
 

 

  
 ''היו�''לכאורה מלת ש (י''א, כ''ו) צ''ע ראה אנכי נות
 לפניכ� היו�

מהו הטע�  ועוד צ''עראה אנכי נות� לפניכ�.  �די לכתוב מיותר, ש
מלת שתי'  התורת אמתר''ח אלול. לשקוראי� תמיד פרשת ראה קוד� 

מורה על נחמה גדולה לכל נפש בישראל אשר נשבר בקרבו על  ''היו�''
מעשיו ופעולותיו שעשה מעודו עד היו� הזה, ומכיר את גודל פחיתות ערכו, 
וכל מה שהאד� בא בימי� עוד יותר נשבר לבו בקרבו על ריבוי מעשיו הלא 

שבכל יו� ובכל עת שהאד�  ''היו�''טובי� שעשה עד כה, וע''ז מורה מלת 
ביו� נות� הקב''ה ל לבו ומתחרט במעשיו הישועה קרובה לבוא, ובו נות� א

 ,כי דברי תורה נצחיי� ה�, והכתוב הזה הוא לעולמי עד ,לפניו את הברכה
וזהו ג''כ עני�  ,ובכל יו� ויו� אומר הקב''ה ראה אנכי נות� לפניכ� היו�

 לשכנו תדרשו ובאת שמה ר''ל תיכ (י''ב, ה')  הפסוק הנאמר בסדרה זו
אז  ,כשיתעורר המקבל ומכי� את לבבו לשמו יתבר! שזהו לשכנו תדרשו

   מיד ובאת שמה ר''ל שהקב''ה נמצא לו ומקבלו.
  

שהתורה שהיא נצחית מדברת לכל דור, וכשמשה  ,יסוד גדול נראה מדבריו
רבינו בשליחות הקב''ה הבטיח דור המדבר על הברכה א� תשמעו לדבר 

כשהאד� הול� בדר� היינו , דלנו ג�הוא לא רק הבטחה לה� אלא  ,ה'
   .תיכ� ומיד התורה הקב''ה נות
 לו הברכה

  
 
וכעי
 זה כתב התפארת שלמה על הפסוק במשלי ''ותק� בעוד לילה ותת

כי יש כח ביד הצדיקי� א  בימי הגלות להוריד השפעות טר� לביתה'' 
וזהו ותק� בעוד לילה ר''ל כי טובות לישראל ע''י המעשי� שה� עושי�, 

השכינה תקו� ג� בזמ� הגלות הדומה ללילה, ותת� טר  לביתה ר''ל להוריד 
ראה אנכי נות� לפניכ� היו�, כי  � השפעה לבני ישראל, וזהו שנאמר כא�

 ברכה. , ובכל יו� הקב''ה נות� לנו התורה היא נצחית
  

 
אז  ,היינו חודש אלול ,כאשר יקרבו ימי הרחמי� והרצו� לכללות ישראללכ
התעוררות בכל אחד ואחד לעשות חשבו� לנפשו, ולכ� קורי�  תבודאי נכנס

לרמז דכאשר רואה הקב''ה ההתעוררות והכנת  ,ר''ח אלוללפרשה זו קוד� 
לב האד� להתקרב להקב''ה תיכ  נות� לו הקב''ה (היו�) את הברכה. וזה 

לרמז  ,ת אלולנרמז בהפסוק בשיר השירי� אני לדודי ודודי לי ר''
תיכ  ומיד  ,שזהו אני לדודי ,כשמתעורר המקבל באיתערותא דלתתא

  מתעורר כנגדו הסיוע דלעילא להשפיע לו שפע הישועה. 
  

