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הקדמה
פרשיות השבוע גדושות בסיפורים מדהימים ,פירושים מאירים ,מדרשים מרתקים,
דברי אגדה מתוקים מדבש והרבה מסרים חשובים שקיבלנו מרבותינו הקדושים .צריך
לדעת שכל אלו לא באו רק כדי לספר לנו סיפורי היסטוריה על מה שהיה פעם
בתקופה שמבריאת העולם ועד כניסת בני ישראל לארץ ,אלא הם באים ללמד אותנו
כיצד לחיות בצורה נכונה וטובה יותר את החיים שלנו כאן ועכשיו.
כל החיים שלנו רמוזים בתוך התורה הקדושה .פרשיות השבוע מביאות לנו מסרים
מהפכניים ודרכי התמודדות לחיים .הן מדריכות אותנו לעבודת המידות ומכילות
מפתחות עצמתיים להמראה רוחנית והתקדמות בחיינו .אם נתבונן בין המלים בפרשה
ונפנים את המסרים שהתורה מחדירה לנו ,נגלה פתרונות לכל בעיות היומיום שלנו,
רעיונות מופלאים ודברים מדהימים שיתאימו בדיוק לרגע הספציפי הזה בחיינו.
חשוב ללמוד את המדרשים ולהבין את פירושי התורה של המפרשים הידועים.
אבל זה לא מספיק לקחת את כל זה בתור חכמה או ידע תאורטי בלבד .חשוב הרבה
יותר לראות כיצד אנחנו נכנסים ומשתלבים בתוך אותם פירושים ומדרשים ,כיצד אנו
לומדים מכאן ומשפרים את חיינו .איך אנו יוצרים מציאות חדשה בצורה מעשית
מאותם מדרשים ופירושים.
לרוב ,אנשים נוטים להתייחס למדרשים כאל סיפורי מעשיות דמיוניים חס ושלום,
ואם עולות קושיות מהפרשה אז חושבים שאולי חס ושלום יש טעות בתורה .אבל
צריך לדעת שכאשר עולה שאלה כלשהי ,דווקא שם צריך לעמוד על העניין ,להתבונן
ולחקור ,ואז אפשר להגיע לתובנות עצומות וללמוד דברים מדהימים ונפלאים ביחס
לחיינו.
השתדלנו ,בסיעתא דשמייא עצומה ,לנסות לקחת נקודות קטנות מתוך פרשת
השבוע שלפעמים קצת מתפספסות ,לפתח אותן ולנסות להתבונן כיצד ללמוד מהן
ישירות לתוך החיים שלנו היום .ניסינו ללמוד מתוך השאלות העולות על הפרשה על
המסרים שעלינו להפנים ועשינו השתדלות גדולה להוריד את הדברים לרמה הפשוטה
והיומיומית ,בשפה פשוטה ובגובה העיניים ,עם דוגמאות מחיי היום יום ,כך שכל
יהודי יוכל להתחבר לתכנים הגבוהים של פרשיות השבוע בצורה פשוטה ,יעילה

וקלה.
אמנם ישנם פירושים רבים לתורה ,ואלו ואלו דברי אלוקים חיים .לא ניסינו
לבוא לבאר את התורה ,להכריע על פירוש מועדף או להמציא פירושים חדשים.
לכל זה בוודאי שאין לנו כוח ויכולת .הדבר ברור שאם דברים מסוימים הכתובים
כאן מתנגשים ח"ו בצורה מסוימת עם דברי רבותינו ,אז הדברים כאן הם בטלים
ומבוטלים מול העוצמות האדירות שאותן כתבו רבותינו הקדושים .רק ניסינו
להוציא לקחים נפלאים שאותם אפשר לקחת מתוך הפרשה ולהכניס אל תוך
חיינו כדי שלא רק נלמד את התורה ,אלא גם נוכל לחיות אותה בכל רגע .לכן
קראנו לספר "מהפרשה לחיינו" ,כי מתוך הנקודות הקטנות שבפרשה ,אנו
לוקחים צידה רוחנית והדרכה מעשית לחיינו.
בנוסף ניסינו מפעם לפעם לרכז מעט הלכות בסיסיות וחשובות הקשורות
לפרשיות .גם כאן בוודאי שלא באנו להכריע בין הפוסקים הגדולים או בין העדות
השונות .רק רצינו להביא למודעות מעשית את עניין ההלכות בצורה כללית,
ובעיקר למתחילים את דרכם שלא מודעים להלכות החשובות שעל כל יהודי
לדעת ולקיים .פעמים רבות אנשים לא יודעים דברים עקרוניים וחשובים בהלכה
וחסר להם את הבסיס .הדברים מובאים בכלליות רבה ,עם דגש על עיקרי
ההלכות בלבד ,בלי להיכנס לפרטי הדינים.
מובן הדבר שישנם חילוקים רבים בין הפוסקים ובעיקר בין המגזרים ,שההלכה
יכולה להשתנות מהקצה אל הקצה .אלא שרצינו לתת טעימה קטנה כדי להוריד
את הדברים לרמה מעשית פשוטה שאותה יוכל כל יהודי להבין ולהתחיל לקיים,
ומשם הדרך פתוחה ללמוד את דברי הפוסקים ,כל אחד לפי רבותיו ומנהגי
אבותיו.
אם ירצה השם נזכה להתחזק מהדברים ולהתעלות למקומות גבוהים מתוך
הדברים המופלאים שנוכל למצוא על ידי התבוננות פשוטה מעבר למלים של
פרשיות השבוע .השם יתברך יאיר את עינינו ויפתח את לבנו.
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פרשת דברים
אין תירוצים ליום הדין
משה רבינו מתאר לבני ישראל את מה שעברו במדבר .כשהוא מגיע לפרשת
המרגלים ,הוא מזכיר להם שהמרגלים ריגלו את הארץ ,לקחו בידם מפרי הארץ ואז
הוא אומר "וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ" (דברים א' ,פסוק כה').
הדבר מאוד תמוה שהרי כולנו יודעים היטב שהמרגלים חזרו והוציאו דיבת הארץ,
אמרו עליה שהיא ארץ אוכלת יושביה והסיטו את לב העם .אז כיצד יתכן שמשה רבינו
מספר כעת שהמרגלים אמרו על הארץ שהיא טובה?
רש"י מפרש שמדובר על יהושע וכלב שאמרו על הארץ שהיא טובה.
אך עדיין יש כאן שאלה עצומה ,כיצד יתכן שמשה כביכול "שכח" את
מה שאמרו עשרה מרגלים וזכר רק את מה שאמרו שני מרגלים? הרי
המעמד של אותם עשרה מרגלים היה עצום ,הם היו הרוב וברור אם כן
שהעם יקשיבו להם .אז מה האשמה על העם כאן? ולמה משה לא טורח להזכיר גם
את מה שאמרו רוב המרגלים ומזכיר רק את דברי שני המרגלים שהיו המיעוט?
צריך להבין שאם כל המרגלים היו אומרים שהארץ אינה טובה ,אז העם יכל לטעון
שהוא היה אנוס .אם שניים עשר ראשי עם נכבדים הולכים לרגל את הארץ וחוזרים
וכולם אומרים שהארץ לא טובה ,אז מה העם יכול לעשות? איך אפשר להאשים
אותם?
זה כמו שכל הרבנים הגדולים יתאחדו ויאמרו לנו שלא כדאי כעת לצאת למלחמה,
אז האם יוכלו להאשים אותנו אם נקשיב להם? הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו ציווה
אותנו להקשיב לקול חכמי ישראל ולא לסור מדבריהם.
אך ברגע שישנם שני מרגלים שאומרים אחרת ,כאן כבר צריך לעצור ולחפש מהו
רצון השם בדבר .במצב כזה מצפים מהאדם להפעיל שיקול דעת ולחשוב בהיגיון מהי

האמת .פה כבר אי אפשר לטעון שזה היה אונס ,כי האמת הוצגה בפניהם ורק היו
צריכים להתבונן בדברים ולחתור לאמת.
ולכאורה ,אפשר לטעון שיחיד ורבים הלכה כרבים ,ואז יוצא שהעם נהג בסדר
שהלך בעצת המרגלים .אך כל זה מדובר כאשר אין אפשרות לדעת את רצון השם
האמתי ,שהרי כאשר אנו מודעים לרצון השם כל זה לא שייך.
משה רבינו מנהיג הדור היה בצד של יהושע וכלב ,אם כן כולם יכולים לדעת
היטב מה רצון השם ולא הולכים על פי הרוב במקרה כזה .אף אחד למשל לא
יוכל לטעון שהוא ראה שרוב העולם הם גויים שלא נימולים ולא מקיימים מצוות,
אז הוא הגיע למסקנה שהלכה כמותם .כאן אנחנו יודעים היטב את ההלכה ולא
שייך בזה רוב.
הולכים אחרי הרבים רק כאשר חסר לנו ידע ולא כאשר אנו יודעים מהי
האמת .רוב העולם אינם חושבים ולרוב עושים שטויות ודברים חסרי תועלת.
אבל כאשר ישנם אנשים שכן עושים דברים מועילים ,אז בכוחו של כל אחד להבין
שזו האמת .מספיק אפילו מיעוט קטן של אנשים שהולכים בדרך האמת כדי
שנוכל למצוא אותה.
וכך הדבר פועל גם בתוכנו .ישנם דברים שנראים לנו כעת ככוחות מנוגדים זה
לזה .לפעמים אנחנו חושבים שיש מלחמה בתוכנו בין הטוב לבין הרע .אבל
האמת היא שהרע כלל לא קיים .אין לו שום מהות .זהו שקר מוחלט .כל התאוות
שנראות לנו מהותיות ,כל היצרים שבוערים בנו ,הכל חסר חשיבות
לחלוטין .זה רק נראה כמשהו בעל משמעות ,אבל אין לזה שום
קיום.
הדבר דומה לקבוצת חברים שלוחצת על אחד החברים לעשות
מעשים גרועים .הם מספרים לו כמה כדאי לו לגנוב ,משבחים את יכולות
הפשיעה שלו ומפעילים עליו לחצים רבים .אם לא יסכים לשתף פעולה ולפשוע,
אז הם יוציאו אותו מהחבורה.
וכך יום אחר יום מתכננים את הדברים ,חוזרים על שיטות הפעולה ומספרים
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לו סיפורים מרגשים ממש שקונים את לבו .הוא מרגיש אחד מהחברה ולאט לאט
משתכנע ומשתף פעולה .לבסוף הוא מבצע פשיעה כלשהי ,ולרוע מזלו הוא נתפס
על ידי המשטרה.
לאחר שלוקחים אותו לחקירות הוא יכול לספר להם ששכנעו אותו ,שהוא כלל
לא רצה לעשות את זה ,שהחברים שלו הם שיזמו הכל ושאין לו חלק בזה .אבל
כל התירוצים לא יעזרו לו .אותו אדם ייענש על כך בזמן שחבריו ייעלמו מהשטח
ללא שום עקבות.
פתאום אותו אדם מבין שהאחריות מוטלת עליו בלבד .שאותם חברים עם
אותם סיפורים בכלל לא חלק מהתמונה ואין להם שום משמעות .הוא נשאר לבדו
להתמודד עם הדין.
אי אפשר להאשים את היצר הרע או את הסביבה ,כי בסופו של דבר אנחנו
בעצמנו ניאלץ להתמודד עם המציאות ועם הבחירות שלנו .אנשים חושבים שהם
יכולים לעשות כרצונם ולבסוף יתרצו תירוצים .הם חושבים שיוכלו לשכנע את
בית הדין למעלה ,או שהקדוש ברוך הוא יסלח להם ,או שכולם יחשבו שהם
צדיקים ביחס לחברים שלהם וכו’ .אבל כל אלו דברים חסרי כל בסיס .אדם נאחז
בשקרים כדי להרגיש טוב עם עצמו ,הוא מעדיף לעשות מה שנוח בלי לחשוב,
אבל בסוף הוא יצטער על כך.
בסוף כולם מגיעים לבית דין של מעלה .וכעת לוקחים הכל בקלילות ,זורמים
עם החברים ,מתפתים לעצת היצר ,ותמיד חושבים שכבר נצליח להסתדר שם
למעלה .יש תירוצים .יבינו אותנו .אבל אז רואים שהכול היה שקר ,פתאום
החברים נעלמים ,היצר הוא עצמו בא להעיד נגדנו ואנחנו נשארים לבד .כי הכל
היה הצגה רק כדי לתת לנו ניסיון ,אבל באמת היה לנו כוח לבחור בטוב.
אנשים אוהבים להתלונן ולהאשים .הרי הם נולדו למשפחה כזו ,זה בגלל
ההורים ,בגלל החברים ,בגלל הסביבה ,בגלל הנסיבות וכו’ .הם מרגישים נחמה
בזה שכולם עושים עבירות ,שכולם לא מתנהגים יפה ,עד שזה כבר הפך לשגרה
וכאילו מרגישים שזה בסדר.
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אבל באמת שום תירוץ לא יעזור .כי בין כל הדברים הגרועים והמרחיקים
מעבודת השם ,יש גם מעט דברים טובים .וכי יש אדם שלא יודע מה זה בית
כנסת? וכי יש אדם שלא שמע על התורה? וכי יש אדם שלא יודע שיש אנשים
יראי שמיים שומרי תורה ומצוות?
ואמנם כל אלו הם מיעוט שכמעט ולא מצוי בחייו ,אבל יחד עם זאת מספיק
שהוא נתקל בהם מפעם לפעם כדי לעצור לחשוב ולהתבונן .יש דרך חיים שונה
לחלוטין מזו שהתרגל אליה ,אז כיצד יתכן שיתעלם מזה ולא יחשוב על זה כלל?
משה רבינו משמיט את הדברים של עשרת המרגלים ,כיוון שאין להם משמעות.
העם חושב שהוא יכול להיאחז בדברים ,וכך להאשים את המרגלים שהסיטו
אותם ולהתחמק מאשמה .אבל משה רומז להם שזה בלתי אפשרי להתחמק
מאשמה ,כי אין לאותם עשרה מרגלים שום משמעות.
העם לא יכול להאשים את המרגלים כי העם עצמו הוא שעשה את הבחירה
בסופו של דבר .גם אם עשרה מרגלים אומרים דבר מסוים ,וגם אם כל העם מאמין
ומסכים לדבריהם ,עדיין ישנה בחירה לכל אדם למחות וללכת בדרך האמת.
מסביבנו יש המון שקרים חסרי טעם ,ואין שום סיבה שנתייחס אליהם ברצינות
ונכניס אותם לחיינו .אם החלטנו להתייחס לאותם שקרים ,זו בעיה שלנו .ביום
הדין יראו לנו את כל השקרים של חיינו ולא נוכל לטעון שום דבר .נבין שאף פעם
לא הייתה להם ממשות וזה רק אנחנו שבחרנו לא בסדר.
הדבר דומה לשוטרים סמויים ,שמשכנעים אדם לעשות איתם עסקה אסורה או
פשע כלשהו .וכך לאט לאט הם לוחצים ומשכנעים ,עד שהאדם משתכנע .ואז
מגיע רגע האמת ותופסים אותו .אז אותו אדם מתחיל לתרץ שהם
שכנעו אותו ,ושהם שותפים לפשע וכו’ ,אבל אז מסבירים לו
שהכול היה מבוים .הכל היה שקר .ורק הוא עצמו סיבך את עצמו
ושום תירוצים לא יתקבלו .החברים שלו עצמם הם שמעידים נגדו.
כך אדם מקבל מסרים הרסניים מהסביבה ,תאוות מתגברות ,היצר הרע מושך,
האסור נראה מותר ,כולם מסביב עושים עבירות בלי נקיפות מצפון ,ואז גם הוא
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נגרר .ואז אחרי מאה ועשרים הוא מגיע למעלה ומתחנן על חייו .הוא אומר
ששכנעו אותו ,שזה הם אשמים ולא הוא .אבל אז מראים לו שהכול היה הצגה.
אותו יצר הרע ששכנע אותו ואמר לו שכדאי ,בסך הכל ביצע את השליחות
שלו .אותה סביבה שהייתה לו זה מה שזימנו לו משמיים בהשגחה פרטית כדי
שיתעלה ויבחר בטוב מתוך המקום הזה .הכל שקרים והצגות ושום דבר לא באמת
חשוב ,רק הבחירות שעשה נשארו אתו .פתאום הוא מבין שכל האחריות מוטלת
אך ורק עליו.
כשנבין שהתאוות שתקפו אותנו הן חסרי משמעות ,אז לא יהיה לנו מה לומר.
אדם שנתקף בתאווה לפעמים שוכח מכל המציאות ועושה שטויות .לאחר מכן
כשהוא מתפכח ,הוא מנסה לחשוב בהיגיון וקשה להבין מדוע עשה את הדברים.
כי פתאום האמת מתגלית ואותה תאווה נראית חסרת משמעות לחלוטין.
בתוך ים של שקרים ,האמת היא בולטת וניתנת לגילוי למרות שהיא מיעוט.
אדם שמחפש את האמת בהתמדה מתוך רצון אמתי וכנה למצוא אותה ,בוודאי
יזכה למצוא אותה .אי אפשר להאשים את השקר באי מציאת האמת .כי אנחנו
אלו שבוחרים לתת חלק נכבד לאותו שקר בחיינו.
ביהדות ישנו דין מיוחד של תינוק שנשבה בין הגויים .מדובר על תינוק יהודי
שנשבה על ידי גויים וגדל ביניהם עד שכל מה שהוא מכיר מסביבו זה רק
מאפיינים נכריים ללא כל רמז ליהדות .אין לו שמץ של מושג שהוא יהודי ואין לו
כל סיכוי בדרך הטבע להגיע ליהדותו.
במצב כזה ,יש לו דין מיוחד שהרי אין אפשרות לדון אותו בצורה רגילה .אם
ישאלו אותו מדוע לא שמר שבת ומדוע לא הניח תפילין ,הוא יענה שהוא לא ידע
בכלל מה זו שבת ומה זה תפילין .במצב כזה אי אפשר להעניש אותו על הדברים
האלו.
אך ברגע שלאדם ישנה אפשרות להכיר את היהדות ,למרות שגדל בבית
שרחוק משמירת מצוות ,ומתוך הנוחות או העצלות שלו הוא בוחר להמשיך
בדרכו ,הוא יכול לטעון שהוא לא ידע מה זו שבת ומה זה תפילין ,אבל זה לא
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יעזור לו .כי יאמרו לו שאם הוא לא ידע הוא היה צריך ללמוד .תמיד ישנה טענה
על האדם ,מדוע לא למדת? מדוע לא חקרת? מדוע לא ניסית להגיע לאמת?
הרי בין כל החברים החילונים היה לך גם איזה חבר רחוק אחד שהיה ירא
שמיים .בין כל הדיבורים האסורים ,שמעת פה ושם גם כמה דברי תורה .בין כל
השטויות שלימדו אותך ,למדת גם כמה מנהגים והלכות .אי אפשר להתעלם
ולומר "לא ידעתי" .האם לא היה אכפת לך מהתכלית של החיים? האם לא רצית
לחקור בשביל מה בכלל באת לעולם?
חז"ל מלמדים אותנו שיצר הרע שלנו הוא השטן והוא גם מלאך המוות .אותו
אחד בשלושה תפקידים שונים .בהתחלה הוא בא בתור יצר הרע ומכניס לנו
מחשבות לא טובות ועצות רעות ,הוא מעוות לנו את התפיסה ומסיט אותנו מדרך
התורה .לאחר מכן הוא לובש את דמות השטן ,עולה למעלה ומקטרג עלינו על כך
שאנו מקשיבים ליצר הרע (שזה הוא בעצמו) ומתרחקים מדרך התורה .ואז מקבל
רשות ויורד למטה לקחת את הנשמה.
כעת כולנו נוכל לטעון למעלה בשמיים שזה הכל בגלל יצר הרע ,אבל הטענה
הזו לא תעזור לנו .למעלה יצר הרע מתבטל ,אין רע בעולם הבא .ביום הדין נעמוד
שם ונראה שאין שום ממשות ביצר הרע .הכל היה הצגה .זה כלל לא קשור אליו,
אלא רק אלינו .מדוע הקשבנו לו? הרי יכלנו לבחור להתעלם ממנו ולהידבק
בתורה הקדושה .הייתה לנו אפשרות אחרת ,שהרי יש לנו גם יצר טוב ,יש גם את
הצדיקים וגדולי הדור שנוכל לראות את דרכיהם ,יש אנשים יראי שמיים ,יש
ספרי קודש שיראו לנו כיצד לנהוג וכו'.
מי שמחפש את האמת יכול למצוא אותה בקלות ,אבל הוא צריך להתעקש
למצוא אותה בין כל השקרים בעולם .לכן משה רבינו לא צריך להזכיר את אותם
עשרה מרגלים ,שהרי אין לזה ממשות ,זה בכלל לא תירוץ ,כמו אצל היצר הרע
גם כאן העם לא היה צריך להקשיב לדבריהם.
פעמים רבות אנחנו סומכים על החברים ,על המשפחה ,על הנסיבות ועל כל
השאר שסובב אותנו שיצילו אותנו ויראו לנו את הדרך .אך האמת היא שאנחנו
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לבדנו ,ורק אנחנו יכולים לבצע את הבחירות שלנו לעצמנו .החברים שהסיטו
אותנו מהדרך נעלמים מחיינו בשלב מסוים ,המשפחה לא יכולה להחזיק לנו את
היד בעולם הבא ונסיבות החיים אמנם משפיעות אך בוודאי לא יתנו את הדין
במקומנו על הבחירות הלא טובות שלנו.
זה כמו אותו יצר הרע שנעלם והופך להיות השטן שמלשין ומקטרג עלינו.
אנחנו רוצים כל כך לומר שהוא זה שאשם בכל ,אבל אז אנחנו מבינים שהוא בסך
הכל עשה את תפקידו ורק אנחנו הטיפשים שהקשבנו לו.
לכן משה רבינו לא מזכיר את המרגלים שהוציאו דיבת הארץ ,כי כרגע הם כלל
לא חשובים לאותו עניין .מה שחשוב הוא שהיו שני מרגלים שאמרו על הארץ
שהיא טובה ועם ישראל היה צריך להקשיב להם .ברגע שהאמת נמצאת וניתנת
לגילוי ,הכל מוטל על הכתפיים שלנו ואנחנו אלו שצריכים לגלות אותה ,אם לא
עשינו זאת האשמה היא אך ורק עלינו.
לא יעזור לנו להסתכל על אחרים ,לעשות מה שכולם עושים או לראות שהרוב
מתנהג בצורה מסוימת ולחשוב שזו הדרך הנכונה ושאנחנו לא לבד .צריך לעשות
מה שנכון ולא מה שנוח.
העולם עובד בדרך של עדר ,שכל יום יוצאת אופנה חדשה וכולם מעודכנים
ומיד משתנים לפיה .אך בסופו של דבר נבין שלכל זה אין כלל ממשות .האפנה
חולפת ומשתנה והכל זמני .הדבר היחיד שיישאר זה הבחירות הטיפשיות שעשינו
כשהקשבנו לאותה אופנה מבלי לחשוב ולנסות לגלות את האמת שהסתתרה לנו
מתחת לאף.
השם יתברך יזכה אותנו לחקור את האמת ולגלות אותה ,להתעקש ולא לוותר,
ומתוך כך לזכות לבחור בחירות טובות ומועילות שיקדמו את חיינו ויביאו אותנו
להתעלות.
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להגיע לאמונה שלמה
משה רבינו מוכיח את ישראל בעבר הירדן לפני מותו כך שיוכלו להפנים את
הדברים ולתקן בפעמים הבאות .בין התוכחות הוא מזכיר להם את חטא המרגלים
ואת הפחד שהיה להם מפני יושבי הארץ .הוא מסביר להם שם שהשם יתברך הוא
זה שנלחם" :השם אלוקיכם ההולך לפניכם הוא ילחם לכם…" (דברים א' פסוק
ל') ,הוא מזכיר איך השם נלחם במצרים ,איך השם נשא את בני ישראל במדבר
"כאשר יישא איש את בנו" ודאג לכל צורכיהם כמו אב שדואג לבנו מבלי שהבן
יעשה דבר ,ואז מסיים "ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם…" (דברים א' ,לב').
חשוב להבין שלבני ישראל במדבר הייתה המון אמונה ,לאחר שחזו בעיניהם
במכות מצרים ,קריעת ים סוף ,קבלת התורה וכל הנסים במדבר ,בוודאי שהיו
מלאי אמונה .אלא ש"בדבר הזה" ,כלומר דווקא בנושא מסוים ,הייתה להם בעיה
של אמונה.
עד היום הנקודה הזו בעייתית וקשה מאוד לחזק את האמונה בנושא .כדי להבין
שהקדוש ברוך הוא קיים ,שהתורה ניתנה או שיש תכלית לעולם אפשר גם
להשתמש בשכל והיגיון .כל מי שיחשוב על הדברים עם עצמו וינסה להיות אמתי
יגיע לזה.
הדבר הקשה יותר הוא להאמין שהקדוש ברוך הוא נושא אותנו כמו שהאיש
נושא את בנו .לראות את כל המציאות הגשמית מולנו ,לחוות את הקשיים
והניסיונות הממשיים ובכל זאת לדעת שהכול נקבע מהשם .שהוא נלחם במקומנו
ושבעצם כל המציאות שאנו רואים מול העיניים אינה קיימת אלא ישנה רק
אלוקות .שאנו לא צריכים לעשות דבר ושום השתדלות גשמית ,אלא שעם מספיק
אמונה הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל.
קשה מאוד למצוא יהודים שאינם מאמינים כלל בבורא ובתורה .כמעט כולנו
מאמינים בצורה כזו או אחרת ,אפילו אם רק בשמירה על יום הכיפורים ,בקביעת
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מזוזה בפתח הבית ,בקיום ברית מילה לבנים או אפילו בקמצוץ אמונה בלב
למרות המעטפת וההצגה שלנו ,איפשהו ישנו קשר כלשהו לבורא יתברך לכל
יהודי באשר הוא .אלא שישנן דרגות לאמונה.
האמונה השלמה והאמתית זה לא רק להבין שהשם קיים והיהדות היא האמת,
אלא להבין שהבורא עושה את הכל ללא כל עזרה מצדנו .להבין שזה לא משנה
אם נעבוד שעות נוספות או לא ,הקדוש ברוך הוא קובע לנו את המשכורת .זה לא
משנה אם מבחינה פיזית נהיה חזקים או חלשים ,כי הקדוש ברוך הוא מחליט מי
ינצח במלחמה .זה לא משנה אם נלך לרופא ההוא או לאחר ,הקדוש ברוך הוא
מרפא.
כמובן שמוטלת עלינו חובת ההשתדלות הגשמית ואסור לנו להזניח דברים
ולומר שמספיק שאנו מאמינים ,שהרי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להשתדל
ולעשות דברים גשמיים .אך גם לאחר שעשינו את ההשתדלות מצדנו ,מי שבאמת
קובע את הדברים זה רק השם יתברך.
מאוד קשה להגיע לדרגות כאלו של אמונה ,אך זוהי צריכה להיות השאיפה של
כל אחד ואחד מאיתנו .להבין שהקדוש ברוך הוא נושא אותנו כמו אב שנושא את
בנו ,מה שאומר שהילד יכול לעשות השתדלות כאילו הוא מתקדם ,אבל אין לזה
שום השפעה ,על פי האמת רק הנשיאה של האב משפיעה על התקדמות הילד.
ההשתדלות שלנו היא כמו ללכת בתוך אוטובוס כדי להגיע מהר יותר .כמו
להדליק מזגן כדי לקרר את כדור הארץ .כמו לשחק עם חישוק במטוס ולחשוב
שזה ההגה שבו אנו מכוונים לאן הוא יטוס .הדברים שאנו עושים הם אפסיים,
בהשתדלות שלנו אנחנו משחקים בכאילו .זה נצרך כי כך אנו מצווים בתורה,
אבל מי שבאמת מכוון את העניינים ונושא אותנו לאן שצריך זהו הקדוש ברוך
הוא.
לא פעם אנחנו שומעים חדשות כדי להיות בעניינים ,מזדעזעים ממה שאנו
שומעים ,מפחדים ודואגים ,חושבים על פתרונות ,מאשימים את ראש הממשלה
והרמטכ"ל ,מקללים את כל העולם ,ומרגישים איומים ממשיים ולחץ גדול לסדר
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את כל העניינים .אבל צריך להבין שאין לנו שום השפעה על הדברים .ולא רק לנו
אין השפעה ,אלא גם לאף אחד אחר שמאיים עלינו או מגן עלינו אין שום השפעה.
הצבא שלנו ,הצבא של האויב ,הרופאים ,המנהל בעבודה ,כל בעלי התפקידים
וכל מי שנראה לנו בעל השפעה ,כולם כמו בובות שהשם מכוון על פי רצונו .מה
שבאמת קובע זה האמונה .הדבר היחיד שאנו יכולים לעשות כדי לשנות את פני
השטח זה לחזק את האמונה והרצון ,להתקרב להשם ,להתפלל בכוונה וכו' .על
זה אמרו חז"ל הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים .שזה הדבר היחיד שתלוי בנו,
ובכל השאר אין לנו שום עסק ,כי רק השם יתברך מסובב את הדברים.
הקדוש ברוך הוא נושא אותנו ממש .אנחנו עושים פעולות שונות והשם יתברך
נותן לאותן פעולות השפעה ללא שום פרופורציות .אדם יכול לאבד שליטה על
הרכב ואיכשהו לצאת מזה ללא שום פגע .אדם אחר שעושה לכאורה את כל מה
שצריך עלול חס ושלום להיפגע .ואז אותם אנשים יושבים וחושבים לעצמם כיצד
זה יתכן ,אבל באמת זה כלל לא היה תלוי בהשתדלות שעשו .אלא שעל זה נגזר
כך ועל ההוא נגזר כך.
וזה עובד בכל עניין .שההצלחה של האדם כלל לא תלויה במידת ההשתדלות.
יש אנשים שמשתדלים בכל כוחם ממש ,ולמרות הכל זה לא הולך להם .ויש כאלו
שבמאמץ מועט מגיעים להישגים גדולים ביותר .כי כך קבעה ההשגחה הפרטית.
ובזה עלינו לחזק את האמונה שלנו .שזה עיקר עניין ההשגחה הפרטית ,שאין
שום מקרה ,אין שום טבע ,אין שום הצלחה או השגות מצדנו ,הכל זה מתנה
מהשם יתברך .אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו ומעלים את הרצונות שלנו אל
השם יתברך ,ומשם רק הוא קובע כיצד תיראה המציאות של חיינו.
נתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו לאמונה שלמה ואמתית ,ודווקא בימי
בין המיצרים האלו ,שיביא לנו את הגאולה השלמה ובנין בית המקדש במהרה
בימינו אמן.
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איך להוכיח אנשים
אחת המצוות החביבות ביותר על אנשים היא מצוות התוכחה .אנחנו אוהבים
להוכיח אנשים ,להסביר לכולם שהם טועים ולהראות לכולם שאנחנו אלו
שצודקים ,במיוחד אם אפשר לומר שאנו עושים את זה כביכול "בשם התורה".
אבל צריך לדעת שלהוכיח אנשים זה לא דבר כל כך פשוט וחשוב לשים לב
היטב כיצד עושים זאת ,כי כשעושים זאת בצורה לא נכונה ,אפשר בקלות
להחריב עולמות ולהגיע לחטאים ענקיים במקום אותה מצווה שאנו חושבים שאנו
עושים.
כדי ללמוד איך להוכיח בצורה ראויה ,אפשר להתבונן בפרשת דברים
שפותחת את ספר משנה תורה בו משה רבינו דורש לבני ישראל ומוכיח אותם
לפני מותו .משה רבינו לא הוכיח את בני ישראל בחייו ,אלא חיכה לזמן הנכון
לפני מותו מפני כבודם ,כדי שלא ייפגעו ממנו .תארו לכם שמישהו אומר לנו
שאנחנו לא בסדר ומראה לנו דברים לא טובים שבאמת עשינו .כאשר ניתקל
באותו אדם בפעם הבאה נרגיש צורך לקבור את עצמנו מרוב בושה .משה רבינו
חיכה לימיו האחרונים כדי שאף אחד לא יתקל בו לאחר התוכחות וכך הם לא
יתביישו.
משה רבינו מוכיח את בני ישראל בדרך רמז .הוא רומז להם על המקומות בהם
חטאו ונותן להם להבין לבד שהיו לא בסדר ואיך לתקן לפעמים הבאות .הוא לא
צועק או כועס עליהם ,אלא מתייחס אליהם בכבוד ונותן להם להבין את הטעויות
של עצמם .לא רק שהוא לא מבזה אותם על החטאים שלהם ,אלא שהוא אפילו
מברך אותם תוך כדי הדברים "יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם…"
(דברים א' ,יא').
התוכחה של משה רבינו בכלל לא נשמעת כמו תוכחה .אף אחד לא נעלב או
מתבזה והכבוד של כולם נשמר במקומו .כל אחד מאיתנו צריך ללמוד מתוך
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דבריו כיצד תוכחה צריכה באמת להיראות.
לפעמים אנו מגיעים למצבים בהם אנשים מסביבנו נוהגים לא כראוי .המצבים
האלו בדרך כלל מקפיצים אותנו וגורמים לנו לרצות להעמיד אותם במקום.
אנשים רבים מתפרצים ,צועקים ,כועסים ומבזים את האחרים כדי שילמדו כיצד
להתנהג .אבל מעשים כאלו מביאים בדיוק את ההפך ,כי אף אחד לא שומע כאשר
תוקפים אותו וכל אחד יכול לראות זאת היטב על עצמו.
כאשר תוקפים אותנו ,אנו נכנסים למצב של מגננה וכך או שנתקוף בחזרה
בצעקות וכעסים ,או שפשוט ניפגע בתוכנו ונשנא בלבנו את אותו אדם שתקף
אותנו .בכל מקרה ,את התוכחה עצמה ,גם אם היא מאוד טובה לנו ,אין סיכוי
שנשמע.
לא פעם אנשים בבית הכנסת למשל צועקים בכעס אחד על השני על שהחזן
ממהר מדי ,על שהבעל קורא לא קרא נכון את הפסוק ,על שאחד המתפללים לא
יודע להגביה את ספר התורה וכל אחד צועק על השני שיפסיק לדבר בבית
הכנסת בזמן שהוא עצמו לא מפסיק לצעוק על כולם בזמן התפילה .אמנם בהחלט
חשוב ללמד את ההלכות כדי לדעת את הדברים ובוודאי שמחובתנו לשמור על
קדושת בית הכנסת ,אבל אסור לנו לבזות אנשים או להעליב אותם כדי ללמד
אותם את ההלכות האלו.
ברוב המקרים עדיף כלל לא להוכיח את האנשים .אנחנו לא השומרים של כל
העולם ולא עלינו מוטלת האחריות לדאוג שכולם יתנהגו כראוי .לפעמים ישנם
הלכות רבות שאנו כלל לא יודעים שיכולות לשנות את כל התמונה וגם אם נראה
לנו שמישהו עשה עבירה או שהוא נוהג לא כראוי ,יתכן שיש לו סיבות טובות
לכך ,ואולי אם היינו במצב שלו היינו נוהגים בדיוק כמוהו .לכן עלינו לדון כל
אדם לכף זכות.
אנחנו יכולים לצעוק על מישהו שנוסע בשבת ,אבל עם קצת בירורים אפשר
למצוא שעקב פיקוח נפש הוא היה מוכרח לנסוע לבית חולים .אנחנו יכולים
לכעוס על מישהו שלא רוצה לתת צדקה ,אבל לאחר בירורים אפשר לגלות שהוא
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תורם הרבה יותר מאיתנו למקומות שונים בסתר .וגם אם אדם באמת עבר עבירה,
אנו לא יודעים מה הרקע שלו ,שהרי אולי הוא עבר דברים קשים בחייו או שיש לו
קשיים נפשיים או פיזיים שאנו לא מודעים אליהם .אולי הוא קיבל מהשמיים יצר
רע חזק מאוד ויש לו מעט מאוד כוח להתגבר עליו .כל אדם הוא שונה ואי אפשר
לדון אף אחד.
אבל גם אם יצא שאכן אותו אדם זקוק לתוכחה מעבר לכל צל של ספק ,מכל
מקום צריך לבדוק היטב האם אנחנו ראויים מספיק כדי להוכיח אותו .הרי אם
נתבונן בתוכנו ,נגלה שגם אנחנו לא בדיוק שולחן ערוך מהלך .גם אנחנו לפעמים
עושים טעויות ,גם לנו יש נפילות פה ושם ,התאוות מתגברות לפעמים וכו’ .אצל
כל אדם יש יצרים מעט שונים ,לאחר למשל קשה לקום בבוקר אבל הוא לומד כל
היום ,והאחר קם בארבע אבל לא מצליח ללמוד כמעט .אז קל לנו לשפוט אחרים
בדברים שקלים לנו ,אבל צריך להבין שזו מתנה שקיבלנו משמיים ואחרים לא
קיבלו אותה.
כדי להוכיח אדם צריך להיות נקיים לגמרי .לא לעשות זאת מתוך אינטרסים
שונים או מתוך רגשות נקמה וכדומה .אסור להוכיח כדי לנפח את האגו שלנו או
כדי להרגיש עליונות על אותו אדם .התוכחה חייבת לבוא ממקום נקי בו אנו
רוצים בטובת האחר.
אם אנחנו מכירים אותו ויודעים שהוא ייפגע ויתבייש מאיתנו ,אסור להוכיח
אותו וצריך לחשוב על דרך יצירתית שלא תפגע בו .אם אנחנו זרים לו אז גם
צריך להימנע מהתוכחה ,שהרי הוא בוודאי ייפגע מאיתנו שכך סתם מישהו זר
שהוא לא מכיר אומר לו שהוא לא בסדר .התוכחה מתבצעת רק במקרים בודדים
בהם אנו יודעים בוודאות שאותו אדם לא ייפגע מאיתנו כלל ובאמת זה חשוב
ונחוץ להסביר לו על עניין מסוים שעליו אנו יודעים היטב את ההלכה ואותו אדם
לא יודע אותה.
אך גם אם בסופו של דבר הגענו למסקנה שאנחנו באמת צריכים להעיר לאותו
אדם ,עדין צריך לשים לב היטב כיצד אנו עושים זאת .כדי להוכיח צריך לרמוז על
הדבר בלי להגיד ישירות .לעשות את הכל בנחת ובשלווה תוך כדי שיבוח האדם
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כך שירגיש קרוב אלינו ושלא חס ושלום ייעלב וייפגע .עלינו לדבר אתו בדרכי
נועם ,להסביר לו על העניין כאילו בדרך אגב ,כאילו שאנחנו בכלל מדברים
בכלליות וכאילו שכלל לא שמנו לב שהוא לא בסדר .אפשר לתת לאדם את
ההרגשה הכי טובה בעולם ואז הוא יבין מעצמו שהוא לא בסדר וירצה לשנות את
הדברים .זוהי התוכחה הטובה ביותר.
זה כמו ההבדל בין המורה בלימודים או המנהל בעבודה
שאומרים לנו שאנחנו צריכים לנהוג בצורה מסוימת לבין חבר
טוב שמייעץ לנו בנחת עצה טובה שאנו שמחים לקבל.
אם אנחנו מתנהגים כמו מלך שנותן פקודות למשרתים שלו
מתוך גאווה ושחצנות ,אז עלינו לדעת שאף אחד לא אוהב את תפקיד המשרת
ואף אחד לא אוהב שמתנשאים עליו כמו מלכים ,וכך אף אחד לא יקבל את
התוכחות שלנו .אבל אם אנחנו מנמיכים את עצמנו ומתנהגים כמו היועצים
שמשרתים את המלך ורוצים בטובתו ,אז כולם ירצו לקבל את התוכחות שלנו כי
כולם אוהבים להרגיש כמו מלכים שמקבלים עצות טובות מהיועצים שלהם.
ככל שנעיר לאנשים ונתעקש שכולם טועים מסביב ,כך אנשים ירצו להתרחק
מאיתנו ולא יקבלו את התוכחות שלנו .רק כאשר נהפוך את האנשים סביבנו
למלכים עם יחס ראוי והולם ,אז ישמחו לקבל מאיתנו את התוכחות .משה רבינו
שהיה העניו באדם ידע היטב איך לתת יחס כזה של כבוד לאחרים מתוך הנמכת
עצמו .בכל זאת הוא נזהר היטב לא להוכיח את העם עד לפני מותו וגם אז עשה
זאת בזהירות רבה .על אחת כמה וכמה שאנחנו שקצת פחות ענווים צריכים
להיזהר כאשר אנו מוכיחים את האחרים.
השם יתברך יזכה אותנו ואת כל הסביבה שלנו ללכת בדרך השם בלי צורך
להוכיח אף אחד .אם בכל זאת יזדמן לנו מצב בו נדרשת תוכחה מצדנו ,השם יזכה
אותנו להוכיח בדרכי נעם מתוך ענווה ויראת שמיים .מתוך הכבוד ההדדי נזכה
לתקן את שנאת החינם מבינינו וכך נזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה
בימינו אמן.
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מרחיבים את זווית הראיה
לפעמים נראה לנו שאנו עושים השתדלות מרבית ,ולמרות הכל זה נראה כאילו
השם יתברך חס ושלום לא אוהב אותנו ולא שומע לתפילות שלנו .כאילו שחס
ושלום יש אכזריות מצדו .ובאמת הדבר ברור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו,
מרחם עלינו ורוצה בטובתנו .אלא שלפעמים מתוך ההסתכלות הצרה ,אנו
מפרשים את ההתרחשויות בצורה לא נכונה וכך מגיעים למסקנות מוטעות.
בין התוכחות שאומר משה לבני ישראל ,הוא מבאר דברים שהתרחשו בזמן
היותם במדבר .בזמן התרחשותם הם באמת חשבו שאותם עניינים באים לרעתם
ולכן התלוננו ,אבל כעת משה מראה להם שמאחוריהם היו סיבות טובות שהביאו
לכך.
משה רבנו מזכיר להם את התגובות והתלונות שלהם לאחר עניין המרגלים.
"ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים…" (דברים
א ,כז) .שכאילו לקחו אותם ממקום טוב במצרים למות במדבר .ובאמת הקדוש
ברוך הוא עשה איתם חסד עצום שהוציא אותם ממקום של טומאה ,עבדות
ועינויים ,ולקח אותם לארץ ישראל הקדושה ,זבת חלב ודבש .אבל מתוך ראייה
צרה הם לא ראו את הדברים והתלוננו.
גם לאחר מכן שנגזרה הגזרה שלא ייכנסו לארץ ,הם המרו את פי השם ועלו
להילחם למרות שהשם יתברך אמר להם לא להילחם .ואז כתוב "ותשובו ותבכו
לפני השם ולא שמע השם בקולכם…" (שם ,מה) .ורש"י מבאר שעשו מידת רחמיו
כאילו אכזרי.
הרי השם יתברך אמר להם לא להילחם ,כיוון שהוא ידע שזה לא טוב להם
לאחר שחטאו ופגמו .והם התעקשו והלכו נגד רצונו ,ואז הם מתפלאים למה השם
לא עוזר להם .למה לא מאפשרים להם לעלות ולהילחם?
עד היום ישנם אנשים רבים שעושים עבירות בלי סוף ופוגמים בקדושתם ,ואז
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מתפלאים למה השם לא שומע לתפילותיהם? למה הוא לא עוזר? למה ישנה
אכזריות? הם לא מבינים שאותם חטאים ועבירות הם שגורמים לכל הצרות
שלהם.
לאחר מכן הוא מספר על שביקש מסיחון מלך חשבון לעבור בארצו בלי להזיק
לו כלל ,וסיחון לא הסכים ויצא למלחמה .ולכאורה באותו הרגע היה אפשר
לחשוב מדוע הוא אינו מסכים? ולמה השם יתברך לא נתן בלבו להסכים? וגם אם
לא ,מדוע הוא יוצא להילחם? למה השם לא עוצר אותו? שהרי זה נראה ממש
מפחיד שמלך חזק ועצום עם ממלכה חזקה ועצומה באים להילחם מולנו.
אבל כעת משה רבנו מגלה מה עמד מאחורי הדברים" .ולא אבה סיחון מלך
חשבון העבירנו בו כי הקשה השם אלוקיך את רוחו…" (דברים ב ,ל) .השם
יתברך הוא שהקשה את רוחו והחדיר בלבו לא לתת להם לעבור ולצאת להילחם
מולם .ואם נשאל מדוע השם עשה זאת ,אז המשך הפסוק מספר לנו "למען תתו
בידך".
הקדוש ברוך הוא רצה לחזק לבני ישראל את האמונה  ,לתת להם לנצח
ממלכה חזקה ,לתת להם לכבוש את ארצו ,לקחת שלל רב במלחמה .באותו הרגע
כשהיו במדבר זה נראה כדבר לא טוב ,אבל לבסוף כשמסתכלים אחורה ושומעים
את התוכחות של משה זה מתגלה שהשם רצה בטובתנו.
יוצא שהדברים הלא טובים פשוט נובעים מראיה צרה .שאנו רואים רק חלק
מהתמונה ואז זה נראה לנו כדבר לא טוב .בזמן ההתרחשות זה נראה כדבר
שלילי ,אבל בסופו של דבר נגלה שגם הדברים השליליים היו נצרכים כדי להוביל
אותנו למקומות טובים יותר.
ומכאן נבין כיצד להתייחס לאירועים השונים הפוקדים אותנו .שלכל אדם יש
צרות וייסורים מדי פעם .הוא יכול לבחור בדרך הרסנית ,ואז לבכות ,להתייסר,
לחשוב שהשם לא שומע לתפילותיו ,להאשים ,לכעוס ולהגיע למקומות גרועים
חס ושלום .אבל במקום כל זה הוא יכול לנסות להרחיב את הראיה.
אם ינסה לצאת מהמקום המצומצם בו הוא נמצא ,פעמים רבות הוא יצליח
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להבין שגם אותו דבר שנראה לכאורה שלילי ,הוא בעצם דבר חיובי .ואם הוא לא
יצליח לצאת מהמקום המצומצם והראיה השלילית ,מכל מקום תמיד אפשר
לבטוח בהשם יתברך שאוהב אותנו ורוצה בטובתנו ,שמנהל את חיינו ומביא
אותם אל המקום הטוב ביותר עבורנו.
גם אם אנחנו תופסים דבר כלשהו כשלילי ולא מצליחים להבין אותו ,בכל
אופן נדע שהשם יתברך מתכנן עבורנו דבר נפלא שאליו נגיע דרך אותו עניין  .לא
מוכרחים לדעת הכל .כאשר אנו בוטחים במי שמנהיג אותנו ,אז גם אם אנחנו לא
מכירים את הדרך ,אנו יכולים לסמוך עליו שיביא אותנו אל המקום הנכון.
השם יתברך יאיר את חיינו ,ויזכה אותנו לראות את הדברים מתוך זווית ראיה
רחבה ,כך שנוכל תמיד לעבוד אותו מתוך שמחה גדולה.
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הגמרא בגיטין נה :מביאה את הסיפור הידוע על קמצא ובר קמצא שהביאו לחרבן
ירושלים .מתוך הסיפור אפשר ללמוד כמה חשוב להרבות באהבה ,להתרחק משנאת
חינם ולהשתדל להיות אנשים טובים יותר.
אבל למרות שכל זה נשמע ממש טוב בצורה תאורטית ,ולמרות שאנו ממש סולדים
מאותה התנהגות של המעורבים בסיפור של קמצא ובר קמצא ,בשטח המציאות
מוכיחה שקשה לנו מאוד לשלוט על עצמנו ולעצור את השנאה ,וכך בלי לשים לב אנו
מתנהגים בדיוק כמותם.
העניין הוא שכאשר השנאה נוגעת אלינו ,היא נראית לנו כל כך טבעית ,נכונה
וצודקת ,עד כדי כך שאנו מרגישים שזו כלל לא שנאה ,ובטח שלא חינם .מרוב שהיא
צבועה בורוד אנו מרגישים שזה דבר טוב שעוזר לנו בחיים.
מבחינתנו אנו לא שונאים אף אחד ,רק שאחרים לפעמים לא בסדר ואז אנו מגיבים
בהתאם .אצלנו זו לא שנאת חינם ,אם כבר יש שנאה אז היא מגיעה מתוך צדק .אלא
שזה לא רק אנחנו מרגישים כך ,כי כולם מרגישים את זה וכל אחד בטוח שהוא צודק.
כשמסתכלים על הסיפור של קמצא ובר קמצא מבחוץ ,קשה לנו להבין איך אנשים
יכולים להתנהג בצורה גרועה שכזו .אבל כל זה מתוך שאנו לא מכירים את הדברים
לעומק ולא נגועים .כששומעים סיפור ,אז הדברים נראים רחוקים ,אנו לא מכירים את
האנשים ואין לנו רגש אליהם או נגיעות אישיות ,ולכן אנו יכולים לשפוט את כל
העולם.
על אחת כמה וכמה שחסרים לנו המון פרטים לסיפור ,שהרי אנחנו לא יודעים מה
היו הרגשות שלהם בפנים ,מה האירועים שהתרחשו קודם לכן ,באיזה מצב רוח כל
אחד היה ,אילו עיסוקים הטרידו אותו וכו’ .תמיד קל לשבת לצפות מבחוץ ולתת

