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  בס"ד
 

 
    

  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

ראשונהלסעודה  – הברכה, חילופה והמתנה האמיתית

  שתי דרכים
ה ָרָכ֖ה ּוְקָלָלֽ ֹום ּבְ י ֹנתֵ֥ן ִלְפֵניֶכ֖ם ַהּי֑ ֹנִכ֛ ה ָאֽ   1ְרֵא֗

של  ועיקר  הפרשה שלנו השבוע. פותחות את מילים הללוה
 מובילה - האחת לחיות בעולם. הפסוק ברור: ישנן שתי דרכים

מה פשרו של  אבלזה מובן,   להפך מכך. -לברכה, והשניה 
'ראה' מה מוסיפה המילה 'ראה'?  - שבמילה הראשונההציווי 

  מה חסר היה הפסוק ללא המילה הזאת?להבנת הענין ו
 -משהו בסגנון האם פירושו הוא  .בכך כל המפרשים התקשו

ואם כן  ,""הי חבר'ה שימו לב למה שאנכי נותן לפניכם היום
לכל כמעט תה יכולה להתאים יה ,'ראה' הזו, המילההאין 
אשר  יךלה-'ראה, אנכי ה' א -, למשל ולכל פסוק אחר מקום

   הוצאתיך מארץ מצרים"?
המילה 'ראה' כנראה עקרונית להבנת התוכן של הפסוק 

 -אבל התוכן נשמע מאד מובן ללא המילה הזאת  שלפנינו,
אז פשוט.  שתי דרכים לפניך, האחת לברכה, השניה לקללה.

  כל הפרשה שלנו?נקראת מה זה ה'ראה' הזה שעל שמו 
לא  -לפניכם היום ברכה וקללה'  'נותן -ובכלל, הביטוי הזה 

נותנים  -נשמע כל כך טוב. למילה 'נותן' יש צליל מאד חיובי 
וגם  מתנהאני לא נותן למישהו גם אבל  –דבר טוב  ומתנה א
 – לפעמים יש קללה, אבל אני לא נותן אותהנכון שעונש. 

  . היא תוצאה של מעשים
  בשביל מה צריך בחירה חופשית?

שבאה אחרי הפרשות של ואתחנן  ,שהפרשה שלנו נדמה
ועקב, מבקשת לקחת אותנו למקום מאד עמוק ויסודי. בעצם 

שעוסקים בטוב כ -משאלות היסוד של קיומנו אולי אחת 
היא למה באמת נתן לנו הקב"ה את  -וברע, בברכה ובקללה 

והרע? האם לא היה טוב יותר הבחירה החופשית בין הטוב 
והרצון הזה לרע יפסיק  טוב בלי רע,מבנוי רק העולם יהיה ש

לרדוף אותנו? התשובה בעומקה היא רעיון הבחירה 
  להבין את זה טוב;ופשית, אבל צריך הח

מושג של בחירה חופשית, אילו היה האילו לא היה בעולם 
הרי שהטוב  -ב האדם בוחר בטוב כי בעולם היה קיים רק טו

לעשות  שהוא היה נאלץרק מכיוון  שהאדם היה עושה היה
   אותו, אין לו ברירה אחרת.
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בין העניק לנו את האפשרות לבחור  הקב"ה בחסדו האין סופי
 ,בכוחות עצמישאני בוחר  ,כדי שהבחירה הזאת -טוב לרע 

יהיו בזכות מעשיי  -קבל עליה ברכות שאני אתביא לכך שה
   .ברא אותיולא בזכות חסדו של הבורא שכך 

אין לי ברירה, כי אני עושה טוב שאם הברכות יחולו רק מפני 
הקב"ה מציב לחם של בושה, 'נהמא דכיסופא'.  הן תהיינה

והבחירה בטוב כוללת בתוכה זיכוך  - בפני האדם שתי דרכים
שבעצם קיומו מעלה האדם את  כך גדול , מאמץ כלעצום

השכל שלי מתאמץ, אלא כל  , כי לא רקאיתו העולם כולו
כל מטרת הרי האדם הוא נזר הבריאה, הוא ו -אישיותי 

כולו העולם אזי שהבריאה כולה, ואם אני מעצמי בוחר בטוב, 
   מתעלה.

  לטוב -קיום הרע 
בטוב, והקב"ה ישכון  למטה-כדי שהעולם באמת יבחר מלמטה

. מי מוחלטתבתחתוניים, צריכה להיות בחירה חופשית 
שמעמיק בזה מגלה שקיומו של הרע לא בא לרעת האדם, 

 הרע הוא הברכה הגדולה ביותר ,להפך. באמת בדיוקאלא 
כל בחירה חופשית וב שנתן הקב"ה לאדם, כי רק כך יש לנו

אומר משהו בתוכי לבחור כי שוב  ו שוב צריכיםיום ויום אנ
ואז, המשמעות של  .'לא, אולי תבחר במשהו אחר ,'לא -לי 

ברכה וקללה' היא  כי נותן לפניכם היוםהפסוק בו פתחנו 'אנ
  כל יום אני מרומם את העולם מחדש.ש

מבין שיש רק דבר אחד  מי שתופס את הדבר הנפלא הזה
פני ב העומד הרע כדבר ממשיאם אני רואה את  -שמפריע לכך 

לא אצליח לראות אותו כמכשיר שדרכו אני הרי ש –עצמו 
אוכל לעשות את הכל מתוך בחירה חופשית כדי לקבל את 

  הברכות על הטוב. 
תתבונן פנימה פנימה אל  -אתם יודעים מה הפירוש 'ראה'? 