על  הגאו
 ר' שאול נאטענזאה
 זצ''ל (דברי שאול) וי''ל עוד עפ''י דברי
שכמו שמנסי� את  –את פני ה' ריק�  ) ולא יראהט''ז, ט''זהפסוק (

כמו''כ התלמידי� בכל חצי שנה או שנה לראות א� ראו סימ� יפה במשנת�, 
� נתעלו במדריגת�, וז''ש ולא ח� לבב� אובני ישראל עלו לרגל, והקב''ה ב

פני ריק�, היינו שהקב''ה לא יראה ולא ימצא אותנו ריק�, ולכ!  יראה
י' העני� של עלי' לרגל. הוצרכו להביא קרב� שבאמצעית הקרב� יתעלו, וזה ה

ר''ח אלול, לרמז שבודאי כל לשמטע� זה קורי� פרשה זו קוד�  ולפ''ז י''ל
(וכבר פני ריק�.  וח''ו לא יראה –אחד צרי! להכי� עצמו לימי� נוראי� 

הלא בפרשת  ר''ה ויוה''כ, אודותהקשה הרמב''� למה לא נאמר בפרשתינו 
    .ה� נמנו בי� המועדי�) אמור ופנחס

  
) חייב אד� ט''ז( בר''ה , עפ''י הגמ'הנה דו''ז הפני� יפות פי' הפסוק הנ''ל

 –את פני ה', כעני� שאמרו  –לת התורה במ השרמז וי''ל י רבו ברגל.לקבל פנ
וביומא (ע''ז) משמע שדוקא את ה' אלקי! תירא לרבות תלמיד חכ�, 

ביוה''כ מצוה להקביל פני רבו, וכ� משמע גבי אלקנה שהי' עולה בר''ה. 
, שמשמע שבתולא לא חודש היו� כי� ב' (ד', כ''ג) במל ''שמ ולפ''ז י''ל

, דהאי חודש היינו ר''ה, כמ''ש לקבל פני רבו דבשבת וחודש צרי! ליל!
פר, ושבת היינו יוה''כ, כמ''ש ויקרא בתהלי� (פ''א, ד') תקעו בחודש שו

, שכל אחד וזהו כדברינו הנ''ל(כ''ג, ל''ב) מערב עד ערב תשבתו שבתכ�. 
ריק� לפני ה' אלקינו  בחודש אלול, כדי שלא יבוא צרי! לחזק את עצמו

, י''ז) איש כמתנת ידו נוראי�, ואז יזכה למה שנאמר אח''כ (ט''זהבימי� 
ינו כש� שלא יבוא ריק�, כמו''כ לא יצא ריק�, נת� ל!, דהיאשר ה' כברכת 

כ! יהי' שפע ברכה ממנו  ,לפי אופ� מתנת ידויקבל ברכה מאת ה', שהוא ש
  ית'. 

  
ראה אנכי נת
 לפניכ� היו� וגו' את הברכה אשר תשמעו והקללה א� ב) 

גבי של ,שינה הפסוק את הלשו�למה צ''ע כ''ח)  –לא תשמעו (י''א, כ''ו 
 הבעל הטורי� כתבא� לא תשמעו.  –קללה , ובאשר תשמעו � נאמר ברכה

נאמר לשו� ''אשר'' מלשו� ''אשרי'' שנאמר במשלי (ח', ל'''ד) אשרי אד�   –
  שומע לי. 

  
א� תשמעו,  –שהי' קשה למשה לומר דברי� כאלו  באופ
 אחר, וי''ל

לא לשמוע לדבר ה', וכמ''ש  דבר כזה דבודאי ה� ישמעו, דהאי! אפשר
ואיתא  �ישראל מה ה' שואל מעמ! כי א� ליראה  ) ועתהדברי�, י', י''ב(

אי� לגבי משה מילתא ) וכי יראה מילתא זוטרתא היא, ל''גבברכות (
אשר תשמעו,  –שמשה אמר  – וכעי
 זה כתב הכלי יקר .היא זוטרתא

לכבוד� של ישראל, כאילו אינ� חשודי� בעיניו שלא ישמעו ולא יקבלו 
  עליה� לעשות מצות ה'.  

  
ראה, הלא על דברי� יותר מדויק  � לכאורה צ''ע למה אמר משהש וי''ל עוד

 –ראה אנכי  – הרא''שדברי  וי''ל עפ''י .(עיי� באור החיי�) שמע לשו� לומר
ומשה לא ידע כי קר�  � שבחרתי בטובה, ולפיכ! אני משונה מכל, שנאמר

  עור פניו.
  