הערות לכולם .אבל כאשר הדברים נוגעים לנו ,אז אנו כבר לא מצליחים לראות
וגם אנחנו מתנהגים בצורה גרועה כזו בלי לשים לב.
את הסיפור עצמו אנחנו מבינים ,אבל מתייחסים אליו כדבר רחוק שלא קשור
אלינו .לא רואים את הסיפור כממשי ,כדמויות אמתיות שאנו יכולים להזדהות
איתן ,כדברים שיכולים לקרות לכל אחד מאיתנו בנסיבות מסוימות ,ואז ממילא
אנו לא לומדים את הלקח של הסיפור ולא משליכים את הדברים לחיינו.
כדי להבין את הדברים ,נביא בקיצור את הסיפור על קמצא ובר קמצא .אדם
כלשהו שהיה נכבד ועשיר ערך סעודה גדולה והזמין את כל אהוביו .בין היתר הוא
שלח את המשרת שלו להזמין את קמצא שהיה אוהבו .אלא שהמשרת התבלבל
והזמין בטעות את בר קמצא שהיה שונאו של אותו עשיר.
בעל הסעודה העשיר הופתע לגלות בין הסועדים את בר קמצא שונאו וגירש
אותו משם .בר קמצא שלא רצה להתבייש מול כולם ביקש שיניח לו והוא ישלם
לו בעבור מה שאכל ושתה ,אך העשיר לא הסכים .הוא אמר שהוא ישלם לו
מחצית מדמי כל הסעודה שעשה ,אך העשיר לא הסכים .הוא אמר שהוא אפילו
מוכן לשלם עבור כל הסעודה שעשה אותו עשיר ,אבל הוא לא הסכים וגירש אותו.
בר קמצא יצא מבויש וכועס והחליט לנקום .הוא ראה שהיו גם תלמידי חכמים
בסעודה שלא התערבו ולכן רצה לנקום בכולם .הוא הלך להלשין למלכות
שהיהודים מורדים בהם ולא רוצים להקריב את הקרבנות שלהם .הקיסר שלח
קרבן כדי לבדוק אם זה נכון ,ובדרך בר קמצא הטיל בו מום בשפתיים כדי שיהיה
פסול לקרבן .כאשר ראו את המום ,לא רצו להקריב את הקרבן ואז הקיסר כעס
והחליט לנקום ביהודים ,מה שהביא לתחילתו של חורבן בית המקדש.
הרבה לקחים והרבה מוסר אפשר ללמוד מהסיפור הזה .איך שדבר גורר דבר
עד שבלי לשים לב פתאום מגיעים לנפילה ענקית בלי לשים לב .איך שלפעמים
עושים דברים מתוך כבוד מבלי לחשוב על הטוב האמתי .איך שכל אחד
מהאנשים המעורבים בסיפור היה יכול למנוע את כל זה במאמץ קטן אילו היה
טיפה מוריד מהגאווה המנופחת שלו .אבל בעיקר ,אפשר ללמוד שגם אנחנו
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מתנהגים בצורה דומה מבלי להרגיש.
במבט ראשון על הסיפור ,נראה שאותו עשיר עשה את הדבר הנבזה ביותר .כי
איך יתכן לראות יהודי מתחנן שלא יביישו אותו ,ומוכן אפילו לשלם על סעודה
שלמה של עשירים שעולה המון לשם כך ,ובכל זאת לבייש אותו כך? איך יתכן גם
שכל האנשים שהיו נוכחים וביניהם גם החכמים ,לא הגיבו ולא מחו על מה
שהתרחש?
אמנם אנחנו לא יודעים את כל הסיפור ,לא יודעים מה התרחש לפני כן ,מדוע
בר קמצא היה שונאו של אותו עשיר וכו' ,ולכן בוודאי שאין לנו אפשרות לשפוט.
אבל ממבט ראשון זה לא נראה טוב .לכן קשה לנו להזדהות עם אותו עשיר ,כי
ללא ידיעת הפרטים המוקדמים זה נראה שהוא בייש את חברו לחינם וזוהי ממש
שנאת החינם שעליה שמענו ונראית מאוד רחוקה מאיתנו.
אבל דווקא בר קמצא שהוא אותו אדם שנפגע הוא זה שהביא את הנזק הגדול
ביותר ,ודווקא אתו היינו יכולים להזדהות בקלות .דווקא אותו אחד שבהתחלה
ריחמנו עליו כל כך ,אותו מסכן שביישו אותו וגירשו אותו מהסעודה ,הוא זה
שעשה את הדבר הגרוע מכל שלפעמים כלל לא מצטייר לנו כשנאת חינם.
שכאילו אי אפשר להאשים אותו כיוון שכל כך התבייש ורצה לנקום ,וכך כאילו
שעשה צדק.
אותו בר קמצא הביא להרס וחורבן עצום ,אבל אילו היינו
שואלים אותו ,הוא היה אומר לנו שזו כלל לא שנאת חינם .הרי
הכל היה צודק לחלוטין והייתה לו לכאורה סיבה מצוינת לעשות
את מה שעשה .כפי שנהוג לומר אצל הילדים "זה הוא התחיל!".
פשוט גררו אותו לזה ולא הייתה לו ברירה .הרי ביישו וביזו אותו שלא
באשמתו ,והוא רק ניסה להגן על עצמו .הוא רק הגיב .דווקא כאשר אנחנו כל כך
בטוחים שאנחנו צודקים ,פועלים לשם הצדק ושונאים מתוך סיבה טובה ,דווקא
שם הניסיון הגדול ודווקא אז זה הכי מסוכן.
הרי כולנו נמצאים פה ושם בניסיון הזה של בר קמצא .לכל אחד יש ניסיונות
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בשלום בית .פתאום האישה זורקת איזו הערה שמקפיצה אותנו ואנו מבטיחים
לעצמנו שלא נוותר לה .פתאום הבעל מגיע כועס ורוטן והאישה מחליטה ללמד
אותו לקח .לכל אחד יש ניסיונות עם החברים ,בעבודה ובכל מקום אפשרי.
אנשים מעצבנים אותנו ללא סיבה ,למרות שלא עשינו להם שום דבר .זה לא
צודק וזה כלל לא בסדר מצדם וכל האשמה היא עליהם .שיעבדו על המידות
שלהם! אנחנו מצדנו היינו בוחרים לחיות איתם בשלום ,אבל לאחר שהם פתחו
במלחמה אנחנו לא מסוגלים לוותר להם .אחרי שהם מתחילים איתנו ומרגיזים,
אז נעשה הכל כדי להראות להם שאנחנו חזקים יותר מהם .נעשה הכל כדי לנצח
במלחמה.
לפעמים נראה לנו שכל העולם נגדנו .פתאום שום דבר לא הולך לנו ומכל
כיוון באות רק צרות ,ואז אנחנו רוצים להעניש את כל העולם ולנקום .לפעמים
אנחנו בטוחים כל כך שאנחנו צודקים ,ובוער בתוכנו להוכיח את זה לכל העולם.
פתאום כולם נראים טועים ,ונראה שכולם שונאים אותנו לחינם בעוד שאנחנו
בעצמנו אנשים טובים שמחפשים את הטוב והצדק.
לכן אנו מרגישים שזה בסדר לשנוא את כל אלו שמתנהגים אלינו לא בסדר
והשנאה הזו מוגדרת אצלנו כצודקת .שהם שונאים אותנו לחינם ,אבל השנאה
שלנו היא בעלת סיבה מוצדקת ואמתית .אלא שאנו לא מרגישים שכאן חבוי לו
החורבן האמתי.
הרי אף אחד לא קם בבוקר ומחליט לשנוא מישהו שהתנהג אליו בצורה
נחמדה .אף אחד לא מתהפך סתם כך ועושה רע לאנשים שרוצים בטובתו ומנסים
לעזור לו .לכל שנאה יש סיבה .לפעמים זו סיבה טיפשית ,לפעמים האדם עצמו
טעה בשיפוט ,לפעמים זו אי הבנה ,לפעמים זה נובע מהמידות הלא טובות
שבאדם ולפעמים דברים קטנים מתגלגלים ומתעצמים לדבר ענקי ,אבל תמיד יש
סיבה ותמיד זה נראה מוצדק.
לכן אם ננסה לחפש את שנאת החינם שבתוכנו ,לא נצליח למצוא אותה ,כי
אף אחד לא מגדיר את עצמו כשונא לחינם .זה לא לחינם אלא מסיבה מוצדקת.
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אבל אם ננסה להבין את הדברים יותר לעמקם ,נגלה שכמעט כל שנאה שקיימת,
נובעת משנאת חינם.
בר קמצא הרי יכול היה לדון את כולם לכף זכות .כנראה שאם החכמים לא
מחו ,זה אומר שהם לא שמו לב למה שהתרחש ,או שאולי פחדו להתערב ,או
שראו נזק גדול יותר שעלול להגיע מכך וכו’ .הוא יכל לחשוב על כך שאותו עשיר
נפגע ממנו מאוד בעבר ולכן התנהג בצורה הלא טובה .הרי הם היו שונאים עוד
קודם לכן מסיבה כלשהי שלא סיפרו לנו .אולי הייתה איזו אי הבנה ביניהם
שצריך לשבת בארבע עיניים כדי לסדר אותה וליישב את ההדורים וכדומה.
וגם אם הוא לא היה מוצא שום כף זכות לדון את כולם ,בוודאי שהיה לו
לחשוב שזהו רצון השם .שהרי ישנו איסור תורה לנקום ולנטור .הרי מהשמיים
גלגלו את כל זה ויתכן שזהו תיקון כלשהו או חוויה שדרכה הוא יוכל להתעלות.
כמו דוד המלך שאמר להניח לשמעי בן גרא שקילל אותו ,כי כך השם רצה ,וזה
מה שהביא אותו להגיע לדרגה העצומה של רגל רביעית במרכבה.
ישנה סגולה ידועה ומוכחת שמי ששומע חרפתו ושותק אף על פי שיכול
להגיב ,יכול לבקש בקשה ולהיענות מהשמיים .כי זה תיקון גדול לעולם באותה
שעה .זה בדיוק ההפך משנאת חינם .להתחזק באמונה שהכול השגחה פרטית.
ואולי משמיים גלגלו את הדברים לבר קמצא כדי שיתעלה ויצמח מתוך הניסיון.
הבעיה היא שכאשר אנשים פוגעים בנו ,הכעס משתלט עלינו עד שאנחנו
מאבדים שליטה לחלוטין .במקום לראות את הדברים הנכונים ואת התמונה
הגדולה ,אנו רואים את הכל מצומצם ושחור .כל ההיגיון בורח וכל מה שנשאר זה
רק יצר חזק ורצון לנקמה.
כשאנשים כועסים הם יכולים לעשות דברים איומים ולפגוע אפילו בעצמם .הם
יכולים לשבור דברים יקרי ערך ,לאבד את ממונם ,להזיק לאלו שהם אוהבים,
לקלל את יקיריהם ולעשות המון דברים שמיד לאחר מכן הם יתחרטו עליהם.
בר קמצא הרגיש פגוע מאוד והוא היה בטוח בעצמו שמגיע עונש לכל מי שהיה
נוכח שם .אם נשפוט את הדברים בצורה שטחית כפי יכולתנו ,אולי אפילו נגיע
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לכך שהוא צדק .אבל גם אם הוא צודק לחלוטין ,זה לא אומר שזה הדבר הנכון.
להלשין למלכות זה בוודאי לא הפתרון .לעשות דברים שיזיקו לכלל ישראל זה
בוודאי לא רצון השם .זה בכלל לא התפקיד שלנו לשפוט ולהעניש אחרים ,ובטח
שלא בדבר כל כך חמור שעושה נזק כללי ומה שהביא בסופו של דבר לחורבן
ירושלים.
כל יהודי צריך להפנים את הדברים ולעבוד על עצמו כך שיוכל לנהוג ביותר
סבלנות .גם אם פגעו בנו ,ננסה לחפש כיצד לדון אותם לכף זכות .אם אנו לא
מוצאים שום דרך לדון לכף זכות ,ננסה להתאפק ולהבין שזה ניסיון מהשם יתברך.
בסופו של דבר אין מקריות בעולם וכל אחד סוגר בסוף דין וחשבון מול השם
יתברך.
ואם גם זה קשה לנו ,אז לכל הפחות נעצור את עצמנו מלעשות דברים שאחר
כך אנו עלולים להתחרט עליהם .ניקח קצת זמן לחשוב על הדברים ולתכנן כיצד
להגיב כך שנוכל לראות את התמונה הרחבה יותר בלי לנהוג בפזיזות .ברוב
המוחלט של הפעמים נוכל להבין שהתגובה הראשונית שלנו הייתה מוגזמת ולא
ראויה.
שנאת חינם או בצדק?
לכל אחד מאיתנו יש שנאה לאדם אחד לפחות .זה לא שאנחנו אנשים רעים,
אנחנו אוהבים כמעט את כולם ומסתדרים עם רוב האנשים .רק אותו אדם לא
מתנהג כראוי .אז אמנם אנחנו קצת שונאים ,אך השנאה שלנו מוצדקת לחלוטין.
היא מגיעה רק כאשר מישהו שונא ,מרמה ,מקלל ,מכה ,גוזל ,מקניט או עושה לנו
כל דבר רע אחר בסגנון .אם הוא זה שהתחיל ,אז אין לנו כל אשמה בזה .זוהי
בכלל לא שנאת חינם לכאורה ,אלא שנאה מוצדקת וטובה.
אבל כדאי לדעת למה מתכוונים שאומרים "שנאת חינם" .כי אף אחד לא קם
בבוקר ומחליט שהיום הוא הולך לשנוא את שמעון ודוד סתם כך לחינם .כל
שנאה היא שנאה שלפחות אותו אדם ששונא בטוח שהיא מוצדקת .מכאן אפשר
להבין שכלל לא קיים דבר כזה "שנאת חינם" על פי ההגדרות שלנו.
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אבל בכל זאת ,כולנו יודעים שבית המקדש חרב מהסיבה הזו ,ואילו היינו
מתקנים אותה ,הוא היה מיד נבנה .מכאן נבין ששנאה כזו קיימת בינינו .ויוצא
שכל שנאה שאנו מרגישים ,מוצדקת ככל שתהיה ,היא שנאת חינם.
כל בעל אמונה מתחיל יודע שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים בעולם
הזה .אף אחד לא ניזוק טיפ טיפה יותר ממה שהוא צריך לתיקון שלו .הכל מדוד
ומדויק .לכן ,ניתן להבין שאף אחד לא עושה לנו שום דבר רע ,אלא הבורא בעצמו
מביא לנו את הדברים שנראים לנו כ"רעים" לטובתנו ולתועלתנו.
כך למשל אדם שמחליט לגנוב מאיתנו ,אמנם עושה זאת מבחירה חופשית
שלו ,אך את זה הוא עושה לעצמו מול הבורא .הבחירה שלו כלל לא נוגעת לנו.
רק אם הבורא מחליט שזה יהיה טוב לתכלית שלנו אם יהיה לנו ניסיון של גנבה,
אז הוא נותן את הרשות לאותו אדם לגנוב מאיתנו .אם לא ,הוא פשוט ייתן לו
רשות לגנוב ממישהו אחר שכן צריך את הניסיון הזה.
אותו אדם לא קשור אלינו והוא לא יכול להזיק לנו אפילו בקצה של שערה .אם
זה מה שטוב לתיקון שלנו ,ואותו אדם היה מחליט לבחור בטוב ולוותר על
הגניבה ,אז הבורא היה ממציא מישהו אחר שכן יגנוב ,כי זה מה שאנו צריכים כדי
להתקדם לתכלית .זה לא קשור אליו ,אלא רק אלינו.
לכן לא שייך כלל לשנוא אחרים בגלל שאנו מרגישים שהם עשו לנו דברים
שונים .כי השם יתברך שלח אותם לעשות זאת .זה כמו לשנוא את הדוור שהביא
מכתב מצער .כמו לשנוא את נהג האוטובוס בגלל שהוא לא מגיע ליעד שאנו
צריכים .וכי מה זה קשור אליהם? הם בסך הכל שליחים שמבצעים את המוטל
עליהם.
אם אנו מרגישים שעשו לנו עוול ,עלינו לפנות אל הבורא בתפילה ,להתחזק
באמונה ,לבקש את כל מה שאנו רוצים ולשפוך את ליבנו לפניו .אך אין שום טעם
לכעוס או לשנוא את האדם.
אנו צריכים להבין שכל הסביבה שלנו מעוצבת במיוחד בשבילנו .כולם
שליחים של הבורא .לכן ,כל אדם שאנו שונאים ,ללא כל קשר לכל האירועים
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שהתרחשו אתו ,מבטא את שנאת החינם שקיימת בתוכנו .אף אחד לא שונא
בצדק ,אין דבר כזה .הבורא ברא אותנו כדי לאהוב ,לכן כל תחושת שנאה קלה
שיש בתוכנו ,היא שנאת חינם ועלינו לטפל בה ולהסיר אותה מתוכנו.
ובאמת אם נחזור לסיפור של קמצא ובר קמצא ,וננסה לדמיין את הרקע
לדברים ,קרוב לוודאי שנוכל להבין את כולם ולראות שכאילו אף אחד לא אשם.
כי אילו היינו מצויים באותן נסיבות יתכן מאוד שאנחנו בעצמנו היינו מתנהגים
כמותם.
הרי מי יודע מה התרחש לפני כן בין בר קמצא ואותו עשיר .יתכן שבר קמצא
עשה דבר כל כך גרוע ונוראי עד שלא היה אפשר לסלוח לו .אולי כשבר קמצא
הגיע לסעודה ,אותו עשיר חשב לעצמו שהוא בא לצחוק עליו .אולי רגשות נוראים
מהעבר התחילו לצוף והוא לא יכול היה לשלוט על עצמו .אז איך אפשר להאשים
את אותו אדם?
וכך אם ניקח כל אחת מהדמויות ,נוכל לדמיין לעצמנו את הנסיבות השונות
וכך נוכל להבין יותר ,להתחבר לדברים ולראות שכולם צודקים .אנו קוראים את
פרטי הסיפור ומתייחסים אליהם מתוך השכל .לא מרגישים את הרגשות שכל
אחת מהדמויות הרגישה .אבל במציאות אנו פועלים בעיקר על פי רגש .ששם
נמצאת השנאה.
ומכאן נשליך את הדברים לחיינו .שבכל סיפור שמתרחש בחיים שלנו ,ישנה
סערת רגשות שפועלת בתוכנו .אנו נסערים ממש ואז יכולים לפתח רגשות שנאה
כלפי אדם כלשהו .אבל אם ניקח מישהו מבחוץ ,שאינו נגוע ,שיתייחס לכל
הפרטים הטכניים בלבד ,אז הכל ייראה אחרת.
וכפי שאנחנו ממש יכולים להסתכל על דברים מבחוץ נטולי רגש ולהסתכל על
הדרך המוטעית בה פועלים אנשים .שאם שומעים על איזה סיפור בחדשות ,או
משהו מוזר שקרה במקום רחוק ,אז מיד אנו שופטים את הדברים .וכמו בסיפור
קמצא ובר קמצא .אבל כאשר הדברים מתרחשים אצלנו ,אז לפעמים מאבדים את
העשתונות ,פועלים בצורה גרועה ,מחליטים החלטות פזיזות ,ועושים דברים
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גרועים ממש מתוך תחושה של צדק ונקמה.
עלינו לעשות השתדלות להימנע משנאה .כל שנאה .בין אם היא מוצדקת ובין
אם לא .כי כמעט תמיד זו שנאת חינם שרק נראית מוצדקת מצדנו .כל אדם פועל
לפי האינטרסים שלו .כשאחרים עושים זאת על חשבוננו אנו כועסים ,אבל גם
אנחנו בעצמנו פועלים בצורה כזו.
וכך אדם יכול לומר דבר כלשהו ללא כל כוונה רעה ,והצד השני מבין את זה
בצורה אחרת ואז נפגע מכך .ואז אותו אדם מתחיל לפתח שנאה ,ללא כל הצדקה
מצד האמת .ואז ממילא הוא מתנהג בצורה קרירה יותר עם חברו ,מה שמביא גם
לחברו להתחיל לפתח שנאת חינם משלו .וכך ההוא זורק מילה לא במקום ,השני
מגיב בצורה חריפה יותר ,ולאט לאט השנאה מתעצמת בלי להרגיש.
וכולם צודקים ,ואף אחד לא אשם ,וכולם אנשים טובים ,אבל יחד עם זה הם
שונאים שנאת חינם בלי לדעת .כי הם בטוחים שזה לא חינם ,אבל הם כלל לא
שונים מגיבורי הסיפור של קמצא ובר קמצא.
לכן מוטל על כולנו לעשות חשבון נפש ועבודה עצמית ,כדי לגלות את שנאת
החינם שבתוכנו ולהוציא אותה מלבנו .השם יתברך ישלח לנו סיוע גדול
מהשמיים שנצליח להגיע לאהבת ישראל אמתית .נזכה אותנו לאהבת ישראל
שתתקן את עוון שנאת החינם .מתוך כך נזכה לגאולה השלמה ובניין בית המקדש
במהרה בימינו אמן.

