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. הקשו המפרשים, מדוע הפסוק פתח (דברים יא, כו)כתוב בפרשתנו: "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" 

בלשון יחיד "ראה" וממשיך בלשון רבים "לפניכם"? ועוד הקשו, מדוע נקטה התורה דווקא בלשון "אנכי" ולא 
  "אני"?

עשה מצוה אחת אשריו  .אילו חציו חייב וחציו זכאיעצמו כתנו רבנן, לעולם יראה אדם : (קידושין מ:)אמרו חז"ל   
וחוטא אחד יאבד ": אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה, שנאמר עבר עבירה אחתת, זכושהכריע עצמו לכף 

לפי  ,ת הרבה. ר' אלעזר בר' שמעון אומר, בשביל חטא יחידי שחטא אובד ממנו טובו)קהלת ט(" טובה הרבה
ואת כל העולם יד נידון אחר רובו, עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו שהעולם נידון אחר רובו והיח

יאבד  וחוטא אחד" , שנאמרואת כל העולם לכף חובהעבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו  .לכף זכות
להלכה ולמעשה וכן נפסק  , ע"כ.אבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה ,, בשביל חטא יחידי שעשה זה"טובה הרבה

  , שכך על האדם לחשוב תמיד.(הלכות תשובה פ"ג הלכה ד)"ם ברמב
מצוי כשאנו  (מחשבת מוסר ח"ב עמ' קפא)מכאן לומדים דבר נורא. אנו אחראים על כל העולם כולו! אמר הרב שך   

"ומה איכפת לך? אין זה נוגע אליך". אבל באמת גם החרדים לדבר  –מוחים בחילוני המעשן בשבת, הוא עונה 
ם לחשוב כך. אדם עובר עבירה בחדרי חדרים וחושב שהמעשה נוגע בינו לבין הקב"ה בלבד, ולא ה' מורגלי

  מרגיש שהוא משפיע על כל העולם כולו כפשוטו. 
נתאר לעצמינו אחרי מאה ועשרים שנה נעלה לשמים ויראו לנו אסונות, גזרות קשות, רעידות אדמה, מגפות   

יראו לנו שאנחנו גרמנו לכל הדברים הללו! באותו זמן, אנו נרגיש את  ומיתות משונות שהיו בתקופת חיינו. ואז
האמת, ולא נצטרך להשתכנע. האם יש אכזריות גדולה מזו? שבשביל תאווה חולפת, הנאה רגעית, אנו ממש 

  משחיתים ומחריבים את העולם!
"כל דור  ש תהלים שוח"ט קלז, ילקו"ש רמז תתפו)(ירושלמי יומא פ"א ה"א, מדר: אמרו חז"ל (מחשבת מוסר ח"ג עמ' רצא)כתב הרב שך   

שאינו נבנה בית המקדש בימיו, מעלה עליו כאילו החריבו". מה שאמרו "דור" שלא נבנה בימיו, אינה תביעה 
, אלא כדוגמת מה שאמרו "אם עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם (בתורת ציבור)דווקא על כל הדור 

י, כי אם אעשה מצוה אכריע לרוב זכויות ואולי רגע שייך שיבנה בית המקדש על ידִ  לכף זכות". ואם כן בכל
בית המקדש, יש  נעצור מעט ונתבונן באימה ופחד:הרי זה כאילו נחרב.  –יבנה בית המקדש. ואם אינו נבנה 

! חריבו, אלא אני בעצמי הולך לבית המקדש, מרים יד ושורפו ומחריבו! אויולא טיטוס הרשע הוא שה
  ע"כ דבריו. הרי זה נורא! זהו הגדר של "נחרב בימיו"!

גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לו : היה רבי מאיר אומר (יומא פו:)ולהיפך, אמרו חז"ל   
, ע"ש. פירש המהרש"א, לפי הגמרא שהבאנו, שהעולם חצי זכאי וחצי חייב, ולכן אם אדם ולכל העולם כולו

מאהבה, הרי עוונותיו נהפכות לזכויות, ובזה מכריע את כל העולם כולו לכף זכות ומוחלין עושה תשובה גמורה 



לכל העולם. האם אפשר לעכל דבר זה, שאם אני אשוב בתשובה, ביכולתי לכפר על כל עוונות הדור!? כל 
רעיון זה  עצם !!פשוטו כמשמעו –הכל תלוי בידים שלי  –הלשון הרע, החילול שבת, השנאת חינם וכו' וכו' 

  מבהיל!
חושבים שיהודי הוא  אין לנו מושג מהו יהודי כלל וכלל!הסיבה שקשה לנו להרגיש דברים אלו היא פשוטה:   

