
  תשע"ח אלול                     בס"ד 

   כי תבואנגיעות מפרשת השבוע 

 .קללותב לא עלינומרובה אולם , מעט ברכות, , מכילה מעט מצוותבניגוד לקודמתה ָתבֹוא-ִּכישבוע הת פרש
 אינו טהור ש, במקום לומר טמא למדנו לומר , לשון טהורהה לימדה אותנו להשתמש בלשון נקיההתור

                                               . ואינה מיפה זוועות  ואיומות" קללות קשות  ממטירההתורה "הזו בפרשה 
הרי מידי שזה הרבה אז אם חשבנו  . קללות 48-בות רקללות גם כן " יש  בחוקותיספר ויקרא בפרשת "ב
שנה וקללותיה תחל שנה  כלהובבחינת ת ( קללות 98 לא פחות מ  ומביאה כךמתעלה על השבת פרשה הש

כל משום ש ברכותבמלאה יותר בקללות מאשר באופן טבעי הרב שטיינזלץ מסביר שהמציאות . )  וברכותיה
יכול יר ומזג האו. היא הקצה האופטימלי בחיי האדם. ברכה דבר שיוצא מסדרו הרגיל הוא כביכול קללה

          .ואיננה ברכה  לכל כיוון איננה טובהקלה  הנטיי ,, קר מאד, קר, חם מאודחםאנשים מסוימים ללהיות 
היוצר  תובעשוטף שלא גשם ברכה לדוגמא לינו אטוב של עודף גם מצד שני  ,לטוב יותרתמיד ישאף אדם 

  .  לאדם ולרכוש כבדים ונזקים תשיטפונו

, ַעד, ִהָּׁשְמָד-ּוָבאּו ָעֶלי ָּכלבין הברכות לקללות נאמר " במעבר  לֹא -ִּכי ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה, ּוְרָדפּו ְוִהִּׂשיגּו
ֶהיה'  ָׁשַמְעָּת, ְּבקֹול , ַעד ָתיו ְוֻחֹּקָתיו, ֲאֶׁשר ִצָּוִלְׁשֹמר ִמְצוֹ  ֱא , ְלאֹות ּוְלמֹוֵפת; ּוְבַזְרֲע ַּתַחת,  עֹוָלם- ְוָהיּו ְב

ֶהיה'  ָעַבְדָּת ֶאת-ֲאֶׁשר לֹא                                                                  "  ֵמֹרב, ֹּכל , ְּבִׂשְמָחה, ּוְבטּוב ֵלָבבֱא
ר היש ך, ראית ברכה במעשי ידיך ובמקום להודות לה' וללכת בדרהיה לך כל טוב - " ֵמֹרב, ֹּכלרש"י מפרש " 

ָעַבְדָּת -ַּתַחת, ֲאֶׁשר לֹאהמרת את פי ה' והפרת מצוותיו ועל כן נענשת בקללות . פירוש אחר ניתן על סמך " 
, ְּבִׂשְמָחה, ּוְבטּוב ֵלָבבה'  ֶאת ֶהי  .שמחה מתוך ה' מצוות  קוימולא שמשום בין השאר קללות באות  – "ֱא

לימד רבי נחמן  .אונס וכפיה ולא מתוך רצון ושמחההרגשה של ם מצוות "על הדרך " מתוך יקילא מקובל ל
   .מצווה בפני עצמה היא מצווה החה בשעת קיום להיות בשמש

את האירועים שעבר עמינו לאורך דם לצניתן ממש לדמיין , את הקללות הנוראיות והקשותכשקוראים 
עם ישראל אינו יכול הרדיפות וההתנכלויות שעבר .מי שלא מכיר את ההיסטוריה כמעט אחת לאחת 

בהרהורי יסוד גדול באמונה ו היאתקיימו בדה שהם העוה. התגשמות הקללות הללואו לדמיין את  להאמין
כל בע"ה נותר לנו שיתקיימו את פרק הקללות וכעת תקווה שסיימנו בע"ה . אנו התשובה של חודש אלול

את לשונות הברכות אחת לאחת . בסוף מסכת ברכות ישנו הסיפור הידוע על רבי עקיבא וחבריו שרואים 
 , כשהגיעו להר הביתכבד אבללאות קרעו את בגדיהם  ישראל חכמי, בית המקדשחורבן ירושלים , חורבן 

חכמים ה "מצחק " היה ואילו רבי עקיבא  בכוהחכמים  .יוצא משםהשועל ו מחוללה קודש הקודשיםבחזו 
במלואה  שהתקיימהשהוא רואה כהוא הסביר שכעת אילו השמחה שקפצה עליו ו לפשראותו נדהמו ושאלו 