לה�  נחשב'כ, שהי' בברירות כ'שמשה הי' מסביר לה� הדברי� עוד וי''ל 
, ומטע� את הברכה והקללה, ואינו דומה שמיעה לראי' ראו ממש כאילו ה�

 ואי�היו�, כמו''כ אתה ר ואי� את�זה אמר מלת ''היו�'' דהיינו כמו שר
  .  את הברכה והקללה

  
, הברכה להקללה בי� גדוליש חילוק ש באופ
 אחר, י'ת המהר''ל (גור ארי')

אשר ישמעו, וכל האומר על  מיד על מנת נתנה אותה הקב''הלגבי הברכה ש
 ,מנת כאומר מעכשיו דמי, ורצונו של הקב''ה לית� לה� הברכות מיד
ויתחילו הברכות לבוא מיד, אלא שנת� לה� בתנאי ע''מ שישמעו, אבל 

רק א� לא  ,הוא תנאי שאינו מתחיל עתה, שא� � בקללה נת� לה� בלשו�
! לכ ,מיד היתהתשמעו אז תהא הקללה באה, ולא כ� הברכה אשר נתינתה 

לא היתה  ,א� תשמעו �אשר תשמעו, ואילו היה אומר  �נאמר אצלה 
 � ברכה כתיב בהכי ב ,הברכה באה אלא כשישמעו, וא''כ מתי היתה באה

שלא יעשה  ,כיו� שאי� זה רק לא תעשהוברו! אשר אינו מקלה אביו ואמו, 
'ו לעול� יש ספק שמא ח'א� לא באה הברכה מיד מתי תבא, ש ,דבר זה

 התורהש. ולפ''ז מדוייק ה באה מיד על מנת אשר ישמעותעבור, אלא הברכ
הברכה כבר התחיל ש לרמז ,''ברכה'' מלתסמו! ל ''היו�''לשו�  נקטה

  מהיו�.
  

שהקב''ה יודע העתיד וצופה ומביט  ,זצ''ל התורת אמת וכעי
 זה כתב
בנפשות ישראל שעתידי� לקבל עליה� עול מלכותו, וא  שעדיי� לא הגיעו 

אשר השפעת הברכה הוא תיכ  ומיד, וזהו עכ''ז  ,לזה בשלימות הנרצה
פרש''י ע''מ שתשמעו, וידוע כי האומר ע''מ כאומר מעכשיו דמי,  �תשמעו 

ו ד� ומעניש רק אינלפי שהקב''ה  ,עוא� לא תשמ � אבל בעני� ההיפו! כתיב
אבל לעני� הטובה  ,באשר הוא ש� � שעה, כמו שנאמר לפי מעשיו של אותה

  אינו כ�.
  

זמ
 רב,  והביט עליוחדרו של החידושי הרי''מ זצ''ל, ב חסיד אחד עמד
 –מדוע אתה עומד ומסתכל, ענה לו החסיד  –החידושי הרי''מ שאלוהו 

שיביטו ויסתכלו עליו, אז  –ראיתי באור החיי� הקדוש פי' ראה אנכי 
ברכה בהסתכלות בפני הצדיק, השיבו  ישפיע עליה� ברכה, לכ
 ברור שיש

כ''א) ועמ� כול� צדיקי�, דהיינו ג� אתה צדיק, ס', הלא נאמר בישעי' ( –
�  . ומוטב שיסתכל לתו� עצמ

  

  
פרשת 
  ראה
  זתשע''
  לפ''ק



 

 

) א� לא יהיו צ''ז''י הגמ' בסנהדרי� (עפ, וי''ל עוד עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות
מעמיד עליה� מל! כהמ�, ועי''ז יעשו תשובה  הקב''הישראל ראויי� לגאול 

אשר תשמעו, כי בלי ספק לבסו   –בברכה  נאמר שמטע� זה ולפ''ז י''ל. וויגאל
בהכרח באחרית אבל עכ''פ יתקיי� הברכה, א  א� ח''ו לא יקיימו התורה, 

שישובו וישמעו אל מצות ה' ויקוי� הברכה,  הימי� יעמיד לה� מל! כהמ� עד
ולא תבא הקללה כלל  ,א�, שיוכל להיות שלא יחטאו –משא''כ בקללה נאמר 

  אכי''ר. 
  

