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 ראה אנכי נתן היום ברכה וקללה
 

 ודייקמווילנא פירש פסוק זה באופן נפלא ביותר,  הגאון
זה , כפי שכתוב בפרשת נצבים" נתתי"ולא  "נותן"  שכתוב

שלא יאמר אדם אחרי שבחרתי פעם אחת בא ללמדנו, 
יכולת לבחור אין לי עוד בדרך רעה כבר אין לי תקווה ו

שכל זמן בחיים בן אדם יכול לשוב  "נותן"בטוב, לכן כתוב 
 ולבחור בדרך חדשה ולהטיב את מעשיו.

 

, שאם יבוא אדם "היום"כן פירש נפלא את המילה  וכמו
ויגיד הרי אני מלא  ,בתשובה באמצע החיים שרוצה לחזור

בחטאים, ומה תועלת יש בכך שאני חוזר בתשובה, הרי זה 
 בפנים???  לכלוךכמוזג כוס קולה בכוס מטונפת עם 

 

שברגע שאתה חוזר בתשובה  :לומר לך ",היום"כתוב  לכן
כמו אז זה כאילו שנולדת היום, וממילא אתה נקי!!!! 

 !!! אידאריינער שאומרים באידיש: 
 

יאמר הריני אדם חלש להילחם מול היצר הרע החזק  ואם
הבוער בקרבי, ולמרות שאני חפץ לחזור בתשובה ולפתוח 

" אנכילהחזיק מעמד נגדו, על זה כתוב "דף חדש איך אוכל 
אתה לא לנצח את היצר הרע!!!!  שבורא עולם נותן לך כוח

, כשהיצר בוער בך צעק לריבונו של עולם שיעזור לך לבד
 !!!ותזכור באמת שהוא רואה אותך והוא לצידךלהתגבר, 

 

חשבתי לחדש ולהוסיף וכפי דבריו הנפלאים,  ומכוח
במידת החסד  אתנונהג כאן שכתוב במדרש שבורא עולם 

שנתן לנו מתנה והחסד הוא בכך  ,"לפנים משורת הדין"ו
את המושג שוב יום אחד לפני מיתתך, שבכוח התשובה של 

 היום האחרון לקבוע את האדם לגמרי!!! 
 

", ברכה וקללה "היום"ראה אנכי נותן לפניכם " וזה
 שהיום האחרון בורא עולם נותן לנו לברכה או לקללה!!!

בורא עולם בחסדו וברחמיו , שבורא עולם באמת לא מתייאש משום יהודי, ובכל מצב אפילו ביום האחרון ללמדנו
מסוגלים להתעלם מאהבה עזה כזו של בורא אנחנו נהיה מסכים לנקות אותך ולעזור לך להתחיל דף חדש, ואיך הגדולים 

אותנו, ככתוב "כי לא אחפוץ במות המת כי בשובו מדרכו וחיה, ועד יום מותו תחכה לו, אם  עולם, שכל כך חפץ להצדיק
 לאבא שמאוד אוהב אותנו ולא מוותר עלינו!!! ישוב מיד תקבלו", אז בא נחזור באהבה לאבא,

 

ות, כי הוא כי כאשר אדם מתקרב לבורא עולם ופותח דף חדש באמת, והוא במצב של עליה, אין לו מה לפחד מהמו ודעו
ברגע שאתה במצב של שוב יום אחד לפני מותך, אתה נקי!! אז אין לך ממה כי מוכן הוא במצב טוב במצב של עלייה, 

 .כמו שכתוב "ותשחק ליום אחרון"לפחד!!! 
 

יש לך הרגשה של סיפוק מעצמך שזה חשוב חוץ מזה פחות, וועצום ענק החיים רגועים יותר, כי יש לך פחד אחד  וככה 
אז למה אתה מחכה??? קום קרה לאלוקיך ושוב יום אחד לפני מיתתך מהרגע, ותזכה לאריכות ימים  מאוד מאוד בחיים!!

 טובים אמן ואמן.
 

 ראה לפניכם
 

 תראה ךגם אתה לבדש -" ראההגאון מווילנא, " כתב
למרות שאתה יחיד נגד אחרים ו ,לנהוג בדרך הישר והטוב

גם כן תזכה לברכה בכל זאת  ,נגד הרבים שלא רואיםו
 למרות שאחרים לא ראויים לברכה.

 

 נלחם לבדכאשר אדם  שאדרבאלהוסיף על דבריו,  ונראה
, יש בזה עוצמה כפולה שלא נלחמים נגד היצר מול אחרים

 "לפניכם"בלשון יחיד ו "ראה"לכן כתוב אולי ומכופלת, ו
 נוטל שכר כולם.כי  ,שזה שיא הברכהבלשון רבים, 

 

שני להיפך אם אדם נמצא בין צדיקים והוא בוחר  ומצד
נוטל קללת י לפרוש לקללה הריהו נענש בשיא הקללה כ

 כולם!!!!

נוספת והפוכה אפשר לומר שאם אתה היחיד רוצה  ובדרך
, "לפניכםאת ה"לראות וללכת בדרך הברכה אזי תזכור 

כמו  ,שמים דהיינו שתתחבר לעוד צדיקים לחבורת יראי
אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע שכתוב "

 ".ויכתב בספר זיכרון
 

להיפך אם אדם מתחבר לחבורת רשע שידע לו שאפילו  וכן
רחמנא בכל זאת שהוא שומר על עצמו לא לעשות עבירות 

אשרי "נירשם איתם לקללה, "ועל זה נאמר הוא ליצלן 
 ".האיש שבמושב לצים לא ישב

 

אדם נמשך אחרי סביבתו, וייענש על שהביא את  וכידוע
 חבורה רעה. לעצמו לכך, שנצמד או אפילו התקרב וכו' 

 
 

 

, שעליך ללכת עם האמת בכל מחיר, ולחיות חיים קדושים בכל הכוח, וכפי שנפתח השולחן ערוך "שויתי ה' לנגדי ללמדנו
מהמלעיגים עליו", ואדרבא כל קושי מוסיף לשכר הרב המובטח לך, ובזה אתה מוכיח אהבה גדולה יותר ולא יבוש  –תמיד 

 לבורא עולם, וחיבור עז יותר לבורא עולם.
 

 

ברח מניסיונות, ואין ניסיון גדול יותר מלהיות בחברה רעה או בסביבה  אלא תביא עליך את הקשייםאל אל תחפש ו אבל
, כשאתה הולך ברחוב בארץ ישראל, ומשתדל לא ולכןתתגבר כארי!!!  -רק אם בכל זאת נקלעת לסביבה רעה ורעה, 

מעצמך מחשבות רעות, אתה לפתע חש להסתכל, אבל אתה יודע שיש מה לראות כי הבחנת בלי רצון, ואתה מתגבר ומסלק 
 .כאילו אתה מרחף בעולם אחר, בעולם של צדיקים

 
 

בלי הקליפות, נגעת בקדושת ארץ ישראל האמתית, כי קילפת  - נמצא בארץ ישראל האמתית הקדושהנכון, כי אתה  וזה
מעליך את הקליפות הטמאות שמכסות מאתנו את הארץ הטובה והקדושה, אשריכם המתקדשים בעיניים וחשים 

 בקדושת הארץ, בזכותם ישוב השם ויגאל אותנו גאולה שלימה בקרוב.
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 קללהברכה ו –ראה לפניכם 
 

המפרשים מעירים למה כתוב ברכה  ,ברכה וקללה
  ???תומוו וקללה ולא כתוב טוב ורע או חיים

 

זה הצלחה יותר מהרגיל  ברכהמבאר, כי  ובספורנו
ואין  זה פחות מהנצרך והרגיל, קללהומהנצרך, ואילו 

מציאות של ברכה וקללה ביחד כי אז זה מתאזן ואין כאן 
 לא ברכה ולא קללה.

 
רוצה ללמד אותנו שאין דרך אמצע, אין בינוני  והתורה

או לכאן ואו לכאן, כן רק  !!!אין פרווה, יש קיצוניות
הקיצוניות או ברכה או קללה, אי אפשר לשלב קצת מזה 

 ומזה.
 

למרות מסר עצום, ש זה נראה להוסיף שיש כאן ולפי
קיצונית בין  חובה על כל יחיד לדעת שיש ברכה ויש קללהש

 שיש גם את המושגשידע חשוב  בכל זאת, טוב לרע
הרבה דרכים בעבודת יש  שביהדותוהכוונה,  -" לפניכם"

 ".לפניכם" ולשון רבים "ראה, ולכן יש כאן לשון יחיד "ה'
 

שיש בעבודת אתה היחיד, ביכולתך לבחור בין הדרכים  אז
מקבוצות של כל אחד עובדי ה' הרבים, כי  ה', ובין קבוצות

עובדי ה' אכן הם עובדי ה' רק כל אחד מהם שם דגש על 
 שמקיימים אתאו  ,מצוות מסוימותעניינים מסוימים ו

המצוות בסגנון שונה, כמו שרואים אנחנו היום ספרדים 
ת ואשכנזים, חסידים מכל הגוונים וליטאים או בני עדו

 המזרח.
 

