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 ראהנגיעות מפרשת השבוע 

 

לפני שהעולם דיבר על דמוקרטיה והרבה לפי שהפילוסופים  הרבה  .לבחירות " כתהול"פרשת השבוע 

ממשלה  בניגוד לבחירות לרות והתורה מדברת על בחי או הרצון החופשית האישי חופש הבחירהדיברו על 

פעם בארבע שנים ) או שמחת הדמוקרטיה  -בחירות מיוחד למראש יום  להם שנקבע  רשויותכנסת או לל

יום  מידי    " ַהּיֹום" בחירות יום רה קובעת התושונים מועמדים בור ים עומצביע שבו בוחרים בשנה...(

של   ולא בהבטחותשלו ) ובדרכו (צבעונים6ולא במועמדים   ) כאשר האדם בוחר בעצמו ודקה בכל שעהו

       (.אחרים

ת רווח ובכל זאת ללא כל כוונ בדרך הנכונה בתורה ובמצוות   ,טובחור תמיד ב מין היהודי נדרש לב המא

 ִמְצֹות-ֲאֶשר ִתְשְמעּו, ֶאל ָכהַהְבָר  ֶאת ְבָרָכה, ּוְקָלָלה  :ַהּיֹום ְרֵאה, ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם" גמול מבטיחה תהתורה 

-ֱאֹלֵהיֶכם, ְוַסְרֶתם ִמן ה' ִמְצֹות-לֹא ִתְשְמעּו ֶאל-ְוַהְקָלָלה, ִאם  .םַהּיֹוֱאֹלֵהיֶכם, ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, ה' 

א לא לסטות מהדרך ל יומיומיתוהתלבטות התמודדות  מדובר ב"  ַהּיֹוםַהֶדֶרְך, ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם 

הרי שהוא  ומקובל בחברה  מוסרי הגוןהיותו אדם ישר מעבר ל תבניסיונומי שעומד . פיתוייםלהתפתות ל

 .ראויות לעולם הזה ולעולם הבאיזכה בברכות 

יותר דרך הנכונה נעשית קלה " הרי שהבחירה ב  'לומטראזקי עשה "רב וכבר  ןניסיוש כבר מאמין ילכש

לאורך ר שבת אדם ששומבד"כ ל .קלות יותרת עשונ קן בחלההתמודדויות    .אוטומטהמעשים עובדים על ו

מהאיחוד  ו בודהמהעמהמנוחה נהנה הוא ו  בשבתהפעיל מכשיר חשמלי להדליק אור או לחסר לא שנים 

   .ההתעסקות המשפחתית במכשירים הפרטיםבמקום  בשבתהמשפחתי 

..." מדובר על מעשר שני ָך, ַמְעַשר ְדָגְנָך ְוִתיֹרְשָך ְוִיְצָהֶרָךתּוַכל ֶלֱאֹכל ִבְשָעֶרי-לֹא" לדוגמא  אומרתהפרשה 

               .בירושלים אך ורק בקדושה ל ובשר קרבנות מסוימים אשר יש לאכול אותם ופרש מהיבושמ

אלא הכוונה " ע בן קרחה " לא תוכל ? הרי אני יכול ! שבי יהויא את דברי ר יומי " ותן חלקנו " מבהדף ה

   .בירושליםרק שאיני רשאי לעשות כן לפי שהתורה מצוה עלי לאכול אותם היא 

אין לא יכול   "ש תנוכפי שמלמדים בכל טירוו משמעויות שונות לחלוטין ןה ברור שאיני יכול ואיני רשאי 

ים ואין לאדם ץ לירושלים את המאכלים הקדושלאף אדם לאכול מחו פיזית ההרי אין בעי"  יש לא רוצה

 ?  תּוַכל-לֹאורה מדוע השתמשה הת  לבזות אותםצוות או במחו"ח  לזלזל  מעשיתיעה נ מ

לדוגמא   " יאיני רשא" ולא " ולאיני יכ"גיד ייודע שלא יעשה לעולם ולכן  ) שפוי ...(ים שאדם ישנם דבר

מעשית איני יכול לקפוץ מהגג ברור שעם אריות וחיות טורפות או יכנס לכלוב להיאמר איני יכול אדם 

בכלל ובגלל הפחד הגדול ו תאלא כפי שזה אינו עולה על דעו עשות את הפעולות האלהוא יכול ל

להיזהר עם הניסיון מד לו. האדם מת מרגיש בתוכו שהוא אינו יכולמהמעשים ומהתוצאות הרי שהוא בא

 .  רכשנ ן והגיו מצעות שכלאת גבולותיו הפיזיים באובמחשבותיו  במוחוכבר ות ועוצר מצר

ק במצוות ובדרך הישרה הרי שלא יעלה בדעתו לפעול כאשר יהודי דב"  תּוַכל-לֹאנת התורה " זו כוו

שיש חובה לאכול יהודי אשר יודע .  כשם שאדם "אינו יכול " להיכנס לכלוב אריות בדרך שונה והפוכה

כפי  היהי גיע וידרך הזו הרי שמי שפועל ב לאכול במקומות אחרים " א יוכלל"בירושלים את המעשר 

 אלול הבא אלינו בע"ה לטובהלקראת חודש ונקווה ש"  יֶכםקֱאֹללה'  ָבִנים ַאֶתם "  בדרגת שה שנאמר בפר

-ֱאֹלֵהיֶכם ַמְנִחיל ֶאְתֶכם; ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמָכלה'  ֲאֶשר ִויַשְבֶתם ָבָאֶרץ כה בברכה האמורה "זנ בשבוע הבא 

  "  ֶבַטח-ֹאְיֵביֶכם ִמָסִביב, ִויַשְבֶתם

 

 

 

 שבת שלום 

 שלר איתן                          

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן אטל ונתן ז"ל


