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פרשת וילך תשע"ט.

נוסח הוידוי שלוש מלים בלבד
הרמב"ם )רפ"ק מהלכות תשובה( מלמד אותנו על מעלת 
"חטאתי,  בלבד:  מלים  שלוש  ולענין,  קצר  הוידוי, 
חטא  כל  על  הרמב"ם,  ומוסיף  פשעתי".  עויתי, 
וביקש  ופייס  ושילם  בין אדם לחבירו,  גם  שעשה, 
ממנו מחילה ומחל לו, צריך גם לומר וידוי לפני ה' 
יתברך, עיין שם. כלומר, כאשר הזיק ממון חבירו, 
לעולם  מועד  אדם  הנזק,  כל  משלם  בשוגג,  אפילו 
צב.(,  )שם  הנפש  ועוגמת  הצער  על  ומפייסו  כו.(,  )ב"ק 

ואחר כך וידוי לפני ה' יתברך. ומכאן לומדים חז"ל 
הקדושים, כל עבירה של בין אדם לחבירו, יש בזה 

גם עבירה של בין אדם למקום, והדברים נוראים!
אין קשר בין וידוי לחזרה בתשובה

שאומר  ה"ח(  פ"ק  תשובה  )הלכות  מהרמב"ם  משמע 
וכך  שם.  עיין  חטאנו",  אנחנו  "אבל  הוידוי  עיקר 
של  האמירה  עצם  ומכאן  ס"ג(.  תרז  )סי'  הרמ"א  פסק 
הוידוי "חטאתי" כמו שאומר "טעיתי", הרי זה עיקר 
הוידוי. ומשמע גם שצריך לומר כל פעם וכל שעה 
שנכשל, ולא להמתין לתפילה הסמוכה ולא להמתין 
לחזרה בתשובה, אלא בראש ובראשונה לומר וידוי. 
ָעִׂשיָת  ֱאֶמת  "ִּכי  ובזה שמרשיע את עצמו, בבחינת 
ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו" )נחמיה ט, לג(. כלומר, ה' יתברך אמת, 
התורה אמת, קיום המצוות אמת והיסורים אמת, וזה 
"חטאתי",  וכשאומר  הרשענו.  אנחנו  כי  לנו,  מגיע 
הרי זה מצדיק את ה' יתברך ומרשיע את עצמו. וזה 
וידוי דברים ויש כאן מצות עשה )רמב"ם מהלכות תשובה 
פ"א ה"א(. וזה לא קשור ממש לחזרה בתשובה שלימה.

מהו חזרה בתשובה?
"חוזר בתשובה", פירושו שלאחר אמירת הוידוי 
רוחניות.  בהשגות  להיות  מתחיל  הוא  הלב  מכל 
העלייה  עצם  ולהתקדם.  להתעלות  מתחיל  כלומר, 
המעשיות  וההנהגות  לכך  והשאיפה  הרוחנית 
שעושה לעצמו מכאן והלאה, הרי זה בעל תשובה. 
ולכאורה אדם צדיק ומושלם שנכשל בעבירה, נכון 
שמהרהר ועושה וידוי, כמו על כעס וגאוה וכיוצא 
באלו, אבל לא ניכר עליו החזרה בתשובה, כי הוא 
תמיד בעלייה רוחנית, בבחינת "בני עליה" )סוכה מה:(. 
וצריך לומר שבאמת היסוד בזה על פי מה שמבואר 
א,  )שער  גירונדי  יונה  לרבינו  "שערי תשובה"  בספר 
אות יא(, שכאשר נכשל באופן חד פעמי, כלומר פעם 

לו  עצם הוידוי כבר מכפר  אחת בעבירה מסוימת, 
יג(.  כח,  )משלי  ְיֻרָחם"  ְוֹעֵזב  "ּומֹוֶדה  בבחינת  לגמרי, 
עצמו  הוידוי  אז  רב,  זמן  בחטאו  שנמשך  מי  ורק 
חלש מאד, כי עדיין יש בו שורשים קשים ונוראים 
של עבירה מסוימת, ואיש כזה לפני הוידוי מהרהר 
בתשובה ומתקן מעשיו על ידי לימוד מוסר וחשבון 
יצא  שבאמת  מרגיש  וכאשר  והתבוננות.  הנפש 

מתוקף העבירה, רק אז יאמר וידוי וזה מצוין.

צדיק גדול חוזר בתשובה, כיצד?
זה, יתכן צדיק מסוים אשר יש לו מעלות  ולפי 

לא  עדיין  הכעס  מידת  אבל  ויראה,  בתורה  רבות 
וכן,  ו:(.  גיטין  )עיין  ביתו  בתוך  אימה  ומטיל  מתוקנת 
הגאוה הורסת אותו והוא יודע שהוא בבעיה קשה 
כט.(,  )מגילה  מום"  "בעל  לו  קוראים  שחז"ל  ויודע 
ועדיין לא מתגבר. וכן תאות אכילה וכן תאות ממון 
וגם כל מיני בעיות, ויכוחים וקפידות למיניהם של 
בין אדם לחבירו שעדיין צדיק זה או איש חרדי זה 