, כולם אהובים כולם ברורים וכולם קדושים כי כאשר
כולם עושים באהבה וביראה רצון קונם, ונותנים רשות זה 

 לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח.
 

חצי מעם ישראל עמדו בהר גרזים וחצי בהר שלכן  וייתכן
ובקללות  ,עיבל, והלווים הפכו פניהם בברכות לחצי העם

לחצי העם השני, כי בורא עולם רצה להמחיש שיש חלק 
מהעם שעובדים את בורא עולם בצורה של ברכות ושמחה, 
ויש כאלו שעובדים מתוך יראה וכדו', ואלו ואלו דברי 

 אלוקים חיים.

, שכל הבחירה זה בין כל דרכי הברכה וקללה, אבל לשלב בין טוב ורע, מצוות ועבירות, זה לא בחירה ולא ללמדנו
של רק טוב בלי שום רע, ורק דרך זו היא דרך האמת, נכון זה קשה מאוד אבל קיצוניות להגיע לחייבים אפשרות, אלא 

 לשאיפת לבנו הטהור, רק חזק ואמץ!!! לשם ורק לשם חייבים לשאוף להגיע בחיים, ובעזרת ה' נצליח להגיע
 

 ובחרת בחיים – ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה
 

 

שאין כלל בתורה, "המסביר את  ,מצווה סט'החינוך 
אם היה כתוב רק שכר ש ,"עונשין אלא אם כן מזהירים

ראה נתתי "בפרשה הרי כתוב ועונש יחשוב אדם לעצמו 
שיש תג , דהיינו "לבחור ברכה או קללהאפשרות לפניכם 

רשות ומותר לי לעשות רע ולסבול  מחיר לכל פעולה, ויש לי 
 .לא נגד רצון הבוראזה   כי את העונש

 

התורה מזהירה בפסוק מפורש על כל עבירה בלאו,  לכן
ש והמחיר שלא תעשה את העבירה, לומר לנו שחוץ מהעונ

ת כי זה נגד אל תעשה זאודע לך שזה אסור גם בלי העונש, 
 רצונו של בורא עולם.

 

איסור מוציא שם הרי שמקשה עליו,  והמנחת חינוך
את ה' " -למד מהפסוק הכתוב בלשון עשה נשמים לבטלה 
וחלק ממורא שמים זה לא להזכיר שם  ,"אלוקיך תירא
 .שמים לבטלה

 

" מות יומתונוקב שם שמים אחר כתוב " ובמקום
והגמרא אומרת שזה שהעונש לא מדובר על מזכיר שם 

, כי זה רק איסור למרות שזה פשטות הפסוק שמים לבטלה
הנלמד מתוך עשה, ולא כתוב בצורה של לאו, והכלל אין 
עונשין אלא אם כן מזהירים חייב להיות בהזהרה הכתובה 

 .בלשון של לאו דווקא ולא בהזהרת עשה
 

שהעונש הוא  אם כסברת החינוךש המנחת חינוך מקשהו
גם מספיק על עבירה נגד רצון בורא עולם צריך להיות 

 הזהרת עשה, ולמה צריך דווקא לאו??
 

רק הזהרת , שאם היה כתוב לתרץ את דעת החינוך וייתכן
 אעשה, הייתי סבור שבורא עולם רק ממליץ בדאגה של

וכפי שכתוב  ,גיע לידי העונשנעשה שטויות בכדי שלא נ

, ולכן דווקא התורה מתבטאת בלשון של "ובחרת בחיים"
לאו בכדי שיהיה ברור ומוחלט שזה לא רק המלצה אלא 

 איסור מוחלט נגד רצון בורא עולם בלי קשר לעונש.
 

אם אכן כך, כל מצוות עשה שעונשה כרת למה אין  אבל
עליה הזהרת לאו, כגון מי שלא מקריב פסח או לא עושה 

רק הזהרת עשה בלי לשון לאו, ובכל ברית מילה, שיש בהם 
 ??לאו? בהם איןזאת יש עליהם עונש כרת, ולמה, הרי 

 

כמיתות בית דין או  - יש לחלק בין עונש של בין דין ואולי
מלקות, לעונש שבידי שמים כגון כרת ומיתה שבידי שמים, 
שהכלל אין עונשין אלא אם כן מזהירים זה רק כלפי עונש 

 כמובן צריך להבין מה ההבדל??אבל שבידי אדם, 
 

יש להקשות וכי כל מצוות עשה שעליה אין הזהרה של  וגם
לאו האם בזה מותר לאדם לעשות כרצונו ואין כאן עובר 

 על רצון הבורא???  
 

שהעונש הוא בגלל שזה  ברגע שהתורה גילתה בלאו ואולי
כבר נדע בכל מצוות התורה שבורא עולם  נגד רצון הבורא,

 .שנעשה נגד רצונו בין לאו ובין עשה לא מסכים
 

כן מדוע בנוקב שם שמים שדינו במיתה בידי אדם אז  ואם
למה אי אפשר להסביר שהאיסור זה הזהרת עשה?? 

הרי התורה כבר לאו,  תחייבים שזה יהיה דווקא נגד הזהר
 ??גילתה שכל עבירה זה נגד רצונה

 

יש גם לומר שחוץ מהעונש וונת החינוך אין כנראה ש ולכן
, אלא כוונתו נגד רצון בורא עולם גילוי דעת שזה עבירה

שהיה חשוב לתורה להדגיש שהעונש הוא לא להיפך,  הוא
חומרת העבירה וחומרת רק בגלל בגלל שנקבע עונש, אלא 

נגד רצונו של בורא עולם, כי לבורא עולם אין רצון  החוצפה
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חומרת העבירה נגד בורא  וכפילמכור עונשים ופרסים, 
 העונש. נמדד כךעולם 

 

כי גם לחינוך  ,אין מקום לקושיית המנחת חינוך וממילא
מענישים ולא על  בית דיןרק על חומרת עבירה של לאו אזי 

 .חומרת הזהרת עשה
 

הקושיה הנוספת ששאלנו גם כן מתורצת, כי כל עונש  וכן
אפילו עונש כרת היות ואין העונש בידי שאינו בידי אדם  

שחומרת העבירה פחותה היא ואינה אלא אדם סימן 
 .בהזהרת עשה

 

מאחר והתורה גילתה דעתה וכוונתה שהעונש הוא  אכןו
לכן כל מצוות עשה נכון שאין בה  ,רק בגלל חומרת העבירה

אזהרת לאו אבל כבר ידוע לנו שכל קפידת התורה 
, זה רק בגלל עבירה על רצון ודעת בורא עולםוהעונשים 

 .מעונש הלאו כי חומרתה פחותהאומנם עונשה פחות 
 

זה לא נתון לבחירה, כי בורא עולם אוסר עליך לעשות רע, אלא , שאל תעלה בדעתך שיש בכלל אפשרות  לחטוא, ללמדנו
אני יפסיד את השכר על המצווה, זה שקר אין כאן עסקים לא נורא או  ,לא נורא אני ישלם את המחיר :וטעות היא לומר

כי כך העולם הזה בנוי, ולצער את אבא שבשמים, הפסד ורווח, אלא יש באפשרותך לעשות רע נגד רצונו של בורא עולם של 
 .ואוי למי שמצער ומכאיב לאבא ח"ו מע בקול אבאואשרי מי ששושנוכל לעשות רצונו או ליפול לרוע, 

 המשך -ובחרת בחיים  – ברכה וקללהלפניכם  נותן

ראינו בדברי החינוך שבכדי שלא נהיה סבורים קודם 
עונש מבחירה ואין זה עבירה שמותר לנו לחטוא ולקבל 

ורוע, לכן התורה אומרת לאו על כל עונש בכדי שנדע שזה 
נגד רצון הבורא ולכן יש עונש, ואסור לנו לבחור לחטוא 

 ולסבול את העונש.
 