הלו! יל! ובכה נושא מש!  )קכ''ו, ו'בדר� רמז הפסוק בתהלי� ( ולפ''ז י''ל
ר''ל הגלות שגלו ישראל ה� כזרע, כמ''ש וזרעת� לי בית ישראל, דהיינו  הזרע
כע# שתול על פלגי מי� אשר פריו  כמ''ש והי' ,בגלות ייטיבו מעשיה�יות� השב

ית� בעתו, דהיינו כשיגמור הפרי בעת הקציר יאכל פרי, אבל א� לא ישובו 
מל! כהמ�,  לה� שיעמוד – יעשה הקב''ה וימש! זמ� גידול הפרי, אז ,בתשובה

רע, דהיינו וע''י יסורי� רח''ל ישא עונו, וז''ש הלו! יל! ובכה נושא מש! הז
הגאולה, ורמז לזה  יהי' לבסו  וימש! זמ� רב להזרע, וע''כ ,כשלא יגמור הפרי

זרע ר''ת המ�, והוא כלשו� חז''ל מעמיד עליה� מל! כהמ�, אבל הש! מושא נ
    . יבא ברנה נושא אלומותיו –אז  ,ו תשובה ויגמר הפריעשכשי
  

לרמז שזה  ,אשר תשמעו � בברכה שהטע� שכתבה התורה באופ
 אחר,וי''ל 
רק א� אד� חי  , שכל הברכות לא נחשבות לכול�,עצמו הוא הברכה שישמעו

אי� ל! ב� חורי� אלא מי שעוסק בתורה,  �חיי� של תורה, וכמו שאמרו חז''ל 
ולפ''ז . לכלו�ב נחשאבל א� אינו ב� תורה לא  ,אפילו יש לאד� כל טובהיינו ד

הלא הקב''ה  ,אשר תשמעו �  את הברכה, האי! התנה יש ליישב קושיא אחרת
ודאי דבר שיצא מפי הקב''ה שב ולדברינו י''ל. אינו חוזר מטובה אפילו על תנאי

שכל הברכות , אפילו על תנאי אינו חוזר, אבל לא חשוב ברכה רק א� תשמעו
  . לכלו�, רק א� הוא ב� תורה לא נחשב

  
למה נקטה צ''ע וי''ל עוד עפ''י דברי מר
 הגר''מ פיינשטיי
 זצ''ל (דרש משה) 

 וי''ל. יותר מדוקדק לומר לשו� שמיעה הלא ,''ראה'' על דברי�התורה לשו� 
דאחרי שניתנה תורה תתבונ� באלו ששומרי� התורה ומצותי', וג� באלו שאי� 

נהני� מכל ה� ש ,הוא ברכה � שומרי� את התורה, שאצל שומרי תורה החיי�
 ,הוא קללה, שא  כמה שיהיה לה� � ואצל האי� שומרי� ,מה שחננ� השי''ת

עדיי� חסר לה� שאינ� מסתפקי�, בחשב� שבכח� עשו מה שיש לה�, ולכ� 
מצטערי� על זה שיש לאחרי� יותר, וכשחסר א  רק בית נאה ביותר או קאר 

אשר תשמעו,  � היאלכ� אמר הרי אתה רואה שהברכה  ביותר הוא קללה, נאה
בכל מה שיש לכ�, ואי� צרי! לפרש  , דהיינושזה עצמו עושה שיהא ברכה לכ�

  שהוא בלשו� תנאי, והקללה הוא זה גופא א� לא תשמעו.
  

עפ''י מה שכתב הרמב''� שכל  ,התפארת שלמהעפ''י דברי  וי''ל באופ
 אחר,
 ,כ� כל טובהברכות הגשמיות הכתובי� בתורה ה� רק הבטחות ההכנה שיהי' ל

 של אבל שכרולא יהי' לכ� שו� מניעה מסיבות העוה''ז לקיי� המצוות, 
את הברכה יהי' לכ� אשר  � וזהו מה שנאמר בהאי עלמא ליכא,  עצמה מצוהה

בלי שו� סיבה  ,תשמעו אל מצות ה' � ע''י הברכהדהיינו  ,תשמעו אל מצות ה'
ועל כל הטובה הזאת יהיו אזניכ� פקוחות לשמוע ולהקשיב  ,המונעת אתכ�

כי א� אי� קמח אי� תורה, ולכ!  ,לדבר ה', הברכה היא הכנה להתורה והמצוות
  רק אשר תשמעו.  ,א� תשמעו �  לא נאמר

