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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

הכנה לראש השנה  -השגחה פרטית בין אדם לחבירו
פרשת נצבים-וילך ,תשע"ז
"א ֶּתם
פרשת ניצבים ( )1פותחת בפסוקים ַ
אׁשיכֶ ם
ֹלקיכֶ ם ָר ֵנִ ָּצ ִבים ַהּיֹום ּכֻ ּלְ כֶ ם לִ ְפנֵ י ה' ֱא ֵ
ִׁש ְב ֵטיכֶ ם זִ ְקנֵ יכֶ ם וְ ׁש ְֹט ֵריכֶ ם ּכֹל ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל:
ַט ְּפכֶ ם נְ ֵׁשיכֶ ם וְ גֵ ְרָך ֲא ֶׁשר ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֶ יָך ֵמח ֵֹטב
ימיָך" .ויש להבין מה העניין
ֵע ֶציָך ַעד ׁש ֵֹאב ֵמ ֶ
בפירוט רמת האנשים וסוגי התפקיד שלהם,
ראשי השבטים ,הזקנים ,השוטרים ,הטף,
הנשים וגרי הצדק .חוטבי עצים ושואבי מים.
מה העניין בכל זה?
"את ֲא ֶׁשר יֶ ְׁשנֹו ּפֹה ִע ָּמנּו
עוד כתוב בפסוק ֶ
ע ֵֹמד ַהּיֹום ...וְ ֵאת ֲא ֶׁשר ֵאינֶ ּנּו ּפֹה ִע ָּמנּו ַהּיֹום"
( )2ושוב רואים משנה תוקף למעמד הגדול
והנורא הזה ,ואת גודל העוצמה וההתחייבות
שהפסוק דורש מעם ישראל .וכאמור חוזרת
השאלה ,מה העניין בכל זה?

ערבות הדדית

לעשות כן.
וזה הפשט בפירוט של הפסוק שמפורט כל
אחד כפי כוחו ועוצמתו ,וכן בצירוף של אותם
שאינם כאן .ללמדנו שיש ערבות לכולם על
כולם וחובה להוכיח ,לעורר ולחזק תמיד ,ולא
להיות אדיש כלפי אחרים ,ולא להיות בכלל
אלו שחטא הרבים תלוי בהם ח"ו)4(.
וזו כוונת הפסוק בהמשך הפרשה
ֹלקינּו ,וְ ַהּנִ גְ ֹלת לָ נּו ּולְ ָבנֵ ינּו"הּנִ ְס ָּתרֹת לה' ֱא ֵ
ַ
ַעד עֹולָ ם" והכוונה היא שעל העבירות
הנסתרות של האנשים לא התחייבנו בערבות
כי אין לנו אפשרות לחקור בנסתרות ,אבל
על העבירות שבגלוי קיימו וקבלו עליהם ועל
זרעם לעולם לעורר ולחזק .וזה בעצם היסוד
הגדול בפרשת נצבים ,שיש דין ערבות לכל
עם ישראל זה על זה ,כפי התועלת שתצא
מכך .ואסור להיות אדיש ולזלזל בעושי
עבירה ,חס ושלום.

ומבארים המפרשים ( )3שעניין מעמד זה
הוא ,להכניס את כל עם ישראל בערבות זה
על זה .והחידוש הוא ,שלא די בזה שאדם
שומר בעצמו תורה ומצוות ומקפיד על קלה
כבחמורה ,אלא חובה על כל יהודי להשתדל
ולהתאמץ לשמור על חברו שלא יעבור על
פי ה' ,ולא יכשל בעבירות ,חס ושלום .וכל
אחד ואחד לפי כוחו ועוצמתו ,חייב להשגיח
על הקטנים ממנו ,ולחזקם בתורה ובאמונה,
ואשמת העם תלוי בראשיהם ובגדולים מהם.
ולכן כל מי שיכול למחות על כל העולם ,או
על אנשי עירו ,או אפילו על אנשי ביתו ,חייב

אחרי שלמדנו על המחויבות ההדדית
לשמירת תורה ומצוות ,נוכל להתקדם ולומר.
כמו שידוע ( )5שפקוח נפש דוחה את כל
התורה ,ורואים איך מתנדבי "מגן דוד אדום"
ו"איחוד הצלה" ושאר אנשי החרום ,מוסרים
נפש על עם ישראל ,בכל כוחם ,בזריזות
ובזהירות להציל חיי אדם .וזו חובה קדושה
על כל אחד ואחד .כך ואף יותר מכך ,חובה
להתאמץ ולהציל כל איש מישראל שלא
יכשל בעבירה שתגרום לו לרדת מהפסים

( )1השבוע נקרא בתורה שתי פרשות  -פרשת נצבים
ופרשת וילך .בפרשת וילך ישנן שתי מצוות עשה ,האחת
 הקהל ,והשניה  -לכתוב ספר-תורה .ואילו בפרשת נצביםאין כלל מצוות הכלולים בתרי"ג המצוות .אולם ,ישנו יסוד
גדול וחשוב מאד מאד לכל יהודי ויהודי .והעושה ומקיים
ומתנהג על פי יסוד זה ,הרי זה מקדש שם שמים ,מזכה את
רֹודף
"אֹוהב ָׁשלֹום וְ ֵ
ֵ
הרבים ועושה חסד לאלפים ,בבחינת
ּתֹורה" וכדלהלן.
ּומ ָק ְר ָבן לַ ָ
אֹוהב ֶאת ַה ְּב ִרּיֹותְ ,
ָׁשלֹוםֵ ,
( )2ופירש רש"י  -גם הנשמות שעתידין להבראות היו שם.
ובתרגום עוזיאל הוסיף ,שאף כל הנשמות שעתידין לקום עד
סוף כל העולם ,כולם קיימים ועומדים .ומעמד עצום וחזק
זה ,היה ביום מותו של משה רבנו ,בז' באדר באותה שנה,
וכמבואר בפירוש רש"י ,ע"ש.
( )3רמב"ן ,אור החיים הקדוש ,ספורנו ועוד מפרשי תורה נוספים.
( )4בפרשת כי תצא ה' יתברך כרת ברית עם כל אחד ואחד