אז תבין רע, תחדור מבעד לקליפה החיצונית של הרע, ותוך ה
הוא פשוט מכשיר  בעומקו יתית.מהותו האמתראה את ו

  שמביא את העולם להתברך על כך שהוא בחר בטוב. 
ומאיפה יהיה לאדם כוח להתבוננות הזאת? על זה אומר 

נותן עצמי נותן לפניכם היום", אני  כיאנ"ראה,  הקב"ה לאדם:
האדם  הזה להתבונן מבעד לקליפה של הרע. כן, לכם את הכוח

  יכול להגיע לכך. 
  

 'ראה' תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש 
 חיים' –'טועמיה 
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  רבנו עד כאן?!
ינו ה' לה-שות האחרונות ב'שמע ישראל ה' אעסקנו רק בפר

  –הגמרא המפורסמת על ר' עקיבא זוכרים את  וכולנואחד'. 
היה והיו  ריאת שמעוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן קבשעה שה

סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות 
כל ימי הייתי  - אמר להם ?רבינו עד כאן :אמרו לו תלמידיו .שמים

אמרתי  ',אפילו נוטל את נשמתך - בכל נפשך'מצטער על פסוק זה 
היה מאריך  ?ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו ,מתי יבא לידי ואקיימנו

  2.באחד עד שיצתה נשמתו באחד

 -עצמכם פעם שאלה פשוטה בסיפור הזה שאלתם את האם 
מי הם תלמידיו של ר' עקיבא שרואים את בשרו נסרק, 

ברור שאלו תלמידיו  -מותו?  ירואים אותו ברגענמצאים וש
 כבר מתוהרי הראשונים  המאוחרים, האחרונים. התלמידים

ר' הם  התלמידים של ר' עקיבא בערוב ימיו. במגפה מזמן
 אתם באמת חושבים. תגידו, , ר' יוסישמעון בר יוחאי, ר' מאיר

אם עד כאן מגיעה מסירות נפש על קיום אותו ההם שאלו ש
שיהודי,  מה, לרשב"י לא היה ברורמצוות, על קריאת שמע? 

    ה'?קידוש לא ר' עקיבא, מוסר את נפשו על אפילו 
אלד, זה גוו -שאלה של ר' שמעון? באמת העומק במה  אז

אחדות 'בפשט הכוונה היא  –? 'שמע ישראל' זהתשמעו: מה 
ר אין בעולם הזה שום דבכלומר להבין ולהפנים ש ,'הבורא

הוא מכשיר לגלות  הכל -שיש לו ישות עצמית, מטרה עצמית 
את  אז באים ר' שמעון וחבריו ושואליםו. שאין עוד מלבדו

גם הרע הזה, הרע המפלצתי הזה,  ילמדנו רבנו:' –רבי עקיבא 
 אנשים רעים, שסורקים אתשהוא רע של בחירה רעים של 

ים את בשרו ומוכרבמסרקות של ברזל קדוש יהודי בשרו של 
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מכשיר של הקב"ה  ואגם הרע הזה ה האם -באיטליזי רומי 
 גם הרוע הזה מכשיר את העולם להזדקק לטוב? האם בעולם? 

  רבנו, עד כאן?!'. -
ל 'שמע ישראל' של זאת כל העבודה ש'הרי  – להם עונהוהוא 

ש את הכח שהוא י כל יהודי, ל. לכל אחד'תנוכל אחד ואחד מא
להבחין שגם  אנכי נותן לפניכם היום''ראה -במהקב"ה קיבל 

   מכשיר לברכה.רק היא  , ואפילו הקשה ביותר,הקללה
  ברכה וחילופה
אונקלוס מתרגם פלא. עכשיו תשמעו את הסיום כי הוא מו

   –באופן הבא  שבראש הפרשהאת הפסוק 
ְרָכן ּוְלָוִטיןֲחֵזי ִדי ֲאָנא ָיֵהב ֳקָדֵמיכֹון יֹוָמא ֵדין    3ּבִ

, הזה יונתן בן עוזיאל כשהוא בא לתרגם את הפסוקלעומתו, 
 - לקללה הקלאסיותהארמיות במילים הוא אינו משתמש 

   –הוא מתרגם אלא שאונקלוס מתרגם, 'לוטין' 'לטייה' או 
ְרָכָתא ... ר ֳקָדֵמיכֹון יֹוָמא ֵדין ּבִ ֲאָנא ְמַסּדֵ   4ְוִחילּוָפהּ ּדַ

הקללה היא בעצם חילופה של  ברכה וחילופה. - מדהיםזה 
כך דומה לברכה עד שכמעט  היא מושג שכל הברכה. הקללה

הקללה היא  מטרת קיומה שלכל , כי יהןאי אפשר להחליף בינ
  ראו,  –הקב"ה אומר לנו  להביא את הברכה בעצמה.