כתוב  פרק ל' יט'קשה שלכאורה בפרשת נצבים  ולכאורה
 החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה, ובחרת"

"ובחרת בחיים"  התורה מסיימת ולכאורה אם, "בחיים
לכאורה כבר כתוב מפורש שבורא עולם לא מסכים שנחטא 

כדברי החינוך ונעשה רע, ואם כן למה צריך הזהרת לאו 
שבורא עולם לא מסכים, זה כבר כתוב וכלול  לגלות

  "???ובחרת בחייםב"
 

" זה רק כהמלצה של בורא עולם ובחרת בחיים, ש"ויתכן
רא עולם ממליץ לנו כדאי לכם לבחור , אלא שבוחובהכולא 

ולכן חייבים הזהרת לאו לפרש לנו שבורא עולם  ,בחיים
 .אוסר לנו לחטוא

  

 יושב שהיה חדלא משל על פסוק זה, ספריב כתובוהנה 
 שתחילתו אחד שבילים שני לפניו והיו דרכים בפרשת
 מישור, וסופו קוצים שתחילתו ואחד קוצים וסופו מישור

 שתחילתו דעו לכם שהשביל ושבים לעוברים מודיע והיה
 אבל כל ההמשך הארוך עד סופו פסיעות 3זה  מישור

 3או  2זה רק  קוצים שתחילתו הזה השביל ואילו קוצים,
בקוצים אבל כל ההמשך הארוך הוא מישור בלי  פסיעות
 קוצים. 

 

 הרשעים את רואים אתם לישראל משה להם אמר כך
  סופואבל  הזה בעולםרק זה רק קצת  מצליחים שהם

 .ולסבול, ולהיפך לצדיקים להפסידבעולם הנצחי הארוך 
 

קודם, דברי המדרש מתאימים לתירוץ ה ולכאורה
לחטוא, לעם ישראל לא עצה טובה שהקב"ה רק ממליץ 

 כמו אותו אחד שממליץ על איזה דרך ללכת.
 

ששם הספרי משמע הפוך מזה, דברי בתחילת  אומנם
 ",וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה" כתוב 

 "והקללה הברכה לפניך נתתי תווהמו החיים" ובהמשך
 מהם באיזו נלך לפנינו דרכים שנייאמרו ישראל  שמא

 אתה תחיה למען בחיים ובחרת" בפרק ל'  – ל"ת ,שנרצה
 ."וזרעך

 

דרכים  2" לומדים כבר שיש להתבונן שיש ראהמ"ש הרי
שבתחילתה היא נראית אחת טובה ואחת רעה למרות 

כטובה, וממילא ברור שכל בר דעת יבחר רק בדרך הטובה, 
האפשרות בטל את זה בא ל" בעצם ובחרת בחיים"ולכן ה

הטובה ללכת רק בדרך  חייבלבא ו ,הבחירה לבחור ברעשל 
 .דהיוהיח אחתה
 

על החינוך למה צריך הזהרת לאו  השאלה חוזרת וממילא
" שהקב"ה לא מרשה ולא ובחרת בחייםהרי כבר נדע מ"

 ???שנחטא לוולא מסכים רוצה 
 

המשל לנמשל, שהרי הדמיון בין קשה לכאורה  ובעצם
המשל זה הצעה חכמה לבחור בדרך טובה, ואילו בנמשל 

" בא לשלול את הטעות שאפשר ללכת בכל ובחרת בחיים"
גם  הריש  , אלא הבהרה שיש רק דרך אחת??דרך שרוצים

ללכת בכל דרך ואף אחד לא מפריע לפי המשל עדיין אפשר 
  ללכת כי המודיע רק מציע בלבד???

 

ישראל , בסברת הטועה כמו שנטען בהתחלה ועדיין
ובעצם זה לא  יכולים לומר זכותנו לבחור בא' מהדרכים???

 דרכים!!! 2נכון, כי אין 
 

כל שיש על  "לאוקיים הזהרות "רק אחרי שאכן , שויתכן
לנו שבורא עולם  יםמגלש לא תעשה שבתורהעבירות 

אין בחירה ורשות ממילא כבר נדע שאוסר לעשות עבירות, ו
לעשות עבירות ולסבול מהעונש, ממילא גם מה שכתוב 

" הכוונה לא רק להמלצה ובקשה לא לבחור ובחרת בחיים"
בדרך מסוכנת, אלא זה בא לחייב אותנו לא ללכת בשום 

רצונו של  פנים בדרך אסורה, ולא רק מסוכנת, כי זה נגד
 בורא עולם.

 

ראה אנכי נותן ברכה לדבר, שהרי בפרשתנו כתוב " וראיה
 ניצבים, ורק בפרשת ובחרת בחיים"" ולא כתוב "וקללה

" בלשון עבר, ומסיימת ראה נתתישם כתוב " בפרק ל'
" הכתוב ראה", וזה מוכיח ש"ובחרת בחייםהפרשה שם "

ובחרת בפרשתנו זה בעצמו מסר בפני עצמו, ואילו ה"
 ." זה מסר נוסףבחיים
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משמע שהמשל והנמשל לא קשורים לסיום הפסוק  ולכן
", שהוא לכאורה בא לחייב ובחרת בחייםהנמצא בנצבים "

לבחירה בחיים  אין דרך אחרתללכת בדרך התורה כי 
 וכאמור.

  
 

 ??פליאה, מדרש מדרש תנחומא – המשך
 

המדרש אריכות דברינו קודם, זכיתי להבין את דברי ולפי 
שלא יהיו הרשעים שכתוב שם בזה הלשון, " , תנחומא

אומרים: ברא את העולם סתם, ולא פירש לנו איזה דרך 
 נפרוש ממנה ונבוא לטובה?? ?? ואיזה דרך רעה שטובה

 

תשמעו ואת הקללה אמר להם משה את הברכה אשר  לכך
 2אם לא תשמעו", ועל זה הביא המדרש עם המשל על ה

השבילים המוזכר קודם, ומסיים המדרש שמשה אמר 
 .ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך"להם: "

 

כי כל התורה כולה לא מפורט בה ומופלאים,  והדברים
מה היא הדרך הטובה ומה היא הדרך הרעה??? וכי רק כאן 

ידי משה רבינו מה הדרך הטובה והרעה??? התגלה להם על 
דש יחוכי מה " ובחרת בחייםרבינו " הוגם מה תשובת מש

יותר מכל הנכתב בתורה, ולמה דווקא  הללולרשעים בה 
 זה מה שיחזק אותם???

 

לתרץ, שהרשעים הללו באים בשני טענות נגד  והנראה
משה רבינו, ראשית טענתם מי החליט שלקיים את התורה 

 זה הברכה הרי מצאנו צדיק ורע ורשע וטוב לו?? 
 

זה משה רבינו עונה להם כפי שכתוב במזמור שיר ליום  ועל
איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח השבת "

 ."להשמדם עדי עד –פועלי און  רשעים כמו עשב ויציצו כל
 

הרשע היא זמנית לעומת הצלחת הצדיק שהיא  שהצלחת
שזה הזמן הקצר שיש לנו )נצחית, למרות שבתחילה 

לא רואים את הצלחת הצדיק, אלא להיפך  (בעולם הזה
בעולם הזה רואים את הצלחת הרשע!!! ועל זה הביא 

 השבילים!!!! 2המדרש את המשל עם 
 

משה רבינו מסביר לעם ישראל את עומק עניין  שכאן
הבחירה, ועניין השכר והעונש, שלמרות ועל פי האמת מי 
שעושה עבירה אמור לקבל מיד עונש על החוצפה, כי בורא 
עולם נמצא בכל מקום ורואה ויודע הכל ובכוחו לעשות כל 
מה שיחפוץ ואין נעלם מעיניו ואין מי שיברח מעונשו, וכן 

 ה אמור מיד לקבל שכר. מי שעושה מצו
 

זאת מגלה משה שלא רואים זאת מיד כי זה הורס את  בכל
הבחירה החופשית הניתנת לאדם שיבחר בין טוב לרע, כפי 

בפרוח  - איש בער לא ידע וכסיל לא יבין זאתשכתוב "
" רשעים כמו עשב ויצוצו כל פועלי און, להשמדתם עדי עד

אלא רק בהמשך ולכן את הברכה והקללה לא רואים מיד 
 ., כך זה לא הורס את הבחירהאו בסוף הנצחי

 

אם על כל עבירה או מצוה מיד יקבלו את השכר תכף  כי
ומיד בעולם הזה, אם כן כל אדם בר דעת וודאי יקיים את 
כל התורה כולה, כי אף אדם שפוי הוא לא מתאבד, 

זה הכרחי לבחירה וההסתר של השכר והעונש בעולם הזה 
 .ייו בעולם הזהשיש לאדם בח

 

השנייה של הרשעים היא, היות ויש מחיר לטוב  והטענה
ולרע, והעונש והשכר הם בעיקר בעולם הבא, אם כן אולי 
מותר לנו לחטוא ולשלם את המחיר בעולם הבא, מי אמר 

אולי בורא עולם מסכים שזה נגד רצון בורא עולם??? 
 שאדם יבחר לו הנאות בעולם הזה וסבל בעולם הבא??