"אּלֶ ה ִד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה' ֶאת מ ֶֹׁשה לִ כְ רֹת ֶאת
על עצמו ֵ
מֹואב" ואילו בפרשתנו פרשת נצבים כרת
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶא ֶרץ ָ
ּוב ָאלָ תֹו" – וזה
ֹלהיָך ְ
ה' ברית פעם נוספת "לְ ָע ְב ְרָך ִּב ְב ִרית ה' ֱא ֶ
כאמור ברית מה' יתברך לכל יהודי ,להורות לו שעליו לדאוג
לכל אחד ואחד שיש לו השפעה עליו ,ולתת לו כח וחיזוק
שלא יכשל בעבירות לעולם.
( )5גמרא ,יומא פב .וכן לאו "ֹלא ַת ֲעמֹד ַעל ַּדם ֵר ֶעָך" (ויקרא יט ,טז).
"מי ֶׁש ָּׁשלְ חּו לֹו
( )6כמבואר בשו"ע או"ח (סי' ש"ו סעיף י"ד) ִ
יאּה ִמּכְ לַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל [לתרבות
הֹוצ ָ
הֹוציאּו ִּבּתֹו ִמ ֵּביתֹו ְּב ַׁש ָּבת לְ ִ
ֶׁש ִ
רעה]ִ ,מ ְצוָ ה לָ ׂשּום לַ ֶּד ֶרְך ְּפ ָע ָמיו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְּב ַה ָּצלָ ָתּה ,וְ יצא
ֲא ִפּלּו חּוץ לְ ָׁשֹלׁש ַּפ ְר ָסאֹות וְ ִאי לָ א ָּב ֵעיּ ,כַ יְ ִפינָ ן לֵ יּה [ואם הוא
לא רוצה להציל ,כופים אותו!].
( )7אמנם חז"ל הקדושים (ערכין טז ,):חששו מאד כיצד
להוכיח ,ולפעמים יכול להיות נזק מההוכחה .אבל להלכה
נפסק שחובה להוכיח אפילו מאה פעמים! (ב"מ לא .).אכן יש

פיקוח נשמה
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ולהיות בירידה רוחנית ח"ו .ועל אחת כמה
וכמה צעירים ונערים אשר בקלות ובתמימות
יכולים ליפול לבאר שחת ,ובקלות ניתן
לקרבם ,לחזקם ,לעודדם ולהתייחס אליהם
בתשומת לב רוחנית ונפשית ,וכל זה הוא
בכלל פקוח נשמה .ובדיוק כמו שמותר לחלל
שבת כדי להציל נפש מישראל ,כך מותר
וחובה לחלל שבת כדי להציל נשמה)6( .
זה היסוד הגדול של פרשת נצבים! אז
אמנם אין בפרשה מצווה הנכללת בתרי"ג
מצוות ,אבל יש כאן מצוה של ערבות ישראל
זה לזה .ויסוד זה ,הוא היסוד של כל התרי"ג
מצוות  -להציל מה שניתן להציל.
ולכן ,כאשר אדם מרגיש על אדם מסוים
שיש לו השפעה עליו ואכן יקשיב וישמע
לו ,חייב מדין ערבות לעורר ולהוכיח אותו
בדרכי נועם ,ולחזק אותו ולתת לו עצה טובה,
ואף לכוון אותו לחכם שיכול לדבר ולהשפיע
על לבו .וזו כאמור כוונת ה' יתברך בפסוק
המפרט את כולם ,עד סוף הפסוק "ּכֹל ִאיׁש
יִ ְׂש ָר ֵאל!" כולם חייבים להתאמץ ,לעורר,
להוכיח ולקדש שם שמים .ויש בזה כמובן
כבוד שמים גדול מאד)7( .
וזו בעצם מעלת לימוד המוסר ,שפסק רבנו
החפץ חיים זיע"א ( ,)8שהוא קודם ללימוד
משניות .וזו מעלת החידושים על התורה
בדרך המוסר ,וכן עלון שבועי בדרך המוסר,
וכן דרשות על פרשת השבוע בדרך המוסר.
כל אלה בכלל הערבות והאחריות לעורר
ולזכות את ישראל להתקדם בעבודת ה')9( .
להיזהר ולהתפלל לה' שלא תצא תקלה מתחת ידינו.
( )8משנ"ב סי' א' בשעה"צ ס"ק כ"ו.
( )9וצריך כל אחד לשים הדברים על לבו ,שלא
יהיה בבחינת דרוש דורש והנה שורף ,חס ושלום .וגם
כשמעוררים ולא תמיד מעריכים ולא תמיד יש תועלת ,לא
להתייאש! וכמו רופא המטפל בחולים ,ומתאמץ כפי כוחו
ולא נח אף לא לרגע אחד ,גם כאשר החולים אינם מעריכים
את עבודתו ,וזאת משום שזו חובתו בתוקף תפקידו .כך על
כל אחד להיות תמיד מהמעוררים בעדינות ובדרכי נועם לכל
מי שיש לו השפעה עליו.
וכמובן שאסור להיות מהמעוררים כלפי ה' יתברך (עי' משנה
סוף מסכת מעשר שני) ,אבל כלפי הרואים והשומעים מצוה לעורר,
לחזק ולקדש בזה שם שמים תמיד.
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המשך > הכנה לראש השנה
השגחה פרטית בין אדם לחבירו

מורנו הרב שליט"א
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שליט"א ,על בחור ישיבה אחד שסידר לחברו
את צווארון החולצה יפה ,ולימים סיפר
הבחור שהיחס הזה נתן לו הרגשה כל כך
טובה להמשיך להתקדם ולהתחזק ,ועל ידי
כך זכה להישאר בישיבה ולהקים בית של
תורה לתפארת .והדברים נוראים!
וזו בעצם מצות עשה מן התורה של "וְ ָהלַ כְ ָּת
ִּב ְד ָרכָ יו" המוזכרת בפרשת כי תבוא .והיינו
ללכת בדרכי ה' יתברך הישרים והתמימים.
וכמו שה' יתברך משגיח בהשגחה פרטית
על כולנו ,כך עלינו להשגיח על הקרובים
והקשורים אלינו ,לדעת לכבד ,להוקיר,
לשבח ולומר "תודה רבה" וכו' ,והזמן יעשה
את שלו .וזה בבחינת "ונקדשתי בתוך בני
ישראל" .וזה לא רק להוכיח על העבירות'',
חס ושלום ,אלא גם לחזק ולעודד על המצוות,
וזה היסוד של פרשת נצבים.

ויתכן לפי זה ,שיש לעשות השגחה פרטית
בין אדם לחבירו כמו השגחה פרטית בין
אדם למקום .שכמו שכולנו מאמינים באמונה
שלימה במציאות ה' יתברך ובהשגחה פרטית
על כל מה שקורה לנו יום יום ,שעה שעה ,רגע
רגע ושניה שניה ,בבחינת "ה' הוא האלקים!"
כלומר ,ה' יתברך הוא תקיף ,בעל היכולת
ובעל הכוחות כולם ,ה' יתברך כזה חזק -
האל הגדול ,הגיבור והנורא  -שבכוחו הגדול
משגיח ויודע על כל אחד ואחד מה מתאים
עבורו ,ואין שכחה לפני כסא כבודך והוא
משגיח עלינו ולכן אנחנו רגועים ושלווים.
כך מדה כנגד מדה ,יש לנו לעשות השגחה
פרטית על כל יהודי ויהודי המחובר אלינו
ויש לנו השפעה עליו ,שנדאג תמיד מה חסר
לו ,ואיך יש לעורר אותו ולקדם אותו תמיד
בעבודת ה' .וזה בעצם כוונת רבינו יונה (שע"ת
ש"ג אות יג) "חייב אדם לטרוח בדרישת טוב לעמו
ולשקוד בעמל נפשו על תקנת חבירו אם דל
ואם עשיר" ,ע"ש.
וכדי לזכות לקיים את זה ,לפעמים מספיק
לומר שלום ,בוקר טוב ,או סתם מלה טובה,
ומלות חיבה ,או לתת עידוד על ידי נגיעה
קלה בכתף או לטיפה בפנים .ומרן רבינו
זיע"א היה נוהג לתת סטירות בפנים ,בבחינת
סתירת זקנים בנין (מגילה לא .):ויש לפעמים
שצריך להתקרב ולומר לו שבת שלום
בלחיצת יד ,או לבוא לאירוע ,לשמח ולחזק
את בעלי השמחה .וכן בבית למשפחה כפי
הצורך והעניין ,וזו השקעה לדורות!
ושמעתי פעם מהרה"ג רבינו יוסף שעשוע