של  האת הכוח לקלוט שהקללה היא חילופ אני נותן לפניכם
  לזכך עולם שלם לטוב.אתם תוכלו על ידי כך הברכה, ו
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  שניה לסעודה – לפני ה' ושמחתם

  חייבים לשמוחעכשיו 
השמחה. על המציאות היא כולנו יודעים כמה חשובה בחיים 

   – של חוסר שמחה אומרת התורה בסוף ספר דברים
ַחת  אּתַ֗ ֤ר לֹֽ ֙ ֶאת ֲאׁשֶ ְדּתָ ל 'הֹ  ָעַב֨ ב ּכֹֽ ה ּוְב֣טּוב ֵלָב֑ב ֵמרֹ֖ ְמָח֖ ׂשִ יָך ּבְ   5.ֱאלֶֹה֔

 ,כל התוכחות, הקללות. והנה ותבא חוסר השמחה כלומר על
 נו, פרשתספר בראשית ועד לפרשתאז תחילת ראו זה פלא, מ

, פעם אחת המצווה לשמוחלא לא מופיעה אפילו  ראה,
במעמד הר לא במתן תורה, לא בחג,  לא -באיזושהי מציאות 

רועים גדולים מאד יא .ני, ביציאת מצרים, בקריעת ים סוףסי
לשמוח לא הופיע אפילו לא פעם אחת. והנה  הציוויאבל  - היו

פרשת ראה לבדה מופיעה מצוות במגיעים לפרשת ראה, ואנו 
  !פעמים, לא פחות שבע - החיוב לשמוח ,השמחה

  – כאשר נגיע למשכן שילה ',ראשון'-בכבר חיל זה מת
ם ֲאַכְלּתֶ ם ִלְפֵנ֙י  ַוֽ ם  'הֹ ׁשָ֗ ֵהיֶכ֔ םֱאלֹֽ ַמְחּתֶ֗ ם ַאּתֶ֖ם  ּוׂשְ ח ֶיְדֶכ֔ ַל֣ ֹכל֙ ִמׁשְ ּבְ

ַרְכָך֖  ֽ ֥ר ּבֵ יֶכ֑ם ֲאׁשֶ ּתֵ יךָ  'ה֥ ּוָבֽ    6.ֱאלֶֹהֽ

המקום ', כאשר אנחנו מגיעים אל 'שני'זה ממשיך בקריאה של 
ירושלים, ושם  זהו. "המקום" 'אשר יבחר ה' לשכן שמו שם

  - באכילה גםבקרבנות ו - בשמחה ם פעמייםאנחנו מחויבי
ם ַמְחּתֶ֗ ֵתיֶכ֑ם  'הֹ ִלְפֵני֘  ּוׂשְ ם ְוַעְבֵדיֶכ֖ם ְוַאְמֹהֽ ֵתיֶכ֔ ם ּוְבֵניֶכם֙ ּוְבֹנ֣ ם ַאּתֶ֗ ֵהיֶכ֒ ֱאלֹֽ

ם ֶכֽ ה ִאּתְ ֲחָל֖ ֶלק ְוַנֽ י ֵא֥ין ֛לֹו ֵח֥ ֣ ם ּכִ ֲֽעֵריֶכ֔ ׁשַ ֣ר ּבְ ִו֙י ֲאׁשֶ    7.ְוַהּלֵ

י ִאם ֡ ר  'הָ֨ ִלְפֵנ֩י  ּכִ ר ִיְבַח֜ קֹו֙ם ֲאׁשֶ֨ ּמָ ּנּו ּבַ אְכֶל֗ יָך ּתֹֽ ה  'הֹ ֱאלֶֹה֜ ֱאלֶֹהיָך֘ ּבֹו֒ ַאּתָ֨
יָך  ָעֶר֑ ׁשְ ֣ר ּבִ י ֲאׁשֶ ִו֖ ָך ְוַהּלֵ ֲאָמֶת֔ ָך֣ ַוֽ ָך֙ ְוַעְבּדְ ַֽמְחתָּ֗ ּוִבְנָך֤ ּוִבּתֶ֨  'הֹ ִלְפֵנ֙י  ְוׂשָ

ךָ  ח ָיֶדֽ ַל֥ ל ִמׁשְ ֹכ֖ יָך ּבְ     8.ֱאלֶֹה֔

ממשיך אח"כ כאשר אנחנו יוצאים עם הפירות שלנו זה ו
באכילה הזו אנו  .בירושליםואוכלים אותם בתור מעשר שני 

