברות כותב ר' אברהם אבן עזרא: 

ר' יהודה הלוי מנוחתו כבוד למה הזכיר 'אנכי ה' 'שאלני 
אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים' ולא אמר 'שעשיתי 

 .שמים וארץ ואני עשיתיך'
תשובתו של הראב"ע היא שרק יחידי סגולה וחכמים 
מופלאים יכולים לחקור ולבסס את האמונה על בריאת 
העולם. לכלל העם יקל להגיע לאמונה בה' דרך יציאת 

ם שראו  וחוו. מדבריו נראה, כי המדרגה הגבוהה מצרי
יותר היא ביסוס האמונה על החקר והשכל, אלא שהתורה 

 דיברה לעם כולו.
לעומתו, כשר' יהודה הלוי שם שאלה זו בפיו של מלך 

'והלוא היה לך לומר, היהודי, כי אתה מאמין בבורא כוזר: 
 , משיב החבר באמצעות משל מלךהעולם ומסדרו ומנהיגו'

הודו כי נהג כפי שהתגלה ה' לישראל בעשרת הדיברות: 
'אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אמר 
אנכי בורא העולם ובוראכם... אשר התברר אצלם המעמד 
ההוא בראות עיניהם ואחר כן הקבלה הנמשכת שהיא 

 .'1כמראה העין
בניגוד לראב"ע, ר' יהודה הלוי לא רואה בביסוס האמונה 

התגלות שביציאת מצרים מדרגה נחותה להמון, אלא על ה
זו הדרך הראשית לבירור האמונה, ואין כאן מקום 

 להאריך.

                                                           
 כוזרי, מאמר ראשון, יב;כה 1
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תשובה נוספת בכיוון אחר מלמדנו רבינו בחיי, בספרו כד 
הקמח ערך 'צדקה', שם הוא מדבר על ערך פדיון שבויים, 

 וזו לשונו: 
ה 'ואפשר לומר כי לגודל המצוה שיבח הקב"ה את עצמו ב

בדיבור ראשון של אנכי...אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא 
אמר אשר בראתי שמים וארץ כי רצה להזכיר...מצות 
פדיון שבויים של שישים רבוא יותר מן הפלא העצום של 

 .בריאת העולם והוא יתברך ציוונו והלכת בדרכיו'
לפי דבריו, 'אשר הוצאתיך מארץ מצרים'  לא משמש 

אלא יש כאן תיאור מעשה ה',  נימוק למצוות האמונה,
פדות ישראל ממצרים, על מנת שנידבק בדרכיו. תכלית 
האמונה שנלך בדרכיו הטובים 'מה הוא רחום אף אתה 

 רחום מה הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים'.
הרב אברהם יצחק הכהן קוק בפירושו לסידור 'עולת 

ראיה'
2
 מפתח זאת פיתוח נוסף. 

ר כך את מצות האמונה: 'המצוה הסמ"ג  בעשין, א מגדי
הראשונה להאמין כי אותו שנתן לנו את התורה בהר סיני 
ע"י משה רבינו הוא ה' אלקים שהוציאנו ממצרים וזהו מה 
שאמר בשעה שנתן את התורה 'אנכי ה' אלקיך אשר 

 הוצאתיך מארץ מצרים'.
בהתגלותו אלינו במתן תורה אמר ה' כי אנכי נותן התורה 

 לקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.הוא הוא ה' א
לאור זאת, מבאר הרב קוק כי יציאת מצרים ומתן תורה 
וכל העניינים הנולדים מזה הם בכלל מצות האמונה והרב 

'שהוא משגיח בענייני בני אדם ורוצה בהנהגתם מפרט: 
הטובה והמיושרת ושהעוול רע בעיניו... ושהוא שומע 

ישראל ושהוא  תפילת הצועקים אליו כי שמע נאקת בני
שומר הברית לאוהביו... כמו שקיים הבטחתו אל האבות... 
ומנתינת התורה שבה חוקים ומשפטים צדיקים בין 

                                                           
 עולת ראיה א, עמ' שלז 2
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בפעולות האדם והנהגתו בין רעיו ועמו ומשפחתו ובין 
 .'3בהנהגת עצמו וסדרי מחשבות לבבו

מצות האמונה אינה רק האמונה שיש בורא לעולם אלא 
דרכי ה' ומשפטיו הישרים,  היא מלאה בתוכן של הכרת

שתביאנו לידי 'ויורנו מדרכיו ונלכה בארחותיו', כן יהי 
 רצון.

 

  

                                                           
אלקים' , עקבי  הרב קוק הרחיב והעמיק ביסוד זה במאמרו 'דעת 3

 הצאן.
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  משפטים פרשת
 עידו שלום

 
עין תחת עין שן תחת שן יד תחת בפרשתנו כתוב הפסוק: "

1יד רגל תחת רגל
 דרכים לפרש: שתייש  ,פסוק זהאת  ."

כפשוטו, אם אדם פגע לך בעין עונשו הוא הראשונה, 
 שיפגעו לו בחזרה בעינו.
הכוונה לממון. אם פגעת לאדם  -השניה," עין תחת עין"

 בעין, אתה תשלם את שוויה של אותה העין.
י תהפירוש הראשון של פשוטו כמשמעו קשה מאוד מש

 סיבות:
האחת, האם התורה רוצה שננקום? הוא עשה לי אז אני 

 רה?אעשה לו בחז
והשניה, במקרה שאדם כבר עיוור בעין אחת ופצע אדם 
אחר בעינו, האם זה הגון שיפגעו לו כנקמה גם בעין 

 השנייה ויעוורו אותו לחלוטין ?!
 דרכים: 3הגמרא וחז"ל עונים על קושיות אלו ב

הראשונה, שהכוונה בפסוק זה לממון, כלומר אם אדם פגע 
 של אותה העין בעינו של אדם אחר, הוא ישלם את שוויה

 ביחס שוויו של עבד הנמכר בשוק עם עין אחת.

2דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"השנייה, התורה 
" 

ולא יתכן שהתורה תצווה לפגוע באדם אחר ללא תועלת 
ולכן רצתה התורה שהניזק ירוויח לכל הפחות את  כלל.

 ללא מטרה לפגוע במזיק. ,תשלום הנזק
למשה מסיני. כאשר הקב"ה אמר והשלישית היא הלכה 

למשה את פסוק זה הוא התכוון ל"עין תחת עין" במובן של 
ממון. המילה "תחת עין" מדגישה את העובדה שמדובר 

 ., כלומר במקום העיןבממון ולא בעין ממשית

                                                           
 שמות כ"א, כ"ד 1
 משלי ג, י"ז 2
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דרכיה דרכי "לסיכום אנו לומדים מפסוק זה שהתורה 
ם ואין בכוונתה שאדם ינקו "נועם וכל נתיבותיה שלום

באדם אחר שהזיק לו בכל דרך במיוחד פיזית, אלא לטפל 
 בכל מקרה לגופו בדרכים הגיוניות וללא נקמה. 
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  תרומה פרשת
 אפיק גואטה

 
 פרשתנו פרשת תרומה, מהי בעצם תרומה?

 .היא נתינה -פרוש המילה תרומה
טובה אחרי שאדם נותן מעצמו, הוא מרגיש הרגשה 

וסיפוק. ניתן לומר שכשאדם נותן מעצמו הוא מרגיש טוב 
זאת אומרת נתן ה כל כך, שהוא גם מקבל מזה שנתן. אך מ

 וגם קיבל? הרי אם נתן מה הוא מקבל בעצם?
כשאדם נותן מעצמו, הוא בונה את האישיות שלו, בכך 
שנותן ומרגיש טוב עם עצמו. כך לדעתי, הוא גם ממשיך 

משך היום. בורא עולם רוצה לראות במעשיו הטובים בה
א עולם את הלב שלנו, אני שואל את עצמי איך יראה בור

 את הלב שלנו דרך "הצדקה"?
על ספר שמות ושם הוא  "ילקוט לקח טוב"ראיתי בספר 

בורא עולם רוצה לראות את הלב שלנו בכך  :כותב
שנתרום, לאו דווקא בדברים גשמיים כגון: אוכל, בגדים, 

אלא בדברי קודש, כגון: קנית ספרי לימוד,  .'צדקה וכו
 ספרי תורה, גמרות, גמילות חסדים ועוד.

מכיוון שהזכרנו גמילות חסדים, נדגיש שאדם חייב 
להפריש מעשר משכורות ועוד, ובכל חודש שמקבל את 
המשכורת שלו יעשר אותה ויעשה ארוחת צהריים מספקת 

ל/כסף( בכולל לאברכים, כך אתה גם תורם בגשמיות )אוכ
וגם ברוחניות בכך שהברכות של האוכל לזכותו והצלחתו, 
בנוסף לכך האברכים לא יצטרכו באמצע לימוד תורה 
לצאת לבית בשביל לאכול ואז יחזרו לכולל, הם נשארים 
בכולל אוכלים ואז ממשיכים בלימוד, כך הם לא מבזבזים 

 זמן ולומדים יותר.
 

1תוכםועשו לי מקדש ושכנתי ב" -בפרשתנו כתוב
" 

                                                           
 שמות כה, ח 1
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ולא  "בתוכם"מכאן נשאלת השאלה, למה שכנתי 
? למה שבורא עולם ישכן בתוכנו? הרי לבורא "בתוכו"

, בורא עולם לא "עת מקרא"דעולם יש כבר מקדש. רשום ב
רוצה שנהיה במקדש "בתוכו", אלא בתוך כל אחד ואחד, 

 על האדם. הובכך השכינה תשר
 דם למקום""בין א בורא עולם לא רוצה שנעבוד רק אותו

לעזור אחד לשני, לזולת,  -" ן אדם לחברויבגם "אלא 
 לציבור, "ואהבת לרעך כמוך".
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  תצוה פרשת
 שי ויסבלום

 
ויקחו אליך שמן זית זך כתית הפרשה פותחת בציווי "

1למאור, להעלות נר תמיד
". המדרש רבה לפרשת תצוה 

זית רענן יפה פרי תאר " מירמיהו:)פל"ו( פותח בפסוק 
2קרא ה' שמך

". ומיד שואל המדרש וכי לא נקראו ישראל 
אלא כזית הזה בלבד? ומביא דוגמאות לכך שישראל 
קרויים כגפן, תאנה, תמר, אגוז ועוד. מדוע מדגיש הנביא 

את עניין הזית? ועונה המדרש מספר תשובות  אדווק
והשמן אינו "כל המשקין מתערבים זה בזה  ובניהן:

מתערב אלא עומד, כך ישראל אינם מתערבים עם העכו"ם 

שנאמר בדברים
3
 "ולא תתחתן בם". 

הרב שלמה גורן זצ"ל בספרו "תורת המקרא", במאמר 
לפרשת תצוה, מביא הבחנה נוספת בעניין הייחוד של עץ 
הזית ביחס לשאר האילנות. הזית הינו אילן שאינו מקבל 

דו. כפי שמופיע בירושלמיהרכבה, אלא שומר על ייחו
4

על  

5בניך כשתילי זיתים סביב לשלחנך" הפסוק מתהילים
": 

מה זיתים אין בהם הרכבה, אף בניך לא יהא בהם פסולת. 
נמצינו למדים שהזית הוא יחיד בין האילנות, שאי אפשר 
להרכיב אותו על אילנות אחרים, ואין אפשרות להרכיב 
אילנות אחרים עליו. כך הם בני ישראל, הם חייבים 

כמו  לשמור על ייחודם ולא להתערב עם עמים אחרים,

                                                           
 ויקרא כ"ד ב' 1
 ט"ז ירמיהו י"א, 2
 ג' דברים ז', 3
 כלאים, פ"א, ה"ז 4
 ג' תהילים קכ"ח, 5
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אבדיל אתכם מן העמים להיות לי ו" שנאמר בויקרא
6לעם

." 
ישראל -ממשיך הרב גורן זצ"ל ומעיר שגם בנוגע לארץ

קיימת תכונה זו, גם ארץ ישראל אינה מקבלת עמים 
 כוכבים בקרבה, אלא את עם ישראל בלבד.-אחרים, עובדי

מסכם הרב גורן זצ"ל כי עץ הזית ניחן באותה תכונה 
ם אינם סובלים ה –משותפת לעם ישראל ולארץ ישראל 

"זית רענן יפה  –ערבוביה, אלא הם בעלי מיוחדות עצמית 
 פרי תאר קרא ה' שמך".

ונכון להוסיף בעניין זה, את דברי הנצי"ב בפירוש העמק 
דבר על הציווי "ויקחו אליך שמן זית" שבפרשתינו. מעיר 

אור התורה הוא תכלית המשכן והשראת שכינה  הנצי"ב כי
הארון בו נמצאים  –בישראל. וזה ע"י שני כלים עקריים 

התורה שבכתב והקבלה בע"פ. והמנורה  –הלוחות 
המסמלת את כוח הפלפול והחידוש בתורה. דוגמא לכך 
מצינו  בגמרא בברכות נ"ז, "הרואה שמן זית בחלום יצפה 

 למאור תורה".
וי בו פותחת בפרשתנו, בזית ובמנורה א"כ המיוחד בציו

הינו בכך שנמצא בהם רמז ליחודם של עם ישראל ושל 
  ארץ ישראל וסמל לתורת ישראל.

  

                                                           
 כ"ז ויקרא כ', 6
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  כי תשא פרשת
 הרב אריאל יוספוף

 
השבת אנו נפגשים עם חטא העגל. חטא איום ונורא. עד 

דימתה אותו ככלה המזנה  1כדי כך החטא נורא שהגמרא
אשר ראה   עם ישראל  תחת חופתה. ואנו מבקשים להבין,

 'זה עכשיו את מעמד הר סיני, שיא השיאים של התגלות ה

יתברך, דור דעה שחווה את כל האותות והמופתים 
במצרים, לרבות קריעת ים סוף, איך הוא נופל בחטא 

 .העגל? מאיגרא רמא לבירא עמיקתא
רי: כאשר יצאו ישראל ממצרים היו מסביר זאת הכוז

ט שערי טומאה. ובכדי להגיע למעמד הר סיני היו "במ
יום כדבר ה'  50צריכים להגיע לשער ה"נון". וכל זה בתוך 

י "ומסביר רש האלוקים.." תעבדון את" אל משה בסנה
אנו יודעים כי   דרגות ליום. 2במקום לסוף נ ימים, היינו 

לכל אדם שבועות ולפעמים כ לוקחת "עבודה על מידה בד
חודשים ואף יותר! זה לא הגיוני לטפס שתי מדרגות 

בכדי שיצליחו היתה חייבת להיות פה התערבות   ביום!

ולכן כאשר הגיעו למעמד הר סיני, חזרו שוב   .אלוקית

  .למקום האנושי שהיו בו ולכן נפלו בעגל. עכשיו הכל ברור
.. בניית המידות קפיצת מדרגות לא תיתכן ומזמינה נפילות

שלפעמים בעיני   שבנו נעשית שלב אחר שלב, בקטנות,

ולא  "ערך"עצמנו נראית ללא משמעות.. שזה רק ב

 ..מושלם

עלינו לדעת שכל צעד קטן לאדם הוא צעד גדול לאנושות. 

ים היא "כל צעד וכל התקדמות וכל התמקצעות בפקל
משמעותית מאוד עבורי, גם אם כעת זה נראה קטן ולא 

 .שובח

                                                           
1
 ב ,שבת פח 
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כאשר אנו רוצים לעלות במעלות הקדושה והיראה עלינו 
תמיד לזכור שאין לדלג על שום מדרגה ולהעריך כל 
התקדמות גם אם היא נראת פחותה בעיננו. היא חשובה 
ורצויה בעיני ריבונו של עולם. זהו הקצב הנכון של החיים. 
שלב אחרי שלב מדרגה אחרי מדרגה. שאם לא כן עלולים 

 ...אנו לקרוס

  .יהי רצון שנזכה לאור באורה המיוחד של פרשתינו
 שבת שלום ולב שמח 

 .אוהבכם אריאל
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  ויקהל פרשת
 צביקה תמרי

 
הרב  בספר "תורת המקרא", בדרשה לפרשת ויקהל, מביא

א"ר שמואל בר נחמני : "גורן את דברי הגמרא בברכות
שם חכמתו נקרא. בשעה שאמר לו א"ר יונתן: בצלאל על 

הקדוש ברוך הוא למשה: לך אמור לו לבצלאל עשה לי 
משכן ארון וכלים, הלך משה והפך ואמר לו: עשה ארון 
וכלים ומשכן. אמר לו: משה רבינו מנהגו של עולם אדם 
בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים ואתה אומר עשה לי 

היכן אכניסם?! ארון וכלים ומשכן, כלים שאני עושה ל
שמא כך אמר לך הקב"ה: עשה משכן ארון וכלים. אמר לו 

1ל היית וידעת-שמא בצל א
". ומביא הרב גורן את קושיית 

החת"ס
2

ממה שמובא בטור  
3

שהסיבה שקוראים פרשת  
כ"ה כסלו נגמרה מלאכת -הנשיאים בחנוכה היא משום שב

בר"ח ניסן,  רק המשכן, ולמרות שבפועל הקימו את המשכן
השאירו אותו מפורק בין כ"ה כסלו לר"ח ניסן. ושואל על 
כך החת"ס שאם כן, עדיין קשה שאלת בצלאל המוזכרת 

, שהרי בגמרא, להיכן הכניסו את הכלים בתקופת הביניים
ממילא המשכן לא היה בנוי במשך התקופה הזו, אז לא 

 היה לכאורה מקום שניתן להניח בו את הכלים.
ץ קושייה זו אך הרב גורן דוחה את תשובתו החת"ס מתר

שימשו הם שומתרץ אחרת. הוא מוכיח שבגדי השרד 
לכיסוי הכלים בתקופה שבין כ"ה כסלו לר"ח ניסן. כל 
השאלה של בצלאל היתה רק לגבי הזמן שלפני עשיית 
הכיסויים, בגדי השרד. בשלב זה, אילו הכלים היו נבנים 

אותם.  ניתן לאכסן בולפני המשכן באמת לא היה מקום 

                                                           
1
 נה ע"אברכות  

2
 תשובות, או"ח קפח 

3
 או"ח סי' תרפד 
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אך לאחר שכבר נעשו בגדי השרד, ברור שהכלים פשוט 
 כוסו על ידם ואין שאלה היכן לאכסנם.