טרם מצליח להתגבר עליהם.
הגיע למקום  ונהדר  יום בהיר  ובסיעתא דשמיא 
שאותו  במקום  והדרשן  והמגיד  והחכם  מסוים, 
צדיק שמע ממנו דברי תורה וחיזוק במיוחד על בין 
אדם לחבירו, לא על כשרויות למיניהם ולא על כל 
מיני חומרות למיניהם. ושמע מהחכם בדברי תורה 
שיתכן לעבור על איסורי דאורייתא ממש בין אדם 
זה  הדין  משורת  לפנים  לעשות  ואפילו  לחבירו 
בר  בר  רבא  במעשה של  פג.  ב"מ  וכן  ל:  ב"מ  בגמ'  )עיין  מדאורייתא 
להיות  מאד  מאד  ודקדק  בתשובה  חזר  ומאז  חנה(, 

מהדרין מן המהדרין בין אדם לחבירו. ובעל תשובה 
זה יכול כעת לומר וידוי להודות ולהתוודות לפני ה' 

יתברך, "ּומֹוֶדה ְוֹעֵזב ְיֻרָחם".

הסגולה הגדולה
בעולם  ביותר  הטובה  הסגולה  שזו  ראיה  ומכאן 
ולהתעלות  ולהדר  ולהחמיר  ולהיזהר  לדקדק 
אדם  בין  של  מצוות  על  בשנה  שנה  ולהתקדם 
לחבירו. וכמובן, שזה לא חכמה להיזהר ולהתעלות 
בין אדם לחבירו על אלה שעושים לו כבוד ויודעים 
להחניף לו, ובמקרה כזה אין סיבה לשנוא ולהקפיד, 
זה לזה. אלא העבודה הגדולה  אז פשוט שאוהבים 
צריך שתהיה בין אדם לחבירו כאשר חבירו מבזהו 
בישין,  מרעין  מיני  כל  ועוד  נגדו  ומסית  ומשפילו 
רחמנא ליצלן. ובאופן כזה מתפלל להצלחתם לשנה 
טובה והצלחה ושאר הברכות שבתורה. וזה הניסיון 
והעבודה לקדש שם שמים ולהתפלל עליהם לשנה 
באהבה  ומרבה  מתקדם  והוא  ה'.  ולקידוש  טובה 
ומשיב טוב תחת רעה, ובודאי זה עושה בשמים רעש 

גדול מאד.

המעביר על מידותיו מעבירין ממנו כל פשעיו
ומפורש בגמרא )ר"ה יז.(, כל המעביר על מידותיו, 
מעבירין ממנו כל פשעיו. כלומר, כאשר אדם נפגע 
בכוונה  כן  עושה  והמעליב  והפוגע  קשות,  ונעלב 
תחילה, במזיד ובמרד להציק לו על לא עוול בכפו, 
נהיה  שהכל  שלימה  באמונה  מאמין  הזה  והנעלב 
בדברו, הכל מהשמים, ומוחל וסולח מכל הלב. ויותר 
מזה, גם מתפלל ומכוון עליהם בתפילה לשנה טובה, 
ואין יהודי אחד בעולם אשר הנפגע הזה מקפיד עליו, 
זה נקרא "מעביר על מידותיו" ומקבל שכר מהשמים 
באותו רגע ומעבירין ממנו כל פשעיו. כלומר, גם 
עבירות שעשה במזיד מוחלים וסולחים לו מהשמים 

מידה כנגד מידה )עיין משנ"ב בשעה"צ סי' תרו סק"ח(.

קושיה חזקה מאד מאד
בנושא  מאד  מתאמצים  כאשר  הגדול  והפלא 

להיות  ולפעמים מבקשים  מהדרין  שיהיה  הכשרות 
קידוש  בזה  עושים  ובודאי  המהדרין,  מן  מהדרין 
ה'  עבודת  וגם  שמים  כבוד  כאן  ורואים  גדול  ה' 
בדרגות גבוהות, והכל חומרא בעלמא. ולא מוכנים 
לסמוך על היתרים ועל עיקר הדין ועל פוסק גדול 
לסמוך  שניתן  ידוע  אשר  מובהק,  הוראה  ובעל 
אשר  לחבירו,  אדם  בין  ומאידך,  לכתחלה.  עליו 
שנכנסים  יתכן  לענין,  קשור  אשר  ופרט  פרט  כל 
כמו  נוספות  לעבירות  וחשש  תורה  איסור  לחשש 
"ֹלא ִתֹּקם" )ויקרא יט, יח(, "ֹלא ִתֹּטר" )שם(, "ֹלא ִתְׂשָנא" 
)שם שם, יז(, "ֹלא תֹונּו" )שם כה, יז(, וכן הפסוק: "ְוָעִׂשיָת 

ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב" )דברים ו, יח(. וזה כמו משחק באש. וזה 
של  הבטחה  וגם  בכשרויות  מהמהדרין  יותר  הרבה 
זוכה  וגם  כל פשעיו".  "מעבירין   – הקדושים  חז"ל 
שמאמין  העולם  לכל  ומראה  שמים  שם  ומקדש 
דוד  כמו  בלבד,  מהשמים  שהכל  שלימה  באמונה 
המלך ע"ה שאמר על שמעי בן גרא: "ה' ָאַמר לֹו ַקֵּלל 
חסידים  למצוא  מאד  וקשה  י(.  טז,  ב  )שמואל  ָּדִוד"  ֶאת 
וזה  לחבירו.  אדם  בין  של  בעניינים  מעשה  ואנשי 

פלא פלאות באמת, קושיה חזקה מאד מאד.