   - מחויבים בהמון דברים, אבל העיקר
תַ  רְוָנֽ ֹכ֩ל ֲאׁשֶ ֶסף ּבְ ֡ ל  ּתָ֣ה ַהּכֶ ר ּוְבֹכ֛ ָכ֔ ֵ ִי֙ן ּוַבׁשּ אן ּוַבּיַ֨ ר ּוַבּצֹ֗ ָק֣ ּבָ ָך֜ ּבַ ַאּוֶ֨ה ַנְפׁשְ ּתְ

ם ִלְפֵנ֙י  ָ֗ ְלּתָ ׁשּ ָ֑ך ְוָאַכ֣ ְלָך֖ ַנְפׁשֶ ָאֽ ֥ר ּתִֽׁשְ יָך  'הֹ ֲאׁשֶ ַֽמְחּתָ֖ ֱאלֶֹה֔   9.ַאּתָ֥ה ּוֵביתֶֽךָ ְוׂשָ

שלוש פעמים בפרשת המועדים   ממשיך עודמוסיף וזה ו
כבר הזכירה את אמנם התורה  -שנמצאת בסוף הפרשה 

ף פעם אחת עוד לא דיברו אבל א ,המועדים כמה וכמה פעמים
   -בשבועות  כך, עד לכאן. על השמחה

ַֽמְחתָּ֞  י ִלפְ  ְוׂשָ יָך ֵנ֣ ה ֱאלֶֹה֗ ֣ר ְיֹהָו֣ ִו֙י ֲאׁשֶ ָך֒ ְוַהּלֵ ֲאָמֶת֒ ָך֣ ַוֽ ָך֘ ְוַעְבּדְ ֘ ה ּוִבְנָך֣ ּוִבּתֶ ַאּתָ֨
ה  ֤ר ִיְבַחר֙ ְיֹהָו֣ ֗קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָ֑ך ּבַ ִקְרּבֶ ֣ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ַאְלָמָנ֖ ֥תֹום ְוָהֽ ר ְוַהּיָ ֛ יָך ְוַהּגֵ ָעֶר֔ ׁשְ ּבִ

ֽם ֖מֹו ׁשָ ֥ן ׁשְ ּכֵ יָך ְלׁשַ     10.ֱאלֶֹה֔
  : הוא בסוף הפסוק של הכלהשיא כאשר בסוכות,  גםכך ו

 ֖ ַֽמְחּתָ ֥תֹום ְוׂשָ ר ְוַהּיָ ֛ י ְוַהּגֵ ִו֗ ָך ְוַהּלֵ ֲאָמֶת֔ ָך֣ ַוֽ ָך֙ ְוַעְבּדְ ה ּוִבְנָך֤ ּוִבּתֶ֨ ָך ַאּתָ֨ ֑ ַחּגֶ ּבְ
יךָ  ָעֶרֽ ׁשְ ֥ר ּבִ ה ֲאׁשֶ ַאְלָמָנ֖ ֖קֹום  ְוָהֽ ּמָ יָך ּבַ ה ֱאלֶֹה֔ יֹהָו֣ חֹ֙ג ַלֽ ים ּתָ ת ָיִמ֗ ְבַע֣ ׁשִ
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ר ר-ֲאׁשֶ ֣ה  ִיְבַח֣ ֲעׂשֵ ְתָך֙ ּוְבֹכל֙ ַמֽ בּוָאֽ ל ּתְ ֹכ֤ יָך ּבְ ה ֱאלֶֹה֗ ֶרְכָך֞ ְיֹהָו֣ י ְיָבֽ ֣ ְיֹהָו֑ה ּכִ
יָת ַאְ֥ך  ֖ יָך ְוָהיִ חַ ָיֶד֔ ֵמֽ   11ׂשָ

מדובר  אם –' והיית אך שמח'אנחנו שומעים את המילים? 
 , שהקב"ה מצווה אותנו להיותכמו שחז"ל מסבירים ,בציווי

אפשרי הציווי  כלל זה האם ,רק בשמחהלהיות  –' אך שמח'
  ?תמיד רק שמחהאם אדם יכול להיות הזה? 

  ברכה לשמוח
למה התורה לא סיפרה על מצוות השמחה לפני כן? מה קרה 

קרה דבר פשוט  -עכשיו אפשר לדבר על המצווה הזאת? רק ש
ים שנות המדבר ומסתיימים הרגע ותמסתיימעכשיו,  .מאד

מעמד הר סיני  וכבר אין ,אשהענן ועמוד ההגדולים של עמוד 
אלא עומדים  - וניסים גלויים של מן ובאר קולות ולפידיםעם 
גם במשכן  - קרבנות הביאו גם לפני כןנכון, כנס לארץ. ילה

, אבל שם וכרובים משה רבנו ואהרן הכהןהיו שם ובמדבר 
מתי באמת  , כימסתבר אי אפשר היה לצוות על השמחה