יש לשאול: הגמרא משבחת את בצלאל על חכמתו לפי זה 
אבל יוצא שבסופו של דבר בצלאל טעה! הרי בסופו של 
דבר המשכן לא הוקם עד יותר משלושה חדשים אחרי 

יים כוסו הכלים בבדי הבד. אז איך שנגמרה מלאכתו ובינת
זה שדבריו של בצלאל מהווים מקור לחכמתו אם הם 

 נכונים?! לאהתבררו כ
עוד יש לשאול: הגמרא אומרת שבצלאל נקרא על שם 

ל היית וידעת. אבל -חכמתו, כי משה אמר לו: שמא בצל א
ל הוא בדיוק הבן אדם שלא זקוק -הרי מי שהוא בצל א

ה את האמת. החכם הוא ”ע מהקבלחכמה, שהרי הוא שומ
ה, אז לכאורה השם ”זה שיודע מבלי ששמע ישירות מהקב
 "בצלאל" ממחיש את ההפך מהחכם!

ניתן לענות על השאלות האלו בכך שנסביר שהחכמה של 
בצלאל לא מתבטאת ביכולת לוגית מיוחדת, ולא זה מה 
שמנסה המדרש להראות. החכמה של בצלאל היא ביכולת 

וונתו של הקב"ה. המדרש רוצה להראות שלו לכוון לכ
שבצלאל, בסייעתא דשמיא שליוותה אותו, כיוון לרצונו 
של הקב"ה, כמו במקרה זה שכיוון לסדר שהקב"ה אמר 
למשה. לא משנה מאיזו סיבה )שאמנם התבררה כלא 
נכונה בסוף(, אבל המסקנה היתה אמת. משה הפך את 

טעות( הסדר כשהורה לבצלאל )אולי בכוונה ואולי ב
ובצלאל, אמנם בלוגיקה שגויה, עלה על כך, ולכן משה 

ל, כי למרות שמבחינה לוגית -שואל אותו שמא היה בצל א
לא מתחייב כפי שאמר בצלאל, עדיין זה באמת מה 
שהקב"ה אמר למשה, וזאת יכול לומר רק מי ששמע את 

 ל.-דברי הקב"ה למשה, כלומר שהיה בצל א
ניינת למושג החכמה. אנו לפי האמור, יש כאן הגדרה מע

רגילים לחשוב שהאדם החכם זהו אדם עם כישרונות 
, למשל אדם עם יכולת לוגית מאוד יםמיוחד יםקוגנטיבי

מפותחת. נשים לב שלפי הגמרא, בצלאל נחשב לחכם 
במיוחד למרות העובדה שהוא טעה מבחינה לוגית. לפי 
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הגמרא יוצא שחכמה הינה היכולת לכוון לרצונו של 
ה. אולי זה מה שרוצה הגמרא ללמד אותנו בכך הקב"

שהיא אומרת שבצלאל נקרא על שם חכמתו, למרות 
ל לא זקוק לחכמה. האדם -שלכאורה מי שהוא בצל א

שמלא בחכמת האמיתית, חכמת התורה, הוא החכם, 
אפילו אם מבחינת הכישרונות המולדים שלו אינו מצטיין. 

דירים את זאת משום שלא כישרון זה או אחר הם שמג
החכמה אלא מי שלמד את חכמת הקב"ה שהיא החכמה 

 .ל-וזכה להסתופף בצל א האמיתית
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  פקודי פרשת
 קופלדבן ציון הרב 

 
"ויהי נעם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו 

פירוש לפסוק והסבר מדוע אומרים   "1ומעשה ידינו כוננהו
 זה לפני שמקיימים מצווה.פסוק 

פרשתנו, שהיא האחרונה בספר שמות, מתארת את 
ותכל השלמת בניית מרכיבי המשכן וכליו, ואת הקמתו."

כל עבודת משכן אהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר 
. 2..."ציווה ה' את משה כן עשו, ויביאו את המשכן אל משה

בהמשך התורה מפרטת בקצרה, מה הם חלקי המשכן 
 וכליו שבני ישראל עשו והביאו אל משה.

ככל אשר בשני הפסוקים האחרונים, התורה מסכמת: "
ציווה ה' את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה, 
וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה 

 ".ה', כן עשו, ויברך אותם משה
 מה היא הברכה שבירך אותם משה בהזדמנות הזו?

אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה : "שמפר רש"י
ידיכם. ויהי נעם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו 
ומעשה ידינו כוננהו, והוא אחד מי"א מזמורים שבתפילה 

 .3"למשה
אולי צריך להסביר את דברי רש"י כך: כאשר משה רוצה 
לברך את עושי מלאכת המשכן, הוא מעוניין לברך אותם 

ה שהם עשו לבניית המשכן וכליו, תשרת את שהמלאכ
המטרה שבשבילה הם עשו את המלאכה. ומה היא אותה 
המטרה? שהמשכן ימלא את תפקידו ככלי להשראת 
השכינה בישראל. על כן היה משה צריך לברך אותם ברכה 
כזו שמשמעותה תהיה: "יהי רצון שתשרה שכינה במעשי 

                                                           
 , י"זתהילים צ' 1
 ל"ג -ל"ב שמות ל"ט,  2
 שמות ל"ט, מ"ג ד"ה ויברך אותם משה 3
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וק: "ויהי נעם ידיכם" ואת בירכתו זו הוא אמר להם בפס
ה' אלוקינו עלינו, ומעשה ידנו כוננה עלינו, ומעשה ידינו 

 כוננהו". 
על פי מה החליט רש"י שמשה ברך אותם דווקא בפסוק 
הזה? על כך הוא עונה בהמשך דבריו: "והוא אחד מי"א 

את רוב המזמורים שבספר  מזמורים שבתפילה למשה".
עם שמו של  תהילים חיבר דוד המלך, ולכן רובם מתחילים

דוד. ואם יש מזמור שמתחיל עם שמו של דוד, והמזמור 
שאחריו מתחיל ללא שם מחברו, על פי רוב גם מזמור זה 
חובר על ידי דוד. וכיוון שבמזמור שלפניו כבר צוין שדוד 
חיברו, שוב אין תמיד צורך לציין שוב במזמור שלאחריו 

. שדוד חיברו. אולם למזמורי תהילים מחברים נוספים
למשל את מזמור מ"ב חיברו בני קורח, ועל כן הוא פותח: 
"למנצח משכיל לבני קורח". או למשל את מזמור נ' חיבר 

מזמור . אדם בשם אסף ועל כן הוא פותח: "מזמור לאסף"
צ' שבספר תהילים מתחיל במילים: "תפילה למשה איש 
האלוקים". חייבים לומר שמזמור זה חיברו משה רבנו, 

א היחיד המוגדר בכל כתבי הקודש בתואר מכיוון שהו
"איש האלוקים". בסוף מזמור צ' מופיע הפסוק שרש"י 
ציטט בפירושו: "ויהי נעם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו 
כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו" וכיוון שפסוק זה אמרו 
משה רבינו במזמור שלו שמופיע בספר תהילים, וכיוון 

שי המשכן וכליו, שיזכו לכך שמשה רצה לברך את עו
שמעשי ידיהם ישמשו את המטרה שבשבילה הם עשו 
אותה, ועל כן רצה לברכם שתשרה שכינה במעשה ידיהם, 
על כן יש להניח שהוא ברך אותם: "ויהי נעם ה' אלוקינו 

 עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו".
                                                                                                                         הפסוק מחולק לשלשה חלקים:             

"ויהי נעם ה' אלוקינו עלינו". בחלק זה אנו מבקשים  .א
שנזכה לכך שתהיה שכינה שורה עלינו בנעימות או 
שנעימות השראת השכינה תהיה עלינו. אחת 
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התוצאות שאנו מבקשים שתהיה לאותה השראת 
 השכינה עלינו היא:

" ומעשה ידינו כוננה עלינו" אנו מבקשים שהופעת  .ב
השכינה עלינו תתבטא, ביו השאר בכך, שהיא תגרום 
להתקיימותם של מעשי ידינו עבורנו, "למען לא ניגע 
לריק ולא נלד לבהלה". מדוע כל כך חשוב לנו שמעשי 

י אנו מעוניינים בחלק השלישי של ידינו יתקיימו? כ
 הפסוק:

"ומעשה ידינו כוננהו". שמעשי ידינו ימלאו את  .ג
מטרתם, ויהוו תשתית להופעת השכינה 
ולהתקיימותה אצלנו ובתוכנו. בבחינת "מעשי ידינו 
כוננו הו". יכוננו אותו יתברך, יקיימו את שכינתו 
באופן קבוע אצלנו ובתוכנו. כמו שבתפילת ההושענא 

רים: "אני והו הושענא" כאשר הכוונה היא מאו אנו
כביכול שה' יושיע אותנו ואף יושיע את עצמו, כך גם 

 כאן "הו" הכוונה היא ה' יתברך.
לפי ההסבר הזה, הפסוק: "ויהי נעם ה' אלוקינו עלינו, 
ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, הוא הברכה 

ן וכליו. הם הכינו הכי מתאימה לברך בה את עושי המשכ
כלים ותשתיות להשראת השכינה, ומשה ברך אותם שיזכו 
לכך שה' יקיים ויכונן את מעשי ידיהם, ושיזכו מעשי 
ידיהם למלא את ייעודם ומטרתם, ושישרתו את המטרה 
שבשבילה הם נעשו, ויזכו עושיהם, שמעשי ידיהם יהוו 

  כלים ותשתית לכונן את שכינתו אצלנו.
ווה מעשית שאנו עושים, נועדה להיות כלי כיוון שכל מצ

ותשתית להשראת השכינה אצלנו ובתוכנו, אנו אומרים 
לפני קיומה את הפסוק: ויהי נעם ה' אלוקינו עלינו ומעשה 
ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו". אנו מבקשים שזו 
המצווה שאנו עומדים ברגע זה לקיימה, שה' יקיים לנו את 

הזה, כדי שמעשה המצווה הזה ימלא את מעשה המצווה 
ייעודו ומטרתו, שיהווה כלי ותשתית לכונן ולקיים את 

 השכינה אצלנו ובתוכנו.
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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
 [ט"קי ]שבת,
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  ויקרא פרשת
 יוסף יצחק

 
פרשתנו עוסקת בסוגי הקורבנות השונים המוקרבים בבית 

 המקדש ותהליך הקרבתם.
הקורבן הראשון הוא קורבן העולה, קורבן זה מוקרב כולו 
על המזבח )חוץ מהעור שלו ששייך לכהן המקריב(, לכן 

 כיוון שכולו עולה למזבח.הוא נקרא עולה 
קורבן זה יכול להיות מן הפרים, מן העזים ומהכבשים ואף 

 מן העוף, תורים או בני יונה.
הקורבן השני הוא קורבן המנחה. קורבן המנחה יכול 
להיות סולת שיש עליה שמן או סולת שמעורבת בשמן או 

ורים שהיא אביב קלוי באש שגם עליה שמים כמנחת בי
 שמן. 

ורבנות הבאים מן החי מזים את דם השחיטה על בכל הק
 המזבח ואח"כ מקריבים את איבריו על המזבח.

בקורבנות המנחה לוקחים חלק מהמנחה ושמים על 
 המזבח.

הקורבן השלישי הוא קורבן השלמים, קורבן זה מקריבים 
ממנו למזבח כמה מחלקי גופו הפנימיים, ואת השאר 

הבשר אוכל בטהרה נותנים ממנו משהו לכהנים ואת רוב 
מי שהביא את קורבן השלמים למקדש, משפחתו, חבריו 
וכל מי שבעל הקורבן רוצה לשתפו באכילת הקורבן וכמובן 

 רק אם הוא טהור.
קורבן זה נקרא שלמים לפי חז"ל מכיוון שעושה שלום בין 
כולם, שהרי חלקים ממנו מוקרבים למזבח לכבודו של 

ם ואת רוב הבשר הקב"ה, חלקים ממנו נותנים לכהני
 אוכלים הבעלים.

הקורבן הרביעי הוא קורבן החטאת, קורבן זה מביאים על 
 החטא שעשו בשוגג.

מביאים אותו רק על חטא כזה שאילו עשה אותו במזיד 
היה חייב כרת או מיתת בית דין, קורבן זה מביאים מן 

 הבקר או מן הצאן. 
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ו קורבן חמישי קורבן האשם, שהתורה מייחסת את הבאת
 לחטאים מסוימים.

אם מתבוננים בפרשה אפשר לראות שכאשר התורה 
מדברת על קורבן העולה, היא מסבירה איך מקריבים 

בקר ואיך מקריבים מן הצאן, וכותבת את סדר העולה מן 
ההקרבה בין אם היא באה מן הכבשים או מן העזים, 
ואילו כאשר מדובר בקורבן השלמים שבא מן הצאן היא 

תהליך ההקרבה של השלמים כשמדובר מפרידה בין 
 בכבשים ובין תהליך ההקרבה כאשר מדובר בעזים.

קורבן עולה שכל בשרו מוקרב למזבח אין הבדל אם ב
 מדובר בקורבן מן הבקר או מן הכבשים והעזים.

אך השלמים שמקריבים מן הקורבן למזבח רק מעט 
שאז מוקרב חלק חלקים, יש קורבן שבא מן הכבשים 

 ק זה לא קיים כלל בעזים.וחלמסוים 
החלק הזה נקרא אליה והוא קיים אצל הכבשה במקום 

 הזנב שקיים אצל העז.
מכיוון שבכבשה יש חלק נוסף שמוקרב למזבח ואינו קיים 
בעז יש צורך להפריד בין רשימת החלקים שמוקרבים מן 

 החלקים המוקרבים מן העז. ןהכבשה ובי
מצעי איתו אנו כיום, כשאין קורבנות, התפילה היא הא

תקבלו לרצון, ייכולים להתקרב לה' שנזכה שכל תפילתינו 
  כקבלתם של הקורבנות על מזבח ה'.
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  צו פרשת
 אדיר דיין

 

1אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
" 

השל"ה הקדוש מביא שסגולה נפלאה להינצל מהרהור 
תוקד על המזבח לא אש תמיד עבירה, לומר פסוק זה "

 ".תכבה
מוצא רמז  –"הכתב סופר" )בנו של ה"חתם סופר"( 

לסגולתו של השל"ה הקדוש ואומר שמשמעות דברי 
הפסוק היא: כל מי אשר בלבו יוקדת אש תמיד לה' ופועם 
בו הרצון לקיים את מצוותיו, ה' עוזר לו שינצל ממחשבה 

כמו  זרה, ומכל שכן שלא יבוא לעשות דבר עבירה בפועל,
שאמרו חז"ל מצוה מגינה ומצילה, וזה מה שכתוב "אש 

 תמיד תוקד על המזבח".
במשכן שבנו ישראל במדבר, וכן  –האדמו"ר הזקן מוסיף 

בבית המקדש, הקריבו ישראל קורבנות לה' ואש הייתה 
יורדת מן השמים ואוכלת את הקורבנות. אך למרות 

 שזה מראה על התעוררות–שהייתה יורדת מן השמים 
הרי שעדיין תחילת המעשה הייתה על  -ושעת רצון למעלה

ידי ישראל למטה, בעבודת ה' שלהם במשכן או המקדש 
 והם היו חייבים להתחיל הכול מאש פשוטה למטה. 

מדברי האדמו"ר אנו רואים שכל אדם מישראל חייב 
לעשות השתדלות אפילו הכי קטנה כדי להתקדם לאבינו 

: "הבא האימרהים בו תקיתשבשמים ובכך בעזרת ה' 
 ליטהר מסייעין בידו".

מפה אנו רואים את גדולת קיום המצוות, קלה כחמורה, 
עושה  -שכל דבר שאנו עושים למטה אפילו הדבר הכי קטן 

 דברים למעלה.

