
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "]את הברכה[ אשר ]תשמעו[" –וד פתיחת פרשת ראה ס
לכן דרושי אלול , פרשת ראה תמיד יוצאת לפני ראש חדש אלול

זו שכבר פרשת ראה. כלומר, יש משהו בפרשה בלקוטי תורה נמצאים ב
מתחיל בגלוי להכין אותנו לראש השנה. היום עליו נאמר "ארץ אשר 
הוי' אלהיך דרש אותה תמיד עיני הוי' אלהיך בה מרשית שנה ועד 

 ראה? אפשר לדרוש השנה". איך זה מרומז בשם הפרשאחרית 
שנה. בכלל, בכל הפרשות האלה, עד סוף חומש משנה הש ראנוטריקון 

לראש השנה. בפרט הפסוק  תהיום" רומז"מילת תורה, כתוב שכל 
"אתם נצבים היום כלכם", עוד כמה שבועות. אם יש "היום" שנדרש 
במפורש על ראש השנה הוא שם. אבל ממתי זה מתחיל? מ"ראה אנכי 

-נכיא-אהר" ר"ת ראהכתוב ש" סוקנתן לפניכם היום". בכלל, בתוך הפ
זקאל, בחזיון ספר יחסוף שנה. בה-שראיום, אבל הוא גם קיצור של ה

הוא נקרא ראש השנה. כלומר  גם יום כפור, הבית השלישי והנצחי
ים ביום השלישי יקימנו ונחיה י"יחיינו מיומ –המשך ושיא ראש השנה 

לפניו" לעולם. היום השלישי שם הוא יום כפור, ש"לא היו ימים טובים 
 לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים".

"ראה -מלים זבפסוק הראשון של הפרשה יש  –אבל מוצאים עוד פלא  
. אם הן כנגד הז"ת יוצא ש"ברכה" כנגד אנכי נתן לפניכם היום ברכה"

את הברכה היסוד ו"קללה" כנגד המלכות. איך מתחיל הפסוק הבא? "
כל ". אשר תשמעו אל מצות הוי' אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום

שכתוב "אשר  ,רצים, כל אחד לפי דרכוייקים ומתהמפרשים מד
תשמעו". לעומת זאת בקללה כתוב "ואם לא תשמעו וסרתם וגו'". סתם 
תנאי הוא "אם" בתורה, בלשון הקדש. שוב, בתחלת פרשת ראה יש את 
הפסוק הפותח, כלל, ואחר כך שני הפסוקים הבאים הם הפירוט. הם 

רכה וקללה" בעצם ההבדלה, מתוך ההכנעה שיש בכלל. בכלל יש "ב
ן ובעצם להבדיל ביניהן. הפסוק , ואחר כך יש שני פסוקים לפרטיחד

הראשון, שמפרט את הברכה, אומר "את הברכה אשר תשמעו". אחר 
כך, הפסוק הבא, שמפרט את הקללה, את ההיפך, אומר "ואת הקללה 
אם לא תשמעו". מה החידוש? כל המפרשים אומרים שעיקר החידוש 

. "אשר י היה ראוי לכתוב "את הברכה אם תשמעו"הוא במלה "אשר", כ
הרי יש בחירה  ,יכול להיותזה איך  .ודאי תשמעובתשמעו" משמע ש

. שומע או שלא שומעאו שאדם  –לא חייבים לשמוע הרי  ?!חפשית
שוטו ת שיש פה קושיא ממש בפשט, רש"י הפשטן, שמפרש לפי פהיו

לכן הוא כותב, חייב להתייחס ולפרש את המלה "אשר".  של מקרא,
"'את הברכה' על מנת 'אשר תשמעו'" )מוסיף שתי מלים(. "על מנת" 

צריכים להוסיף. את העומק של רש"י נסביר בהמשך.  –היא לשון תנאי 
איך לפרש את  –כמו לכל המפרשים  –בכל אופן, רואים שקשה לרש"י 

דווקא בתוך הרבה מילים הכי פשוטות יש ר". המלה הפשוטה הזו, "אש
הסוד הכי עמוק של תחלת פרשת ראה הסוד הכי עמוק. לעניננו, את 