 

ובחרת זה בא משה רבינו וחידש להם בפרשת נצבים " ועל
" שזה מלמד שבורא עולם לא מסכים שנעשה בחיים

עבירות, ואין שום היתר לבחור בדרך הרשע ולספוג את 
 '.המחיר העונש בעתיד, כי כל עבירה זה בניגוד לרצונו 

 
אנשים שהם כמו ילדים קטנים שרוצים לראות ולחיות רק את הרגע, ומעדיפים את ההנאה הזמינה  , שישללמדנו

ית למרות שהיא מזיקה מאוד בעתיד, הם רוצים סוכריות והרבה ולא אכפת להם מהחורים בשיניים שיכאיבו והעכשוו
 .חר נמות"להם מאוד בעתיד הקרוב, כי הם חיים את הרגע, וזה כמו עשיו הרשע "אכול וחטוף מ

 

מתנהג כל חוטא מאמין, שחוטא למרות שהוא יודע שזה אסור וזה מזיק לעצמו ולמשפחתו, והוא יודע שהוא מביא  וככה 
את עצמו להידרדרות בלתי נשלטת, אבל הוא רוצה ומעדיף את הנאת הרגע, ולכן הוא מתעלם מהכל ורץ לעבירה רח"ל, 

לה חד פעמית למרות שהוא יודע שעבירה גוררת עבירה!!! וזה בתנאי והוא משקר את עצמו בכל מיני שקרים שזאת נפי
רובם לא רוצים לחשוב ומנטרלים את כל המעצורים של שכלם כשוטים וכבהמות לדעת, וזה כי שבכלל התבונן וחשב!!! 

ועל זה בורא עולם אומר די לשקרים "ובחרת בחיים", תהיה עבד  כפי שראינו כאן במדרש תנחומא, הגדרה של "רשעים"
 ה' ותעשה רק את רצוני ורק תרוויח מזה בזה ובבא אמן ואמן!!!

 

 זה מתנה לפנים משורת הדין –ובחרת  בחיים 
 

שבורא עולם נוהג  ,חגירבי כתוב בשם התנא רבה  במדרש
 ובחרת" לנו שאמרבזה  "הדין משורת לפנים" אתנו
שנהג עמנו "הלפנים משורת הדין"  מה, ולכאורה םבחיי

, הרי אם כפשוטו שמשה רק הציע להם לא הקב"ה
להתפתות בדרך הנראית כקלה וטובה, הרי זה כבר נלמד 

 " וכאמור קודם??ראהמ"

מחייב אותנו לקיים שעצם הדבר שבורא עולם ויתכן 
, ולא נותן לנו לטעות עבירותמצוות ואוסר עלינו לעשות 

עכשיו ולסבול אחרי  תולהתפתות שמותר לחטוא וליהנו
של בורא עולם אתנו, כי בזה הוא דואג  זה חסד עצוםזה, 

בגלל פיתויי הרגע כהרבה רשעים לאחריתנו שלא נתפתה 
 וזה ראיה נוספת לאמור קודם.הזה שנוצץ לנו, 
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התחזקת, ובמקום ברכה אתה שלא לאבד תקוה, תתאמץ ללכת בדרך הישר הטוב, גם אם קשה לך יותר מאז , ללמדנו
כי  ,רואה קללה, אל תיבהל!! וגם אל תקנא ברשע שרק מצליח ומרוויח למרות שכל היום הוא חוטא ומחטיא את הרבים

 .הבאלהשמדם עדי עד, בורא עולם משלם להם שכר בעולם הזה בכדי להענישם בעולם 
 

וכביכול הטרור מקבל פרס, והטובים סובלים, זה קשה לחיות כשרואים הפוך ממה שנראה שאמור להיות ולקרוא,  נכון
אבל תאמין באמונה שלימה שאין כאן מקרה אלא הכל בחשבון, ועל האמונה התמימה למרות הקושי תקבל שכר עצום, 

 ."שםוקווה אל הושוב  קווה אל ה' חזק ואמץ ליבך,ולי הקושי והצער כך השכר, "
 

 דרך נוספת – ובחרת בחיים –ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה 
 

זה מתנה מבורא עולם " ובחרת בחייםבמדרש ש" ראינו
אתה תומך וגם ראינו במדרש שזה " לפנים משורת הדין,

בדרך  לבחורותומך בנו  " שבורא עולם ממש עוזר לנוגורלי
 יםאת המדרש לבאררך נוספת דבולכן חשבתי  הטובה,

 .בעזרת השם
 

זה עניין של התבוננות, ו "ראהציווי "יש כאן  הנה כי
וייתכן שכוונת התורה בהוספה שבפרשת נצבים שמתוך 

ובחרת אפשר להגיע ל"בברכה ובקללה ההתבוננות 
 ".בחיים

 

החיים מדהים אותנו במשך בורא עולם ברחמיו הרבים  כי
הנסתרות,  שנוכל מידי פעם לראות את דרכי השם

 אתנובורא עולם במשך חיינו נוהג ואכן  ,שנתחזק באמונהו
 מוכיח לנו במוחשי את השכר ועונשולפנים משורת הדין 

 עלינו עצמנו או על אחרים, בצורה של השלמת מעגל.
 

אני לספר לכם סיפורים אמתיים על מעגל מדהים יכול ו
אבל אין רצוני לפגוע  ,עונש מידה כנגד מידהשהושלם על 

 לכן אמחיש זאת בסיפור חיובי !! וזה בוודאי פוגע ,במישהו
 ומדהים.

 

שבועות מחוץ לעיר, למדתי חג הבליל כמה שנים  שלפני
ולפתע אחד מהאברכים חש ברע  ,כל הלילה בבית מדרש

והתלונן בפני שיש לו כאבים חזקים בחזה, והוא פחד נורא 
שהוא בחר  והתפלאתיאולי זה התקף לב ה' ישמור!!! 

לגשת דווקא אלי כי הוא מכיר אנשים אחרים שמטפלים 
  .ברפואה ואני חדש ולא קשור בכלל לעניינים אלו

 

מיד הרגעתי אותו שלא נראה לי שיש לו התקף לב,  אבל
לאחר  ואכןובשקט כבקשתו הלכנו יחד לרופא תורן גוי, 

התברר שאין לו התקף לב, אלא כאב פנימי חד בדיקות 
 , מושג ששמעתי עליו לראשונה.בגלל המזגן שקירר אותו

 

שבועות חג הוזה ביטל אותי שעות ארוכות בליל  והיות
מלימוד תורה זה קצת הטריד אותי למה נגרם לי ביטול 

 ???ליתורה בליל מתן תורה, למה דווקא 
 

כי פתאום קיבלתי תשובה,  תקופה של חצי שנה  אבל
באמצע הלילה התעוררתי עם כאב עוצמתי עמוק בחזה, 

כי מיד צף לי אותו ליל שבועות, !!! לא נבהלתי אבל לרגע
כן גם אני ישנתי מול מזגן ולכן כמו אותו !! נסגר המעגל

אברך קיבלתי צביטה פנימית כואבת, אבל זה לא התקף 
לב!! זה רק התקררות!!! ואכן התחממתי ולאחר חצי שעה 

 הכל חלף ועבר בלי שום זכר!!!
 

הפחד עצמו מסוגל להרוג, כפי שסיפר לי קרוב  ושתבינו
עם בדיקות של המחלות הקשות, שפמשפחה שהיה מפענח 

אחת רצה להחזיר בדיקות למטופל וכשניגש אליו הוא היה 
כי   נראה כרדום אבל התברר שהוא לא רדום אלא מת!!!

מרוב לחץ ופחד הוא פשוט קרס ומת!!!! ולמרבה הצער, 
 תוצאות הבדיקות היו שהאדם בריא!!!!!

 

כמה עלי להודות לבורא עולם על אותו ליל  תבינוו
שבועות, ככה הושלם המעגל וזכיתי והבנתי את נפלאות 

 בורא עולם!! 
 

נזכה ונראה את השגחת בורא עולם  "ראהנקיים את " ואם
בברכה ובקללה במעגל החיים, וזה חסד שעלינו להודות 
לבורא עולם על כך בכל פה, כי זה מחזק מאוד לראות 
שאפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה גם שם נמצא ה' 

 עלינוגם מאחורי הדברים הקשים העומדים ויתברך, 
 ה' שבכל המהלך, רק האמינו ותאמנו!!! ימתגלה חסד

 חסדי ה'!!!! מגילויותהיו מופתעים 
 

את הברכה אשר "בהמשך, והוא רק ולא אותו מיד מקבלים שבגלל הבחירה וההסתרה, רצינו להתחזק במה  ודווקא
כל מצווה דוחפת אותנו כי הזכות להתקרב לבורא עולם, ו, שהמתנה הגדולה ביותר זה לשמוע את דברי ה', "תשמעו

להוסיף בדרך אפשר  ונראה, "ואני קרבת אלוקים לי טובוכאמור המתנה הגדולה היא " –קדימה להדבק בבורא עולם 
קרבת אלוקים שזה מידת הדין ומידת היראה, בכל זאת לי טוב, כי להדבק בבורא עולם אפילו מתוך יראה לו שאפי

 לי טוב!!! -גם כן  מעוצמת גודל תוקפו, 
 

 המשך - ונתתה את הברכה על הר גרזים ואת הקללה על הר עיבל

מפורט שחצי מהשבטים יעמדו  כי תבואבפרשת  בתורה
על הר גריזים והחצי השני יעמדו על הר עיבל, כאשר חצי 

הברכה וחצי על הר הקללה, ותמיד היה קשה עמדו על הר 
לי שחצי מהשבטים עמדו על הצד של הקללות, וכי זה לא 

 כאב להם??
 

