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 ראה

ָּמה ַהֵפרוׁש ּבְ .1 ְלׁשֹון ָיִחיד ְוִסֵים '? ְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן'ּ תוב ּבִ ַּמּדוַע ִהְתִחיל ַהּכָ ּ ּ
ים ְלׁשֹון ַרּבִ ְלׁשֹון ָעָבר? ּבִ ְלׁשֹון הֶֹוה ְולֹא ּבִ ּוַמּדוַע ּבִ ּ? 

ֵאר  ִרִזים ּוְבַהר ֵעיָבל: "י"ַרׁשִּבֵ ַהר ּגְ ן ֶעְזָרא ְמָפֵרׁש ָה".ָּהֲאמּורֹות ּבְ ר. ְרֵאה: "ִאּבְ " ְלָכל ֶאָחד ְיַדּבֵ

ּבּור: "ֲאִבי ֶעְזִרי ְוָכַתב ָה– הּוא ְתִחַלת ַהּדִ ִקים ָאְמרּו ׁשֶ ְּוַהְמַדְקּדְ ּ מֹו , ּ ִני'כְּ , בראשית כז(' ְרֵאה ֵריַח ּבְ

  ".)יד, בראשית לט(' יְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִר, ')נ, בראשית לא(' ְרֵאה ֱאלִֹקים ֵעד, ')כז

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ ָבִרים: "ּ ָּצִריך ָלַדַעת ָלָמה ָאַמר ְלׁשֹון ְרִאָיה ַעל ַהּדְ ּ עֹוד ָאְמרֹו ; ְ
ים ֶנֶאְמָרה? ָּלָמה ָאַמר ְלׁשֹון ָיִחיד, עֹוד'; ָאנִֹכי' ְלׁשֹון ַרּבִ ָלה ּבִ ה כֻּ ָרׁשָ ל ַהּפָ כָּ יָון ׁשֶ  ְוִנְרָאה. ּכֵּ

ל טֹובֹות ָהעֹוָלם ַהֶזה עֹוָלם ָהֶעְליֹון ּוְלַהְמִעיט כָּ א ְלַהְבִחיָרם ּבָ ּבָ ָנה ִהיא ְלִפי ׁשֶ ּוָ ַהכַּ ּוְכֵדי , ּׁשֶ

ַהמֹוִכיַח ִיְהֶיה ּבֹו ב ָבִרים ָצִריך ׁשֶ ִיְתַאְמתּו ֶאְצָלם ַהּדְ ּׁשֶ ְּ ית ' א: ִעְנָיִנים' ּ ָרה חּוׁשִ יר ַהכָּ ַיּכִ ּׁשֶ

ּטֹוב ָהֶעְל ַגת טּוב ָהעֹוָלם ַהֶזה ְוִקְנָיָניו' ְוַהב, יֹוןּבַ יג ַהּשָׂ ִהּשִׂ ָלל . ּׁשֶ י ִאם ַהמֹוִכיַח ִיְהֶיה ְמׁשֻ ּכִּ ּ
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יֵגי טֹוַבת עֹוָלם ַהֶזה ָבָריו ְלַמּשִׂ ִּמִקְנָיֵני עֹוָלם ַהֶזה לֹא ֵיָאְמנּו ּדְ ּ י יֹאְמרּו; ּ ֵאין אֹוְמִרים ְלִמי : כִּ
לֹא ָרָאה ָיבֹא ְוַיּגִ ֻדַלת ָהעֹוָלם ַהֶזה ְוִקְנָיָניו ְוַתֲענּוָגיו , ידּׁשֶ ִאם ָהָיה טֹוֵעם ַטֲעֵמי ֲהָנאֹות ּגְ ּׁשֶ ּ– 

זּוָלתֹו ָבָריו. לֹא ָהָיה ַמְמִאיסֹו ּובֹוֵחר ּבְ ל ּדְ טּוב . ּוָבֶזה לֹא ַיּטּו ָאְזָנם ְלַקּבֵ א ְלַהְפִליג ּבְ ם ַהּבָ ּגַ

קּו ְולֹא ֵי א לֹא ִיְצּדְ ְבִעיעֹוָלם ַהּבָ ֶכל ַהּטִ ָבָריו ַלּשֵׂ ָבָריו ֶאָלא , ָאְמנּו ּדְ הּוא ַעְצמֹו ֵאין ּדְ ל ׁשֶ ּכָּ

י ָהֱאמּוָנה ְוהּוא לֹא ָרָאה ְולֹא ָיַדע ה . ִמּפִ יַע ְוַרב ָהִאיׁש ֹמׁשֶ ֵאַלי ' ְרֵאה ָאֹנִכי'ְוָלֶזה ָאַמר מֹוׁשִ

ָבִר יק ַהּדְ ילּו ְלַהְצּדִ כִּ יקּו ְוַתׂשְ י ָהָיה , יםִּתְראּו ְוַתְצּדִ יר טּוב עֹוָלם ַהֶזה כִּ יג ְלַהכִּ י הּוא ִהּשִׂ ּכִּ