                                                           
 ויקרא ו, ו 1
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אחרי שנת המכינה שאדם התמלא בתורה, אמונה ועבודת 
המידות והיה כביכול בתוך "בועה" רוחנית, כיצד יוכל 

 ה בצבא ובחיים אחר כך?לשמר את ז
זאת אומרת שאנו  –סוד ההצלחה היא "אש תמיד" 

צריכים להתמיד בלימודנו לקבוע עיתים לתורה ולא לזלזל 
אפילו בדקה אחת של לימוד ומכוח ההתמדה נזכה תמיד 

 להיות קשורים לה'.  
שנזכה בעזרת השם שכל אחד מאתנו אם זה במכינה או 

ומשם ניקח את עצמנו  בצבא יבחין מתי האש שבו נכבית
בידיים ונבעיר אש גדולה יותר, ונפאר את שמו יתברך 
בעולם ונזכה שיתקיים בנו הפסוק: "אש תמיד תוקד על 

 המזבח לא תכבה"
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 שמיני פרשת

 הרב אריה ברניג
 

נדב ואביהוא הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם 
 לנו כי נענשו, וזהו עונשם "ַוֵתֵצא אלוקים. התורה מספרת

ְפֵני ֵאש לִּ אַכל ה' מִּ ָתם ַותֹּ ְפֵני ה' ַוָיֻמתּו; אוֹּ  ".1לִּ
כידוע פירושים שונים נכתבו בחז"ל ובמפרשים על חטאם 
של נדב ואביהוא. האם חטאם היה שהורו הלכה בפני רבם, 

 או שנכנסו למקדש שתויי יין, ועוד ועוד.
ים עומק ונדבך לחטא שכתוב ברור שדברי חז"ל מוסיפ

ְקחּו ן בתורה עצמה "ַויִּ יש ַואביהוא ָנָדב ְבֵני ַאֲהרֹּ , ַמְחָתתוֹּ  אִּ
ְתנּו ימּו, ֵאש ָבֵהן ַויִּ ֶרת ָעֶליהָ  ַוָישִּ יבּו; ְקטֹּ ְפֵני ַוַיְקרִּ  ֵאש ה' לִּ

ָּוה ֹלא ָזָרה ֲאֶשר ָתם  צִּ  ".2אֹּ
 והשאלה המתבקשת היא, מה חמור במעשה זה, מה רע

בלהקטיר קטורת מתוך רצון להתקרב להקב"ה גם אם לא 
היה ציווי. שאלה נוספת העולה בפרשת שמיני, בסמוך 
לפרשת נדב ואביהוא היא, מדוע לאחר שמשה מודיע 
לאהרן, לאלעזר ולאיתמר שנדב ואביהוא מתו הוא מצווה 

ְפָרעּו אותם "ָראֵשיֶכם ְגֵדיֶכם ַאל תִּ ְפרֹּמּו". מה רע  ּובִּ ֹלא תִּ
בלהתאבל על מות אח או בן, האם צריך לעצור את העצב 

 והאבל?
 נראה, כי התשובה לשתי השאלות זהה: 

התורה מצווה אותנו כי גם במצבי קיצון, כגון התעלות 
רוחנית גדולה, או להבדיל, אבל כבד מאוד, מסוכן ולא 
נכון ללכת אחרי הרגש בלבד. התורה קובעת לנו כללים, 

ש סדר וגבולות שהם בריאים אפילו למצבים כאלה. י
ונכונים לאדם. ברור שיש מקום להתעלות רוחנית, או 
להבדיל, לאבל כבד, או לרגשות אחרים, אך גם דברים 
כאלה צריכים להעשות בתוך מסגרת ההלכה. כן להתעלות 

                                                           
 ויקרא י,ב' 1
 ויקרא י, א' 2
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רוחנית, אך לא איבוד של המציאות לחלוטין. כן להתאבל 
לא יכולת על קרוב שמת, אך לא שקיעה בדיכאון עמוק ל

 להתרומם ממנו. 
זהו מסר חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו, לשמור על איזון 

 ועל גבולות ההלכה שמלוות אותנו בכל מצב בחיים.
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 תזריע פרשת

 הרב הדס הופמן
 

הוא לראות  במהלך טיפול זוגי חד הקשיים של יועץ זוגיא
מבעד לסיפור את הנקודה המהותית, הבעייתית של הזוג 

הגיע אלי זוג עם קושי, אך הקושי לא היה .היושב לפניו
מוגדר, הוא נגע בכל כך הרבה נקודות בחיים 

עצמו לא היה קריטי אך התחושה כל דבר ל.המשותפים

  .הכללית של הזוג שהם במשבר גדול
לאחר שישבנו יחד ושוחחנו ולמדתי להכיר מעט יותר את 
הזוג, חשבתי על פרשת תזריע, הפרשה עוסקת ברובה 

 .בצרעת האדם ובצרעת הבגד

היא "מחלה" רוחנית, כלומר המרפא אינו רופא  צרעת
אלא הכהן, הריפוי הינו תהליך משותף שעובר המצורע 

הכהן מגיע ל"בקר"  ."ראשית, נעסוק ב"נגע .יחד עם הכהן
את הנגע ולהחליט האם זהו צרעת או לא. בכדי להחליט, 
 על האדם לצאת מן המחנה ולשהות בו שבוע כך שהכהן

גדל, משתנה  –יוכל שוב לבדוק איזו מגמה יש למראה

לאחר החלטת הכהן על מהות הנגע, האדם עובר  .מראהו
"ריפוי", רק לאחר תהליך זה יוכל לחזור  –תהליך טהרה 

חז"ל קושרים את נגע צרעת האדם  .לנורמליות של החיים
וצרעת הבגד )ובפרשה הבאה גם נגע הכלים והבית( לעוון 

לשון הרע זו עובדה נכונה  ?עוון לשון הרע מהו .לשון הרע
אך שלילית על מישהו שאינו נוכח בשיחה, האדם המדבר 
לשון הרע עוטה על עצמו משקפים הרואים את הרע 

האדם  .במציאות, המציאות תמיד משולבת טוב ורע
הבוחר להתמקד ברע הוא מלא נגעים ואיך יתרפא מהמבט 

ונן בעצמו בלי ראשית, האדם חייב הזדמנות להתב ?הזה

 .היסח הדעת, האדם חייב לראות את המכלול של החיים
בראיית מכלול יש גם את המבט של החברה והזולת, מבט 

http://www.hadashoffman.com/site/index.asp?depart_id=321106
http://www.hadashoffman.com/site/index.asp?depart_id=321106
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%A2_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A2%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%A2_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A2%D7%AA
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לאחר מכן האדם חייב לראות את השלכות  .אחר משלו
מעשיו, דיבוריו וההשלכות של מבטו "הרע", פעולות 

אם האדם לא מצליח בתהליך זה  .שאפשר לעשות רק לבד
ן כל כך הרסניות שהן פוגעות אף בבגדיו של ההשלכות ה

המחשבה הזו נגעה בי כמטפל בנוגע לזוג המדובר,  .האדם

 .מרוצה מיחסיו עם אשתו ומהחיים בכלל  הבעל לא היה
כשהתבוננו יחד, הסתבר שהקושי שהשליך על מכלול 

מהם –החיים הזוגיים נגעה בחיים האינטימיים של הזוג 

דרך הייתה קצרה לכך מכאן ה .הבעל לא היה מרוצה

שמתי לב שהבעל אינו רואה  .שבעיניו הכל היה שחור
ומעריך את אשתו, את המאמצים שהיא עושה, הוא רק 

התחלנו תהליך  .ראה את החסרונות, את מה שאין לו
משותף, התהליך אילץ את הבעל להתרחק בכדי להתחיל 
ולשים לב מה עובר על אשתו, מהם המאמצים שהיא עושה 

  .ובתחום שקשה לו בפרטבכלל 
ככל שהבעל ראה את אשתו, ראה את המקום שלה, הקושי 
שלו התמתן, ככל שהזוג למד איך להבדיל בין עיקר וטפל, 
לראות את הדינמיקה העדינה ב"ריקוד הזוגי" שלהם הם 

  .יכלו להתמקד ולטפל בעיקר ולא להתפזר
לסיכום, מהפרשה יוצא שמומלץ לשתף ולא להינעל 

ות המחשבה. לשתף בטוב, מתוך זה אפשר בארבע אמ
ליצור שינוי אמתי ולא להניף דגל לבן ולא לעסוק 

ככל שבין  !מאמץ נמדד לפי המתאמץ .במלחמות מיותרות
בני הזוג תהיה הכרת והכרת הטוב, בן הזוג יהיה פתוח 

 .לראות את זולתו ולנסות להיענות לרצונותיו
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 מצורע תפרש
 הרב בעז שרמן

 
פרשת מצורע עוסקת בשלוש סוגי הצרעת, צרעת הגוף, 

 הבגד והבית.
ואנו נשאל מדוע דווקא בשלושת מקומות אלו נוגעת 

 הצרעת?
חז"ל מנמקים את סיבת קבלת הצרעת, כעונש על כך 
שאדם דיבר לשון הרע. הבעיה בלשון הרע היא שהאדם 

ומספר אותם בוחר לראות רק את הרע בחברו, מדגיש 
לאחרים. זו הרי תפיסה חלקית, שהרי יש בכל אחד גם 
טוב ומדוע להיתפס לפחות טוב? ראיה חלקית ולא 
מאוזנת, יכולה להביא להפסד גדול ולאיבוד דרך, שהרי 

 תורתנו היא רחבה ורבגונית תמימה ושלמה.
חז"ל אומרים ששלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם: 

ירה נאה. כלומר, בשלושת אישה נאה, כלים נאים וד
התחומים: הגוף, הבגד והבית, יש לאדם יכולת להרחיב 
דעתו, אך אם יתמקד רק בהם, עלול הוא לחיות חיים 

 חלקיים וחסרים ונוגדים כל אחד מהדברים.

 אין ספק שכל אחד מבקש ומחפש באשתו  -אישה נאה
שתהיה יפה בעיניו, וזהו דבר בריא ונכון. אך אם זו 

היחידה מאשתו, הרי ש"שקר החן והבל  היא צפייתו
 זה חלקי ולא נכון. -היופי"

 לבגד יש חשיבות רבה. לבגדי הכהנים,  -בגד נאה
ולבגדי הכהן ביום כיפור בכל שלב מהיום, אפילו 
תלמיד חכם שנמצא כתם על בגדו חייב מיתה. אך, 
אם אדם מקדיש זמן משמעותי עבור מראהו וסגנון 

פרופורציה הנכונה, והרי הלבישה שלו, הרי שיצא מה
 הוא חי חיים מוחצנים ולא נכונים.

 

 עניות ודלות איננה דבר טוב. על כן מגורים  -בית נאה
ברווח ובנעימות נותנים לאדם רוגע ושלווה בריאה. 
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אך  אם אדם מסתפק ביופי קירות הבית ובריהוטו, 
ולא בתוכן ומשמעות הבית, חינוך ילדיו וקשרו עם 

 ליופיו של הבית?אשתו, מה ערך יש 
, בגד גוףתחומים אלו של  המכאן אנו למדים, ששלוש

ובית, יכולים להטעות אותנו ולהותיר אותנו בעולם חלקי 
ולא שלם. ולכן הצרעת נוגעת דווקא בשלושת אלו על מנת 
לחזק את האדם לראיה שלמה ולא ליפול בחלקיות. וכפי 

 .שהסברנו חטא לשון הרע היא בראיה חלקית ולא שלמה
ולכן נדרשים אנו להתבונן בעומק וברוחב המושגים 
והערכים אותם אנו חיים ולהשתדל לחיות אותם 
בשלמותם ובכל צדדיהם על מנת שתורתנו תהיה שלמה, 

 ונזכה לראות בטוב ה' הצפון בכל מרחבי החיים.
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 אחרי מות פרשת

 הרב עמית שולמן 

 
 כח הרצון

מאוד רוצה להפסיק לעשן". משפט זה נשמע דווקא  "אני
מפי מעשנים רבים. ונשאלת השאלה אז למה הם לא 

 מצליחים?
בפרשת השבוע שלנו מצווה התורה את האדם על העריות, 
ומתארת ביאות שונות שאסורות על האדם. המשנה 

במסכת מכות
1

מתארת את איסור העריות כך ש"נפשו של  
. בטבעו של האדם יש יצר אדם מתאווה להן ומחמדתן"

 מיני שגורם לאדם לחמוד ולחשוק בעריות.
ואם כן נשאלת השאלה כיצד יכול האדם להתגבר על 
"חמדה" זו? כיצד מצפה התורה מהאדם להתגבר על 

 הרצון הכל כך טבעי שיש באדם?
ה"אור החיים  הקדוש" מסביר שישנו חילוק שבדרך כלל 

ק" לבין "רצון". יתכן איננו עושים בחיינו. חילוק בין "חש
מאוד שיהיה לאדם "חשק" לסיגריה, אך ישנה יכולת בידי 
האדם להתגבר על  "חשק" זה בעזרת ה"רצון". הרצון 

הינו  –הם שני כוחות שונים שיש באדם. החשק  –והחשק 
חייתי שדוחף את האדם -הדחף הנמוך הגשמי 

הינו הבירור השכלי  –באינסטינקטיביות, אך הרצון 
שהאדם עושה עם עצמו, ושם הוא מחליט להיכן  הרוחני

 לנתב את כוחות חייו.
 –ליבם מסור בידם, אך רשעים  –צדיקים המדרש כותב ש"

.הם מסורים ביד ליבם
2

" אם נשים לב נגלה שגם לצדיקים 
יש "לב", גם לצדיקים ישנם תאוות וחשקים כמו היצר 
המיני, והוא לא פחות חזק אצלם מאשר איך שהוא אצל 

שעים. אך ההבדל בין צדיק לרשע הוא: האם אתה נותן הר

                                                           
 מכות ג, טו 1
 בראשית רבה, לד 2
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לחשקים שלך להוביל אותך, האם שבוי בידי תאוותיך, או 
שאתה מבין שיש לך "רצון" והוא זה שיקבע כיצד תנהג 

 בחייך.
לוהיכם", -בסוף הפרשה, התורה מזכירה לנו "אני ה' א

כלומר יש בנו נשמה, חלק אלוקי מה', שנותנת לנו 
ולת לגבור על התאוות הגשמיות, הכל תלוי מסוגלות ויכ

 ברצון!
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  קדושים פרשת
 נתנאל מימון

 
לא תיקום ולא תיטור את בני עמך בפרשתנו כתוב: "

 ".1ואהבת לרעך כמוך אני ה'
 מהי נקמה ומהי נטירה?

 רש"י מפרש זאת כך:
לו באותה לזכור את מה שחברך עשה לך ולהחזיר  -נקמה

התנהגות ולהזכיר לו את המעשה )כמו שאתה עשית לי 
ככה גם אני עושה לך לדוגמא: משה בא ליצחק וביקש 

שקל ויצחק מסרב לתת לו. יום למחרת יצחק בא  20ממנו 
כמו שאתה לא  ,שקל ומה עונה לו 20למשה ומבקש ממנו 

 .ביא לך(אהבאת לי ככה גם אני לא 
זכיר לו את רעתו )משה אדם שעוזר לחברו ומ  -נטירה

שקל ויצחק מסרב. יום למחרת יצחק  20מבקש מיצחק 
שקל ומשה עונה לו אני מביא לך למרות  20מבקש ממשה 

 .שאתה לא הבאת לי(
רש"י על פסוק זה מביא את דברי רבי עקיבא שאומר 

 .שמצוות "ואהבת לרעך כמוך" זה כלל גדול בתורה
 על דברי רבי עקיבא נשאלות שתי שאלות:

 מדוע דווקא מצווה זו היא כלל גדול בתורה? .1

 איך אפשר לאהוב מישהו כמו את עצמך? .2

 התשובות לכך הן:

לפי רבי עקיבא דווקא מצווה זו היא כלל גדול בתורה  .1
בגלל שהיא באה להדגיש את החשיבות והמרכזיות 

 .של המצוות שבין אדם לחברו

באמת קשה להבין איך אפשר לאהוב מישהו כמו את  .2
אך התשובה לכך נמצאת בשתי המילים עצמך, 

האחרונות של הפסוק : "..אני ה'" מהם אנו למדים 
שלא משנה מה עשו לך ואיך האחר מתנהג, אתה 

                                                           
 ויקרא יט, יח 1
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מחוייב לאהוב אותו כי הקב"ה הוא חלק מאותו 
אדם, בתוך כל אחד מאיתנו יש חלק אלוקי שהרי 

 .2.."בצלם אלוקים ברא אותוכתוב "

צווים לאהוב את הקב"ה ואנחנו כבר יודעים שאנו מ
ולכן אנו , שכתוב "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך.."

מחוייבים לאהוב כל אחד ואחד ולא משנה מהי 
התנהגותו ומי הוא אלא זה שיש בו חלק אלוקי אותו 

 .אנו מצווים לאהוב בכל לבבנו
שני  על חשיבות מצווה זו אנו יכולים ללמוד מעוד

 :נוספיםמקרים 
מסופר על גר שבא לפני  3במסכת שבתמקרה ראשון: 

הלל הזקן וביקש ממנו שילמד אותו את כל התורה על 
רגל אחת הלל הזקן השיב לאותו גר ואמר לו: מה 

 ששנוא עליך אל תעשה לחברך.
מקרה שני: בית המקדש השני נחרב רק בגלל שנאת 
חינם למרות שכל הדור היו צדיקים ולומדי תורה, 

בית המקדש כי הם לא הקב"ה החליט להחריב את 
 ידעו להתנהג אחד עם השני בכבוד.

גם ממקרים אלו אנו יכולים לראות וללמוד שבעצם 
המצוות שבין אדם לחברו הן מצוות חשובות בתורה 

 וכל התורה כולה עומדת עליהם.
מי יתן ונזכה כולנו לאהוב אחד את השני באמת 

" כמוךולקיים את המצווה החשובה "ואהבת לרעך 
זכה גם לקיים את הציווי לאהוב את הקב"ה ובכך נ

 בכל הלב תמיד.
  

                                                           
 בראשית א',כ"ז 2
 שבת ל"א ע"א 3
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 אמור פרשת
 שי ויסבלום

 
דבר אל פרשת המועדות מובאת בפרשת אמור בפירוט רב:"

ישראל ...מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש -בני
1אלה הם מועדי

מועדים נמנים על פרטי דיניהם -". החגים
 -ניסן ועד החודש השביעי-על פי הסדר מהחודש הראשון

-חג הקציר, ראש השנה-חג המצות, שבועות-פסח –תשרי 
 יום תרועה, יום הכיפורים וסוכות.