אין עוד 'לתוכך ממש שכאשר אתה מפנים  -אפשר לשמוח? 
אתה הראת 'מפנים לתוכך שממש . רק כאשר אתה 'מלבדו
דני, חיים,  - ריבונו של עולם, אלא אתה - , לא, אתה'לדעת

לא רק ראית, אלא הראייה הזו  - 'הראת לדעת' ,אני, את, אתה
לארץ כנס י, רק אז אתה יכול להבפנימיות תוכךנחקקה 
ולבורות חצובים אשר בתים טובים אשר לא בנית 'לישראל 

, ולאויבים ולעממים שרוצים להרוג אותך, 'לא חצבת
זו  - הטוב והרע, הברכה והקללה - בכל הטבע ולהתבונן 

ולהצטייד בכח הראייה הזאת שדיברנו עליה,  - כותרת הפרשה
 - , והעומק הוא'ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה'

 - מעטה החיצוניח להתבונן מבעד לאת הכח לראות, את הכ
גם של הקללה, גם של הטבע המבורך, גם של העושר 
והשביעה, מבעד לכל אלה להתבונן ולראות איך הכל איננו 

 - מכשיר לגלות את אחדות הבורא, אין עוד מלבדורק אלא 
ל עוד יש אז ממה יש להיות עצוב? ממה יש לדאוג? מה בכל

  ?'אין עוד מלבדו'בעולם אם 
ותנו משה רבנו כדי שנוכל להגיע את כל התורה מלמד א

. מי שחי לפני 'יכםהל-ושמחתם לפני ה' א' – למבחן האמיתי
 – משפט קשה מאדעכשיו הוא שמח. אני אומר  -יו הל-ה' א

עוד לא חי כנראה  – מי שלא שמחזה נכון גם להיפך, כלומר, 
בכל  יש פסוק מדברי הימים שאנו אומריםיו. הל-לפני ה' א

  – קבלת שבת
ְמֹקמוֹ הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו    12.ֹעז ְוֶחְדָוה ּבִ
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אם במקום שפירוש הפסוק הוא ש 13כתוב בספרים הקדושים
הוא לא מקומו הזה המקום  ישאני נמצא אין עוז וחדווה אז

  שלו יתברך. האגו שלי עוד תופס שם מקום.
  הפך השמחה –הגאווה 

הנקודות. ההפך משמחה זה לא הנקודה הזאת היא נקודת 
קשה  ל כךמחה זו גאווה, לכן לעולם שלנו כההפך מש - עצבות

אומר  גאווההבעל אז על בעולם לשמוח. כי כשיש גאווה 
. הגאווה 14הקב"ה "אין אני והוא יכולים להיות במקום אחד"

לתת משמעות לדבר כזה ולדבר שאנחנו חשים היא החובה 
ו משהאל אליו כ אנו מתיחסיםמתרחש  ח"וכשמשהו רע  ,אחר

כל מה שהוא עושה זה  - ממשי, כמשהו עצמאי, אבל הקב"ה
ים הל-ה' הוא האכי 'כדי שנחדיר בתוכנו יום יום מחדש 

וההקדמה למילים  ',בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד
זה לא מספיק והאלה היא "וידעת היום והשבות אל לבבך", 

ום יש הי .אתמולכבר אקדמאית מבחינה אם ידעתי את זה 
או חלילה הדמיונות שלי שיש  יםהל-בחן אם ה' הוא האעוד מ

  בעולם.ח"ו איזה משהו מפחיד גדול בעל משמעות עצמית 
   ?על הקב"ה משה בפרשה האחרונה איך אמר לנו

ר  ֣ ְדּבָ ּמִ יֲכָך֜ ּבַ ׁש הַ ַהּמֹוִל֨ א ָנָח֤ ל ְוַהּנֹוָר֗ דֹ֣ ָר֙ף ְוַעקְ ּגָ ֣ר ֵאיןׂשָ ֖אֹון ֲאׁשֶ ב ְוִצּמָ  ָר֔
ִים  ישׁ ָמ֑ ִמֽ ַחּלָ ּור ַהֽ ִים ִמּצ֖ יא ְלָך֙ ַמ֔   15.ַהּמֹוִצ֤

                                                           
 ל"זצ מפרוהבישט שלום רביבשם בא ומ 13
 סוטה ה'עיין  14

ך העומק של הפסוק הוא שהטרגדיה מתחילה כשנדמה ל
שיהודי שמתפלל  זה נכון .שמסביבך יש מדבר והוא גדול ממך

המדבר הוא בתוכו הוא מרגיש שעזור לו, אבל ה' יכול ל - לה'
מדבר  - אתה מדמיין את המדבר הזהר שכאו ,גדול ל כךכ

ומפפחידה  גדולה שהיא כל כךאת המציאות מסביבך  - העמים
 ואחר כך ,המדבר הגדול הופך להיות גם נורא , אזומורכבת

מי שבאמת לעומת זאת, . וצימאון יש בו נחשים ושרפיםכבר 
אינם  דמיונותה כלמבין ש 'אין עוד מלבדומתוך הכרה של 'חי 

"ושמחת  מציאות שלבולחיות , ואז הוא יכול להיות אמיתיים
"והיית אך  - ציוויולקיים את הלהגיע אף ואז הוא יכול  ,בחגך"
   שמח".