לפי האמור קודם זה ממש לא אמור להפריע להם, כי  אבל
גם מהקללות שרואים מתחזקים כי רואים בזה את יד ה' 

ואת ההשגחה המיוחדת ואת המידה כנגד מידה והשלמת 
מצד זה היה חיזוק עצום לעם ישראל, ולכן המעגל, ולכן גם 

זה היה זכות לחצי מהשבטים לחזק את עם ישראל גם בצד 
 הקללה.

 

לציין כשעם ישראל טובים, אזי הקללה היא על  וחשוב
הגויים, ומזה עם ישראל יראה ויתעורר ויקח מוסר על 

 חיינו הזמניים בעולמינו ומטרת חיינו בעולם.
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, שמכל דבר אפשר להתחזק, וגם מאסון אפשר להתחזק, וגם מסיפור מחריד ששמענו אפשר להתחזק, אני ללמדנו
ופתאום הוא עצר לגמרי ופתח דף חדש לחלוטין בלי חטא או אבק אישית מכיר אדם שהיה שקוע עמוק בחטאים איומים 

 .שמים עד שלא היה ניתן להכירושל חטא, והתחזק מאוד ביראת 
 

אותו מה גרם לו לשינוי החד והקיצוני מקצה לקצה?? והוא ענה לי: דע לך ברגע ששמעתי בבת אחת כל כך  ושאלתי
ולכלא בגלל היצר הרע של עריות, נבהלתי מאוד ונכנס פחד עצום בלבי אולי היצר  תהרבה אנשים חשובים שנפלו לעבריינו

שאין לו גבולות יגרור אותי גם לעבריינות ולכלא?? איך אסתכל על אשתי וילדי הטובים?? איך אחיה את שארית חיי??? 
י לאבא שבשמים שאוהב ומרוב בהלה התחזקתי ופתחתי דף חדש לחלוטין, ומאסתי ביצר הרע עד כדי תיעוב והתקרבת

 אותי ומחבק אותי בכל מצב.
 

 ונתתה את הברכה על הר גרזים -ראה אנכי נתן לפניכם ברכה וקללה
 
 

 "ראה"למה התחיל בלשון יחיד  שואליםהמפרשים 
לתת את הלשון  וגם??? "לפניכם"והמשיך בלשון רבים 
ואת הקללה על הר עיבל, הרי שם   הברכה על הר גרזים

  .הלווים רק קראו את הברכות והקללות
 

כי אין   ,ותברך ותקלל בהרהיה צריך להיכתב  ולכאורה
ברכה בהר גרזים ואין קללה על הר עיבל, אלא הברכות 

   וגם לא משה?? והקללות על קיום מצוות ולהיפך ח"ו??
 

ציווים אחד על הציבור כולו שיעשו את  2שיש כאן  וייתכן
ההמחשה בהר גריזים והר עיבל מיד עם כניסתם לארץ 

" בלשון רבים, אבל יש עוד לפניכםישראל ולכן כתוב "
וידע שיבדוק  ,על היחידונצחית שזה חובה תמידית  חובה
 רע, מה ברכה ומה קללה. וביןטוב  בין ויבחר

 

כן יש להקשות מדוע אין זה נמנה על מניין המצוות  ואם
 -" ראהשימנו את מצוות "העשה אצל מוני המצוות??? 

 .קללהבברכה ובשכר ועונש ובשיש חובה להתבונן 
 

 ימחישובואם לארץ ישראל שבחובה מעשית  היא גם והרי
קללות על ידי שחצי מהעם לברכות האת הבחירה בין 

יעמדו על הר גריזים וחצי יעמדו על הר עיבל והלווים יעמדו 
בין ההרים ויברכו ויקללו, ואם כן הרי יש כאן חובת 

" ראההמחשה ברורה ולא רק ידיעה בלב, אז מדוע הציווי "
 לא נכלל בכלל מצוות העשה????  

 

במניין המצוות של סופרים מצוות כלליות  ובפשטות
שזה הכנה לקיום המצוות, כמו מצוות אמונה שזה מצוות 

  .כללית
 

הבסיסי שלב שלב מקדים או רק שהיות וזה  ,עוד וייתכן
שלב ההתחלה  -לכן לא נכלל שלב זה  -בעבודת ה' ביותר 

 בעבודת ה' כחלק ממניין המצוות.
 

בן אדם צריך להתעלות יותר ולעבוד את בורא עולם לא  כי
מתוך יראת העונש או כמצפה לקבל פרס, אלא מתוך 

בורא הרוממות מגודל עוצמת יראת מתוך אהבת ה' או 
 .עולם שזה דרגה גבוהה יותר ביראת שמים

 
 

 תשובה נוספת
 

 

אומר שבורא עולם קבע בלב כל יהודי  הרי"ם החידושי
אלוקים עשה ויהודי להבחין בין הטוב והרע, כמו שכתוב "
", ולכן כתוב את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים

" ומה הנתינה זה הכוח להבחין!!!  ראה אנכי נתן לפניכם"
להבחין , שעל זה אנחנו מברכים כל יום בשחרית "והוסיף

 ".  בין יום ולילה
 

שזה עונה על השאלה הקודמת, כי את הכוח להבחין  ויתכן
נתן לנו בורא עולם בהר גריזים ובהר עיבל, ולכן כתוב 

 על הקללה ואת גרזים הר על הברכה את ונתתהבפסוק, "
" כי שם אכן ניתן לנו ברכה וקללה שהוא הכוח עיבל הר

 .להבחין
 

שבורא  -משמעות הפסוקים נפרש את יתכן שאם  וגם
אם כן אין  בין טוב לרע, עולם נתן לנו את הכוח להבחין

 למנות זאת במניין מצוות העשה.מקום כאן 
 

וי בינה והנותן לשכשהוסיף שעל זה מברכים, " ובמה
שהרי מיד !! ", זה חידוש עצוםלהבחין בין יום ובין לילה

שלא עשני גוי, ושלא עשני עבד או אחרי זה מברכים 
, דהיינו שכל הברכות הראשונות המשמעות שלהם אישה

 .על שזכינו לקבל את כל המצוות לא כמו גוי או עבד
 

" לא הנותן לשכווי בינהמתאים שהברכה הראשונה " ולכן
יום ולילה שזה כפשוטו שלתרנגול יש כוח להבחין בין רק 

מסר מחייב ליהודי, יש כאן  אלא ,שבח על פלאי הבריאה
שיש לך כוח לראות מה הדרך הנכונה בעבודת ה', ולכן 

יש  כי שאתה לא כמו גוי או עבד, ותהבא ותהברכמתאים 
השתמש בו ולכן בך כוח עצום להבחין בין ברכה לקללה, 

 בכל הכוח!!!
 

כי אם אכן אדם בכוונה הובא התרנגול לדוגמא,  ואולי
פועל נכון אז הוא גבר, שזה הכינוי לתרנגול, ואם לא הוא 
גרוע מתרנגול!!! כי אם לבעל חי יש כוח הבחנה בין אור 
לחושך כל שכן שלאדם יהיה את כוח ההבחנה בין אור 

 לחושך אמתי!!!
 

להבחין בין טוב לרע, אתה חייב לנצל זאת כראוי, אבל אל תבקש בן אדם, מה לך נרדם, בורא עולם נתן לך בינה  אז
חשבונות רבים, אל תתחכם להתיר דברים אסורים או להתחמק מעול המצוות, כי לכך נוצרת להילחם, נכון זה קשה בפרט 

 לשלוט על העיניים ועל המחשבות, אבל לכך נוצרת להילחם!!!
 

ים ועול מצוות, מגיע המצווה "ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי מות שבסוף קריאת שמע שזה קבלת עול מלכגם ש וזכור
לקיים מצוות ה' ולהיות קדושים, וגם נותן לנו את הכוח והרצון מזכיר לנו  כי זהעיניכם אשר אתם זונים אחריהם", 

  כהמשך הפסוק "למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים!!! 
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להתחזק בשמירת העיניים והמחשבה, זה הדרך המושלמת להיזכר ולקיים את "ראה נתתי לפניכם ברכה וקללה",  ולכן
אלא תהיה יותר ממלאך ה'  -היודע להבחין בין אור לחושך אל תהיה פחות מתרנגול וחלילה  רק חזק ואמץ!!!ו

 בהתגברותך על היצר הרע אמן.
 