 הוא בתוך המלה "אשר", "את הברכה אשר תשמעו". 
. אם מקימים אשר-בית, ואחד הצירופים הוא בראשיתהתורה מתחילה 

כל הענין של חמשה  –היה בית אשר בית נאמן בישראל ורוצים שהוא י
שאומרים ברכה על  כל פעםב. ֹאשרמלא להקים בית שר באב הוא ע

סתם  אינמצותיו" וכתוב שהמלה "אשר" מצוה אומרים "אשר קדשנו ב
היא להמשיך אושר. גם "אשר קדשנו" כמו קידושי איש ואשה. על ידי  –

"אשר תשמעו". איזו מלה בפרשה  –גם כן הקידושין ממשיכים אושר. 
היא "אשר"? המלה העשירית, "העשירי יהיה קדש להוי'". אמרנו שעד 

 –. אם יש עשר מילים 5031היא "ברכה", עד המלה השישית, הגימטריא 
, האות הראשונה של שם הוי', שבמילוי שלה ירומז כמובן לאות 

הנוספות?  ד-, כמה שוות ה5031הראשונות שוות  ו – וד-מתחלקת ל
" יוצא למרבית הפלא בדיוק אותו מספר. אשר הברכה את. וקללה"

"וקללה", רק שכאשר מצרפים אותה  עיקר הפלא שזה מתחיל מהמלה
ראשונות( של הפסוק  געם הג"ר ) –המלכות של הפסוק הראשון  –

הבא, "את הברכה אשר", מקבלים "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה". 

"אשה כי תזריע וילדה זכר".  –הכל ברכה. דווקא הברכה של האשה 
ת ידי חובת ידוע שלפי בית שמאי צריך להוליד פעמיים זכר, כדי לצא

"פרו ורבו". לפי בית הלל זה בן ובת, אבל "איש ואיש יולד בה". כתוב 
נקיים את  –שלעתיד, כאשר יבוא מלך המשיח, "להוי כדין וכדין" 

המצוה בבן ובת, אבל גם הבת תהיה בן, "איש ואיש יולד בה". זו ממש 
 וקללה" שוה "ברכה היום לפניכם נתן אנכי ראה" –גימטריא יפהפיה 

". מה זה מדגיש? שבאמת המלה כאן "אשר" היא סוף אשר הברכה את
ענין, כמו סוף פסוק, אם כי חייבים כמובן להמשיך לקרוא את הפסוק, 

 "אשר תשמעו אל מצוות הוי' אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום".
מפסיקים במלה הזה,  ידוע שהרבה פעמים כאשר קוראים את הפסוק 

, מספר 5031"? ברכה היום לפניכם נתן אנכי ראה"ברכה". כמה שוה רק "
מאד אהוב אצלנו. מה עיקר הברכה של הנישואין, כאשר מתחתנים 

 כי אשהבחור ובחורה? שם של פרשה בתורה, "תזריע", שמתחילה "
, הוא בעצם רק המלה 5031. אותו מספר, 5031", שוה זכר וילדה תזריע

. כלומר, 5333בתור לף אכאשר מחשבים  אשה –הראשונה של הפסוק 
" זכר וילדה תזריע כי)ה" 999. מה זה 999" שוה זכר וילדה תזריע כי"

(? בדרך כלל בספרי הקבלה המספר הזה הוא 5333-ל א-שמשלים את ה
הוא ביטוי מאד חשוב, הסיום של  999. אבל לעניננו, המספר זרע שכבת

י פרק ט במסכת נדרים, שהיות שרבי ישמעאל מסר את נפשו על יפו
בנות ישראל, כאשר הוא נפטר בנות ישראל נשאו עליו קנה "בנות 

. בכל אופן, מה 999שוה  ישראל בנות. כינה"ישראל אל רבי ישמעאל ב
" שוה ברכה היום לפניכם נתן אנכי ראההגימטריא שעשינו עכשיו? ש"