הנה להלן מעט הוכחות והנהגות
המפורסמות בחז"ל הקדושים ,על השגחה
פרטית שבין אדם לחבירו .כשהגיע יעקב
אבינו ע"ה לחרן ,הוא שאל את רועי הצאן
"אחי ,מאין אתם?" ובעברית קלה" :מה
אפשר לעזור?" ואכן לאחר מכן עזר להם,
כמו שכתוב "וַ ּיָ גֶ ל ֶאת ָה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ִּפי ַה ְּב ֵאר",
כידוע .בפרשת שמות כתוב על משה רבנו
ע"ה שהיה דואג לבנות יתרו כמו שכתוב
"ויקם משה ויושיען" .הנביא אלישע (מלכים ב-ד,
ד) עשה נס לאשת עובדיה הנביא ומילא לה
שמן בכל הכדים הריקים שהיה לה .וכתוב
יעי" והיינו מה
"וה ָמלֵ א ַת ִס ִ
שהוא אמר לה ַ

( )10ויש בדברי חז"ל הקדושים עוד דוגמאות רבות עד
כמה יש להיזהר ולדקדק ממש בהשגחה פרטית על כבוד
הבריות ,ועל טובת התושבים תמיד וכמו שמצינו אצל יעקב
אבינו ע"ה ורשב"י הקדוש ,שדאגו לתושבים (עי' שבת לג.):
מצוה להתפלל על החולים ,ואם הוא תלמיד חכם ,צריךשיחלה עצמו עליו ,כמו שעשה דוד המלך ע"ה (ברכות יב.):
רבן יוחנן בן זכאי ,אמר שלום לכל אדם ,ולא הקדימואדם שלום לעולם ,ואפילו נכרי בשוק (ברכות יז.).
לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות (כתובותיז ,).כלומר ,להתבונן כפי הצורך.
יש להתאמץ מאד בשבתות וחגים לשמוח ולשמח אתהנזקקים ,ולחשוב עליהם תמיד (זוה"ק פ' יתרו דף פח.).
מצוה לדאוג בערב יום הכיפורים להאכיל את הילדים,ולהזדרז בערב פסח שהתינוקות לא ישנו (פסחים קט.).
גדולי האמוראים היו הולכים לאנשים בערב יוםהכיפורים ,כדי לפייסם ולהשלים עמם (יומא פז.).
-אביי הלך פעם אחת י"ב מילין אחר נער ונערה ,כדי

להצילם מאיסור עריות ,רחמנא ליצלן (סוכה נב.).
רבי אליעזר היה מטפל ודואג לתלמידים בדרשה הגדולהביום טוב ,שיהיה להם איפה לסעוד את סעודת יום טוב (ביצה
טו.):
רבי טרפון היה כהן וקידש שלוש מאות נשים בשנתבצורת כדי להאכילם תרומה (רש"י קידושין עא .ד"ה אחר אחי אמי) .וזה
לשקוד בטובת חבירו.
תלמיד שגלה לערי מקלט גם רבו גולה עמו ,כדי לדאוגלחיי התורה של אותו תלמיד (מכות י.).
שמואל נענש בעולם האמת ,על שלא הקשיב לזעקתאלמנה (שבת נה .).ועליו נאמר :עליונים למטה (ב"ב י.):
דוד המלך ע"ה רצה להרוג את רבו של יואב בן צוריה,על שלא לימד אותו את קריאת התורה בצורה הנכונה (ב"ב כא.).
רבי ינאי נזהר מאד בעץ שנטעו בחצירו ,שלא להזיקלשכנים ,ולא להפריע להם כלל (שם ס - ).ממש לשקוד בטובת
חבירו.
-רבן גמליאל מלמד אותנו שתפקיד ציבורי הינו עבדות

דוגמאות מחז"ל

שמתמלא שמן ,יש להזיז למקום אחר כדי
שיתפנה המקום לכדים הנוספים .ואומר על
כך רבנו הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א,
בספרו "דרך שיחה" ,שהנביא הקדוש אלישע
מלמד אותנו שגם דברים פשוטים שהם עצה
טובה ,יש לומר כדי לעזור לשני)10( .

חיזוק באמונה לאחרים
ויש כאן רעיון נוסף ,מי שמחזק ,תומך,
מסייע ,מרגיע ומשמח את כולם ,הוא מחזק
בהם את האמונה בהשגחה פרטית ,בכך
שמרגישים בלבם רצון להודות לה' יתברך
על כך ,בכל פעם .וכשזה להיפך ,גורמים
לטענות ,חס ושלום .נמצא שהשגחה פרטית
של בין אדם לחבירו ,מחזקת אותם בהשגחה
פרטית של בין אדם למקום.
ושמעתי פעם לפני ארבעים שנה ,ממורנו
ורבנו ועטרת ראשנו הגאון הצדיק רבי שריה
דבילצקי שליט"א ,שכאשר הוא היה אברך
צעיר ואושפז בבית-חולים ,הראשון שהגיע
לבקרו היה רבנו מופת הדור החזון איש
זיע"א  -ממש ממש לשקוד בטובת חבירו.
ובוודאי שזו זכות גדולה לראש השנה,
כשיודעים לדקדק בכך .וזה בבחינת המעביר
על מידותיו ,מעבירין לו על כל פשעיו (ר"ה
יז .).והמשנה ברורה בשער הציון (סי' תרו ס"ק
ח) מבאר ,שלמעלה בשמים דנים מדה כנגד
מדה ,ומוחלין לו אף על העבירות במזיד,
ע"ש .וזה בבחינת השגחה פרטית משמים ,על
מי שעושה ודואג על השגחה פרטית שבארץ.
והלוואי שנזכה לכך.