המעיין בפסוקים המפרטים את עניין הסוכות נתקל 
 המפרט בקצרה את עיתוי-בקושי, לאחר פירוט אודות החג

החג וכי ביום הראשון וביום השמיני מקרא קודש, מופיע 
אלה פסוק שנראה כפסוק סיכום לכל פרשת המועדות:"

2מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש...
. אולם "

למרבה ההפתעה, מייד לאחר מכן, מופיע פסוק שחוזר 
אך בחמשה עשר יום לחדש ומפרט את דיני חג הסוכות: "

.." והפעם מופיע עניין תבואת הארץהשביעי באספכם את 
 הישיבה בסוכה וארבעת המינים)שלא הופיעו קודם(.

והקושי הוא, מדוע הפסוקים אודות חג הסוכות מחולקים, 
 למה אין רצף אחד? 

רבינו בחיי והספורנו בפירושם על התורה, מבארים קושי 
זה בדרך דומה הקשורה לריבוי המצוות בחג הסוכות. 

מוזכר חג הסוכות עוסק בציוויים כלפי החלק הראשון בו 
הקורבנות, ואילו החלק השני מפרט את המצוות כלפי  –ה' 

 המינים והשמחה. 4הישיבה בסוכה  –האדם 
הרש"ר הירש, מביא גם הוא קושיה זו, ואף מוסיף 
לקושייה שגם התאריך של חג הסוכות מופיע פעמיים, 

ג בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חבפסוק ל"ג: "
אך בחמשה עשר יום לחדש .." ובפסוק ל"ט:"הסכות

                                                           
 ויקרא, כ"ג, ב' 1
 ויקרא, כ"ג, ל"ז 2
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"דבר זה אומר  –..". ובלשונו של הרש"ר הירש השביעי
 דרשני".

מסביר הרש"ר הירש בפתיחה לפירושו על הפסוקים 
העוסקים בראש השנה )פסוק כ"ג( כי חגי השנה מחולקים 

פסח ושבועות מזכירים  -לשתי קבוצות: הראשונה 
קי של נכסיו: החירות והארץ המקור האלולישראל את 

חגי החודש השביעי, תשרי הוא חודש  -. והשניה והתורה
 .ההתבוננות והבחינה

כמסכם של ולאור האמור, מובן עוד יותר עניין חג הסוכות 
, גם את מעגל הרגלים הקשורים כאמור שני מעגלי החגים

ליציאת מצרים ולנכסיו של עם ישראל והקשר לה' וגם את 
ולכן המבנה מעגל חגי תשרי, חודש ההתבוננות והבחינה. 

 הייחודי של הפסוקים העוסקים בחג הסוכות. 
הפסוקים הראשונים עוסקים במעגל הגדול של השנה, 

המינים  4יין בו מפורט ענ -ואילו הפירוט הנוסף, השני
והסוכה, הוא הקשור למעגל חגי תשרי, החודש השביעי: 

עזיבת הרע, יום אחד של צום וכפרה, -יום אחד של תרועה
אך שבעה ימים של של סוכות, של שמחה. ובלשונו של 

לדידה, ;הרש"ר הירש" "הנה זה אופייני לאמיתה של תורה
שמחת חיים בקומה לא שברון רוח בקומה כפופה, אלא 

בה יעבור את  ;פה היא היא הלך נפש רגיל של יהודיזקו
 מסלול החיים של השנה ויקיים את חובתו בנאמנות"

מכאן חשיבותו של חג הסוכות, המכונה בפי חז"ל "חג", 
ובו נצטווינו להרבות שמחה. מסביר הרש"ר הירש כי 
ההדגשה בכך היא שחג הסוכות ובייחוד שמיני עצרת 

הרי זו "–. ובלשונו שנהסיכום של כלל חגי המהווים 
משמעותו:הוא קורא לאסוף את כל ההישגים הרוחניים 

 ".של כל מחזור חגי השנה
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 בהר פרשת
 הרב אשר יעקב אבידן

 
פרשת "בהר" פותחת במצוות השמיטה ומצוות היובל, 
לשמיטה וליובל יש מכנה משותף: אסור לעבוד בקרקע 

שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור... שנת "בשנים אלו: 
1שבתון יהיה לארץ

וכי תאמרו ". בהמשך מופיעה שאלה: "
מה נאכל בשנה השביעת, הן לא נזרע ולא נאסוף את 

2תבואתנו
וצויתי את ברכתי לכם בשנה "? ועונה הקב"ה: "

3השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים
". 

ר' עובדיה ספורנו )ממפרשי החומש( שואל על התורה: 
משמע שרק בגלל ששאלתנו מה נאכל בשנה השביעית )ולא 

רק אז הופיעה התשובה של  -האמנו שבורא עולם ידאג לנו(
 וציויתי את ברכתי לכם וכו', והרי הברכה הזו הייתה

 צריכה להיות בכל מקרה, כדי שלא נרעב? 
ועונה הספורנו: אם לא היינו שואלים )והיינו מאמינים( 
היינו קוצרים בשנה השישית תבואה במשקל הרגיל מידי 
שנה, ואותה כמות עם טירחה קטנה הייתה מספיקה שלוש 
שנים! אך מי שלא מאמין ועד שלא יראה כמויות ענק, הוא 
יהיה מפוחד ומבוהל וישאל: מה נאכל? עונה לו הקב"ה: 

ויות ענק תצטרך לקטוף פי שלוש, לשכור אתן לך כמ
מחסנים לכמות פי שלוש, להוביל כמות פי שלוש כדי 

 שהעין שלך "תשבע". 
אך המאמין ירוויח ובמעט תהיה ברכה! האמונה 

 משתלמת!  צדיק באמונתו יחיה! 
 האמינו והצליחו בכל!

  

                                                           
 ה-ויקרא כ"ה, ד' 1
 ויקרא כ"ה, כ 2
 ויקרא כ"ה, כ"א 3
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  בחקתי פרשת
 יוסף מינס

 

הג"ר נחום זאב ז"ל ח טוב מובא משל בשם בספר לק
לחבורת אנשים שהיו יושבים בשולחן אחד לסעודה, 
בסיום הסעודה עזבו חלק מהאנשים את השולחן ורק אחד 

 היה לונשאר ליד השולחן כי היה קטוע רגליים ולא יכ
 ללכת.

איך אפשר לעמוד על טיבו של אדם כל זמן הנמשל: 
אחת . ייתכן שלא ניכר שיושבים חברים ולומדים בישיבה 

 הבדל בין אחד לחבירו.
אך בשעת מבחן כשעוזבים הם את הישיבה וכל אחד הולך 
לדרכו בחיים או אז אפשר להבדיל למי יש רגליים ולמי 
אין. את אשר למדו בישיבה שמי שלקח את אשר למד 
בישיבה ומיישם אותה אזי  יש לו כוח לעמוד בפיתויים 

ר למד כמו שצריך אכן בחוץ. ולמי שלא לקח את אש
הפיתויים בחוץ יכולים להשתלט עליו. כי אם בחוקותי 
תלכו: שתלכו בדרך התורה אזי יהיה לכם רגליים להלך 
בעולם ולא להתבייש מהמלעיגים אלא להיות גיבור לעשות 

 רצון ה'.
מן ז"ל בספר דרכי מוסר כשעושין ימביא עוד הג"ר יעקב נו

י אחרים כמו שכתוב כתו נעשית ע"ארצונו של מקום מל
ם" ובזמן שאין עושים רצונו של כ"ועמדו זרים ורעו צאנ

 ."מקום מלכתו נעשית ע"י עצמו שנאמר "ואספת דגנך
על כן, כדי להגיע למדרגה גבוהה יש להסתייע באחרים אך 

רגליים כדי להתעלות ונשאר  הוא כשהוא לבד חסר
במקום. אדם מטבעו עצל ואינו מתאמץ דיו ללא עזרה לא 
יוכל להגיע למדרגה גבוהה אלא ע"י אחרים שנאמר "וקנה 

 עזורו".ילך חבר... ואיש את רעהו 
מדרגת העמל בתורה אינו מש ממנה. על כן הלומד את 
התורה כפי הפשט בלבד אין הדברים שלמד מספיק חזקים 

לישמם אלא אם כן ילמד תורה שבעל פה ע"י רב בכדי 
שהם נשמעים טוב ועמוקים. את התורה והתעמקות 
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בתורה שבעל פה יש לך ידיעה רחבה ומוצקת. שכן כתוב 
ולמדתם אותם את "בהלכות תלמוד תורה שמצוות עשה 

את התורה שבכתב אבל על התורה שבעל פה יש  "בניכם
יתך ובלכתך לקיים את המצווה "לדבר בם ובשבתך בב

בדרך" שכל זמן שאתה לומד אפילו בשבתך בביתך וגם 
 בלכתך בדרך אזי מתחזק כל הזמן.

אם בחוקותי תלכו ואת התורה מגינה ואף מצילה נאמר "
מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעיתם. 

". וכי אדם וחרב לא תעבור בארצכם ץונתתי שלום באר
 שאינו לומד תורה חייב מיתה. 

ל המלך חזקיהו שנעץ חרב בבית המדרש שכל עלא נאמר א
סנחריב  ?מי שלא ילמד תורה ידקר בחרב ולמה עשה כן

רצה לכבוש את ארץ ישראל על כן סבר חזקיהו כי התורה 
תו של חזקיהו לא ותגן על עם ישראל וכן היה שבזמן מלכ

מצאו מדן ועד באר שבע תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים 
 הארץ. לכן ניצלו מסנחריב.בתורה ולא עם 
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 ספר
 במדבר

 
 
 
 

 
המתפלל בערב שבת ואומר כל "

"ויכולו" מעלה עליו הכתוב כאילו 
 נעשה שותף להקב"ה 

 ."במעשה בראשית
  ["טקי ]שבת,
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  במדבר פרשת
 אלי טרפה

 
 תורתנו.פרשת במדבר היא תמיד לפני חג שבועות, חג מתן 

למה ניתנה התורה במדבר  כתוב:במדרש רבה על פרשתנו, 
סיני? שנו חכמים, בשלושה דברים ניתנה התורה: באש, 

 במדבר ובמים.
האש מאירה את דרכו  -"באש מנין? והר סיני עשן כלו.."

של האדם כמו שנאמר "כי נר מצווה ותורה אור" כלומר 
בחושך רוחני, במהלך החיים הגשמיים אנו מצויים כביכול 

ורק בזכות לימוד תורה מקבל האדם אור רוחני, לדעת 
להבחין בין מותר לאסור, בין אמת לשקר, בין ראוי לאינו 
 ראוי ובין דרך נכונה לכזו שאינה נכונה. יש פסוק במשלי:

". מסביר 1דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה יכשלו"
 הרמח"ל במסילת ישרים, במידת הזהירות, שללא התורה

יכול ליפול האדם לסכנות רוחניות בשני אופנים: א. לא 
להבחין בסכנות האורבות לו. ב. לחשוב שהרע הוא טוב 
והטוב הוא רע. באה התורה ומראה לאדם את הדרך 

 ושומרת עליו מן המכשולים.
וידבר ה' אל משה במדבר סיני באוהל ""במדבר מנין? 

ומז זהו הפסוק שפותח את פרשתנו. המדבר ר -"2מועד
למידת ההסתפקות במועט, שהרי במדבר אין עצים 
ופרחים הכל רק חול ועפר. המדבר הוא סמל לפשטות, כך 
שמי שרוצה לזכות לכתר התורה לא ירבה במעדנים, 

"כך היא תפנוקים, ותענוגות. וכפי שכתוב בפרקי אבות: 
ומלח תאכל, ומים במסורה תשתה ב דרכה של תורה, פת

". מסביר המהר"ל 3אתה עמלועל הארץ תישן ובתורה 

                                                           
 י"טמשלי ד',  1
 במדבר א, א 2
 אבות ו, ד 3
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בפירושו בשביל לקנות את דרך החיים של התורה צריך 
 לחיות בפשטות.

הגמרא  -"4גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים"במים מנין? 
למה נמשלו דברי התורה למים? אנו יודעים שמים  5אומרת

יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, מפני שזה הטבע של 
שהתורה כמו המים, אדם המים, מסבירה לנו הגמרא 

שדעתו גבוהה )גאוותן( התורה תתרחק ממנו, ומי שדעתו 
 שפלה )ענו( התורה תתקיים אצלו. 

יהי רצון שנזכה  .פה במכינה זיכיתי להתחבר וללמוד תורה
לשמור ולהתחדש בתורה ושהתורה תאיר לי את הדרך 

הפשטות כעמוד אש ושנזכה לענווה כמידת המים ולמידת 
 כמדבר.

  

                                                           
 שופטים ה, ד 4
 תענית דף ז' 5
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  נשא פרשת
 אושרי ביטון

 
חלק מרכזי בפרשה מספר על המתנות שהביאו הנשיאים 
לחנוכת המזבח. המקום של הסיפור הזה בפרשתנו דורש 
הסבר. בסוף פרשת פקודי, שהיא הפרשה האחרונה בספר 
שמות, מסופר שמשה רבנו סיים להקים את המשכן 
ולהעמיד בתוכו את כל כליו, ולכאורה שם היה צריך לספר 

 נוכת המשכן והמזבח. לנו על מתנות הנשיאים לח
אם מתבוננים היטב במתנות הנשיאים שבפרשתנו אפשר 
לזהות שני סוגים של מתנות שהביאו הנשיאים. אפשר 
לחלק את סיפור המתנות לשני חלקים. הכותרת של החלק 

ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם, הם הראשון: "
1נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים

, הכותרת של "
ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום החלק השני: "

2הימשח אותו, ויקריבו נשיאים את קורבנם לפני המזבח
 .''
סוג המתנות הראשון שעליו מסופר בחלק הראשון של 
המתנות, מדבר על כך, שכל שני נשיאים תרמו עגלה וכל 
נשיא תרם שור. סוג המתנות השני שעליו מסופר בחלק 

ו מתנות אישיות של כל נשיא למשכן. השני, כולל בתוכ
במסגרת המתנות האישיות כל נשיא תרם קערת כסף, 
מזרק כסף, כאשר שניהם מלאים בסולת בלולה בשמן. 
)לקערה יש תחתית ישרה והיא עומדת יציבה על גבי 
הקרקע, ואילו המזרק הוא סוג של קערה שהבסיס שלה 

כף אחת  הוא חד והיא אינה עומדת יציבה על גבי הקרקע(,
מלאה בקטורת, פר אחד, איל אחד, כבש אחד, ושלושתם 
לקורבן עולה, שעיר עיזים לקורבן חטאת, שני בקר, 
חמישה אילים, חמישה עתודים, חמישה כבשים, שהם 

 לקורבן שלמים. 

                                                           
 ז', ב' במדבר 1
 י', ז'במדבר  2
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סוג המתנות הראשון שעליו מסופר בחלק הראשון, נועד 
לתת פתרון לנשיאת המשכן, קרשיו, קרסיו, בריחיו, 

ודיו, אדניו ויתדותיו, וכן את עמודיו החצר, אדניהם, עמ
יריעותיו, מיתריו, ויתדותיו. כיוון שהצורך בנשיאת 
המשכן קשור להתחלת נדודיהם במדבר, וכיוון שפרשתנו 
מסיימת את חלוקת תפקידי נשיאת המשכן בין משפחות 
גרשון, קהת ומררי, וכיוון שהעגלות והשוורים שתרמו 

שון של סיפור תרומתם, נותנים מענה הנשיאים בחלק הרא
לנשיאת המשכן והחצר ומרכיביהם, על כן מקומו של 

 החלק הראשון של מתנות הנשיאים, הוא בפרשתנו.
כיוון שהחלק השני של מתנות הנשיאים ניתן באותם 
הימים שניתן החלק הראשון של מתנות הנשיאים, וכיוון 

נשיאת שהחלק הראשון מקומו בפרשתנו, כמענה לצורך ל
המשכן במדבר, לכן גם החלק השני של מתנות הנשיאים 

 נכתב בפרשתנו.
לפני הסיפור על מתנות הנשיאים, מצווה ה' את משה 
לצוות את אהרון ובניו לברך את עם ישראל בברכת 

וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל אהרון ואל בניו כהנים: "
 לאמר, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך ה'

וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך, וישם 
3לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם

". 
גם ברכת כהנים זו אינה נמצאת במקום הראוי לה. בפרשת 
שמיני מסופר שאהרון נשא את כפיו אל העם ובירך אותם. 
נשיאת כפי הכהנים היא כנראה ברכת כהנים. אם ברכת 

ם כבר הייתה בספר ויקרא, מה הטעם לצוות אותה כהני
לאחר מכן בספר במדבר? חז''ל אומרים שכאשר הנשיאים 
הביאו את מתנותיהם למשכן, אהרון הכהן, בניו ושבטו לא 
היו שותפים בחגיגה הזו. חז''ל מספרים שכתוצאה מכך 
נחלשה דעתו של אהרון הכהן, והקדוש ברוך הוא ניחמו 

לא השתתף בחגיגת הנשיאים, אך  בין השאר בכך שאמנם

                                                           
 כז' –כב'  ,ו'במדבר  3
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הוא עושה במשכן דבר חשוב יותר שהרי הוא מצווה לברך 
את ברכת הכהנים לעם ישראל. כיוון שברכת כהנים היא 
הדבר שבו ניחמו את אהרון על כך שלא היה בחגיגת 

לפרשת כן נכתבה ברכת הכהנים בסמוך להנשיאים, 
  הנשיאים.
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  בהעלותך פרשת
 שגיא צברי

 
הקב"ה מצווה אותנו ומסביר לנו דרך משה איך לעשות 

לא ישאירו ממנו עד בקר " את חג הפסח בפעם השנייה.
  ."1ועצם לא ישברו בו

מדוע אסור לשבור את העצם תוך כדי האכילה? מה 
וישבו  והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה" העניין? 

