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 אבוכי ת
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

ה ַיַעְמדּו " והקללה המוזכרות בפתיחת פרשת ראה. משה רבינו אומר לבני ישראל:פרשתנו מפרטת את הברכה  ֵאּלֶּ

ִרִזים ת ָהָעם ַעל ַהר ּגְ ַהר ֵעיָבל...ְלָבֵרְך אֶּ ָלָלה ּבְ ה ַיַעְמדּו ַעל ַהּקְ ששה שבטים עלו לראש '' יג(-)דברים כז, יב "ְוֵאּלֶּ

ים פניהם כלפי הר גרזים ופתחו ילמטה באמצע. הפכו לום והארון יהר גרזים וששה לראש הר עיבל, והכהנים והלוי

ואלו ואלו עונין אמן. חזרו והפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה  ,ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה וגו' :בברכה

וזכרות אחד עשרה ברכות וקללות מ )רש"י( ''לם עד ארור אשר לא יקיםוארור האיש אשר יעשה פסל וגו', וכן כ: ואומרים

ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתם"כאן כשהאחרונה שבהן מסכמת את כולן:  ת ּדִ ר לֹא ָיִקים אֶּ ֶּ  )שם כו( "ָארּור ֲאש 

מסביר מו"ר הרב נבנצל שליט"א: משפט זה אמנם  )רש"י( ''לה וקבלוה עליהם באלה ובשבועהוכאן כלל את כל התורה כ''

עשה ומצוות לא תעשה, דברים שבגלוי ודברים שבסתר, אולם עיקר מטרתו היא  כולל את כל התורה כולה, מצוות

קבלה בלב לקיים את כל התורה, דהיינו: לא על הביצוע בפועל נאמרה ברכה וקללה זו אלא על קבלת ההחלטה לקיים 

לתורה'. הוראה זו  את כל מצוות התורה. אמנם נאמרו פירושים נוספים על פסוק זה, אך כלל נקוט בידינו: 'שבעים פנים

יכול לדעת מי הוא המקבל בלבו לקיים את כל התורה ומי  -רואה כליות ולב  -הינה דבר שבסתר, כלומר: רק הקב"ה 

ָארּור "לא; אולם כשנתבונן באחד עשרה ה'ארורים' הקודמים, נראה שבחלק מהם מודגש שהדבר נעשה בסתר, כגון: 

כָ  ל ּוַמּסֵ סֶּ ה פֶּ ר ַיֲעׂשֶּ ֶּ ר...הָהִאיש  ֲאש  תֶּ ּסָ ם ּבַ ר"או  )שם טו( "ְוׂשָ תֶּ ּסָ ה ֵרֵעהּו ּבַ וגם באלה שלא )שם כד(  "ָארּור ַמּכֵ

 (רש"י-)מזלזלנאמר במפורש מובן שמדובר בדברים שעל פי רוב האנשים עושים בסתר, כגון אדם שלוקח שוחד או מקלה 

וממילא אין בית הדין יכולים  אאביו ואמו, מסיג גבול רעהו, משגה עיוור בדרך, וכו', אלו דברים שנעשים בהיחב

להעניש את החוטא וממילא אנשים אינם מפחדים במקרים כאלו מבית הדין, ועל כן צריכים להרתיע אותם לבל יבצעו 

 מפחדים לעבור מאימת בית הדין. עבירות כאלה, מה שאין כן בעבירות שבגלוי בדרך כלל אנשים 

כבוד  ההשוו זה :אמר להן ?מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מגזלן :שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי''מובא בגמרא 

כאילו אינה רואה ואוזן של מטה כאילו  כביכול עשה עין של מטה ,כבוד עבד לכבוד קונו ההשוועבד לכבוד קונו וזה לא 

הגנב מפחד מבשר ודם ואינו מפחד מקב"ה, כאילו עין של מעלה אינה רואה ואוזן של מעלה אינה  )ב"ק עט:( ת''אינה שומע

 שומעת, ועל כך שהוא כופר בהשגחה העליונה מגיע לו עונש מיוחד.

 רצון יהי: להם אמר! ברכנו ''רבינו: לו ואמרו לבקרו תלמידיו נכנסו שכשחלה זכאי בן יוחנן רבי מספרת על הגמרא

 עבירה עובר כשאדם, תדעו! ולואי: להם אמר? כאן עד: תלמידיו לו אמרו. ודם בשר כמורא עליכם שמים מורא שתהא

 ועל כן, זו לדרגה להגיע קל שלא אלא ודם מבשר יותר ה"מקב לפחד שצריך ברור:( כח ברכות) אדם'' יראני שלא אומר

שאף אחד  י'הלווא חושב בעבירה נכשל כשאדם. מידה באותה לפחות שתפחדו לדרגה שתגיעו יהלווא ראשון כשלב

אותי'. והדבר תמוה: וכי הקב"ה אינו רואה אותו ח"ו? אולם זהו טבע האדם, הוא מפחד וניזהר יותר ממה  לא יראה

''עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך שעיניו רואות ועל כן אם יראו אותו בני אדם יתבייש מה שאין כן כשאינו מבחין ש

 .נכתבים'' בספר

מה שעדיין טעון ביאור בגמרא הנ"ל הוא שרבי יוחנן בן זכאי אומר את דבריו לגדולי תלמידיו, תנאים קדושים שמתוכם 

רקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, ורבי אליעזר בן האנחנו מכירים חמישה, והם המוזכרים במסכת אבות: 

שיהיו כמו הגזלן ולא כמו הגנב, מבהיל הרעיון! ובכל  אותם מברך ריב"ז ;רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך

זאת הדברים נכתבו בתלמוד וצריכים אנחנו ללמוד את המסר העיקרי שטמון במעשה זה, והוא שישנו פער עצום בין 

 'וידעת היום' לבין 'והשבות אל לבבך'; כולנו, מי פחות ומי יותר, יודעים ידיעה שכלית שה' אלוקינו ה' אחד, ואומרים

שלוש פעמים ביום ''כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד'' אולם ידיעה זו לא תמיד חודרת ללב 

ָכל "פנימה, לא תמיד מרגישים בחוש שהקב"ה נמצא בכל מקום ורואה ומשגיח את כל המעשה, כדברי שלמה המלך:  ּבְ

יִתי ה". יסוד זה הוא הפותח את השולחן ערוך בסעיף הראשון: ()משלי טו, ג "ֹצפֹות ָרִעים וטֹוִבים 'ה ָמקֹום ֵעיֵני ּוִ ִ  'ש 

י ָתִמיד ְגּדִ  ואעפ"כ קשה להגיע לדרגה זו.)תהילים טז, ח(  "ְלנֶּ

''יבין לבבו כי לנו בחיבורו 'שערי תשובה' את הדרך כיצד להגיע לתשובה אמתית. אחת הדרכים היא:  הורה רבינו יונה

והרי זהו אחד מי"ג עיקרי האמונה, שיש שכר ועונש. ולמרות זאת פעמים שהאדם מורה  ''יש עונש ונקם ישלם על עוון

היתר לעצמו בטענות שונות ומשונות כגון: נכון שאסור לדבר לשון הרע אבל על פלוני שאני אוהב אותו מותר לי כי 

זה  -מטרה היא להרוויח כסף אני אומר זאת לטובתו; או כדברי ה'מסילת ישרים' שכל מיני רמאיות אסורות אבל אם ה

שונה, זו ה'פרנסה'. אדם צריך להשיב אל ליבו שיש עונש, שהקב"ה לא עובר על סדר היום על הדברים הללו. וכך בכל 

תחומי החיים: ברור לו לאדם שיש יום המיתה אולם הוא משוכנע שזה נוגע לבני אדם אחרים ולא אליו; אדם שומע כל 

וסר הזהירות שגרם לטרגדיה הנוראה, אך בתת מודע הוא בטוח ש'לי זה לא יקרה', זה יום על תאונות דרכים ועל ח

 קורה לאחרים אולם הוא אינו רואה את עצמו מעורב במקרים כאלה.     

 יח' אלול תשע"ז 616גיליון מס' 



האדם צריך להתבונן כל רגע על מעשיו ולדעת שעל הכל יבוא במשפט, כל ביטול תורה, כל שנאת חינם, כל לשון הרע, 

ִמים" ט אֵ  ַהּצּור ּתָ ּפָ ְ ָרָכיו ִמש  י ָכל ּדְ ֳעלֹו ּכִ ר הּוא-ּפָ ָ יק ְוָיש  ל ַצּדִ  )דברים לב, ד( "ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעוֶּ

מספרים על הגר"א שפגש פעם יהודי מומר וראה אותו שותה כוס מים. אמר לו: 'תברך!' והלה צחק: 'וכי אינך יודע 

"א: 'על כל מה שעזבת ועל כל מה שכפרת ידונו אותך, שמזמן עזבתי את התורה, מה שייך שאני אברך?' אמר לו הגר

 אולם גם על זה שלא ברכת על המים אתה עתיד לתת את הדין!' הדברים חדרו אל תוך ליבו, ברח וחזר בתשובה.

חודש אלול בעיצומו ויום הדין מתקרב ובא, זה הזמן להכנה ולתיקון. מספיק להתבונן על כל מעשה ולו הקטן ביותר 

ק אל תוך ליבנו ש''ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד', וכך נזכה לכתיבה וחתימה ולהשיב עמו

                                       טובה לשנה טובה ומוצלחת.                                                   

 

 שבת שלום  יצחק חלבה

                 
 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאאאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר לעילוי נשמת 

הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו אריה לייב בן דבורה,  ,אברהם צוקרמן בן שרה

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, סףמנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יו

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  מאיר ירחמיאל בן שמחה, שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, בן עישה, 

עד מיכאל בן -ליאייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

 אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה,יהודה בן אסתר,  יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

הרבנית שפרה אהרון בן סלחה, בן אסתר,  גץ נוריאל יחיאלמאיר טובי בן ליטא, דוד בן שרה,  בנימין בנדט בן יוסף,שמעון בן דינה, 

שרה רחל בת רבקה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, ; שרה חנה לויזה בת פאנישרה בת מרים,  טליה חנה בת מלכה, בת לאה,

יהודית  אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,שרה בת שולמית, בת רוחמה, 

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , רינה בת אסתר, רחל בת שרה, שרה בת מריםשרה בת קיז'הפרלה בת גוטי,  בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה,
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:

  השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד. 

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל ה יהיה מוקדשלון זע 
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