 (איוב לא, ב)" חלק אלוה ממעלאיזה בריאה פשוטה, ובמקרה הטוב, בריאה "חשובה". הפסוק אומר שיהודי הוא "
(שער האהבה פ"ג . פירש ה'ראשית חכמה' (דברים לב, ט)יעקב חבל נחלתו"  מוחלק ה' עַ התורה אומרת "כי כפשוטו. ו

שנשמות ישראל חצובות ממנו יתברך, וממילא יהודי והקב"ה הם כ"תרי פלגא גופא", דהיינו שני חלקים  אות ז)
" ישראל. האם יש מועַ ה', הוא "", כלומר חלקו השני של חלק ה'של אותו גוף, כביכול. וזה שאומר הפסוק "

. מקשה האדמו"ר (דברים ט, כד)" עם ה'לנו את ההרגשה שאנו ממש חלק ממנו יתברך? הפסוק אומר "ממרים הייתם 
מכיון ממונקאטש בעל ה'מנחת אלעזר', היה צריך לאמר ממרים הייתם "נגד" ה', ולא "עם" ה'. מפרש הרב, 

נגד  קרבי למרודשב שתמש עם חלק מהקב"המ אני, ני חוטאכשא שנשמתנו היא חלק אלוה ממעל, ממילא
  נורא ואיום! – ממרים הייתם "עם" ה' – ה'

כל יהודי צריך שידע שמחשבותיו ומעשיו משפיעים על שני עולמות, על העולם : (שער א', פרק ד) 'נפש החיים'ה כתב  
ולחשוב שמעשיו אינם משפיעים. התחתון הגשמי, ועל העולם העליון הרוחני. ואל לו לאדם להפחית מערכו 

 ויותר ממה שהחריב מקלקל והורס הרבהנו לרעוד מהידיעה שאפילו חטא קל של צריכים ובאמת,
שום פגם וקלקול כלל  נבוכדנאצר וטיטוס לא עשו במעשיהם כי את בית המקדש. נבוכדנאצר וטיטוס

הם. רק ע שם כלל במעשיו יכולים לנגוילהם חלק ושורש בעולמות העליונים שיה איןלמעלה, כי 
 כח טיטוסללנבוכדנאצר והיה  זהועל ידי  ונטמא מקדש ה' העליון.של מעלה,  שבחטאינו נתמעט ותש כח

ממשיך ה'נפש החיים': לבו של יהודי מכוון  המקדש של מטה, המכוון נגד המקדש של מעלה.את להחריב 
טומאה  הרי הוא מכניס אותהננה טהורה, כנגד קודש הקדשים של מעלה. לכן, אדם שחושב בלבבו מחשבה שאי

, ע"ש. זהו כח שישנו מטהשל במקדש  דשיםקודש הבבית ק גויההציעו טיטוס בשגרם ממה  הרבה יותר ,העליון ודש הקדשיםקב חות הטומאהוכ לתוך קודש הקודשים העליון המכוון כנגד לבו. ומגביר בזה
  רק ל"חלק אלוה ממעל".

אה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". הקשנו מדוע הוא מתחיל בלשון יחיד עתה נחזור לפירוש הפסוק "ר  
"ראה" וממשיך בלשון רבים "לפניכם"? ועוד, מדוע נאמר דווקא "אנכי"? מפרש ה'כלי יקר': הקב"ה אומר לכל 

ללה", "ברכה וק - לפני כל ישראל - "לפניכם"אנכי נותן  שבגללך" והתבונן במעשיך, ודע ראהיחיד ויחיד, "
כי מעשיך משפיעים על כל העולם כולו, ולא רק על עצמיך! ורומזת לנו התורה איך לבוא להכרה ולהרגשה זו, 

כלומר כשאנו מביטים על עצמנו, עלינו לראות את "אנכי ה' אלקיך", את הקב"ה ", אנכיולכן אמרה "ראה 
זה, בודאי נבוא להכיר ולהרגיש  . ועל ידי שנראה את עצמנו באורבעצמו, שהרי אנו חלק אלוה ממעל ממש

שמעשינו מחיים או מחריבים את כל העולם כולו. אם הקב"ה הוא "כל יכול", ואנו חלק ממנו, נמצא שמעשינו 
גם כן בגדר "כל יכול", ואין גבול להשפעתם. ה' יזכנו להטיב את מעשינו, לשוב אליו בתשובה אמיתית, ולהביא 

  רק ברכות לכל בית ישראל!
  מאמר החכם    

המהר"ל מפראג ברא גולם, והוא פלא גדול. אך פלא גדול יותר להפך טבע חומר הגשמי       
  וליצור ממנו אדם המעלה. –של האדם 

  רבי ישראל סלנטר  
  
 המעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, רפואה שלמה, או הצלחה, נא להתקשר למספר הנ"ל  
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