מדוע לבכות ולהתאבל בתשעה באב?
תשעה באב הוא יום אבל כבד לעם ישראל בו נחרב בית המקדש .מצד שני,
ניתן לראות לא מעט אנשים השייכים לעם ישראל שאינם מבינים אפילו בשביל
מה צריך לצום ולהתאבל .יש נטייה להשוות את בית המקדש לדברים הגשמיים
שאנו מכירים וכך קשה לנו להבין מה יש לבכות כל כך הרבה שנים על עצים
35

מהפרשה לחיינו | תשעה באב ובין המיצרים  -מדוע לבכות ולהתאבל בתשעה באב?

ואבנים .למה לבכות על איזה מבנה שנחרב לפני אלפיים שנה? ואם זה באמת כל
כך מצער ,אז מה כבר הבעיה לבנות אותו וזהו?
אבל צריך לדעת שחורבן בית המקדש הוא הרבה יותר מסתם בית שנחרב.
אותו חורבן הוא למעשה החוסר הגדול ביותר בחיינו ,בין אם אנחנו מודעים לכך
או לא ,והוא זה שנותן קיום לכל החוסרים שכל אדם מרגיש בחייו .אילו בית
המקדש היה נבנה ,כל הבעיות שלנו בחיים היו נפתרות ברגע אחד .הבעיה
הגדולה ביותר היא שאנחנו בכלל לא מבינים את זה.
לכל אדם יש חוסרים בחייו .כל דבר שלא הולך לנו בדיוק כמו שרצינו ,כל דבר
לא טוב ,ייסורים ,עצבות ושאר כל הדברים שהופכים אותנו ללא מושלמים הם
בעצם חוסרים שיש לנו .לכל החוסרים ישנה סיבה אחת ויחידה והיא הריחוק
ממקור השלמות שהוא כמובן הקדוש ברוך הוא .במלה אחת ניתן לכנות את
המצב הזה בשם "גלות".
הרי אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מושלם ,ומתוך השלמות שלו אנו מקבלים
את הקיום שלנו ושל העולם .לכן מובן שככל שנהיה קרובים למקור השלמות ,כך
נזכה להיות שלמים יותר .ככל שנתרחק ממנו לעומת זאת ,נהיה חסרים יותר.
כל המהות של הרע נובעת מתוך הסתר הפנים של השם יתברך .הרי אם
הקדוש ברוך הוא היה נגלה אלינו בצורה ברורה לעיני כולם ,לא הייתה שום
ממשות לרע .אז לא היה שייך לא להאמין בו ,גם אף אחד לא יכול היה לעשות
עבירות ,לא היו שקרים ,גם לא היה שום דבר רע כמו חולי או צרות והכל היה
מושלם .כאשר האור העצום של הקדוש ברוך הוא נמצא פה ואין שום הסתרה ,אז
כל הרע נעלם.
הדבר דומה לחושך שפשוט מסמל מצב של חוסר אור .כאשר אין אור אז יש
חושך ,ואז ממילא קשה לראות ,מרגישים קור ועצבות וכו' .אבל באמצע יום קיץ,
כאשר השמש זורחת ,מרגישים חום והכל בהיר ומואר .בזמן כזה ,אין שום ממשות
לחושך .לא צריך להילחם כדי לסלק את החושך או לנסות לעשות פעולות שונות,
אלא הוא פשוט נעלם ומפסיק לתפקד מעצמו .באופן אוטומטי כאשר אין אור ,אז
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מופיע החושך ,וכאשר יש אור אז הוא נעלם.
מבחינה רעיונית ,צריך להבין שהשם יתברך הוא מקור השלמות וכאשר
השכינה שורה ,יש אור עליון והחושך נעלם לחלוטין .אין צרות ודאגות ,אין
חוסרים ואין שום צער כלל .מרגישים אור רוחני של אהבה אינסופית ועונג עילאי.
המצב של עם ישראל באלפיים השנים האחרונות הוא מצב של גלות ,הסתר
פנים וריחוק מהקדוש ברוך הוא .בית המקדש היה הבית של השם ,מקום שבו היה
גילוי לשכינה הקדושה ,שהיינו יכולים להתחבר אל השם .כאשר בית המקדש
נחרב ,אז ממילא ישנו ריחוק והסתר פנים ,אין מקום לאותו גילוי שכינה.
כאשר אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש ,אנו למעשה מתאבלים על
הריחוק שלנו ממקור השלמות ומתחרטים על כל העוונות והחטאים שלנו
שלכלכו אותנו ,הרחיקו אותנו מהקדוש ברוך הוא ,וגרמו לנו על ידי כך להרבה
צרות וייסורים שנובעים מהחוסר שנוצר.
צער הגלות
ולכאורה כשמדברים איתנו על צער הגלות ,זה נשמע רחוק מאיתנו אלפי שנות
אור .לכאורה מה לנו ולגלות? הרי אנחנו כבר יושבים בארץ ישראל ,חיים בצורה
חופשית ויש לנו צרות ודאגות משלנו ,אז מדוע שיהיה אכפת לנו מגלות שהייתה
פעם כשבית המקדש נחרב? למה שנצטער כעת על משהו שלא נראה כמטריד
במיוחד כאשר יש לנו כל כך הרבה טרדות אחרות שלא עוזבות אותנו?
אלא שיש לנו מעט עיוות בתפיסה של "צער הגלות" .אנשים חושבים שצריך
להצטער על מה שהיה לפני אלפי שנים ,על בית המקדש שנחרב באותה תקופה
ועל כל הצער הרב שהיה .קשה להתחבר לכל מה שהיה לפני כל כך הרבה זמן כי
נראה שאין לנו שום קשר לזה .אבל האמת היא שכל אותן טרדות וצרות שאנו
מרגישים בחיינו ,הן עצמן נובעות מאותה גלות קשה בה אנו נמצאים .צער הגלות
הוא זה שאנחנו מרגישים יום יום ,רק שאנחנו לא מפרשים אותו בצורה הנכונה.
צער הגלות הוא בדיוק מה שאנחנו חווים כעת .הסתר פנים של הקדוש ברוך
הוא כך שאנו מרגישים לבד .כאילו חס ושלום הופקרנו בידי הטבע .כאילו אין
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צדק בעולם .כאילו שהשם יתברך עזב אותנו ואין מי שיגן עלינו .כאילו שהרחוקים
מהשם עולים לגדולה והקרובים אליו מושפלים .כאילו שכבר אי אפשר
להתמודד.
כל דבר קטן שמטריד אותנו ,כל צער שנגרם לנו ,הכל תוצאה ישירה של ריחוק
מהקדוש ברוך הוא .לו היינו קרובים אליו יותר ,היינו קרובים יותר לשלמות.
אושר עילאי ללא הפסקה ,עונג ושמחה ,הכל טוב ללא שום קיום לרע .תחשבו על
העולם בו אנו חיים היום ,כמה ריחוק ,כמה צרות ,כמה חוסר .האם יש מישהו
ללא דאגות כלל שסובר שלא צריך להתאבל על המקור לכל הצרות והייסורים
שיש לו בחיים?
יש לנו כל כך הרבה דאגות בחיים .המדינות מסביבנו שונאות אותנו ,אנשים
נהרגים בפיגועים ,חטופים ,תאונות דרכים ,חולי ,דאגות של פרנסה ,בעיות שלום
בית ,מריבות עם השכנים ,חוסר הבנה עם הילדים ,מטלות מפרכות ,עבודה קשה,
כעסים ,טרדות ,עצבות ,פחדים ,חרדות ,ועוד ועוד צרות שלא רוצות לעזוב.
מתוך כל הדאגות אנו עוצרים וחושבים לעצמנו לרגע על בית המקדש שנחרב
ואז זה נראה לנו כמשהו שולי ולא חשוב .הרי יש לנו הרבה צרות שמטרידות את
לבנו ,יש דברים מעיקים ,יש דברים מרגשים ,אבל בית המקדש נראה לנו עניין
טכני ולא משהו מפעים ומרגש שקשור אלינו .אבל דווקא אותו חורבן הוא זה
שגורם לכל הצרות והטרדות הללו שיש לנו .אילו בית המקדש היה נבנה ,האור
האינסופי היה מאיר את כל העולם ומעלים את החושך שאנו נמצאים בו.
צריך להבין ולהחדיר לעצמנו שאנו לא בוכים על מה שקרה לפני אלפיים שנה,
אלא בוכים על מה שקורה היום .השורש של כל הצרות שהזכרנו וכל הדאגות
שלנו נמצא בחורבן בית המקדש .אילו היינו ראויים לכך הוא היה נבנה ברגע זה
ממש .אך ברגע שאנו רואים שהוא לא נבנה ,זה אומר שהבעיה עדיין לא תוקנה
והצרות עדיין ממשיכות .כל הצרות שלנו נובעות מאותו חורבן .הרי כאשר יגיע
בע"ה בית המקדש השלישי בוודאי שלא יהיו חיילים חטופים ,מלחמות ,בעיות
פרנסה ,חולי ,כעסים ודאגות או כל צרות אחרות.
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אנחנו כל כך עסוקים כל היום בבעיות של עצמנו עד שאנו לא זוכרים שצריך
לפתור אותן .הדבר דומה לעני מרוד שעובד קשה ביותר במשך כל היום וכל
הלילה כדי להביא פרנסה מועטת לביתו .תארו לכם שאדם מכובד ייתקל בו ויציע
לו עבודה מכובדת וקלה עם משכורת גבוהה ושעות מועטות ,וכל מה שהוא צריך
זה להגיע למשרד של אותו אדם כדי שהוא יסדר את העניין .תארו לכם שאותו עני
יחשוב לעצמו שאין לו זמן בשביל זה כי הוא לא רוצה להפסיד שעות עבודה.
כמו בני ישראל שמקוצר רוח ועבודה קשה לא שמעו למשה רבינו שבא לגאול
אותם מהעבדות במצרים .כך אנחנו לפעמים חושבים על האבל על החורבן
בזלזול ,שהרי למי יש זמן להתאבל על משהו שאין לנו לכאורה שום קשר אליו,
ועוד כאשר יש לנו כל כך הרבה צרות של החיים על הראש?
אבל מובן הדבר שזה טיפשי לחשוב בצורה כזו .פעמים רבות אנחנו חושבים
כך על כל דרך החיים .זה נקרא ראייה מצומצמת .פעמים רבות כשיציעו לאדם
ללכת לשיעור תורה או לעשות חשבון נפש ולחשוב מעט על החיים שלו ,הוא יגיב
בזלזול .למי יש זמן לחשוב על החיים עם כל הדאגות על הראש? למי יש זמן
להתעסק עם תכלית בריאת העולם כאשר יש עבודה לעשות ,יש הודעות לשלוח
ויש את התוכנית האהובה בטלוויזיה שעומדים לשדר?
אדם לוקח את המטרה והופך אותה לתפלה ,ומתעסק במשך כל היום בדברים
שוליים יחסית .גם אם אנחנו חושבים שכל הדברים שאנו עושים במשך היום הם
חשובים ואי אפשר לוותר עליהם ,לכל הפחות נוכל להקדיש לפחות כמה דקות
ביום למחשבה על התכלית של הכל .הרי בשביל מה בכלל אנחנו עובדים ועושים
סידורים אם אין מטרה שאליה אנו רוצים להגיע?
יש אנשים שחושבים שכבר נגאלנו ,שהרי כבר עלינו לארץ ישראל והיא
בידינו .יש כאלו שחושבים שאפשר כבר לבטל את תשעה באב ,כי אנחנו חיים
במדינה יהודית בארץ ישראל .אבל כל מי שיתבונן טיפה יוכל להבין בקלות שכך
לא נראית גאולה.
צריך לדעת שהגלות שאנחנו בוכים עליה היא בדיוק זו .הריחוק מהשם יתברך
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שמביא את כל הצרות והייסורים .כל הצער והסבל שכל אדם פרטי חווה וגם כל
עם ישראל בכללות .אותו צער הוא עצמו הריחוק מהשם וזוהי הגלות.
זה לא שני דברים נפרדים ,אלא אותה גלות מביאה לנו הרבה צער מכיוונים
רבים ובהרבה תחומים שונים .בדיוק על זה אנחנו בוכים בתשעה באב .הצער של
השכינה מביא לצער שלנו ,כי מה שמתרחש בעולמות העליונים הוא שמביא
להתרחשויות בעולם שלנו .ומצד שני אנחנו יכולים לשנות את המצב ,כי מה
שאנו פועלים בעולם הזה מביא להשפעה בעולמות העליונים.
אנחנו מחכים לגאולה שתגיע ,להיגאל מכל הצרות והייסורים ולהתחיל לחיות
את החיים האמתיים .דווקא ככל שהצרות מתרבות וחבלי המשיח מתחזקים ,זה
אומר שהגאולה מתקרבת .אנחנו כבר ממש קרובים לשם .לכן כל כך חשוב שבית
המקדש יבנה במהרה .שיהיה גילוי לשכינה הקדושה ושניגאל באופן סופי מכל
הרע שבעולם.
יש הרבה אנשים שפוחדים מהגאולה .כשאומרים להם שהמשיח יבוא ,הם
נבהלים ומקווים חס ושלום שלא יבוא .כי הם רוצים להמשיך לחיות את החיים
שהתרגלו אליהם .הם לא מבינים מהי הגאולה .גאולה זה אומר שאין יותר צרות.
אין יצר הרע .אין מינוס בבנק .אין מחלות .אין מוות .כל המתים קמים לתחייה.
אין מלחמות .אין שנאה .אין שום דבר רע .הכל טוב .שלום .שלווה .מי צריך יותר
מזה?
אלא שהכול תלוי בנו .שבשמיים תלו את הישועות שהאדם יכול לקבל בכלים
שהוא בונה לעצמו .שעל ידי תפילה ,חיזוק האמונה וכדומה ,האדם יכול להשפיע
שפע גדול על עצמו ועל סביבתו .ואם נתחזק כולנו באמונה ממש ונתפלל מכל
הלב ,אז נוכל להשפיע בצורה גדולה יותר ,כך שנוכל להביא את הגאולה
השלמה.
להיות מודעים לבעיות שלנו
תארו לכם שהיינו מכירים אדם שמכור לסמים .היינו פוגשים בו באחד הימים
עם דמעות בעיניים מתחנן על חייו ובוכה שהוא לא מצליח להיגמל והוא לא יכול
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לחיות כך יותר .צועק לעזרה תוך שהוא מקבל מכות מבריון שהלווה לו כסף
לקנות סמים ולא קיבל בחזרה .שופך את לבו ורק מחפש ישועה איך לצאת
מהמצב בו הוא נמצא .הוא כל כך רוצה להיגמל והוא מחפש עצות וזועק מקירות
לבו שמישהו יעזור לו .אילו היו מבקשים מאיתנו להגדיר את מצבו ,היינו מרחמים
עליו כל כך ומגדירים אותו כגרוע ביותר מתוך מחשבה שאי אפשר לרדת נמוך
יותר.
אך ישנו מצב הרבה יותר גרוע מהמתואר :תארו לכם שאותו אדם לא היה מודע
כלל לבעיה בה הוא נמצא ,הוא היה ממשיך ללוות כסף וקונה עוד סמים מתוך
מחשבה שטוב לו .לא בוכה ,לא צועק ,לא מתחנן ,רק מחייך מתוך חוסר מודעות
למצבו ,מבלי להבין שהוא הורס את חייו ושישנה דרך אחרת הרבה יותר טובה
לחיות את החיים.
לכאורה נראה שהוא שמח ובמבט ראשון אנו עלולים לטעות ולחשוב שמצבו
אולי טוב ,אך כעת הוא נמצא הרבה יותר רחוק מהישועה ,שהרי הוא אפילו לא
מודע לכך שיש לו בעיה שהוא צריך לטפל בה .בזמן שאדם לוקח סמים הוא בכלל
לא נמצא פה .הוא בעולם אחר מלא בהזיות לא מודע לכל הבעיות שהוא נמצא
בתוכן .הוא לא מקשר בין כל הצרות שרודפות אותו ,המכות שהוא חוטף וכל
הצער שהוא חווה לבין הסמים שהוא לוקח .הוא לא מבין כמה שהוא מסבך
לעצמו את החיים ומסתכן בנפשו בכל רגע שעובר .הוא המסכן ביותר והרבה יותר
קשה לעזור לו.
לצערנו אנחנו נמצאים היום במצב השני ,בחוסר מודעות וללא חיבור .אנחנו
במצב כל כך גרוע עד כדי כך שאנו אפילו לא מודעים לקיום הבעיה .בית המקדש
חרב ואנחנו שקועים בתוך הבעיות של עצמנו מבלי להבין מה אנחנו מפסידים
בכלל .צער על בית המקדש נתפס אצלנו כצער מאיסור האכילה בצום או במקרה
הטוב באמירת תיקון חצות מדי פעם למשך עשר דקות .אילו היינו מבינים מה
איבדנו והיכן אנו נמצאים היום בשל כך ,היינו כל כך מצטערים עד שלא היה ניתן
לנחם אותנו בשום צורה.
תארו לכם אדם שאיבד קרוב לא עלינו ,אותו אדם מאבד כל קשר לעולם ,הוא
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לא מוצא עניין בשום דבר ,לא מרגיש טעם באוכל ,לא רוצה לעשות כלום ובכל
דבר שיעשה הוא רק ייזכר באבדן העצום שלו .בעבודה ,בלימודים ,עם המשפחה,
הדבר היחיד שיש לו בראש זה הצער והגעגועים לאותו אדם שאיבד .אילו היינו
יודעים מה איבדנו בחורבן בית המקדש ,היינו כעת נמצאים במצב כזה .לא היה
לנו קשה לצום בתשעה באב ,משום שלא היה לנו כלל תיאבון והיינו מאבדים
עניין וטעם באוכל גם ללא החובה לצום .היינו רק חושבים כל היום על איך לתקן
את המצב ולחיות את החיים האמתיים והטובים.
בית המקדש הוא הבית של השכינה הקדושה פה בארץ .זהו המקום בו נכנסת
הרוחניות לארץ הגשמית וכך מתחברים העולמות העליונים איתנו התחתונים .כל
צער שיש לנו או שאי פעם חווינו נובע מריחוק רוחני ,מהסתר הפנים של הקדוש
ברוך הוא .בית המקדש מחבר אותנו ומגלה את הרוחניות שבתוך החומר ,ובכך
מסיר מאיתנו כל צער.
בית המקדש מביא מצב של קשר תמידי וגלוי עם הקדוש ברוך הוא שמביא
לרוחניות עצומה ,לשמחה ולביטול הצרות והדאגות .השם יתברך הוא מקור
השפע ,השמחה והברכה ,לא שייך כל רע כאשר הוא נמצא איתנו ,ככל שאנו
קרובים אליו כך נחוש טוב יותר ונהיה שלמים יותר מכל הבחינות.
כעת לצערנו ,בית המקדש חרב ולשכינה הקדושה אין בית לגור בו כדי לחבר
אלינו את השפע מהעולמות העליונים .אנו מנותקים וחיים בהסתר מבלי לדעת
כלל מה אנו מפסידים ואיזה עולם שלם של תענוגות עצומים אנו מפסידים.
הדרך לפתור את כל הבעיות של חיינו פשוטה הרבה יותר ממה שנדמה לנו.
במקום להיאבק בכל הצרות שסובבות אותנו ,אפשר פשוט להתיישב על הארץ
ולבכות לקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו כבר מהגלות .הצום ,הבכי ,התשובה
והכניעה לרצון השם הם שיכולים להציל אותנו מהמצב אליו הגענו ומכל הצרות
והטרדות של חיינו.
בשנייה אחת כולנו יכולים לעבור ממצב של צרות וייסורים למצב של שמחה
וטוב .השם יתברך הוא היחיד שיכול לעזור לנו לצאת מכל הטרדות שסובבות
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אותנו .הרי כולנו בוכים פה ושם על הצרות השונות .גם אם אנחנו לא מוציאים
את הבכי החוצה ,לכל הפחות אנחנו בוכים מבפנים .לכולם יש צרות ודברים
מצערים .כולם נמצאים מדי פעם בעצבות .אז אם בכל מקרה אנחנו בוכים,
לפחות נוכל להרוויח מזה משהו.
במקום לבכות לחינם ללא שום תועלת על צרות גשמיות ,נוכל לבכות על
המקור והשורש לכל הצרות האלו ובכך להשיג התקדמות ותועלת כדי להתקרב
אל האור ולצאת מכל הצרות.
וזו משמעות הגאולה שאליה אנו מצפים .זה לא רק בניין גשמי של בית המקדש
וזה לא משהו טכני ,אלא שינוי תפיסה ומעבר של כל העולם לדרגה רוחנית
גבוהה ביותר .ישנם אנשים שפוחדים מהגאולה .הם חושבים שהם יאבדו דברים
שיש להם ,שיהיה חסר להם משהו ושהם מעדיפים להישאר במצב שהם נמצאים
בו כעת .אבל כל זה מתוך החושך וההסתר .כי תמיד זה מפחיד לצאת למקום לא
מוכר שאנו לא יודעים עליו מספיק פרטים .כך גם היה במצרים שהיו כאלו שרצו
להישאר בעבדות במצרים בתוך הטומאה שהתרגלו אליה .קשה לצאת מחוץ
להרגלים ,אבל צריך לדעת שהיציאה תביא אותנו לשלמות.
אנשים פוחדים שאחרי הגאולה הם לא יוכלו לאכול שניצל ולא יהיה להם
תאוות גשמיות .אבל כאשר האדם שלם ,הוא לא צריך את זה .זה כמו תינוק שלא
רוצה לגדול כי הוא פוחד שלא יהיה לו מוצץ כשיהיה גדול .אלא שברור לכולנו
שזה פחד שטותי שנובע מתוך ההסתכלות הצרה של אותה נקודה בה הוא נמצא.
כאשר הוא יגדל ,הוא יבין שאין לו צורך במוצץ וזה כלל לא יפחיד אותו .כך גם
השניצל בסך הכל משלים את החוסר שיש לנו כאשר אנו רעבים .אבל אם אדם
שבע ,אין שום משמעות לשניצל שנמצא מולו וכך גם לגבי כל תאווה.
מתוך התפיסה שלנו אנו מדמיינים שנישאר עם אותם יצרים ותאוות ,ורק שלא
נוכל להשיג אותן .אבל גאולה זה אומר להגיע לשלמות אינסופית .להיות חלק
מאור רוחני ,להרגיש אושר ושמחה ללא גבולות ולהרגיש שלמות מוחלטת ללא
שום חוסר.
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אנו מוכרחים לזכור שהמצב כעת הוא אינו רצוי .כעת אנו נמצאים בחוסר
אדיר ,בגלות והסתר פנים .אנחנו נמצאים בעונש .כשילד קטן הולך בדרך לא
טובה ,אביו מעניש אותו על מעשיו .הדבר כמובן לא נובע מרגש נקמנות שיש
באב ,אף אבא שפוי ואוהב לא רוצה להתאכזר לבנו .אלא שהעונש בא לטובת
הילד כדי לכוון וללמד אותו ללכת בדרך הנכונה.
אב שרואה את בנו עושה מעשה לא טוב רוצה לחנכו ,וכך הוא יכול לשלוח
אותו לחדרו לחשוב על מה שעשה .אם הבן יחשוב על מעשיו הלא טובים ויחליט
ללכת בדרך טובה ולתקן אותם ,אביו ישמח מאוד ,יבטל את עונשו ויעשה הכל
כדי לשמח את הבן .אם לעומת זאת הבן יישאר בעקשנותו ולא ישמע לקול אביו
למרות הסבל של העונש ,האב ייאלץ להשאיר אותו בעונש זמן רב יותר עד שילמד
ויתחנך ,הכל מתוך אהבתו אליו.
אך קיימת אפשרות נוספת גרועה אפילו יותר .לאחר זמן מה ,הבן עלול
להתרגל ולשכוח מכך שהוא נמצא בעונש ,וכך הוא ימצא לו תעסוקות שונות
בחדרו ויהיה בטוח שאלו החיים הטובים .הוא יכול להיות בטוח שהחדר שלו זה
המקום הכי נפלא בעולם ושלצאת החוצה זה מפחיד.
כשאביו יכנס לחדר לראות מה שלומו ,הבן עלול לכעוס עליו ולחשוב שהוא
מפריע לו בעיסוקיו .הוא מצדו יכול להישאר שם לנצח מבלי לראות את כל היופי
האמתי שנמצא בעולם ומבלי לדעת בכלל מה הוא מפספס .גם אם אביו יציע לו
לצאת ,הוא יסרב ,כי הוא חושב שיהיה לו רע בחוץ ושכאן בחדר יש את החיים
הכי טובים.
לצערנו ,היום אנו נמצאים במצב הזה בדיוק .הקדוש ברוך הוא החריב את בית
המקדש ,שמסמל את שכינתו בתוכנו .אותו מקום קדוש אליו ניתן ללכת בכל עת,
לחזות בנסים מופלאים המתרחשים אל מול עינינו ולחוש בנוכחות הבורא יתברך.
השם יתברך התרחק מאיתנו והסתיר את פניו כך שנהיה שקועים בתוך עולם
תאוות גשמי בתוך עמקי הטומאה.
הדבר היה הכרחי בתור עונש ,כך שנבין שאנו צריכים לעשות תשובה על
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מעשינו .אלא שעם הזמן התרגלנו לעונש ולהסתר הפנים של הקדוש ברוך הוא,
וכך הגענו למצב שאנו אפילו לא מרגישים שמשהו חסר .מרוב שהפכנו דומים
לאומות העולם ,אנו כבר לא מרגישים שאנו מובדלים מהם .אנו בכלל לא קולטים
שיש משהו מעבר לכל זה ,שעכשיו אנו בגלות ושבסופו של דבר תבוא הגאולה.
שקענו כל כך עמוק שאנו טועים לחשוב שזהו העולם האמתי ושאין שום דבר
מלבד זה .אנו בטוחים שפה זה המקום הכי טוב בעולם.
אנו מוכרחים לזכור שאנו עדיין בעונש .מצבנו כרגע רחוק מלהיות אופטימלי.
הבורא שולח לנו זעזועים שונים לעולם כך שנבין שלא הגענו אל השלווה
האמתית .לכן מגיעים ,לא עלינו ,קשיים ,מחלות ,ייסורים ,מלחמות ,פחדים,
דאגות ושאר דברים רעים.
כל טיפת צער שאנו חשים בעולם צריכה להביא אותנו אל המסקנה שאנו
רוצים בגאולה השלמה .אם נזכור שאנו בעונש ,נוכל בקלות לעשות תשובה,
לקבל על עצמנו ללכת בדרך טובה יותר ובכך לסיים את הגלות.
אמנם החורבן נראה כמשהו עתיק שלא קשור אלינו ,אך עצם העובדה שאנו
עדיין בגלות מוכיחה שהעונש עדיין נדרש ,שכן אם היינו עושים תשובה היינו כבר
נגאלים .אם בית המקדש לא נבנה כעת ,זה אומר שגם אם היה קיים אתמול ,ברגע
זה הוא היה נחרב בגלל מעשינו.
עדיין לא עשינו את התיקון הראוי כדי למנוע את חורבן בית המקדש .זה לא
משהו שקרה פעם בגלל אבותינו ,אלא משהו שמתרחש ברגע זה ממש .לבורא אין
בעיה להוציא אותנו מהעונש בכל רגע ,אלא שאנו בעצמנו עדיין לא ראויים לכך.
אנחנו עדיין קשי עורף ולא מוכנים לבכות מעט לאבא ,להוריד את הראש ולומר
שטעינו ושאנו מצטערים.
אנשים חושבים שזה קשה להתאבל על חורבן בית המקדש כיוון שאין לנו שום
רגש כלפי מה שקרה לפני אלפיים שנה .אבל כל מה שצריך כדי להתאבל על
החורבן בצורה אמתית מתוך הלב הוא לנסות להבין את המצב שאנו נמצאים בו
כעת .אם הבורא יתברך החריב את ביתו בעולמנו ,זה מרחיק אותנו ממנו .כמו
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שככל שנתרחק מהשמש פחות נרגיש באורה ובחומה ,כך ככל שנתרחק מהבורא,
פחות נרגיש את אורו .האור של הבורא הוא כל חיינו .הבורא הוא מקור החיים,
השמחה ,העונג ,האהבה ,השלום ,השפע ,השלווה וכל טיפת טוב שקיים בעולם.
אין כל קיום לעולם ללא הקשר הזה.
לכולנו יש צרות שאנו אוהבים להתלונן עליהם ,אך במקום זה ניתן לבכות על
מקור הצרות הללו .במקום לדאוג ולחיות בעצבות מדברים שונים ,אנו צריכים
לבחור להתאבל על החורבן שהוא הגורם לכך.
כל צער שקיים בעולם הוא רק מזיק אם אנו הופכים
לעצובים ומיואשים בגללו .לעומת זאת ,אם נבחר לקחת
את הצער ולנתב אותו לעשיית תשובה וחרטה על המעשים
הלא טובים ,לתפילה לבורא ולצער על בית המקדש שנחרב ,נוכל בע"ה לעזור
להבאת הגאולה ,וכך נזכה ל"כל המתאבל על ירושלים ,זוכה ורואה בשמחתה".
איך להתאבל ולבכות על החורבן בצורה מעשית?
השאלה היא איך אפשר להתאבל ולבכות? הרי אבל ובכי הם דברים טבעיים
שמגיעים ללא שליטתנו .אין לנו כפתור שאפשר ללחוץ עליו ולהחליט אם נהיה
עכשיו באבל או בשמחה .אז איך אפשר לבכות ולהתאבל בצורה מעשית כאשר
הדמעות לא מגיעות ואנו לא חשים צער?
קשה להתחבר לחורבן הבית שאנו לא מרגישים באופן ממשי את חסרונו .כי גם
אם נבין בשכל שכל הצרות שלנו נובעות מאותו חורבן ,מבחינה רגשית יהיה לנו
קשה מאוד להתחבר לזה ולהרגיש ממש רגשות של כאב ואבל .אנחנו יכולים
להבין בשכל שהצרות נובעות מהחורבן ,אבל כיצד נוכל להרגיש את הדברים
ממש?
צריך לדעת שכאשר מתחברים לרגש מסוים ,אנו מתחברים באופן
ישיר לשורש של אותו הרגש ללא כל המעטפות החיצוניות .ואז
אפשר בקלות לנתב אותו למקום שאנו רוצים.
לצורך הבנת הדברים ניקח דוגמאות מוחשיות .כל אחד הרגיש פעם עצבות
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כתוצאה מבעיה כלשהי .אלא שפעמים רבות הבעיה נפתרת והעצב נשאר,
ולפעמים אנחנו בכלל לא זוכרים מדוע אנחנו עצובים .יוצא שהגורם לא נמצא,
אבל הרגש עצמו קיים.
כך גם כולנו יודעים שלפעמים יש זמנים מתוחים בהם כל דבר קטן יכול
להכעיס אותנו .כשאדם בלחץ מדבר מסוים קל מאוד להילחץ מדברים אחרים
שבנסיבות אחרות כלל לא היו מלחיצים אותו .כך גם כשאדם צוחק ברוח שטות,
כעת דברים טיפשיים יכולים להצחיק אותו.
כי כאשר האדם מחובר לרגש מסוים ,הוא מחובר לשורשו .ואז זה לא משנה
מה הביא לאותו רגש ,כי כעת הוא מחובר אליו בכל אופן .כך נוכל לקחת את
הדברים לתועלת העניין הזה .אם נרצה להתחבר לכאב ולאבל על החורבן ,כל
מה שצריך הוא לחשוב על צער כלשהו שיש בחיינו כעת ,ואז כשמתחברים
לשורש הצער ,יש לנתב אותו למקום הראוי לו.
אדם יכול לחשוב למשל על הצער שיש לו מאדם מסוים שמצר לו ,על צער
ממצבים שנתקל בהם או על צער מכל חוסר כלשהו בחייו .כאשר הוא חושב על
הדבר ,הרגש יעלה לאט לאט ויציף אותו.
לאחר שיש חיבור לרגש ,אותו אדם יסביר לעצמו כעת שהמקור לאותו צער
הוא חורבן בית המקדש .וכך ינתב את כל הצער למקום
נחוץ ונדרש ,למקום שבו אפשר לתקן ולהועיל ,למקום של
תפילה לבניה מחדש ,למקום של חיבור להשם.
מתוך הצער שהוא חש ,האדם יחשוב לעצמו שהסתר הפנים והריחוק מהשם
יתברך הוא שמביא את הצער .הוא המקור .כעת לאט לאט הוא יחשוב על הדברים
ויוכל בקלות לבכות ולהתאבל על בית השם שנחרב והרחיק אותנו מהאלוקות
המושלמת ללא חוסרים כלל .הכל בגלל הגלות וההסתרה.
כל הצרות בחיים שלנו נובעות מסיבה אחת ויחידה – הגלות .יש שתי
אפשרויות להתמודד עם זה :אפשר להתעלם ,לבכות על הצרות שלנו ,להיכנס
לצער של עצמנו ולחשוב שכל הצרות שלנו הן "במקרה" בלי שום קשר לקדוש
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ברוך הוא או לגלות .וכך נישאר עם אותו הכאב ,רק שהוא יהיה הרסני כלפינו .או
שאפשר לבחור להבין שהגלות היא השורש של כל זה ,לעשות תשובה ולבקש
מהשם יתברך שישלח לנו כבר את הגאולה השלמה ,האמתית והנצחית שתשים
קץ לכל צרותינו ותביא לנו את האושר העילאי שכולנו כל כך מצפים לו .כך
נתחבר לאותו כאב בדרך שתביא אותנו לצמיחה מתוכו.
בית המקדש זהו הבית של הקדוש ברוך הוא פה איתנו בעולם הגשמי .כך אנו
יכולים לזכות להיות קרובים אליו וליהנות מזיו שכינתו .בוודאי שעל החוסר
העצום הזה שמביא לכל החוסרים בחיינו ראוי לכל אדם להתאבל.
בתשעה באב אנו מתאבלים על חורבן הבית ,ומראים לקדוש ברוך הוא שאנו
רוצים בקרבתו .מבקשים ממנו שיסלח לנו על העוונות ,צמים כדי לחזור בתשובה,
ומתאבלים בעיקר כדי שאנו בעצמנו נבין את החוסר העצום שיש לנו .זה מביא
אותנו להשתדל לעשות כל מאמץ כדי להשלים אותו .אסור להמשיך את חיינו
כרגיל מבלי להבין מה זה בכלל תשעה באב ורק לחשוב שיש מיעוט אנשים
מוזרים שצמים ובוכים על איזה מבנה ישן שחרב .זה המהות שלנו.
מתוך האבל הזה שאנו נכנסים אליו ,ניתן להגיע לשלמות האמתית .הרי רק מי
שיודע שקיימת בעיה כלשהי ,יוכל לטפל בה .ברגע שאנו מבינים את הסיבה לכל
החוסרים שלנו ,אנו יכולים לבכות ולהתאבל ולזכות על ידי כך לבניין בית
המקדש .אדם שלא מבין למה יש לו חוסרים בחייו מנסה להשלים אותם יום אחר
יום מבלי להבין שהוא לעולם לא יצליח.
האבלות לא נועדה כדי להכניס אותנו לעצבות ודיכאון חס ושלום .היא נועדה
כדי שנוכל להתעלות דרכה ,להבין מה חסר לנו ולהשלים את אותו חוסר .לכן כל
המתאבל על ירושלים ,זוכה ורואה בבניינה .השם יזכה אותנו לראות בבניין בית
המקדש במהרה בימינו אמן.
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להתרחק מעצבות ולהיות בשמחה תמיד
תשעה באב זהו יום אבל כבד לישראל .מצווה גדולה וחשובה להתאבל ,לבכות
ולהתענות בתשעה באב על חורבן בית המקדש .אבל למרות כל מנהגי האבלות
והצער הגדול ,צריך לזכור שאפילו בימים כאלו אסור להיכנס לעצבות וצריך
לשמור על שמחה.
ולכאורה הדברים נראים סותרים .קשה למצוא את ההבדל הדק בין צער
לעצבות .אבל צריך לדעת שהמרחק ביניהם הוא רב .כדי להמחיש את הדברים
נוכל לדמיין לנו את צער ההיריון וחבלי הלידה.
במהלך הלידה האישה נמצאת בצער גדול ובסבל נורא .אולם זה לא צער של
עצבות ,כיוון שהיא שמחה בצער ויודעת שיוליד דבר טוב .נשים רבות עוברות
טיפולים מיוחדים ומשלמות כסף רב כדי לזכות להגיע לצער הזה בחדר הלידה.
מובן שזה לא נעים ,אבל זהו צער בונה שעל ידו אפשר להתקדם ולהשיג דברים
טובים.
העצבות לעומת זאת היא מושג שונה לגמרי .עצבות מצביעה על ריקבון ויאוש.
על דרך לא נכונה .על חוסר גדול באמונה .זה לא חוסר שמביא לתועלת לאחר
מכן ,אלא דבר לא טוב שמביא לדבר עוד יותר לא טוב .מעצבות לא צומח טוב,
אלא רק דברים שליליים .לכן אדם שיש לו ראיה שלילית מזמן לעצמו דברים
שליליים לחיים .לכן הצרות מביאות צרות נוספות .כי כאשר מגיעים לעצבות ,אז
הכל הופך לשחור חס ושלום.
צריך לדעת שנבואה שורה על האדם רק מתוך שמחה .כאשר האדם נמצא
בעצבות הוא לא יכול להתנבא .לכן רוח הקודש לא שרתה על יעקב אבינו במשך
עשרים ושתיים שנה לאחר מכירת יוסף ,עד שנתבשר שהוא חי וחזר לשמוח .רק
נביא ששרוי בשמחה יכול לקבל נבואה.
אלא שכאשר קוראים את נבואות הפורענות של ירמיה הנביא על החורבן,
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הדבר נראה תמוה ביותר .איך יתכן שירמיה הנביא קיבל את הנבואה הזו מתוך
שמחה? איך אפשר לשמוח בזמן שמקבלים נבואה על כל הזוועות שיתרחשו בזמן
חורבן הבית? איך אפשר לראות במראות אלוקיים מוחשיים את כל הכתוב
במגילת איכה ולהישאר בשמחה?
אלא שמובן הדבר שישנו חילוק בין צער שירמיה בוודאי הרגיש ,לבין עצבות
שנובעת מחוסר אמונה שממנה ירמיה הנביא ככל הנראה דאג להתרחק .כאשר
אדם שרוי בצער ,עליו לזכור היטב שישנה השגחה פרטית בעולם .צער הוא לא
תמיד דבר לא טוב ובדרך כלל הוא מקדם אותנו למקומות טובים .אבל כל זה
כאשר מתבוננים על הצער מתוך מבט של אמונה .כי כאשר נכנסים לייאוש
ומתקשים להאמין ,אז חס ושלום הצער הופך להיות לעצבות וזה האויב הכי גדול
של האדם.
כך גם צריך להבין את עניין השמחה ,שבוודאי לא מדובר על שמחה של
הוללות או צחוק ממופעי בידור וכדומה .גם אדם שנמצא בעצבות חזקה יכול
לצחוק מדברים שונים ,אך זה לא אומר שכעת הוא שמח.
פעמים רבות ,דווקא אותם בדרנים שעוסקים בבידור ומצחיקים אנשים הם
אנשים עצובים או כעסנים בחייהם האישיים .כמובן שזה לא כולם ,אבל ישנם
רבים כאלו שמצחיקים את כולם ונראים שמחים ,אבל בפנים יש להם קרע גדול.
הם צוחקים ושמחים לכאורה ,אבל אז הם חוזרים הביתה לדיכאון ולא יכולים
לתפקד בלי כדורים שיאזנו אותם.
כי צחוק לא מצביע על שמחה .שמחה זה רגש פנימי שנובע משקט ושלווה .זו
הרגשה שאומרת שאנו מסכימים למהלך העניינים .הרי אנחנו יודעים שהקדוש
ברוך הוא מכוון אותנו למקומות טובים ובוטחים בו .יכול להיות שכרגע הכל
הולך הפוך ,שיש צער רב ושהניסיונות קשים ביותר ,אבל מתוך אמונה גדולה
עדיין תישאר השמחה.
אדם שמח רק מתוך שקט פנימי ,רק כאשר הוא יודע שהוא בדרך הנכונה.
כאשר אדם מבצע את תפקידו והולך בכיוון התכלית ,אז הוא יכול להיות שמח.
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גם אם יש צער גדול מסביב ,הוא נשאר בשמחה למרות הסבל הגדול .כמו אותה
יולדת שמכניסה את עצמה למצב של סבל גדול כדי לקבל שמחה גדולה עוד יותר
של הבאת ילד לעולם.
צריך לזכור היטב שגם כאשר אנו בוכים ,מצטערים ,אבלים וכואבים בתשעה
באב ,הדבר נובע מתוך ניצוץ של שמחה שאנו מחכים שיפרוץ החוצה .אנו
מתאבלים מתוך אמונה שלמה .מטרת האבל והכאב היא להבין את החוסר שיש
לנו ולעבוד על מנת להשלים אותו .כאשר אין את המטרה הזו ,אין שום טעם בבכי
ובכאב וראוי לכולנו להתרחק ממנו.
הייאוש ,הדיכאון והעצבות הם דברים שליליים שיש להתרחק מהם ולא לתת
להם שום פתח .כאשר אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש ,אנו בעצם מבקשים
מהקדוש ברוך הוא שיבנה אותו במהרה ומאמינים שבאמת כך יהיה .תשעה באב
עצמו יהפוך להיות היום השמח ביותר.
כאשר אנו אוכלים מאכלי אבלות כמו ביצים או עדשים ,זה משום שהם עגולים
ומסמלים שגלגל חוזר בעולם .היום למטה ומחר למעלה .אף אחד לא צריך
לבכות בגלל דברים שהיו פעם ואין להם שום טעם יותר .האבלות נועדה בשבילנו,
כך שנוכל להתחזק ולצמוח ממנה ולא חס ושלום להתייאש.
שני אנשים יכולים לבכות כאשר הדברים לא מסתדרים להם .האחד יכול
להחריב את עולמו מתוך ייאוש ועצבות כאשר הוא בוכה לחינם על העבר ללא
שום תועלת .השני יכול לבנות את עתידו בעזרת הבכייה הזו ,כאשר הוא לומד
מטעויות העבר כיצד הוא יכול לתקן את הנזק שנעשה ,מתוך שמחה ורצון
להתחזק.
אדם שבוכה מתוך אמונה ותפילה לקדוש ברוך הוא ,מביא את כל המציאות
סביבו למקום טוב יותר ומביא שפע גדול לעולם .זו מעלה עצומה ,שגם אם כל
הדלתות נעולות ,שערי דמעה לא ננעלו .אדם שבוכה על דבר לא טוב שהתרחש
מתוך מחשבה שנעשה חוסר צדק ,מביא חס ושלום דברים לא טובים למציאות.
לכן גם בימים שכביכול נראים לנו כ"עצובים" ,אנו מוכרחים להתחזק ולהבין
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את עומקם .כך שנשתתף באבל ובבכיות ,אבל רק מתוך ידיעה שאלו יביאו לנו
שמחה עצומה שכן הם מקרבים אותנו לבניין בית המקדש ,שבע"ה ייבנה מהרה.