דֹול ְמאֹד ְוִגּבֹור    ...ּגָ

ַמֲאַמר  ֶרך אֹוְמָרם ַז' ְרֵאה ָאנִֹכי'עֹוד ִיְרֶצה ּבְ  ָיכֹל ָאָדם ַלֲעׂשֹות )ה"תשובה פ' ם הל"רמב(ל "ְַעל ּדֶ

נּו ה ַרּבֵ מֹׁשֶ ֵהִעיָרם כִּ, ַעְצמֹו כְּ א ִלָקֵרב ַלֲעבֹוַדת ְוהּוא ָמה ׁשֶ ל ַהּבָ מֹות ֵאָליו כָּ ּי ֵאָליו ִיְראּו ְלִהּדַ ּ
יר ָמְצָאה ָיָדם' ה ּבִ י כַּ ֵעיֵני ַעְצָמן כִּ ה ֵמֶהם ְוִיְהיּו ּבְ ְלַמּטָ ֶ ְוָאַמר . ְּולֹא ַיֲעִריכּו ַעְצָמן ִעם ַמה ּשׁ

לֹא ָאַמר ֶרֶמז ֶזה ֶאָלא ִליִחיֵדי ַעם ְּלׁשֹון ָיִחיד אּוַלי ׁשֶ י ּ ָגה ֶעְליֹוָנה כִּ ר ָיִכינּו ַעְצָמן ַלַהּשָׂ  ֲאׁשֶ
ָרֵאל ָאַמר ָנַתן  ָללּות ִיׂשְ ָאר כְּ ה ּוְכֶנֶגד ׁשְ מֹׁשֶ ָגה זֹו ִלְהיֹות כְּ יג ַהּשָׂ ִמי ּוִמי ָהָראּוי ְלַהּשִׂ

  ".ִלְפֵניֶכם

ִמְדַרׁש ַתְנחּוָמא תּוב ּבְ ָבר ַאֵחר: "ּכָּ ּט' ָאנִֹכי': ּדָ ַחְרִתי ּבַ ּבָ ל ' ְרֵאה, 'ֹוָבהּׁשֶ ה ִמכָּ ּנֶ ְֵהיַאך ָאֹנִכי ְמׁשֻ

ִריֹות. ָהעֹוָלם לֹא יֹאְמרּו ַהּבְ ּׁשֶ ה ְלָבְרֵכנּו : ּ א מֹׁשֶ ּבָ ׁשֶ ְרַכּנּו–כְּ א ְלַקְלֵלנּו ,  ְמַעט ּבֵ ּבָ ה –ּּוְכׁשֶ  ַהְרּבֵ
יַצד. ִּקְלָלנּו סּוִקים ָח? כֵּ ים ּפְ לֹׁשִ תֹוַרת ּכֲֹהִנים ׁשְ ּבְ ר, ֵסר ֶאָחדַּהְקָללֹות ׁשֶ ָרכֹות ַאַחד ָעׂשָ . ְוַהּבְ

מּוֵאל י ׁשְ ָרכֹות ְיֵתרֹות ַעל ַהְקָללֹות: ָאַמר ַרּבִ ֶהן מֹוֵצא ַהּבְ יט ּבָ ַמּבִ ִּמי ׁשֶ יַצד, ּ ַתח ? כֵּ ָרכֹות ּפָ ּבְ

ָאֶל ֻחקַֹתי ֵתֵלכּוִא'ף "ּבְ ּם ּבְ ָתי', ּ ָּואֹוֵלך ֶאְתֶכם קֹוֲמִמיּו'ו "ְּוִסֵים ּבְ ַהּבְ', תְ אֹות ֲעֵליֶהם ׁשֶ ָרכֹות ּבָ

ָוא. ו"ּף ְוַעד ָתי"ֵמָאֶל ַתח ּבְ ְמעּוְו'ו "ְּוַהְקָללֹות ּפָ ֵה' ִאם לֹא ִתׁשְ ַיד מֹׁשֶ'א "ְּוִסֵים ּבְ ין ָוא', הּבְ ו "ּבֵ

לּום"ְוֵה י ֵלִוי; א ֵאין כְּ ן: ָאַמר ַרּבִ ָהָיה לֹו ּבֵ ל ְלֶמֶלך ׁשֶ ל. ְָמׁשָ ְוֶהְרָאה , ֹוִּהְכִניס אֹותֹו ְלַפְלְטִרין ׁשֶ
ל טּוב ְלְטִרין ָחָרבֹות, ּלֹו ַתְמחּוי ָמֵלא כָּ ן ְלָאִביו, ְוֶהְרָאה לֹו ּפַ ַּהַתְמחּוי ַהֶזה ְלִמי: ָאַמר ַהּבֵ ּ ?