השכל וההיגיון מאשרים זאת
ובעומק יותר, להגיע להשגה הזאת ניתן על ידי 
שמתבונן תמיד שהתפקיד שלנו לקדש שם שמים, 
שלימה  אמונה  וכן  בעולם,  שמים  כבוד  להרבות 
אלו  ומחשבות  נתנהג.  כיצד  מהשמים  ניסיון  שזה 
מביאות כח תמיד למחול ולסוח ולקדש באמת שם 
הבטחה  הכל  ועל  ורגע.  רגע  כל  מצוה  וזה  שמים. 
מה' יתברך, אשר הכל קצוב מראש השנה עד ראש 
השנה )ביצה טז.(. כלומר, כל הכבוד, כל ההצלחות, כל 
ההנאות, כל הפרנסה, כל צורכי הגוף הגשמיים, הכל 
קצוב מראש השנה. אז בודאי שלא יתכן נזק, הפסד, 
צער, חולשה או כל בעיה אחרת, אלא אדרבא יש 
של  קמיע  יתברך,  ה'  של  קמיע  גדול,  קמיע  כאן 
)וקוראים  מיכה  מהנביא  כן  שלמדו  הקדושים  חז"ל 
פסוקים אלו בהפטרה של יום הכיפורים(, וזוכים בכך לשנה טובה 

ומבורכת ברוחניות ובגשמיות.

זה  כי  ופחד,  ובראש השנה צריך להיות בחרדה 
קובע לכל השנה, ולפעמים לכמה שנים )עיין משנ"ב סי' 
תקצא סקי"ד(. וכל השנה מצוה להיות אדיש ורגוע ועובד 

ה', ולא מתרגש ולא נבהל מכלום, אלא מתרגש ונבהל 
אך ורק מהתורה, מהמצוות, מעניית קדיש, קדושה 
ו"ברכו". ובראש השנה להיות בחרדות גדולות, כי 
זה קובע לכל השנה. וכשיש קבלות טובות של בין 
אדם לחבירו, זה שווה מיליונים יותר מכל ההידורים 

שבעולם. ויש להתבונן בזה מאד מאד.

נפש  חשבון  לעשות  לכולנו  מומלץ  בסיכום: 
כדי להגיע להשגות גדולות באהבת ישראל וכולנו 

בהצלחה לשנה טובה, והלואי שנזכה לכך.

המשא המרכזיסגולה טובה לשנה טובה – בדוק ומנוסה!
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א

גיליון מס': 243 פרשת: וילך, שבת שובה שבת קודש ו' תשרי תשע"ט )15 בספטמבר 2018(
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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

ר"תיציאהכניסה

תל-אביב
ירושלים
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שלום כיתה א'
להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

2

שלום וברכה, מורי ורבותי!
כולנו מכירים את המשפט: "שלום כיתה א'". מהיכן אנו מכירים? מכיתה א'. בינינו, אף לא זוכר 
את כיתה א', אבל עם השנים הזכירו לנו את זה. הילד שיוצא מהבית לגן מתלהב עד לב השמים, 
וכשהוא גדל יותר והוא הולך לבית הספר, הוא מתלהב עוד יותר. כשהוא גדל יותר ומגיע לישיבה 
קטנה, ומשם לישיבה גדולה, ומשם לחתונה ועד לזקנותו הוא עובר תחנות רבות, ובכל אחת מהן הוא 

חש גדול יותר, מצליח יותר ומיוחד יותר.
 העניין בתחנות הללו, שיש בני אנוש שהן בונות אותם ויש כאלו שהן הורסות אותם. ילד שאומר: 
"בבית ספר לא הולך לי. בישיבה קטנה אני אהיה בחור רציני" זה אותו ילד שבישיבה קטנה אומר: 
"מיום שאני אגיע לבר מצוה אני אהיה  והקטנים שאומרים  גדולה אתם לא תכירו אותי".  "בישיבה 
מספר אחד", "כשאני אתחתן יהיה לי בית משלי, פינה משלי". אחרי זה מתחילים להגיע ילדים והוא 
ואז תראה שאני אהיה האברך  בלילה,  אותי  להעיר  יפסיקו  להפריע,  יפסיקו  יגדלו,  "הילדים  אומר: 
מספר אחד בעולם". כשהם גדלים כבר צריכים לדאוג להם לחתונה, ואז הוא אומר: "רק אני מחתן 

אותם ואני נהיה מושלם".
 זה אדם שמוצא את עצמו בגיל שמונים אומר: "תכננתי שיום אחד אעשה משהו, אבל כבר היום 

אין לי כח לכך".
 לעומתו, יש אחר שלוקח כל התחלה והופך אותה באמת לדף חדש. אפילו ה"כיתה א'", אם מחנכים 
ִיּפֹול  'ֶׁשַבע  נפלתי, קמתי,  והוא אומר: "מהיום אני לא עושה טעויות.  זו התחלה חדשה.  נכון,  אותו 
ַצִּדיק ָוָקם' )משלי כד, טז(, אבל אני אף פעם לא הולך להתחיל משהו חדש על דעת ליפול. אני מתחיל על 