 -לשקוד

ואינו שררה ,כי יש בזה עול של רבים
בטובת חבירו.
רבה היה מתייחס לחזן שאמר פעמיים "אמת ,אמת"בקריאת שמע (ברכות יד.):
רב יהודה התייחס לאורחים כאשר שמע שמברכיםהמוציא ,ואמר" :מה זה צי צי שאני שומע"? (ברכות מב .ע"ש).
מעשה בחסיד אחד שהוכיח אדם שהיה מטנף את רשותהרבים (ב"ק נ.):
רב כהנא הכה בחזקה מוסר אחד שרצה להלשין עלהיהודים למלכות של גויים (ב"ק קיז.).
כיצד דאגו גדולי תנאים ואמוראים לעשות מעשה ,כדישלא לפגוע בתלמיד מסוים (סנהדרין יא.).
רב אמי סילק תלמיד מבית-המדרש ,על שגילה סודשהיה לפני עשרים ושתים שנה ,והיה בו לשון הרע (שם
לא ).לשקוד בטובת חבירו .כתוב בפסוק "בנפול אויבך אל
תשמח" ,כלומר ,אל תהיה אדיש!
(הוריות י):

בית ההוראה
שע"י מורנו הרב

מורנו הרב שליט"א14:30 - 13:00 :
אברכים המוסמכים ע"י מורנו הרב23:00 - 14:30 :

03-5011150

שליט"א

(שלוחה )5

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס03-5011125 :
או במייל Info@haravrabi.co.il :או באתרwww.haravrabi.co.il :

שאל את הרב
לומר לחזן" :בכבוד ,"...כדי לזרזו להתחיל בחזרה
שאלה :בזמן שיש לחץ והזמן קצר ,האם מותר לרמוז
לחזן להזדרז בתפלתו ,וכן לומר לו לאחר סיום העמידה
"בכבוד ,"...כדי שיתחיל את החזרה ,בעוד שעדיין יש
הרבה מתפללים שעדיין לא סיימו את תפלת הלחש
שלהם?
תשובה :לא כדאי! אין זה תפקיד טוב לעורר ולזרז
את החזן ,כי עצם המהירות בתפלה הוא דבר חמור מאד,
וזאת משום שצריך להתפלל כמונה מרגליות ממש,
כידוע (ועי' כה"ח סי' צח ס"ק ב) .וכן יש להזהר גם שלא לבלוע
נקודה! (משנ"ב סי' צג ס"ק ב).
וכן במנין פועלים כשהזמן מצומצם ,עליהם להתאמץ
ולהקדים את זמן התפלה מאשר למהר ולהלחץ בכל זמן
התפלה .ולכן כשעדיין לא סיימו עוד כמה אנשים את
תפלתם ,אין לזרז את החזן ,ויש בזה זיכוי הרבים גדול.
וכידוע ,תפלת הלחש צריכה להמשך לכל הפחות
שבע דקות (אור לציון) ,ויש הנוהגים תשע דקות (הגר"ש דבליצקי
שליט"א) ,ויש נוהגים שלש-עשרה דקות (בעל שבט הלוי זיע"א).
ובפרט בשבתות וימים טובים ,שמצוה להאריך בתפלה
כמה שיותר.

מי הוא הראוי להיות מורה לבר-מצוה?
שאלה :האם ראוי למי שאינו אברך ,אלא עובד ולומד,
להיות מורה לבר-מצוה?
תשובה :העיקר בזה ,שצריך שיהיה למורה יראת
שמים (עי' יור"ד סי' רמה סע' יז) .וכמובן שיהיה בקי בדקדוק
ובהגוי נכון .ועוד ,שיוסיף לתלמיד אהבה למצות הנחת
התפלין ,יכוון אותו בהמשך הדרך לבית הכנסת לשמוע
שיעורי תורה ויחזקו במצות כיבוד הורים .העושה כן,
הוא מורה מצוין! וכאשר חסר למורה את הידע בדקדוק
יסודי בקריאת התורה ובתפלה ,אסור לו להתעסק בכך.
ויש לדעת שזו אחריות כבדה מאד על המשרתים בקודש
 -להעמיד תלמידים לתפארת ישראל.

לכבד את החתן בר-מצוה בהקמת ספר-תורה
שאלה :יש הנוהגים לכבד את חתן הבר-מצוה בהקמת
ספר-תורה  -מעת פתיחת ההיכל ועד הולכת הספר
לתיבה ,האם זו הנהגה טובה?
תשובה :בימינו חתן הבר-מצוה נראה עדין וחלש,
ואינו יודע כיצד עושים הקמת ספר-תורה ,ולכן פעמים
שהספר-תורה כבד מאד לחתן הבר-מצוה ,וזה מסוכן
מאד .ומשום כך עדיף שלא לתת לילדים הקמת ספר-
תורה ,אלא די בעלייה לתורה ,וקריאה בתורה ,וזה מצוין.
וכמובן שאם הגיע תאריך הלידה שלו במדויק ,והוא
יודע להתפלל בדקדוק והגוי נכון ובקול רם ,יכול להיות
גם חזן ,וזה עדיף על מצות הקמת ספר-תורה .וכידוע,
שיש מקומות שחששו שספר -התורה לא יפול ,חס
ושלום ,וכן לא עשו הקמת ספר-תורה כלל (כה"ח סי' קלד
ס"ק טו).

הוצאת הגומיה משער הראש בשבת,
והצמה מתפרקת מאליה
שאלה :האם מותר להוציא את הגומיה מקליעת שער
האשה (צמה) בשבת ,והיא תתפרק מאליה?
תשובה :כידוע ,שאסור להסתרק בשבת גם במברשת,
משום שרואים תמיד על המברשת שערות שנתלשות,
ויש כאן איסור תורה .וכן אסור לקלוע השער כעין
"צמה" ,משום שזה דומה לבנין בשבת ,וכן אסור לפרק
את ה"צמה" משום סותר (עי' משנ"ב סי' שג ס"ק פב-פו).

ומסתבר שמותר להוציא את הגומיה מקליעת השער,
ומעצמה היא מתפרקת ,והרי זה כעין פסיק רישא
שנעשה בגרמא ,והבן (ועי' יבי"א ח"א סי' כא).

היגוי נכון בסליחות
שאלה :אצלנו נוהגים לכבד באמירת הסליחות אנשים
נוספים שיאמרו "ה' מלך וכו' ,ה' ימלוך לעולם ועד" ,והם
מנגנים במלעיל במקום במלרע ,מה עושים?
תשובה :עדיף שלא לכבדם באמירה שיש בה אזכרת
שם שמים ,וניתן לכבדם בפיוטים אחרים שבסליחות.
וכמובן שאם ניתן ללמד אותם להגות נכון ,הרי זה מצוין.
אולם יש לעשות כן בעדינות ,כדי שלא לפגוע בהם.
וכידוע ,שבאזכרת שם שמים אסור להאריך בניגון בראש
המלה או באמצעה ,אלא רק בסוף המלה ,דהיינו באותיות
"נָ י" וקשה לבאר כן בכתיבה .והניגון המקורי והחזק ,הוא
זה ששומעים בסליחות הנאמרות מפי החזן היקר הר"ר
משה חבושה הי"ו ,והוא הניגון התורני ,ששם שמים
מלרע ולא מלעיל וגם לא מהאמצע .ומרן רבינו זיע"א
(יבי"א ח"ו סי' ז ס"ק ו) האריך בזה ,ומובאים שם כמה פוסקים
אשר מגנים מאד את אותם חזנים שאינם מדקדקים .ויש
להזהר ביודי"ן שלא לבלוע יו"ד אחת ,ולכן יש להפסיק
ולהפריד בין יו"ד של השם "נָ י" ליו"ד של "ימלוך".