ְמַקְלֵסִני: ָאַמר י? ְוֶהָחָרבֹות ְלִמי, ְּלאֹותֹו ׁשֶ מֹוֵרד ּבִ רּוך הּוא ַמְרֶאה . ְּלאֹותֹו ׁשֶ ך ַהָקדֹוׁש ּבָ ְכָּ ְּ

ָרכֹות מּוָעטֹות, ָרכֹות ּוְקָללֹותָלֶהם ּבְ   ".ְּוַהְקָללֹות ְמרּוּבֹות, ְוֵהן רֹוִאין ַהּבְ

ַתב ַה ר ְלָיִחיד–' ְרֵאה' : "ְּכִלי ָיָקרּכָ ְמַדּבֵ ים–' ִלְפֵניֶכם, ' כִּ ר ָלַרּבִ ְמַדּבֵ ָאְמרּו ַרַז.  כִּ : ל"ְלִפי ׁשֶ

ל ָה ִאלּו ָהָיה כָּ ה ִמְצָוה ; יֹות ַוֲעוֹונֹותם ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה ְזֻכעֹוָלְּלעֹוָלם ִיְדֶמה ָלָאָדם כְּ ָעׂשָ
ל ָהעֹוָלם ְלַכף ְזכּות, ַאַחת ל ָיִחיד. ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת כָּ ִיְרֶאה ', ְרֵאה': ְְלָכך ָאַמר ֶאל כָּ ּׁשֶ

יו ַיַחְזרּו  ל ַמֲעׂשָ י כָּ ְכלֹו כִּ ֵעין ׂשִ ֶרת ְוִהְזכִּ. ְּלֻכְלֶכם', ִלְפֵניֶכם'ּבְ ה זֹו ַהְמַדּבֶ ָפָרׁשָ ּיר ִעְנָין ֶזה ּבְ
ִרִזים ְוַהר ֵעיָבל ַעד ֶזה, ֵּמִעְנָין ַהר ּגְ ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבְ ל ִיׂשְ ם ַנֲעׂשּו כָּ י ׁשָ ּּוִמַצד ָהֲעֵרבּות , כִּ
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ֲעֹון ַהָיִחיד ִסים ּבַ ים ִנְתּפָ ַי. ַּרּבִ יק ּבַ ַמּסִ ֶ ְדמּות ֶרֶמז ְלֶזה ַמה ּשׁ ְּוֵיׁש כִּ ה זֹוּ ָרׁשָ ְתִחַלת ּפָ ". ְּלקּוט ּבִ
ִמְדָרׁש תּוב ּבַ ֱאַמר ? ָּלָמה ֶנֱאַמר: "ּכָּ ּנֶ ָרָכה ְוַהְקָלָלה'ְלִפי ׁשֶ ַּהַחִיים ְוַהָמֶות ָנַתִתי ְלָפֶניך ַהּבְ ָ ּ ּ ּ '

ָרֵאל, )יט, דברים ל( ָמא יֹאְמרּו ִיׂשְ ָרִכים: ּׁשֶ ֵתי ּדְ ּהֹוִאיל ְוָנַתן ַהָמקֹום ְלָפֵנינּו ׁשְ ֶרך ַחִיים ְוֶדֶרך ; ּ ְּדֶ ְּ

ְרֶצה–ָמֶות  ּנִ ֵאיזֹו ֵמֶהם ׁשֶ ַחִיים': ַּתְלמּוד לֹוַמר! ?ְ ֵנֵלך ּבְ ּּוָבַחְרָת ּבַ ל ְלֶאָחד. )שם(' ּ ָהָיה , ָמׁשָ ׁשֶ

ָרִכים ת ּדְ ָרׁשַ ב ַעל ּפָ ִביִלים, יֹוׁשֵ ֵני ׁשְ ְתִחָלתֹו ִמיׁשֹור ְוסֹופֹו קֹו: ְוָהיּו ְלָפָניו ׁשְ ֶּאָחד ׁשֶ , ִציםּ

ְתִחָלתֹו קֹוִצים ְוסֹופֹו ִמיׁשֹור ְּוֶאָחד ׁשֶ ִבים. ּ ָ : ְואֹוֵמר ָלֶהם, ְוָהָיה מֹוִדיַע ֶאת ָהעֹוְבִרים ְוֶאת ַהּשׁ
ְתִחָלתֹו ִמיׁשֹור ִביל ֶזה ׁשֶ ַּאֶתם רֹוִאים ֶאת ׁשְ ּ ִמיׁשֹור ? ּ ִסיעֹות ַאֶתם ְמַהְלִכים ּבְ לֹׁש ּפְ ַתִים ְוׁשָ ׁשְ ּכִּ ּ ּ

ְתִחָלתֹו קֹוִצים. ֵצאת ְלקֹוִציםְוסֹופֹו ָל ִביל ֶזה ׁשֶ ְּוַאֶתם רֹוִאים ֶאת ׁשְ ּ ִסיעֹות ? ּ לֹׁש ּפְ ַתִים ְוׁשָ ׁשְ ּכִּ
ִמיׁשֹור קֹוִצים ְוסֹופֹו ָלֵצאת ּבְ ַּאֶתם ְמַהְלִכים ּבְ ָרֵאל. ּ ה ְלִיׂשְ ך ָאַמר ָלֶהם מֹׁשֶ ַּאֶתם רֹוִאים : ְכָּ

ע ַמְצִליִחים ּבָ ִעים ׁשֶ ה ָיִמים ֵהם ַמְצִליִחים ְוסֹוָפם ִלְתהֹות ? ֹּוָלם ַהֶזהֶּאת ָהְרׁשָ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ ׁשְ כִּ

ַאֲחרֹוָנה  עֹוָלם ַהֶזה... ּבָ ִמְצַטֲעִרים ּבָ יִקים ׁשֶ ַּאֶתם רֹוִאים ַצּדִ ּ ה ָיִמים ֵהם ? ּ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ ׁשְ כִּ
ַאֲחרֹוָנה מַֹח ּבָ   ".ִמְצַטֲעִרים ְוסֹוָפם ִלׂשְ

ינו ַהְגָר ְלׁשֹון ֹהֶוה' נֵֹתן'ּ ְמָפֵרׁש ַמּדּוַע ִנְכַתב א"ַּרּבֵ ָאַמר . "ּבִ ֶ ', ָּנַתִתי'ְולֹא ָאַמר ' נֵֹתן'ַמה ּשׁ

ֶדֶרך טֹוב ִהיא ֲה' ָּנַתִתי'ִאם ָהָיה אֹוֵמר ְיבֹוָאר ּדְ ְתָנה ָלָאָדם ֵליֵלך ּבְ ּנִ ִחיָרה ׁשֶ ַהּבְ ְֵוי ֲאִמיָנא ׁשֶ ְ ּ
ִחיָרה ְתִחַלת ַהּבְ ְוָקא ּבִ ֶרך ָהָרע ֵאין לֹו ַתָקָנה,ּּדַ ַרר לֹו ּדֶ ּ ֲאָבל ִאם ּבָ ּ ַרר לֹו , ְ ך ּבָ ְַאף ִאם ַאַחר כָּ

ֶרך ַהּטֹוב תּוב . ְּדֶ רּוׁש. ְלׁשֹון ֹהֶוה', נֵֹתן'ְְלָכך ָאַמר ַהכָּ ֶדֶרך , ּפֵ ֵרָרה ִלְבֹחר ּבְ ל ָיֶמיך ֵיׁש ְלך ּבְ כָּ ְׁשֶ ָ ָ

ֲּאִפלּו ַעד יֹום ַהִמיָתה, ַהּטֹוב ע ַעד , ם ָאמֹר יֹאַמר ָהָאָדםְוִא. ּ ַּמה ַתָקָנה ֵיׁש ִלי ִאם ָהִייִתי ָרׁשָ ּ
ה יִתי ְוֵאין ִלי ַתָקָנה? ֵהּנָ ָעׂשִ ה ִעם ָהֲעֵברֹות ׁשֶ ָּמה ֶאֱעׂשֶ תּוב ? ּ ַעל ', ַּהיֹום'ָלֵכן ָאַמר ַהכָּ ַהּבַ ׁשֶ

ּנֹוַלד ָקָטן ׁשֶ ה ְתׁשּוָבה ְוֵי, ְּתׁשּוָבה הּוא כְּ ַיֲעׂשֶ ַּרק ׁשֶ אּ אן ּוְלַהּבָ ֶדֶרך ַהּטֹוב ִמכָּ ְֵלך ּבְ ְוִאם עֹוד . ְ

ּכֹוֶפה אֹוִתי, ָאמֹר יֹאַמר ָהָאָדם ה ִעם ַהֵיֶצר ָהָרע ׁשֶ תּוב ? ָּמה ֶאֱעׂשֶ רּוׁש. 'ָאנִֹכי'ָלֵכן ָאַמר ַהכָּ , ּפֵ
ָּאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעְמך ְוַאל ִתיָרא ִמן ַהֵיֶצר ּ ָ ַמֲאָמר ֲחַז. ּ ר ָעָליו ִיְצ ':)סוכה נב(ל "כְּ ּבֵ ל ָאָדם ִמְתּגַ רֹו ׁשֶ

ָכל יֹום ּוְמַבֵקׁש ַלֲהִמיתֹו ֱאַמר , ּּבְ ּנֶ ע ַלַצִדיק ּוְמַבֵקׁש ַלֲהִמיתֹו'ׁשֶ ּצֹוֶפה ָרׁשָ ְּוִאְלָמֵלא ַהָקדֹוׁש ' ּ

עֹוֵזר לֹו ֵאינֹו ָיכֹל לֹו רּוך הּוא ׁשֶ ֶרך אּוַלי לֹא טֹוב הּוא ַה, ְוִאם עֹוד ָאמֹר יֹאַמר ָהָאָדם. 'ְּבָ ְּדֶ

ָכל ִמיֵני ִרצּוִיים ְמַרֶצה אֹוִתי ּבְ ּׁשֶ ּ ָכל ִמיֵני , ּ ְמַרִצים ְלַהלֹוְקִחים ּבְ ֶדֶרך ַהמֹוְכִרים ְסחֹוָרה ׁשֶ ּכְּ ּ ּ ּ ְ

רּוָעה, ַּתְחּבּולֹות ר ֵיׁש ָלֶהם ְסחֹוָרה ּגְ ֲאׁשֶ תּוב . כַּ רּוׁש', ִלְפֵניֶכם'ָלֵכן ָאַמר ַהכָּ ָבר ַהֶזה , ּפֵ ַּהּדָ

ְּוִאלּו עֹוד ֹיאַמר . 'ִלְפֵניֶכם'ַרק ', ָלֶכם'ָלֵכן לֹא ָאַמר . ֵאין ֲאִני ַמְכִריַח ֶאְתֶכם, ֵניֶכםהּוא ִלְפ

יִקים, ָהָאָדם עֹוָלם ַצּדִ ֵיׁש ּבָ ׁשֶ ֶזהּו כְּ ֶרך ַהּטֹוב, ּּדְ ! ?ָמה ֲאִני, ְֲאָבל ָמה ִאם ֲאִני ְלַבד ֶאְברֹור ִלי ּדֶ
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תּוב  ים' ְראּו'ְולֹא ָאַמר , ְלׁשֹון ָיִחידּבִ' ְרֵאה'ְְלָכך ָאַמר ַהכָּ ְלׁשֹון ַרּבִ ְָרֵאה ְלָפֶניך : ָרָצה לֹוַמר; ּבִ

יַח ַעל ָהעֹוָלם ּגִ   ".ְּוַאל ַתׁשְ

ּוַמּדוַע ' ִלְפֵניֶכם'ַּמהו  .2  '?ַּהיֹום'ּ

ַתב ָה ִתְרצּו', ִלְפֵניֶכם'ְוַטַעם : "ן"ַרְמּבַכָּ ֶ ְתָבְררּו ָלֶכם ֵמֶהן ַמה ּשׁ ּׁשֶ ִתְהֶיה ָלֶכם ְואֹו, ּ ִּדיַע ׁשֶ
ר ַתֲעׂשּו ַהִמְצֹות ְוַהְקָלָלה ִאם לֹא ְתַקְימּו אֹוָתן ֲאׁשֶ ָרָכה כַּ ַּהּבְ ּ ּּ ר ָאַמר עֹוד , ּ ֲאׁשֶ  )טו, דברים ל(ְוֶזה כַּ

ְּרֵאה ָנַתִתי ְלָפֶניך ַהיֹום ֶאת ַהַחִיים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָמֶות ְוֶאת ָהָרע' ּ ּ ָ מֹו ".  'ְוגֹו' ּ ֲאַנְחנּו כְּ ׁשֶ

ַמִים , יֹוְדִעים ַמִים חּוץ ִמִיְרַאת ׁשָ ָ ִחיָרה ' ִלְפֵניֶכם'ָנַתן ' ה,  ְוָלֵכן–ַּהּכֹל ִמּשׁ ִחיָרה ִהיא ּבְ י ַהּבְ כִּ

ית  ֶדֶרך ָהָרע–חֹוְפׁשִ לֹום ּבְ ֶדֶרך ַהּטֹוב אֹו ִלְבחֹר ַחס ְוׁשָ ְ ִלְבחֹר ּבְ ְ.  

בּו', ַּהיֹום'ן ְוָנַקט ְלׁשֹו: "ְּכִלי ָיָקרּוְמָפֵרׁש ַה ְ ַלת ַהּשׁ ְזַמן ָקבּוַע ְלַקּבָ י ׁשֶ י ְיִביֲאך ה'ָעה ַּאף ַעל ּפִ ' ָכִּ
ל ָמקֹום ָנַקט ְלׁשֹון ', ֶרץֶאל ָהָא הּות ', ַּהיֹום'ִמכָּ ֵמַהיֹום ַעד אֹותֹו ְזַמן ֵיׁש ָלֶכם ׁשְ ּלֹוַמר ׁשֶ
ְְלִהָמֵלך לֹא יֹאְמרּו, ּ ֵדי ׁשֶ ּנֹוְתִנים ְזַמןכְּ. ֲאנּוִסים ָהִיינּו: ּכְּ בּוָעה ׁשֶ ל ׁשְ ֵחם ָהִאיׁש,ְֶדֶרך כָּ ן ִיּנָ ,  ּפֶ

ך ָנַתן ָלֶהם ְזַמן לֹא יֹאְמרּו, ְכָּ ָבם: ּׁשֶ הּות ְלִהָמֵלך לֹא ָהיּו , ִהְמָמם ְוִעְרּבְ ְְוִאלּו ָהָיה ָלֶהם ׁשְ ּ ּ

ין  ָבר ַאֵחר...  עֹוׂשִ ִמַלת , ּדָ ל ַה' ַּהיֹום'ּּבְ ְלּגַ ָרָכה ְוַהְקָלָלה,ּיֹוִמיָרַמז ֶאל ַהּגַ לֹוַמר , ּ ּוְסָמכֹו ֶאל ַהּבְ

ֶמׁש: ְָלך ֶ מֹו ַהּשׁ הּוא ּבְ, כְּ ֵני ֲהָפִכיםׁשֶ ֲעָוה– ֶאָחד ּופֹוֵעל ׁשְ ַ ְ ַמִתיך ַהּשׁ יא, ּ ה [ּוַמְקּפִ  ]ַּמְקׁשֶ
יָצה ֵני ַהּכֹוֵבס;ַהּבֵ ִחיר ּפְ ֶגד,  ַמׁשְ ין ַהּבֶ ּנּוִיים ַהָל, ּוַמְלּבִ ִ ֶמׁשְּוָכל ַהּשׁ ֶ ִאים ִמַצד ַהּשׁ י , ּלּו ֵאיָנן ּבָ כִּ

ִלים  ִּאם ִמַצד ַהְמַקּבְ ּנּוי ּבֹו –ּ ַרך ֵאיָנן ְמַחְיִבים ׁשִ ִאים ֵמִאתֹו ִיְתּבָ ָרכֹות ְוַהְקָללֹות ַהּבָ ך ַהּבְ ּ כָּ ְ ְּ ּ

ַרך  ִלים... ְִיְתּבָ א ִמַצד ַהְמַקּבְ ּנּוי ּבָ ִ ֶּאָלא ַהּשׁ ּ ּ."  

תוב  .3 ָרָכה ּכָ ּבְ ָרָכה'ּּבַ תוב ', ֶאת ַהּבְ ְקָלָלה ּכָ ּּבַ נוי ַהָלׁשֹון ',ְּוַהְקָלָלה'ּ ַּמהו ׁשִ ּ ּּ? 

ַתב  ַעל ַהטוִריםכָּ ּּבַ ָרכֹות ָאַמר : "ּ ּבְ י , ְלׁשֹון ִרּבּוי', ֶאת'ּבַ ָברֹו ַהּטֹוב'כִּ ל ּדְ ָבר ֶאָחד ִמכָּ ' לֹא ָנַפל ּדָ

ָבר ַאֵחר. 'ְּוַהְקָלָלה'ָּלא ֶא' ֶאת'ּּוַבְקָלָלה לֹא ָאַמר , )מדרש תנחומא ראה ד( ָרָכהת"ֶא, 'ּדָ ף " ֵמָאֶל–'  ַהּבְ

ְרנּו ְלַמְעָלה(ו "ַּעד ָתי ִהְזכַּ ֻחקַֹתי'- ֵמ, )ּדֹוֶמה ְלָמה ׁשֶ ; )יג, ויקרא כו(' ִּמיּותקֹוְמ' ַעד )ג, ויקרא כו(' ִּאם ּבְ

א–ּּוַבְקָלָלה  ְמעּו'-ִמ, א"ו ַעד ֵה" ִמּוָ ה' ַעד )יד, וויקרא כ(' ְוִאם לֹא ִתׁשְ ַיד ֹמׁשֶ ְּוְלָכך , )מו, ויקרא כו(' ּבְ

  ". 'הַּהְקָלָלְו'ָאַמר 

ָרָכה ְלִמְצֹות הָּחֵפץ ַחִייםֶה ר ֶאת ַהּבְ ֵ סּוק'  ְמַקּשׁ ך ַהּפָ ֶהְמׁשֵ תּוב ּבְ כָּ ר ֶהָחֵפץ ַחִיים ַעל . ְכַּ ּּוְמַסּפֵ

ר ה הּוא ּגָ ֲעָיָרה ּבָ ֵאַרע ּבָ ר ִאי. ּׁשֶ ֲעָיָרה זֹו ּגָ ָהָיה ׁשֹוֶטה ָהֲעָיָרהּבָ ּהּוא ָהָיה ִמְסתֹוֵבב . ׁש ׁשֶ
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ים ים ְרִגיִלים לֹא ָהיּו עֹוׂשִ ֲאָנׁשִ ים ׁשֶ ל ִמיֵני ַמֲעׂשִ ה כָּ ֲעָיָרה ְוָהָיה עֹוׂשֶ יֹום . ִּמָמקֹום ְלָמקֹום ּבָ
דֹוָלה ִעיר ַהּגְ ּבָ דֹול ֵמָהֲעָיָרה, ֶאָחד הֹוִדיעּו ׁשֶ ֶמְרָחק ּגָ ְמֵצאת ּבְ ּנִ קִנ, ׁשֶ , ְּפַתח ִמְפָעל ָחָדׁש ְלַטּבָ

ִתיַחת ַהִמְפָעל ק, ּּוְלֶרֶגל ּפְ ל ַטּבָ ם ֲחִבילֹות ׁשֶ ֹוֶטה ִלְזַמן ָאֹרך . ְּמַחְלִקים ִחּנָ ְֵמאֹותֹו יֹום ֶנֱעַלם ַהּשׁ

בּועֹות ָמה ׁשְ ִעיר ַרק ְלַאַחר כַּ ֲאלּו אֹותֹו ְלָאן ֶנֱעַלם. ְּוהֹוִפיַע ּבָ ר ׁשָ ֲאׁשֶ תֹו ָהְיָתה ְּתׁשּוָב? כַּ

ל ַהצֹוִפים ַגֲאָוה ִלְצחֹוָקם ׁשֶ יסֹו ּבְ הֹוִציא ִמכִּ ק ׁשֶ ּבָ ֶסף . ֲּחִביַלת ַהּטַ ְלאֹותֹו ֻאְמָלל לֹא ָהָיה כֶּ

דֹוָלה ְוָלֵכן ֵדי ִלְנסַֹע ָלִעיר ַהּגְ דֹול, כְּ ֲעֵרי ַהִמְפָעל , ַּלְמרֹות ַהֶמְרָחק ַהּגָ ֶרֶגל ַעד ְלׁשַ ּהּוא ָהַלך ּבָ ְ

קֶהָחָדׁש  ּבָ ל ֶאת ֲחִביַלת ַהּטַ ֵדי ְלַקּבֵ   ...כְּ

ַמת ָהָאָדם ך ִהיא ִנׁשְ יל ֶהָחֵפץ ַחִיים, ְכָּ יָעה ָלעֹוָלם ַהֶזה. ַּמְמׁשִ ר ִהיא ִהּגִ ֲאׁשֶ ִהיא ָעְבָרה , ּכַּ

ֹוֶטה ָהַלך ַהּשׁ דֹול ֵמַהֶמְרָחק ׁשֶ ְֶמְרָחק יֹוֵתר ּגָ ָלנּו. ּ ִנים ׁשֶ ִרים ׁשָ ְּלַאַחר ַהֵמָאה ְוֶעׂשְ חֹוֶזֶרת , ּ ׁשֶ כְּ

ָמה ׁשָ ֲאלּו אֹוָתה, ַהּנְ ם: ִּיׁשְ ָ ר ְלָהִביא? ַמה ֵהֵבאת ִמּשׁ ָבִרים חֹוְמִרִיים ִאי , ְרכּוׁש ִאי ֶאְפׁשָ ּּדְ

ר ְלָהִביא  ים טֹוִבים, ִמְצֹות, ּ ַרק תֹוָרה–ֶאְפׁשָ עֹוָלם ָהֱאֶמת . ּוַמֲעׂשִ ב ּבְ ָבר ַאֵחר ֶנְחׁשָ ל ּדָ כָּ
ֲחִביָלה ְקַטּנָ קכַּ ל ַטּבָ ֵיׁש ָלֶהם ֵעֶרך , ָלֵכן. ה ׁשֶ ָבִרים ׁשֶ ת ּדְ ְרִכיׁשַ ָרָכה ּבִ ל ֶאת ַהּבְ ְָעֵלינּו ְלַקּבֵ ּ

עֹוָלם ָהֱאֶמת ִּלמּוד תֹוָרה: ּבָ ִּקיּום ַהִמְצֹות, ּ ים טֹוִבים, ּ  .ּוַמֲעׂשִ

תוב  .4 ָרָכה ּכָ ּבְ ר'ּּבַ תוב ', ֲאׁשֶ ְקָלָלה ּכָ ּּבַ  ?ּל ַהָלׁשֹוןַּמּדוַע ֶהְבּדֵ', ִאם לֹא'ּ

ַתב  ְמעּו: "י"ַרׁשִכָּ ר ִתׁשְ יר ַה". ַּעל ְמַנת ֲאׁשֶ ְפֵתי ֲחָכִמיםַמְסּבִ ְּרצֹונֹו ְלָתֵרץ ַהָוה ֵליה ְלֵמיַמר : "ׂשִ
ְמעּו' ִאם' תּוב ַאֲחָריו , ִּתׁשְ כָּ מֹו ׁשֶ ְמעּו'כְּ ִמַלת . 'ְּוַהְקָלָלה ִאם לֹא ִתׁשְ ר'ּּדְ ְמרּו' ֲאׁשֶ ִיׁשְ ַמע ׁשֶ  ַּמׁשְ

אי ַוּדַ ְמרּו, ְוֶזה ֵאינֹו, ּבְ ָמא לֹא ִיׁשְ ַמִים ְוׁשֶ ַמִים חּוץ ִמִיְרַאת ׁשָ יֵדי ׁשָ ָהא ַהּכֹל ּבִ ּּדְ ר . ּ ּוְמָתֵרץ ֲאׁשֶ

ְמעּו ַעל ְמַנת ְוכּו ֵרׁש ִמַלת . 'ִּתׁשְ לֹא ּפֵ ֶ ּּוָבֶזה ְיתֹוַרץ ַמה ּשׁ ר'ּ ְמקֹום ' ֲאׁשֶ ֵרׁש ', ִאם'ּבִ ּפֵ מֹו ׁשֶ כְּ
י י ּגַ"ַרׁשִ ר הֹוַלְדָת'ּבֵ ּּומֹוַלְדְתך ֲאׁשֶ י ְקָלָלה ... ּ ִאם תֹוִליד עֹוד )ו, בראשית מח(' ָּ ּבֵ י ' ִאם'ְוָכַתב ּגַ ְוַגּבֵ

ָרָכה ְלׁשֹון  ר'ּבְ ַתְרֵויהּו ְלׁשֹון . 'ֲאׁשֶ ב ּדְ ְר, ֵהם' ִאם'ַאף ַעל ּגַ  ְצִריִכים ָאנּו ְלָפֵרׁש ְדַהאי ְֲחךַעל כָּ

ר' ְמעּו ַעל ְמַנת ֲא'ֲאׁשֶ ר ִתׁשְ   ".ְודּוק, ּׁשֶ

ַתב ַה ָאַמר : "ְּכִלי ָיָקרּכָ ְמעּו'ּוָמה ׁשֶ ר ִתׁשְ ְמעּו' ֲּאׁשֶ ָרֵאל ָאַמר , ְּולֹא ָאַמר ִאם ִתׁשְ ל ִיׂשְ ִלְכבֹוָדן ׁשֶ

ן לּו ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ִמְצֹות, כֵּ ְמעּו ְולֹא ְיַקּבְ לֹא ִיׁשְ ֵעיָניו ׁשֶ ִאלּו ֵאיָנן ֲחׁשּוִדים ּבְ ּכְּ ֲּאִפלּו '  הּ

ָבה  ַמְחׁשָ ָבה ַקָלה ְמאֹד... ּבְ י ַמְחׁשָ ֶהם, ּכִּ ק ּבָ ָיה ָהָיה ְמֻסּפָ ֲעׂשִ ד ָהֲעבֹוָדה , ְַאך ּבַ י אּוַלי ִתְכּבַ ּכִּ
ָיָתה ֲעׂשִ לּו ּבַ ְ ֲּעֵליֶהם ְוִיְתַרּשׁ ְמעּו': ְְלָכך ָאַמר. ּ ר ִתׁשְ ָרָכה ֲאׁשֶ י ָיַדע ה', ֶּאת ַהּבְ אי ' כִּ ַוּדַ

ִתׁשְ ְלַבְבֶכם ַלֲעׂשֹוָתןּׁשֶ לּו ּבִ ַלח ה, ְמעּו ּוְתַקּבְ ָרָכה ' ְוָאז ִיׁשְ ְותּוְכלּו ְלהֹוִציא ... ֶאת ַהּבְ

ָבה ֶאל ַהּפַֹעל   ".ַּהַמְחׁשָ



 בֹול ַיֲעקק  ראה  ו

  
ֹ

תוב  .5 ְקָלָלה ּכָ ּּבַ ֶרך'ּ ם ִמן ַהּדֶ ָרָכה לֹא ֶנֱאַמר ', ְְוַסְרּתֶ ּבְ ן ּבַ ם 'ַּמּדוַע ִאם ּכֵ ַוֲהַלְכּתֶ
ֶרך ּדֶ  '?ְּבַ

ָרֵאל: "י"ַרׁשִַתב כָּ ְצַטּוּו ִיׂשְ ּנִ ֶרך ׁשֶ ל ַהּדֶ ל ָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהֵרי הּוא ָסר ִמכָּ כָּ ְָהא ָלַמְדָת ׁשֶ ּ .
אן ָאְמרּו ָלה: ִמכָּ ָכל ַהתֹוָרה כֻּ כֹוֵפר ּבְ ֲעבֹוָדה ָזָרה כְּ ל ַהמֹוֶדה ּבַ ּכָּ ּּ ּ."  

ַתב ַה ִהְזכִּ: "ְּכִלי ָיָקרכָּ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִמיָרהּבְ ָיה ּוׁשְ ִמיָעה ֵיׁש ַאֲחָריו ֲעׂשִ ְ ְלִפי ... אֹו ֲעבֹוָדה , יר ַהּשׁ

ל ָעָליו ַלֲעׂשֹותֹו ְיַקּבֵ ָבה ְלַבד ׁשֶ ַמְחׁשָ ָבִרים ּבַ ַלת ּדְ י ִאם ַקּבָ ה כִּ ִמיָעה ֵאין ּבָ ְ ַהּשׁ ּׁשֶ ּ ל , ּ ֲאָבל ִמכָּ

ֶזה י ּבָ ֹפ, ָמקֹום ֵאין ּדַ ָיה ּבְ ם ֲעׂשִ ְֶאָלא ָצִריך ּגַ ן ֶנֱאַמר, ַעלּ כֵּ ְמעּו ': ׁשֶ ... ְּוַהְקָלָלה ִאם לֹא ִתׁשְ

ֶרך ְְוַסְרֶתם ִמן ַהּדֶ ה. 'ּ ן ָקׁשֶ ְמעּו ': ָהָיה לֹו לֹוַמר, ְוִאם כֵּ ר ִתׁשְ ָרָכה ֲאׁשֶ ֶרך... ֶּאת ַהּבְ ּדֶ ְַוֲהַלְכֶתם ּבַ ּ ,'
ָיה לֹא ֲעׂשִ ִמיָעה ְלַבד ּבְ ׁשְ י ּבִ יר ַהכְּ". ?ְוִכי ֵיׁש ּדַ ָלקַמְסּבִ ת ּבָ ָפָרׁשַ ּבְ ים , ִלי ָיָקר ׁשֶ תּוב ִהְקּדִ ַהכָּ

ָרכֹות ַלְקָללֹות  ָאה"ֶּאת ַהּבְ ִאלּו ֲעׂשָ תּוב כְּ ָבה טֹוָבה ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ ַמְחׁשָ ְּלִפי ׁשֶ ּ ֲאָבל , ּ

ָבה ָרָעה ֵאין ַהָקּבָ ה"ַמְחׁשָ   .ּה ְמָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ

ן ַהְקָלָל, ּוְלִפי ֶזה ְמבָֹאר כֵּ אי לֹא ָתחּול ַעד ַאַחר ׁשֶּׁשֶ ְמעּו '- ּה ַוּדַ ֶרך... לֹא ִתׁשְ ְְוַסְרֶתם ִמן ַהּדֶ ּ '
ִמיָעה ְלַבד, ַּמָמׁש ְ ָרָכה ָתחּול ִמָיד ַאַחר ַהּשׁ ֲּאָבל ַהּבְ ָרָכה ִיְהֶיה לֹו ְלֵעֶזר , ּ ַלת ַהּבְ ַקּבָ ֵדי ׁשֶ ּכְּ

ְבתֹו ַהּטֹו יּוַכל ְלהֹוִציא ִמן ַהּכַֹח ֶאת ַמְחׁשַ ּׁשֶ   ".ָבהּ