להאמין ברחמים של הקדוש ברוך הוא
כולנו רוצים שיהיה טוב .כולנו מצפים לגאולה שלמה ,במיוחד בימי בין
המיצרים בהם אנו מרגישים את צער החורבן .אך האמת היא ,שמאוד קשה לנו
להאמין בכך באמונה שלמה ואמתית ,מבלי לפקפק בזה.
אנו כבר רגילים לחיי היום יום ומה שהיה אתמול זה כנראה מה שיהיה מחר.
אם עכשיו יאמרו לנו שהגיעה שעת הגאולה והמשיח בפתח ,נוכל לחייך ולחשוב
לעצמנו "הלוואי…" ,אך נמשיך את כל התכנונים לשבוע הבא כרגיל ,כאילו שזה
לא הולך לקרות בשנים הקרובות .אנו מאוד רוצים להאמין שיהיה טוב ,אך
נמשכים הרבה יותר לחוסר אמונה ומחשבות רעות.
כל זה קורה משום שאנו מעמידים את הכל על הכתפיים שלנו .אנו מרגישים
שאנו מחזיקים את העולם .הכל תלוי רק בנו .מגדירים את חוקי העולם על פי
טבע .מסתכלים על הכל בדרך של דין.
הרי לפי חוקי הטבע ישנו עולם שלם שפועל על פי טבע ולא מראה שום סימן
לשינוי בקרוב .לפי הדין ישנם הרבה רשעים בעולם ונראה שהעולם רחוק מלהגיע
לתיקונו .אז על פי כל הממצאים ,נראה לנו ברור שהגאולה עוד רחוקה מאוד.
אולי בעוד עשרים שנה אם נתאמץ ונשתנה ,אבל כעת העולם רחוק מתיקונו.
כי באמת מדוע שהשם יגאל אותנו כאשר אנו עושים חטאים? למה שירצה בנו
לאחר שאכזבנו אותו פעם אחר פעם מחדש? איך נוכל בכלל לתקן חטאים כל כך
גדולים? נראה שאין לנו סיכוי לתקן ואולי אפילו נראה שהגאולה חס ושלום כבר
לא תגיע.
אבל צריך לדעת שאילו היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה
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לגאול אותנו ,היינו כבר נגאלים .התפיסה שלנו אומרת שככל שנהיה צדיקים
וטובים יותר ,כך נהיה ראויים יותר לגאולה .אבל באמת זה לא קשור כלל .אמנם
בוודאי שמוטלת עלינו ההשתדלות ללכת בדרך השם ,אבל זה כלל לא קשור
לגאולה .שהשם לא מוגבל כלל ויכול לגאול אותנו בצורה שלמה גם אם אנחנו
רחוקים משלמות.
ואדרבה ,הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לגלות את רחמיו .ודווקא
כאשר מרחמים על רשעים יש יותר גילוי לרחמים .שאפילו שלא מגיע להם כלל
על פי דין ,מכל מקום השם מרחם ועושה איתם חסד.
ואמנם אצל רשעים ממש שנשארים ברשעותם זה לא שייך ,כיוון שזה לא טוב
לרחם עליהם וזה כבר יוצא מגדר של רחמים ,וכמו שאדם ירחם על רוצח אכזרי
שרודף אחרי אדם כדי להרגו .שאז הוא לא עושה טוב בכך ואם ירחם עליו הוא
יסייע לרצח.
אבל כאשר האדם עשה חטאים ודברים לא טובים בעבר ,וכעת באמת רוצה
להתקרב להשם ולעשות תשובה מכל הלב ,אז כאן גילוי הרחמים הגדול ביותר.
שאפילו שלכאורה לא מגיע לו כלל ,מכל מקום השם מרחם עליו.
כולנו רואים על עצמנו כמה שאנו רחוקים מכך ,ומכאן נובעת חוסר האמונה.
כי אדם חושב שאם הכל תלוי בטהרת המחשבה שלו ,והוא עצמו יודע כמה
המחשבה שלו רחוקה מטהרה ,אז יוצא שאין סיכוי להיגאל חס ושלום .קשה לו
להבין שהשם יתברך יכול לגאול אותו גם כאשר הוא לא מושלם ,ואדרבה ,דווקא
בגלל שהוא לא מושלם אז יש צורך בגאולה.
ידוע שבני ישראל היו בתוך מ"ט שערי טומאה במצרים וכמעט שנכנסו לשער
החמישים ,אך בכל זאת נגאלו .המדרשים מספרים שמי שהאמין זכה להיגאל
משם .כל מה שהיה דרוש זה אמונה .יוצא שבני ישראל לא צריכים להיות ראויים
לגאולה מצד עצמם או מצד המעשים ,אלא פשוט צריכים להאמין בחסדיו.
מובן הדבר שאין זה אומר שאפשר לוותר על המצוות וצריך רק לחזק את
האמונה .כי הדברים בוודאי קשורים זה בזה .אם אדם לא מקיים מצוות מתוך
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בחירה ,זה מראה שהוא לא מאמין .כי אם אדם מאמין ברחמיו המרובים של השם
יתברך ,אז בוודאי שירצה לקיים את המצוות שהשם ציווה אותנו.
כל המצוות הן לטובתנו והן מעלות אותנו למקומות גבוהים .המצוות הן כמו
יהלומים שהשם נתן לנו .אם אדם בוחר לוותר על זה ,זה מוכיח שהוא כלל לא
מאמין בזה .הדבר דומה ליהלום גדול ויקר שאפשר לקנות בשקל .אם אדם מאמין
שזה יהלום אמתי ואין פה רמאויות ,אז בוודאי שיקנה אותו מיד ויוכל להרוויח
ממנו המון .גם אם הוא חושב שכעת הוא לא צריך אותו כלל ,זה לא משנה ,כי
הוא יודע את הערך העצום ביחס להשקעה המועטת .אם בכל זאת הוא בוחר לא
לקנות אותו ,זה רק מראה שבתוכו הוא לא באמת מאמין שזה אמתי.
אלא שישנם אנשים שרוצים לקיים מצוות ומשתדלים לעשות ככל יכולתם
ואפילו מוסרים נפש על זה .אבל אף אחד לא מושלם ולכל אחד יש לפעמים את
הנפילות שלו .אז כאשר האדם נופל ,באופן אוטומטי הוא נכנס לייאוש ועצבות
וכך חושב שאין לו שום סיכוי להשתנות ואין סיכוי שהשם יתברך יגאל אותו כך.
אלא שאנו מוכרחים להבין שהשם יתברך רוצה את הכוונה שלנו ,את
ההשתדלות .הוא לא מצפה שנהיה מושלמים ,אלא שנתקדם .אדם שנמצא
בהתקדמות רוחנית הוא במקום טוב .וכל מה שנשאר זה להאמין .לא להאמין
שהשם יגאל אותנו רק אם נהיה טובים ונקיים את כל המצוות .אלא להאמין
שהשם יתברך הוא רחום וחנון והוא יכול לגאול אותנו גם כפי שאנחנו כעת ,ברגע
זה ממש.
לקבל מתנות חינם מהקדוש ברוך הוא
הקדוש ברוך הוא שולח לנו מתנות חינם רבות .למעשה כל מה שיש לנו או
שאי פעם היה או יהיה לנו ,הכל מתנות חינם .אם נחשוב על כך ,נוכל להבין שעל
פי דין לא מגיע לנו שום דבר .אנו מקיימים מצוות רבות ,מתפללים ,עושים חסדים
רבים עם אחרים ,אך בסופו של דבר אם נתבונן ,נראה שלא הועלנו לקדוש ברוך
הוא בכלום.
גם אם נוסיף מיליון לאינסוף ,הוא עדיין יישאר אינסוף ללא כל שינוי .הקדוש
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ברוך הוא מושלם ללא כל קשר אלינו .הוא אוהב אותנו ונותן לנו את כל מה שיש
לנו בלי לקבל דבר בחזרה .הכל מתנת חינם מתוך הרחמים והחסדים שלו.
לרוב אנו חושבים שככל שנרבה בתעניות וסיגופים ,ככל שנתייסר ונתייגע ,כך
נעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא .אלא שרוב האנשים מוצאים את הדבר קשה
ומייאש ,וכך מתקבלת התוצאה ההפוכה של התרחקות והתדרדרות רוחנית.
הרמח"ל כותב בספרו "מסילת ישרים" שתכלית כל הבריאה הנה להתענג על
השם וליהנות מזיו שכינתו .הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנתייסר ונצטער ,הוא
בסך הכל רוצה שנתענג ונהנה.
הקדוש ברוך הוא רוצה את טובתנו .כדי שנזכה להזדכך ולקבל יותר מהטוב
האמתי ,הוא נתן לנו את התורה והמצוות שעוזרות לנו להתחבר אליו ולהצליח
לקבל ממנו .כשאדם מקיים מצוות או לומד תורה הוא לא עוזר לקדוש ברוך הוא
בכך ,אלא שהוא עוזר לעצמו להתחבר לקדוש ברוך הוא וכך זוכה לקבלת שפע
ולקרבה לאותו עונג עליון .הכל מגיע אך ורק לטובתנו האישית ,כך שנהיה במצב
הטוב ביותר ונזכה להתעלות .אך אנחנו לא נוכל להועיל לו כלל ,כי אין לו צורך
בשום דבר.
אמנם אנו לא יכולים לתת לו דבר ,שכן הוא מושלם ואינסופי .אך כמו אבא
שאוהב את ילדיו ,כך הוא אוהב אותנו ורוצה שיהיה לנו טוב .לכן הוא נותן לנו
מתנות חינם ברחמיו וחסדיו המרובים .הדבר היחידי שאנו כן יכולים כביכול לתת
לו הוא לקבל את מתנות החינם שלו .כזה פשוט .לקבל את מה שאנו רוצים
ולשמוח ,וכך לגרום נחת לבורא .ממש כמו אבא שנותן לבנו האהוב סוכרייה והוא
מקבל נחת רוח מזה שהילד לוקח את הסוכרייה בשמחה ונהנה ממנה.
הדבר אולי נשמע פשוט וקל ,אך בצורה מעשית כמעט ואין אנשים שעושים
זאת .למעשה קשה מאוד לקבל מתנות חינם וצריך הרבה עבודה עצמית כדי
לזכות לזה .אנו נוטים לחפש את העוקץ במתנות שאנו מקבלים ,שהרי כולם
יודעים ש"אין מתנות חינם".
לכן כל אחד רוצה את מה שיש לחברו ולא נהנה ממה שהשם נתן לו .כולם
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חושבים שמגיע להם הרבה בזכות הצדקות שלהם .הם גם חושבים שבדברים
מסוימים מגיע להם לסבול וכך לא מנסים לשנות .הם הופכים לעצובים ומרגישים
שכל חייהם נופלים בגלל איזו שטות קטנה ולא חשובה .הם עסוקים בדאגות
ופחדים ממה שהיה וממה שיהיה.
האדם כל כך שקוע בדין עד שהוא לא מאמין שהוא יכול לקבל מתנות חינם.
הוא בטוח שרק לצדיקים מגיע אבל הוא עצמו חוטא והשם ח"ו לא יעזור לו .הוא
דן אחרים לכף חובה ומשוכנע שאם ההוא עשה כך אז לא מגיע לו .אם מישהו
מקבל דבר מסוים אז חבריו הופכים לצרי עין על כך שלכאורה לא מגיע לו .קשה
לנו לפרגן ולהאמין ברחמים של השם .אנו תופסים את כל העולם על פי דין וכך
מכריעים ח"ו את הכל לכף חובה.
כל מה שצריך כדי לזכות בחיים המושלמים הוא לקבל את מתנות החינם של
הבורא באהבה .לומר תודה ,לשמוח מהמתנה בצורה אמתית ,להבין שקיבלנו
מתנת חינם למרות שלא מגיע לנו אפילו עשירית ממנה על פי דין .לשמוח בשביל
אחרים ולפרגן להם על מתנות החינם שהם מקבלים ,ולא להתחיל לחשב את
הדברים על פי דין למי מגיע יותר ולמי פחות .כי הכל מתנות חינם ומצד הדין
לאף אחד לא מגיע כלום .משה רבנו גדול הנביאים שנבחר לתת לעם ישראל את
התורה ביקש מהבורא מתנת חינם ,אז מי אנחנו שנחשוב שמגיע לנו יותר ממנו?
לפעמים אנו מבקשים דבר מסוים .אך הבורא שיודע טוב יותר מאיתנו ,מעדיף
לתת לנו את הדבר בצורה קצת שונה ,לטובתנו .כאשר זה קורה ,כולנו מתרעמים,
מתאכזבים וחושבים שהבורא שונא אותנו חס ושלום .במקום להודות על מתנת
החינם ,במקום לשמוח ולהתענג על הבורא ,אנו בוחרים בהפך הדבר.
הדבר בכלל לא פשוט כמו שזה נשמע ,אך אם זאת ,זה הדבר הכי קל בעולם.
רק ליהנות ולהתענג .קרה משהו שלא נראה לנו? צריך לשמוח .הדברים הסתדרו
הפוך ממה שרצינו? צריך לשמוח .הצלחנו לנשום עוד נשימה? בוודאי שצריך
לשמוח.
העניין הזה עוזר לנו בחיים בכמה מישורים .ראשית ,אנו זוכים לשמחה ולעונג
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שזה כבר עניין חשוב וטוב בפני עצמו .בנוסף לכך ,אנו לומדים לקבל מהקדוש
ברוך הוא ובכך אנו הופכים לכלי שיכול לקבל עוד ועוד .ככל שהכלי שלנו מסוגל
לקבל יותר ,כך נוכל לקבל דברים חדשים שלא היה באפשרותנו לקבלם קודם
לכן.
דמיינו כוס שמוזגים לתוכה שפע רוחני וגשמי .ככל שהיא תהיה גדולה יותר,
עמידה יותר וטובה יותר ,כך נוכל לקבל יותר .אם היא קטנה עם סדקים ,לא
נצליח לקבל כל כך הרבה .הבורא ימשיך לתת לנו מתנות חינם ,אך אנו נהיה
עסוקים ברחמים עצמיים והקטנת הכלי שלנו עוד יותר ,כך שלא נוכל לקבלם.
דמיינו זרם חשמל שניתן לנו חינם וכעת זה בידיים שלנו ,אנו יכולים לחבר
לאותו זרם נורה קטנה או נורה גדולה יותר .בהתאם לנורה שחיברנו כך האור
שנקבל .כאשר אין לנו כלי ,זה דומה לכך שלא חיברנו נורה כלל .אמנם הזרם
החשמלי עדיין קיים ,אך לא נזכה לקבל ממנו אור.
חשוב לדעת לקבל את המתנות ולנצל אותם כראוי .קיום המצוות יוכל לעזור
לנו בכך ,שכן המצוות נועדו לעזור לנו לעצב כלי גדול וטוב יותר שיוכל לקבל
בצורה גשמית את עוצמת השפע הרוחני הניתנת חינם .אנו מבטאים בעזרתן את
השפע הרוחני בדברים החומריים היומיומיים של חיינו .אבל ללא קשר להשגות
שלנו ולמעשים שלנו ,הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי ונותן מתנות חינם לכל
יהודי .רק צריך להסכים לקבל אותם ממנו.
יוצא מכל זה שהדרך לקבלת שפע רוחני וגשמי בצורה אינסופית ,הדרך אל
האושר והשמחה ,הדרך אל התענוג האמתי שלשמו נבראנו ,היא ללמוד לקבל את
מתנות החינם שהבורא נותן לנו .לקבל באהבה אמתית כל מתנה שהבורא שולח
לנו ,להבין שהוא יודע טוב יותר מאיתנו מה טוב לנו ולזכות ללכת בדרך שהוא
מוליך אותנו בה.
לא צריך להתגאות ולנסות לקבל את השפע בזכות המעשים שלנו ,כי לעולם
לא נוכל להגיע לזה .זה רק יביא לנו גאווה נוספת והרגשת "כוחי ועוצם ידי" לא
רצויה .כל מה שצריך זה לקבל באהבה את מתנות החינם בזכות הרחמים
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והחסדים של הבורא.
החיים והמציאות של האדם הם האמונה שלו .כאשר אדם מאמין שהוא מסוגל
לעשות משהו ,זה נותן לו כוח וחיות שאין לאחרים באותו תחום .אדם יכול להיות
מוקף בכל השפע האפשרי ,אך אם הוא מאמין שרע לו ,כך יהיה .יכול להיות לו
הכל והוא עדיין יהיה אומלל.
אדם אחר יכול להיות מחוסר כל ,אך באמונתו הוא מרגיש שלא חסר לו דבר,
ובאמת כך היא המציאות שלו .על פי האמונה שלנו ,אנו קובעים אם להיות
עשירים או עניים ,שמחים ומאושרים או עצובים ,אוהבים או שונאים וכועסים.
האמונה היא הכלי אליו הבורא משפיע את השפע לעולם .אדם מוכרח להאמין
במשהו לפני שהוא באמת יוכל להשיג אותו .אם אנו לא מאמינים שמשהו קיים,
לא נוכל להגיע אליו.
לכן אנו מוכרחים להתחזק ולהבין שאנו לא צריכים להיות ראויים לגאולה.
למעשה אף פעם לא נוכל להיות מספיק ראויים .אי אפשר להגיע למושלמות.
עלינו לעשות השתדלות מרבית ולצפות לישועת השם יתברך .כמובן שאסור
להתבטל ולהתרחק חס ושלום מדרך התורה ,אלא שצריך לעשות השתדלות
ולהאמין ברחמי השם.
אין כאן הספק שאנו צריכים לייצר ואף אחד לא מסתכל על התוצאה של
המעשים .אלא שבוחנים את הדרך בה אנו בוחרים ללכת ואת הרצון שלנו .לכן
אמרו חז"ל שלא עלינו מוטל לגמור את המלאכה ,אבל עם זאת אין אנו רשאים
להתבטל ממנה .כי מחובתנו לעשות השתדלות ,אבל ההשגות ,ההתקדמות
והשפע שאנו מקבלים זה מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא.
מובן לכולנו שאנו רחוקים מלהיות דור צדיק ומושלם .אלא שאנו צריכים
להבין שאנו לא צריכים להגיע לזה .כל מה שצריך כדי לזכות לגאולה הוא
להאמין שלבורא יש רחמים עצומים ,והוא אוהב אותנו ,והוא יכול לגאול אותנו
ברגע זה גם עם כל החטאים והעבירות שלנו.
אם נרצה את הגאולה מספיק חזק נוכל להביא אותה .אם רק נכין כלי מתאים,
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בו אנו מאמינים באמונה שלמה ברחמי הבורא ,נוכל להגיע לגאולה השלמה כבר
עכשיו .השם יתברך יזכה אותנו לחזק את האמונה ולזכות לגאולה השלמה מתוך
רחמיו המרובים של הקדוש ברוך הוא ,נזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו
אמן.

