
במחשבה תחילה
}{סוף מעשה

מאמר מחשבה לפרשת השבוע המביא לידי מעשה

{ גליון 166 | בחוקותי | תשע"ו }

לשבור את המעגל
באזני  באוטובוס  הנוסעים  אחד  רטן  החלון",  את  "סגור 

היושב לפניו, "קר בחוץ".
שחפץ  הנוסע  אותו  הקניט  החלון",  את  אסגור  "ואם 

באוויר צח, "יהיה חם בחוץ?"... 
***

נראות  הקללות  בחוקותי  בפרשת 
כסרט נע רודפות זו או את זו, וכל אחת 
אמנם  הדברים  לקודמתה.  המשך  הינה 
כל  כמו  ויסוד  לקח  בהם  ויש  מכוונים 
ננסה  זו  במסגרת  אך  כולה.  התורה 
טעונים  שכולנו  אחת  נקודה  על  לעמוד 

בה חיזוק, מי פחות ומי יותר.
"ורדף אותם קול עלה נידף... וכשלו איש 
אין  ָאִין"...  ורודף   – חרב  כמפני  באחיו 
ספק שזו קללה נוראית. ננסה להתבונן 
רבי  של  דבריו  פי  על   - הפסוק  בעומק 
ה"כלי  בעל  מלונטשיץ,  שלמה  אפרים 
העובדה  בין  הקשר  את  ולהבין   - יקר" 
שישראל ישמעו "קול עלה נידף" נחבט 
ברוח, וינוסו מפניו, לבין העובדה שאחר 

כך "וכשלו איש באחיו". 
מעודי  מקעלם":  "המגיד  דרשן,  יצחק  משה  רבי  סח 
בלשון  לגנוב  האיסור  את  התורה  הגדירה  מדוע  תהיתי 
"לא  יחיד  בלשון  לומר  לא  מדוע  תגנובו"?!  "לא  רבים 
תגנוב"? [האיסור "לא תגנוב" שבעשרת דברות נאמר על 
"גונב נפשות" – אדם הגונב אנשים למכרם לעבדים. "לא 

תגנובו", נאמר לגבי ממון].
מקעלם  המגיד  סיפר   – שהיה  במעשה  שנוכחתי  עד 
מחצרה,  תרנגולת  נגנבה  לשכנתי  העיירה:  לבני  בדרשתו 

והוא  הגניבה,  על  לבעלה  ותספר  לבית  שתיכנס  במקום 
עשתה  הסמוכה,  בעיר  המשטרה  בתחנת  להתלונן  ילך 
שכנתי מעשה – נכנסה לחצר השכנה הסמוכה לה משמאל, 
מאומה  כאילו  לחצרה  ושבה  בלאט  תרנגולת  משם  גנבה 

לא אירע...
השכנה שזה עתה נגנבה ממנה תרנגולת, כמובן לא ידעה 
לה  חסרה  והנה  לחצרה  יצאה  מאומה. 
בעלת-כנף. ומה סבורים אתם? שהלכה 
פנתה  היא  לא!  ממש  לאישּה?  לספר 
לחצר הסמוכה לה משמאל ונטלה משם 

עוף מקרקר והסתלקה בחשאי.
הרביעית  מן  נטלה  השלישית  השכנה 
שבקצה  עד  מהחמישית,  והרביעית 
ושלושה  יומיים  לאחר  נשמע  העיירה 
שנגנבה  מסכנה  איכרה  של  קולה 

תרנגולת מחצרה... 
"לא  רבים  בלשון  התורה  מזהירה  לכן 
גנבו משהו, אין לך  תגנובו". אף אם לך 
רשות לגנוב מן הזולת שיגנוב מרעהו וכן 

הלאה.
וזה תורף  ניגש לדברי ה"כלי יקר"  עתה 
להתאחד  דרכם  מארצם  גולים  אדם  בני  כאשר  דבריו: 
ולנחם זה את זה, להוות משענת נפשית ואחים לצרה זה 
לזה. אך בני ישראל לדאבון לב נוהגים בצורה אחרת וכך 
ישראל  את  ה'  "והכה  ישראל  על  השילוני  אחיה  התנבא 