 ".2ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר

וגם רש"י כותב: "וכי לא יאכילנו בשר? והלא כבר נאמר: "
  ".3ערב רב עלה איתם וצאן ובקר

ומקנה ואם תאמר יאכלום, והלא בכניסתם לארץ נאמר: "
    ."4רב היה לבני ראובן

 אלא שמבקשים עלילה! 
ש להם, אלא תמיד בעלי התאווה אינם מסתפקים במה שי

 רוצים עוד ועוד.
לבני ישראל לא הספיק הצאן והבקר שהיה להם, אלא 

 רדפו אחרי תאוותם ורצו עוד אוכל.
הקב"ה אומר לבני ישראל "ועצם לא תשברו בו", בכדי 
שבני ישראל לא יתרגלו במידת התאווה, יתאוו לאכול גם 

 את פנים העצמות, אלא יסתפקו ויאכלו את מה שיש.
שר מידה זו שולטת בו תמיד יחפש היכן אפשר אדם א

 להשיג עוד, וזה יהיה עיקרו בחיים, מכל הבחינות.
 "5אוהב כסף, לא ישבע כסףלא לחינם אמר שלמה המלך "

 , כלומר, הכסף לעולם לא ישביע את תאוותו של העשיר.

                                                           
 במדבר ט',יב' 1
 ד' במדבר יא', 2
  ', ל"חשמות יב 3
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לכן, אדם צריך לדעת להעריך ולכבד תמיד את מה שיש לו 
 ולהסתפק במועט. 

ונדע להיות מאילו האנשים השמחים בחלקם, שנזכה 
 שנאמר: "איזהו עשיר, השמח בחלקו"
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  שלח פרשת
 אפיק גואטה

 
פרשת שלח מספרת לנו בין השאר את סיפור חטא 

מרגלים לבחון את  12אמר למשה שישלח  'המרגלים. ה
ארץ כנען. משה שלח את המרגלים כדי לבדוק איזה עם 
יושב בארץ הזאת, האם הארץ חזקה או חלשה? האם 
הארץ טובה או רעה? וכן לבדוק אם הכנענים שבה, יושבים 

 בערים ללא חומה או במבצרים.
המסופר בפרשתנו השם מצווה את משה לשלוח את  יפעל 

וידבר ה' אל משה לאמר שלח לך אנשים ם: "המרגלי
1ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל

..." ואילו 
בספר דברים כאשר משה עושה סקירה היסטורית על 
השנים שהיו במדבר, הוא אומר שהיוזמה לשליחת 

ותקרבון  אלי כולכם המרגלים הייתה של עם ישראל: "
לנו את הארץ וישיבו  ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו

אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נביא 
2עליהם

". 
אומר שהיוזמה של שליחת וזו הרש"י מיישב את הסתירה 

המרגלים הייתה של עם ישראל כמו שכתוב בספר דברים, 
ומשה הזדהה עם הבקשה הזו, וכאשר הביא את הבקשה 

מר אם אתה " כלושלח לך אנשים" ', אמר לו ה'לפני ה
היו לכך השלכות מאד רוצה, אני מסכים, אבל תדע לך שי

הוא שהעם ומשה רוצים  'עיקר כעסו של ה -שליליות 
 'לבדוק בין השאר אם הארץ טובה או רעה אע"פ שה

הבטיח לעם שהוא יביא אותם לארץ טובה ורחבה שהיא 
ארץ זבת חלב ודבש. הכעס הוא על כך שלפי בקשתם, הם 

ביא אותם לארץ יאלוקית שהבהבטחה אינם מאמינים 
 טובה.

                                                           
 במדבר י"ג, ב 1
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הרמב"ן מיישב אף הוא את הסתירה הנזכרת ואומר 
שבקשת העם לשלוח מרגלים היא בקשה נכונה וצודקת. 

ואיזה צד יהיה  שיתנו להם עצה באיזה עיר ילחמו תחילה
 .נח לכבוש את הארץ

כי הכתוב לא יסמוך בכל " והיא הייתה טובה בעיני משה:
אבל יצווה בנלחמים להיחלץ להישמר  מעשיו על הנס

הרמב"ן סובר שהיוזמה של השליחה הייתה של . "ולארוב
, וגילה שגם 'העם, ומשה תמך ביוזמה, והביא אותה אל ה

ה' מסכים עם היוזמה הזאת, לכן ה' אמר לו כמו שכתוב 
לפי הרמב"ן כאשר משה . "שלח לך אנשים" בפרשתנו:

ה או רעה הוא לא ביקש מהמרגלים לבדוק אם הארץ טוב
הטיל ספק בהבטחה האלוקית שהארץ טובה מאד אלא 
ביקש לדעת איזה חלקים של הארץ טובים יותר ואולי 
משם יתחילו לכבוש או אולי רצה לחזק את הגעגועים של 
העם אל הארץ כאשר המרגלים יספרו בהרחבה כמה היא 

 טובה.
כי לפי הרמב"ן עיקר החטא של המרגלים היה שאמרו "

כביכול העם שבארץ חזק אפילו יותר מה',  "הוא ממנוחזק 
וזה מה שגרם לעם לבכות ולהודיע שאינם רוצים ללכת 

 לארץ ישראל.
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 קרח פרשת

 יוסף יצחק 

 
קרח היה בן דוד של משה ואהרון, היה לו תפקיד חשוב 

 , והוא יצא במחלוקת נגד משהה'מאוד לשאת את ארון 
כי כל העדה כולם קדושים ואהרון. הסיסמא שלו היתה: "

1'ומדוע תתנשאו על קהל ה 'ובתוכם ה
" קרח טען שכולם 
שווים וקדושים באותה מידה ואין אנשים קדושים יותר 
מאחרים. קרח גם זלזל במצוות כשהוא מילא בית שלם 
בספרי קודש ושאל את משה אם בית זה חייב במזוזה? 

לגלג ואמר בשביל מה צריך מזוזה  שיב שכן, קרחהמשה 
קטנה שכל הבית מלא בספרים. קרח רמז בזה למשה 
ואהרון שלא צריך מנהיגים, משום שכל העם באותה 

אשים את משה שהוא המציא את המצוות המידה, קרח 
 מליבו.

 האם קרח לא צודק?
 האם לא כל העם קדוש?

אבל  "כל העדה כולה קדושים" אמנם אומר הרש"ר הירש
נכון לומר שכולם קדושים באותה מידה יש בעם לא 

ויש ישראלים וכך יש לויים ישראל מדרגות: יש כהנים, 
 נקבע משמים ויש גם מדרגות שתלויות במאמץ של האדם.

 וביאהניסוי ו וכדי להכריע במחלוקת בין קרח למשה עש
קיבל את הקטורת של אהרון ואילו  'ות עם קטורת, התמח

 עדת קרח ורכושם נבלעו באדמה.

יש סיפור בגמרא
2

שגוי אחד גילה את המקום שבו נטמן  
קרח ושמע את קרח ועדתו, אומרים משה אמת ותורתו 

 אמת ואנחנו בדאים )שקרנים(.

                                                           
1

 במדבר ט"ז,ג' 
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פרשת קרח מלמדת אותנו להרבות שלום ולהתרחק 
אה התאווה הקנ"מהכבוד וכדברי חכמינו מפרקי אבות 

3והכבוד מוציאים את האדם מהעולם
". 

הרבה פעמים בגלל שהאדם מחשיב את עצמו, רודף אחר 
הכבוד נוצר סכסוך ומחלוקת, כל אדם צריך להרגיש שליח 

 ולשמוח בתפקידו ולברוח מהקנאה התאווה והכבוד.
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  חקת פרשת
 הרב שלום חבשוש

 
מצווה  –בפרשת השבוע מוזכרת המצווה של פרה אדומה 

זו היא מצווה שהיא חריגה בהבנת טעמה לכול הדעות 
 אומות העולם ועם ישראל עצמו. 

לטהר את האדם מישראל  מטרתה ותפקידהפרה אדומה 
מטומאה, אדם שנטמא ממת  והטהרה הזו קריטית 
ומשמעותית לאדם כדי שיוכל להגיע אל המקדש או 

 המשכן.
 םבפרטי המצווה הזו ,ישנם כמה פרטים שהם קריטיי

שבעין אנושית פשוטה, מאד מוזרים ולא מובנים. נסקור 
בקצרה את פרטי המצווה: פרה זו אינה פרה רגילה יש לה 
כללים. כדי להיחשב  "פרה אדומה" שיכולה לשמש 

לא  –למטרה "טהרה זו" לדוגמא: שלא עלה עליה עול 
א, לא הביאה שתי שערות. עבדו איתה אף פעם עם מש

בכלליות בלשון התורה: " אדומה תמימה" .  לאחר מכן 
הכהן מוציא אותה שוחט אותה, טובל אצבעו בדם ומזה 
אל נכח פני אוהל מועד אחר כך שורף את הפרה עם 
תוספות: עץ ארז, אזוב, שני תולעת. אחר כך אוסף הכהן 

מזה את אפר הפרה שם בכלי עם מים חיים. מתערובת זו 
על הטמאים כדי שיטהרו. אך עד כאן עוד ניתן להבין, אך 

למרות שפרה זו מטרתה לטהר, היא  -הפלא הגדול הוא 
מטמאת את כל מי שמתעסק איתה. מאוד מוזר האם 
בפרה זאת טמונים כוחות לטהר או כוחות לטמא? ניתן 

כוחות יחד שהם  2להבין ולומר שבו זמנית טמונים 
במצווה זאת? איך  ןמה ההיגיומנוגדים! מאוד מוזר. 

 אפשר להבין את זה?
חובה לתת \בנושא טעמי המצוות ישנה מחלוקת, האם ניתן

אסור להתעסק בטעמי \טעם למצוות או שאין חובה
מצוות. לדוגמא: הרמב"ם בספרו מורה נבוכים מדבר על 
האפשרות והחובה בהבנת טעם המצוות. לעומת ריה"ל 

 ים לנתינת טעם למצווה. בספרו הכוזרי והמהר"ל שמתנגד
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 מה הסיבה לתת טעם למצווה?
בפשטות נתינת הטעם למצווה היא למצוא סיבה שתיתן 
התאמה בין המצווה לעולם המושגים של האדם האנושי 
וממילא תהיה יותר מקובלת על האדם לקיימה ולא תהיה 
כדבר מלחיץ ומעיק שנוצר בדרך כלל מציווי או פקודה 

 שאינה מובנת.
נסביר, השורש במחלוקת זו טמונה בשאלה האם  איך שלא

האדם מוריד את התורה אליו, אל המושגים שהוא קובע 
-בעצמו מה טוב ומה רע. והסכנה שבזה שמה שמקובל עליו

  זה רע ולכן שולל את זה. -זה טוב, ומה שאינו מקובל עליו
אדם המנסה להרים   -הצד השני של המחלוקת הוא הפוך

ושגים שלו אל התורה הוא מבין את עצמו את עולם המ
שהאמת כמוסה בתורה היא מעל עולם המושגים של 
האדם האנושי, והוא רוצה ואף מנסה למצוא התאמה 
לקשר בין עולמו לתורה, וגם אם מצליח למצוא אך מבין 

 .עליון יותרשזה עולם שונה, עולם רחב יותר, גדול יותר, 
לתורה ולכן הבנתו היא חלקית ועם התקדמותו בקשר 

 אולי יתקרב יותר ויבין יותר.
בעידן של היום קשה לנו לתפוס את הגישה השנייה. אנו 
חיים בעולם של ידיעת הכול בצורה זמינה ומהירה כך 

פרשת פרה  שקשה לתפוס שיש דברים שלא ניתנים להבנה.
אדומה, שהיא אולי המייצגת ביותר את זה שהיא חוק 

שלמה המלך ע"ה  שקשה להבנה בשכל האנושי כפי שמעיד
שבמצווה זאת הוא לא יגיע להבנה " אמרתי אחכמה והיא 
רחוקה ממני". היא באה ללמד על כל המצוות ועל כל 

האלוקיים  םהציווייהתורה כולה, שהדברים האלוקיים, 
 .  הם מעל השכל האנושי

קשה לתפוס מושג של חוסר הבנה/ידיעה,  –בימינו אנו 
 הכל אפשר לדעת ולהבין בקלות.

לכן גם אם אנו דורשים ולומדים ומבינים את טעמה של 
המצווה. זו או אחרת, הבנו רק צד מסוים חלקי בתוך כל 
התורה שכולל את הכל גם ובעיקר גם את הראייה 

במצווה פרה אדומה התורה מתנסחת בלשון  האלוקית. 
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, למרות הטהרה" ולא זאת חוקת התורה "זאת חוקת
 שהנושא הוא לטהר טמא מת.

ללמדנו שעלינו תמיד ללמוד ולזכור ממצוות פרשת "פרה 
אדומה" שכמה שנבין בתורה עדיין יש דברים נסתרים 

 לא נבין ולא נדע.  -אלוקיים
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  בלק פרשת
 נתנאל מימון

 
 עין טובה לעומת עין הרע

בפרשתנו אנו רואים שבלק מבקש מבלעם לבוא ולקלל את 
 שראל.בני י

נשאלת השאלה: מה מיוחד בבלעם שדווקא הוא יקלל ולא 
 אף אחד אחר הרי כל אחד יכול לקלל?

נביא את דברי הגמראכדי לענות על שאלה זו 
1

. שם מובאת 

2וןויודע דעת עלישאלה על הפסוק "
הייתכן שבלעם ידע " 

את דעתו של הקב"ה הרי הוא לא ידע אפילו את דעת 
לא רצתה לזוז והתעקשה על כך( בהמתו )מדוע האתון שלו 

ואז עונים שלא באמת היה יודע את דעתו של הקב"ה אלא 
היה יודע לכוון בדיוק לרגע בו הקב"ה כועס על בני ישראל. 

 נשאלת השאלה איך עשה זאת?
כל מי שיש " כדי לענות על שאלה זו נתבונן במסכת אבות:

בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו 
עין  :ושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשעושל

עין רעה..  , טובה... מתלמידיו של אברהם אבינו..
3מתלמידיו של בלעם הרשע

נסביר מה זו עין טובה  ."
לאברהם אבינו ומה זו עין רעה שהייתה לבלק  השהיית
 הרשע.

עין טובה: זה להסתכל על הדברים הטובים שיש באדם 
הם רק  ,דברים הרעים שישולהגיד שהם העיקר וכל ה

וכך היה מתנהג אברהם  ,נפילות זמניות ולא האדם עצמו
אבינו הוא היה מסתכל על המעשים הטובים כעיקר ועל 

 שאר הדברים הרעים כנפילות זמניות.

                                                           
 א"ברכות ז', ע 1
 במדבר כ"ד,ט"ו 2
 אבות ט', י"ט 3
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להסתכל על הדברים הרעים ולהגיד שהם זה עין רעה: 
וכל הדברים הטובים שהוא עושה  ,העיקר שבאותו אדם

כדי להתחבב על האחר ולא באמת מי  הם רק תחפושת
 וכך היה נוהג בלעם הרשע. ,שהוא

בעצם ע"י עין רעה שהיה לבלעם הרשע הוא היה יודע לכוון 
"לדעת עליון" הוא היה לוקח חטא שעם ישראל עשה ובא 

כל הדברים את איתו לפני הקב"ה ואומר לו הנה תראה 
הטובים שעם ישראל עושה זה רק תחפושת וזה לא הם 

ועכשיו החטא שהם עושים מראה את פרצופם  ,מיתייםהא
ובכך בעצם היה גורם לקב"ה לכעוס על בני  ,האמיתי
 ישראל.

כך גם ניסה לעשות במקרה זה רק שהפעם במקום לראות 
את הדברים הרעים שיש בבני ישראל בעל כורחו הוא ראה 

לא רק את הדברים הטובים ובירך אותם במקום לקלל "
..לא ראה עמל בישראלהביט און ביעקב ו

4
רש"י מפרש " 

פסוק זה שהקב"ה לא מביט על האון )דברים רעים( שעם 
ישראל עושה ולא מחשיב את הנפילות של ישראל כדבר 

 העיקרי.
מי יתן ונזכה להיות מתלמידיו של אברהם אבינו ונהיה 

דברים הטובים שבאדם בבעלי עין טובה ושנדע להסתכל 
ולראות שהדברים הרעים שהוא  ,ולא בדברים הרעים

אדם טוב ובעל  ,עושה הם דברים חולפים והוא עצמו
ושלא נהיה חלילה מתלמידיו של בלעם  .מעשים טובים

הרשע שמחפשים רק את הרע שבאחר ונדע להבדיל בין 
הדברים העיקרים )המעשים הטובים( לדברים הטפלים 
 )המעשים הרעים והנפילות( שיש בכל אחד ואחד מאתנו.

נחתום בתפילת רבי אלימלך מליז'נסק: "תן בליבנו שנראה 
 כל אחד את מעלת חברנו ולא חסרונן."