דעת להצליח".
 כשהוא מגיע לישיבה קטנה, בשבילו זו התחלה חדשה להיות מוצלח יותר מבית הספר. ישיבה 
גדולה בשבילו זו התחלה חדשה להיות מוצלח עוד יותר. כשהוא מתחתן, הוא כבר לא מתחתן על תקן 
"לא הלך לי עד היום, אולי מעכשיו ילך", לא! אלא "הלך לי מצוין, ומעכשיו הולך להיות יותר טוב, 

כי התכניות שהיו לי הן כאין וכאפס לעומת התכניות שיש לי לחיים החדשים".
 הקדוש ברוך הוא נתן לנו במהלך השנה הרבה מאד התחלות. ארבעה ראשי שנים הם )ר"ה ב' ע"א(. 
ארבע פעמים בשנה יש ראש השנה. מעבר לכך בכל חודש יש התחלה של חודש חדש, כל שבוע 
להתעורר  כדי  לא  הזדמנויות,  לכם  מביא  "אני  אומר:  הוא  ברוך  הקדוש  חדש.  שבוע  של  התחלה 
באיחור ולבכות על מה שהיה, אלא יש לך התחלה חדשה, תתחיל. תמחק את כל מה שהיה, ותתחיל 

מהיום ברגל ימין".
 אדם עם שכל שמבין מה זו התחלה חדשה ואיזה כח יש לה, לא מחכה לראש השנה. אמנם בראש 
השנה הוא עושה את הקפיצה השנתית הגדולה שלו, אולם גם לאחר ראש השנה, מבחינתו כל ראש 

חודש זו התחלה חדשה, כל שבוע זו התחלה חדשה, "השבוע הזה אני ממצה את כל היכולות".
 אם הוא פיקח עוד יותר, כל יום בשבילו זו התחלה חדשה. "קמתי בבוקר, לא משנה מה היה 
אתמול, אני לא אומר: 'השבוע הזה כבר נשרף, בדיוק כמו שאני לא אומר החודש הזה כבר נשרף ולא 

השנה הזו נשרפה', אלא אני לוקח כל אחד מהימים החדשים ואומר 'היום זה יום חדש'".
 הגענו ליום חמישי. יום חמישי זה כבר היום האחרון של השבוע. הגענו כבר ליום שישי שהוא 
אפילו לא נקרא "יום" בימינו, וזה פשע לא לקרוא ליום שישי "יום". הוא אומר: "השבוע כבר שרוף, 

בוא נתחיל מיום ראשון דף חדש". לא! "היום יום חמישי, היום יום שישי, זו התחלה חדשה".
 מי שמצליח להבין את העניין ולחנך את עצמו "לאכול" את זה טוב, הוא גם בנוי לעשות את 
זה בכל שעה! לפתוח בכל שעה עגולה התחלה חדשה. הוא יכול לשבת בישיבה בכולל או בעבודה 
ולומר: "התחלתי את היום ברגל שמאל, ומתשע עד עשר זה לא היה זה. בעשר תהיה התחלה חדשה".
שיא  חדשה.  התחלה  זו  דקות  עשר  שכל  לקבוע  יכול  הוא  לזה,  עצמו  את  יחנך  באמת  הוא   אם 
השיאים של הרמה הזו היא להגיע למצב שאתה בכל רגע מתחיל מחדש. כלומר, אין כזה מושג שמשהו 

שהתאכזבתי ממנו נסחב איתי ביחד עוד כמה דקות. מהרגע! התחלתי התחלה חדשה.
 אני בעיצומו של שיעור תורה ונרדמתי. השיעור הזה נשרף? לא! הרגע התעוררתי, ומעכשיו אני 
מקשיב במאה אחוז. התחלתי את סדר הלימוד, שקעתי בכוס נס קפה יותר מדי. דיברתי עם חבר 
שסיפר על הצרות שלו, וכבר גלשנו לשמוע את הצרות של כל השכנים שלו. אני לא אומר: "הלך 
הסדר היום", אני לא אומר אפילו: "הלכה השעה הזאת". במקום זה אומר: "מהשניה הזו אני מתחיל 

התחלה חדשה".
 האסון שהורג כל "ההתחלה החדשה", הוא המילה: "ממחר". כי לומר "ממחר" זה בדיוק כמו לומר 
"משבוע הבא", וזה בדיוק כמו לומר "משנה הבאה". כי זה הזן שאומר: "אין לי כח להתמודד עכשיו עם 
ההתחלה החדשה, אני מעדיף לקבוע לה תאריך יעד מאוחר יותר". כשאתה קובע תאריך יעד מאוחר 
יותר, אתה נשאר אותו אדם שלא רוצה ולא אוהב שינויים. מעדיף במקום להילחם לדחות את הרגע 
של המלחמה. אם אתה דוחה את רגע של המלחמה, אין הבדל אם דחית את הרגע לעוד יום או לעוד 
שבוע, כי אתה תקום מחר בבוקר בדיוק כמו שהלכת לישון אמש בלילה בתור האדם שמעדיף לדחות 
את השעה החדשה שלו. אף אחד לא שינה אותך אתמול, כי גם אתמול היית אותו אחד שדוחה, וכך 