הלכות תשעה באב וחורבן בית המקדש
חורבן בית המקדש הביא אותנו להסתר פנים וריחוק גדול
מהשם יתברך .החורבן החשיך את חיינו והביא לתחושת
ריקנות עצומה שאנו אפילו לא מצליחים להבין אותה.
מרוב ההרגל אנו בכלל לא מבינים שזה חסר לנו ולא מבינים את משמעות
ההפסד של האור הגדול שהיה יכול להיות בחיינו .אנשים מרגישים עצבות,
חיסרון וחושך ,אבל לא מבינים שהשורש לכל הדברים הרעים נמצא באותו
חורבן.
חז"ל תקנו תקנות שונות כדי שנכניס ללבנו את הדברים וכך נוכל לזכור את
חורבן בית המקדש .מתוך הזיכרון והאבל על החורבן ,נוכל לפעול כדי להביא
לבנינו .מתוך שנשיב אל לבנו את גודל האבדן הכבד כך נתעורר לתקן את הדרוש
וכך נחזיר את השכינה הקדושה שתשרה בתוכנו ותשים קץ לצרותינו  .לכן
המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
חז״ל תקנו לנו לצום ארבעה צומות במהלך השנה לזכר החורבן .בי"ז בתמוז
נשתברו הלוחות ,בטל התמיד ,הובקעה העיר ,שרף אפוסטומוס את התורה
והעמיד צלם בהיכל .בט' באב היה חטא המרגלים ,חרבו שני בתי המקדש ,נלכדה
העיר ביתר וחרש טורנוסרופוס את ההיכל .בג' בתשרי נהרג גדליה בן אחיקם
וגלו שארית הפליטה שנותרו לאחר החורבן הראשון .בי' בטבת החל המצור על
ירושלים .כל התאריכים האלו נקבעו כימי צום ואבל עד לבניין בית המקדש
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במהרה בימינו בע״ה.
מי צריך לצום?
כל אדם בריא חייב להתענות בכל ארבע התעניות האלו .ולא כמו שחושבים
שאלו צומות רשות או שאם צריך לעבוד אז אפשר לאכול ולשתות באופן חופשי.
יש אנשים שמזלזלים בזה ,שחושבים שזה כמו חסידות לצום ,אבל זוהי חובה של
כל יהודי.
אבל יחד עם זאת ,ישנם אנשים שפטורים מרוב התעניות .אנשים חולים למשל,
זקנים תשושי כוח ,ילדים קטנים שלא הגיעו למצוות ,נשים יולדות ,מעוברות או
מניקות ועוד .חשוב להתייעץ עם מורה הוראה בכל מקרה לגופו ,כיוון שיש הבדל
בין חולי לחולי וכן בשאר פרטים ,ולכן צריך לבחון היטב את המקרה כדי להכריע
בנושא.
וצום תשעה באב הוא חמור יותר משאר תעניות החורבן ,ולכן יש בו פחות
הקלות .וכמו למשל שנשים מעוברות או מניקות צריכות לצום .לכן יש לבדוק
היטב את כל הפרטים .ברור הדבר שבכל אופן ובכל צום שהוא ,אם יש חשש קל
שבקלים לסכנה ופיקוח נפש אז חייבים לאכול ואסור לצום.
חשוב לזכור שכל הפטורים מהתעניות אינם פטורים מהצער על חרבן בית
המקדש .לכן ראוי שלא לאכול מטעמים מיוחדים ולהתענג בזמן הצום ,גם
כשאוכלים לא צריכים לאכול גלידות או סטייקים ,אלא להסתפק במאכלים
ומשקים המבריאים את הגוף ונצרכים לקיומו .וכן יש לאכול בצניעות ולא
בפרהסיה.
תחילת הצום בתעניות אלו הוא מזמן עלות השחר ,מלבד תשעה באב שתחילת
הצום הוא מזמן השקיעה ביום שלפניו.
בזמן הצום ,אם בטעות ברך על מאכל או משקה ולפני שטעם ממנו נזכר שהוא
בצום ,אז יטעם משהו מועט בלבד מאותו מאכל או משקה כדי שהברכה לא תהיה
לבטלה ,כיוון שאיסור ברכה לבטלה חמור יותר .לאחר טעימה קטנה ימשיך לצום
כרגיל.
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הלכות בין המצרים
החל מיז' בתמוז ועד ט' באב אלו שלשה שבועות הנקראים ימי בין המצרים.
נוהגים שלא לשמוע מוזיקה בימים האלו ,לא לאכול פרי חדש או ללבוש בגד
חדש כדי לא לברך "שהחיינו" ,ולא לערוך נישואין .יש שנוהגים גם לא להסתפר.
החל מראש חודש אב ממעטים בשמחה .אין אוכלים בשר ואין שותים יין בימי
החול ( והדבר ברור שבשבת אוכלים בשר ושותים יין כרגיל ואפילו אם תשעה
באב עצמו חל בשבת ונדחה ליום ראשון).
הימים האלו נחשבים לימי פורענות ולכן ראוי להיזהר ולהימנע מדברים
מסוכנים כמו ביצוע ניתוח שאינו דחוף או שחייה בים למשל ,לדחות דיונים בבית
הדין אם אפשר ולהימנע מלכעוס וכו' .וכן כדאי למעט ולדחות דברים של שמחה
כגון הכנת צרכי חופה ,צביעת הבית וכו'.
בשבוע שחל בו תשעה באב (כלומר החל ממוצאי שבת שאז תחילת השבוע
ועד ליום בשבוע בו חל תשעה באב) אסור לכבס בגדים ,ואסור ללבוש בגדים
מכובסים גם אם כיבסו אותם לפני כן .לכן יש להכין בגדים מספיקים בשבוע
שלפני כן וללבוש אותם מעט זמן ואז כבר לא יהיו נחשבים למכובסים ויהיה
אפשר ללבשם בשבוע שחל בו תשעה באב .וכן אסור להתרחץ במים חמים (אלא
במים צוננים).
כשחל תשעה באב במוצאי שבת לא שייכים כל הדינים של השבוע שחל בו .אך
יש לזכור להכין וללבוש מעט בגדים ליום תשעה באב עצמו לפני שבת כדי
שבתשעה באב לא נלבש בגדים מכובסים.
דגשים לתשעה באב
בסעודה המפסקת לפני תשעה באב אסור לאכול בשר ולשתות יין ,וכן אסור
לאכול שני תבשילים .אלא אוכלים תבשיל אחד בלבד (מלבד הלחם שהוא עיקר
הסעודה) ויושבים לאכול על הארץ (רצוי על גבי שטיח או שמיכה וכו' ולא
ישירות על הקרקע) .נוהגים לאכול עדשים או ביצים שהם מאכל אבלים .ולא
יישבו לאכול ביחד ,אלא כל אחד בפינה משלו וישתדלו לא לאכול שלשה ביחד
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כדי לא להתחייב בזימון.
כל הדינים האלו נוגעים לסעודה המפסקת לפני תשעה באב ביום חול  ,אבל אם
תשעה באב חל במוצאי שבת ,אז אוכלים בשר ושותים יין בסעודה המפסקת
בשבת שהיא בעצם סעודה שלישית של שבת .בכל אופן יש להקפיד לסיים את
האכילה והשתייה לפני השקיעה שאז מתחיל הצום ,בין בשבת ובין ביום חול.
בתשעה באב מלבד התענית ישנם איסורים נוספים שתקנו חז"ל ליום הזה
לאות אבל על חרבן בית המקדש .אסור להתרחץ כלל ,גם לא במים קרים ואפילו
לא להושיט את האצבע במים .אסור לסוך את הגוף בשמן או קרמים למיניהם
וכו׳ .אסור לנעול נעלי עור ,אלא נועלים נעלי גומי או בד .ואסור בתשמיש
המיטה.
בבוקר או לאחר שירותים יש לעשות נטילת ידיים עד סוף קשרי האצבעות,
כלומר על כל האצבעות ללא כף היד .אבל אם הידיים מלוכלכות ,אז מותר
לרחוץ לפי הצורך את אותו מקום שהתלכלך כדי להעביר את הלכלוך.
אסור ללמוד תורה בתשעה באב בדברים המשמחים  ,אבל יחד עם זאת הדבר
ברור שהחיוב ללמוד תורה מוטל עלינו גם בתשעה באב .לכן יש ללמוד תורה
בדברים המצערים כמו ספר איוב ,מגילת איכה ,הלכות אבלות ,מדרשים על חרבן
בית המקדש ,ספרי מוסר המעוררים לתשובה וכו'.
אין לשאול בשלום אדם בתשעה באב .ואם שואלים אדם לשלומו יש להשיב
בשפה רפה ובכובד ראש .אין לטייל ברחוב ואין לעשות דברים שעלולים להביא
לשחוק ולקלות ראש .שהרי אילו האדם היה באבל על אדם שנפטר חס ושלום,
בוודאי שלא היה מטייל או שואל בשלום אחרים מרוב הצער שהיה שקוע בו ,אלא
היה מסתגר בעצמו ,עושה תשובה ומתעלם מכל הבלי העולם .כך צריך להתייחס
לתשעה באב כאבלות.
בתשעה באב יושבים על הקרקע כאבלים עד לשעת המנחה .ועדיף לשבת על
שטיח ,שמיכה או כרית וכו' ולא ישירות על הארץ .ונהגו גם לישון על הקרקע ולא
על מיטה נוחה אם זה אפשרי.
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בתשעה באב שחל במוצאי שבת ,יש לברך על הנר "בורא מאורי האש" אך אין
לעשות הבדלה שהרי אסור לשתות יין עד לאחר הצום ,ולכן יש לעשות הבדלה
על כוס יין במוצאי תשעה באב (במוצאי יום ראשון) ואין לאכול לפני ההבדלה.
וחולה שלא מתענה צריך לעשות הבדלה בתשעה באב לפני שאוכל.
אמנם בתשעה באב התחיל החורבן ,אך רוב בית המקדש נשרף ונחרב בעשירי
באב .לכן נוהגים שלא לצאת מיד מהאבלות .במוצאי תשעה באב לאחר צאת
הצום עדיין לא אוכלים בשר עד למחרת.
צריך לזכור שגם בתשעה באב שמסמל את היום העצוב ביותר בשנה ,אסור
בהחלט להיות בעצבות וצריך תמיד להיות בשמחה פנימית שתחזק אותנו לעבודת
השם .העצבות היא האויב הגדול ביותר של האדם ויש להתרחק ממנה ככל
שאפשר .אמנם יש עניין להיות בצער על החורבן ,אבל זהו צער בונה של תקווה
שבאמצעותו נביא לבניין בית המקדש בע״ה.
זכר לחורבן
חז״ל תקנו תקנות נוספות לזכר חורבן בית המקדש השייכות במהלך השנה.
בכל לילה (מלבד שבתות וחגים) החל מחצות הלילה ועד עלות השחר ,ישנו עניין
גדול לומר "תיקון חצות" (נמצא בדרך כלל בתחילת הסידורים) .תיקון חצות
מתחלק לשני חלקים ,הראשון נקרא "תיקון רחל" והשני נקרא "תיקון לאה".
ראוי לכל אדם שנשאר ער לאחר חצות הלילה ,שקם מהשינה לאחר חצות או
שקם מוקדם בבוקר לפני עלות השחר ,לומר את התיקון .וצריך לדעת שכל
התיקון עם שני חלקיו לוקח עשר דקות בממוצע ,ואלו עשר דקות שעושות דברים
עצומים ונשגבים בשמיים ומעוררים רחמים עצומים על ישראל.
בימי חול רגילים מתיישבים על הארץ (וכדאי לשבת על שטיח ,כרית או דבר
שחוצץ בין הארץ) ,אומרים את "תיקון רחל" ומקוננים בבכייה ככל שאפשר על
חורבן בית המקדש ועל הגלות ,ולאחר מכן ממשיכים לומר "תיקון לאה".
אך יש זמנים מיוחדים שלא יושבים על הארץ ולא אומרים תיקון רחל ,אלא רק
תיקון לאה בלבד .כמו למשל ראש חודש ,חול המועד סוכות (אבל בחול המועד
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פסח לא אומרים כלל תיקון חצות) ,עשרת ימי תשובה ,שנת שמיטה כולה ,ימי
ספירת העומר ,ימים שאין בהם תחנון וכו׳ (יש לבדוק את פירוט כל הזמנים בספרי
ההלכה) .ובתשעה באב אומרים רק תיקון רחל ולא אומרים תיקון לאה.
אדם שבונה בית ומסייד אותו צריך להשאיר שטח שאינו מסויד בגודל של אמה
על אמה (כלומר ריבוע בגודל  48סמ״ר) .אותו שטח צריך להיות במקום בולט
ונראה לעין ,בסביבת הכניסה של הבית .הדבר מסמל שכל עוד הבית של השם
יתברך לא בנוי ,אז גם הבית הפרטי שלנו אינו שלם.
כאשר אדם נושא אישה ,נהגו לשבור כוס בחופה .הדבר הזה לא קשור כלל
לעניין קידוש האישה או תוקף הנישואין של הזוג הטרי כפי שנהוג לחשוב .שגם
בלי שבירת הכוס אותו הזוג יהיה נשוי באותה מידה .אלא שזהו מנהג שבא כזכר
לחורבן בית המקדש .שגם בשעת השמחה הגדולה ביותר שלנו ,השמחה אינה
שלמה כיוון שבית המקדש אינו בנוי .לכן אומרים את הפסוק "אם אשכחך
ירושלים תשכח ימיני" .ומכאן נבין שראוי לזכור ולחשוב מעט על החורבן ולא
לקפוץ בצהלה משבירת הכוס.
כמו כן נהגו להשאיר מקום פנוי בשולחן ,ושלא לשמוע כלי שיר ונגינה
בסעודות שאינם של מצווה ודברים נוספים שמזכירים לנו את החוסר העצום,
שמשהו עדיין לא שלם .השם יתברך יזכה אותנו לזעוק ,לכאוב ולבכות את חורבן
בית המקדש ,ומתוך כך נביא לבניינו ולגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.
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פרשת ואתחנן
איך למצוא את השם?
בתוך פרשת ואתחנן מופיעה פרשת "כי תוליד בנים" אותה אנו קוראים בתשעה
באב .הפרשה מזהירה ממה שעלול לקרות אם לא נלך בדרך השם ומתארת את
הפורענות .לאחר מכן ישנו פסוק שנותן פתח ליציאה מאותה פורענות .גם לאחר שעם
ישראל עושים את הרע בעיני השם ,אמנם הם מקבלים את העונש ,אך תמיד ישנו
פתח של תשובה שדרכו אפשר לצאת מכל צרה ולהתחבר אל השם יתברך בכל עת.
הפסוק אומר" :וביקשתם משם את השם… ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל
נפשך" (דברים ד' ,פסוק כט') .אך לכאורה הדבר תמוה ,שהוא מתחיל ברבים:
"וביקשתם" ובכך מדבר אל כלל ישראל ,אך מסיים ביחיד" :ומצאת"" ,תדרשנו",
"לבבך" וכו' .וצריך להבין ,אם מדובר על כלל ישראל ,אז מדוע ההמשך מדבר בצורה
אישית אל היחיד?
צריך לדעת שהרבה מבקשים את השם ,הרבה יותר ממה שאנו מתארים לעצמנו.
למעשה כולם מבקשים את השם .שהרי גם האדם הרחוק ביותר מתורה ומצוות חושב
מדי פעם על חייו ומהרהר ולו לשנייה אחת על השם יתברך .אבל לכל אחד יש את
הסף שלו ,את המסירות ,ההקרבה וכמות המאמץ שהוא מוכן להשקיע בזה.
אילו זה היה פשוט ,לא מצריך מאמץ וקיום מצוות והכל היה בא בקלות ,אז בוודאי
שכולם היו מאמינים ומחוברים להשם ,שהרי זה לא גורע מאיתם דבר .אך בגלל שזה
דורש הרבה מאמץ ,אז כל אחד מוכן להשקיע כמות מאמץ מסוימת בלבד.
מתוך המאמץ הגדול שנדרש מהם ,אנשים מתייחסים בצורות שונות לכך .חלקם
לא מוכנים להתאמץ כלל ,חלקם יסתפקו במזוזה בפתח ,חלקם גם ימולו את בניהם,
חלקם יסכימו לוותר על אכילה פעם בשנה ביום הכיפורים ,חלקם גם ישתדלו לא
לאכול מאכלים לא כשרים ,חלקם גם ישמרו שבת וכו’ .כך כל אדם משקיע מידת

מאמץ שונה ברצון הזה להתקרב להשם ,עד לאלו שמשקיעים את כל חייהם בכך
ורוצים לחיות בכל שנייה מחייהם על פי ציווי השם.
ברור אם כן שאדם שישקיע מעט ויבקש את השם לרגע אחד ומיד לאחר מכן
יחזור לעיסוקיו הגשמיים ולחטאים מזדמנים ,לא יגיע להישגים גבוהים כל כך.
לעומת זאת אדם שישקיע את כולו ,יוותר על הכל ויתאמץ מאוד לבקש את השם,
בוודאי יגיע למקומות גבוהים מאוד.
לכן הפסוק מתחיל ב"וביקשתם" בלשון רבים ,כי הרבה מבינים בשלב מסוים
בחייהם שזו לא הדרך הנכונה ושהם צריכים ללכת בדרך השם .לכל אדם יש
הרהורים בשלב כלשהו בחייו ,שאולי צריך לשנות את הדרך ,ואולי עדיף להשקיע
בתכלית החיים וכו’ .השאלה עד כמה הרצון הזה חזק ,ועד כמה האדם מוכן
להשקיע.
לכן את עניין המציאה הפסוק מזכיר בלשון יחיד ,משום שרוב מי שמבקש אינו
מוצא .וכמו בכל דבר בחיים ,שאדם רוצה למשל ללמוד מקצוע חדש או להשקיע
בדרך חיים חדשה וכדומה ,אז אם באמת ישקיע ויתאמץ ,הוא יגיע לתוצאות
טובות יותר .אבל אם יזלזל בזה וירצה שהכול יגיע בקלות ,אז קרוב לוודאי שלא
יצליח.
זה נחמד לחשוב לפעמים שאולי צריך לשנות את הדרך ,אבל אם לא באמת
עושים עם זה משהו ופועלים ,אז זה לא מביא לשום מקום ואנו נשארים תקועים.
רק בודדים מצליחים למצוא את השם יתברך .אך לא משום שהם טובים יותר,
מוכשרים יותר או חכמים יותר ,אלא משום שהם דרשו את השם בכל לבבם ובכל
נפשם ,כפי שהפסוק אומר" :ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך".
הם רצו את זה ממש ,השתוקקו למצוא את השם ,לכן השקיעו והתאמצו ולא
ויתרו למרות הקשיים .הם היו עקשנים וביקשו את השם בכל מחיר .כולם
מחפשים את השם ,אבל רק אותם בודדים שהשקיעו באמת מצליחים למצוא את
השם.
אדם שמגיעים עליו ייסורים צריך להבין שהם מגיעים מסיבה כלשהי .הקדוש
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ברוך הוא מביא את הייסורים בשביל ההתקדמות שלנו ,כדי שנוכל לחפש דרכם
את השם יתברך ונגיע למקומות שלא היינו יכולים להגיע בלעדיהם.
כתגובה לייסורים אנו מגלים בתוכנו כוחות נסתרים שכלל לא הכרנו ,אפשר
להגיע לרמות של אמונה ורוחניות שמעולם לא ידענו שאפשר בכלל להגיע
אליהן .אך כל זה קורה רק אם אנו בוחרים למצוא את השם בכל מחיר .כי לבקש
את השם כדי שהייסורים יופסקו כולם יודעים .כולם קוראים תהלים לישועות .אך
להתעקש ,להתאמץ ולהוציא את כל הכוחות הרוחניים הטמונים בנו זה משהו
שמצריך הרבה יותר השקעה והתמדה.
אדם שמחליט לחזור בתשובה כדי להפסיק את הייסורים לפעמים עלול לגלות
שלא רק שהם אינם מפסיקים ,אלא שהם פתאום גוברים ובאים בכמויות גדולות
יותר .במקום שיפתחו לו פתח מהשמיים ויבואו לקראתו ,כביכול מקשים עליו את
הדרך ונותנים לו קשיים גדולים יותר .אבל כל זה אשליה שמתעתעת בנו כדי
שנוכל להפעיל את הכוחות הפנימיים ונחזק את האמונה.
רוב האנשים מתייאשים בשלב הזה ואז כבר חושבים שזה לא בשבילם .אך
ישנם בודדים שמצליחים להחזיק מעמד ולחזק עצמם באמונה והם אלו שזוכים
באמת למצוא את השם יתברך .כי הם לא מוותרים והם דורשים את השם בכל
לבבם ובכל נפשם.
חשוב לזכור את הדברים כדי לחזק את עצמנו כך שלא נתייאש חס ושלום.
לזכור שישנם בודדים שזוכים למצוא את השם יתברך ,ואנו גם יכולים להיות
ביניהם .זה לא מצריך כישורים מיוחדים או משהו בלתי נגיש ,אלא רק רצון
מתאים.
ברגע שאנו מחליטים שאנו נדבקים אל השם יתברך בכל מחיר ,שום דבר כבר
לא יוכל להזיז אותנו משם .לא משנה מה היה העבר שלנו או היכן אנו נמצאים
כעת .גם מתוך המקומות השפלים ביותר אפשר לצמוח הכי גבוה שאפשר.
לכן גם לאחר כל הייסורים המוזכרים בפרשה ,השם יתברך נותן את הפתח
כפי שכתוב "וביקשתם משם" .לא צריך בשביל זה ללכת למקומות רחוקים,
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לעשות עבודה רוחנית מקיפה ,ללמוד כל מיני דברים ,להשקיע הרבה כסף או
להתאמן אימונים מפרכים .כל מה שדרוש הוא לבקש את השם מתוך אותו המקום
בו אנו נמצאים ,אבל להתעקש ממש למצוא אותו.
אם נתעקש מספיק חזק ,נמצא את עצמנו בעיצומו של תהליך רוחני עמוק
שמתפתח אצלנו בצורה טבעית ומהנה מבלי שנאלץ את עצמנו לכך .הכל פתאום
יתחבר ויסתדר יפה מעצמו גם ללא ההתערבות שלנו .רק צריך להחזיק חזק
ולדרוש את השם.
השם יתברך יזכה אותנו לבקש ולמצוא אותו מתוך הגלות בה אנו נמצאים.
השם ישמע לתפילותינו ,יבנה את ירושלים מחדש ויגאל אותנו גאולה שלמה
במהרה בימינו אמן.

צדיק ורע לו ,רשע וטוב לו ,מדוע ולמה?
המחשבה הזו מפתה ומנסה להפיל אותנו :בשביל מה להתאמץ
ולקיים מצוות כאשר אנו רואים אנשים יראי שמיים ומקיימי מצוות
שסובלים בחייהם בעוד שאחרים מחללים שבת ,רודפים תאוות ועושים
כל עבירה אפשרית ונראה שהם מאושרים ושמחים? ולכאורה איפה
הצדק? נראה כאילו חס ושלום אין דין ואין דיין .איך יתכן שצדיק ורע
לו ורשע וטוב לו? ואם זה באמת כך ,אז מדוע שנרצה להיות צדיקים?
אבל כאשר מתבוננים בפסוקים האחרונים של פרשת ואתחנן ,אפשר לקבל
תשובה מדויקת ומפורשת לשאלה הזו היישר מהקדוש ברוך הוא" .וידעת… שומר
הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור" (דברים ז ,ט).
כשהקדוש ברוך הוא רואה שמישהו אוהב אותו ,הוא שומר את הזכויות שלו
לאלף דור .הפסוק אחריו ממשיך "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו" .כלומר
לשונאים שלו אין שיקים דחויים" .לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו".
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אם כן מובא בפירוש .מדוע צדיק ורע לו? כי השם
יתברך כל כך אוהב אותו כך שהוא רוצה לשמור את כל
הטוב שמגיע לו בקופת חיסכון שמניבה רווחים גדולים.
ומדוע רשע וטוב לו? כי הוא מקבל את כל השכר
במזומן ,כמו שוטה שמבזבז את כל כספו על שטויות והבלים חולפים.
ולכאורה היינו חושבים שעדיף לקבל מזומן ,אבל אדרבה ,מתוך שהשם יתברך
אוהב אותנו ודואג לנו ,הוא רוצה לשמור לנו על החיסכון לעת הצורך .וכמו ילד
קטן שהוריו חוסכים לו כסף לעת הצורך ,ואז אותו ילד רוצה שהוריו יוציאו את
החיסכון כדי לקנות לו חדר ענקי מלא בצעצועים .הוריו דואגים לו ויודעים שזה
לא טוב בשבילו .דווקא מתוך האהבה הגדולה שלהם הם שומרים עליו.
הרי יותר מדי שפע זה לא טוב ,שזה יהפוך את הילד למפונק וגם מרוב שפע
הוא כבר יאבד את ההנאה .גם אותם צעצועים זה הבל חולף ,שהרי בעוד שנה או
שנתיים הוא כבר ירצה דברים אחרים ,ובעתיד הוא יתחרט על כך שבזבז את כל
הכסף על שטויות .ובעיקר כשיגדל וירצה לקנות דירה ולהתחתן ,הוא בוודאי
יצטער מאוד מכך שבזבז סכומי עתק על שטויות וכעת שהוא צריך את הכסף
למטרה טובה ונעלה ,כבר לא נשאר לו כלום.
לכן ההורים שומרים היטב על הכסף וכאילו נדמה לילד שהם מתאכזרים אליו.
שסתם הם לא רוצים לתת לו שפע .וכי מה אכפת להם לתת לו ליהנות? מדוע הם
מונעים ממנו? אבל יש דברים שהילד לא יודע ,שההורים כבר מחשבים מראש
כיצד לדאוג לו בצורה הטובה ביותר .וכך השם יתברך דואג לצדיקים ,שהם יקבלו
את השפע המוקצב להם בצורה הטובה ביותר שלא יתבזבז כלל.
ידוע למשל שעד היום אנו משתמשים בזכות אבות על עקדת יצחק (השופר
בראש השנה ,הזכרת העקדה מדי יום בתפילה וכו’) שמסייעת ומרבה לנו זכויות
כך שהתפילות יתקבלו .זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עדיין משלם לאברהם על
הניסיון הקשה שעמד בו לצאצאי צאצאיו ,אפילו שכבר עברו אלפי שנים מאז.
ואילו היינו רואים את הרשעים בדורו של אברהם ,היינו כנראה שומעים אותם
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אומרים לו" :אתה רואה שלא שווה להיות צדיק? אתה צריך לשחוט את הבן שלך
ואנחנו הרשעים עושים חיים ונהנים" .אבל אברהם בוודאי ידע את האמת .ועד
היום כל העולם קיים בזכותו ,לעומת הרשעים שבאותו דור שאבדו מן העולם ללא
כל זכר.
ולעומת הצדיקים ,שונאי השם מקבלים את שכרם בחייהם .אין זכות שנמשכת
לדורות ,אין זכות שעוברת לצאצאים ,אין עולם הבא .הכל במזומן ,בלי בנק ובלי
תוכנית חיסכון .הכל בזבוזים לא מועילים .כמשל אותו הילד שהוריו נותנים לו
שפע גדול בלי לחסוך כלל ,קונים לו צעצועים וממתקים ושאר הבלים .ואז הוא גם
מזיק לעצמו ,שיותר מדי שפע הוא מזיק ,הממתקים עושים לו נזק בריאותי ,ומרוב
עושר הוא כבר לא מוצא עניין בשום דבר ,הוא מכהה את חושיו וזקוק לגירוי גדול
יותר כדי להתרגש.
וכך אנשים רבים רודפים אחרי תאוות העולם ולא מבינים שהם מאבדים את
כל עולמם .אולי נהנים מטיולים ,ממופעי בידור ,מאוכל לא כשר ,קפיצת בנג'י,
אוטו חדש ,בית בגודל ארמון ושאר תאוות מזדמנות .אבל בפנים הכל ריק .הלב
אטום והנשמה כמו משותקת .הם מאבדים נצח נצחים ,טוב ,שפע ,רוחניות,
שלווה פנימית ושלמות ,בשביל שטויות והבלים שלא יועילו להם כלל ורק מזיקים
להם.
ומרוב שסף הריגוש גדל ,אז גם כעת הם לא נהנים מהעולם הזה .אדם יכול
להיות עשיר מופלג ,אבל הוא כל היום עצוב ועצבני .הוא קם מצוברח ושוקע
בדאגות כל היום .מצד אחד הוא מקבל במזומן את כל השפע שלו ,זו ההזדמנות
האחרונה שלו ליהנות ,ומצד שני אפילו מהרגע הזה שנשאר לו הוא לא יכול
ליהנות.
אז אולי קצת מצחיק במופעי בידור ,אבל שמחת חיים פנימית בוודאי שאין .גם
כשחושבים שנהנים ,שקועים בדאגות וצרות ולא מצליחים להתנתק מקליפת
העצבות .אז מספרים לכולם על הטיולים המדהימים ועל השפע הגדול ,כאילו
להעמיד פני אנשים מאושרים ,אבל בפנים הכל ריק ומואסים בכל העולם .כך
מאבדים גם את העולם הזה וגם את העולם הבא .והכל עם הצגות שכאילו טוב
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וכאילו שנהנים.
כשכוכב בהוליווד "כובש את העולם" אנשים חושבים שהוא המאושר באדם עם
כסף ,כבוד ,תאוות וכל מה שאפשר לחלום עליו .אבל האמת היא שאין אומלל
ממנו ,ולכן ידוע שהם מלאי צרות ,סמים ,דיכאונות ,פסיכולוגים והתאבדויות.
כולנו יודעים את האמת בפנים ,אבל לא פעם מתעלמים ממנה כך שיהיה נוח
יותר או מתאים יותר לסביבה.
זה כמו להחליף את כל התפריט בחטיפים וממתקים שמזיקים לגוף .אדם יכול
לאכול כמות עצומה של ממתקים בלי להכניס שום ויטמין או משהו תזונתי לגוף.
הוא יחשוב שהוא נהנה ועושה חיים ,ובאמת הכל יהיה לו טעים מאוד ,רק שהוא
לא ישים לב איך שלאט לאט הבריאות שלו נחלשת ,כאבי ראש יתקפו אותו
מפעם לפעם ,לא יהיה לו כוח לעשות שום דבר והוא יהיה עייף וחלוש כל הזמן,
ואם ימשיך עם זה לאורך זמן הוא יזיק לעצמו בצורה בלתי הפיכה.
אותו אדם לא שם לב שהוא מקבל את הכל במזומן ,הוא רוצה הנאה עכשיו
והוא מקבל אותה .הוא רוצה תאווה והוא מקבל אותה .אבל ברור לכולנו שבסופו
של דבר הוא יצטער על זה .בסוף הוא יבין שהוא דאג רק לתאוות מזדמנות של
אותו הרגע ולא עשה לעצמו קופת חיסכון שממנה יוכל לחיות.
אבל החידוש הגדול יותר הוא שלא רק בהמשך הוא יצטער על
זה ,אלא שגם ממש עכשיו הוא כבר יצטער .כי גם כשהוא אוכל
את אותם ממתקים ,הוא לא באמת מרגיש איזו הנאה עילאית .כי
הוא כבר רגיל לזה ורק מחפש להשתיק את התאווה.
אולי בפעם הראשונה היה לו כיף ,אבל הפעמים הבאות זה כמו התמכרות.
תאווה לא מוסברת ,כמו מסומם שמחפש את המנה שלו .והוא מרגיש שזה לא
עושה לו טוב ,אבל הוא לא יכול לשלוט על עצמו .וזו הקללה הגדולה ביותר,
שהוא מקבל את הכל במזומן ,אבל אפילו מהמעט הזה הוא לא מצליח ליהנות.
אם יביאו למישהו ארגזים ענקיים מלאים בחטיפי שוקולד ,או כניסה חופשית
למסעדת סטייקים ללא שום הגבלה ,אז בהתחלה הוא יהיה שמח מאוד .בימים
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הראשונים הוא ייהנה ויחשוב כמה כיף לו .אבל עם הזמן ,לאחר שבוע או
שבועיים ,הוא כבר לא ירגיש כל כך את השמחה שבאותה תאווה .ולאחר כחודש
זה כבר יימאס עליו לחלוטין עד שזה יהיה עינוי בשבילו לאכול את זה.
בתחילה היה נראה לו שזה מה שחסר לו ,שזה מה שיהפוך אותו למאושר .אבל
לאחר שהוא התנסה בזה ,הוא מבין שזה לא זה .יש לו עדיין הרבה חוסרים ואותו
עניין שכן הצליח להשיג נראה חסר טעם ומיותר .לכן גם העשירים הגדולים
ביותר ,שכולם מקנאים בהם וחושבים שהם מאושרים ,הם לא פחות אומללים
מכל שאר האנשים ,ואולי אפילו יותר.
צריך לזכור שגם בהמות נהנות מאוד מאוכל ,שתייה ,שינה טובה ופריה
ורבייה .הן אפילו לא צריכות להתאמץ ,כי זה בא להן בקלות יותר גם בלי לעבוד
ולשלם מסים .אבל כולנו יודעים שאנו לא רוצים להיות בהמות ,כי קיבלנו מתנה
נפלאה ,את הזכות להיות נשמה אלוקית בתוך גוף .את הזכות לחשוב ,לדעת
ולבחור .לא להיות בהמה שקופצת על כל תאווה מזדמנת בלי לשאול שאלות,
אלא לשלוט ולבחור על פי רצון אלוקי .לא כדאי לדכא ולשכוח את אותה נשמה
שמלווה אותנו.
אין שום ערך לכל התאוות המזדמנות ,ולכן אין טעם לתת אותם לצדיקים.
אמנם אין כל רע בדירה גדולה או מכונית שתסיע אותנו אם יש לכך צורך ,אך
בוודאי שלא זוהי המטרה של העולם .המטרה האמתית היא לקיים מצוות
ולהצטרף לאוהבי השם .להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך התורה הקדושה .בצורה
כזו הקדוש ברוך הוא ישמור לנו את הזכויות לאלף דור.
כך ניתן קיום נצחי לנשמה האלוקית שלנו ,כך נזכה לתוכנית חיסכון תפוחה
שעוזרת לנו במקומות הנכונים בהם אנו זקוקים לה באמת ,ולא בכל תאווה
מזדמנת .כל תאווה והנאה גשמית ניתן להשיג בדרך כשרה וטובה אם רוצים בכך.
בדרך הזו אנו משיגים לא רק את ההנאה הגשמית ,אלא גם את הסיפוק הרוחני
של הנשמה ואת השכר העצום שמחכה לנו בתוכנית החיסכון.
וכך יהודי שעובד את השם בכל הלב ,זוכה להפוך לצדיק .ואז הוא מרוויח את
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כל העולמות .הוא זוכה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא .שכל השכר שמור לו
למקומות הנצרכים באמת ולא מתבזבז על שטויות .אז מצד אחד הוא מוגבל ,שלא
יכול לרדוף אחרי כל מיני תאוות ,ואפילו נראה לפעמים שהוא מסכן וסובל .אבל
באמת הוא המאושר האמתי .כי בכל עת כאשר הוא זקוק לישועה ,השם יתברך
דואג לו.
וכך הוא מתרחק מדברים לא טובים ,וזוכה לרוחניות .לגילוי הנשמה .הוא
מתחבר לעולמות עליונים ולא צריך את תאוות העולם .הוא לא מסכן שמונע
מעצמו את התאוות ,אלא הוא לא צריך אותן כלל ,כי הוא לא מכור אליהן .כמו
אדם מבוגר שלא צריך חדר מלא בצעצועים כי הוא נמצא מעבר למקום הזה .כך
הצדיק לא צריך את התאוות.
ואז אותו צדיק יכול להשקיע בדברים חשובים ומהותיים יותר .הוא יכול לנהל
חיי משפחה טובים יותר ,לרוות נחת מהאישה והילדים ,ליהנות מסעודות השבת,
לחוש את מתיקות התורה הקדושה ,לפנות אל השם יתברך בכל צרה ,להרגיש
עולם פנימי מלא וגדוש בטוב ,להרגיש רוחניות ,להרגיש שמחה אמתית .וכך הוא
נהנה מכל העולמות.
וצריך לדעת שכל אדם בכל מצב שיהיה יכול להגיע להיות אוהב השם .בעזיבת
החטאים וקבלת קיום המצוות על עצמנו אנו יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא.
בכך אנו יכולים לזכות להצטרף לאוהבי השם ושומרי מצוותיו .זה לא דבר
שמגיעים אליו ברגע ,אבל כאשר משקיעים ומתקרבים להשם יתברך ,לאט לאט
זוכים לטעום מהעולם המופלא הזה.
ואז יתכן שכולם מסביבנו יחשבו עלינו "צדיק ורע לו" .שיחשבו שאנחנו
סובלים ומסכנים ,שירחמו עלינו כי אנחנו לא יכולים לצפות בטלוויזיה ,לא
אוהדים שום קבוצת כדורגל ,לא מתקרבים לאירועים מעורבים ,לא באים להצגות
וכו’ .אבל הסיפוק והאושר הפנימי יהיו חזקים כל כך שלא נבין על מה הם
מדברים .הרי הכי טוב לנו בעולם.
ומצד שני כאשר כולם יאמרו על עצמם "רשע וטוב לו" ,אז נזכור שגם אנחנו
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היינו שם ונבין שהכול קשקוש חיצוני כי עמוק בפנים הכל ריק וזה בוודאי לא
הטוב הנכסף .שכולם עושים הצגות שכאילו טוב להם .כל הזמן מצטלמים עם
חיוך כדי להעמיד פנים ולהראות לכולם כמה הם מאושרים .אבל כל זה נועד כדי
לכסות את הריקבון הפנימי ,שלא ידעו שהם בעצם כישלון ,שלא יגלו כמה הם
חסרים ,עצובים ומסכנים.
רק ההשקעה ברוחניות יכולה להביא שפע אמתי .רק הצדיקים יכולים באמת
לשמוח ולנצל את העולם לתועלת .והם שמרוויחים את כל העולמות .שמחים
ונהנים בעולם הזה ,והשכר שמור להם לעולם הבא .השם יתברך יזכה את כולנו
להיות צדיקים ,כי גם אם טוב וגם אם רע ,זה הכל מבחוץ .בפנימיות ,זהו הסיפוק
הגדול ביותר שאפשר לקבל ,ויותר מכל ,זו האמת.