קודם כל  וזה לא רק ציווי, זח' שמוהיית אך '-י אומר ש"רש
גם זה  -זה את זה  זה לא סותרוה. "ברכה, הבטחה של הקב

ציווי, אבל ציווי כזה, איך אפשר להגיע אליו? אדם בשר ודם 
אז  -? 'היית אך שמח'-ל כול להגיעהוא ישחי פה בעולם, איך 

אני אוכל שכדי ה מבטיח ומברך שהוא ייתן לי את הכח "הקב
היום כבר אולי, אולי ש ב בו.שאני מחויהזה לעמוד בציווי 

  '.והיית אך שמח'אזכה להגיע 
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י השקר   שלישית לסעודה –  ָמָסּכֵ

  נביאי שקר בימינו?
שהו לחשוב שקריאת 'שלישי' של פרשת ראה כבר ייכול מ
היא הייתה שייכת אולי לימינו. כל כך רלוונטית עוד איננה 

י מדובר פה על נביאי שקר, על מסיתים רה –לימים עברו 
לכאורה תופעות  –ומדיחים לעבודת אלילים, על עיר נידחת 

אבל אם מעמיקים בלימוד העניין ישנות שפסו מן העולם, 
שלא בטוח שהנושאים הללו היו אי פעם  -נדמה דווקא הפוך 
מאשר בימינו אנו. זו גם המסקנה יותר רלוונטיים לחיים 

 –שת התורה ללמד אותנו בפרשה הזו והתובנה אותה מבק
 -ים היום יים בעבר והם עודם רלוונטיהדברים היו רלוונט
    בדיוק באותה מידה.

במרכזה של הפרשה הזו עומדת בעיה אחת של כל מיני 
נביאים חולמי חלומות, מצליחנים, ידוענים. הבעיה היא 

  רצינית מאוד:
י ֽ יא ֖אֹו חֹ ּכִ ָך֙ ָנִב֔ ִקְרּבְ תָי֤קּום ּבְ יָך ֖אֹות ֥אֹו מֹוֵפֽ ם ֲח֑לֹום ְוָנתַ֥ן ֵאֶל֛ א ּובָ֤  ֵל֣

ר ת ֲאׁשֶ י אֱ  ָהאֹות֙ ְוַהּמֹוֵפ֔ ֲחֵר֨ ה ַאֽ ְלָכ֞ ר ֵנֽ יָך ֵלאמֹ֑ ֥ר ֵאֶל֖ ּבֶ ֥ר ּדִ ים ֲאׁשֶ ים ֲאֵחִר֛ לִֹה֧
א ם לֹֽ ָעְבֵדֽ   16.ְיַדְעּתָ֖ם ְוָנֽ

התָנאים נחלקים כאן האם מדובר בנביא שהינו נביא שקר 
והפך  או שמא מדובר במי שהיה נביא אמת, התבדה מיסודו

האמת היא שלעניינינו זה לא כל כך משנה  להיות נביא שקר.
 -והקושיה היא  ב"ה נותן גם לזה וגם לזה כח אדיר,הק  -

מדוע? למה הקב"ה נותן לאותם נביאי שקר את הכוחות 
? הם אנשים מאוד כריזמטיים, יש הללו לעשות את המופתים

  מדוע? המופתים שלהם עובדים, מה לעשות. – להם כוחות
 ,מההתחלהכבר ר' יוסי הגלילי, שסבור שמדובר בנביא שקר 

   –אומר 
נתן שעובדי עבודה זרה, דעתם של סוף לראה עד היכן הגיע הכתוב 

  17ת.אפילו על חמה ולבנה כוכבים ומזלולהם ממשלה 
ממש כמו יהושע בן נון!  -שליטה על גרמי השמיים יש להם 

ולא להיגרר אחר לא לשמוע שלדעת  והתורה מדריכה אותנו
נתן הקב"ה בכלל למה אם כן,  –וצריך להבין אנשים הללו. ה

  את הכוח הזה לסותרי דברו בעולם?
  אליליות בתחפושת מודרנית

מהו כוחו של  –על ניסיונות לעיל דיברנו בשיחות הקודמות 
, אבל 'והיית אך שמח' –הרע, על הכח לשמוח בכל מצב 
מצליחנים שקופצים אלינו -הניסיון הזה של כל אותם ידוענים

-ללא הפסקה מכל מסך ומכל עבר, ומשדרים את מרכולתם
 –הצלחתם השקרית אלינו ואל ילדינו, מן המערב ומן המזרח 