 הלא המה בערבה מול הגלגל אצל אלוני מרה
 

יתנו בארץ ישראל על מצוה התורה ש הברכות והקללות
עיבל, והתורה מתארת את המקום הר גרזים ועל הר 

כבר דנה על  'סוטה לגבגמרא הנה המדויק של הרים אלו, ו
ציון המקומות הנראים כסותרים, שהרי הגלגל זה מיד עם 
כניסתם לארץ, ואילו אלוני מורה ובעצם העיר שכם זה 

 עמוק בארץ???  
ולמה לא  ,שכם היה מקום מפורסםיש לתמוה, שהרי  וגם

  ל התיאור???כתוב שכם במקום כ
 

נפלאתי שגילתי שיש מכנה משותף לכל המקומות  ומאוד
 "בערבה"ש בפסוק,  וזה פשוט מדהים!!! וכרזהללו שהו

שזה כנגד הזנות  :זה כמו שרש"י בפרשת דברים פירש
 שחטאו בערבות מואב.

 

זה המקום שבו יהושע עשה ברית מילה לכל  "בגלגל"
הסירו את חרפת  העם שלא נימולו בגלל שהיו במדבר, ובזה

 מצרים מעליהם.

זה המקום שבו קיבל  "אלוני מורה" השלישי והמקום
 הרמב"ן,אברהם אבינו כוח לעבוד את ה' בגלוי וכפי שכתב 

ממנו  פחדם הואבר ,והכנעני הגוי המר והנמהר אז בארץ"
ובבואו במקום שכם באלון מורה  ,ולכן לא בנה מזבח לה'

כי כבר  לפחד!! אז הפסיק ,נראה אליו השם ונתן לו הארץ
 ."אז בנה מזבח לה' לעבדולכן ו ,הובטח בארץ אשר אראך

  

נתן עצה  זה מתקשר גם לברית מילה, כי כתוב שממרא וגם
לאברהם אבינו על המילה, וכתבו המפורשים שאברהם 
אבינו לא היה זקוק לעצות לשמוע בקול ה', אלא ששמע 

  .לעצתו לעשות את המצווה של ברית מילה בגלוי בלי פחד
 

כבר קיבל באלוני לעשות את הכוח לא לחשוש  ובעצם
מממרא קיבל עוד ואפשר שכפי שכתב הרמב"ן,  מורה

הגרים שעשה וקירב אותם לא שעידוד והצדקה אנושית, 
.יברחו ממנו

 

קבלת עול מלכות  אחרישבסוף קריאת שמע  :, שהברכה והקללה קשורים מאוד בשמירת הברית, וכפי שכתבתיללמדנו
מזכיר לנו  שזהים ועול מצוות, מגיע המצווה "ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם", מש

המשך הפסוק "למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים!!!  מו שכתוב בלקיים מצוות ה' ולהיות קדושים, כ
 ת "ראה נתתי לפניכם ברכה וקללה".מת להיזכר ולקיים אולכן זה הדרך המושל

 

, אלא ברגע שאדם מתגבר בקדושת העיניים ושמירת הברית ממילא הוא מקבל תזכורת לקיים מצוותזה לא רק  אבל
אנשים שקבלו על עצמם ובעיניי ראיתי  !!!לקיים את כל המצוות, זה פשוט מדהיםועוזר לו מתגבר והולך שעוצמה וחשק 

הם השתנו לאנשים אחרים ולאנשים חדשים, פתאום  40ועוד  40יום שמירת העיניים והברית והצליחו והמשיכו עוד  40
להישמר  – קיבלו על עצמם חיזוק בקדושההתחזקו הם רק בשעה שהם למרות שהם מקפידים על קלה כבחמורה, 

 .זה הביא אותם להתקדש בכל המצוות ולהתגבר בתפילה כראויבכל זאת  ממראות אסורות וממחשבות לא טהורות,
 

תאווה למראות אסורות של אם אדם מכניע את היצר הקשה והבוער כאש להבה, אש התשובה לכך, שכך למה???   וכל
מרגיש שזה בל תשחית  ממילא קל בעיניו להתגבר על עצלות הגוף, כמו כן הואוכדו' אזי הוא בעצם מנצח וגיבור עצום, ואז 

לא נוותר גם אנחנו אז  !!!שאת הקושי הגדול הצליח לעבור יאחר ,לא לנצל את ההזדמנות להתקרב לבורא עולםעצום 
 !!!ונתגבר בעזרת ה' יתברך אמן ואמןחזק נתרק לא ניפול, חלילה נקבל על עצמנו להתחזק וו

 

 רק חזק לבלתי אכל הדם
 

   ,יהודה רבי דברי "חזק" לומר הוצרך לפיכך ,"לאכלו בדם שטופים" שהיו למד אתה "חזק" שנאמר ממה - רש"י כתב
 להישמר קל שהוא הדם אם ,תובמצו להתחזק צריך אתה כמה עד וללמדך להזהירך אלא הכתוב בא לא :אומר עזאי בן ש"ר

 :מצות לשאר ו"ק ,באזהרתו לחזקך הוצרך "לו מתאווה אדם שאין" ממנו
 

הדבר שנחלקו כביכול על מציאות באופן קיצוני  ופלא
מהקצה לקצה, שלדעת רבי יהודה היה להם תאווה לאכול 

 ההיפך אנשים לא מתאווים לדם!!!! דם, ואילו לבן עזאי
 

אף אדם לא תאב  "דם"ששאכן שאין חולקים  ונראה
, שטופים לאוכלולשתות אותו, וגם לדעת רבי יהודה רק 

שאדם  הרשב"םכיוונתי ב"ה לדעת זכיתי ווהכוונה וכפי ש
מרוב תאווה לאכול בשר יש חשש שלא ימלח את הבשר 
כראוי ולא יוציא כראוי את הדם הספוג בבשר, ולכן נתפס 

, כי שטופים לאוכלו, דהיינו לאוכלו יחד עם הבשרהלשון 
 בנפרד שותים דם ולא אוכלים בד"כ.

 

צריך ביאור בדעת רבי יהודה, למה דווקא באיסור  ובעצם
"רק חזק"???  לשון מיוחדתדם יש הצהרה מיוחדת ב

ונראה שאכן רבי יהודה מסכים לדעת בן עזאי שדם זה דבר 
מגעיל, ואפילו ביחד עם בשר הוא מגעיל, רק בן אדם מרוב 
 תאוותו לבשר מסכים אפילו להיגעל העיקר לחטוף בשר!!! 

 

מלבד האיסור שבדבר שזה יש הזהרה מיוחדת,  ועל
להיות בעל תאווה לא שאסור לאכול דם, יש גם הזהרה 

ולסבול לא לעשות דברים מגעילים או לספוג  מגעיל,
דברים מגעילים, כי יש לו בולמוס לבשר!!! אלא תהיה 

 אוכל!!!גם בנוגע ל מאופק ומנומס
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לא תאכל הנפש עם להוסיף כאן את דברי הגאון " וחשוב
שכאשר אתה אוכל בשר אל תבלע גם את הנפש  -"הבשר

 .האכילהוהרוחניות בלהט תאוות 
 

שהתורה כשהתירה לאכול  :החוזה מלובליןשאמר  וכפי
שצבי  ,דברים יב כבבשר המשילה את האכילה לצבי ואייל 

 כשהוא ישן עדיין עין אחת פקוחה, כך כשאוכלים בשר
 .התאווה יאחר ניסחףלא שפקוחה תהיה עין אחת צריך ש

 

שאדם , רבי חיים ויטאל בשם רבו האר"י הקדוש וכתב
נזהר בברכות ש על ידי בעיקררוח הקודש  להשיגיכול 

הנהנין, כי באוכל יש קליפות רעות, ועל ידי הברכות בכוונה 
וכראוי הוא מוריד מהם את הקליפות והאוכל נשאר נקי 

  .וקדוש
 

זה את הפסוק בפרשת עקב  חיים ויטאל פירש לפי ורבי
כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה' "

" שאם נברך ונאכל כראוי אזי מה שיזין אותנו האדם יחיה
יהיה החלק הרוחני שיש באוכל ולא הלחם הגשמי לבדו, 

, ואולי זה מאכליםב קייםכי מאמר ה' בבריאת העולם 
הצדיק נפש , כי "צדיק אוכל לשובע נפשו"כוונת הפסוק 

 .מתעלה על ידי האוכל
 

זה כלפי כל , להיות מאופקים ולא לתת לתאווה להשתלט עלינו, זה הורס אותנו לגמרי מכל הבחינות!! וככה ללמדנו
התאוות, גם כלפי יצר העיניים והמחשבות, נכון קשה להתאפק, היצר מפתה אותי לראות כל ובאמת כל מה שאני רוצה 