(. יש 5333-" ששוה אשה )כשמחשבים א כזכר וילדה תזריע כי אשה"
 קדמה ארץ דרך" –הזו, שתמיד מכוונים יחד  מאמר חז"ל בגימטריא

". אחד הפירושים של דרך ארץ הוא להתחתן ואז ללמוד תורה. לתורה
ידוע שיש מחלוקת אם קודם ללמוד ואז להתחתן או קודם להתחתן 
ואז ללמוד תורה. כאן לפי הדעה שנישואין קדמו לתורה, "דרך ארץ 

ריך "דרך ארץ קדמה לתורה". שאם רוצים ללמוד תורה בטהרה, צ
 וילדה תזריע כי אשה", "לתורה קדמה ארץ דרךקדמה לתורה". אז יש "

 אב ע"ג(-)אור לכ"ו מנחם     ". ברכה היום לפניכם נתן אנכי ראה", "זכר

 
 הבת ישראל בשלוש רמותא

 לאהוב יהודי בכמה רמות בנפש:  ראוי 
הכי פשוט, שזו הלכה, איך שהרמב"ם מסביר מה היא אהבת  ברובד

שכל הזמן לדאוג לחבר שלך, כמו  –" "ואהבת לרעך כמוך –ישראל 
שאתה דואג לעצמך, לעשות טובה, לקיים "וחי אחיך עמך", עבודה 
עברית וכיוצא בזה. לדאוג ליהודים מתוך אהבה. "המעשה הוא העיקר" 

יסוד, -הוד-נה"י בחסידות, נצחשנקרא  מעשהה זו אהבה ברובד –
 המוטבע בנפש. 

יותר גבוה מזה, השרש של הדאגה בפועל לחבר שלך היהודי, הוא רגש 
בלב. בהלכה הרמב"ם לא מדבר על הפן הרגשי, רק על הפן המעשי של 
אהבת ישראל. אבל, כמובן ופשוט, אם כתוב "ואהבת לרעך כמוך" זה 

הבת את הוי' אלהיך בכל ואעל דרך שכתוב לגבי רבונו של עולם, "
. ידוע ש"בכל לבבך ובכל רגש", שזה לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך

רגש, שלהבת של אש  –נפשך ובכל מאדך" עולה בגימטריא שלהבת 
קודש בלב. ברובד של אהבה רגשית כלפי היהודי אפשר להגיע לכך 

. כתוב בחסידות שכאשר חסידים, ותותה ממש רוצה לחבק ולנשק אשא
הם רוצים לחבק ולנשק אחד את השני  –ל חברים, נפגשים כל ישרא

 תפארת, המורגש בלב. -גבורה-מרוב אהבה בלב. זה החג"ת, חסד
יש אוהב דבק " –יש עוד יותר גבוה, המושכל, עליו כתוב פסוק במשלי 

בדבקות  –"יהודים אוהבים יהודים"  –". יש אחד שאוהב אותך מאח
פשו". יהודי הוא בעצם שכלי, הנפש ממש, בבחינת "נפשו קשורה בנ

דעת היא דבקות, דעת היא "התקשרות והתחברות" בהגדרת התניא, 
יותר מאח, שיש קשר של דבקות אמתית אחד בשני.  שדבקויש אוהב 

האריז"ל אומר שמה שמעכב את ביאת . שכל,  שזה זו האהבה הכי גבוה
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של דעת, יותר  משיח הוא דיבוק חברים. כתוב שדיבוק חברים הוא כח
 גבוה ויותר פנימי גם מהתלהבות הרגש, השלהבת, של הלב. 

צריך לחשוב שעלינו לבטא את האהבה בכל שלש הרמות. ודאי הפשט 
להתחיל מלמטה, "יהודים אוהבים יהודים" זו עבודה עברית וכו', 
לחשוב, לדאוג לטובת החבר בכל עניניו הגשמיים והרוחניים. אבל עוד 

אמתית, חבוק חייב להיות עם רגש, עם התלהבות, אהבה יותר מזה, זה 
שנינו נרגיש את עצמנו דבר אחד , צריך להיות שיתרה מכךונישוק. 