  זהו ניסיון קשה מאוד!
יתכן שהם כבר לא מדברים במושגים האליליים של פעם אלא 

ית, במצליחנות גשמית ואולי בטרמינולוגיה חדשה ומודרנ
 אבל התוכן הוא אותו התוכן. קם לו נביא –אפילו רוחנית 
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 -עגלי זהב החולם חלום שכזה, קורא לעבוד אלהים אחרים, 
הקב"ה נותן לו יכולת  והאותות והמופתים שלו עובדים! למה

   ?לשגשג ולשכנע
אם התורה באמת רוצה  –והשאלה השניה העולה מן הדברים 

  איך עושים את זה?  ל בזה חס ושלום,שלא ניפו
  להתרומם ולהתחבר

במקום . רש"י גם יחד התורה עונה על שתי השאלות הללו
  -במדויק  מנסח את זה

  18? נותן לו הקב"ה ממשלה לעשות אותמה מפני ואם תאמר 

   –פסוק מפורש והוא עונה בתשובה הלקוחה מ
ה  י ְמַנּסֶ֞ ֣ ם 'ה֤ ּכִ ֵהיֶכ֙ם ֶאְתֶכ֔   19...ֱאלֹֽ

מפני מה נתן  –ונסביר אותה  תשובה לשאלה הראשונה, זו
  הקב"ה כח לעוברי רצונו לשלוט על המזלות והכוכבים? 

י  ֣ הּכִ ם  'ה֤  ְמַנּסֶ֞ ֵהיֶכ֙ם ֶאְתֶכ֔ ַעתֱאלֹֽ ֲהִבי֙ם ֶאת ָלַד֗ ם ֹאֽ ֶכ֤ ָכל 'הֹ  ֲהִיׁשְ ם ּבְ ֵהיֶכ֔  ֱאלֹֽ
ם ְלַבְבֶכ֖ם ּוְבָכל ֶכֽ   '. ַנְפׁשְ

למילה ומנסה אותנו. בא הקב"ה  –אחרי מצוות אהבת ה' 
'מנסה' יש שתי משמעויות, ורק שתיהן יחד יסבירו את הדבר. 

. כי אם הפירוש הוא שניסיון הוא ..רק יעצבן פירוש אחד לבד
ר ממבחנים. מה, באז, די כבר, נמאס לנו כ –מלשון 'מבחן' 

נכון  אם אני באמת אוהב אותו ודבק בו? הקב"ה לא יודע
רק. הוא גם לרומם, להעלות על בחן אבל לא ניסיון הוא גם מ

  נס;
הוא היה קשה  -היום כבר עמדתי לי במבחן האמונה שהיה 

והייתי צריך להיות בגובה מסוים של אמונה כדי לעמוד בו. 
ורוצה  רוצה שתהיה לו דירה פה בתחתונייםש ,כעת, הקב"ה

ח וקשאני אזדכך ואוכל לגלות את אורו האלוקי פה בעולם, ל
רף גבוה יותר של אמונה. הניסיון של מחר צריך למצוא אותי ל

אותי בגובה גבוה יותר, כי רמת האמונה שלי היום כבר לא 
  .'לדעתאתכם אלהיכם  ה'  מנסהכי ' –  תספיק לניסיון הבא

גם המילה 'לדעת' איננה מתפרשת רק במובן הרגיל שלה, של 
 אינפורמציה, אלא במובן העמוק יותר, של ההתחברות.

לדעת הישכם אוהבים את ה' 'מחובר לדברים. ו הרגיש קשורל
ודבקים בו או  אותו םאתם באמת אוהבי האם – 'אלוקיכם

שמא זה רק בגלל שגם הוא עושה כל מיני אותות ומופתים 
  ודי מצליח לו... זו שאלת השאלות! נחמדים

  'הוקוס פוקוס לא מרגש אותנו'
ישרה ליעקב רח בת אשר, הזקנה ההיא, זו שבזוכרים את ס

שירדה בין שבעים הנפש זו אבינו על מציאת יוסף במצרים, 
של בני ישראל לגלות אך גם זכתה להישאר בחיים אחרי כל 

אף זכתה השבטים ואף יצאה משם אחרי כל שנות השיעבוד ו
   –בואו תראו מה אומרים עליה חז"ל נכנסה לארץ? ו
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יפקוד אתכם".  ויעקב מסר סוד הגאולה ליוסף שנאמר: "ואלהים פקוד
בנו מסר סוד הגאולה לאחיו ואמר להם: "פקוד יפקוד אלהים  יוסףו

אצל  אהרןמסר סוד הגאולה לסרח בתו, וכשבאו משה ו אשראתכם". ו
זקני ישראל ועשו האותות לעיניהם הלכו אצל סרח בת אשר אמרו 

אחד אצלנו ועשה אותות לעינינו כך וכך. אמרה להם: לה: בא אדם 
אין באותו ממש. אמרו לה: והרי אמ' פקוד יפקוד אלהים אתכם. 
אמרה להם: הוא האיש העתיד לגאול את ישראל ממצרים, שכן 
שמעתי מאבא פ"א פ"א פקוד יפקוד. מיד האמינו העם באלהיהם 