כאשר ינוד הקנה במים". 
נדחף  במים,  הרוח  מן  הנדחף  קנה  כל  זו?  קללה  ומהי 
בשל  האחת  פעמיים,  נדחף  קנה  שכל  נמצא  חברו.  על 
עליו.  שנדחף  לו  הסמוך  מחברו  והשנייה  הנושבת  הרוח 

אפקט הדומינו 
בצורה רוחנית

לא תגנובו 
בלשון רבים



כך ישראל בגלותם במקום לעודד איש את רעהו ולאחיו 
יאמר חזק, הם נדחפים מן הגויים וכתוצאה מ"דחיפות" 
הגלות הם דוחפים אחד את חברו וחברו את חברו – עד 

שנופל האחרון שבהם. 
של  נידף"  עלה  קול  אותם  "ורדף  בין  הקשר  ביאור  זהו 

"וכשלו איש באחיו" שכל  הגלות,  גזירות 
שישראל  וכיון  חברו.  את  ידחף  אחד 
לא  הדחיפות  בזה,  זה  קשורים  בשורשם 
באופן  שבות  הן  האחרון,  אצל  פוסקות 

רוחני אל הראשון...
יקר"  ה"כלי  מבאר  זה?  דבר  קורה  ומדוע 
אינה  זו  שקללה  המגלה  בפסוק,  עומק 
התנהגות  של  סיבה  היא  משמים.  עונש 

את  דורשים  בגמרא  חז"ל  עצמנו:  לבין  בינינו  ראויה  לא 
תלמידי  של  חולין  ל"שיחת  ייבול"  לא  "ועלהו  הפסוק 
משום  ולימוד,  התבוננות  צריכה  היא  שגם  חכמים", 

שאינה שיחה בטלה. 
הרי לנו ש"עלה" נמשל לשיחה, ויש לו חשיבות. 

ואמיתית,  כואבת  השוואה  יקר"  ה"כלי  עורך  לדאבוננו, 

אנו מדברים ומפטפטים ברחובות העיר מה ששמענו על 
כאש  מתפשטים  אלו  רכילות  דיבורי  אלמוני.  ועל  פלוני, 
בשדה קוצים, בדרכם הינם מפילים חללים, וזורעים איבה 

ופירוד. 
פעם  פעמיים:  בגלות  נדחפים  שישראל  לכך  הסיבה  זוהי 
 – השנייה  ואת  הגויים  מגזירות  אחת 
אנו גורמים לעצמנו בלשון הרע שמפיל 

כאפקט הדומינו אחד אחרי השני.    
 ***

כאשר אנו בטוחים שמותר לנו להתנהג 
באופן לא יאה לזולת, כי "דחפו אותי – 
אז גם אני אדחף", עלינו לזכור שבסופו 
של תהליך הדחיפה הזו תשוב אלינו. אך 
יכולים  אנחנו  מלדחוף,  להימנע  ביכולתנו  כח  נעצור  אם 

"לשבור את מעגל הקסמים". 
שלא  ככזו  לנו  נדמית  אסור,  אחד  מדיבור  הימנעות 
משפיעה על הסביבה. אמת שבחוץ יישאר מזג אוויר קר, 

אבל "סגירת החלון" תגרום שאצלנו יהיה נעים.  

"ונתתי שלום בארץ" (כו, ו)

אין   - שלום  אין  אם  משתה,  הרי  מאכל,  הרי  תאמרו  "שמא 
כלום. תלמוד לומר אחר כל זאת 'ונתתי שלום בארץ'" (רש"י). 
ויש להבין - הקשה רבי אהרן צבי בריסק – מהי ההווא אמינא 

שלא יהיה שלום.