אמירת "השם עמכם" לפני ברכות התורה
שאלה :האם חייב העולה לתורה לומר לפני ברכות
התורה את המלים" :השם עמכם"?
תשובה :אין חובה ואין צורך (עי' כף החיים סי' קלט ס"ק לה).
ובפרט שיש כאלו המזכירים שם שמים ממש במשפט
זה ,וזה דבר לא טוב ,משום שאין כאן פסוק ולכן צריך
כוונה .ועדיף להתחיל "ברכו את ה' המבורך" בקול רם
ובכוונה ,וזה מצוין.
ומכאן גם לניגונים שעושים בזמן הקמת ספר-תורה
 בקריאת הפסוקים "גדלו לה' איתי"  -שלא להזכיר שםשמים במלעיל .וכן גם שלא לחזור פעמיים על אותה
מלה .ועדיף לסיים במלים" :תורת אמת נתן לנו ,ברוך
אשר בחר בנו" ,ולא במלים" :על פי ה' ביד משה" ,משום
שיש כאן שם שמים וצריך לכוון ,ואסור לחזור פעמיים
ללא תועלת (ועי' יבי"א ח"ו סי' ז).

שינה בראש השנה
שאלה :בראש השנה אני קם בנץ החמה ,ומאד קשה
לי שלא לישון בצהריים ,מה אפשר לעשות?
תשובה :עצה טובה למעט באכילה בסעודת היום.
אמנם נכון הדבר ,שראש השנה הוא יום טוב ,ומצוה
לאכול ביום זה אף בשר ויין ,ומפורש כן בהלכה:
"אוכלים ושותים ושמחים" (שו"ע סי' תקצז סע' א) .אולם מפורש
שם גם שלא יאכל כדי שבעו ,כלומר ,שימעט באכילה
וירויח בכך שלא יהיה ראשו כבד עליו .וכידוע ,שהמאכל
גורם לשינה (יומא יח .).ורבינו הראשון לציון שליט"א למד
מכאן ,שמותר לעשות "תענית הראב"ד" גם בראש
השנה! (עי' בילקוט יוסף שם).
ומכאן גם לציבור הנשים ,שאסור להן להכין השלחן
לאחר סעודת הבוקר ביום הראשון של ראש השנה ,וכן
אסור לבשל ,ואסור להדיח כלים לצורך הלילה ,אלא רק
לצורך היום טוב הראשון בלבד .וממילא כאשר מסיימים
את סעודת היום טוב ,ויש זמן בשעות הצהריים עד
השעה שבע בערב ,שהוא זמן צאת הכוכבים ,שרק אז
ניתן להתחיל להכין לסעודת הלילה של היום השני ,מה
עושים כל היום? ובכן ,למי שקשה לו ,הוא יכול לישון
מעט ,ומי שיכול ביום הראשון שלא לישון ,משום שיש

ביום זה דינא קשיא ,ישבו כולם ויקראו תהלים  -הגברים
בבית-הכנסת ,והנשים בבית  -בדבקות עצומה .ודבר
זה עושה רעש גדול בשמים  -לשנה טובה ,ברוחניות
ובגשמיות.

ברכת "מזל טוב" בתאריך לידה לועזי
' שאלה :הגיע יום ההולדת הלועזי של אבי ,האם
לברכו ב"מזל טוב" ,או שעדיף לחכות לתאריך העברי?
תשובה :כמובן שעדיף לברך את אביך ברכת "מזל
טוב" בתאריך העברי ,שהוא היום האמיתי שבו הוא נולד.
אולם אם כל המשפחה ,שלדאבוננו אינם מבינים בתאריך
עברי אלא רק בתאריך לועזי ,וכעת כולם חוגגים לאביך
בתאריך הלועזי ,בודאי שאסור לך להתעלם ,וגם אתה
צריך להשתתף איתם בשמחת אביך ,ולהתייחס אליו
ולברכו ב"מזל טוב" ,ויש בזה כיבוד הורים גדול ,ואשריך!
(ועי' יבי"א ח"ג יור"ד סי' ט).

ספר תורה ספרדי בכיסוי בד כמנהג יוצאי אשכנז
' שאלה :ספרדי הרוצה לתרום ספר-תורה לבית-
כנסת ספרדי ,אלא שדא עקא ,הוא רוצה שהכיסוי יהיה
מבד כפי מנהג אחינו האשכנזים ,ולא מונח בתוך ארגז
העשוי מעץ כמנהג הספרדים ,האם מותר לעשות כן?
תשובה :אסור לשנות ממנהג הספרדים הנוהגים
להניח את ספר-התורה בתוך ארגז מעץ .ויתכן שהתורם
והציבור שבבית-הכנסת עוברים בזה על איסור של "וְ ַאל
ּתֹורת ִא ֶּמָך" (משלי א ,ח) .ועוד ,שהשולחן עליו מונח
ִּתּטֹׁש ַ
הספר-תורה ,מקבל דין של תשמיש קדושה ונעשה אף
הוא קדוש ,כיון שהספר-תורה מונח עליו ישירות .מה
שאין כן כאשר הספר-תורה מונח בתוך ארגז מעץ ,שאז
השלחן נחשב לתשמיש של תשמיש ,שזה קל יותר ואינו
מקבל קדושה .ועוד ,שלא כל הספרדים יודעים להגביה
ספר-תורה של אחינו האשכנזים ,ויש חשש חס ושלום
שהספר יפול .ולכן לא כדאי להיכנס לכל זה ,ויש לתורם
הנכבד לתרום את ספר-התורה כאשר הוא מונח בתוך
ארגז מעץ ,וכמנהג הספרדים (ועי' כה"ח סי' קנד ס"ק כב).

שאלמנה או גרושה תלווה את הכלה
לחופתה
' שאלה :בחורה רווקה או אשה אלמנה או גרושה,
המבקשות ללוות את הכלה ביום חופתה ,האם להיענות
לבקשתן ,או שעדיף להימנע מכך ,משום שאין זה סימן
טוב לכלה?
תשובה :אין להימנע מכך כלל ועיקר ,ואדרבא ,אם
הכלה תתן לרווקה ללוותה לחופה ,זו סגולה נפלאה שגם
הרווקה תזכה להינשא ולִ בנות בית בישראל .וכן הוא
לגבי האלמנה ,הרי זו מצוה גדולה לשמח אלמנה ,ובפרט
אם היא האמא של הכלה ,שבזה מקיימת הכלה גם מצות
כיבוד הורים .ולכן אין למנוע מכל אלו ללוות את הכלה
לחופתה ,ובזכות החסד העצום הזה שעושה הכלה עמהן,
תזכה להצלחה גדולה בכל מעשה ידיה.

הדרכה למשודך ומשודכת
' שאלה :האם מותר למשודך ומשודכת לנסוע
יחד ברכב ,ומה ההנהגה הנכונה לגבי פגישות ודיבורים
בטלפון?
תשובה :לגבי הנסיעה ברכב ,עדיף שעד החתונה,
המשודכת תשב בספסל האחורי של הרכב .ולגבי
פגישות ודיבורים בטלפון ,ניתן לדבר בטלפון כפי
הצורך ,ולהפגש פעם אחת בשבוע.
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אנחנו מקבלים
על עצמינו בלי נדר

לרפואת מורנו
הרב חיים בן שרה שליט"א
בתוך שאר חולי עמו ישראל

להתחזק במצוות

''אהבת ישראל''
ואהבת לרעך כמוך ממש!

גם למי של
בראש שלנו
גם למי שלא
מכבד אותנו
ל-כ-ו-ל-ם

"אלול" מלהיב ומרגש

הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה ,מורי ורבותי!
ישנם כאלה שיחסם לחודש אלול שלילי ,כואב ודוחה .הם אומרים:
"יש חודש בשנה שבו אני צריך להיזכר בכל הדברים הרעים שעשיתי,
להצטער עליהם ,לחשוב על כך שהיה עדיף שלא אעשה אותם ,ואפילו
לפרט את החטאים שלי .לא מתאים לי! הייתי מעדיף במקום זה שחודש
אלול יהיה כמו כל שאר החודשים של השנה – מה שמתאים לי אני
עושה ,מה שאני יכול להתחזק אני מתחזק ,ומה שלא ,יש לי קצת נקיפות
מצפון ,אבל לא יותר מזה .למה לייחד חודש שלם לכל הרע שטמון בתוך
לבי?" .זו התחושה של אנשים מסוימים.
ומה התחושה האמתית שאמורה להיות?
שמעתי המחשה שאיני יודע מי המקור שלה ,והיא כדלהלן :פעם
אחת ...היה אדם אחד ...שהיה 'קבצן' במקצועו ,ורגליו בצקו מכתותי
רגלים לצורך קיבוץ הנדבות .יום אחד ,כאשר עמד הוא במרכז הצומת
וקיבץ מהנהגים פרוטות ,עצר לידו רכב שרד .ואז פתח הנהג את החלון
ואמר" :אני לא יכול לראות אותך בלי נעלים ,אולי אתה רוצה שארכוש
לך נעלים חדשות?" .אמר לו ההלך" :אני מתנצל ,אך אין נעלים שעונות
על המידה שלי ,מאחר והן בצקות כבר מרוב הליכה" .אמר לו הנהג:
"אין בעיה! אם רק תרצה ,במקום זה נרכוש לך רכב שלא תצטרך ללכת
הרבה ,ואז מכל מקום שאתה אמור להגיע למקום אחר בכדי לקבץ
נדבות תוכל לעשות את זה על ידי הרכב שארכוש לך" .אמר לו הקבצן:
"בשמחה רבה".
"איזה רכב אתה רוצה?" ,שאל הנדיב" .איני יודע ,אני צריך לבחור",
ענה הקבצן .אמר לו הנדיב " :והיכן ניפגש בכדי לבחור?" .וכאן אמר
לו העני את שמה של סוכנות הרכבים היוקרתית ביותר בעיר ,ושמחר
בעשר בבוקר הוא מבקש מהנדיב להתלוות אליו לשם ,ואז יבחר את
הרכב שימצא חן בעיניו.
הנדיב ,עם כל הפליאה שבדבר ,הסכים ,והגיע איתו למחרת לאותה
סוכנות יוקרתית .כאשר הגיעו למקום ,פונה ההלך לסוכן המכירות
ומבקש את "הרכב היקר ביותר שקיים פה" .סוכן המכירות מציג בפניו
רכב מהנדירים בתחום ,והוא מאשר בניד ראש את הרכישה.
ביציאה מהסוכנות אומר ההלך לנדיב" :איזו חכמה זו להביא לי רכב
אם אין לי כסף לביטוחים ולדלק?" .אומר לו הגביר" :צודק ,גם ביטוחים
ודלק עלי" ,וכאן הוא מעניק לדלפון דלקן ותשלום מראש לביטוח.
ביציאה אומר העני לנדיב" :מה אני יכול לגמול לך על זה? איזו טובה
אני יכול להעניק לך על הטובה הגדולה שעשית איתי?" .אמר לו הגביר:
"אני לא צריך דבר ,אולם אם פעם 'אתקע' ואצטרך 'טרמפ' ,תרשה לפנות
אליך בכדי שתיקח אותי למחוז חפצי" .אמר לו העני" :בשמחה רבה ,אני
חייב לך את החיים שלי ,אני חייב לך את כל הרכב הזה ,ברור שאגיע".
יום אחד נוסע העני ברכב והנה הוא רואה את הגביר עומד על
המדרכה .הגביר זיהה את הרכב ,ירד לכביש וסימן לעני שיעצור לו
כמסוכם .העני מיהר לאשתו שהתחייב לה טיול ברכב המפואר ,ולא
התאים לו לעצור לאנשים נדיבים ככל שיהיו ,ולכן לא רק שלא עצר,
אלא אף הדף קלות את הנדיב בכנף הסלון הממונע .הנדיב שלא התכונן
לכך ,נפל על המדרכה ונחבט קשות ,כאשר משם הוא מובהל על ידי
אמבולנס לבית החולים.
למחרת ישב העני עם עצמו ,חשב על מה שעשה ,הרגיש שזה היה
מוגזם והחליט להגיע לבית החולים בכדי לבקש סליחה מהנדיב .הוא