תהיה מחר.
 זה בדיוק כמו אלו שאומרים: "יש לי פה רשימה של דברים לבצע, בעוד שבועיים אתפנה ואעשה 
אותם". אתה מדבר איתו אחרי שנתיים, ואתה רואה שהוא לא עשה אותם. הוא כביכול "נשבע" שהוא 

יעשה אותם בעוד שבועיים, אז כל בוקר הוא אומר: "עוד שבועיים".
 יש לזה שם מקצועי, קוראים לזה בעגה של חכמת הנפש: "דחיינים". הפתגם המאפיין את אורח 
חייהם הוא: "אל תדחה למחר את מה שניתן לדחות למחרתיים". כי אם אפשר לדחות לעוד יומיים, 

למה תעשה את זה מחר? תחכה, תעשה את זה ביום אחד".
 הרעיון שעומד מאחורי האנשים הללו הוא דבר אחד בלבד: "עצלות". זו עצלות להילחם ולפתוח 
דף חדש, זו עצלות להאמין שאני מסוגל ולהתחייב בעקבות כך להתחיל לבצע, זו עצלות להתאמץ 

ולומר "אני רוצה מעכשיו באמת לעשות משהו שעד לרגע זה לא עשיתי".

 ליעב"ץ - רבי יעקב עמדין זצ"ל וזיע"א - היה שמש שתפקידו היה להיכנס אליו כל עשר דקות 
ולהזכיר לו שעברו עשר דקות. הוא פותח את הדלת ואומר לרב: "עברו עשר דקות". פעם אחת אדם 
אחד ניסה להיכנס לרב שלא בשעות קבלת הקהל. הוא שמע את השמש של היעב"ץ אומר לו: "עשר 
דקות עברו, כבוד הרב", כל עשר דקות מפריע לו. הוא ניסה להיכנס בכח לעקוף את השמש, והרב 
אחז בזקנו והמשיך ללמוד. האורח אמר לשמש מה שראה ושאלו מה פשר אחיזתו של הרב בזקנו שלו? 
השיבו השמש: "הרב רמז לך, תראה כמה שערות לבנות יש לי. אין לי זמן, אני חייב להמשיך ללמוד".
 לכולנו "נחמד" כשמישהו מגיע, שואל שאלה סתמית ומפריע באמצע הלימוד או העבודה, לגלוש 
איתו יחד לשיחה בת עשר דקות או חצי שעה, ואז לומר: "אח! נשרף לי היום". למי שיודע לומר על 
כל רגע "יש לי התחלה חדשה", גם אם הוא נכשל ופצח בשיחה עם מישהו, אחרי דקה או כמה דקות 
הוא יודע לעצור אותה. זה לא בהכרח שהוא אמור לסיים את השיחה איתו, כי אם הוא מגיע למסקנה 
שהמשוחח הוא אדם שבור הזקוק לשיחה הזאת, ימשיך לשוחח אותו, כי אם באמת זה עכשיו רצון 
ה', אתה עושה את זה באהבה ובאותה התלהבות של הלימוד שלך, כי עכשיו ה' רוצה אותך שתקשיב 
ליהודי שבור שאין מישהו אחר שישמע אותו חוץ ממך. אז בין אם אתה באמצע הלימוד ובין אם אתה 
באמצע העבודה, אתה עוזב את הכל ומתפנה אליו. אבל ברגע שכבר ראית שהוא יצא מהבעיה, או 

שהבנת שטעית והוא ממש לא בבעיה, הרגע עליך לעצור את זה.
 "ֶׁשַבע ִיּפֹול ַצִּדיק ָוָקם" )משלי כד, טז(. כבר עוררנו בעבר על כך שלכאורה ניסוחו של הפסוק מוזר. 
אם אנחנו היינו מנסחים את הפסוק, מה היינו כותבים? "שבע יפול חכם וקם". שהרי אם אתה מבחין 
באדם שנופל וקם ונופל וקם, איך תקרא לו – צדיק או חכם? אתה אמור לקרוא לו "חכם", כי יש לו 
את השכל הדרוש לנסות שוב ולא להישבר. התשובה היא – שלקום מנפילה ולהתחיל התחלה חדשה 

לא נובע מהתגברות על טיפשות, אלא מהתגברות על עצלות, מהתגברות על רשע.
 הצדיק יודע להתגבר על הניסיונות ועל הגוף העכור שמושך אותו לאחור, הוא נלחם ולכן מצליח 
להתגבר. הרשע, לעומתו, זה אותו אחד שאוהב את הכבדות ואת חוסר המעש, ותמיד יש לו אנשים 
שאשמים במצב שלו. אלו השכנים שלו, וההורים שלו שפינקו יתר על המידה, וחמותו ששונאת אותו... 
כולם אשמים, הוא בסך הכל אותו אומלל שנפל לגורל אכזר. אין משהו אחר שההתנהגות הזו נובעת 

ממנו מלבד עצלות!
 הרמב"ם כותב )הלכות תשובה פ"ב ה"ב( שאדם שחוזר בתשובה, אמור להגיע לתחילתה של דרך חדשה, 
ורמתו צריכה להיות גבוהה כל כך "ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם". כלומר, 
ה' מעיד עליו שיותר הוא לא מגיע למצב הזה. "אי זו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו 
ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כח". )שם ה"א(. שאפילו 
אם מגיע לאותו מקום, או לאותה חברה רעה, לאותה עבירה ולאותה רמה של תאווה הוא לא יחזור 