והוא מבאר באופן נפלא בהקדימו את דברי הגמרא הידועים 
של  רבונו  הקב"ה:  לפני  השרת  מלאכי  "אמרו  כ:):  (ברכות 
נושא  אתה  והלא  פנים...  ישא  לא  אשר  בתורתך  כתוב  עולם, 
לא  וכי  להם:  אמר  אליך.  פניו  ה'  ישא  דכתיב  לישראל,  פנים 
ושבעת  ואכלת  בתורה  להם  שכתבתי  לישראל,  פנים  אשא 
וברכת... והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה". דהיינו 
שיעור  טרם  אפילו  המזון  ברכת  לברך  מחמירין  ישראל  שבני 
עושה  הקב"ה  הדין,  משורת  לפנים  עושים  שהם  וכיון  שביעה, 

עמהם לפנים משורת הדין.

 – לשובע"  לחמכם  "ואכלתם  שבפרשתנו  לברכות  נשוב  עתה 
"אוכל קמעה והוא מתברך במעיו" (רש"י). בני ישראל חששו 
בברכת  הדין  מן  מחויבים  שהם  הרי  מהר,  ישבעו  שהם  שכיון 
והלא  פנים.  להם  יישא  שהקב"ה  סיבה  אין  כן  ואם  המזון, 
אחרי "ישא ה' פניו אליך", נאמר "וישם לך שלום". לכך חששו 
מברכה זו ואמרו "אם אין שלום – אין כלום", הבטיחם הקב"ה 

– "ונתתי שלום בארץ"...

"ואם באלה לא תווסרו לי" (כו, כג)

יהודי ממתפללי בית מדרשא קדישא של הרה"ק רבי בונים 
לתורה  לעלות  בחוקותי  פרשת  בשבת  כובד  מפשיסחא, 

בפרשת הקללות, וחלשה דעתו מכך מאוד. 

לאחר התפילה נכנס אצל הרבי רבי בונים לשוח את צערו על 
שבכזה "כיבוד" כיבדוהו וביטלו ממנו עונג שבת.

לתומו:  כמשיח  לו  וסיפר  עיניו  את  בונים  רבי  הרבי  בו  נתן 
מקרא  שניים  ה"סדרה"  את  העברתי  עת  קודש  שבת  בערב 
אולם  דעתי.  וחלשה  התוכחה  לפסוקי  הגעתי  תרגום,  ואחד 
באמצעם של דברים הגעתי לפסוק שהניח את דעתי והשיב 

את נפשי.

באלה",  "ואם  התוכחה  של  באמצעה  מבטיח  הקב"ה  שהרי 
תיקחו  לא  תווסרו"  "לא  לעיל,  המוזכרות  הקללות  בכל 
שלי  "לי",  אתם  עדיין  דרככם,  את  להיטיב  מוסר  לעצמכם 

אתם, בני האהובים...

זכייה  שכן   - בונים  רבי  הרבי  לו  נם   - דעתך  תנוח  אתה  אף 
מספקת  סיבה  לבדה  היא   – מצב  בכל  הקב"ה  של  להיות  זו 

לשמחה ולעונג שבת.

דחה 
דחיתני לנפול



"וישן מפני חדש תוציאו" (כו, י)
ולכאורה, הקשה כ"ק ה"אמרי אמת" 
טרחה  אם  כי  ברכה,  אינה  מגור, 
לפנות  החקלאי  צריך  שכן  מיותרת. 
את תבואתו ולחפש לה מקום אחסון 
בהכנסת  מטפל  שהוא  בעוד  חלופי, 

התבואה החדשה. 
והן ממנו יתברך לא ייבצר כל לשלוח 
באופנים   – המצויה  בתבואה  ברכה 

שאינם מטריחים.
לביאור העניין הוא מקדים את דברי 
רבא  "אמר  לא:):  (שבת  הגמרא 
אומרים  לדין  אדם  שמכניסין  בשעה 
קבעת  באמונה?  ונתת  נשאת  לו: 

עתים לתורה?... ציפית לישועה?... 
ואפילו הכי [גם אם אכן קיים האדם 
ה'  יראת  אי  הללו],  השאלות  כל  את 
היא אוצרו - אין [רק אם יראת שמים 
הדריכה את מעשיו של אדם זה, הרי 
הטובים  הדברים  לשאר  קיום  שיש 

שעשה]. [ו]אי לא - לא...
[והגמרא מביאה:] משל לאדם שאמר 
לשלוחו: העלה לי כור חיטין לעלייה, 
לי  עירבת  לו:  אמר  לו.  והעלה  הלך 
את  המשמר  [חומר  חומטון  קב  בהן 
החיטים שלא יתליעו]? אמר לו: לאו. 