  

                                                           
 במדבר כ"ג , כ"א 4



 בעזרת ה'

99 

 פנחס פרשת

 עידו שלום

 
מחפש  בפרשתנו מסופר שמשה רבינו לקראת סוף חייו,

מנהיג ראוי שינהיג את עם ישראל אחריו. משה מבקש 
דרכו אך הקב"ה אינו מעוניין שפנחס הוא זה שימשיך את 

 בכך.
יסודות ותכונות ארבע מתוך הפרשה אנו לומדים על 

 הדרושות במנהיג של עם ישראל.

1אלהי הרוחות"-יסוד ראשון
מנהיג אשר גלוי וידוע  – "

לפני כל אחד ואחד ומנהיג שיסבול את דעתו והתנהגותו 
של כל אחד ואחד. זאת כנראה הסיבה שפנחס למרות 

הנאמנות של ת וראנימעשהו החשוב למען עם ישראל וה
 לאוהקנאות שלו לעם ישראל, לא נבחר למנהיג מכיוון ש

 היה מסוגל להיות סבלן לכל אחד.

2וציאם ואשר יביאםאשר י" -יסוד שני
מנהיג אשר  -" 

נלחם ביחד עם העם בקרב, יוצא בראש, מנהיג שהוא 
 דוגמא אישית למופת בהתנהגותו בקרב.

3כצאן אשר אין להם רועה" -יסוד שלישי
מנהיג אשר  -" 

יודע לאחד את העם ולחבר אותם לעם מאוחד וחזק. 
מנהיג שיודע להיות רחום על העם ולא להיות כוחני יתר 

המידה כנמשל לרועה צאן על כבשים. זאת הסיבה על 
שהרבה ממנהיגי עם ישראל היו רועי צאן ) דוד המלך, 

 יעקב אבינו..(
מנהיג אשר יודע להקריב את עצמו וטובתו -יסוד רביעי

האישית למען עם ישראל.בחיפושו למנהיג אחריו, משה 
נמצא על ערש דווי אך הוא אינו חושב על מיתתו אלא על 

ו של עם ישראל וזאת אחת מהסיבות העיקריות המשכיות

                                                           
 פרק כ"ז, פסוק ט"ז 1
 פרק כ"ז, פסוק י"ז 2
 פרק כ"ז, פסוק י"ז 3
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שיהושע  נבחר למנהיג אחרי משה מכיוון שיהושע ספג את 
 התכונה הזו ממשה רבינו והיא נמצאת גם בו.

כי אין לסיכום במסילת ישרים סוף פרק י"ט, כתוב: " 
הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל, וכל מה שאדם 

דיל עליו, ואלה הם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקב"ה מג
ם הרבה, ההרועים האמיתיים של ישראל שהקב"ה חפץ ב

שמוסרים עצמם על צאנו ודורשים ומשתדלים על שלומו 
בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם לבטל 

". מדברים אלה הגזרות הקשות, ולפתח עליהם שערי ברכה
אנו לומדים שהתכונה שהקב"ה אוהב ובוחר על פיה את 

נהיגי ישראל היא אהבת העם וזאת הסיבה העיקרית מ
 שיהושע נבחר למנהיג אחר משה.
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 מטות פרשת
 הרב בעז שרמן

 
משימתו האחרונה של משה לפני מותו היא ציווי ה' אליו: 

נקם נקמת בני ישראל מאת המדיניים, אחר תאסף אל "
משימה זו הוא ימות, " למרות שמשה יודע שלאחר 1עמך

 הוא לא מתאחר ועושה אותה בשמחה.
החלצו מאתכם התורה מתארת את בחירת הלוחמים: "

ורש"י מסביר "אנשים: צדיקים". מדוע  -"2אנשים
למלחמה צריך אנשים צדיקים? לא נכון יותר לבחור 

  מלאכתם?לוחמים מנוסים היודעים את 
נקמה היא המלחמה במדיין היא מלחמת נקמה, וכמלחמת 

מלחמה אכזרית שצריך להרוג בה גברים ונשים, ואין לך 
 דבר קשה מזה!

דומה הדבר למלחמה בעמלק שגם שם נאמר: "בחר לך 
אנשים" וגם שם רש"י מסביר "צדיקים יראי אלוקים". 
בשתי מלחמות אלו אדם נדרש להילחם לא רק באויב 

לא לקבל את הציווי האלוקי המסכן את חייו הפיזיים, א
א, להתגבר על החמלה והרחמים האנושיים פי שהוכ

ולהתמסר לראיה האלוקית הרחבה והעמוקה שאיננה 
. ולואיבעיניים אנושיות, ולעשות את דבר ה' במ רקרואה 

צדיקים יראי אלוקים. גם נדרשים אנשים לעשייה כזו, 
מבין, שהנקמה במדיין איננה רק נקמת בני ישראל משה 

י "כל מי שעומד כנגד ישראל במדיין" שהר ה' אלא "נקמת
כאילו עמד כנגד הקדוש ברוך הוא" ולמלחמת ה' ברע, יש 
צורך באנשים המחוברים לאידאה האלוקית ומסוגלים 

 להתמסר לה בכל רוחם.

                                                           
 ב' ,במדבר ל"א 1
 , ג'במדבר ל"א 2
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במקרים רבים, בהם אנו נדרשים  זרככלל, רעיון זה חו
להגביה את עצמנו מעל הצורך או הרצון האנושי, כדי 

 המזוקק יותר.ו לעשות את הדבר האמיתי
טבעו של אדם לחמול  -לדוגמא: "חוסך שבטו שונא בנו"

ולרחם על בניו, אך לעיתים )רחוקות( לטובת בניו, חשוב 
ייסר אותם מעט על מנת לכוונם לדרך ושיגביה את עצמו, 

 הישר.
, ובמקרים רבים נוספים זהירות בדרכים ,וכן בענייני מוסר

רות שיש לנו אנו נדרשים להיצמד לחוק המדינה, למ
 "סיבות טובות" מדוע "הגיוני" לעשות אחרת.

החוק האנושי ובוודאי החוק האלוקי, שהם התורה 
והמצוות, נכתבו וניתנו לטובת האדם ולהכוונת חייו 

ום הנכון יותר, ועל כן אנו מחוייבים להיות צדיקים, קלמ
להתמסר ולהיות נאמנים לחוקי התורה וגם המדינה, 

נינו האנושיות והקטנות הדברים למרות שלעיתים בעי
 אינם מובנים.  
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 מסעי פרשת

 הרב אביגדור שילה 

 
סוקרת התורה את מסעותיהם של  בתחילת פרשת מסעי

למה נכתבו המסעות שואל,  עם ישראל במדבר. רש"י
זו,  מקום יש לשאלהמה  תו,נתבונן קמעא בשאל ?הללו

הרי כל מה שנכתב בתורה בא ללמדנו? אלא כוונת שאלתו, 
מה אנו למדים מרשימת המסעות. ויש הכרח להבין כך את 

הפתיחה לפרשה זועקת שיש בפרשה זו השאלה, שהרי 
ענינים חשובים ביותר. "ויכתוב משה את מוצאיהם 
למסעיהם על פי ה'." מדוע צריכה התורה להדגיש שמשה 

! אלא שיש י כל התורה נכתבה מפי ה'הר ,כתב על פי ה'
בפרשה זו לקח חשוב ביותר, ולכן פרשה זו נכתבה על פי 

 ה'.
 ?יש לשאול שאלה נוספת מדוע נכתבו המסעות דוקא כאןו

קת אנו קוראים שבני ישראל חנו בערבות ובסוף פרשת ח
ועוד  ?את המסעות כתובשם היה מקום ל ןכם א ,מואב

פרשת ארץ  ,העתיד פרשת מסעי עוסקת כולה בפרשת
 ןכם א ,ואילו המסעות זוהי פרשה השייכת לעבר ,ישראל

 לא היה מקום להזכיר פרשת המסעות בפרשה זו?
כל ( מצאנו: "פרשה כג ד"ה א הלכהבמדרש רבה )במדבר 

 ,אותן מ' שנה שעשיתם במדבר לא הנחתי אתכם לברוח
 .במה שהייתי עמכם ,אלא הייתי מפיל שונאיכם לפניכם

אלא כמה נחשים וכמה שרפים וכמה עקרבים היו  ,ולא עוד
ולא הנחתי  ,נחש שרף ועקרב :)דברים ח( מרשנא ,שם

כתוב את  :לכך אמר הקב"ה למשה .אותם להזיק אתכם
כדי שיהיו יודעים מה  ,המסעות שנסעו ישראל במדבר

 ממה שקרינו בענין אלה מסעי." ?מנין .נסים שעשיתי להם
לישראל, שידעו לדורות,  כלומר נכתבו המסעות להודיע

 שהקב"ה משגיח על ישראל ומציל אותם מהרעות.
"ורבי תנחומא דרש בו דרשה בתשובתו השניה: רש"י 

אחרת משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק 
לרפאותו, כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות. 
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אמר לו כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך 
 וכו'."

תנחומא מבין שיש  ביר תנחומא? בימהו הביאור בדברי ר
האדם או העם  יםלעיתים יכול .ענין להזכיר את העבר

לראות רק את סוף הדרך ולא להביט אל כל התהליך. 
 בילראות את נקודת ההווה מבלי לשייך אותה לעבר. בא ר

תנחומא ללמדנו שההווה מקושר אל העבר ומבלי עבר 
 עתיד. והווה גם אין 

בתירוצו הרביעי כותב: "שאלה המסעות  האברבנאל
לישראל במדבר היו רמז לעתיד כי הנה הנביא אומר כימי 

פרשה זו לא  ןכם צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות." א
ולכן נאמר  ,אלא נכתבה כרמז לעתיד ,נכתבה רק לשעתה

"נכתב על פי ה'  כתב: העמק דברגם הנצי"ב ב בה על פי ה'.
." מהרה בימנוכלית נעלם ממנו ויתגלה לעת קץ בלאיזה ת

מכאן למדנו לדעת שיש בפרשה זו לימוד גדול שיש לנסות 
 ולהבין מהו. 
"ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על  :הכתוב אומר

מדוע  ,פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם." הקשו הפרשנים
 ופו. בתחילה נאמר:הפסוק לס תחילתשינוי בין יש 

, תחילה המוצא ואחר כך המסע, מוצאיהם למסעיהם
, תחילה המסע ואחר כך מסעיהם למוצאיהם ובסוף נאמר

 ? המוצא
הם יצאו פירושו שהם למסעיהם יהאופן הפשוט הוא מוצא

מנקודה מסוימת ממנה הם רוצים להתרחק ולנסוע לכיוון 
הם יצאו מנקודה  ,הם למוצאיהם הוא הפוךיהיעד. מסע

 מסוימת ורוצים לחזור אליה. 
כשאנו רואים את המסעות מסתבר שאכן היו מסעות שהם 
בכיוון לארץ ישראל והיו מסעות שהם כאילו בחזרה 
למצרים. נדמה כאילו היציאה ממצרים וגאולת ישראל 

שהיא ארץ  ,הולכת בכיוון הפוך מהגאולה ומן המטרה
ה'. נכון  יפל ל נעשה עבאה פרשה זו ללמדנו שהכ .ישראל

ישיר  ,אמנם שאלמלא חטאו ישראל היה המסע קצר יותר
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אבל גם ביציאת מצרים וגם בגאולה אחרונה יש  ,יותר
תופעות שהן מורות בבירור שאנו נמצאים במצב של 
גאולה, ויש תופעות שנראות לכאורה כנסיגה מתהליך 
הגאולה. פרשה זו שהיא למעשה הפרשה האחרונה 

ישראל במדבר בטרם כניסתם לארץ באה  שמתארת את
ללמדנו על הגלות והגאולה. בגלות הקב"ה שומר על עם 
ישראל שחלילה לא יכלו, ואת הגאולה מביא הקב"ה 

וכל זה נעשה ע"פ בתהליך ארוך שיש בו עליות ומורדות, 
 מעשיהם של בני ישראל.בהתאם ל ,ה'
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 ספר
 דברים

 

 
 ר פניו של אדם לא דומה ואברכו ב

 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 פרשת

 אפיק גואטה 

 
דיבר משה אל כל  אלה הדברים אשרספר דברים פותח: "

ישראל בעבר הירדן...ויהי בארבעים שנה בשתי עשר חודש 
באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה ה' 

בעבר בירדן בארץ מואב הואיל משה באר  אותו אלהם...
1את התורה הזאת לאמר

". בפסוקים אלו כתוב שספר 
 דברים הוא דיבור של משה רבינו עצמו. אין כמעט בספר

הזה פסוקים כגון "וידבר ה' אל משה לאמור." או "ויאמר 
ה' אל משה" כמו שהיינו רגילים למצוא הרבה בספרים 
הקודמים )לקראת סוף הספר יש רק ארבע פעמים שה' 
מדבר עם משה( לפי הפתיחה של הספר המטרה של הספר 

 הזה לבאר לבני ישראל את התורה.

, כותב שעיקר הרמב"ן בדברי הקדמה לפרושו לספר דברים
המטרה של הספר הזה היא שמשה יבאר לדור הנכנס 

 לארץ את רוב מצוות התורה שהם צריכים לדעת.
 לפי הרמב"ן ביאור ה"תורה" כוונתו ביאור ה"מצוות". 

אם נעיין ונקרא בספר עד סופו נראה שהמצוות מתחילות 
רק בפרשת עקב. לפי דברי הרמב"ן הפתיחה:"הואיל משה 

הזאת לאמור", אינה מתייחסת לנאמר באר את התורה 
בפרשת דברים ובפרשת ואתחנן וברוב פרשת עקב , מכיוון 

 שבהם אין כמעט מצוות.
אם לדעת הרמב"ן מטרת הספר לבאר את המצוות לדור 
הנכנס לארץ, מדוע המצוות כתובות בספר הזה רק מפרשת 
עקב? צריך להבין אם כן מה המטרה של פרשות דברים 

 ואתחנן ועקב?
על כך עונה הרמב"ן שקודם שיתחיל מביאור התורה היה 
לו צורך להוכיח אותם ולהזכיר להם את העוונות שעשו 
במדבר וגם את הפעמים שמרדו בה' בזמן הליכתם במדבר, 
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וגם סיפר להם כמה התנהג איתם ה' במידת הרחמים, 
ואלה הם התכנים של הפרשות הראשונות דברים ואתחנן 

 ועקב.
 דעת הרמב"ן יש שלוש מטרות: לתכנים האלו ל

א. להודיע להם את חסדי ה' איתם שאף על פי שחטאו לו 
ומרדו בו במדבר לא העניש אותם כמו שהגיע להם אלא 
עשה להם חסד וסלח להם. מטרת הידיעה הזאת שיודו לה' 

 ויכירו לו טובה שלא העניש אותם כמו שהגיע להם.
ם ובעוונות ב. להזכיר להם את הכישלונות שנכשלו בחטאי

במדבר כדי שלא יחזרו על אותם טעויות בעתיד, כיוון שיש 
מצב שבהוסיפם לחטוא באותם החטאים ישלמו על כך 

 ביוקר.
ג. להודיע להם שה' מתנהג איתם במידת הרחמים כדי 
לחזק את ליבם ולהאמין שיש להם סיכוי לרשת את ארץ 
ישראל ולהתקיים בה. שלא יאמרו הרי אין אדם בארץ 

נו חוטא, וכבר אמרו להם שהארץ תהיה שלהם רק שאי
 -אם יתנהגו יפה. אם כן יחששו שאם יעשו חטאים כבר 

הארץ לא תקבל אותם ולא תכיל אותם. על כך אמר להם 
משה שהם עשו חטאים במדבר וה' לא מיצה איתם את 

כי הדין. ועזר לבני האדם בעבודתו, כעניין שאמר הכתוב "
. הרמב"ן אומר כאן שאחת "עמך הסליחה למען תיוורא

המטרות של משה להזכיר את החטאים שעשו במדבר היא 
להביא לתודעה שלהם את ההיגיון בכך שאפשר לתקן 
ולחזור בתשובה. הרמב"ן אומר שה' סולח ומוחל לנו כדי 
לתת לנו עזרה לעבוד אותו כמו שהפסוק אומר שיש סליחה 

ן מה' כדי שיהיה כבוד ה'. כי אם האדם אינו מאמי
בתשובה ובתיקון הוא יראה את עצמו כאילו הוא אבוד 
ואין לו מה להפסיד אם יחטא ויקלקל. רק האמונה 
באפשרות לתקן מבטיחה שיהיה לאדם רצון להתאמץ 

   ולהיות עובד ה'. 



 בעזרת ה'

111 

  ואתחנן פרשת
 ניב עובד

 
 ".לא תחמודהדיברה האחרונה מעשרת הדברות היא "

שהתורה יכולה לצוות על גבולות  ןנשאלת השאלה, הייתכ
הרי החמדה היא בלב, ואיך אדם יכול לעצור את  הרגש?

אבן עזרא" העוזר לנו "נביא משל של ה ליבו מלחמוד?
דע כי איש כפרי שיש לו דעה נכונה והוא " להבין עניין זה:

ראה בת מלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בליבו כי יודע 
ברגע  "תכן כי הרגילוהו מנעוריו שהיא אסורה לושזה לא יי

שאדם מבין בשכלו שמה שאינו בהישג ידו, לא שייך לו ולא 
אמור להיות אצלו, אז יוכל לשלוט ברגש ולא לחמוד, הוא 
ישמח בחלקו ולא ישים ליבו לחמוד, להתאוות לדבר 

  שאינו שלו.
 הידיעה השכלית שולטת על הרגש.