על העבירה הזאת שוב פעם.
ההבדל היחיד בין אדם שמצליח להיפגש באותה עבירה ולפרוש ממנה לבין אדם שלא עושה זאת, 
זו הנקודה של הצדקות, לא הנקודה של החכמה. בנקודה של החכמה מול טיפשות, לא זה ההבדל בין 
אדם שעושה את העבירה לבין אדם שלא עושה אותה, כי הגוף מושך אותו לעשות עבירה והוא מתוך 

צדקות ויראת שמים מתגבר על אותה עצלות ואותה משיכה.
אבל  אחר,  ביום  תהיה  חדשה  שהתחלה  שאומרים  ילדים  אותם  להיות  מושך  שלנו  הגוף  כלומר, 
הצדקות ויראת שמים שאליה אנחנו צריכים לשאוף ולהגיע אמורים לומר לנו שזה יקרה מעכשיו. לכן, 

ביהדות יש כל כך הרבה התחלות.
 זו הנקודה כביכול שהקדוש ברוך הוא אומר לנו: "אני רוצה שתתעוררו כל רגע. אם אתם תהיו 
כאלה אדירים שלא רק בראש השנה או ביום הכיפורים ועשרת ימי תשובה תתעוררו, אלא תעירו את 

עצמכם כל יום, ואם תהיו ברמה גבוהה, אז תעירו את עצמכם כל רגע, זה מדהים".
עכשיו.  עצמו  על  להסתכל  לו  שרע  שטות  עשה  עצמו  הוא  לחילופין  או  בו  פגע  שמישהו   אדם 
לב  שימו  תקין?  חיים  לאורח  ויחזור  רעה  הרגשה  מאותה  יתרפא  שהוא  עד  לעבור  צריך  זמן  כמה 
להגדרה! תלוי עד כמה הוא עצלן. ככל שהוא יהיה עצלן גדול יותר, כך הוא יהיה עדיין עם הפגיעה 
ועם ה'טראומות' והסיפורים הרבה יותר זמן. ואם יתגבר כארי, יאמר לעצמו: "די נו! דף חדש! למה אני 

אעשה את זה בעוד שלושה חודשים ורק אז אתרפא?".
 היה אחד מגדולי ישראל שחמיו הביא לו הרבה מאד כסף, ואמר לו: "תפתח עסק בכדי שתוכל 
ללמוד תורה ביישוב דעת כל החיים". פתח עסק ותוך יום הפסיד את כל הכסף. הוא חזר הביתה 
וסיפר לרעייתו הכל, והתנצל. היא שמעה את זה והתחילה לבכות, והלכה להוריה לבשר להם. היא 
חוזרת ורואה אותו יושב בסלון מול גמרא ולומד, והיא הזדעזעה מההתעלמות והזלזול לכאורה בכספי 
אביה שאבדו. אמר לה: "למה אבא שלך בחר בי לחתן והסכים להשקיע בי כל כך הרבה? כי הוא שמע 
שאני עילוי! מה ההבדל בין עילוי לאדם רגיל? מה שאחרים עושים ביומיים, עילוי עושה בשתי דקות. 
כל הבכי שלך ושל המשפחה שלך עכשיו יארך לפחות יומיים? עשיתי זאת בשתי דקות הראשונות. 
הצטערתי, אכלתי קש, החלטתי שזה נגמר, כי זה כבר לא יעזור לי יותר, ואז התקדמתי הלאה ופתחתי 

את הגמרא שלי מחדש".
 הוא יכול היה בדיוק כמותם להחליט שאורך לו שנה להתאוורר ולצאת מזה. אבל זה לא נכון, אתה 

יכול ברגע אחד לקום ולצאת מזה לבד. זה נכון בגשמיות וזה נכון ברוחניות הפרטית שלך.
 וכך בכל דבר ודבר בחיים. בין במעבר דירה ובין בעבודה חדשה ובכולל חדש וכדומה, כל אלו 
וכיוצא באלו, תהיה צדיק ותשתמש בהם כבר מאותו רגע כמנוף לעליה ולקפיצה. זו הזדמנות לא 

ל"שבע יפול צדיק וקם", אלא ל"אחד יפול צדיק וקם" בעזרת ה' ובישועתו. 
להתחיל  ולהחכים,  להצטדק  העצלות,  של  הצר  האופק  מעל  להתעלות  להצליח  יתברך  ה'  יזכנו 
התחלות חדשות ככל אשר נוכל שאת ויותר, הן בתחילתה של שנת תשע"ט החדשה והן בתחילתו של 

כל יום וכל רגע, ולהנחיל אורח חיים נפלא זה ליוצאי חלצינו ולכל הנלווים אלינו, אמן.
 וברוכים תהיו!
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תורה אחד מהדברים שצריכים חיזוק
בתורה  מצוינת  בישיבה  לומד  אני  שאלה: 
אני   – ובהכל  בשיעורים  בישיבה,  שמים.  וביראת 
אותי  מתסכל  וזה  ומשתעמם  שמתבטל  היחיד 
במיוחד כשעכשיו זמן אלול ואני בשיעור ב' היחיד 
והדרכה,  עצה  לי  לתת  יכול  הרב  אם  שמתבטל. 