 –ממש, עם אחדות, עם דבקות. יש אהבת ישראל ואחדות ישראל 
אהבת ישראל היא בעיקר בלב ואחדות  –עליהם הרבי תמיד דבר 

 אחדבק מאחד". ישראל, ה"אחד" שלנו, הוא בעיקר ה"יש אוהב ד
בק, ומי ששלם בדעתו, בהתקשרותו לכלל ישראל, נקרא ד-אחנוטריקון 

והב אר"ת " –"אתם קרוים אדם ואין אומות העולם קרוים אדם"  – אדם
 היינו אהבה רגשית כנ"ל(.  חבקאח" )ס"ת מבק ד

הגענו לשפל בתשעה באב, וכתוב שאחר כך העליה במהירות עד להכי 
אנחנו בתהליך של העליה במהירות. שנזכה  מהכי שפל. כעת –גבוה 

               .    בע"ה לכל הרמות של אהבת ישראל
  (אב ע"ג-י"א מנחם)     

 
 
 )חלק א'( ומשחק הקניגיאבעל תשובה  ה

חבורת תלמידי רשב"י. זהו יום  יתרולעזר הולך יחד עם רבי אבא רבי א
מחפשים איזה מקום לפוש בו. השמש מכה בהם קשות והם י. שרב

שבו הם  בו איזה צל, ומוצאים מקוםנכנסים לשדה מאד יפה שיש 
 . הזה כמה טוב כאן במקום :יושבים ונחים ומשבחים את הקב"ה

 :קם ואומר לנחש. רבי אלעזר נחש גדול מאדלצדם פתאום עובר  
התחרט על כל המעשים  שאותו יהודי חויא חויא, תחזור בך, תדע לך"

 כלומר, הנחש היה בדרך  .!"בעל תשובה גמורשלו וכעת הוא כבר 
לפגוע באיזה בעל עבירה, ורבי אלעזר אומר לו  –בגזרת עליונים 

עבירה צריך  וברכבר עשה תשובה. כל אחד שע יהודיה שיפסיק כי
, שיש איזה נחש שמתקרב, אבל אם תעשה תשובה יש לך כך לחשוב

שיודע  אלעזר )בפרט אם אתה מקושר לרבי, כמו רבי להינצל סיכוי
, בדרכו משיךה אלא ,ו בהתחלהאות 'ספר'לא  הנחשלעצור נחשים(. 
חזור בך, הוא כבר ת" ב:, ורבי אלעזר אמר שובאיטיותאולי קצת יותר 

בתוך " נחש:. הנחש נעמד. אחר כך ר' אלעזר אומר ל"עשה תשובה
הנחש מאד שמח שיש לו  !".לך אליו .גוי רשע הלך לשכבהמערה שלך 

מה שצריך  לעשותמהר  זחל, אז הוא מיד עשה 'אחורה פנה' ותחליף
 לעשות לאותו גוי רשע. 

ין נמ !עד כדי כך? , אבלשאתה צדיקבכך מכירים  אנו" :התפלא אבאר' 
ידעתי שהנחש הולך לפגוע ביהודי כשראיתי אותו " :הוא אומר !".לך?

 ך סימןיש לש אני מבין" :. ר' אבא אומר"שמסר לי אבא על פי סימן
הולך לפגוע במישהו, אבל איך ידעת שאותו אחד עשה נחש כש לראות

 ידעתי כי כנגד הנחש באה" :אומר ר' אלעזר !"תשובה וצריך לחזור?
כל הגזרות מן השמים עוברות דרך הטבע, אלהים )השם הגוזר . "רוח

אה רוח כנגד הנחש והרוח אמרה לנחש גזרות( בגימטריא הטבע, אז ב
תחזור בך כי אותו יהודי " :שמעתי מהרוח וכךמה שאני אמרתי בפה, 

 . "כבר עשה תשובה
לנחש לחזור  אמרתיש גוי רשע ששוכב במערה שלו ואבל איך ידעת ש"
דרך הנחשים ש מלמדהוא  !יהודי שעשה תשובה?בפגוע בו במקום ל
אופן לוותר, מוכנים בשום  אינםשמקבלים שליחות מן השמים, הם כ