 פת להתמודדות עם החמדה.בית לוי" מביא דרך נוס"ה
הוא אומר שדרך יראת ה' ופחד מהדר גאונו אפשר לבלום 

 הוא מביא משל המסביר זאת: את החמדה.
אדם שמתאווה לדבר כלשהוא ומזדמנת לו הזדמנות 

והוא מתקרב  להשיג זאת, חשקו ויצר הרע שלו גוברים,
למקום שבו יגשים את תאוותיו, אך מסלול הליכתו הוא 

קפוא מקרח ותוך כדי ריצתו מעדה רגלו וכמעט  על פני נהר
נפל. ברור שהפחד שמילא את ליבו בשניות המועטות שהיו 
 בעת מעידתו, השכיחו לרגע את רצונו לתאוותיו.

אם אדם יכניס בליבו פחד מגדולת ה' או אפילו פחד 
 מהעונש הצפוי לו ימנע מעוון החמדה.

רית" על ר' יעקב צבי מקלנבורג מביא את דברי "בעל הב

1ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבךהפסוק: "
" 

כל" לא מספיק "ואהבת בומה צריך להוסיף את המילה "
 את ה' אלוקיך בלבבך"?
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אלא הכוונה שכאשר ליבך יהיה מלא באהבת ה' ועשיית 
מצוות, לא יישאר מקום בליבך לתאוות ולדברים רעים, 

גדותיה ולא יכולים להוסיף  עדדומה לכוס שהיא מלאה 
 מאומה.

ככל שאדם יעסוק בדברים חיוביים יותר הוא פחות יחמוד 
מי שמקיים מצוות " ואהבת.. בכל  ויסתכל על מה שאין לו.

לבבך" אין לו אפשרות לחמוד את הדבר האסור כלל, כיוון 
 שליבו טרוד ומלא תמיד באהבת ה' בשמחה רבה.

2' את לבבךאלוקיך ומל הבפרשת ניצבים על הפסוק "
 "
הרמב"ן מעלה קושיה: איך אפשר למול את הלב? היש ללב 
עורלה? הרמב"ן מסביר זאת ואומר שסילוק החמדה היא 
מילת הלב, ולעתיד לבוא אנשים יהיו עם לב טהור ונקי 

 יותר ללא חמדה.
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 עקב פרשת
 הרב דני אלינר

 
 משימה גדולה או קטנה
ועתה ישראל מה ה' אלוהיך שואל בפרשתנו אנו קוראים "

...מעמך, כי אם
1

". כבר מלשון זו, נראה שהתורה עומדת  
לפרוש בפנינו בקשה צנועה ביותר, הלא כך התנסחה 
התורה "כי אם", הא ותו לא. ואולם, מיד בהמשך הפסוק 

 מופיעה רשימה ארוכה של מטלות 
ד...בכל לבבך...ובכל " כי אם....ליראה...לאהבה...ולעבו

 ”. נפשך...לשמור את מצות...
וכאן עומד הקורא ומשתומם, לזאת יקרא "כי אם", הלא 
המשימות המובאות כאן ארוכות מני ים וקשות ביותר 
להשגה , ומי הוא בן האנוש שיוכל להעיד שעמד "כי אם".. 

 בחלק ממשימות אלו?
 ואכן כבר הגמ' התקשתה בלשון התורה , ושאלה "אטו

מילתא זוטרתי היא", כלומר, האם דבר קטן דורשת כאן 
 התורה?  

אין לגבי משה מילתא זוטרתי היא". “ על כך, ענתה הגמ' 
דהיינו, שלמשה רבינו זו אכן משימה פשוטה. ואולם, נראה 
שתשובת הגמ' אינה מניחה את הדעת. אמנם, משה הגדול 

נה תשבענקים, ודאי השיג מדרגה זו בקלות, אך, התורה ני
לכלל היהודים, וכיצד מדרגתו של משה עשויה לפתור את 

 הקושי הפרטי??
לשאלה זו ניתנו תשובות רבות. נבחן תשובה אחת של רבי 

 יוסף אלבו בעל "ספר העיקרים".
לדבריו, אכן יראת שמים הינה תביעה אדירה, אהבת ה' 
הינה משימה הנראית בלתי אפשרית. ואולם, התורה באה 
ומדגישה בפנינו , גם אדם המרגיש חלל פנימי, גם אדם, 
שחש שאין לו פנימיות של אמונה, אל לו ליפול ברוחו. 
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בסופו של דבר, המבחן בו עומד האדם הוא במבחן המעשי 
ות ה' ואת חוקותיו". אמנם כן, האידאל "לשמור את מצ

איננו רק בקיום חיצוני של המצוות אלא בהזדהות פנימית 
עמוקה עם רצון ה', אך לא כל אחד יכול להגיע למדרגה זו. 

 ישה בפנינו התורה, געל כן מד
לאהבה", בכל לבבך ", “על אף שהתכלית הינה "ליראה", 

ת כול זה בכל נפשך". מ"מ "הקל עליו ה' יתברך כי תח
ציווהו לשמור חוקות ה' ומצוותיו בלבד, ובזה תושג 
מדרגת התכונה המגעת לו מצד העבודה בכול לב ובכול 

 נפש".
אכן אם כך הם פני הדברים משימה זו היא בידינו. חים 
אנו בדור התובע שלימות והזדהות עם קיום המצוות, לא 
רק כמצות אנשים מלומדה, אלא מתוך הבנה והזדהות. 

לם, מלמדת אותנו פרשתנו "שלא המדרש עיקר אלא ווא
גם המעשה", לא זו התכלית הסופית, אך יחד עם זאת, 

למשה המצוה ישנה חשיבות אדירה בעיני הקב"ה. מי שלא 
יותר על עשיה זו עשוי לגלות במהרה, שהמצוה הנראית 

, עשויה להוביל את האדם להזדהות פנימית עם טכנית
 הציווי האלוהי. 

 מה גדולה היא, אך קטנה ובידי כל אחד.אכן משי
 

חברים יקרים, שמחתי ללמד אתכם , לראות אתכם גדלים 
במעלה הר האמונה והקדושה. יהי רצון, שתמיד תזכו 

 לעמוד במשימה. עלו והצליחו
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 ראה פרשת
 אושרי ביטון

 
ימו קרחה בנים אתם לה' אלוקיכם, לא תתגודדו, ולא תש"

בין עינכם למת, כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך, ובך בחר ה' 
1להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה

" . 
ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, "בספר שמות, כתוב: 

ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים כי לכל 
הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה 

2בני ישראלאל הדברים אשר תדבר 
". 

לכאורה, בספר שמות היותנו עם סגולה, ממלכת כהנים, 
וגוי קדוש, תלוי ומותנה בהיותנו שומעים בקול ה', 

את בריתו והולכים בדרכו. אולם בספר דברים שומרים 
התורה קובעת שאנו בנים של הקדוש ברוך הוא, קדושים 
לו ונבחרים להיות לו לעם סגולה בלי קשר להתנהגות 

 שלנו. 
בחירה אלוקית שונה באופן מהותי מבחירה אנושית. 
כאשר האדם בוחר, הוא בוחר מתוך דברים שקיימים 

לא היוצר של הדברים, ולכן לפניו, הוא לא הבורא והוא 
הוא נאלץ להסתפק רק במה שיש לפניו, ורק מתוך זה הוא 
יכול לבחור. הקדוש ברוך הוא, הוא הבורא והוא היוצר, 
ולכך הוא בוחר כיצד לייצר את הדבר וכיצד לברוא אותו. 
כאשר אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בחר את עם 

חר איך לייצר ישראל, אנחנו בעצם מתכוונים לומר שהוא ב
אותנו, או שהוא ברא אותנו נבחרים. לפי ההגדרה הזו 
הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל שונה באופן מהותי 
מעמים אחרים, ובכך באה לידי ביטוי העובדה שעם 

 ישראל הוא עם נבחר. 
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יהי "למשל כאשר אנחנו אומרים בתפילה, בכל בוקר: 
א ציוה ויעמד, כי כי הוא אמר ויהי, הו ": "כבוד ה' לעולם

בחר ה' בציון, אוה למושב לו, כי יעקב בחר לו יה, ישראל 
. בפסוקים "לסגולתו, כי לא יטש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב

אלו אנו אומרים שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר שיהיה 
משהו בעולם, הדבר הזה מופיע בעולם. כאשר הקדוש 

ם מכוח ברוך הוא מצווה על משהו שיתקיים, הדבר מתקיי
אמירתו. כמו שהעולם נברא גם הוא בדיבורו של ה', למשל 

נהיה אור, או כאשר אמר  "ויהי אור"כאשר ה' אמר: 
נבראו מאורות. כמו שאנו אומרים בברכת  "יהיו מאורות"

, "אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם"הלבנה: 
בדבר ה' שמיים נעשו, וברוח פיו וכך גם כתוב בתהילים: "

3ל צבאםכ
. בפסוקים אלה כתוב שהעולם נברא באמירתו "

האמירה שדיבור  ""יהי כבוד ה' לעולםבובדיבורו של ה'. 
ה' הוא יוצר מציאות )הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד( 
מתייחסת לבחירה של ארץ ישראל ושל עם ישראל. רואים 
מכאן שבחירת עם ישראל ובחירת ארץ ישראל, הם בעצם 

רים נבחרים. כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא יצירה של דב
אותנו ואת ארצנו אחרים מאומות אחרות ומארצותיהם 
באופן מהותי, לכן לא ייטוש ה' את עמו ונחלתו לא יעזוב, 

 כי הוא הטביע בנו חותם להיות שלו לנצח. 
את העובדה שה' הטביע בנו חותם להיות שלו לנצח, הוא 

נו ואומר: "בנים אומר בפרשתנו, כאשר הוא פונה אלי
אתם לה' אלוקיכם ... כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך ובך 
בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני 

 .האדמה"
את היותו של עם ישראל שונה באופן מהותי מאומות 
העולם אנו יכולים לראות, בין השאר, בעובדה שנשארנו 

מפוזרים להיות עם, גם אחרי אלפיים שנים שבהם היינו 
בקצווי עולם ובגלויות שונות. אומנם אפשר לראות את 
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התורה המשותפת, כדבר הגורם להיותנו עם, בכל שנות 
הגולה, אך גם העובדה שדבקו בתורה הזו במסירות נפש  
בכל אלפיים שנות הגולה, גם היא תופעה על טבעית 

 שמצביעה על היותנו שונים באופן מהותי מעמים אחרים. 
את היותה של ארץ ישראל שונה באופן מהותי מארצות 
אחרות אפשר לראות בין השאר, בעובדה שבמשך אלפיים 
שנים שעם ישראל היה בגלות, אף עם לא הצליח לבנותה, 
להתמקם בה ולהוציא את כלכלתו מאדמתה, ואילו בשנים 
שבהם היה עם ישראל בארצו בתקופת הבית הראשון, 

בימינו, הארץ נותנת פירותיה בתקופת הבית השני, ואף 
בעין יפה והולכת ומתפתחת במהירות. העובדה שארץ 
נאמנת לעמה, לתת לו, ורק לו את פירותיה בעין יפה, היא 

 הבדל מהותי בין ארץ ישראל לבין שאר ארצות העולם. 
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  שופטים פרשת
 אור הלל

 
 "צדק צדק תרדוף"

כפלה התורה מצווה בפרשתנו: "צדק צדק תרדוף". מדוע 
התורה בציווי זה פעמיים את המילה "צדק", מדוע לא 

 כתבה התורה: "צדק תרדוף" או "רדוף צדק".
אולי אפשר להסביר שהכפילות באה לשלול מצב שלכאורה 
הוא צדק, אך באמת הוא עוול. התורה כאילו אומרת 
שצריך לדאוג לכך שגם הצדק יהיה צודק. אולי התורה 

ב שהדין הוכרע על פי החוק בכפילות הזו רוצה לשלול מצ
היבש, ועל פי הכללים החוקיים של סדרי הדין, אך באמת 
אינו דין צדק. למשל מקרה של דין שבו העידו עדים, 
עדותם נחקרה והתבררה כאמת, אך הדיין מרגיש שיש 
משהו בעדות שאינו נראה לו כראוי להכרעת הדין על פי 

דות על פניה העדים האלה. אף על פי שעל פי דין התורה הע
ראויה להתקבל בבית הדין, והדיין יכול לסיים את הדין על 
פי העדות שלהם, מצווה התורה שימשיך לברר את העדות 
עד שיהיה בטוח בפסיקתו. או למשל עבריין ששכר עורך 
דין ממולח, והעורך דין מצא פרצה בחוק שעל פיה העבריין 

ת אינה ייצא זכאי, והשופט יודע שכוונת הפסיקה ההלכתי
כמו הפרצה שמצא העורך דין, הוא יצטרך להכריע על פי 
מה שנראה לו כצדק ולא על פי הפרצה שמצא העורך דין. 

 "צדק צדק תרדוף" כי גם הצדק צריך להיות צודק.

 שני ספרי התורה שמצווה על המלך שיהיו ברשותו.
והיה התורה מצווה בפרשת המלך הכתובה בפרשתנו: "

ו וכתב לו את משנה התורה הזאת כשבתו על כסא ממלכת
על ספר, מלפני הכהנים הלוויים והייתה עמו, וקרא בו כל 
ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלוקיו, לשמור את כל 
דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם, לבלתי 
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רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, 
 ".4ובניו בקרב ישראללמען יאריך ימים על ממלכתו הוא 

בעת שישב המלך על כסא מלכותו, כותב הרמב"ם כותב: "
לו ספר תורה לעצמו, יתר על הספר שהניחו לו אבותיו..... 
אם לא הניחו לו אבותיו או שנאבד, כותב שני ספרי תורה, 
אחד מניחו בבית גנזיו, שהוא מצווה בו )בכתיבתו( ככל 

אלא בעת שיכנס  אחד מישראל, והשני לא יזוז מלפניו,
לבית הכסא, או לבית המרחץ, או למקום שאינו ראוי 
לקריאה. יוצא למלחמה והוא עמו, נכנס והוא עמו,יושב 
בדין והוא עמו, מיסב והוא כנגדו, שנאמר: והייתה עמו 

 ".5וקרא בו כל ימי חייו
התורה מצווה על המלך לכתוב שני ספרי תורה, האחד 

ו, והשני יהיה צמוד אליו שיהיה מונח באופן קבוע בלשכת
 לכל אשר יפנה וילך.

מדוע צריך המלך שספר התורה ילווה אותו בכל אשר 
 יפנה?

שתי מטרות שהן אחת, נותנת התורה לציווי שספר התורה 
יהיה מצוי באופן הכי קבוע עם המלך. המטרה האחת: 
"למען ילמד ליראה את ה' אלוקיו, לשמור את כל דברי 

ולבלתי סור ... ים האלה לעשותםהתורה הזאת ואת החוק
מן המצווה ימין ושמאל. המטרה השנייה היא: "לבלתי 

 רום לבבו מאחיו". שהמלך לא יתגאה.
ספר התורה הצמוד תמיד אל המלך, מזכיר למלך את 
המחויבות שלו לשמירת המצוות. שמירת המצוות 
מבטיחה יראת שמים, ויראת שמים מבטיחה את 

 ענוותנותו של המלך. 
ר יש לאדם עמדה שלטונית ובמיוחד המלך שיש לו כאש

את הכח השלטוני המרבי, הוא יכול בקלות להגיע למצב 
שבו הוא שיכור מהכח שלו, שהרי על פיו יישק כל דבר, וכל 
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מה שיצווה לעבדיו ולעמו יהיו הם חייבים לבצע, ואם לא 
יבצעו הרשות והכח בידו להוציאם להורג כדין המורדים 

מי שיגביל אותו וימנע ממנו להרשיע ולפעול  במלכות, ואין
מתוך אינטרסים אישיים. ספר התורה המצוי תמיד עם 
המלך, מזכיר לו שיש מעליו הגבלות מוסריות אלוקיות 
שמהן אינו רשאי ואינו יכול לחרוג. כאשר המלך מכיר 
בהגבלה האלוקית של יכולותיו, הוא יימנע מלנצל את 

בל, ויעשה רק את האמת כוחו, שלכאורה הוא בלתי מוג
 והצדק האלוקיים לעמו ובממלכתו.

ההוראה של התורה למלך לכתוב את שני ספרי התורה, 
ולהיות ספר התורה נוכח אצל המלך בכל ימי חייו, למען 
ילמד ליראה את ה' ולמען לא ירום לבבו מאחיו, ההוראה 
הזו באה ללמד אותנו, שגם אנחנו לא נהיה שיכורים מהכח 

תנו, בעבודה, במשפחה, בחברה, ובכל מקום שיש ברשו
שיש לנו עמדה ניהולית או שלטונית. שלא נשתמש בו 
לשרת את האינטרסים הפרטיים שלנו, ושלא נשתמש בו 
לעשות עוולות. ה' מעניק לנו מקום שלטוני או ניהולי כדי 

 שנשתמש בו רק כדי לעשות את עולמו טוב יותר.

  



 בעזרת ה'

121 

  כי תצא פרשת
 ירין אוחיון

 
תצא, ממשיכה בפירוט החוקים והכללים  פרשת כי

ואני החלטתי  ,הניתנים לעם ישראל לקראת כניסתו לארץ
 שמופיעה בפרשה. "לעסוק במצוות "שילוח הקן

מצווה התורה על  זהבפסוק  "1כי יקרא קן ציפור לפניך"
שילוח הקן לפיה אסור לאדם לצוד של המצווה הידועה 

לעצמו ציפור עם ביציה או גוזלים אלא עליו לשלח את 
 הציפור לחופשי ורק אז לקחת את הגוזלים. 