חיזוק בעניין התפילה
לאחר שגזר הקדוש ברוך הוא על משה שלא ייכנס
לארץ ,משה התחנן אליו והתפלל חמש מאות וחמש
עשרה תפילות כמניין "ואתחנן" .הקדוש ברוך הוא ציווה אותו שלא יוסיף
להתפלל עוד על הדבר הזה ,משום שמסיבות עליונות השם החליט שעדיף שמשה
לא ייכנס לארץ ,ואילו היה מתפלל תפילה אחת נוספת ,הוא היה נענה ונכנס.
לכולנו לא חסרות צרות ובעיות בחיינו .לכל אחד יש את הדאגות שלו בעולמו
ואת הישועות שהוא זקוק להן .כולנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא פה ושם את
צרכינו ,וכולנו גם נופלים מדי פעם לייאוש הרסני .צריך לזכור תמיד שלכל רצון
שלנו יש את מספר התפילות המתאים כדי להגשים אותו.
אצל משה רבינו הייתה חסרה תפילה אחת בלבד כדי להגיע למספר המתאים
(חמש מאות ושש עשרה) .מי יודע כמה תפילות חסרות לנו כדי להשיג את
מבוקשנו?
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תארו לכם שהיינו מתפללים חמש מאות וחמש עשרה תפילות על דבר מסוים.
זה כמו להתפלל בכל יום במשך שנה וחצי רק על דבר אחד שאנו מבקשים .לאחר
כל כך הרבה זמן בוודאי היינו מתייאשים ,אם עד עכשיו השם לא ענה
לתפילותינו ,אז נראה שאולי חס ושלום התפילות לא עוזרות ואולי כבר לעולם
לא נשיג את מבוקשנו.
מצד הכוונה ,התפילה השנייה כבר לא תהיה כמו הראשונה ,ובוודאי
שהעשירית לא תהיה כמו אלו שלפניה ,ועל אחת כמה וכמה שהתפילה המאה
כבר תהיה כמעט בלי כוונה ,מתוך ידיעה מראש שכאילו לא תיענה כלל .אבל
אולי דווקא זו התפילה הקובעת.
להתפלל בלי להתייאש
תארו לכם שאדם התפלל כל כך הרבה ,וכעת נשארה לו עוד תפילה אחת כדי
לקבל את רצונו ,אבל אז הוא מתייאש ומפסיק להתפלל .בשמיים כבר נפתחו
עבורו כל השערים ונשאר לעשות עוד צעד קטן ,אבל הוא מבחינתו חושב
שהתפילות כלל לא עזרו וכאילו שום דבר לא השתנה .אז הוא מפסיק לנסות ,או
שהוא מתפלל מהשפה ולחוץ בלי שום כוונה וללא אמונה שהתפילה יכולה
להועיל.
עוד מאמץ קטן והיה יכול להשיג את מה שחלם עליו ,אבל כעת הייאוש התגבר
והוא לא מצליח לראות את ההתקדמות הרבה שעשה ,כיוון שפה למטה הוא לא
ראה עדיין שום תוצאות .הוא לא רואה את כל המהפך שעשה בשמיים בעולמות
העליונים .הוא לא רואה איך ששינו את הכל עבורו ורק מחכים לעוד תפילה
אחת .ואז הוא מאבד את הכל.
תמיד ברגע שלפני הישועה נראה שהכול אבוד ואין סיכוי .תמיד לפני שבאמת
נענים נהיה הכי קשה .שם היצר הרע נלחם בנו הכי הרבה כדי שלא נשיג את
רצוננו .רק עוד השתדלות קטנה ואפשר להשיג את הכל ,אבל דווקא אז הייאוש
גובר ומוותרים.
לפעמים ילד מבקש מהוריו דבר כלשהו ,והוריו סבורים שלא כדאי לתת לו את
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הדבר כיוון שלא התנהג בצורה ראויה ,אז הם דוחים את בקשתו .אותו ילד מתחנן
להוריו ומבקש שוב ושוב ,הוא עושה השתדלות ,מתנהג יפה ועושה מאמצים רבים
לרצות את הוריו.
ואז לאחר הפצרות חוזרות ונשנות ,הוריו רואים את מאמציו המרובים
ומחליטים לתת לו את הדבר ,אבל הם לא אומרים לו .הם מחפשים את זה
בחנויות ,משווים מחירים ,מזמינים ושומרים את הכל בסוד כדי להפתיע אותו.
אבל בינתיים אותו ילד לא יודע כלל שהבקשות שלו השפיעו ,כיוון שהוריו לא
אומרים לו דבר .הוא לא יודע שהם כבר זמן רב עושים סיבובים בחנויות ומחפשים
את הדבר שביקש.
לבסוף כשהמוצר כבר אצלם ,הם מחליטים לתת לו לבקש פעם נוספת את
הדבר ואז יפתיעו אותו .אלא שדווקא עכשיו אותו ילד מתייאש ומפסיק לבקש,
כיוון שהוא חושב שכבר אין לו סיכוי לקבל את זה .אז הוא מפסיק להתנהג יפה
מתוך מחשבה שגם ככה הוא לא יקבל את רצונו .הוא חוזר להתנהג בצורה לא
ראויה ,וכך הוריו נמנעים לתת לו את רצונו ,למרות שהכול היה כבר מוכן ואילו
היה מתאמץ רק עוד מעט ,היה מקבל.
כך הדבר מצוי בקשרים רבים של בני אדם ,כמו קשר של בני זוג ,משפחה או
חברים ,וכן בחינוך הילדים .שלפעמים חוזרים ומבקשים דבר מסוים שוב ושוב,
והבקשה מחלחלת לאט לאט ,אבל אותו אחד שמבקש לא יודע שזה מחלחל.
מנסים להעביר שוב ושוב איזו נקודה וחושבים שהצד השני הוא אטום .ואז
מתייאשים .אילו היו יודעים שזה פועל ומחלחל ,היו נוהגים אחרת לגמרי ולא היו
מתייאשים.
וכך זה בעניין התפילות ,שגם אם אנו חושבים שאף אחד לא שומע אותנו
ושאולי השם לא רוצה לתת לנו את מבוקשנו ,כל זה מתוך ההסתר .אבל מאחורי
הקלעים בשמיים טורחים ומכינים לנו את מבוקשנו וכל מה שצריך זה להמשיך
ולבקש מתוך תקווה ואמונה .ממש בעוד רגע נוכל לראות ישועות.
לכל אדם יש מספר תפילות מסוים כדי להשיג עניין מסוים .זה משתנה מאדם
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לאדם וגם לאותו אדם זה משתנה מעניין לעניין .יש דברים שמשיגים בקלות ,שאנו
לא מתפללים עליהם והם כבר מופיעים בחיינו במתנה .יש דברים שצריך עליהם
תפילה אחת ויש דברים שדורשים יותר תפילות .יש דברים שצריך עבורם חמש
מאות ושש עשרה תפילות ויש גם דברים שצריך בשבילם אלפי תפילות .לכל
עניין מפתח משלו ,אלא שאת הכל ניתן להשיג אם באמת רוצים ומתפללים על זה
מספיק.
וישנם אנשים רבים שנמצאים במצבים דחוקים שהם צריכים רפואה ,זיווג,
ילדים ,פרנסה או שאר דברים כל אחד לפי החוסר שיש לו ,ואותם אנשים
מתפללי על זה כל חייהם ועדין לא זכו לישועה .הם התפללו הרבה יותר מחמש
מאות ושש עשרה תפילות ובכל זאת לא נושעו .אבל ברור הדבר שישנם דברים
שנגזרו על פי חשבונות שמיים ומצריכים הרבה יותר תפילות .אבל הכל אפשרי.
וכך לומדים מעניין האבות והאימהות הקדושים ,שהיו צריכים להתפלל כדי
להוליד .ותארו לכם כמה תרעומת יכולה הייתה להיות לאברהם אבינו ,שהוא
החזיר את כולם בתשובה ,נלחם בכולם כדי להביא לאמונה באל אחד ,ועם כל זה
לא היו לו ילדים .והוא התפלל תפילה ועוד תפילה ,יום ועוד יום ,שנה ועוד שנה,
עבר את גיל שמונים ועדיין אין ילדים באופק .וכי אפשר להמשיך להתפלל
בכוונה ומתוך אמונה במצב כזה?
כבר למעלה משלושת אלפים שנה שאנחנו מתפללים שיבוא המשיח ושתבוא
הגאולה ,אלפיים שנה אנו מתפללים על בניין בית המקדש ,ולא יהודי אחד
מתפלל ,אלא כל היהודים ,ועדיין לא נושענו .אך יחד עם זאת ברור שהישועה
נבנית ,ששום תפילה לא הולכת לאיבוד ומרגע לרגע אנו מתקרבים אל הגאולה
השלמה.
אסור להתייאש ולהפסיק .כל יהודי שמתפלל מוסיף ומקרב את הישועה .זה
אמנם משהו גדול שדורש המון תפילות ,אבל מי יודע כמה תפילות נשארו לנו?
אולי נשארה רק עוד תפילה אחת ואנו נוכל להיות אלו שמשלימים את הכל .לכן
עלינו להמשיך עוד ועוד ובכל פעם נהיה בטוחים שהנה עכשיו התפילה שלנו היא
בדיוק התפילה האחרונה שחסרה להשלמת העניין וממש בעוד רגע נקבל את
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מבוקשנו.
וזה מה שנקרא לצפות לישועה .להתפלל מתוך ציפייה לכך שהישועה באמת
תבוא .לא להתפלל מתוך ידיעה שחס ושלום המשיח גם ככה לא יגיע .לא
להתפלל בחוסר אמונה כאילו שאין סיכוי לגאולה .אלא להאמין באמת,
ולהתפלל בכוונה שלמה ומכל הלב.
ובוודאי צריך להבין שעניין מספר התפילות של משה רבינו הוא לא רק לעניין
מספר בלבד .אילו היה אומר במשך שעה אחת משפט כמו "תן לי להיכנס לארץ"
חמש מאות ושש עשרה פעמים ברציפות ,כנראה שזה לא היה עוזר לו .אלא
שמובן שמשה רבינו התפלל מכל הלב ובכוונה עצומה יום אחר יום.
כך צריך להבין שעניין מספר התפילות הוא לא רק מספר טכני ,אלא ככל
שמשקיעים בזה ,שחושבים על זה ,שמחזקים את האמונה בעניין ,שבוכים על זה,
ששופכים את הלב עם המון רגש ,אז בוודאי שזה מוסיף עוד ועוד וכך לאט לאט
אנו מסירים את המעכבים עד שהתפילה נענית.
תארו לכם שאדם שהחליט לזרוע זרע של עץ כלשהו בגינה ,יתייאש לאחר
כמה ימים מכך שלא צומח לו כלום .תארו לכם שהוא יפסיק להשקות את האדמה
מתוך ייאוש כי הוא כבר בטוח לעצמו שלא יצמח שם כלום לעולם .אותו אדם
הוא טיפש ,כיוון שדרוש זמן כדי לראות תוצאות .אם הוא ימתין מעט ויתאזר
בסבלנות ,וימשיך להשקיע בהשקיה וטיפול מסור ,הוא ייראה בסופו של דבר
תוצאות .אם יתמיד הוא יזכה בסופו של דבר לקבל עץ גדול וחזק .רק צריך
להמשיך בהתמדה ולא לוותר.
דברים רבים מגיעים לנו בקלות ולאחרים קשה להשיג אותם .וכך גם להפך,
הרבה רואים את האחרים משיגים דברים בקלות ונכנסים לעצבות וייאוש מתוך
שהם עצמם לא מצליחים להשיג את זה .נראה שלאחרים הכל קל ורק אותנו
כאילו השם חס ושלום לא אוהב.
אבל יש עניין גדול להתפלל על הדבר ואז לקבל אותו בצורה טובה הרבה יותר.
האימהות הקדושות היו עקרות כיוון שהשם יתברך מתאווה לתפילתם של
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צדיקים .לאחר שמתפללים על הדבר זה הופך להרבה יותר טוב ומזוכך ,וזה שווה
הרבה יותר מאצל מי שקיבל את זה ללא מאמץ.
על זה אנו אומרים בכל יום "קווה אל השם ,חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם".
לעולם לא להפסיק להתפלל ,עוד תפילה ועוד תפילה ,ותמיד לקוות ולצפות
כאילו שזו התפילה הראשונה שלנו וכאילו שעכשיו ממש התפילה תתקבל.
באיזשהו שלב נגיע לתפילה שתחצה את הקו המתאים וייתנו לנו מהשמיים את
מבוקשינו .לא נדע שהתפילה הזו היא זו שתכריע את הכף לאחר כל התפילות
שכבר העלינו למעלה .פתאום ללא כל התראה מוקדמת נגלה שהרצון מתגשם.
ומי יודע ,אולי התפילה המכריעה היא התפילה הבאה שלנו .אבל חשוב לזכור
שגם אם לא ,צריך להתחזק ולהמשיך להתפלל בכוונה ומעומק הלב עד שניוושע
בע"ה .כי מובטח לנו שאם נמשיך להתפלל בעקשנות ובהתמדה ,במוקדם או
במאוחר נקבל את מבוקשינו.
מהי תפילה?
ובאמת עניין התפילה הוא קצת לא מובן ודורש הסבר .כי אם השם החליט
שמציאות מסוימת היא טובה לנו ,אז מדוע שנשנה אותה? לכאורה זה
נראה כמו ללכת נגד רצון השם.
ובכלל ,הרי אין שינוי כלל בהשם יתברך .הוא מושלם ולא משתנה.
אז איך יתכן שכאילו "גרמנו" לו לשנות את דעתו ,שלפני כן הוא לא
רצה לתת לנו דבר מסוים וכעת לאחר התפילה הוא "השתכנע" לתת
לנו את מבוקשנו? ויותר מזה צריך לשאול ,בשביל מה בכלל הקדוש ברוך הוא
צריך את התפילה שלנו?
באמת השם יתברך לא צריך את התפילה שלנו .בדיוק כמו שהוא לא צריך
שנאכל ,נשתה ,נישן ,נעבוד ,נלמד ,נקיים מצוות או שנעשה כל דבר אחר .הוא לא
צריך שנעשה דבר או שבכלל נקום מהמיטה אי פעם .הוא מושלם ויהיה מושלם
גם אם נלך בדרך התורה וגם אם לא .אלא שאנו עובדים את השם יתברך אך ורק
בשבילנו.
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סדר התפילה מיועד בשבילנו ,כדי להתחבר לבורא בצורה הטובה ביותר.
בתחילה אנו משבחים אותו על פעולותיו בעולם ,בכך אנו מכירים בכוחו,
בגבורותיו וביכולות האינסופיות שלו .לאחר מכן ,אנו מבקשים ממנו בקשות
שונות ,שיספק את כל הצרכים שלנו .לאחר התשבחות וההבנה שהוא כל יכול
ובלתי מוגבל ,אנו יודעים שאין לו בעיה למלא את כל בקשותינו.
הבקשות עוזרות לנו לחזק את האמונה ולדעת שהכול מגיע אך ורק מהבורא.
להבין שהוא נותן פרנסה ,הוא דואג לזיווג ,הוא נותן ילדים ,והוא זה שמשפיע לנו
הכל .אין שום טבע והכל רק ממנו ,הוא שולט על הכל ויכול לעשות כרצונו ,גם
אם זה בניגוד מוחלט לכל חוקי הטבע שהוא עצמו חקק .כך אנו מחדירים לעצמנו
אמונה ובכך הופכים לכלי מתאים כדי לקבל את השפע.
לבסוף אנו מודים לו על כל מה שיש לנו ,ובכך אנו הופכים להיות שמחים
בחלקנו ומאושרים יותר .הבקשות מציגות לנו את החסרונות שלנו ,אולם ההודיה
מעניקה לנו תחושת סיפוק ומילוי שנשארת ומלווה אותנו במשך היום.
כך אנו מחזקים עוד ועוד את האמונה בעזרת התפילה ובכך אנו משנים את
עצמנו .התפילה משנה אותנו וכך אנו הופכים להיות כלי ראוי לקבל הדבר שאנו
רוצים .יוצא שאין שינוי בקדוש ברוך הוא כלל .אלא שהוא רוצה לתת לנו את
מבוקשנו תמיד ,אבל ישנם דברים מעכבים שמונעים מאיתנו לקבל את רצוננו.
וכאשר אנו מחזקים את האמונה ואת החיבור על ידי התפילה ,אנו מביאים
לתכלית הבריאה ,מסירים את המונעים השונים וכך ממילא הופכים לכלי מתאים
שיכול לקבל את השפע העצום שהשם יתברך רוצה לתת לנו.
תארו לכם למשל אדם עשיר שחושב שכל העולם שייך לו .הוא הולך נגד
התכלית וגורם לקלקול רב .השם יתברך נתן לו עושר כדי שיעבוד את השם
בעזרת אותו עושר .בכל דבר שיש לנו צריך לראות איך לנצל אותו לעבודת השם.
אם אדם מתגאה ,לא נותן צדקה וחושב שהוא עצמו אדם מוצלח ולכן השיג את
העושר שלו ,אז השם יתברך רוצה לעזור לו להגיע לתכלית ולכן לוקח ממנו את
העושר.
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אותו עושר הוא רק כלי טכני כדי להגשים את המטרה .אותו עשיר לא יודע
זאת ,אבל אחרי מאה ועשרים כבר לא יהיה אכפת לו כל העושר שהיה לו והוא
יצטער על הכל .באמת הנשמה של האדם רוצה רק לקיים מצוות .כל הדברים
הגשמיים מסביב הם רק כלים שצריכים לעזור לנו לעבודת השם שהיא התכלית
האמתית .לכן השם יתברך עושה אתו חסד ולוקח לו את העושר כדי ליישר אותו
ולהשיב אותו למקורות שיתקרב להשם ויעבוד אותו.
לאחר שהשם יתברך לקח לו את העושר ,אותו עשיר הופך לעני וכעת הוא מבין
שהוא לא באמת מצליח ושהכול זה מהשם .כעת הוא מתפלל להשם עוד תפילה
ועוד תפילה ,עד שהשם יתברך רואה שבאמת הוא למד את מה שצריך ,שהוא
באמת השתנה ,שהוא באמת התחזק באמונה מתוך אותן תפילות ,שכעת הוא אדם
שונה ובעיקר שכעת הוא הפך לכלי מתאים לקבלת עושר .שעכשיו הוא ישתמש
בעושר לטובה.
לאחר שאותו אדם השתנה בזכות התפילות ,אז ממילא השם יתברך רוצה
להביא לו את מבוקשו .האמת שהשם יתברך תמיד רצה להביא לו שפע גדול ,רק
שאותו אדם לא היה כלי מתאים לכך והיה עליו לעבור את החוויה הלא נעימה
הזו של עוני עד שיהפוך לכלי מתאים.
כמובן שבדוגמה הזו הכל מובן ,אבל במציאות ישנם דברים מורכבים יותר
וחשבונות שמיים רבים שמורכבים מגלגולים קודמים ,זכות אבות ,תיקונים בעולם
וכו’ .לכן ישנם אנשים רשעים שיהפכו לעשירים למרות שנראה שלא מגיע להם
כלל ,וישנם אנשים שנותנים צדקה ומקיימים מצוות ובכל זאת מגיעים לתחתית.
אלא שהכול זה ניסיונות וחשבונות שמיים שאין לנו השגה בהם .אבל בכל אופן
אם אדם יתפלל מספיק על הדבר ויהפוך לכלי מתאים ,הוא יכול להיות בטוח
שבסוף הוא יקבל את מבוקשו.
למעשה התפילה היא המפתח לטיפול בכל הבעיות שלנו בחיים .לא חייבים
לחכות לשלש התפילות הקבועות .הן אמנם מהוות את הבסיס ,אך ניתן להוסיף
ככל שרק נרצה .בכל עת שנחפץ בכך ,נוכל למצוא לנו מקום ללא הפרעות,
ופשוט נתחיל לדבר .לא צריך סידור או לזכור בעל פה את התפילה ,אלא פשוט
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נוציא את הדברים במלים שלנו .נביע את עצמנו ,את רגשותינו ,את מחשבותינו.
נדבר על כל מה שחסר ועל כל מה שיש .פשוט נדבר עם הבורא .בתחילה זה
ייראה מוזר ,כאילו שאנו מדברים עם עצמנו ,אך אם נתמיד בכך ,לא רחוק היום בו
נבין שהוא שומע כל מלה.
כל החלומות הרחוקים ,כל מה שאי פעם רצינו ,כל הפתרונות לכל הצרות,
הכל נמצא במרחק של דיבור ,או אפילו מחשבה .למי שקשה להוציא את המלים
בפה ,ניתן לדבר עם הבורא גם במחשבה .הוא שומע הכל ויודע הכל ,אך
לתועלתנו ,הוא רוצה שנבקש ממנו את המחסור שלנו ונפנה אליו כמה שיותר.
הלכות תפילה
כל יהודי חייב להתפלל שלש תפילות בכל יום ,שחרית,
מנחה וערבית .ולכל תפילה הזמן המיוחד לה שאותו
אפשר לראות בלוחות ומשתנה בהתאם לעונות השנה.
זמן תפילת שחרית הוא מהנץ החמה (שתפילת עמידה של שחרית היא בנץ,
ואת חלקי התפילה שלפני כן אפשר גם לפני הנץ) ועד סוף זמן תפילה הכתוב
בלוחות (וסוף זמן קריאת שמע הוא מוקדם יותר) ,זמן תפילת המנחה הוא החל
מחצי שעה לאחר חצות היום ועד לשלש עשרה וחצי דקות זמניות לאחר
השקיעה ,וזמן תפילת ערבית הוא מצאת הכוכבים ועד עלות השחר.
אדם שמוכרח לעבוד בעבודה מסוימת שלא מאפשרת לו להתפלל מאוחר יותר
יכול להתפלל שחרית לפני הנץ ,וזה נקרא מניין פועלים .אבל זו תפילה בדיעבד
דווקא למי שאין לו כלל אפשרות אחרת .שאר אנשים לא יכולים להתפלל במניין
כזה וצריכים להתפלל בזמן.
גם נשים חייבות בתפילה ,רק שאינן חייבות להתפלל שלוש תפילות ביום אלא
שיכולות להתפלל תפילה אחת שיבחרו .והחיוב הוא על תפילת עמידה שזה עיקר
התפילה .ואם הן רוצות לומר קטעי תפילה נוספים מלבד עמידה ,אז הן יכולות,
אבל אין להן לומר את הברכות של קריאת שמע או של פסוקי דזמרא.
בתפילת שחרית ,החל מאמירת ברוך שאמר של פסוקי דזמרא ,אין לדבר
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(מלבד התפילה עצמה) עד לאחר סיום תפילת העמידה ,ואם אומרים וידוי ונפילת
אפיים אז עד לאחריהם.
יש לשים לב לסוף זמן קריאת שמע המתפרסם בלוחות ,כיוון שישנם זמנים
בשנה שהוא מוקדם (לפעמים אפילו לפני השעה שמונה בבוקר) ואז רבים
מפספסים את הזמן .ואם התפילה מאוחרת ויש חשש שלא יספיקו להגיע לקריאת
שמע לפני סוף הזמן ,אז יש לקרוא את קריאת שמע בזמנה לפני התפילה כדי
לצאת ידי חובה ,ולאחר מכן יאמרו אותה שוב כחלק מהתפילה.
אסור לאכול לפני תפילת שחרית (מלבד חולים ,ילדים קטנים או מקרים
מיוחדים) ורק לשתות מים ,תה או קפה וכדומה מותר .ויש רבים שחושבים
שהדבר מותר ,ובמיוחד בשבת בבוקר ,שאז רבים נוהגים להתפלל מאוחר ואוכלים
עוגות ושאר מאכלים ונכנסים בנוסף גם לבעיות של אכילה בלי קידוש (וגם
אכילת סוכריות אסורה לפני קידוש כשיש למשל שמחה בבית הכנסת בשבת).
לכן יש לשים לב לכך ולחכות עד לאחר התפילה.
אם צריך להתפנות לא יעמוד להתפלל ,אלא יסיים להתפנות ,יתנקה היטב ורק
לאחר מכן יתפלל בגוף נקי.
ויש להתכונן לתפילה היטב ,ליטול ידיים לפני התפילה ,להדק חגורה כדי
להפריד בין הלב לבין חלק הגוף התחתון ,ולהתלבש בבגדים מכובדים .צריך
לכבד את מעלת התפילה שהרי אנו מדברים עם השם יתברך ומבקשים ממנו.
ואנשים לפעמים מתפללים עם גופייה ,מכנסיים קצרים וכפכפים כאילו שהם
נמצאים בחוף הים .לכן צריך לשים לב לכל זה ולכבד את המעמד ,וגם אם אדם
מתפלל יחיד בביתו ,יש לכבד את התפילה ואת השם יתברך שאנו עומדים מולו
והוא שומע את תפילתנו.
יש לכוון בברכות תפילת העמידה ככל שאפשר .יש לשים לב למלים ולהבין
את המשמעות שלהן .ואם אדם לא מצליח לכוון כלל ,לכל הפחות ישתדל ככל
שאפשר לכוון בברכת אבות שהיא הברכה הראשונה.
אסור לשבת בתוך ארבע אמות (כשני מטר) של אדם המתפלל תפילת עמידה.
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וכן אסור לעבור לפני המתפלל תפילת עמידה .ויש רבים שמסיימים מהר את
תפילת העמידה ואז פוסעים שלש פסיעות לאחור לאמירת "עושה שלום" בזמן
שמישהו מתפלל אחריהם ,גם מתיישבים או מטיילים בבית הכנסת ,וכך עוברים
לפני המתפללים ומפריעים להם .לכן יש לשים לב לכך.
מכאן צריך להבין שאין להתפלל עמידה באמצע מעבר או בכניסה לבית
הכנסת ,שאז מפריעים לכל מי שרוצה להיכנס או לעבור כך שאו שהוא לא יוכל
לעבור בגללנו או שיעבור לפני המתפלל .מכאן אדם חכם ישים לב שאם הוא
מתפלל במהירות ,שישתדל למצוא מקום מאחור בלי מתפללים מאחוריו ,כך
שלא יתעכב בסיום התפילה .ואם הוא מתפלל באטיות ,שימצא מקום מקדימה
וכך לא יעכב אחרים.
אין להביא לבית הכנסת ילדים קטנים שעלולים להפריע למהלך התפילה .ואם
בכל זאת מביאים אותם ,אז יש לעשות כל השתדלות למנוע הפרעה למתפללים
אחרים .ויש אנשים שמביאים ילדים קטנים שעושים הרבה רעש בזמן התפילה,
עוברים בין המתפללים ,מלכלכים את בית הכנסת ומפריעים לכולם ,וכך כולם
מפסידים מכך .ועדיף במקרה כזה להתפלל ביחידות בבית ולא להפריע לאחרים.
לכן כל הורה ישמור על ילדיו שלא יפריעו לאחרים להתפלל.
כל זה מדובר על ילדים קטנים שעלולים להפריע בתפילה ,אבל ילדים שאינם
מפריעים ,או שהגיעו לגיל חינוך ,יש מצווה להביאם לבית הכנסת כדי שילמדו
להתפלל ויספגו מקדושת המקום.
כל ההלכות האלו נוגעות לעניין שלוש תפילות שתקנו לנו רבותינו .אבל צריך
לדעת שכל יהודי יכול להתפלל להשם יתברך ללא כל חוקים ותנאים בכל זמן
שירצה .בכל מקום ובכל זמן אפשר לדבר עם השם ,להתחבר אליו ולבקש ממנו
את כל רצונותינו .זה מקרב אותנו אליו ,זה גורם לנו להתעלות ,זה מחזק את
האמונה וזה מקרב אותנו עוד צעד לקבלת השפע הראוי לנו שאנו רוצים להשיג.
השם יתברך יזכה אותנו להתפלל מעומק הלב ולבקוע רקיעים שיפתחו לנו את
הפתח לקבלת שפע רב ועוצמות אדירות וכך נזכה לגאולה השלמה ולבניין בית
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המקדש במהרה בימינו אמן.

וידעת היום והשבות אל לבבך
אדם שילמד וישקיע ,כנראה בסופו של דבר גם יידע .אבל צריך לשאול כיצד
אפשר להכניס את הדברים אל הלב? לכאורה זה נראה כמשהו בלתי נשלט.
שהרי אנו לא יכולים להחליט לעצמנו מה יכנס ללבנו ומה לא יכנס אל הלב.
האם אדם יכול לבחור מה לאהוב? האם הרגש נתון לשליטתנו? מדוע התורה
מצווה אותנו להשיב את הדברים אל הלב שלכאורה הדבר נראה בכלל לא תלוי
בנו?
אלא שצריך קצת יותר להבין את משמעות המילה 'דעת' .כאשר התורה
מדברת על ידיעה ,היא לא מתכוונת לחכמה ,כמות מידע או הגדלת מנת המשכל.
הדעת היא החיבור שיש לנו אל הדברים .לא מדובר על סתם איזו שמועה שעברה
או משהו שראינו פעם וכו' .אלא מדובר על חיבור אמתי וקשר עמוק ופנימי אל
הדברים.
הפסוק אומר" :וידעת היום והשבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים…"
(דברים ד' ,פסוק לט') .כי אם אנו מביאים את הדברים אל הדעת ומתחברים
אליהם ,אז יש באפשרותנו להכניס את הדברים אל הלב .אם אנו מקיימים "וידעת
היום" ,אז לאחר מכן קל להביא לכך ש"והשבות אל לבבך".
לצורך דוגמה ,אדם למשל יכול לשמוע כמה שתייה ממותקת או מאכלים
שומניים תעשייתיים מזיקים לבריאות .הוא להיות חכם מאוד ומבין גדול בזה,
אולי אפילו לעשות על זה מחקר ולתת הרצאות על החומרים המזיקים והרעילים
שנמצאים שם ,אך מצד שני לא יחשוב פעמיים לפני שימזוג לעצמו כוס קולה ליד
צלחת צ’יפס ,וכל זה ללא כל נקיפות מצפון.
אותו אדם יכול לומר לאחרים שהוא יודע טוב מאוד את ההשלכות של זה ,אך
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האמת היא שלמרות החכמה הרבה שיש לו ,הוא כלל לא קרוב לחיבור וידיעה
של הדברים .אילו היה יודע ומתחבר לדברים ,הוא לא היה מסוגל לגעת בזה.
הרי ברור לכולנו שאם היינו רואים רעל מונח על השולחן ,זה לא משנה כמה
טעים הוא היה ,אף אחד לא היה נוגע בו .כאשר אדם מבין בצורה מוחלטת שזה
רעל ומתחבר להבנה הזו ,אז בוודאי שהוא גם ירגיש את זה .זה משהו שאי אפשר
להתעלם ממנו.
אף אחד לא יכול לומר שהוא באמת מתחבר לדברים ,שהוא
יודע היטב שזה רעל ובכל זאת לא אכפת לו .אלא שכאשר
אומרים על מאכלים מסוימים שזה "רעל" ,אז הוא מבין שזה לשון
גוזמה ,או שמרגישים את ההשפעה רק לטווח הרחוק ,ואז ממילא
הוא לא מתחבר לדברים ורק תופס את זה כידע סתמי בלבד .יש לו אמנם ידע
תאורטי ,אבל הוא לא מתחבר לידיעה הזו אלא מדחיק אותה לצד ומתעלם ממנה.
הרי האינסטינקטים הטבעיים של האדם מרחיקים אותו מסכנה .אי אפשר
לדעת שאנו מזיקים לעצמנו ובכל זאת להמשיך לעשות זאת .אם אנו בוחרים
להזיק לעצמנו זה אומר שלא הגענו לידיעה אמתית .כאשר הדברים לא נמצאים
לנו מול העיניים אז יש לנו אפשרות להכחיש את העניין ,להתעלם ולבחור לא
להתחבר לדברים .יוצא שלמרות שאנו חכמים ומבינים ,אנו לא יודעים .כי
הידיעה היא החיבור לדברים.
לכן אדם יכול לעשן בכיף במשך עשרות שנים .מדי פעם לשמוע שהסיגריות
מזיקות ,מדי פעם לקרוא על החפיסה שהסיגריות מביאות מחלות ,ובכל פעם הוא
יאמר לכולם שהוא יודע את כל זה ובכל זאת הוא מעדיף לעשן .אבל באמת הוא
כלל לא "יודע" את זה .יש לו אמנם מידע ,אבל הוא מדחיק אותו .הוא לא יודע
ולא מתחבר אליו.
הרי אם פעם אחת הוא יעמוד מול הרופא שלו שיזהיר אותו בצורה תקיפה
ויבהיר לו חד משמעית שאם הוא יעשן עוד סיגריה אחת הוא ימות ,אז לאחר מכן
הוא לא יעשן עוד לעולם .ולכאורה שום דבר לא השתנה? הרי הוא תמיד ידע
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שהסיגריות מזיקות ותמיד הוא צחק ואמר שלא אכפת לו .אז איך עכשיו פתאום
כן אכפת לו? אלא שכעת הוא מכריח את עצמו להתחבר לדברים.
תמיד היה לו נוח להתחבר להנאה שלו מהעישון ולכן ניסה להדחיק את כל
ההערות השליליות נגד עישון .הוא התעלם ועשה את עצמו כאילו לא אכפת לו
כלל ,כאילו שאפילו לא אכפת לו למות .אבל בוודאי שמצד האמת הוא לא מוכן
למות בשביל לעשן ,רק שהדחיק ואמר לעצמו שזה לא יקרה .אבל לאחר שהוא
הבין בצורה חד משמעית את הדבר ,כבר אי אפשר להדחיק .לכן מיד הוא התחבר
לדברים.
כאשר אדם יודע שילדים מסוימים הם שלו ,הוא מפתח רגשות ומרגיש קשר
אליהם הרבה יותר מילדים אחרים .לכאורה אין הרבה הבדל בין הילדים שלו
לילדים אחרים ,אבל דווקא את שלו הוא אוהב ,כי הם שלו .כי כאשר הדבר קשור
אליו ,אז יש לו חיבור.
יש לו ידיעה אמתית .לא כמו הידיעות ששומעים עליהן בחדשות על מה
שמתרחש רחוק מאיתנו .אדם יכול לשמוע על מאות אנשים שמתו ,על בתים
שקרסו ,על תאונות מחרידות ושאר דברים מזעזעים ,ובכל זאת רגע לאחר מכן
הוא יתנהג כרגיל כאילו כלום לא קרה .כי אין לו חיבור לדברים האלו .אבל אם
חס ושלום אדם שומע על מכה קטנה שקיבל הילד הקטן שלו ,הוא יעצור את כל
סדר היום שלו כדי לראות שהכול בסדר .כי הכל תלוי בחיבור.
על פי הדברים האלו אפשר לראות שהתורה נתנה לנו את הדרך להכניס
דברים אל הלב שלנו .ברגע שנכניס את הדברים לידיעה,
הם יגיעו אל הלב .רק צריך להתחבר לדברים וכך נוכל
להכניס אותם לתוכנו ממש.
אם למשל למדנו על איזו מצווה או ששמענו דבר תורה חדש ,אז בוודאי שאם
נמשיך בחיינו כרגיל לא יקרה כלום .אך אם ננסה להתבונן בדברים ,לחשוב
עליהם ,לבצע בצורה מעשית ,לראות איך הם משתלבים בשגרת החיים ,לקיים
אותם ולהכניס אותם לחיינו ,אז כבר יהיה לנו חיבור לדברים.
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לכן עיקר החכמה של האדם מגיעה לרוב מתוך התבוננות .וזה מה שאמרו חז"ל
שהחכם הוא הלומד מכל אדם .כי זה לא משנה אם ניצב מולנו אדם חכם או עם
הארץ פשוט ,בכל אופן אפשר להתבונן בפרטים וללמוד המון .כמו תינוק קטן
שמתעניין ומנסה דברים ,זורק חפצים ,בוחן תגובות וכך לאט לאט מתקדם
ומחכים .אבל אם מתייחסים לדברים בשטחיות בלי לשים לב לפרטים ,אז
מפספסים המון.
ברגע שניצור את החיבור לדברים ,הם בוודאי כבר יגיעו במהרה אל הלב .ככל
שהחיבור יהיה חזק יותר ,כך הם יכנסו עמוק יותר אל הלב .כמו שאנו מתחברים
לילדים שלנו ,וזה כלל לא משנה מה האופי שלהם או איך הם נראים ,אנו בוחרים
להתחבר אליהם רק משום שאנו מרגישים שייכות אליהם .החיבור הזה יוצר רגש
עז של אהבה והם נמצאים עמוק בלבנו ,וכל זה רק משום שהחלטנו שאנו רוצים
להתחבר אליהם.
כך אם נבחר להתחבר לתורה ,למצוות ובעיקר לאבינו שבשמיים ,אז בוודאי
שנזכה לידיעה גבוהה שתשיב את הדברים אל לבנו .השם יזכה אותנו לדעת את
הדברים ולהשיב אותם אל הלב כך שכל התורה הקדושה תהיה לחלק בלתי נפרד
מכל אחד מאיתנו.