תחליף. הרוח אמרה לנחש לחזור, ואני רק חזרתי על כך  יקבלורק אם 
ם חזור בו אקשיב. הנחש אף פעם לא יביתר תוקף, אבל הנחש לא ה

הוא חייב שיהיה , כופר. בעל תשובה חייב כופראיזה  ,לא תתן לו תחליף
 הרוח ברא את העולם.. זה כלל גדול, ככה ה' עבורוכופר  יהיהמישהו ש

והתקרבה ועברה על האזן ירדה  יאהרגישה שהנחש לא חוזר בו, אז ה
י 'דע לך שיש גוי שמחכה במערה', שמעת :ולחשה ,כך כתוב, של הנחש

ושאר  תירץ לרבי אבא עזרר' אלזאת ואמרתי עוד פעם. עד כאן 
 יוסימן שקבל מאבהינו הדבר הראשון  :התלמידים את רוח הקדש שלו

 . חרים הוא שמע מהרוחושני הדברים הא
. "בואו נראה מה קרה לגוי הזה: "אחר כך ר' אלעזר אומר לתלמידים

 .ובמת, והנחש כרוך עליו ולא עוזמתקרבים למערה ורואים שם גוי הם 
מסתובב, העקביים, ו. קודם הוא כרוך על זה נחש שממית בלחץ של

לצד הגוי הם על העקביים. נכרך עליו, ושוב  נכרךאחר כך עולה לגרון ו
עוד מעט תראו איזה נס : "ארנק שנפל ממנו. ר' אלעזר אומררואים 

 . "גדול שמצאנו את הארנק הזה

פתאום שדה. ה באחרי שמצאו את המערה הם חזרו למקום היפ
יושב בתוך השדה ומתחיל לבכות ולהצדיק ש רחק יהודי אחרמגיע ממ

עשו לי את כל הכסף שלי, וגם  לקחו ממני, אמיל: ""האת הדין של הקב
אבל בתוך הארנק היה ובע ממך שום דבר, פצע וחבורה, על זה איני ת

את אבי ואמי הזקנים וגם סכום כסף שעני בו כל הכסף שאני מפרנס 
 מה אעשה –. על זה אני בוכה לקב"ה כדי לחתן את בתובידי הפקיד 

, אבל מה עם אבא ואמא חשובם ההתחייבות שלי? מה שקרה לי לא ע
 שלי ועם העני המסכן ובתו שהוא צריך לחתן?! 

ותוך כדי  ,"זכאה קשוט", צדיק אמת ת אותו יהודיר' אלעזר מכנה א
בהן  ,'שם טוב תרכ'ש. זו דוגמה יפה לתפלות בסוף שהוא טוען הוא דור

ענות לקב"ה. כאן ט ןפסוקים ודינים בתורה ובונה סביב הבעש"ט לוקח
, ברגע 'צדקו יחדומשפטי הוי' אמת 'הפסוק אומר " :הוא אומר לקב"ה

יש מימינים ומשמאילים, מזכים ומקטרגים, ורק  ,שיש משפט אצל ה'
. '"משפטי הוי' אמת', אז 'צדקו יחדו'סכימים, כל בעלי הדעה כשכולם מ

וה' פוסק  –"צדקו יחדו"  –כששני עורכי הדין, שני הצדדים, מסכימים 
 נאמר "משפטי הוי' אמת".  ,הככ

על מה שקרה לי, אבל איני יכול  קובלשאיני תו חוזר על טענ היהודי
חרי ששומעים להשלים עם מה שקרה לאבי ואמי ולעני המסכן הזה. א

אותו ממקומו  חיםמתקרב רבי אלעזר עם התלמידים, לוק דבריואת 
אתה יודע כמה ה' אוהב " :אומרים לוו היפה מםומושיבים אותו במקו

הם . "אותך? אתה צדיק אמת וה' עשה לך נס הכי גדול, בוא תראה
  ,הנחש עדיין ממשיך להרוג את הגוישבו לוקחים אותו לאותו מקום, 

