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פרשת ראה
הרגר במה  מ  ימש רארי

לְמַד לְיִרְאָה אֶת  קָרְךָ וְצֹאנֶךָ לְמַעַן תִּ ךָ וְיִצְהָרֶךָ ּובְכֹרֹת בְּ ירְֹשׁ גָנְךָ תִּ … מַעְשַׂר דְּ וְאָכַלְתָּ
ֵם אֱלֹקֶיךָ… )דברים י"ד כ"ג( הַּשׁ

יום ראשון בצהרים בחצר בית משפחת גרינבוים

היו  גרינבוים  משפחת  לרעב.  לכולם  גרם  והרותח  הצלוי  ההמבורגר  בשר  ריח 
באמצע מנגל משפחתי לכבוד דוד שסיים את מסכת שבת. "אבא, הבשר הזה ממש 

יצא טעים" אמר דוד "אתה ממש יודע להכין את זה מושלם".

"תודה" אמר אבא כשהוא מגיש את הצלחת האחרונה של האוכל המוכן לשלחן. 
"אבל בבקשה לבלוע את האוכל לפני שמדברים. זמן הלעיסה הוא לא זמן לדיבורים. 
זהו זמן למחשבה, לגדילה ולהתקדמות בעבודת השם. האם דיברנו על זה בעבר - 

שאכילת בשר היא דרך מעולה ללמוד יראת שמים?"

דוד הביט בבשר ואז שוב באביו. הוא ידע שאבא תמיד מוצא דרכים להפוך כל 
ענין לדבר תורה, אבל היה קשה לו לדמיין איך הוא יצליח בזה הפעם. "יראת שמים 

מבשר?!" הוא שאל. 

הגיבה  שמים,"  יראת  של  סוג  זהו  להשם,  ברכה  שמברכים  מתכוון  אבא  "בטח 
מנוחה. 

על  חשבתי  אני  "אבל  אבא  אמר  חשוב,"  משהו  זה  שברכה  בטח  מנוחה,  "טוב, 
משהו שונה לחלוטין שמופיע בפרשת השבוע. 

"הפסוק אומר שאדם יאכל בשר הנקנה מכספי מעשר שני - וזה יכול לכלול את 
כל סוגי הבשר, והסיבה היא: בכדי ללמוד יראת שמים."

"אך מה הקשר בין אכילת בשר ליראה מהשם?" אמר דוד "אתה מתכוון שאני 
צריך לפחד לא לדבר עם משהו בפה כדי לא להיחנק?"

בחילה,"  לתחושת  וגורם  לסובבים  נעים  לא  מאד-מאד-מאד  שזה  בגלל  "או 
הוסיפה שבי.

"טוב, זה אולי גם" אמר אבא, "אבא אני מדבר על משהו אחר. בגלל שהאכילה היא 
הזדמנות מעולה להרוויח יראת שמים - לחשוב על השם ככל האפשר ולעיסת 

2 | תורת אביגדור לילדים



 פרשת רארראר  |  3

כמו  בדיוק  זה!  על  להתאמן  ביותר  הטובות  ההזדמנויות  אחת  היא  טעים  אוכל 
עכשיו – שעלינו לחשוב על כך שאנו למעשה אוכלים לחמניות מלאות בעשב!"

דוד הרים צד אחד של הלחמנייה העגולה והסתכל לתוכה. "אבא" הוא אמר, "אין 
לי חסה בלחמנייה שלי, אתה יודע, אני לא אוהב איך שזה נתקע בין השיניים."

אבא צחק. "אני דווקא מדבר על הבשר שאתה אוכל. אתה לא יודע מה המקור 
שלו? מאיפה הוא מגיע?"

"כן, בטח. כשאתה נכנס לחנות של מוישה, אם אתה עובר ליד הטור של הדגני 
בוקר ופונה שמאלה, מיד אחרי הפסטה – תראה את טור הבשר – ובדיוק משם זה 

מגיע. אבל מה הקשר בין זה לעשב?" 

אבא חייך. "אני חושב שיש לי רעיון טוב לטיול משפחתי קצר. אחרי שנברך בואו 
נכנס כולנו לרכב."

שעה מאוחר יותר

משפחת גרינבוים נהנתה מהנוף החולף על פניהם עד שאבא החנה את המכונית 
בצד הכביש שם היתה חווה קטנה עם מעט פרות. 

"זה בדיוק זה" אמר אבא, מצביע לכוון הפרות הלועסות את העשב. "פרות אלו 
מגיע  שבסופר  הבשר  כל  לכאן,  בדרך  לכם  שאמרתי  כפי  פלאיות!  מכונות  הינן 



מהפרות, אבל האם פעם חשבתן מאיפה הפרות עצמן מגיעות? כשהפרה נולדת 
היא שוקלת רק כ - 160 קילו. אך כאשר שוחטים פרה, כמה שנים אחר כך, היא 
שוקלת יותר מאלפיים קילו. איך היא משמינה כל כך? מאיפה היא מקבלת את ה 

– 1,800 קילו בשר הנוספים שנמכרים לבסוף בסופר?"

אבא הצביע על הפרות העצלות הלועסות את העשב. "על ידי שעושות את זה! 
על ידי שאוכלות עשב במשך כל היום. הפרות אוכלות עשב והשם באופן פלאי 
יכולים  הייתם  אם  זאת!  לדמיין  התוכלו  פרה.  של  לבשר  העשב  את  הופך  וניסי 
ליצור מכונה אליה מכניסים עשב והיא פולטת כתוצאה מכך בשר לחמין ובשר 

לסטייקים ועוד סוגים יכולתם להיות בין רגע מיליונרים!!!"

אבא הצביע לכיוון רפת קטנה שהיתה בקרבת מקום. "אתם יודעים מה קורה שם? 
שם החוואי חולב את הפרות בכל בוקר. אז חוץ מלהפוך את העשב לבשר, הפרות 
המוצרלה  וגבינת  והסטייקים  שהבשר  אומר  וזה  לחלב.  העשב  את  הופכות  גם 
וגבינה מלוחה, משולשת או שמנת ויוגורטים וגלידות – באים כולם, כולם מהעשב!

"כעת, תדמיינו לעצמכם שההמצאה שלכם יכולה גם ליצור חלב. אתם מכניסים 
פולט  אחד  צינור  השני  ומהצד  המכונה  את  ומדליקים  מכבים  אחד,  בצד  עשב 
חלב וצינור שני פולט בשר! לא הייתם רק סתם מיליונרים אלא פשוט טריליונים 

אמתיים!

נהנים  שאתם  בזמן  הצלוי.  הבשר  את  לועסים  כשאנו  לחשוב  עלינו  זה  "ועל 
מהאוכל הטעים שהגיע מהעשב, עליכם לחשוב על האחד היחיד והמיוחד שיצר 
את האוכל הפלאי הזה במיוחד בשבילך. וככל שתחשוב, כך תגדל המודעות שלך 
להשם. וזה משמעות הפסוק שלנו בפרשת השבוע האומר שעל ידי האכילה ניתן 

להרוויח יראת שמים.

צדיקים  להיות  נהפך  מהאוכל,  יותר  שנהנה  רק  לא  שנאכל,  בזמן  נחשוב  "אם 
גדולים יותר ויותר עם כל נגיסה! 

"אז בפעם הבאה שאנו אוכלים בשר, חלב, גבינה או גלידה, נזכור את מה שראינו 
ולמדנו היום – וכך תתבצע האכילה בדרך התורה!"

שבת שלום ומבורך!
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