נכנס לבית החולים ,בירר היכן חדרו של הנדיב ,נכנס לחדרו ,ואמר" :אני
רוצה לבקש את סליחתך על מה שקרה אתמול".
נעצור כאן ,ונשאל :מה כל אחד מאיתנו היה עושה אילו היה הוא
אותו נדיב פצוע השוכב במיטה בבית החולים ,עם שברים בכמה מקומות
אסטרטגיים ורגל מונפת באוויר ,ומגיע עני בוגדני שכזה ומבקש 'סליחה'?
האדם הכי הגון שבינינו היה יכול לומר" :אני סולח ,בתנאי שיותר לא
אראה את פרצופך מכאן ועד לאחר מותך" .אדם הגון פחות היה שולף
מילים ואולי אף עושה מעשים הרבה יותר בוטים.
מה תאמרו על אותו נדיב אילו הוא היה אומר לו" :תשמע ,לא רק
שאני סולח לך ,אלא אני גם שם לב שכבר עברו שנתיים מאז שהענקתי
לך את הרכב ,ומן הסתם הוא כבר לא חדש כמו בעבר .בוא נקבע בימים
הקרובים ,כשאשתחרר מבית החולים ,להיפגש בסוכנות הרכבים ואני
רוצה להעניק לך רכב חדש"? היינו מבינים שהעני הזה היה אמור למות
מבושה מתגובת הנדיב.
אבל מה אתה אומר על כך שהקדוש ברוך הוא מביא לך יום יום ושעה
שעה חמצן לנשימה ,רמ"ח אברים ושס"ה גידים ,ולאשה רנ"ב אברים.
מזין ,מפרנס ,נותן לחם לאכול ובגד ללבוש ,מעניק את כל האפשרויות
שבעולם בכדי שיהיה אך ורק טוב ,ואנחנו עם אותם איברים ואותם
שרירים ואותן עצמות הולכים ופוגעים בריבונו של עולם ועושים
עבירות .זה לא מזעזע? זה איום ונורא!
ולא עוד ,אלא שאנו באים בראש השנה ובכיפור ואומרים" :ריבונו של
עולם ,מתחילה שנה חדשה ,תן לנו שנה של ברכה ,שנה של הצלחה,
שנה של בריאות .שנה של 'מרצדס חדשה' בשביל להתחיל את השנה
בקלות" ,זה הגיוני? ברור שזה לא הגיוני .אבל מה? אנשים חיים בצורה
כזו שמונים ותשעים שנה וזה נראה לה כבר סביר .זה הגיוני ,הקדוש
ברוך הוא אמור לסלוח .מה קורה פה?
אם אנחנו מבינים את זה ,אנחנו אמורים להבין ש'אלול' הוא לא עונש,
אלא מתנה .משום שהסיכוי שאדם מן היישוב היה סולח לך על עוול
שאתה עושה במתנה ש'הוא' הביא לך ,הוא אפסי .ומגיע הקדוש ברוך
הוא ואומר" :באותה מתנה שאני הבאתי לך ואתה חטאת לי ,זו הסיבה
שבגללה אני רוצה להביא לך את המתנה הזו מחדש .להעניק לך עוד
שנה של שפע ,עוד שנה של בריאות ,עוד שנה של פרנסה טובה ,עוד
שנה של משפחה ,עוד שנה של זיווגים ,עוד שנה של ילדים .את הכל
תקבל ממני .ומדוע? כי ביקשת סליחה".
כלומר ,שאין חודש שהוא מתנה גדולה ,יותר מחודש אלול .ואין מתנה
יותר גדולה מראש השנה ,יום כיפור ועשרת ימי תשובה.
אבל מה? שים לב טוב .כל זה נכון כלפי שמיא ,כלומר ,כלפי השמים.
אתה אומר" :זה נכון ,אני מבין שה' עשה לי טובה שאני צריך לחשוב על
הדברים הרעים שעשיתי בכדי לפתוח דף חדש ,וזו מתנה עצומה .אבל
עדיין ,לכאורה ,אני אישית סובל מהחודש הזה .נכון שהסבל הזה גורר
בעקבותיו שנה חדשה ויפה ,השתכנעתי שהחודש הזה לטובתי ,אבל הוא
עדיין חודש של סבל".
וכאן החכמה להבין ,שלא רק שהוא לא חודש של סבל ,אלא שעד
החודש הזה היית חי בסבל ,ומהיום אתה הולך לחיות באושר .ומה
הכוונה? אין אדם שעושה דבר רע ולא מרגיש 'רע' עם הרע שהוא עשה.
כלומר ,נקיפות מצפון ,בלשוננו .הנפש האלוקית שנמצאת בגופו של כל
אדם ,ושאפילו בבהמה היא קיימת ,שהרי זה מה שמבדיל בין פרה חיה

> המשך בעמוד הבא
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שנה טובה

זה מוצר הנמצא על המדף,
ו נ י תן ל ר כ ו ש א ו תו
רק שהוא לא נרכש בכסף...
רוצים לדעת איך בכל זאת זה ניתן לרכישה?

שלחו אלינו את המילה "שנה טובה"

בוואטסאפ למס'+972-55-6688008 :

לקבוצות צרפו את המס':
+972-55-6688001

לקו החיזוק היומי העולמי,
חייגו+972-52-7680007 :
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משפחות ברוכות
יסעדו סעודת חג ברווח

המשך > "אלול" מלהיב ומרגש
> המשך מעמוד קודם

למתה ,היא הנפש שגורמת לנקיפות מצפון .גם לביאה שטורפת כבש
היא עושה את זה בשם הצדק ,כי הגורים שלה רעבים .היא לא רואה את
הכבש בתור עוד בעל חיים שנהרג.
באותה מידה ,האדם שעושה עבירה – בין אם הוא חוטא כלפי בוראו
ובין אם הוא חוטא כלפי חברו – בנפש שלו יש עכשיו נקודה שחורה
שגורמת להרגשה רעה .גם אם הוא לא מודע לה ,היא נמצאת אצלו
ומפריעה לו בתת המודע .וככל שיש יותר נקודות שחורות כאלה ,שלוות
הנפש נעלמת.
אין אדם שלא מודע לעצמו שיכול להסביר מדוע אין לו שלוות נפש.
הוא יכול לומר לך" :קשיי פרנסה" ,הוא יכול לומר" :בעיות בריאותיות".
אבל זה לא נכון ,כי קשיי פרנסה ובעיות בריאותיות אם אתה לא אשם
בהם ,לא גורמים להפרעה לשלוות הנפש .מה גורם להפרעה לשלוות
הנפש? רק מה שאתה אשם בו ,כי אז יש לך נקיפות מצפון ,ואתה אומר:
"למה עשיתי כך? אם הייתי מתנהג אחרת ,זה לא היה קורה" .ממילא עד
חודש אלול צברת בין עשרות למאות ואלפי נקודות שחורות שכאלה,
ואתה סובל מהן .מהיום יש לך חודש שלם לנקות נקודה אחר נקודה.
לפנות להקדוש ברוך הוא ,להתוודות על אותו חטא ופשע שביצעת,
לבקש סליחה ,להתחייב לעזוב אותו ,ומאותו רגע הנקודה השחורה הזו
לא רודפת אותך.
כלומר ,שחייך למחרת יום כיפור יפים הרבה יותר מאשר חייך בערב
חודש אלול .כי בלי קשר למתנות שאתה מקבל לכבוד השנה החדשה,
השלת מעליך כמות אדירה של נקודות שחורות שמכבידות הרבה יותר
ממשקל של טון על הנפש שלך.
מה שאומר שהמתנה שנקראת "חודש אלול ועשרת ימי תשובה" ,היא
לא רק מתנה רוחנית אלא גם מתנה גשמית ,כי מהיום אתה חי יותר.
שהרי ככל שאדם חי בתוך חטא ופשע ,הוא סובל הרבה יותר.
"ּפן־
בפרשתנו ,פרשת ניצבים ,אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראלֶ :
אֹו־ׁש ֶבט ֲא ֶׁשר לְ ָבבֹו פֹנֶ ה ַהּיֹום ֵמ ִעם ה'
ֵ
אֹו־אּׁשָ֞ה אֹו ִמ ְׁש ָּפ ָחה
ִ
יֵ ׁש ָּבכֶ ם ִאיׁש
ֹלקי ַהּגֹויִ ם ָה ֵהם ֶּפן־יֵ ׁש ָּבכֶ ם ׁש ֶֹרׁש ּפ ֶֹרה רֹאׁש
ת־א ֵ
ֹלקינּו לָ לֶ כֶ ת לַ ֲעבֹד ֶא ֱ
ֱא ֵ
ת־ּד ְב ֵרי ָֽה ָאלָ ה ַהּזֹאת וְ ִה ְת ָּב ֵרְך ִּבלְ ָבבֹו לֵ אמֹר ָׁשלֹום
וְ לַ ֲע ָֽנה .וְ ָהיָ ה ְּב ָׁש ְמעֹו ֶא ִ
ֹאבה
ת־ה ְּצ ֵמ ָֽאהֹ .לא־י ֶ
ִֽי ְהיֶ ה־ּלִ י ּכִ י ִּב ְׁש ִררּות לִ ִּבי ֵאלֵ ְך לְ ַמ ַען ְספֹות ָה ָרוָ ה ֶא ַ
ל־ה ָאלָ ה
ֹלח לֹו ּכִ י ָאז יֶ ְע ַׁשן ַאף־ה' וְ ִקנְ ָאתֹו ָּב ִאיׁש ַההּוא וְ ָר ְב ָצה ּבֹו ּכָ ָ
ה' ְס ַֽ
ת־ׁשמֹו ִמ ַּת ַחת ַה ָּׁש ָֽמיִ ם .וְ ִה ְב ִּדילֹו ה' לְ ָר ָעה
ּומ ָחה ה' ֶא ְ
תּובה ַּב ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה ָ
ַהּכְ ָ
ּתֹורה ַה ֶּֽזה" (דברים
תּובה ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
ִמּכֹל ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ כֹל ָאלֹות ַה ְּב ִרית ַהּכְ ָ
כט ,יז-כ).
על המילים "למען ספות הרווה את הצמאה" נאמרו על ידי הראשונים
והאחרונים חמישה פירושים ,לא פחות .הפירוש המרכזי והשייך לענייננו
ביותר ,הוא פירושו של הרמב"ן .אומר הרמב"ן מה זה "למען ספות
הרווה את הצמאה"? מה זה "רווה" ומה זה "צמאה"? אדם ששתה הרבה
מים נקרא "רווה" .אדם שחסר לו מים נקרא "צמא"" .ספות הרווה את
הצמאה"" ,הרווה" מסמל על האדם שלמרות שאין לו תאווה כבר כי הוא
רווה מרוב עבירות ,עדיין מחפש הוא עבירות חדשות .לעומתו" ,הצמא"
הוא האדם שחסר לו ומתוך חיסרון ותאוות הוא מגיע לאותן עבירות.
אומר לך הקדוש ברוך הוא ,אל תחשוב שהאדם הרשע שממלא את
תאוותיו כאשר הוא צמא ,יפסיק אותן כאשר הוא יהיה רווה .אלא להיפך,
ככל שהוא ימלא את תאוותיו בזמן הצמא ,כך כאשר לאחר מכן הוא יהיה
רווה ,הוא ייצר תאוות נוספות  -שים לב טוב  -שאין לגביהן צמא.