אותו ארנק שהגוי גנב ממנו, ו –לגרון ומהגרון לעקביים מהעקביים 
מונח שם. ר' אלעזר מחזיר את הארנק ליהודי, ומרוב התפעלות ושבח 

ה' על הנס. הוא אומר לר' , ומודה לה' הוא נופל על הארץוהודיה ל
 הראההוא . אחר כך "אני יודע שזה לא בזכותי אלא בזכותך: אלעזר

 מידרביץ לו קשה. הגוי שגנב את הארנק ה ות.וחבור יםפצעשכולו  להם
 עד כאן החלק הזה של הספור.. ופצעי עליו ורפא אתר' אלעזר התפלל 

ומר ממשיך להרוג את הגוי הרשע, ואחוזר לנחש, ש ר' אלעזר אחר כך
ך, שתחזור עמוק לתוך המערה של מספיק. עכשיו אני גוזר עליך: "לו

שלך, כל  קיימת את הענין ".לשום אדם בעולםוהלאה לא תזיק ומהיום 
. בעצם הוא תחזור למערה ומהיום תהיה ילד טוב כעתהבירורים שלך, 

תהיה רק , בך "ושעשע יונק על חור פתן" שמהיום והלאה יתקיים אומר
 משחק של ילדים קטנים, ותו לא.

. הגוי הזה הוא האויב שלך, הגוי מר ליהודי שיחפש בבגדיאו ר' אלעזר 
חוץ מהארנק שהוא גנב ממך ולקחת , יש לך מצוה לשלול שלל וכעת

 זה "א. )בהם אחיזה של הסט רה. את הבגדים שלו תעזוב, כי ישחז
וזה  הבחוץ מהארנק יש לו עוד כיס מלא זו(. משהו שראוי להתבונן ב

תלך למקום פלוני, ושם  אלא כלל,ל תהנה ממנו , אבל אקחהשלל שת
הזה ותאמר לו  הזהב כיס, תמסור לו את שהתאלמןגר תמצא יהודי מבו
סוחר שנוסע רחוק באניות, ולאחרונה כשהוא  - ונשהוא שייך לב

וגנב ממנו את  –הבן של הגוי הזה שהרגו הנחש  –הפריש לים בא גוי 
האוצר הזה של זהב. אחרי שהוא גנב את האוצר הוא הלך ומסר אותו 

 לאבא שלו, הגוי שמת כאן. 
הבן של הגוי הרשע הזה היה בים ביחד  ם.ל כיבוד הוריעיש פה סיפור 
אותו יהודי, הוא גנב מהבן של אותו יהודי את כיס הזהב עם הבן של 

ים, אבל והלך עם כיבוד אב ומסר אותו לאביו, הגוי הרשע. הבן עדיין ב
תן את הארנק לאבא, שכאשר הבן יבוא  ,עוד מעט הוא חוזר הביתה

 הוא יתן לו את הכסף.
שמע קודם, ביותר. ר' אבא לא מסתפק במה שזה עוד משהו מופלא  

מילא, הסברת איך  –אלעזר ידע את כל הדברים. הוא אומר איך ר' 
ידעת שהנחש הולך להרוג יהודי, ושהיהודי עשה תשובה, ושיש גוי 
במערה, אבל איך אתה יודע את הדבר האחרון?! איך אתה יודע את כל 

פור של היהודי שיושב שם עם הבן בים וכו'? זה סיום הסיפור, שעל יהס
הזה אינו סימן שמסר לי אבא, ולא הדבר  –זה אומר רבי אלעזר 

        , ממש ראיתי.מחכמתי אני יודע זאת, אלא "חמינא"
 (ו"סיון ע "חר)                                                                            

 
 

"ראה אנכי  –עם הזמן, הפסוק הראשון של פרשתנו  צריך לחיות
נתן לפניכם היום ברכה וקללה". הרצון הוא שיהיה הכל שוה, כי הכל 

אם אני מברך אותך טוב ואם אני מקלל  –"אנכי נתן לפניכם היום" 
 אותך גם טוב.
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