אשמח מאד.
תשובה: אם אתה בטלן, זה בעיה קשה. אתה צריך 
הדרכה על מעלת התורה וההתמדה בתורה, ושאיפה 
רוחנית לדפי גמרא ופרקי משנה, ואז תחזור לעצמך 
לפגוש  אשמח  מעלה.  מעלה  ותעלה  רבה  בשמחה 

אותך לאחר חג הסוכות תשע"ט.

כולנו תלמידי של גדולי ישראל שליט"א
ערב,  כולל  פועל  שלנו  הכנסת  בבית  שאלה: 
הליכות,  נעים  בחור  מזמן  לא  עד  עמד  ובראשו 
והעביר שיעורים  ניהל את העניינים במקום  אשר 
בתים.  לבעלי  וגם  ערב  הכולל  לתלמידי  גם 
בשר  מאכילת  הסתייגותו  את  העלה  כשנה,  לפני 
לאכול  שאסור  בטענה  למיניהם  הבד"ץ  משחיטות 
בשר שנשחט בבד"צים הרגילים, ומי שאוכל מהם, 
לקבל  מוכן  לא  כן,  כמו  וטריפות".  "נבלות  אוכל 
שממנו  בלבד  אחד  מאדם  חוץ  אחד  אף  של  דעה 
מקבל, אשר בהשפעתו הולך בדרך זו. האם מותר 
לו להמשיך ללמד ולהעביר שיעורים אצלנו? זקוק 
לתשובה כתובה, כדי שהציבור יקבל תובנה בעניין, 
לכאן  דעות  יש  נעים  בבחור  ומדובר  מאחר  שכן 

ולכאן.
באמת,  הליכות  נעים  בחור  הוא  אם  תשובה: 
כי  מכך,  שיפסיק  להוכיחו  ויש  עליו.  לוותר  חבל 
ואסור  ישראל שליט"א,  גדולי  כולנו תלמידים של 
ולא  לאחרים  כשזה  בפרט  להחמיר,  או  להרהר  לו 
לעצמו. ויש כאן עוון שמצער את עם ישראל. כלל 
לראות  מצב  ובכל  עניין  בכל   – יהודי  לכל  גדול 
קודש  וזה  ישראל,  גדולי  אומרים  מה  ולשמוע 

קודשים.

לבטל שידוך בגלל רצון לשים פאה?
שאלה: שמעתי שמרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל 
כשהמשודכת  השידוך  את  לבטל  שלא  אמר 
מתעקשת על לבישת פיאה. האם זה נכון? וכמובן 
שישכנעה אחרי החתונה שתכסה את ראשה כראוי.
ותלוי  מסובך  ומאד  מורכב  מאד  זה  תשובה: 
בפרטים רבים. ועצה טובה, לא להיפגש עם בחורה 
נפשית  בעיה  של  חשש  יש  כי  ועיקר,  כלל  כזאת 
לרוצה פאה. וכמובן, עדיף שתבוא לחכם בן תורה 
ולה'  הדברים,  חומרת  לה  שיסביר  שמים  וירא 

הישועה.

נטילת ידיים לתינוק
שאלה: מאיזה גיל צריך לעשות נטילת ידיים של 

שחרית לתינוק?

יש  ביד,  ומחזיק  באוכל  נוגע  כאשר  תשובה: 
להתחיל ליטול לו ידיים כמו לגדולים עם כלי שלוש 

פעמים לסירוגין.

עונש לילדים
לילדיהם  לקחת  להורים  מותר  האם  שאלה: 
צעצועים בתור עונש? ומה לגבי צעצועים שהילדים 

שילמו עליהם בעצמם? והאם יש הבדל בגילאים?
עם  להסתדר  יודעים  חכמים  הורים  תשובה: 
הילדים ולא מגיעים לעונשים כאלה עם המשחקים 
שלהם. ורק באופן שיש נזק או סכנה, אז מענישים 
משנה  ולא  הגילאים  משנה  ולא  במשחקים, 

המשחקים.
קירוב  כלומר,  חינוך.  הוא  ביותר  הטוב  העונש 
ונעימות, חיבוקים ונשיקות ודיבורים יפים ותשומת 
את  לנצל  אפשר  ההצלחה.  סוד  וזה  מרובה,  לב 
להם  לתת  וכן,  לילדים.  בזה  וכיוצא  הממתקים 
תפקיד בבית, כמו לשמור על הקטן, לא ללכלך, לא 
לצעוק ולא להכות, והמתנה עבור זה מיני מתיקה 

והרבה אהבה. ועל הכל להרבות בתפילה תמיד.

חשש למראית עין בנעליים שנועלים ביום כיפור
נעליים  כיפור  ביום  לנעול  מותר  האם  שאלה: 
חשש  שיש  או  בד,  במקום  מעור,  שאינן  רגילות 

משום מראית עין?
תשובה: גם נעליים של כיפור הלבנות זה דומה, 
ואין מראית עין. העיקר שהכל גומי, בד ופלסטיק, 

ואין עור כלל ועיקר.