ישראל מעל המזל
משה רבינו מזהיר את עם ישראל לא לעבוד לשמש ,לירח ולכוכבים .הוא
מוסיף ואומר (דברים ד' ,פסוק יט')" :אשר חלק השם… אותם לכל העמים תחת
כל השמיים" .ולכאורה איך יתכן שהשם חלק אותם לכל העמים? הרי גם הגויים
מצווים לא לעבוד עבודה זרה ,שזו אחת משבע מצוות בני נח .אז איך השם חלק
אותם לעמים וכאילו נשמע שהדבר מותר?
אלא שעד היום אנו רואים כמה נפוץ לעבוד את השמש ,הירח והכוכבים ,גם
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ללא עבודה זרה ממשית .שיש עבודה זרה שבה אנשים מאמינים שכאילו השמש,
הירח והכוכבים הם השולטים בעולם ,כאילו שהם ח"ו סוג של אלוה .אבל יש דבר
שאינו בגדר עבודה זרה ממש ,שלא סוברים שיש להם כוחות אלוקיים ,אבל יחד
עם זאת מייחסים להם כוח רב ,שכאילו הם אלו שקובעים את המזל .וזוהי העבודה
של הגויים.
בימינו למשל גם הגויים כבר קיבלו מעט שכל וכמעט לא משתחווים להם או
שחושבים שהם אלו שבראו את העולם .לא מתייחסים אליהם בתור עבודה זרה
ממש ,אבל יחד עם זאת המונים עדיין עובדים אותם .מזלות וגורלות ,תאריכים
מיוחדים ,תקופות ,אסטרולוגיה ושאר דברים בסגנון נקבעים על פי השמש ,הירח
והכוכבים.
הקדוש ברוך הוא חקק בבריאה השפעה של כוכבים מסוימים שעל פיהם נקבע
מזל של בן אדם .כך גם התקופות השונות הנקבעות בהתאם לזמן בחודש ובשנה
על פי השמש והירח קובעות את מזל האדם .ויש אנשים שחיים את חייהם על פי
המידע הזה .אך משה רבינו מזהיר אותנו :אמנם זה נראה מאוד מפתה ללכת
לחקור את המזל ,אולי גם לראות מה צופן העתיד או ללמוד דברים על עצמנו דרך
מערכות השמיים ,אבל עם כל הפיתוי ,צריך להבין שעל אדם יהודי המערכות
האלו לא קובעות.
כדי להבין את הדברים ,קודם כל נבין מהו אותו "מזל" שאנו מדברים עליו .כי
יש הרבה סוגים של דברים מיסטיים שונים שאנשים מתפעלים מהם מאוד ,וצריך
להבין את עניינם .צריך לדעת שרוב ענייני המזל שאנו נתקלים בהם ,מבוססים על
נוכלות גמורה .שמנצלים את תמימות האנשים כדי לעשות על זה כסף ,כבוד
ושאר טובות הנאה.
וכמו שמפרסמים "הורוסקופ" על פי שניים עשר מזלות ,וכותבים על כל אחד
מהם מה יתרחש אתו באותו שבוע וכדומה .והדבר ברור שכל מי שיחשוב על זה
מעט ,מיד יגלה את התרמית .שהרי ישנם רק שניים עשר מזלות ,ואם כן יוצא
שכשמונה אחוז מכלל האוכלוסייה שייכים לאותו מזל וכאילו חווים את אותם
הדברים בדיוק.
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ולמשל אם אומרים שתהיה השבוע הצלחה בתחום הכספי ,אז כאילו ששמונה
אחוז מכלל האנשים יחוו הצלחה בתחום הכספי .והדבר ברור שכל אדם חווה
בכל שבוע גם הצלחות וגם כישלונות בתחום הכספי ,וגם בכל תחום אחר .ורק
שמובאים דברים כלליים שיכולים להתאים לכולם ,והאדם עצמו עם האמונה שלו
בדבר ועם הדמיונות המפותחים ,מנסה להשלים את הדברים כך שיסתדרו.
אז יכול להיות שפיטרו אותו מהעבודה ,שחסמו לו את כרטיס האשראי ,שהוא
נכנס לחובות מטורפים ,אבל יחד עם זאת המוכר עשה לו הנחה של חצי שקל ,אז
הוא בטוח שהנה צדקו והוא זכה להצלחה בתחום הכספי .הדבר טיפשי לחלוטין,
אבל אנשים רבים ממשיכים לקרוא ולהאמין לשטויות האלו ,מתוך מחשבה שהם
נכונים.
וכך עושים רבים אחרים ,שישנם כל מיני אנשים שמתיימרים להיות "מגידי
עתידות" .שקוראים בקפה או בכף היד ,שמתקשרים עם רוחות ,שחוזים בכוכבים
וכו’ .ויש אפילו כאלו שמכנים את עצמם "רבנים" ועושים את זה כאילו שזה
"כשר".
וכך אותם אנשים אומרים דברים כלליים ,שלרוב הם מסתדרים .ואז כל אדם
יוצא משם וחושב איך שקלעו "בול" .הוא מתפעל ואומר לעצמו "זה בדיוק אני!",
"איך הוא יודע?" .ומובן שישנם גם דברים שלא קלעו ולא מסתדרים כלל ,אבל
בוודאי שאנשים לא יחזרו לשם לבקש את כספם בחזרה וכדומה.
הרי ישנם רבים שהלכו כדי לברר למשל על מציאת זיווג ,על פרנסה או על זרע
של קיימא ,והבטיחו להם ,אבל יחד עם זאת לא קרה שום דבר .אז תמיד אפשר
לתרץ ,שכאילו היה צריך לקרות וברגע האחרון זה נמנע ,או שאפשר להאשים
כאילו שהם עצמם עשו משהו לא בסדר וכדומה .בקיצור ,אין לזה שום מחויבות.
בנוסף לזה ,צריך לקחת בחשבון שגם האדם עצמו מסייע בקביעת ה"מזל" שלו.
כי כאשר אדם מאמין בצורה חזקה בדבר מסוים ,הוא מביא את זה להתגשם
במציאות .וכך יוצא שכאשר מגיעים לאדם שנחשב "רוחני" ו"מיסטי" ,אז באים
בצורה קשובה ומקבלת ,שכל מילה שתצא לו מהפה תיחקק ותשאיר רושם.
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מכבדים את אותו אדם ומעריכים מאוד את דבריו.
אז יכול להיות ששלושים אנשים כבר אמרו לאדם כלשהו שהוא הולך למצוא
את זיווגו ,אבל אותו אדם דחה את הדברים בשכלו ולא הסכים לקבל .הוא מיד
מצא תירוצים ,שזה לא יתכן ,שאף אחת לא רוצה אותו ,שעד עכשיו הוא לא מצא
אז מדוע שכעת הוא ימצא וכו’.
אבל ברגע שדמות מוערכת וחזקה כביכול אומרת את הדברים ,אז הם נחקקים,
ואז הוא באמת מאמין שזה יקרה .וברגע שהוא מאמין ,אז האמונה שלו עושה את
עיקר העבודה ואז הוא בטוח שאותו אדם שסתם אמר דברים באוויר ,הוא איזה
אדם נעלה שרואה עד סוף העולם ויודע נסתרות.
וכך ישנם עוד המון סוגים של רמאויות ,של אנשים שנתפסים בעיני הציבור
כבעלי ראייה "רוחנית" ,כאשר בפועל אין שום דבר והכל רקוב .אותם אנשים
רודפי בצע ורודפי כבוד ,מחפשים רק כיצד למלא את האינטרסים של עצמם.
אלא שמעבר לכל השקרים שבדבר ,ישנם גם ענייני מזל שכן יש בהם ממש.
וכמו שמובא עניין המזל במקומות שונים ,וכמו שאברהם אבינו עצמו הסתכל
בכוכבים וראה שאינו מוליד ,וכמו שמוזכרים בגמרא החוזים בכוכבים וכו’ .אבל
צריך לדעת שסוג מזל שכזה מיועד אך ורק לאומות העולם.
הכוכבים באמת קובעים את המזל ,כי כך השם יתברך יצר אותם ,אך הם
יכולים לקבוע רק למי שנמוך מהם בדרגה .עם ישראל הוא מעל המזל ,כלומר
המקום שיהודי נמצא בו הוא גבוה יותר מהמזל שנקבע לו ,משמע שהוא כלל לא
צריך לציית לו.
וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם ,שאמנם על פי הכוכבים הוא אינו
מוליד ,אבל הקדוש ברוך הוא בוודאי אינו מוגבל כלל .והוא יכול לעשות שיהיו לו
בנים גם בגיל מאה .אבל תחילה צריך להאמין ,לצאת מהאצטגנינות ,כי כאשר
אנו מגבילים את עצמנו בכוחות המזל ,אז אנו מונעים מעצמנו את השפע שאנו
יכולים להגיע אליו.
הדבר דומה למפקד פלוגה שיחליט על גורלם של חיילים ואפילו קצינים
91

מהפרשה לחיינו | פרשת ואתחנן  -ישראל מעל המזל

שנמצאים תחת פיקודו ,אבל המח"ט או כל אדם אחר הנמצא בדרגה בכירה יותר
לא מוכרחים כלל לציית להוראותיו ויכולים לשנות את הכל כרצונם .אבל אם
הם יחשבו שהם בדרגה פחותה ממנו ,אז הם יגבילו את עצמם ולא יוכלו להגיע
לכל השפע שקיים עבורם.
המזל קיים בעולם ,והוא משפיע אף על ישראל שחי את חייו על פי הגורל
בדומה לגוי ולא מנסה לשנות אותו ,כמו מח"ט שבוחר להקשיב ולציית לקצין
בדרגה נמוכה יותר שהוא סומך עליו .אם האדם היהודי מכיר בגורל שלו ובוטח
ומאמין בו ,אז הוא בעצם מגשים אותו ומביא אותו על עצמו .אבל יהודי שמחליט
לשנות את המזל שלו ולא להקשיב להוראותיו יכול בהחלט לעשות זאת.
כל אחד מאיתנו נולד עם מזל וגורל מסוים .לכל אדם יש את הכישרונות שלו,
את האהבות שלו ,המידות וכל שאר הדברים המוטמעים בנפש האדם .ניתן
לראות זאת בבירור שכל אדם שונה ואפילו כל מי שגדל באותו מקום ובאותה
צורה יוצא שונה מהאחרים בסביבתו .אבל זהו רק הבסיס שאתו נולדנו .כעת
הבחירה נתונה בידינו כיצד נרצה לחיות את החיים.
אדם יכול לבחור בטוב ,לקיים מצוות ומעשים טובים וכך
לשנות את מזלו .אדם המכניס את התורה הקדושה לחייו
לא יהיה אותו אדם שהיה לפני כן .אדם שעושה תשובה
אמתית משנה את מזלו ויכול לבטל גזרות קשות ודברים לא נעימים שהיו צריכים
להתקיים על פי הגורל .אדם שמבין שליהודי יש תורה ,תפילה ,תשובה ,מצוות
ושאר דרכי התקרבות לקדוש ברוך הוא בניגוד לגוי שחי על פי טבע וגורל ,יכול
להשתמש בזה כדי לבטל גזרות ולשנות את מזלו.
מסופר בגמרא שחכמי הגויים אמרו לרבי עקיבא שבתו תמות בליל חתונתה.
ובאמת אותם אנשים היו בקיאים באצטגנינות וידעו בבירור שכך הוא הגורל .ביום
שלאחר החתונה בדקו וראו שהיא חיה .רבי עקיבא שאל אותה איזה מעשה טוב
עשתה ,והיא סיפרה לו שכשכולם היו עסוקים בסעודת המצווה בא עני לבקש
אוכל והיא לא ידעה מהיכן לתת לו ,אז היא נתנה לו את הצלחת שלה .מכאן רבי
עקיבא יצא ודרש "צדקה תציל ממוות" .אפשר ללמוד מכאן שגם אם כבר נקבע
92

מהפרשה לחיינו | פרשת ואתחנן  -ישראל מעל המזל

משהו לא טוב על פי המזל ,וגם אם הגורל שלנו מנבא שחורות חס ושלום ,תמיד
אפשר לתקן ולשנות.
בזמן שהגויים בוחנים את תנועת הכוכבים כדי לגלות מהו המזל שלהם ,ישראל
הקדושים מעצבים את המזל שלהם .יש אנשים שמנסים לבדוק בכל מיני דרכים
דברים שונים בקשר למזל ,אבל צריך להבין שככל שמתעסקים במזל ובוטחים בו,
כך הופכים להיות תלויים בו .כמו הגויים שמוכרחים להתנהל לפיו.
אבל ישראל מעל המזל ,ויש לנו כוח לשנות ממש .במקום לבדוק מה המזל
שלנו ,יש באפשרותנו לקבוע בעצמנו כיצד אנו רוצים שהוא ייראה .אנחנו יכולים
לנהל את המזל ,כיוון שאנחנו מעליו.
כדאי וראוי לכולנו להפנים את הדברים ולהבין שיש בכוחנו לשנות מציאות.
צריך להבין את חשיבות התפילה וחשיבות התורה הקדושה .אדם שלא מאמין
שאפשר לשנות ,גוזר את הגורל של עצמו בכך .הוא הופך את המציאות של עצמו
לכזו שלא ניתנת לשינוי .אבל כל יהודי שיחליט להאמין ולשנות ,יוכל לעשות
זאת ,שהרי הוא נמצא מעל המזל ומעל הטבע ,הוא לא כפוף לחוקי הבריאה ,אלא
כפוף לקדוש ברוך הוא בלבד.
כדאי להתרחק מכל הדברים האלו ומכל ה"חכמות" של הגויים ,משום שמלבד
האיסור שכרוך בזה ,ברגע שאנשים הנחשבים לחכמים ומובילים בתחומם
אומרים לנו משהו על העתיד שלנו ,משהו על האישיות שלנו או על המזל שלנו,
יהיה קשה מאוד ללכת נגד זה .לא שהם באמת יאמרו לנו דברים נכונים ,אלא
שאנחנו נאמין בדברים השקריים ומתוך האמונה שלנו אנו עלולים לבוא ולהגשים
אותם.
יהודי שרואה איך הדברים פועלים ונכונים לגבי אחרים ,שרואה דמות מצליחה
עם תואר מפוצץ של "מטפל רוחני" או "גורו" ,בוודאי שיתפתה בקלות ויאמין בכל
מה שהוא אומר .לא כדאי להכניס את עצמנו לבור מתוך מחשבה שנצליח לצאת
ממנו ,החכמה היא לא להיכנס לצרות מלכתחילה ולהתרחק מכל "רוחניות"
שאינה ממקור יהודי.
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שנזכה לצאת מהמוגבלות הרוחניות שעוטפת אותנו ,ונצליח להאמין שאפשר
לשנות מציאות בכל מצב .כך נוכל לחיות חיים מלאים ומספקים יותר.

הייסורים משתלמים
נאמר בפרשה "ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים" (דברים ד ,כ) .מצרים
הייתה כור ברזל בעבורנו .נכנסנו למ"ט שערי טומאה וסבלנו ייסורים קשים שם,
אך לא לחינם .כמו הזהב שנכנס לכור עם קצת לכלוכים ויוצא טהור ,כך גם אנחנו
נכנסנו למצרים ויצאנו טהורים .בסופו של דבר אם נעשה את החישוב ,האם היה
שווה לרדת למצריים ולסבול שם את כל ההתעללויות ,נגלה שבהחלט היה שווה.
גם אנחנו לצערנו סובלים ייסורים רבים .לכל אחד הצרות והייסורים שלו
בדרגה שלו .האדם מואס באותם ייסורים ורוצה להרחיק אותם מעליו .ובאמת
ראוי לכל אדם להתפלל להשם יתברך שיסיר מעליו את כל הייסורים ושיביא לו
רק טוב לחיים .אבל למרות הצורה השלילית בה אנו מסתכלים על הדברים ,צריך
לדעת שבעומק הדברים אותם ייסורים באים לתועלתנו.
חשוב לזכור שכל הצרות והייסורים האלו הם כור ההיתוך שלנו .אנו סובלים
ומתייסרים ,אבל כל זה כדי להפוך לטהורים וזכים יותר .בעת הלידה ,היולדת
בוודאי סובלת לא מעט ייסורים וכאב ,וזה מגיע לאחר תשעה חודשים של עומס,
בחילות וקושי רב .אבל לאחר מכן כאשר היא מחזיקה את התינוק הטרי שלה ,אין
כל ספק שהיא מבינה שהכול היה משתלם.
אם נבין את הדברים היטב ,נוכל להמתיק לעצמנו את הייסורים ,שהרי ייסורים
כואבים באמת כאשר אנו לא רואים בהם שום טעם וצורך .אך כולנו נהיה מוכנים
לסבול אותם בשמחה אם נכיר בטוב האינסופי שהולך לצאת מהם.
נשים רבות יעשו הכל כדי להיכנס להריון ,ולא ראינו שאכפת להם מהצער או
שהן עושות שיקולים של קושי ההיריון והלידה .אפילו יותר מכך ,הן מוכנות
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לעבור טיפולי פוריות קשים ולשלם סכומי עתק כדי לזכות להיכנס להיריון .כי
כאשר מבינים שיוצא מכאן משהו טוב ומועיל ,כוח הסבל עולה ואפשר להתמודד
עם עומס הרבה יותר גדול.
אדם שעובד קשה כדי לחצוב לעצמו זהב שמצא ולסחוב אותו בשקים כבדים
לא ירגיש שום קושי כלל .כי כאשר הוא מבין מה הוא עושה אז הוא מוכן להקריב
גם הרבה יותר .בפועל הוא עובד קשה ,אבל מבחינה נפשית הוא שמח ומרוצה.
כל הקושי מתחיל כאשר הדברים אינם באים לתועלת .אם האדם יודע שכל מה
שהוא עושה זה ללא תכלית ,שחס ושלום כל חבלי הלידה וההיריון הם לחינם,
ששקי הזהב שהוא סוחב הם כלל לא שלו ושהייסורים שהוא סובל אינם מקדמים
אותו לשום מקום ,אז בוודאי שיהיה לו קושי עצום .לכן חשוב להבין את המטרה
של אותם ייסורים שפוקדים אותנו ומועילים לנו להמשך.
בזכות השעבוד במצרים הפכנו לעם ,יצאנו משם וקיבלנו את התורה הקדושה.
בזכות הייסורים אנו זוכים להגיע להשגות גבוהות יותר ולהפוך ליהודים מזוככים
יותר .השם יתברך יזכה אותנו להזדכך ללא ייסורים ,ואם בכל זאת מגיעים פה
ושם ייסורים שונים ,נלמד לקבל אותם באהבה כך שננצל אותם ונתעלה מתוכם.

קריאת שמע
צמד המלים שמסמל כנראה יותר מכל את האדם
היהודי הוא "שמע ישראל" .פסוק שמע ישראל מתאר את המהות של האדם
היהודי ,את דרך הנהגת השם בעולם ,את ייחוד השם ואת פסגת האמונה
היהודית.
הדבר הראשון שנחוץ כדי להיות יהודי כשר הוא לשמוע .לכן למשל בן סורר
ומורה מוגדר ככזה לאחר ש"אינו שומע" בקול אביו ואמו .לכן נאמר "וישמע
יתרו" כאשר הוא החליט להתגייר .שמיעה היא לא רק עניין של האזנה לצלילים,
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אלא הליכה באותה דרך מתוך הסכמה .לכן נאמר "שמע" ישראל ,והכוונה הקשב
והבן ישראל.
שם השם שבא לאחר מכן מייצג את מידת הרחמים ,ואז מופיע שם אלוקינו
שמייצג את מידת הדין ,ואז שוב שם השם שמייצג את מידת הרחמים .לכאורה
אפשר לטעות ולחשוב שישנן חס ושלום כמה רשויות ,ולכן מסיימים במילה
"אחד" .כי כל השמות האלו הם כינויים המבטאים הנהגות שונות ,אבל כולם
נובעים מהשם יתברך שהוא אחד.
קריאת שמע זו הזעקה הפנימית שנמצאת בלבו של כל יהודי .גם יהודים
רחוקים מתורה ומצוות יכולים למצוא את עצמם אומרים את הפסוק הזה ופתאום
מוצפים ברגשות עזים ולא מוסברים של חיבור לאלוקות.
לכן קריאת שמע מסמלת קבלת עול מלכות שמיים ,שדרך הפסוק אנו מבטלים
את עצמנו ונכנעים בפני משהו גדול יותר וחזק יותר .אנו מבינים פתאום כמה אנו
קטנים מול האינסוף המופלא וממליכים עלינו את השם יתברך.
הלכות קריאת שמע
התורה מצווה אותנו בכל בוקר ובכל ערב לקרוא את
קריאת שמע .הרבה אנשים לא מודעים לזה ,אבל ישנם זמנים
מוגדרים שבהם אנו מחויבים בקריאה .בבוקר זמן החיוב הוא
מעלות השחר ועד שלש שעות זמניות מאותו הרגע ,ובערב זמן
החיוב הוא מצאת הכוכבים ועד עלות השחר (ועדיף לפני חצות).
השעות הזמניות משתנות על פי אורך היום והלילה .בקיץ למשל היום ארוך
יותר ולכן השעות יהיו ארוכות יותר וכל שעה זמנית יכולה להיות שעה ורבע
למשל .בחורף הימים קצרים ואז כל שעה זמנית יכולה להיות חמישים דקות
למשל .כך זה משתנה וצריך לעקוב אחרי הלוחות כדי לדעת את הזמנים
המדויקים.
לפעמים ישנם ימים בהם הנץ החמה בשעה מוקדמת ,וגם יש שינויים בשעון קיץ
או חורף ,ואז יוצא שסוף זמן קריאת שמע יכול להיות מוקדם בבוקר ,בסביבות
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השעה שמונה למשל .והרבה אנשים טועים בזה ומתפללים מאוחר יותר וכך לא
זוכים לקיים את המצווה.
לכן חשוב שמי שמתפלל מאוחר ,ישים לב לזמני קריאת שמע בלוחות ויקרא
קריאת שמע לפני סוף זמנה לבדו בבית לפני התפילה כדי לא לאחר את הזמן
ולהפסיד את המצווה .והדבר מצוי ביותר למי שרגיל להתפלל במניינים
המאוחרים ,ובמיוחד בשבת שרבים מתחילים את התפילה מאוחר וישנם מזמורים
רבים בתפילה שמביאים לכך שמגיעים לקריאת שמע מאוחר מאוד.
בלוחות מתפרסמים בדרך כלל שני זמנים ,לפי שיטת המגן אברהם (שמונים
את השעות מעלות השחר עד צאת הכוכבים) ולפי שיטת הגר"א (שמונים את
השעות מהנץ ועד השקיעה) .ראוי להקפיד לקרוא לפני זמן המגן אברהם שהוא
הזמן המוקדם יותר ,אך אם מסיבה מסוימת לא הספקנו ,אז כמובן שאפשר לסמוך
על זמן הגר"א.
בכל אופן גם אם כלל לא הספקנו ,מכל מקום עלינו לקרוא קריאת שמע אפילו
מאוחר יותר ,שאמנם הפסדנו את מצוות קריאת שמע בזמנה ,אבל בכל אופן נזכה
למעלה של קריאת שמע שתמיד מועילה.
קריאת שמע זו מצווה מהתורה ועל כן ראוי לקיים אותה בנחת ובשמחה ,מתוך
יישוב הדעת ויראת שמיים .על כן ראוי לומר אותה בישיבה ולכוון היטב ככל
שאפשר במלים .יש לשים לב לדקדוק נכון ,לקרוא מילה מילה ולהוציא את
המלים בפה ולא סתם להרהר בלב.
קריאת שמע שעל המיטה
מלבד החיוב של קריאת שמע פעמיים ביום ,פעם בבוקר ופעם בערב ,ישנה
מצווה נוספת לומר קריאת שמע לפני השינה .בכל לילה לפני שהולכים לישון,
כל יהודי (גם נשים) צריך לסגור את היום שעבר עליו עם חשבון נפש ולשכב
לישון עם הרבה אמונה כאשר אנו מפקידים את רוחנו בידי הקדוש ברוך הוא.
סדר קריאת שמע שעל המיטה מכיל את פרשיות קריאת שמע ("שמע ישראל",
"והיה אם שמוע" ופרשת "ציצית") ,את ברכת "המפיל" ,ותוספת של פסוקים
97

מהפרשה לחיינו | פרשת ואתחנן  -קריאת שמע

וסגולות המיועדים לשמירה ממזיקים.
בכל יום אנו מתקדמים מעט לעבר התכלית של חיינו ,או שחס ושלום אנו
מתרחקים ממנה .בכל יום אנו מקיימים מצוות רבות ,אך גם נוהגים שלא כשורה
בחלק מהעניינים מצד שני .לפני השינה זהו זמן מצוין להסתכל במפה ולבדוק אם
אנו בדרך הנכונה .אנו יכולים לעשות חשבון נפש על כל מה שעבר עלינו במשך
היום ,לתכנן מהלכים למחר ,ללמוד מהשגיאות ולהפיק לקחים .אפשר להיזכר
בדברים השליליים שעשינו ,לעשות תשובה ולהחליט להתרחק מהם .כך גם ניזכר
במעשים החיוביים ונתחזק מהם ונתמיד בהם יותר .כך נוכל לסלול את דרכנו
לעבר התכלית.
כשיהודי הולך לישון ,הוא מפקיד את הרוח המחיה אותו בידי הקדוש ברוך
הוא .כשהרוח יוצאת מהגוף ,הוא נשאר עם הרובד הנמוך של הנשמה הנקרא
"נפש" .לכן חז"ל מלמדים אותנו שהשינה היא חלק אחד מששים במיתה .כלומר
ישנו טעם קטן של מיתה בכל פעם שאנו ישנים .אמנם בזכות הנפש אנו עדיין
חיים ,אבל בוודאי שאנו לא במצב ערני ולא מתפקדים בצורה רגילה וחופשית
בזמן השינה.
כאשר הרוח מפנה את מקומה בגוף ,נשאר חלל ריק שאליו נמשכים מזיקים
וכוחות טומאה שונים (וזו הסיבה העיקרית לנטילת הידיים בבוקר) .במצב כזה
אנו טועמים את טעם המיתה ,עד שהקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את הנשמה לתוך
הגוף (ולכן אנו אומרים בבוקר "מודה אני" שהחזיר לנו את הנשמה).
כדי לשמור על עצמנו מדברים לא טובים ,חשוב לומר את קריאת שמע שעל
המיטה בכוונה .ברכת המפיל היא מעין תפילה לבורא עולם שישמור עלינו
ממזיקים ,מחלומות רעים ,ממקרים לא טובים וכמובן שיחזיר לנו את נשמתנו
בבוקר .קריאת שמע על המיטה בכוונה ידועה כסגולה הטובה ביותר
למניעת בעיות שינה ,חלומות רעים ולהעברת הלילה בשקט .וכן
מובא באר"י הקדוש שזו עצה להמתת מזיקים שנבראו מעוונות האדם.
רצוי להימנע מלדבר לאחר קריאת שמע שעל המיטה ,כך שלא יהיה הפסק
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בדיבור בין קריאת שמע וברכת המפיל לבין השינה .אך אם הדבר נצרך ,אז אפשר
להקל ולדבר .לכן אם רוצים לברך "אשר יצר" ,לברך על שתייה ,לומר משהו
חשוב ,להרגיע תינוק שבוכה וכו' אז בוודאי שאפשר להקל ולדבר.
כדי להשלים את מספר התיבות בקריאת שמע לרמ"ח (כנגד רמ"ח איברים
שבגוף) חסרות שלש תיבות .לכן נוהגים להוסיף בסוף קריאת שמע שלש תיבות:
"השם אלוקיכם אמת" ,או להוסיף לפני שמתחילים שמע ישראל שלש תיבות:
"אל מלך נאמן".
בזכות המעלה העצומה של קריאת שמע ,נזכה לקבל על עצמנו עול מלכות
שמיים ולהתקרב להשם יתברך ,ונזכה לשפע עצום מהשמיים ולגילוי השכינה
בתוכנו.