 .ובלי גבולות ומעצורים, וכך הוא מפתה אותי לאכול כל מה שאני רוצה
 

הכי הוא בדרך כלל גם אוכל הכי טעים , כי הנה הבלי קשר ליהדותלאדם גם  נעימות מזיקותהתאוות נדע ונזכור, שה אבל
, ולכן אדם לא מיד רואים את הנזק , ואומנםמראה חיצוניגם את הבריאות וגם את ההורס !! הוא הכי מסוכןו !!משמין

 בורא עולם !!! וייתכן שלכןבום ואז פתאום זה מצטברבאמת שאבל !! לא קרה כלוםוהנה אכלתי מרמה את עצמו בטענה 
 על התאוות הכי מגרות. להילחםשנדע שבחיים צריכים בכדי , ברא ככה את הטבע

 

 כי מנסה ה' לדעת הישכם אהבים את ה' אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם

 על אותנו מנסה הוא ברוך שהקדושאלו כתוב,  בפסוקים
 אנחנו האם, המסית אותנו לעבור עבירות שקר נביא ידי

  .לא או אותו אוהבים
 

 לקלקל מנסה שקר הנביא שהרי ,המפרשים ומקשים
 אם כן, עבירות ולעשות השם דרך את לעזוב לגמרי אותנו

 זה אלא ,עולם בורא את אוהבים אנחנו האם ניסיון לא זה
 בוראב בוחריםמאמינים אנו ו בכלל אנחנו האם ניסיון
 ??בו בוגדים או עולם

 

, שמי שאוהב את בורא עולם השואל ומשיבבעל  ומתרץ
לא ייפול ולא יתקלקל בגלל נביא שקר, כי הוא אוהב אכן 

את בורא עולם ולא מחפש לברוח ממנו, אבל אלו שעובדים 
את בורא עולם מתוך פחד מהעונש, אז ברגע של ניסיון של 
נביא שקר הוא נופלים ועוזבים את הדת כי בשבילם זאת 

 הזדמנות לצאת ממעגל הפחד!!!
 

זה יראת בודת ה' בעלענ"ד, שהרי אחד מהשלבים  וקשה
ומשלב זה מתקדמים ועולים מעלה, ואם כן מדוע  ,העונש

עלולים הרי בעצם בניסיון זה  באופן כזה, בורא עולם מנסה
 כל אלו שנמצאים בשלב הנמוך בעבודת ה'??   ליפול

 

בשלבים ולהתעלות האנשים שיכלו להתקדם על  והנה
ולהגיע לאהבת ה' ולא התקדמו אלא התעכבו בדרגה 

אשמה, אבל אלו שחזרו בתשובה יש הנמוכה אולי בהם 
וסוף סוף התחילו לקיים תורה ומצוות מתוך יראת העונש 

יפלו יתכן וש בניסיוןמדוע בורא עולם מנסה אותם 
 ???מחמת מצבם העכשווי ויתקלקלו

 

וגע קשות באלו פה ,בלי ספק, גם בעת ניסיון זה אלא
שעובדים את הבורא מתוך יראת העונש, בכל זאת בורא 

 .עולם מייצר כוח נגדי לנצח את הניסיון
 

 ה' אחרי" בורא עולם  אומר לנו כמו בהמשך הפסוק כי
 ובקלו תשמרו מצותיו ואת תיראו ואתו תלכו אלוקיכם

אתה יכול  דהיינו -", תדבקון ובו תעבדו ואתו תשמעו
להחליט למרות הניסיון הקשה להמשיך בדרכך לקיים 
מצוות מתוך יראה כמו שהיית קודם אבל בורא עולם ייתן 

 ."ובו תדבקון"את ה לך כוח לקיים

לך אהבת ה' להידבק בו, וזה הכוח הנגדי  יתן שהקב"ה
שתקבל מול הניסיון, אבל אתה חייב לפחות החלטה 
ברורה להמשיך ביראת שמים ואז בורא עולם יתן לך 

 תוספת כוח לנצח.
 

שבורא עולם נותן לנו כוח נגדי לנצח בניסיון, בכל  ולמרות
אנחנו עוד שזאת הוא מעדיף שנתחזק עוד לפני הניסיון, 

באהבת ה' בעבודה עצמית יה והניסיון נתחזק לפני הבע
ולעובדו מתוך אהבת הבורא יתברך, כי חיזוק שמקבלים 

כוח ועוצמה פי כמה וכמה יותר  בולפני הבעיות יש 
 מהתחזקות שבאה מתוך צרה ומצוקה.

 

ומוגן  בודק מי כבר חסיןהמנסה ה', שבורא עולם  וזה
מי יש בו עוצמה  ,עוד קודם שהגיע הניסיון ומוכן לניסיון

, ומי יאלץ לקבל הניסיון מכוח עבודתו המושלמת קודם
כוחות מחודשים רק עכשיו בעת הניסיון, ומי חס ושלום 

 גם בשעת ניסיון לא מתגבר ונופל חלל. 
 

זאת הביא לכם סיפור אמתי שסיפר אותו  ולהמחיש
 וכך סיפר:ברבים, ידידי ר' שמשון שליט"א מהעיר טבריה, 

 הצטרפתילפני כשנה ו, בטבריה גר אני, משוןש לי קוראים"
, וכמה "העיניים בשמירת התחזקות" של לחבורה

קיבלתי על עצמי   חודשים 8-9 כ לפניחודשים לאחר מכן 
 העיניים שמירת יום 40" -יחד עם חבורה גדולה 

 בן, שלי לבן גילו מכן לאחר כשבועייםוהנה ", והמחשבות
 .חמורה רפואית בעיה, 8
 

"?? שכרה וזו תורה זו:"את החברים  ששאלתי זוכר אני
 על קיבלת !! כי לך שיעזור' ה-ל תתפלל" :לי ענהור' יוחנן 

 מתוך רצון טוב עוד לפני והברית העיניים שמירת עצמך
עוד לפני שיש ! שלך הבן של הבריאותי המצב מה שידעת

, ויש לך גדולה זכותבעיה או צרה או ניסיון, ולכן יש לך 
 ."להתפלל, אז תאמין ותתפללכוח עצום 

 

 הזמן כל ואני ...חולים בתי בין להתרוצץ התחלנו
 ....אותי לעורר כדי המכה את לי הביא' ה -ש האמנתי
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 "העיניים שמירת יום 40" הסיום השלישי של סיום בכנס
, קנייבסקי מהרב ברכה רועיבא קיבלנו פסח לפני היהש

 מהרב ביקשתי מרן ראש הישיבה, את אישית ופגשתי
 ולבקש הילד של מהבעיה שכחתי, אבל לפרנסה ברכה
, מאוד כך על צטערתינזכרתי וה שיצאתי ולאחר... עליה

 יופקדו היום" :הכנסה ממס הודעה קיבלתי הכנס למחרתו
 ."מס החזרי ח"ש 4000 לחשבונך

 

, ברק בבני שהיה החמישי הכנס לפני כשבועיים והנה
 :לי אמרו הרופאים, וחולים בבית שלי הבן עם הייתי

!!! זה את מבינים לא אנחנו! כלום לילד אין, תשמע"
 ..."רפואי נס לזה תקרא

 

סיפרתי בכנס הסיום החמישי  שלי האישיהסיפור  את
 ואני ,הדמעות על להתגבר הצלחתי בקושי... רועד בקול
 .רגשות מראה שלא קשוח אדם

תכף ומיד להתחזק!!!! לא לחכות לצרות ולבעיות, עכשיו קבל על עצמך חיזוק אמתי ומתמשך, כן קבל  , שעכשיוללמדנו
יום של קדושה, של שמירת עיניים, תתחבר לחבורה של אלפים שמתחזקים, או בינך לקונך קבל על עצמך  40על עצמך 

 .הבאים עלינו לטובה חיזוק, ובכוח החיזוק יתקבלו תפילותיך ותבוא בלב שקט ונקי לימים נוראים
 

אבא שבשמים שווה לך לזכור אותי לחיים טובים,  –לומר בכוונה ועם כיסוי "זכרנו לחיים למענך אלוקים חיים"  ותוכל
כי אני מתחזק ומתקרב אליך מכל הלב ובאהבה מתוך רצון עצמי ולב טוב, ולא מתוך פחד ומצוקה, אלא כי הגיע הזמן 

מעכשיו נשקיע ב"למענך אלוקים חיים"!!!    אוי לנו אם הבורא יאמר למענך אל תחיה  לחזור לאבא שאוהב אותי מאוד!!
 ככה יהיה פחות עבירות!!