  
 � שכר על המצוות, והקללה  �  אהברכה הישע''פ פשטות  ,דבר חדש נראה מזה

א שכר מצוה בהאי ו שכר על המצוות, דהש שהברכה אינעונש על העבירות, וחיד
רק היכי תמצא שע''י יש לאד� היכולת לעשות  א, אלא הברכה היעלמא ליכא

אשר תשמעו  �  אצל הברכה עוה''ז, ולכ� נאמר המצוות, בלי שו� מניעות מסיבת
  . וטרדות ר''ל ע''י הברכה יכולי� לעשות המצוות בלי שו� מניעות

  
, שלכאורה צ''ע זה שנאמר ברי דו''ז הפני� יפותיש לפרש ביתר ביאור עפ''י ד

אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה', הלא דוד ) כ''ז, ד'בתהלי� (
וי''ל . , והאי! יכול שאי� לו רק בקשה אחתביקש בקשות רבות בתהלי�

דוד אינ� אלא כל הבקשות שביקש בקשה אחת, דהיינו  דבאמת לא הי' לדוד רק
חת שאלתי אמר אניוכל לשבת בבית ה', וזהו ש למע� אחת, שה� כול� בקשות

שבתי בבית ה' בלי  –אלא אחת, ורק אותו אבקש  ר''ל כל אשר ששאלתי אינ�
את הברכה אשר תשמעו, דהיינו אי� עיקר  –טרדה ומניעה, וזהו כוונת הפסוק 

שתוכלו לשמוע אל מצות ה'  בשביל תענוגי עול� הזה, אלא כדיהברכה 
ולפ''ז י''ל . וטרדא התורה וקבלת המצוות בלי מניעה אלקיכ�, דהיינו לימוד

היו�  –ראה אנכי נות� לפניכ� היו�, שהנה אמרו חז''ל  – כא
 כוונת הפסוק
לעשות� ומחר לקבל שכר�, א''כ מה שאני נות� לכ� היו� דהיינו בעול� הזה, 

  אינו בשביל שכר מצוה, אלא שתוכלו לעבוד את ה' ולעסוק בתורה.  
  

, שאע''פ שאמרו חז''ל ששכר מצוה בהאי עפ''י דברי הקדושת לויוי''ל עוד 
עלמא ליכא, יש שכר אחד שאד� מקבל א  בעול� הזה, והוא דשכר מצוה 
 ,מצוה, דהיינו שכר של המצוה הוא המצוה עצמה, שלא צרי! יותר שכר מזה

אי� ל! שכר יותר מזה, וז''ש ראה שה תענוג להקב''ה, וווע שזוכה לעשות מצוה
י נות� לפניכ� היו� ברכה ר''ל אפילו בעודכ� חיי�, כשתעשו מצות הבורא אנכ

� ר''ל זה גופא מה אשר תשמעו –תקבלו ברכה בעול� הזה, ומפרש מהו הברכה 
ותעשו מצותי, זה גופא יהי' הברכה, כי אי� תענוג גדול יותר  שאת� תשמעו� לי

  מזה. 
  

עפ''י  זצ''ל (דברי שאול)הגאו
 ר' שאול נאטענזאה
  וי''ל עוד עפ''י דברי
י� הענ –! ובכל נפש! בואהבת את ה' אלקי! בכל לב) ה' ,ו' דברי�,הפסוק (

רק  ,החוזרת, דהיינו שאינו אוהב את הדבר עצמיות, ויש אהבה הוא דיש אהבה
שאוהב את עצמו בשביל שעושה אתו טובות, כמו''כ באהבת ה' א� אוהבו 

א כביכול אהבת ה', לזה נאמר לו ,זה נקרא אוהב את עצמו ,בשביל שמטיב עמו
דהיינו שתאהב לה', וע''ז נת� המופת שתאהב אותו בכל לבב!  ,ואהבת את ה' –

בכל מדה ומדה שהוא מודד  –אפילו נוטל את נפש!, ובכל מאד!  –ובכל נפש! 
הנה מובא ולא אהבה החוזרת.  ,אהבה עצמיותל!, ובזה ניכר שאהבת את ה' 

עבירות ג� עד�, ועל המצוות על א� יתנו לי  , שא מאמר החסיד –בספרי� 
  � כל זה אקיי� את המצות כאשר נצטויתי. , עגיהנ�

  
  
  

 
אהר
 ב
 משול� פייוויל הכה
 חר� זצ''ל מסלוצק, שהרבי! תורה ברבי� כ''ה שני� בבית מדרשו חברה משניות שומרי שבת באיסט סייד  לזכר נשמת הרה''ג ר'

רה� והגה''צ ר' אבנוא יארק. יומא דהילולא כ''ו מנח� אב, נפטר בשנת תשל''ב מנוחתו כבוד בהר הזיתי�. בבחרותו למד אצל הגה''צ ר' איסר זלמ
 מלצר זצ''ל 
חנות לכריכת ספרי� אלי' מייזעלס זצ''ל בסלוצק. כשלמד בסלוצק אמרו עליו שהי' עילוי בהבנה. כל ימיו הי' בורח מ
 הכבוד, הי' מתפרנס מיגיע כפיו שהי' לו 

חולה רח''ל אמר על עצמו שיש  שלא רצה לעשות התורה ''קרדו� לחפור בה'' הי' עובד קשה ובכל זאת למד שיעור ברבי� עד סמו� לפטירתו. בסו� ימיו כשהי'
שני מלי� לו יסורי� כל כ''ד שעות של היו�, ורק כשאומר שיעוריו ברבי� לא מרגיש אות�. שני שבועות לפני פטירתו שאלו אחד אי� הוא מרגיש אמר לו 

  ''שכינתא בגלותא''. שמעתי בש� גדולי הרבני� שהכירו שר' אהר
 זצ''ל הי' מהל''ו צדיקי� שבדור. 
  

הגר''מ  אחת ר' אהר
 זצ''ל בא להגר''מ פיינשטיי
 זצ''ל ושאלו שני שאלות קשות במסכת עוקצי
, על אחת השיב תשובה ועל השני נשאר בצ''ע. ורבינו פע�
� יו� קוד� פיינשטיי
 זצ''ל הספידו בישיבתו מתיבתא תפארת ירושלי� בכ''ה אלול תשל''ב ביו� שלשי� לפטירתו. ואמר אע''פ שאי
 אומרי� הספד שלשי
ד� כשר, וזהו החג זה רק לכבוד הנפטר, שאע''פ שראוי לומר הספד עליו אי
 אומרי� משו� כבוד החג, אבל יש די
 אחר בהספד, וזהו כדי ללמוד ממעשיו של א

  .
  בבחינת לימוד מוסר, ובודאי מר' אהר
 זצ''ל יש הרבה ללמוד ולכ
 אדרבה צרי� להספידו לפני ימי הדי
  

ש צק האט ער גערעדט אסא� אי
 לערנע
 מיט מר
 הגאו
 ר' אליעזר ש� זצ''ל. פע� אחת בתו� דבריה� שאלו מר
 זצ''ל לר' אהר
 א� אתה מכיר שיכשלמד בסלו
  בורא עול�, והבי
 מדברי מר
 זצ''ל שאד� צרי� להתחזק תמיד בעניני אמונה, וכל ימיו נשאר דברי מר
 זצ''ל עמו .   

  
שהנדיב לא יוכל להושיע ג� את עצמו  –דהיינו אי
 לו תשועה  –על הפסוק בתהלי� אל תבטחו בנדיבי� בב
 אד� שאי
 לו תשועה  פע� אחת אמר בדר� צחות

  וכ''ש שלא יוכל להושיע אחרי�. 
  

מע
 זאל טאה
, מע
 דרייט  בנו הגיד כשהי' ב
 ט''ז שני� שאל את אביו מה יעשה כשהול� בשוק ורואה דברי� שאסור להסתכל בה�, אמר לו וואס הייסט וואס
 .�  אויס די קא� או
 מע
 קוקט נישט, גאנ! פשוט. יהי זכרו ברו

  

, נלב''ע כ''ה אב פמא
 בת הרה''ח ר' יעקב זצ''ליקו רבקה מרת גליו
 זו מוקדשת לזכר נשמת האשה החשובה
   ברו�.  שמתה צרורה בצרור החיי�, יהי זכרהזכה לראות דורות ישרי� ומבורכי�, תהא נ תשע''ג,
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