והכל בזכות
התורמים היקרים
מחזיקי התורה!

הרב אליהו רבי ראש הכולל
כלומר ,אתה רואה לפעמים אנשים שעושים עבירות שאתה לא
מצליח להבין מה השורש של התאווה הזאת .אתה אומר" :איזו תאווה
מוזרה זו! זה לא הגיוני!" .אומר לך הרמב"ן ,אתה יודע איך הם הגיעו
לתאווה הזו? כאשר הם היו צמאים לתאוות הגיוניות ו'נורמאליות' הם
לא עצרו את עצמם ,הם הלכו וטרפו אותן .התאווה לטרוף נשארה,
"אבל די ,כבר קיבלת את כל התאוות ההגיוניות" ,מה קורה לאדם? הוא
מתחיל לייצר תאוות לא הגיוניות ,כדי שיהיה לו אחרי מה לרדוף.
המילים "נטיות" או "מבנה נפשי בעייתי" או "היגיון הפוך" ,הם מילים
שבאות לחפות על התאווה המקורית .לא התגברת על תאווה הגיונית,
תעבור לתאווה לא הגיונית.
כלומר ,אם במבט ראשון היה נראה למי שמתגבר על התאווה שמי
שלא מתגבר על התאווה נהנה ,הרי שהוא רואה שלא רק שהוא לא נהנה
בגוף התאווה שהוא מייצר בתחילת דרכו ,אלא אפילו לאחר מכן הוא לא
נהנה ,והראיה שתמיד הוא מחפש משהו חדש ולא הגיוני ,משום שהוא
לא יצליח לעולם להשקיט את נפשו.
נּובים יִ ְמ ָּתקּו וְ לֶ ֶחם
"מיִ ם־ּגְ ִ
וזהו שאמר שלמה המלך ברוב חכמתוַֽ :
ְס ָת ִרים יִ נְ ָֽעם" (משלי ט ,יז) .וזוהי הדוגמא המדהימה והנפלאה עליה סיפרנו,
אם מגיע אליך אדם ואומר" :יש לי פה כוסית יין אחרונה שנשארה
מהכתרתו של נפוליאון ,ובניסי ניסים הכוס הזו לא יין נסך ...אבל
היא היין הטעים ביותר בעולם ,אין משקה טעים יותר ממנו .וכל מי
שהיה בהכתרה של נפוליאון ושתה מאותו יין ,העיד על עצמו שמרוב
שהטעם היה מדהים ומשכר לאחר מכן הוא לא הצליח ליהנות משום
משקה שבעולם" .האם תשתה מהכוסית הזו או לא? אם אין לך שכל
תשתה ,למה? כי מיד לאחר מכן לא תוכל להנות לא מ"קוקה קולה",
לא מ"קינלי" ,לא ממיץ ענבים תירוש ,לא מיין יבש וכל שכן וקל וחומר
לא מכוס מים .אבל אם אתה יודע שהכוסית הזו הולכת להרוס לך את
החיים ,מה תאמר? "לא רוצה לשתות אותה".
זה בדיוק הרעיון של "מים גנובים ימתקו" .מי שהלך ונהנה ממים
גנובים ,הרס לעצמו את החיים עם מים רגילים .כל מים שהוא לא יגנוב,
לא יהיו טעימים בעיניו .והחמור ביותר הוא ,שגם אם הוא תמיד יגנוב
הוא גם לא יהנה ,כי תמיד הוא יחפש את התאווה החדשה מעבר לשגרה.
אם המים הגנובים יהפכו להיות חלק מהשגרה ,מיד יצטרך תאווה חדשה
שהיא יותר גדולה אפילו מהשגרה הנוכחית אליה התרגל לאחרונה.
זה אומר שאנו מבינים ,שהמתנה העצומה והגדולה שקיבלנו באלול,
בראש השנה וביום כיפור ,ככל שאתה זוכה להתגבר על התאוות
'ההגיוניות' ,אתה שומר על שלוות נפש ועל הנאות צרופות יום יום ושעה
שעה .ואילו בחוסר התגברות על התאווה ,אתה מייצר את שתיית המים
המלוחים עליה כתבו ספרי המוסר ,שרק מצמיאים יותר וגורמים לאדם
לרצות מים מלוחים שוב ושוב עד אשר כרסו מתבקעת.
יזכנו ה' יתברך להבין עד כמה החודש המדהים והנפלא הזה ,הוא
חודש שנוצר אך ורק לטובתנו .ולהיות שמחים ומאושרים בו ,וכך
למצות את טובו .ויקויים בנו החזון" :לא היו ימים טובים לישראל כט"ו
באב וכיום הכיפורים" (תענית כ"ו ע"ב) ,בכל המישורים ,בכל המובנים ובכל
האפשרויות .ונזכה להנחיל זאת לבנינו ,שיזכו בימים אלו לקום בוקר
ובוקר מאושרים ושמחים יותר מהרגיל ,על הזכות העצומה שנפלה
בחלקם להיות בתקופה מיוחדת זו של השנה.
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