  20".מוובשלוחו שנאמר: "ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את ע

הגיעו בני ישראל כאשר נגלה אליהם משה רבנו בן  סרח אל
ודיבר איתם על הגאולה ועשה להם בפעם הראשונה השמונים 

מטה הפך לתנין, יד בריאה הפכה  –אותות ומופתים שונים 
והם אומרים לה, יש פה איזה נביא אחד עם  –עוד ולמצורעת 

ותנו. הוקוס פוקוס לא מרגש א'-אותות והיא עונה להם ש
'פקוד  –והם חוזרים ואומרים לה  חשוב מה הוא אומר',

 –יפקוד' הוא אמר לנו, ורק אז היא מתרגשת ואומרת להם 
אכן זהו הסימן שיעקב מסר ליוסף ולאחים והם מסרו לי. זהו 

  הגואל האמיתי.
  לכבות את המסך

'פקוד של הכוונה בכפילות הזו  –זה? מדרש המה העומק ב
אף הוא אותו אחד ש -לה אתכם שמגְ  יפקוד' היא שהוא זה

הוא זה שנמצא אתכם גם כשיש אותות הקב"ה גואל אתכם. 
כשאין ויש את הקשיים הגדולים ביותר. כמה וגם  -ומופתים 

? הנה מביאה לכזו רמה של אמונהאיך מגיעים  שזה קשה!
   –התורה את הפסוק הבא ובכך היא מדריכה אותנו 

י  ֲחֵר֨ ם תֵּ  'הֹ ַאֽ ֵהיֶכ֛ אּו ְוֶאתֱאלֹֽ כּו ְוֹא֣תֹו ִתיָר֑ רּו֙ ּוְבקֹ֣לֹו  ֵל֖ מֹ֨ ׁשְ ִמְצֹותָ֤יו ּתִ
ֽקוּ  דּו ּו֥בֹו ִתְדּבָ עּו ְוֹא֥תֹו תֲַֽעֹב֖ ָמ֔   21ן.ִתׁשְ

לנו 'אל תלכו אחרי נביא השקר הזה', לא בא רק להגיד  הפסוק
כדי  בא להורות לנו איזה חינוך עלינו לתת לילדינו, הוא אלא

נביא השקר הזה יקפוץ ויזעק אליהם ביום מן הימים ר שכאש
 -יידים והנייחים, הקטנים והגדולים הנ מכל עבר, מהמסכים

  לכבות את המסך ולזרוק אותו הצידה.  יהיו מסוגליםאז הם 
היכם 'אחרי ה' אל-ני יודע לחנך אותם להשאלה היא האם א

  -כתוב בן יפונה תלכו'. איך הולכים אחרי ה'? אצל כלב 

ֹו  ֶרת֙ ִעּמ֔ ה ֤רּוַח ַאֶח֙ ְיָת֞ ֶקב ָהֽ ב ֵע֣ י ָכֵל֗ ֣ יְוַעְבּדִ א ַאֲחָר֑ ֖   22...ַוְיַמּלֵ

לא את כל לבו במציאות הקב"ה ולכן הוא זכה להיכנס מִ  כלב
לארץ. האם נצליח גם אנו למלא את כל לבנו ואת לב ילדינו 

  אחרי ה'? 
  מתוך יראה –אהבה ודבקות 

איפה היא להגיע . נכון, הש'אותו תיראו' – ?איך עושים את זה
רק מתוך יראה  ניתן להגיע לאהבת ה', אבל למדרגת האהבה

. אתה חושב 'רומצותיו תשמואת ' –, ואחר כך 'אותו תיראו' –
? עם שעושות טוב על הלב שזה הולך רק עם מילים יפות

זה חייב להגיע מתוך ללמוד את תורת לא.  –הוקוס פוקוס? 
תפילה, זו  –ו. 'ואותו תעבודו' משה ומצוותיו ולהתקשר אלי

בקול הנביאים זה לשמוע אומרים חז"ל  – 'ובקולו תשמעו'
 כשאתה דבק במשהו .'ובו תדבקון' -השיא  ועכשיווהחכמים. 

, אתה לא מחפש ריגושים אחרים. אם אתה מחפש באמת
ריגושים נוספים, וגם אם אתה לא מחפש אבל הם מצליחים 

משמע שאתה  –פתים שלהם לתפוס אותך בגלל האותות והמו
  ה' אלוקיך.-עדיין לא דבק באמת ב

, מנוסים 'לדעת'י מנסה ה' אותנו כדי שנהיה בחינה של כ
   נבחנים וגבוהים הרבה יותר מאמש.

ֲהִבי֙ם ֶאת'... ָכל 'הֹ  ֹאֽ ם ּבְ ֵהיֶכ֔ ם ְלַבְבֶכ֖ם ּוְבָכל ֱאלֹֽ ֶכֽ   '.ַנְפׁשְ
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