מבואר שהאומר בתפילתו "על קן  2במשנה במסכת ברכות
ציפור יגיעו רחמיך" כלומר שמשבח את ה' על הרחמים 

 המתבטאים במצוות שילוח הקן משתקים אותו!.
לפי דעה ראשונה  :מרא נחלקו אמוראים מה טעם הדברבג

רחמים ואינם אלא של הקב"ה בגלל שעושה מידותיו 
על הרחמים שהמצווה עושה ה' כלומר לשבח את  ,גזרות

 וזה טעות כיון שלא  נועדה לשם הרחמים.
 במעשה בראשיתולפי דעה אחרת בגלל שהוא מטיל קנאה 

כלומר שמדבריו נשמע שה' מרחם רק על הציפורים, 
 ומתקנאים שאר הבריות כביכול.

מהלשון שעושה מידותיו של ה' רחמים  ואינן אלא גזרות 
משמע בפשטות שאין לתת  )הטעם הראשון בגמרא(

במצוות טעם הגיוני כגון רחמים. שכן המצוות הן "גזרות" 
פרו מורה ועלינו לקבלם ללא נתינת טעם וכן הרמב"ם בס

נבוכים בחלק השלישי מוכיח באריכות שלכל מצווה יש 
שאנו  תטעם ואין נמצא מצווה בלי טעם כלומר גם מצוו

נסתר מאיתנו אין  ןם שטעמובשם חוק על ש ןקוראים לה
טעם רק  ןאלא שיש לה ,טעם ןמשמעות הדבר שאין לה

          .שהוא נסתר מאיתנו ועלינו לגלותו
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 כי תבוא פרשת
 טשלה זלקה

 
תבוא פותחת בשתי מצוות הנהוגות רק בארץ -פרשת כי

ישראל. מצוות אלו נקראות גם 'מצוות התלויות בארץ'. 
ראשונה היא הבאת הביכורים למקדש. ההמצווה 

ים(. כאשר אדם  יּכּורִּ הביכורים הם הפירות הראשונים )הבִּ
 ביכוריו למקדש עליו לומר את 'מקרא ביכורים'.מביא את 

מביא הביכורים קורא נוסח קבוע בו מתואר בקצרה סיפור 
ההצלה וההוצאה  עם ישראל: הירידה למצרים, השעבוד

לוהים והבאת עם ישראל לארץ. פרי -ידי א-ממצרים על
ההשתרשות  - הביכורים הוא סמל לתוצאה של כל אלה

 והצמיחה בארץ.
בהנחת פרי הביכורים במקדש כהודאה על  הטקס מסתיים

 כל הטוב. 
המצווה השניה, היא לתת בכל שנה שלישית מעשר 
)עשירית( מן היבול ללוי )בני שבט לוי(, לגר, ליתום 

 ולאלמנה.
הפרשה ממשיכה בתיאור שני טקסים, אותם יש לקיים 
מיד לאחר הכניסה לארץ. הראשון הוא כתיבת דברי 

ומסוידות, בהר עיבל, מעל העיר  התורה על אבנים גדולות
שכם. השני, הוא 'מעמד הברכה והקללה'. מעמד זה 

 .יתקיים על שני ההרים מעל לעיר שכם: גריזים ועיבל
במעמד זה יוקראו חלק מהמצוות והעם יקבלו אותם 
בעניית אמן. לאחר מכן יוקראו הברכות והקללות. 

ש הברכות הן השכר על עשיית המצוות והקללות הן העונ
 עשייתן.-על אי

ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו " בהמשך הפרשה כתוב,
...את הארץ הזאת

1
" 
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רש"י אומר "המקום הזה" זהו בית המקדש, "והארץ 
 הזאת זו א"י".

למה הקדים  "אדרת אליהו"שואל הבן איש חי בספרו 
הלא קודם באנו לא"י  לומר בית המקדש ולאחר מכן א"י

מקדש? מביא הבן איש חי בשם רק לאחר מכן בנינו בית ו
הקדים לומר "המקום הזה")מקדש(  מהר"י אלגאזי זצ"ל,

בכדי לאמת את תשובת ישראל לאומות העולם שאם יטענו 
"ליסטים אתם שכבשתם את ארץ שבעת העמים". מכאן 

א ההוכחה לזכות ישיבתנו ואפשר ללמוד שבית המקדש ה
" אשר "ויבאנו אל המקום הזה: בא"י. ולכן הקדים לומר

מכאן  מזה יש לנו הוכחה כי "ויתן לנו את הארץ הזאת".
אני ה' שונא "ין הארץ גזולה בידינו כמו שכתוב למדים שא
2גזל בעולה

ואיך השרה הקב"ה את שכינתו בתוכו אם  ,"
אלה מכאן נלמד שה' נתן לעם ישראל את  ?הארץ גזולה

 בית המקדש מלמד זאת ולכן הקדים מקדש לארץ.ו ,הארץ
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  נצבים פרשת
 אלי טרפה

 
מרכזה של הפרשה נמצא בפרק ל'. הפרק הזה מדבר על 

והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה גאולה ותשובה. "
אל לבבך בכל  והשבת הברכה והקללה אשר נתתי לפניך  

עד ה' אלוקיך  ושבתהגויים אשר הדיחך ה' אלוקיך שמה. 
בכל ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום את ובניך 

ושב  ורחמך שבותך ושב ה' אלוקיך את  לבבך ובכל נפשך.
 ." 1מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה וקבצך 

בפרשיה הזו חוזרים כמה פעמים המילים שבאות מן 
לפעמים מדובר בתשובה שאנחנו עושים ש.ו.ב  השורש  

ם מדובר שה' שב אלינו וגואל אותנו בהמשך ולפעמי
כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא הפרשה כתוב: "

" הרמב"ן  אומר 2נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא
שהמצווה שעליה כתוב בפסוק היא המצווה לחזור 

 בתשובה.
בפרשה הזו יש משהו קצת מוזר, בחלק הראשון כתוב 

ם של והקללה כאשר יבואו עליך כל הדברים הקשי
שבפרשת כי תבוא, ואנחנו נשיב את הדברים אל הלב שלנו, 
כלומר ניקח אותם לתשומת ליבנו, נסיק מהם את 

בתשובה אל ה', נשמע בקולו  רהמסקנה הראויה, ונחזו
לקיים את כל מצוותיו, בכל לבבנו ובכל נפשנו, גם ה' ישיב 
את שבותנו ירחם עלינו ויקבל אותנו מכל העמים שהפיץ 

ותנו בהם: בחלק השני שהוא ממשיך את החלק הראשון, א
פתאום חוזרים אחורנית "אם יהיה נדחך בקצה השמים 

" הכיצד יתכן שעם ישראל ניצח בקצה השמים אם  וכו'
בפסוק שלפני כן יקבץ אותנו מכל העמים? ועוד כתוב 
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ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך בחלק השני "
 ". 3בך ובכל נפשךלאהבה את ה' אלקיך בכל לב

אם יש צורך למול את הלב, זה אומר שהלב הוא אטום, 
מכוסה וחסר רגישות. הכיצד יתכן שצריך למול את הלב 

בכל  שלנו אם מופיע בחלק הראשון ששבנו עד ה' אלוקנו 
 לבבנו:

אולי צריך להפריד בין שני חלקים ולראות בהם תיאור של 
 שני מצבים.

*בחלק הראשון מדובר על מצב שמוגדר על פי חז"ל  
"אחישנה" כלומר גאולה בטרם עת ובזמן קצר.  לפי המצב 
הזה באות על עם ישראל הצרות המתוארות, הוא לוקח 
את הדברים לתשומת ליבו מיד כאשר מגיע לגולה חוזר 

 בתשובה וה' מחזירו אל ארצו. 

בעיתה" *החלק השני מתואר מצב שנקרא על פי חז"ל  "
כלומר בזמנה. לפי המצב הזה עם ישראל לא הסיק את 
המסקנות מהצרות שבאו עליו לא לקח את הדברים 
לתשומת לבו ולא חזר בתשובה ועל כן הגיע מצב שבו ה' 
מפזר אותו בקצות העולם. על כן החלק השני מתחיל 
במילים "אם יהיה נדחך  בקצה השמים" גם אז לא לנצח 

חזיר אותנו לארץ ויתחיל לגרום תמשך הגלות והקב"ה י
לנו לחזור בתשובה על ידי שימול את ליבנו. חלק ב' מאריך 
לתאר שלבים שונים בתהליך. לפי התיאור הזה אנחנו קצת 
חוזרים אל ה' וה' מוסיף לנו שלב בגאולה, ושוב אנחנו 
חוזרים אל ה' וה' מוסיף לנו עוד קצת בגאולה עד שמגיעים 

ה', לשוש עלינו לטוב כאשר שש  לשלב הסופי שבו: "ישוב
 על אבותינו ואנחנו נשוב אליו בכל לבבנו ובכל נפשנו".
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  וילך פרשת
 הרב יהונתן שטרסברג

 
אנחנו עומדים כעת בסוף ארבעים שנה במדבר. זהו יומו 
האחרון של משה רבינו. כל הפרשיות מכאן ועד סוף 

 .ו היום עצמו, וביום זה מת משה רבינוהתורה נאמרו באות

משה רבינו מכנס את העם בפעם האחרונה ובעצם נותן 
להם את ניאום הפרידה שלו, וכן מעביר את השרביט 

 .נון-ליהושע בן

 :וכך פותחת הפרשה

ְשָרֵאל: " ים ָהֵאֶלה ֶאל ָּכל יִּ ֶשה ַוְיַדֵבר ֶאת ַהְדָברִּ ַוֵיֶלְך מֹּ
ם ֹלא אּוַכל  ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ֶבן י ַהיוֹּ כִּ ים ָשָנה ָאנֹּ ֵמָאה ְוֶעְשרִּ

ד ָלֵצאת ְוָלבוֹּא ו  ָאַמר ֵאַלי ֹלא ַתֲעבֹּר ֶאת ַהַיְרֵדן ַהֶזה: ה'עוֹּ
ם ָהֵאֶלה  ה' יִּ יד ֶאת ַהּגוֹּ ֱאֹלֶהיָך הּוא עֵֹּבר ְלָפֶניָך הּוא ַיְשמִּ

ֻשַע הּוא עֵֹּבר ְלָפֶניָך  ְשָתם ְיהוֹּ ירִּ ְלָפֶניָך וִּ ֶבר המִּ  :'ַּכֲאֶשר דִּ

היום מלאו ימי ושנותי, ביום   -אומר רש"י ""אנוכי היום" 

 .1”זה נולדתי וביום זה אמות

מנין לו למשה שזהו יומו האחרון? יתכן שהתשובה היא 

 :מהמשך דברי רש"י שם

..לצאת ולבוא בדברי  -” לא אוכל עוד לצאת ולבוא""

 :"החכמהתורה, מלמד שנסתמו ממנו מסורות ומעינות 

יוצא מדבריו אלו של רש"י, שבאותו יום קם משה רבינו 
עליו השלום בבוקר וגילה שנסתמו ממנו מעיינות החכמה, 

 .היום הוא יום מותי –ואז הבין משה 

והטעם כדי ”יתרה מכך, אומר השפתי חכמים במקום: 
שלא יצטער שנטלה הגדולה ממנו ונתנה ליהושע דכיון 

 ”..ה למה לו חייםשנסתמו ממנו מסורות החכמ

יוצא לפי פירושו של השפתי חכמים, שמשה רבינו, ברגע 
שנסתמו ממנו מעיינות החכמה, כבר לא רצה לחיות יותר, 
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 !ולכן מיד קרא לעם ואמר להם: היום הוא מותי

וממשה רבינו עליו השלום, אנחנו יכולים ללמוד מוסר. 
משה, שהיה יהודי בלי דמיונות, מלמד אותנו מה 

ת של תורה בחיינו. לפעמים אנחנו יכוליםלטעות המשמעו
ולחשוב שלימוד התורה הוא תוספת לחיים, צ'ופר, אם יש 

אפשר להוסיך לחיים לימוד תורה. בא משה רבינו  –זמן 
עץ “ומלמד אותנו שהתורה היא עצם החיים, כמו שנאמר: 

למה לנו  –ושלולא התורה ” חיים היא למחזיקים בה..

 .חיים
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  האזינו פרשת
 אדיר דיין

 
 פרשת האזינו זו פרשה של שירה.

זה בעצם כנראה יהיה הפעם האחרונה שמשה ידבר עם 
בנ"י ולכן הוא מזמין את העולם כולו להשתתף במעמד 

1ותשמע הארץ אמרי פי האזינו השמים ואדברה,"הרם, 
." 

משה רבינו עומד לפני בנ"י,הם עוד מעט נכנסים לארץ 
ובעקבות זאת הוא דואג להם, משה מכיר את העם  בלעדיו

הוא יודע שאין להם סבלנות, שהם לא מאמינים גדולים 
כל ושנה דאגו להם לא 40והם רגילים לעזרה מתמדת )

 ומים(.
בנוסף ההיסטוריה של הנדודים מלמדת שבנ"י הם לא 

אימים להתמודד עם ארץ חדשה, חששות האנשים הכי מת
 שירה של אזהרות, -אלו גורמים למשה לחבר שירה

 זיכרונות, ותיאור העתיד שמצפה להם. 
 פרוש רש"י לפסוק: 

שאני מתרה בהם בישראל ,ואתם תהיו  -"האזינו השמים"
  עדים בדבר ,שכך אמרתי להם!

ולמה צריך שהשמים והארץ יעידו? אמר  -"ותשמע הארץ"
 אני בשר ודם למחר אני מת, אם בנ"י יגידו לאמשה 

חוקים והמשפטים האלה מי יבוא ה תאקיבלנו עלינו 
עדות של השמים והארץ שהם  תאויכחישם? לפיכך צריך 

בעצם עדים שיהיו קיימים תמיד, ועוד שאם עמ"י יזכה, 
הארץ תיתן  הגפן תיתן פריה, -יבואו העדים ויביאו שכרם

  יבולה והשמים יתנו טלם.
ואם יסורו מהברית ויפסיקו ללכת בדרך ה' אז יגיע עונשם 
"ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן יבולה" 
ולבסוף אם המצב יהיה גרוע יותר "ואבדתם מהרה" 

 מהארץ על ידי עמי הארצות.
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 מפרשתנו אנו רואים את חשיבות שמירת התורה והמצוות,
עולם, ורש"י  שמשה לא הסתפק בעדי בשר ודם אלה בעדי

מוסיף לנו, שהעונש יהיה כבד עד שנוכל חס וחלילה 
 שתישלל זכותו מן אדמת הקודש.

שנזכה בעזרת ה' מאור הפרשה לראות את אורם של 
ונדבק בהם בכל מאודנו, ונתקן  ןהמצוות וסגולתם ומי יית

 את מידת האמונה של דור המדבר ונהיה מאמינים גדולים.  
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 וזאת הברכה פרשת

 עידו שלום 

 
ה בפרשתנו שהיא הפרשה האחרונה בתורה, מסופר שמש

עומד למות ולפני כן הוא מברך את עם ישראל שנאמר: 
וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני "

1ישראל לפני מותו
עולה השאלה: למה היה חשוב שמשה  ."

 י ישראל ממש "לפני מותו"?יברך את בנ
שכל אחד מהמנהיגים זיכה את ישראל  ,התשובה לכך היא

במדבר בשפע מסוג אחר, בהתאם לברכה שניתנה לזכותו. 
כאשר אותו המנהיג הסתלק מן העולם, הסתלקה גם 

הראשונה  דוגמאות: 2לרעיון זה  הברכה אשר הביא עימו.

...הסתלקה מרים הסתלק הבארהיא מרים, "
2

 "
איתה גם באר  הכשהסתלקה מרים מן העולם, הסתלק

השנייה היא אהרון,  זכותה במדבר.בלהם  נההמים שנית

...מת אהרון נסתלקו ענני הכבוד"
3

כשהסתלק אהרון " 
הסתלקו עימו ענני הכבוד שהגנו עליהם והובילו אותם 

 במסע.
משה הוריד לישראל את התורה, ולזכותו הסכים הקב"ה 

משה חשש  ם לאחר חטא העגל.לתת אותה לישראל ג
שלאחר מותו תסתלק התורה מישראל, ועל כן צריך היה 
לברכם כך שזכות התורה תועבר אליהם ושזכות זאת 

תורה ציווה לנו " מהפסוק: להם לדורות.ותישאר תינתן 
4משה, מורשה, קהלת יעקב

", אנו למדים על חשיבות 
האחדות בעם בזמן קבלת הברכה. משה ידע שרק בכוח 

אחדות שלהם יוכלו לקבל את התורה לזכותם ולשמר ה
אותה מדור לדור בכוחות עצמם, על כן ציווה משה 
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לישראל ברכה אשר תחייב אותם לאחדות. הברכה תחייב 
כך שכל שבט ישלים את  ,אותם להיות תלויים זה בזה

השבטים האחרים, ויהיה חייב להיעזר באחר כדי להשלים 
 את הברכה שלו.

לומדים שלמשה היה חשוב מאוד שלפני מותו לסיכום, אנו 
 .מאוחדימשיך לשמור את דרך התורה ויהיה עם ישראל 

 ,"וזאת הברכהיחיד "לשון הוא בירך אותם בש ו הסיבהוז
למרות שברך כל שבט ושבט ברכה נפרדת, על מנת לחברם 

 לעם אחד.

 