בשר ודגים באותה צלחת
בחברה.  לעובדים  מזון  מגישה  אני  שאלה: 
מצוות  שומרים  שאינם  עובדים  מגיעים  לפעמים 
הצלחת.  באותה  בשר  ומנת  דג  מנת  רוצים  אשר 
האם זה בסדר שאגיש להם את שתי המנות באותה 

צלחת?
ואם  נפרדות.  צלחות  בשתי  צריך  לא,  תשובה: 
אין ברירה, אז להפריד בין הדג והבשר, ולהניח ירק 
או סלט ביניהם, ושלום על ישראל. ומצוה לפרסם 
ולעורר: "על פי הרפואה, אסור לאכול דגים ובשר 

ביחד", וזה ישפיע עליהם.

שוקו לילד בן 14 לפני התפילה
שאלה: האם ילד בן 14 יכול לשתות שוקו בבוקר 
הוא  שם  אשר  תורה,  לתלמוד  הליכתו  לפי  בבית 

מתפלל שחרית?
תשובה: בן 14 זה גדול ולא ילד. ואסור מגיל בר 
מצוה לשתות שוקו לפני התפילה, כי זה חלב. אבל 
מותר לעשות לו שוקו עם מים חמים, באופן שהרוב 

מים ומעט חלב.

אופניים לבנות
שאלה: יש לי ילדה בת שמונה וחצי והיא רוצה 
שנקנה לה אופניים. האם יש בעיה מצד הצניעות?

יכול  וגם  צנוע  לא  לבנות  אופניים  תשובה: 
לקלקל בהמשך כשתהיה כלה בעזרת ה' יתברך. וגם 
באופניים,  ילדים  חינוכי.  לא  וגם  בכבישים  סכנה 
טוב שיהיו  לא  לבנים  וגם  הרחוב,  ילדים של  אלו 

אופניים.

לגשת למבחן בחול המועד
שאלה: אני לומד במכללה ונקבעו לי שני מבחנים 
בחול המועד סוכות. האם אוכל לגשת למבחן בחול 

המועד?
ולא  כללי  כתב  זה  כי  להתיר,  אפשר  תשובה: 
אשורי. ולכוון לשם שמים שיהיה הכל אמצעי למען 

עבודת ה'.

יותר מקורבן
מאד  לי  קשה  הקרים  החורף  ימי  מאז  שאלה: 
לקום בבוקר לתפילה, וגם כתוצאה מכך אני מאחר 
מאד  משתדל  שאני  פי  על  אף  וזאת,  לעבודה. 
לישון בשעה סבירה. אפשר לקבל בבקשה ממורנו 
לתפילת  בזריזות  לקום  כיצד  עצות  שליט"א  הרב 

שחרית?
ולהבין  הנושא  את  ללמוד  יש  ראשית,  תשובה: 
בבוקר  המשכים  של  מעלתו  היא  גדולה  כמה 
כל  על  המכפר  קורבן  כמו  ממש  שזה  לתפילה, 
הרי  במלה  מלה  הקורבנות  אמירת  וכן,  העוונות. 
היא מכפרת על כל העוונות )תענית כז:(. וכן, מעלת 
אמירת פסוקי דזמרה, שהאומרם זוכה לגן עדן )שבת 

קיח:(, וכן על זה הדרך.

)פ"ג מ"י(, שינה של שחרית  וכתוב במסכת אבות 
לכך,  ובנוסף  מסוכן.  וזה  וכו',  מוציאה  ושלום  חס 
פ"ד  )שם  עבירה  גוררת  ועבירה  לעבודה,  מאֵחר  גם 
קורבן  שזה  ולכוין  בהשכמה  לקום  יש  אלא  מ"ב(. 

לכבוד ה' יתברך, ובעצם זה יותר מקורבן למבינים! 
)וזה  קרים  במים  דוקא  וידיים  פנים  לשטוף  וכדאי 
בריא מאד לעיניים )עין שבת קח סע"ב((, וזה כעין קורבן מהודר 

ועושה רעש גדול בשמים. ומפורש בגמרא )ברכות טו.(, 
ידיו, מניח תפילין, קורא קריאת  נוטל  כל הנפנה, 
שמע ומתפלל, כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן 
וכאילו טבל במקוה, עיין שם. והשל"ה הקדוש פסק 

כן למעשה.
ועוד עצה טובה מאד, שלא לאכול ארוחת ערב, 
ֶלֶּבן  קופסת  מספיק  לגמרי.  מיותר  הוא  זה  שדבר 
ישראל. פת  ושלום על  בזה,  וכיוצא  או תפוח עץ 
ישנים  וכאשר  עבירה!  ערבית  פת  מצוה,  שחרית 
עם בטן ריקה, קמים בזמן מצוין. וחז"ל הקדושים 
לבטל  כח  יש  שחרית  שבפת  קז:(,  )ב"מ  אומרים 

שמונים ושלוש מחלות, עיין שם.

 בקול גדול  
 בכל כחו ממש

 ובכל כח כוונתו

 בכוונה גדולה
 בעיניים עצומות
    או מתוך הכתב 
 ובלי להתעסק

   בדבר כל שהוא

 גם כלפי מי שלא
    בראש שלנו

 גם כלפי מי שלא  
    מכבד אותנו

 כלפי כ-ו-ל-ם

במצוות לענות ברכת
לברך

יהא שמיה...
 אהבת

ישראל
להתחזק  אשר 

יצר
אמן 

אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי  עמו ישראל
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