אמר לו: מוטב אם לא העלית".
 ***

ערכם  אמת":  ה"אמרי  מפרש  וכך 
האדם,  שעושה  והמצוות  התורה  של 
מותנה בכך שיש בו יראת שמים, כפי 

שביארה הגמרא. 
אולם מה קורה כאשר האדם מתרגל 
אצלו  נעשה  והדבר  השמים  ליראת 

כפרט נוסף שצריכים לקיים? 

"מצות  בגדר  ה'"  "ירא  שהוא  הרי 
אנשים מלומדה". ואם כן, מה הועילו 

חכמים בתקנתם?!...
האדם  שיעשה  התורה  ציוותה  לכך 
סימנים לעצמו, שיעורר כל העת את 
הוא  וכאשר  ה',  ביראת  ומוחו  לבו 
כל   - ביראת שמים  הזמן  כל  יתחדש 

שאר הדברים ממילא יהיו כתיקונן. 

שכן סגולה יש באדם המנסה לעורר 
עצמו ולחדש בקרבו יראת ה', ששאר 
קב  כאותו  שמורים  יהיו  מעשיו 
חיטין שאינו מתליע כאשר יש בו קב 

חומטין.
בחוקותי  "אם  הקב"ה:  אומר  כך  על 
ועשיתם  תשמרו  מצוותי  ואת  תלכו 
אין  שמים  יראת  ללא  אך  אותם", 

ואף  הטובים,  המעשים  בכל  כלום 
תועלת  בה  אין  שמים  יראת  כשיש 

כאשר היא בגדר "מלומדה". 
הבטיחה התורה וציוויתי את ברכתי: 
וכאשר  תוציאו".  חדש  מפני  "וישן 
על  האדם  בקרב  תתחדש  ה'  יראת 
[שהכל  והשתדלותו  פעולותיו  ידי 
הרי  שמים],  מיראת  חוץ  שמים  בידי 
הרוחנית  בעבודתו  מתעלה  שהוא 

ורואה פירות. 
***

דברי  לפי  רמז,  על  כרמז  אמרנו 
זה  בנתיב  לצעוד  אמת",  ה"אמרי 
בתום  באצבע.  כמורים  ולהורות 
העומר  ספירת  של  הימים  חמישים 
חדשה  מנחה  "והקרבתם  נצטווינו 
לה'", וביאר רש"י הק': "היא המנחה 

הראשונה שהובאה מן החדש".
נמשלה  שהתורה  הגמרא  דברי  ולפי 
נמשלה  ה'  ויראת  לאוצר של חיטים, 
מלהרקיב  אותה  המשמר  לחומר 
נפלא  רמז  שזהו  הרי  ולהתליע, 
בימים שטרם קבלת התורה  בעמדנו 

מחדש. 
של  אוצר  לאגור  רצוננו  כאשר 
"חיטים" (תורה) לשנה נוספת עד חג 
העצרת הבא, אומרת התורה שעלינו 
להקדים לכך הקרבת "מנחה חדשה", 
במנחה  דווקא  ה'  ביראת  להתחדש 
לתורה,  הרומזות  החיטים  מן  הבאה 
שכן תורה בלא יראת ה' המתחדשת 

– אין סופה להתקיים. 

"משל לאדם שאמר 
לשלוחו: העלה לי כור 

חיטין לעלייה, הלך 
והעלה לו. 

אמר לו: עירבת לי 
בהן קב חומטון [חומר 
המשמר את החיטים 

שלא יתליעו]? 
אמר לו: לאו. 

אמר לו: מוטב אם לא 
העלית"

מנחה חדשה לה'
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