 

 ההוא המקום מן שמם את ואבדתם מצבתם את ושברתם מזבחתם את ונתצתם
 

 שמוצאים זרה אומרת שכל עבודה עבודה זרה מה' הגמרא
 לא עדיין אבל' וכו ישראל שוברים ומנתצים לארץ בכניסה

 ארץ כיבוש לאחר ורק, מהשורש ולהוציא לשרש ולעקור
 !!!זרה העבודה את מהשורש ויעקרו יחזרו אז רק ישראל

 

 מצוות לקנות עדיף כי, הרבי ר' בונם מפשיסחא ומפרש
ככה כובשים ולא מתעכבים  !!!מהשורש שעוקרים לפני

 ומבזבזים כוחות, ואין כוח אחר כך להתקדם.
 

תכף ועכשיו  שייך הכלל הזה עלינושגם לעצמי  וחשבתי
שמירת בו ,חיזוקהחיי הלכות תשובה וב !!למעשה הלכה

בכל  וכל מה שעלינו לתקן ולשפר ,העיניים והמחשבות
 .תחומי החיים ובעיקר בדברים שהלב חומד מאוד

 ורוצה, העבר על מתחרטו מתחזק שכאשר אתה והוא
תתנתק שלעת עתה  אז דע לך! ,לך שהיה הרע את לשבור

 בעבירות תעמקלה כי לך ,מהשורש תעקור אלמהרע אבל 
תוך  לפעמים כי ,שחטאת מה על ולבכות יותר מידי שעשית

 , ויזכיר לךאותך יגרה היצר מהעבירות תתנקהש כדי
 תיתפס וחלילה, ל"רח נחמד היה דווקא החטא שבעצם

 .חלילהולחטאים  נפש לגועל חזרה
 

 ,טוב עשה - מיד אלא, ברע מלטפל עזוב - מרע סור לכן
 יציב תתבססאשר כ ורק  ארוכה!!! תקופה מצוות תעשהש

 יהיה שלך שהלבדהיינו , כביכול הארץ את ותכבוש ואיתן
 ובמצוות בתורה כולו כבר מורגל תקופה ארוכה ומושרש 

 את ולעקוב לחזור בכוחך אז רק, טובים ובמעשים
 !!!מהשורש כראוי אותם לנקות בעבר שעשית העבירות

 

 ונתחזק ,אנו גם לרעוד נתחיל אז רועדים!!! שבים הדגים אפילו , שבאלולוכידוע אלול!!!! חודש מגיעש ועכשיו
 מוחלטת, ונתמסר לתורה ולמצוות מתוך אהבת ה' אמתית, ואין לנו מושגונעזוב דרך רשע לגמרי בהתנתקות   באמת!!!!

יום שבהם ביקש משה רחמים  40עד יום כיפור יש חודש אלול ונזכור שמ שלנו, החיזוק את אוהב שבשמים אבא כמהעד 
 מן ואמן.על עם ישראל וזה זמן מצוין להתקדש ולהיטהר מכל טומאותינו, ובעזרת ה' ניכתב וניחתם לחיים טובים א

 
 

 בשביל שתתעשר עשר - "תעשר עשר"
 

והדבר , "עשר בשביל שתתעשר"דרשה ט' תענית  הגמרא
שזה השכר על מצוות  יתכן הדבר איךהוא דבר פלא, 

וא ה, לכסף ותאב עשירות רוצהש אדם בןהרי ש, מעשר
 ייתכן ואיך, כסף ישבע לא כסף אוהבוב הכת בכלל

שנראה , "שתתעשר בשביל עשר" שכראת ה ה נותן"הקבש
 ???הגשמית בתאווה להתקדם לו עוזרת התורה כאילו

 

 נא בחנוני"מלאכי ג' י'  ה אומר"שהקב זה נכתב על ועוד
 צדקה שנותן שמי וותרא מבחןבזה  לי תעשו כאילו ,"בזאת
 ממליץ עולם בורא כאילו !!!די בלי עד לברכה יזכה

 התאוות הא ה מעודד"הקבש כאילו!!! זה בכלי להשתמש
 ידי עלא באה כשהי, והעשירות הכסף תאוות  -הגשמית

 ???למהשואל הבן כאן ו !!!!מומלץמאוד  וזה, צדקה מצווה
 

 עד ברכה"שהברכה לעשירות היא  ,יותר עוד לב נשים אבל
לו כדרשת הגמרא עד שיבלו שפתותיכם שיהיה  – "די בלי

 תאב זה אדם הריזה יתכן,  איךלא מובן ו !!!מלומר די
 מת אדם איןגם ו!!! מאתיים רוצה מנה לו ישו, לעשירות

יגיע למצב יתכן שאדם כזה , אז איך בידו תאוותו וחצי
 ??לכסףשיגיד די ומספיק 

 
 בכוח להתעשר בוחר הוא ואם להתעשר!!! גשמים בדברים להשקיע ינסה להתעשר שרוצה אדם !!!לב שימו אלא
 לו יתן עולם בורא ולכן ,מחט של כחודו פתח זה הרי, והאמונה המצווה בכוח שבחר הדבר עצם אזי, המצווה ובכוח האמונה

 ולא, הממון מתאוות די וישבע יאמר שכבר והוא ,בצע רדיפת של למחלתו רוחנית תרופה עם גשמיות אבל, גשמיות ברכה
 !!!הטבע בדרך להשתמש מאשר האחר עם וחסד ועזרה רוחנית בדרך בחר כי זה וכל ,מתאוותי חצי רק קיבלתי יאמר

 

למען תלמד ליראה את "זה מסתיים ניין ע !!!מהתאווה תתרפא כך כי ,בזאת נא בחנוני אומר עולם בורא התוצאה ובגלל
 !!!, וכאמור קודם שזה יקדם אותו לרוחניות וליראת שמים, כי פתח פתח כחודו של מחט"ה' אלוקיך כל הימים



 +++++גם אתה/ם יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדוש
 "וטהר לבנו" חידושים וחיזוקים++++ 

 
 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
   בחוקתי   בראשית

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

הרבנית אסתר אלבז  טז' סיוון תשס"א –רבי אליהו ביטון בר חנה  –לע"נ  בהעלותך   וירא
 תחי'

   שלח   חיי שרה

ו' כסליו  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

יט'  –הרב אברהם יצחק בן הרב דוד אלפער  –לע"נ  בלק   וישלח
 תמוז

הרב שלמה אלפער 
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן הרב אהן  –לע"נ  פנחס   וישב
 כה' תמוז –צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן הרב אהן  –לע"נ  מטות   מקץ
 כה' תמוז –צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

 זצ"ל וחוה סולומון לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד  ויגש
 ע"דתשז' טבת 

   מסעי אשתו וילדיו

   דברים   ויחי

נכדו הרב שלמה פרידמן  יח' אב –לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב שלום ריינר  ואתחנן   שמות
 מונסי ארה"ב

   עקב   וארא

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן בר הרב  –לע"נ  בא
 ח' שבט -פייטל זעליג שר )שאער( 

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

ש"ב: געלא רעכא אקרמן בת הרב שמריהו  –ל"נ  ראה
 ג' אלול -זונדל הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

שבת  –בשלח 
 שירה

   שופטים  

   תצא כי   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

 –חיה פראדל בת הרב אברהם יעקב ע"ה  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 של פסח

 להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א
 

הרה"ח ר' יונה בן הר"ר שרגא צבי  –לע"נ זקינו 
 יא' טבת תשס"ג –ריינער 

 
 –ריזל בת הרב ר' אברהם סופר ז"ל   -ולע"נ זוגתו 

 ח' טבת תשע"ג

ריינער  פ ח.הרה"ח רב 
 שליט"א

שביעי של    ויקרא
 פסח

אקרמן  ש"ב:  הרב זאב בן הרב פסח  יוסף  -לע"נ 
 נפטר כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 משפחת גרניק ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   יום כיפור

   סוכות   מצורע

   חנוכה   אחרי מות

ל' ניסן  –מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
 תשס"ח

הרבנית אסתר 
 אלבז

   פורים

      אמור

      בהר

 

 ספר זה חיזק ומחזק ויחזק בעזרת ה' רבבות יהודים, 

 וכדברי גדולי ישראל בכל החוגים "זכות גדולה לקחת חלק ושותפות בזה"!!!

 מחיר הנצחות

 מחיר בפאונד מחיר בשקל מחיר בדולר מהות מספר

 1647 8400 2400 חומש שלם 2

 1500 7000 נתרם פסחהגדה של  3

 140 720 180 פרשה 4

 28 144 36 דף 5

 14 72 18 עמוד 6
 יוחנן ריינר

 gmail.com@106855או באימייל    0527120333

mailto:106855@gmail.com


 תורמים נוספים

   72עמוד  –הרב יואל קירצלער 

 ₪ 150ש"ב הרב דוד וטובה קלמן תרמו דף 

 