ֵכן, ִּבְגַלְלֶכם, ִצּיֹון, ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש; ִוירּוָׁשַלִם ִעִּיין ִּתְהֶיה, ְוַהר ַהַּבִית לָ "  כפי שכתוב נבואת החורבן של אוריה 
 ותקווהמלאה באמונה  חדשתמלא מתחזק וההוא הוהחורבן  סהרהאבל על למרות ההרי ש"   ְלָבמֹות ָיַער

ְצָבאֹות, ֹעד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות, ִּבְרֹחבֹות ְירּוָׁשָלִם; ְוִאיׁש ה'  ,ֹּכה ָאַמר "  כפי שכתוב שתתקיים נבואת זכריה
וחכמים הודו   " .ְרֹחֹבֶתיהָ ּוְרֹחבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו, ְיָלִדים ִויָלדֹות, ְמַׂשֲחִקים, ּבִ  .ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו, ֵמֹרב ָיִמים

מהעבר העתיק ועברו על עמנו  שהתגשמווהזוועות לות הקלעל צערנו יודעים לאנו והסכימו על פרשנותו. 
הברכות ולחזות בנבואת זכריה מתגשמת מידי יום תגשמות זכינו ב"ה לראות בהאולם , ועד היום 

השמד  תוניסיונו מאז חורבן הביתשעברו המאמינים דורות יותר מלנו צריך להיות קל  .בירושלים כיום
  .ואתגריםאיומים אנו מוקפים אויבים למרות שהברכות באמונה ובתקווה להתגשמות כל לדבוק השונים 

 התורה .ולעולם אינה מייפה את המציאות התורה מלמדת דרך חיים ,יש צדדים רביםלימוד התורה ל
לא פשוטה , אין ספק שלא קל להיות  חייםדרך אבותינו , היא דורשת שעשו על טעויות בין השאר מספרת 

  "ןעז "לחתום " על הצטרפות ל"מועדו מעורר רצון עד כדי כך שאינו מאדבה חלש "  הקטע השיווקי", יהודי
שמצניעות את . בניגוד לשיטות השיווק מראשו יםד ברוראמהמאמין  מציאותאין ספק שהקשיים של אולם 

לדוגמא ובניגוד לפסיכולוגיה המודרנית המתחלפת שבה החסרונות הפגמים והחולשות של המוצר 
הקשורים לא לספר סיפורים מפחידים לילדים , לא לספר על רשעים , להרחיק ילדים מדברים ממליצים 

הרי לטוב ולרע ובכל מקרה  ,התורה מספרת הכל .ללא צורךש יםרעדברים ל אותם לחשוףבכדי לא  למוות
יותר לו ואז האירועים יהיו קשים לרוע  ףייחשהאדם / הילד / המאמין  ( בד"כ מהר מידי )  בשלב כלשהו

. קשה להיות יהודי אבל אפשרי , אין בתורה דברים שאדם לא יכול לעמוד  קשים יותר ויכנס למשברים
ְוָהָיה, " : אנו זכינו להתגשמות משתלם . האתגרעל המציאות הברכות מלמדות ש בהם הקללות מלמדות

, ֹנֵתן ְל ַנֲחָלה; ִויִרְׁשָּתּה, ְוָיַׁשְבָּת ָּבּהֶק ֱאה'  ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר-ָתבֹוא ֶאל-ִּכי -ֹקֵלנּו, ַוַּיְרא ֶאת-ֶאתה'  ַוִּיְׁשַמע ...י
ַוְיִבֵאנּו,  ּוְבֹמְפִתים ּוְבֹאתֹות, , ּוְבֹמָרא ָּגֹדלְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ה' ... ַוּיֹוִצֵאנּו ַלֲחֵצנו- ֲעָמֵלנּו ְוֶאת-ְוֶאת ָעְנֵינּו

ְּבִׂשְמָחה, "   ולברך  מוטל להודות נועלי"  ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש-ָלנּו ֶאת-ַוִּיֶּתן ַהָּמקֹום ַהֶּזה;-ֶאל
  "  ה'  ְל-ַהּטֹוב, ֲאֶׁשר ָנַתן-ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל"   בנו ובע"ה יתקיים "  ֵמֹרב, ֹּכל ּוְבטּוב ֵלָבב

  

 שבת שלום.

 שלר איתן                                         

 נתן ואטל ז"לבן חנן  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם


