
 

 

"פרשת התוכחות" איזה שם מצמרר יש לפרשה זו, פרשת  

מנחמת  בחוקותי אני מחפש משמעות  ה'  כל שנה בחסד   ,

שכתובות   הבודדות  מהפרשות  היותה  למרות  זו  בפרשה 

בצורה תקיפה כל כך, הסיבה לכך היא, לא כי אנו כבני  

אדם לא יכולים לקבל ביקורת או תוכחה, אלא כי גם שם  

בביקורת, בתוכחה, ישנם מסרים נוספים, מסרים אוהבים,  

למצא   ועלינו  מתחבאים  המטרה  אשר  את  ולהבין  אותם 

 האמיתית של התוכחה.  

פרשת בחוקותי מורכבת כך: תחילת הפרשה מכילה אוסף  

יקרה  מה  האומרים  ישראל  לעם  ואיחולים  ברכות  של 

כאשר עם ישראל ילך בדרך הישר, הברכות מראות לנו  

דבר,   בכל  עניין  בכל  תחום  בכל  ה',  אותנו  אוהב  כמה 

אמיתי ישראל שפע  לעם  ,   מבטיח הקב"ה  ועושר    אושר 

כה הרבה ברכות    ,הקב"ה מקיף אותנו בכל כך הרבה טוב

ואיחולים, לרוב האדם מבין כי כאשר מקיפים אותו בכל  

רוצה  טוב  בכול  אותו  שמקיף  "האדם"  טוב  הרבה  כך 

 בטובתו... הלא כן?  

 לאחר מכן מגיע בפרשה מגיע חלק התוכחות,  

הוא ברוך  הקדוש  ת,  אומר  ולא  לי  תשמעו  לא  לכו  אם 

והלכתם עימי בקרי אף  "   ,בדרכי אשר אני רוצה עבורכם

בקרי  אמכם  הלך  את הקב"ה  מתחיל    כאן  ,"אני  למנות 

יביא על עם ישראל במידה   התוכחות, את הדברים אשר 

ילכו בדרכיו, תוכחות ללא משוא פנים, תוכחות על   ולא 

גבי תוכחות, דברים על גבי דברים שאומר הקדוש ברוך  

 ישראל כי הוא יביא עליהם,הוא לעם 

רק לפני רגע לא הספקנו לשבוע מרוב הטוב אשר מעריף  

עלינו הקב"ה, איך ייתכן שבאותה מהירות הוא מביא עלינו  

ואיומות קשות  תוכחות  אותם  לסוף  ?  את  נמשיך  כאשר 

" עניין  מובא  התוכחות  לאחר  כי  נראה    ערך הפרשה 

  האדם", כאשר אדם מקבל על עצמו ומעריך את עצמו

 

ל ה', אומרת  כתמורה  בשווי כספי, על מנת לתת את שוויו  

הינו שווי    60עד    20לנו התורה כי שווים של כל בני ה  

זה שעניין    יתכן.  , כולם שוויםאחיד, לא כל אחד בפני עצמו

זה מגיע מיד לאחר התוכחות, יכול לתת לנו את הסגירה  

 להבנה מהי מטרת התוכחות,  

מוכ  זה שמכר שלכם  את  דבר  מכירים  בעקבות  יח אתכם 

ואפילו   יתכן  בפנים  האמת  את  לכם  אומר  "  מעניש" מה, 

דבר   של  שבסופו  כמובן  אחרת...  או  כזו  בצורה  אתכם 

כחה היא לגרום לכם להפסיק עם אותו הדבר,  תומטרתו ב

אין לו משהו נגדכם באופן אישי, אך פעמים רבות  ש  כמובן

ושת  בעקבות כך אנו נחוש ריחוק מאותו אדם, ניתוק, תח

רק   המכר  להפך,  היא  התוכחה  מטרת  אך  נעימות,  חוסר 

  ממנו יפסק,  רוצה שאותו הדבר אשר בעיניו מרחיק אתכם

ע"מ שתוכלו להתקרב האחד אל השני. מטרת התוכחה היא  

אותנו  רוצה  הוא  אחת,  מטרה  יש  לקב"ה  להעניש,  לא 

רוצה   הוא  מתפללים,  אותנו  רוצה  הוא  אליו,  מחוברים 

זו, לאחר    מחשבתית  עם תפיסה  לכן,  ואותנו הולכים בדרכ

למול   הדבר  אותו  שווים  כולנו  עצמו,  בעונש  או  עונש 

כולנו שווים, הוא לא ח"ו רוצה להעניש מישהו   הקב"ה, 

כאשר   גם  מחזיר,  לא  הוא  "נוקם"  לא  הוא  ספציפי, 

"העונש" מגיע לאדם בודד, המטרה היא שנזכור שהעונש  

שווי האדם, שווה  הוא לא דווקא על האדם עצמו אלא כמו ש

הוא ככולם, כך גם האדם הפרטי כאשר הוא מקבל תוכחה,  

וכמובן   בתשובה  לשוב  עליו  כי  לעצמו,  להבין  הוא  ראוי 

שהקדוש ברוך הוא, לא רוצה "להעניש" אותו אלא לעורר  

ישראל עם  לכלל  לחזור  יחדאותו  במצוותו,    ,  ולהדבק 

 בהיותו חלק מעם ישראל!  

במידה ומישהו יוכיח אותנו בזמן הקרוב,    האתגר השבועי: 

הפרספקטיבה   כמה  ונראה  זו  השקפה  נקודת  לאמץ  ננסה 

 שלנו משתנה לטובה. בהצלחה רבה! שבת שלום! 

 

מכירים את זה 

שמכר שלכם 

יח אתכם מוכ

בעקבות דבר 

מה, אומר 

לכם את 

האמת בפנים 

יתכן ואפילו 

" מעניש"

אתכם בצורה 

כזו או 

אחרת... 

פעמים רבות 

בעקבות כך 

אנו נחוש 

ריחוק מאותו 

אדם, ניתוק, 

ושת חוסר תח

 נעימות,
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! נתינה היא פעולה של חיסור עם תוצאה של רווח  

( אמרה ידועה )  



 

 

כבר עשרות שנים   מספר הרה"ח ר' מרדכי מלאכי שליט"א: ידידי משמש

באחד הימים קפץ עליו רוגזה .  כמנהל מצליח של ארגון חסד רב זרועות

עבודתו   את  שסיים  העובדים  אחד  בסיס.  חסרת  מנופחת  תביעה  של 

בארגון, הגיש תביעה בסכום של כמיליון ש"ח, בגין תנאי עבודה והטבות  

בע  ככל הנראה, התו  שונות, שלדבריו נשללו ממנו במהלך שנות עבודתו.

והעילות   והכין את המסמכים  לכן,  קודם  רבות  תכנן את התביעה שנים 

שלמרות   קרה,  כך  היום.  בבוא  המוסד  את  יתבע  הוא  שבאמצעותם 

בהגיעו לבית הדין. התובע שולף  משוללת יסוד לחלוטין,    ההייתשהתביעה  

סר המסמך החשוב  מסמך אחר מסמך להצדיק את תביעתו, ואילו לידידי ח 

עשוי לשמוט לחלוטין את הבסיס לתביעה. לידידי    המסמך אשרביותר,  

לא הצליח לאתר    הואהיה ברור שמסמך חשוב זה קיים היכן שהוא, אך  

הדיונים נמשכו כמה שנים. ידידי מנסה להוכיח את צדקתו,    את מיקומו.

ש במסמכים  שימוש  לעשות  כך  לשם  ולהוכיח    ולנסות  התובע   לונאלץ 

דיונים הגיע השלב  לזכות בהון לא לו. אחרי כמה  מתוכם כי התובע מנסה 

בשלב זה   המכריע. הדיון שבו יצא הפסק לאור. ידידי אובד עצות ותוהה,

 , בתפילה שיעזור לו. הוא עוזב את כל ההשתדלויות ופונה לבורא עולם

 בט שלי המ

ביום סגרירי אחד, בחודש אדר א', באותו יום שבו מבקש בית הדין לקבוע  

הוא עונה לשיחה,  ,  עוד דיון משמעותי מאוד בתביעה, מקבל ידידי טלפון

מבשרו   זה  ירושלים.  מעיריית  פקח  של  הבס  קולו  נשמע  לקו  ומעבר 

באתר בשמחה לא מוסתרת, כי הוגשה נגדו תלונה על פינוי פסולת בנייה 

ידידי מגרד בפדחתו ולא מצליח להבין, מה לו ולפסולת בנייה?    לא מסודר.

אך כדרכם של פקחי עירייה אשר לעולם אינם טועים, הוא מבהיר כי ברי  

 לו שהפסולת שייכת לו, והדבר כלל לא נתון לוויכוח. 

 המבט של הזולת 

ת כאשר ידידי מנסה להבין מניין לו לפקח הנחרצות הזו, הפקח מגלה א

כמה  שמצאו  עד  הערמות,  בין  שיחטט  מי  לה  מצאה  העירייה  כי  אזנו 

מסמכים שנשאו את שמו של הארגון. התברר שהתלונה היא על הכתובת  

אבן נגולה מעל לבו, והוא מסביר לפקח בטוב טעם,    .הישנה של הארגון

את הנכס כבר לפני כמה שנים ויש לו הוכחות מסודרות על  שהוא פינה  

כך. אולם הפקח ממשיך להקשות: תביא לי כתובת שלך ואני אשלח לך  

ידידי מוסר את הכתובת.  המוכיחים כי זה שייך לך.     את המסמכים שמצאנו

עובר זמן מה, ועוזרו של ידידי מתקשר אליו, היסטרי כולו. "מאיפה השגת 

"נו, את מה שהגיע אליי",    'זה'? מאיפה השגתי את מה?""מה זה    את זה?"

"האם כבודו יודע מה יש במסמכים  "כבוד המנהל!"    - עונה העוזר המסור 

שנשלחו אלינו? לא פחות ולא יותר, מאשר העתק מההסכם המקורי שכל  

לפ הראשוני'!  'המסמך  שנים,  כמה  כבר  מחפש  להוכיח  הארגון  נוכל  יו 

ידידי מנתר    לבית הדין, שאין כל שחר לתביעתו המנופחת של התובע".

ממקומו. הוא חוזר חיש אל הפקח ואומר לו: "אין בעיה עם הדו"ח, רק  

בעניין   לטפל  מגיע  תיכף  אני  מהמקום.  האשפה  את  יפנו  שלא  תדאג 

המבנה ופנה למנהל  נכנס ידידי בשערי  לאחר מציאת המסמכים,  בעצמי!"  

המוסד ששוכן בו כיום, ושואל לפשר העניין. המנהל לוקח אותו לסיור  

קצר בבניין, ומלווה אותו לכיוון חדר שמשמש כמחסן. מתברר שכאשר 

הארגון עבר דירה, הוא הותיר במקום בטעות מחסן עמוס בקרטונים עם  

הניילו  ניירת… בדיוק  כעת  הושלכה  "למה  ידידי,  שואל  כן",  נית  "אם 

כך סיבב מסבב כל    "כי היא לא היתה בתוך קרטון…"  הספציפית הזו?"

זו  שניילונית  עם  הסיבות,  יחד  המתאים,  ביום  בדיוק  החוצה  תושלך   ,

וכך קיבל ידידי את הטלפון   פסולת בנייה, כדי שהפקח ישים לב אליה, 

 וך השם. המופלא ברגע הנכון לו, שנים אחרי שעזב את המקום. בר

 מה ה' אלוקיך שואל מעמך 

ישראל, לפעמים ה' מגלגל דבר מה לקראת תכנית ארוכת טווח, רק כאשר 

 האדם סומך על ה' הוא יכול לעבור את החיים ברוגע ושלווה. 
 ( גיליון השגחה פרטית -)הסיפור בחלקו מהאתר דרשו

 

 
 

 

  

 ".אסורצריך " 8 מספר עיוות של בהקשר והסביבתי החברתי במישור( חייב, מוכרח, צריך) ח"צמ של התוצאות על דיברנו שעבר שבוע

 בחיינו נוכחת להיות לאמונה גורמות, מודעות לא אך טובות מסיבות הנראה ככל אשר אמונה לה יושבת ח"הצמ בבסיס רבות פעמים כי, שהסברנו מוכ

 הגופנית הפעילות ועולם הבריאה התזונה נושא בחיים אצלי, דוגמה ניקח זה נושא להסביר מ"ע. לחיינו מזיקה האמונה שלה ונוכחות שייתכן למרות

. פעלתנית יותר בצורה לחיות מנת על הנדרשת במידה מינימלית גופנית פעילות על ולשמור בריא לאכול, להתמיד קשה לי היה תמיד קבוע אתגר הינו

 הנושא על לי היו אשר, קודמות חשיבה ותבניות תפיסות, אמונות ולשנות לעבוד עליי היה זה בעניין להתקדם להתחיל רציתי אני שכאשר ספק אין

 מה, מהמשתתפים אחד כל את לשאול באמצע היה המרצה, הראשון במפגש איחור דקות בכמה נכנסתי שלמדתי הראשונים מהקורסים באחד. הזה

 המרצה שוב עלי הסתכל המשפט את כשסיימתי" אכילה למשטר" להיכנס, היה שאמרתי מהדברים אחד תורי כשהגיע, הקורס לאורך שלו המטרות

 הם מגבילות אמונות... ליפול החל והאסימון לרגע חשבתי? מתכוון אתה לזה? בכוונה אותה אומר אתה" משטר" המילה, אותי ושאל מחייך במבט

 שאני היא לי שהייתה האמונה המשקל על לשמירה ניסיונות ספור אין לאחר אישי באופן אני כאשר, אותנו ומגבילות מסוים נושא על לנו שיש אמונות

 אמונה אותה האם, ולהרהר לחשוב יכולתי, בפני נגלה זה דפוס כאשר. חיים אורח לאותו להיכנס לי שיעזור, כזה משהו שהוא איזה, שוטר-משטר צריך

 על ח"צמ לאדם יש כאשר? ונושא תחום אותו על שלי, הפרדיגמה, האמונה, התפיסה את לשנות שעליי או מטרתי את להשיג לי ועוזרת אותי מקדמת

 יעילה אינה זו ואמונה במידה? להפך דווקא או ומקדמת מעודדת זו אמונה האם היא השאלה, אחרת או כזו אמונה יושבת ובשורשו ייתכן מסוים נושא

 ואנו מרוויחים שאנו ממה יותר משלמים שאנו או, לנו" עולה שהיא מחיר"ב הזו האמונה את להחזיק עבורנו ושווה יעיל האם היא השאלה, עבורנו

 . 9בשבוע הבא נחזור לדבר על עיוותי החשיבה, עיוות מס'  !רבה בהצלחה?  נושא באותו אחרת אמונה לחיינו ולאמץ זו אמונה על" לוותר" מוכנים

 