הלכות תפילין ומזוזות
פרשת ואתחנן מלמדת אותנו בין השאר על מצוות תפילין ומזוזות .המצוות
הללו אמנם מוזכרות בקיצור נמרץ ,אך מהוות חלק נכבד ,יסודי ומשמעותי ביותר
ביהדות .לכן מזכי הרבים רודפים אחרי אנשים שיניחו תפילין לפחות לרגע אחד,
כי המצווה הזו מסמלת את החיבור הרוחני שיש ליהודי .ולכן גם יהודי רחוק
ביותר מתורה ומצוות משתדל לפחות לשים מזוזה בפתח ביתו .אלו דברים
שורשיים ביהדות.
מלבד היותן מצוות חשובות ,התפילין והמזוזות גם שומרות עלינו מן המזיקים.
כל הנבראים שרואים את שם השם נקרא עלינו ,שאלו התפילין,
יראים מאיתנו .והמזוזה שומרת על הבתים שלנו מכל דבר רע
ומכל משחית .לכן יש לדקדק היטב ולשים לב לכל פרט כדי לנצל
את המצוות האלו להגנה מושלמת ושמירה מכל דבר רע.
אבל למרות ההשתדלות במצוות האלו ,פעמים רבות אנשים מחסירים פרטים
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ולא לומדים את ההלכות הקשורות וכך מחמיצים את האורות העצומים שאנו
יכולים לקבל מהמצוות הללו .פעמים רבות אנשים משקיעים בזה מאוד ,אבל
מפאת חוסר ידיעה מתגלה לבסוף חס ושלום שהמזוזות פסולות או שהתפילין לא
הונחו כראוי מעולם .לכן עלינו לדעת את ההלכות הקשורות כדי לוודא שאנו
מקיימים את המצוות הללו כראוי.
מחובתנו למשל לדעת שאת התפילין והמזוזות צריך לקנות אצל סופר סת"ם
ירא שמיים .אנשים רבים רוכשים בחנויות לתשמישי קדושה מזדמנות מזוזות או
פרשיות של תפילין והם כלל לא יודעים מי כתב אותם .לפעמים רואים שהמוכר
עצמו הוא ירא שמיים וסומכים עליו ,אבל פעמים רבות המראה החיצוני עלול
להטעות .וגם אם בדקנו כפי יכולתנו ומצאנו שהוא באמת ירא שמיים ,מכל מקום
הוא עצמו לא תמיד יודע מי כתב את הפרשיות.
קשה מאוד לעקוב אחרי הדברים ויש עם זה המון בעיות .לכן חשוב לעשות
מאמץ לקנות ממישהו ירא שמיים שמכירים או שאחד המכרים מעיד עליו שהוא
ירא שמיים  .ישנם מכוני סת"ם ומקומות שאפשר לשמוע עליהם המלצות מרבנים
שונים ,או סופרי סת"ם שאנשים שמבינים בתחום מכירים וממליצים עליהם.
צריך להבין שכל פרט קטן עלול לפסול  .לצורך דוגמה ,אם למשל הסופר לא
כתב את התפילין או המזוזות לפי הסדר (למשל כתב מילה ולאחר מכן את המילה
שלפניה ,או אפילו שדילג על אות ואז חזר לכותבה) או אם למשל לא כיוון
כשכתב את שם השם ,אז אותן תפילין ומזוזות פסולות ואף אחד בעולם לא יכול
לדעת את זה מלבד אותו סופר שכתב.
יוצא שהכול מתבסס על אמון .שאדם עם ראש עסקי לא יסכים להפסיד כסף
ולכן יעלים את הטעות כך שיחשבו שאותן תפילין פסולות הן כשרות .רק יהודי
שבאמת ירא שמיים לא יהיה מוכן למכור את העולם הבא שלו תמורת כסף .כולם
יכולים להסתכל על הכתב המהודר ולהתרשם מסגנון הכתיבה היפה ואפילו
להציע הרבה כסף כדי לקנות את זה מתוך ביטחון מוחלט שזה כשר  ,אך אותן
פרשיות פסולות לחלוטין.
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לאחר שהסופר התאמץ וכתב ואז גילה שיש טעות שפוסלת את הפרשיות  ,והוא
היחיד שיודע שהן פסולות ואין אפשרות לאף אחד אחר לדעת את זה ,אז צריך
הרבה מאוד יראת שמיים כדי לזרוק יום עבודה שלם אל הגניזה בלי להרוויח
כלום ,ואפילו להפסיד את עלות הדיו והקלף ,ולהתחיל את כל העבודה מחדש.
זה מפתה מאוד להשתמש בחוסר הידיעה של האחרים כדי למכור את אותן
פרשיות פסולות בלי שאף אחד יוכל לגלות זאת לעולם .ובמיוחד אם אותו סופר
חי בדוחק וצריך לפרנס משפחה ,שאם אין לו מספיק יראת שמיים הוא עלול
להכשיל את האחרים.
וכל זה כמובן מדובר על סופר סת״ם כשר שרק התבלבל בטעות ,אבל לצערנו
הבעיה גדולה הרבה יותר שכן לצערנו הגדול יש אנשים שעושים הכל בשביל כסף
ואין להם שום קשר ליראת שמיים.
ישנן פרשיות שנכתבות על ידי שבלונה על ידי סוחרים חסרי יראת שמיים
מתוך מטרה אחת ויחידה להרוויח כסף .יש כאלו שלוקחים מהגניזה פרשיות כדי
לתקן ולמכור אותן .וישנן אפילו מזוזות שמודפסות בסין .מיותר לציין שכל אלו
פסולות לחלוטין.
לכן חשוב לוודא שאותו סופר שכותב את הפרשיות הוא תלמיד חכם שיודע
היטב את ההלכות ובעיקר ירא שמיים שלא יעז להוציא מתחת ידו דבר פסול
שיכשיל אחרים ,וגם אם הוא יפסיד ימי עבודה וכסף בעבור זה ,הוא בוודאי לא
ימכור את העולם הבא שלו ולא יכעיס את בוראו .מחובתנו לדעת מי כתב את
התפילין והמזוזות שאנו רוכשים או לכל הפחות לקבל עליו המלצות ממכרים
שמעידים על יראת השמיים שלו.
והדבר לא מסתיים בסופר הסת"ם ,כיוון שישנם עוד פרטי הלכות רבים .וכמו
למשל בבתי התפילין וברצועות וכדומה .שפעמים רבות לצערנו שישנם זיופים
בנושא .לכן צריך לעשות השתדלות מרבית לחקור ולברר על הכשרות של המקום
שממנו קונים.
בנוסף חשוב ללמוד היטב את ההלכות הקשורות כדי לדעת כיצד לקיים את
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המצוות האלו בצורה הטובה והיעילה ביותר .כי גם לאחר שכבר רכשנו תפילין
ומזוזות כשרים ומהודרים ,מכל מקום מוטל עלינו להשתמש בהם כפי ההלכה.
לכן ניסינו לרכז את ההלכות העיקריות והבסיסיות שקשורות לתפילין ומזוזות
ולהציג אותן בצורה פשוטה ומובנת כך שכל יהודי יזכה לדעת ולקיים את המצוות
האלו כראוי .בכל שאלה יש להתייעץ עם מורה הוראה מוסמך.
הלכות תפילין
כל יהודי מחויב להניח תפילין בכל יום .המצווה היא רק
על הגברים ונשים לא מניחות .וכבר הוזכר בגמרא (מסכת
ראש השנה יז ).שבכלל פושעי ישראל בגופן זה יהודי שלא
מניח תפילין .ומכאן נבין את החשיבות המרובה של עניין הנחת התפילין.
והדבר כלל לא תלוי בעניין התפילה בבית הכנסת ,שגם אדם שלא הולך
להתפלל מסיבה כלשהי ,מכל מקום מחויב להניח תפילין ,ואפילו רק לדקה
לקרוא קריאת שמע ולהוריד אותן ,ובכך הוא מקיים כמה מצוות חשובות .וגם אם
אדם לא הניח תפילין בבוקר ,מחובתו
למצוא זמן להניחן במשך כל היום עד
השקיעה.
סדר ההנחה הוא הנחת תפילין של יד
ביד החלשה שהיא יד שמאל אצל רוב
האנשים ,ומי שכותב ביד שמאל מניח
ביד ימין .הנחה על מקום הקיבורת,
כלומר בשריר התפוח בזרוע ,מעל מקום
המרפק כאשר התפילין פונות כלפי הגוף
(לכיוון הלב).
לאחר שמברכים על ההנחה יש להדק
מיד ולכרוך שבע פעמים את הרצועה
סביב היד עד שמגיעים למפרק של כף
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היד .חצי הסיבוב הראשון אינו נחשב ולכן זה נראה כמו שמונה כריכות .לאחר
מכן עוצרים ומניחים תפילין של ראש.
מקום הנחת תפילין של ראש
הוא בחלק הקדמי של הראש
במקום צמיחת השער (ואדם קרח
מניח במקום שבו צמח השער
בעבר) באמצעו (ולא נוטה לצד
מסוים).
צריך להקפיד שהתפילין לא
ירדו אל המצח כפי שמצוי אצל
רבים שלא שמים לב לכך ,כיוון
שאם אפילו רק חלק מהתפילין
עבר את מקום קו צמיחת השער אז
זה

לא

נחשב

למקום

הנחת

התפילין.
וכמו למשל שצורה כזו של
הנחת תפילין (כפי שמובא
באיור)

אינה

נכונה

ולא

מקיימים כך את המצווה ,כיוון
שהתפילין מגיעות לכיוון המצח
ויורדות מתחת לקו צמיחת
השער:
לכן צריך להקטין את הרצועות במידת הצורך ועדיף שהתפילין יהיו מעט יותר
לאחור (לכיוון מרכז הראש על השער) מאשר לפנים (שירדו מתחת לקו צמיחת
השער לכיוון המצח ) .הסבר על איך להקטין או להגדיל את התפילין נמצא
בהמשך.
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הקשר שמאחור בתפילין של ראש צריך להיות ממוקם בצד התחתון של העצם
הבולטת באחורי הראש מעל העורף.
לאחר הנחת תפילין של ראש ,חוזרים לתפילין של יד .יש לכרוך שלש כריכות
סביב האמה (האצבע האמצעית) ,אחת על הפרק האמצעי ושתיים נוספות לאחר
מכן על הפרק הראשון הקרוב לכף היד .לבסוף מלפפים את שאר הרצועה סביב
כף היד .ישנם מנהגים שונים לכריכת הרצועות וכל אחד יעשה כמנהגו.
לפני שמברכים על התפילין צריך להכין אותם במקומם כך שלאחר הברכה
יהיה אפשר להדק את הרצועה ישר ללא עיכובים .לאחר הברכה אין להפסיק
לדברים אחרים לא בדיבור ולא במעשה עד לאחר סיום הנחת תפילין של ראש.
לכן אין לנשק את התפילין באמצע ,ובוודאי שאין לדבר ואפילו לא לרמוז או
להתעסק בדברים שונים עד לסיום הקשירה של יד ושל ראש.
יש לשים לב שהצד השחור של הרצועות יהיה כלפי חוץ במקומות בהם
הרצועה מהודקת לגוף (בין ביד ובין בראש) ושלא תתהפך הרצועה.
הנחת תפילין דורשת גוף נקי ,ולכן אין להניח אם צריך להתפנות ,אלא יש
להתפנות לפני כן ורק לאחר מכן להניח .וכן אסור להפיח עם התפילין ואסור
לישון עם תפילין .בכלליות יש לדאוג תמיד להיות עם גוף נקי לפני התפילה ולפני
הנחת תפילין.
מי שיש לו חולי מעיים שלא יכול להעמיד עצמו למשך זמן רב ,יניח לזמן מועט
ויקרא קריאת שמע ותפילת עמידה ולאחר מכן יסיר אותן למשך שאר התפילה.
ילדים מתחת לגיל בר מצווה יניחו רק אם הם יודעים לשמור על נקיות הגוף
היטב.
בתי התפילין וגם הרצועות נחשבים לתשמישי קדושה ,ולכן אין להיכנס איתם
לבית הכיסא ואין לנהוג בהם תשמיש ביזיון .צריך להקפיד שהרצועות לא
ישתלשלו לרצפה וכפי שמצוי מאוד שכאשר מניחים את התפילין ,לא שמים לב
שקצות הרצועות נופלות לרצפה .גם אין להחזיק את התפילין מהרצועות כך
שהבית יהיה תלוי באוויר בדרך ביזיון ,אלא להחזיק מהבית עצמו .אסור לזרוק
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רצועות בלויות או קרועות ,אלא צריך לשים בגניזה.
הקטנה או הגדלה של רצועות התפילין
בתפילין של ראש הקשר יוצר מידה מסוימת ברצועות וכך אותה מידה עלולה
להיות קטנה או גדולה מדי .לכן יש צורך להתאים את הקשר כך שהמידה תתאים
בדיוק לראש שלנו.
כדי להקטין או להגדיל את הרצועות,
נסתכל תחילה על הרצועות כדי לדעת
אילו רצועות אנו הולכים לעבוד
לפתיחת הקשר.
אם נשים לב ,ישנן ארבע רצועות
שיוצאות מהקשר ,שתיים מהן ממשיכות
אחת את השנייה באותו קו ,כאילו שזו
אותה רצועה שנכנסת לקשר וממשיכה
באותו קו לצאת ממנו .אלו הרצועות
שאיתן אנו הולכים לעבוד.
ובאמת אם נעקוב אחרי הרצועות
נגלה שזו באמת אותה רצועה שנשארת
באותו קו ויוצאת מהצד השני ,ואם נשחק איתה בכיוונים השונים ,נוכל להקטין
ולהגדיל את התפילין .אלא שכיוון שהרצועות עשויות מעור ,והזמן עושה את שלו,
אז בדרך כלל קשה מאוד לשחק איתן ,והן דבוקות חזק.
אז אפשר להיעזר בכלי כלשהו כמו עט או עיפרון ,להשחיל אותו ולנסות
לשחרר קצת את הרצועות הדבוקות .נשחיל את הכלי למקום כלשהו באותה
רצועה (רק בזו שאנו עובדים איתה) ,וננסה למשוך אלינו מן הרצועה .כך נעשה
אותו דבר גם בצד השני.
אם הרצועות מתעקשות להידבק ולא להשתחרר ,אפשר לשחק קצת עם
הרצועות האחרות שאיתן אנו לא עובדים לפתיחת הקשר ,רק כדי לשחרר את
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הלחץ מעליהן.
לאחר ששחררנו את הרצועה נוכל לשחק איתה ,להגדיל או להקטין כרצוננו.
כדאי למדוד את התפילין כדי להיות בטוחים במידה לפני הסגירה של הקשר.
לבסוף נסגור את הקשר על ידי מתיחת הרצועות בחזרה.
הלכות מזוזה
פתח של בית דירה שעשוי לכניסה ויציאה חייב במזוזה .וכל זה דווקא אם יש
בשטח הפנימי של הבית או החדר ארבע אמות על ארבע אמות שזה מעט פחות
משני מטר רבוע .ודווקא אם יש לאותה כניסה צורת הפתח ,שזה שתי מזוזות בשני
הצדדים ומשקוף למעלה שמחבר אותן .לכן למשל שער בחצר ללא חלק עליון לא
צריך מזוזה.
אין הבדל בזה בין גברים לנשים ,ולכן גם נשים חייבות במזוזה ואישה יכולה גם
לברך ולקבוע מזוזה בעצמה אם אין מי שיקבע לה.
המזוזה צריכה להיות מצד ימין של חלל פתח הכניסה .אם אין מקום בחלל
הפתח עצמו ,לא יועיל לקבוע בכותל הסמוך .לכן צריך לשים לב שיש מקום
למזוזה .ואפשר לחפור פנימה כדי לעשות שם נישה וכך לשים את המזוזה שקועה
בפנים.
לפני קביעת המזוזה יש לברך לקבוע מזוזה .אם קובעים כמה מזוזות בבית
ביחד ,אז יש לברך על מקום אחד ולכוון לפטור את השאר  .ואז צריך מיד לקבוע
את כולן בזו אחר זו .וצריך להשתדל לא להפסיק בדיבור שלא קשור למצווה עד
שיסיים לקבוע את כולן.
במקום בו לא עושים שימוש של דירה ,כמו למשל מחסן ,חדר כביסה וכדומה,
יש ספק אם צריך לקבוע שם מזוזה או לא ולכן יש לקבוע שם מזוזה בלי ברכה.
וכך יש לעשות בכל מקום שיש ספק אם חייב במזוזה או לא .הטוב ביותר הוא
לברך על מקום שחייב במזוזה ולכוון לפטור גם את המקום שבספק ,ולאחר
שקובעים את המזוזה במקום החייב הולכים למקום הספק וקובעים גם שם על
סמך אותה הברכה שברכנו קודם.
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יש לקבוע את המזוזה בצד ימין של הנכנס ובתחילת השליש העליון  .ואנשים
רבים קובעים את המזוזה במקום גבוה בלי לחשב את המיקום המדויק ,אבל
לכתחילה צריך לקבוע בדיוק בתחילת השליש העליון.
לכן יש למדוד את הגובה של חלל הפתח ולחלק את הגובה לשלש  ,ואז בחלק
העליון מתוך השלשה יש
לקבוע את המזוזה בתחתית
שלו ,כך שכל המזוזה תהיה
בשליש

העליון,

ותחתית

המזוזה תהיה הגבול בין
השליש העליון לאמצעי.
יש לשים לב היטב שכל
המזוזה תהיה בשליש העליון,
כיוון שאם אפילו חלק ממנה
יהיה מתחת לזה פסול .לכן
אם יש קצת ספק איפה
השליש העליון ואין שום
אפשרות למדוד ,אז עדיף
לשים למעלה יותר כיוון שזה
כשר בדיעבד.
חשוב לדעת שגם אם הפתח גבוה מאוד ולא מגיעים למזוזה שהיא בשליש
העליון ,אין לקבוע נמוך יותר .אם למשל יש דלת ענקית בגובה שלושה מטרים ,אז
המזוזה צריכה להיות בדיוק מעל שני מטרים ואין להנמיך אותה גם אם אנשים לא
מגיעים אליה  .יש לזכור שאין חובה לנשק מזוזה (למרות שזה מנהג טוב לחיבוב
מצווה) ,אבל כן יש חובה שתהיה מזוזה במקום המתאים לה.
בני עדות המזרח קובעים את המזוזה כשהיא זקופה וישרה ,והאשכנזים קובעים
אותה מעט באלכסון כשהראש של המזוזה פונה כלפי פנים הבית או החדר  .כל
אחד יעשה בזה על פי מנהג אבותיו.
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המזוזה היא קדושה ואין לנהוג בה מנהג ביזיון כלל .לכן אין לקבוע מזוזה בבית
הכיסא ובבית המרחץ .אין לזרוק את המזוזות וגם לא את בתי המזוזות הישנים,
אלא יש לשים בגניזה .וכן יש להיזהר לא להניח דברים מזוהמים ליד המזוזה ,כמו
למשל שקיות זבל ,מטאטא ,מים של שטיפת הבית או שאר דברים של ביזיון ליד
הכניסה לבית .רבים לא נזהרים בזה והזהר הקדוש בפרשת ואתחנן (דף רסג):
מחמיר בזה מאוד שהדבר עלול להביא מזיקים על האדם חס ושלום.
חייב לבדוק את המזוזות פעם בשלש וחצי שנים לכל היותר .כשמוציאים את
המזוזות לתת לבדיקה ,יש להשאיר לפחות מזוזה אחת בפתח הבית או בחדר
שישנים בו .לאחר שמחזירים את המזוזות הכשרות וקובעים אותן ,אפשר להוציא
את המזוזות הנותרות וכך תמיד להישאר עם מזוזה בחדר בו ישנים.
אין לישון ולגור בבית ללא מזוזה .ואם נכנסים לדירה חדשה ואין אפשרות
מסיבה כלשהי לעשות סדר חנוכת הבית ,אז לכל הפחות יש לקבוע מזוזה לפני
שישנים .ובאמת כדאי וראוי לעשות מיד סדר חנוכת הבית כבר ביום הראשון
שעוברים לגור שם ,עוד לפני שישנים שם ,וגם בדירה שכורה.
וצריך לדעת שאפילו אם כל הבית מלא בארגזים ולא מסודר ,לא צריך להרגיש
לא נעים כי כולם יכולים להבין .לא כדאי לדחות את זה כי העיקר זה להשרות
ברכה בבית ,שהשכינה תשרה שם .לכן לא צריך לחכות כדי לעשות אירוע המוני
עם בשרים על האש ,אלא העיקר זה לעשות את הלימוד עוד לפני שעוברים לגור
שם.
ואם מרגישים הכרח מצד המכרים ,אז אפשר לעשות משהו קטן בהתחלה מיד
כשעוברים ,להביא תלמידי חכמים שילמדו את התיקון בין הארגזים ,ולאחר מכן
אפשר לקחת את הזמן לארגן את הבית ולעשות מה שרוצים לכל המכרים  .לא
צריך להשקיע בדברים התפלים ,אלא העיקר זה להביא תלמידי חכמים ,לקרוא
את סדר הלימוד לחנוכת הבית ,לומר דברי תורה ולעשות כמה ברכות .לכתחילה
כדאי שיהיו עשרה אנשים ,אבל אם זה לא מתאפשר אז אפשר גם בשלשה.
אין להסיר את המזוזות כשעוזבים את הבית ומישהו אחר בא לגור במקום .אם
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המזוזות מהודרות או מיוחדות לנו באיזשהו אופן ,אפשר לקחת אותן לבדיקה כמה
ימים לפני שעוזבים ויש לקבוע במקומן מזוזות כשרות רגילות .אפשר להסתדר עם
השוכר לאחר מכן בתשלום על המזוזות שהשארנו ,או לבקש לקבל אותן לאחר
שיקבע מזוזות משלו .אבל בשום אופן לא להסיר אותן.
ולעומת זאת ,אם משכירים את הבית לגוי (או מוכרים בחו"ל לגוי) או שהבית
מיועד להריסה שלא יגורו בו ,אז צריך להסיר את המזוזות שלא יהיו בביזיון.
ולמכור את הבית בארץ ישראל לגוי זהו איסור.
זכות המצוות הקדושות האלו שמכילות אור רוחני גבוה שבוקע מתוך האותיות
הקדושות ,תעמוד לנו ולכל ישראל לשמור ולהגן עלינו ולהחיש את הגאולה
השלמה ,שתנחם אותנו בבניין ירושלים במהרה בימינו אמן.
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פרשת עקב
המציאות אינה מוחלטת
בתפיסת העולם שלנו ,אנו רואים את המציאות מולנו כמשהו מוחלט ובלתי ניתן
לערעור .אם מישהו יספר לנו על חמור מעופף או על עץ שאוהב לאכול סוכריות ,מיד
נקטלג את אותו אדם כמטורף .שהרי ברור לנו שהדברים האלו אינם מציאותיים
בצורה ברורה וחד משמעית.
אך פרשת עקב מסבירה לנו את המציאות בצורה קצת שונה מזו הנתפסת אצלנו.
אמנם השם קבע מציאות מסוימת בעולם שמוגבלת בטבע ,בחוקים ובכללים מסוימים,
אך כל זה רק מתוך שכך השם החליט לרגע זה .המציאות הזו אינה הכרח וניתנת
לשינוי בכל רגע אם השם ירצה בכך.
הפרשה מביאה מהלך שמסביר לנו היטב שכל הטבע יכול להשתנות ואין לו שום
הכרח .אנחנו אמנם התרגלנו מגיל אפס שישנם חוקי טבע שפועלים בעולם ,ולכן
קשה לנו להאמין אחרת .אבל הפרשה מסבירה לנו שהדבר אפשרי לחלוטין .כל יהודי
יכול לבחור לחיות באמונה וכך לזכות לראות נסים גדולים מול עיניו.
הפרשה מצווה אותנו לזכור את תקופת המדבר" :וזכרת את כל הדרך אשר
הוליכך… ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת… למען הודיעך כי לא על
הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם".
השם יתברך עינה והרעיב את אבותינו במדבר כדי להחדיר להם אמונה .במצב של
רעב כל אחד מאיתנו יעשה הכל בשביל להשיג איזו פת לחם קטנה להחיות את נפשו,
אך השם יתברך לא נתן להם אוכל רגיל ,אלא את המן "אשר לא ידעת" .במקום
להביא להם אוכל ,הוא נתן להם משהו מוזר ולא מוכר שהם לא ידעו מה הוא ,ועל זה
הם חיו במשך כל תקופת המדבר.
כל זה כדי שנבין שאותו לחם שאנו מכירים ,שהוא המזון הבסיסי ביותר המחיה את

האדם ,הוא בסך הכל כלי .לא הלחם הוא שנותן את החיים לאדם ,אלא הוא כלי
שדרכו השם יתברך מעביר חיות לאדם .לא מוכרחים לאכול לחם כדי לחיות.
לצורך משל ,השם יתברך יכול לתת כוח חיות באיזו אבן ואז נאכל אותה
ונחייה .אמנם במציאות שאנו מכירים היום זה לא אפשרי בדרך הטבע ,אבל זה
לא הכרח וכל הטבע יכול להשתנות .השם יתברך גם יכול להפוך את המציאות
כך שלא נצטרך לאכול כלל ,כמו משה רבינו שעלה להר סיני ולא אכל ולא שתה
במשך ארבעים יום ולילה.
בכל רגע ,אם השם ירצה בכך ,הוא יכול לשנות את המציאות ולהמציא משהו
חדש במקומו שיעביר חיות לאדם ,כמו המן .כל המציאות השתנתה במדבר ולא
היה צורך במזון רגיל ,אלא אותו מן שהשם ברא הספיק כדי לתת חיים לאדם.
הפסוקים הבאים לאחר מכן ממשיכים לתאר את שינוי המציאות שהתרחש,
"שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה… " במשך ארבעים שנה לא היה
צורך להחליף שמלות או לעשות כביסה ,הכל נשאר כמו חדש למרות המסעות
הארוכים במדבר .וכן לא היו כאבי רגליים מההליכה המרובה.
ניתן לראות שכל חוקי הטבע השתנו והכל הפך להיות נס מופלא לצורך שהיית
בני ישראל במדבר .אין שום מוגבלות .אנשים כל כך מגבילים את השאיפות
שלהם ,מקבלים ייאוש ועצבות מכל מיני מצבים וכו’ .אבל אפשר לחזק את
האמונה ,להתפלל להשם ,וכך לשנות את כל המציאות בלי שום גבול.
אנשים חולים במחלות כרוניות ,ומתפללים שיהיה מעט טוב יותר ,אבל
בטוחים שאין אפשרות שיתרפאו לחלוטין .שהרי זו מחלה ללא מרפא .רבים ניסו
ולא נושעו ,אז מדוע שהם יראו ישועות? אלא ששום דבר לא קשה להשם יתברך
ואין שום גבול.
אנשים חיים בעוני ,בבדידות ,בכישלונות ,בחוסר ידע ,בחוסר כישורים וכו’.
וכולם בטוחים שכפי שהיה עד עכשיו ,כך זה יימשך .אם למשל אדם היה גרוע
בציור במשך ארבעים שנה ,אז איך יתכן שפתאום הוא יהיה טוב בזה? אם הוא לא
הצליח להבין אפילו שורה בגמרא ,אז איך הוא יצליח לסיים את הש"ס? אבל
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באמת הכל אפשרי ,כי אין שום מוגבלות ממשית במציאות ,מלבד המוגבלות
שיוצר החוסר באמונה.
ולכאורה היינו שואלים את עצמנו ,שאם כל המציאות ניתנת לשינוי והשם
יתברך אוהב אותנו ורוצה להטיב לנו ,אז מדוע לא לעשות כל הזמן נסים מופלאים
שיאפשרו לנו לחיות בצורה הכי טובה שיש מבלי טרדות גשמיות וייסורים? מדוע
לא להביא את הטוב המוחלט ללא ניסיונות ובלי קשיים?
אז התורה ממשיכה ואומרת" :וידעת… כי כאשר ייסר איש את בנו השם
אלוקיך מיסרך " .השם יתברך מייסר אותנו כמו אב שמחנך את בנו להגיע לדרך
הטובה מתוך שאוהב אותו .לכן אם אנו רוצים להתרחק מהייסורים ולבטל את
הטרדות הגשמיות נצטרך ללכת בדרך הטובה מעצמנו ,כמו בן שהולך בדרך
הטובה מעצמו ולא צריך לייסרו כדי לחנך אותו .ואז אביו נותן לו את כל רצונו.
לכן נאמר לאחר מכן "ושמרת את מצוות השם אלוקיך ,ללכת בדרכיו… " כי
אם נשמור את מצוות השם ,נלך בדרכיו ונכניס יראת שמיים בלבנו ,אז נעשה בכך
את רצון השם ונבטל מעלינו ייסורים שצריכים להחזיר אותנו למוטב.
כעת הפרשה ממשיכה ולאחר כל העניינים התאורטיים והסברי המציאות ,היא
מביאה את מבחן המציאות המעשי .אתה רוצה לחיות בצורה הטובה ביותר? רוצה
לחזור לנסים המופלאים שהיו במדבר? רוצה לחיות בצורה ניסית מעל הטבע?
רוצה לשנות את כל המציאות? זה אפשרי גם היום!
ואם נשאל איך אפשר לעשות זאת ,התורה ממשיכה את המהלך " :כי השם…
מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים…"" ,ארץ חיטה ושעורה…"" ,ארץ אשר
לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה… אבניה ברזל ומהרריה תחצוב
נחושת".
הקדוש ברוך הוא מביא אותנו אל ארץ שיש בה הכל ולא חסר בה כלום .אבל
כשמתרגלים לדברים ,אז הכל הוא בגדר טבע ושם נמצא המבחן האמתי שלנו.
שכל כך מתרגלים לדבר עד שבטוחים שזוהי המציאות היחידה שאפשרית .כאילו
שאין שום אפשרות אחרת לחיות בה.
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כי קל מאוד לומר "אני מאמין בהשם" או "הכל מלמעלה" ,אבל קשה יותר
להכניס את הדברים למציאות החומרית והיומיומית שלנו .המבחן שלנו הוא
להיות בארץ שיש בה הכל ,להרגיש עשירים ,להרגיש על גג העולם ,להיות
מובילים ,מצליחים ,שולטים ,ואז מתוך כל זה לזכור שאין לנו בעצם כלום והכל
זה מתנה מהקדוש ברוך הוא.
כשרואים נחלי מים ושותים לרוויה ,כשקוצרים את החיטה והשעורה ,כשרואים
את השפע הגדול ,אז הטבע נראה יותר ויותר מוחשי .ואז נראה כאילו שאנחנו אלו
שפועלים פה .כאילו שהאוכל זה הכרח והעושר נקבע על פי טבע .כאן נמצא
המבחן האמתי שלנו.
כעת מתוך כל הטבע שנראה כל כך מוחלט ,עלינו לדעת בצורה ברורה שהשם
יתברך הוא זה שעושה את הכל .לא האוכל משביע אותנו ,לא המים מרווים
אותנו ,לא הזהב מעשיר אותנו ,אלא רק השם יתברך .שום דבר לא מוחלט והכל
רק ממנו.
לכן נאמר "ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך" .כי אחרי שנאכל ונשבע,
פתאום נרגיש כפויי טובה .כאילו שהיינו יכולים להסתדר גם לבדנו .הרי אנחנו
אלו שעבדנו עבור הלחם הזה .זרענו ,השקנו ,קצרנו ,לשנו ,אפינו וכו’ .אז מדוע
לכאורה שנברך את הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הלחם הזה?
אלא שמתוך הטבע ,עלינו לגלות את הקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם
מאחורי הקלעים .עלינו להבין שכל המציאות אינה מוחלטת כלל ,אלא רק סיבוב
של סיבות ומצבים כדי להתאים לניסיונות שעלינו לעבור בחיינו.
לא הלחם הוא זה שהשביע אותנו ,אלא מוצא פי השם שהועבר אלינו דרך
הכלי הזה שנקרא לחם .לא הארץ היא זו שמעשרת אותנו ,אלא מוצא פי השם
מעשר אותנו דרך הארץ שהיא הכלי .לא אנחנו הם אלו שמצליחים ,אלא מוצא פי
השם מצליח את דרכנו בזמן שאנו מתהדרים באותה הצלחה.
זהו המבחן האמתי בחיים ,לראות את כל הנסיבות הגשמיות סביבנו ולהבין
שאין להן כל משמעות ,להבין שאין מהות ללחם שאנו אוכלים ,אלא רק למוצא פי
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השם שמתלבש במציאות החומרית שאנו רואים מולנו.
האדם חי על הרוחניות שלו
מגיל צעיר אנו מורגלים לחשוב שרק הדברים החומריים מסביבנו מאפשרים
את חיינו .אנו זקוקים לאוויר לנשימה ,למים ,למזון ,לבריאות גופנית ,לתפקוד
תקין של מערכות הגוף ולכל שאר הדברים המחיים אותנו ובלעדיהם לא ניתן
להתקיים .התורה מלמדת אותנו בפרשה שהאדם לא חי על הגשמיות הזו שאנו
רואים מול העיניים ,אלא על הרוחניות שהוא מקבל מאת השם יתברך.
מי היה יכול להאמין שאפשר להתקיים ללא לחם ומזון ולאכול כל היום רק
משהו משונה ולא מוכר שיורד בכל יום מהשמיים? אלא שהפסוק אומר "למען
הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם".
האדם מקבל חיות מתוך מוצא פי השם .האדם חי מהרוחניות שהקדוש ברוך הוא
נותן לו.
השם יתברך אמנם נתן כוח חיוני לגוף שנמצא בלחם ובמזון שלנו .זהו כוח
רוחני שנותן לנו חיים .אך את אותו כוח הוא יכול לתת לנו גם בלי אותו לחם
ומזון .הוא יכול להביא לנו את הכוח הרוחני שמחייה אותנו בצורה ישירה ,כמו
שהמלאכים לא צריכים לאכול ,וכמו שמשה רבינו לא אכל ולא שתה במשך
ארבעים יום ולילה רצופים.
כך גם כל שאר החומריות מסביבנו מקבלת את כוחה מהבורא .הדברים
החומריים הם בסך הכל כלים שדרכם השם יתברך מתקשר איתנו ,לא הם אלו
שבאמת מועילים לנו ,אלא השורש הרוחני ממנו הם שואבים את כוחם .הקדוש
ברוך הוא נתן כוח רוחני בחמצן ,במים ובשאר החומרים הנצרכים לנו ,ואת אותן
ניצוצות רוחניים אנו מקבלים דרכם .אבל לא הם עצמם הם אלו שמביאים לנו
חיים.
לפעמים נדמה לנו שהדברים הגשמיים נותנים לנו להתקיים ואי אפשר
בלעדיהם ,עד כדי כך שאנו מזניחים את הרוחניות כדי להשקיע בהם .אך מאחורי
הקלעים הרוחניות היא זו שעושה את כל העבודה ועיקר ההשקעה שלנו צריכה
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להיות דווקא בה.
ישנם צדיקים שעבדו על עצמם והגיעו למצב בו הם מסתפקים בשעה או
שעתיים של שינה בכל לילה .הם לא צריכים לאכול הרבה ומסוגלים לצום
מתחילת השבוע עד לשבת .ככל שאדם מקבל אורות רוחניים ,כך הוא מקבל
כוחות שנותנים לו חיות והוא פחות זקוק לדברים גשמיים מסביבו .אין הכוונה
שהוא סובל מזה ומענה את עצמו ,אלא שאין לו צורך באותם דברים גשמיים כיוון
שהוא מקבל את האור הרוחני שבהם ממקומות אחרים.
אם ננסה להזמין אדם ממוצע ברחוב לשיעור תורה ,הוא ישיב כנראה שאין לו
זמן והוא מאוד עסוק עם העבודה ,הלימודים ,הסידורים השונים וכו' .אבל צריך
להבין שאותו שיעור תורה מביא את החיות של האדם .ההצלחה של אותו אדם
בכל אותם דברים גשמיים שעליהם הוא לא מוכן לוותר תלויה בחיות הרוחנית
שלו .מאותו שיעור תורה הוא יכול להשיג דברים נשגבים וכוחות גדולים לעשייה
גדולה יותר.
לפעמים זה נראה שאנו מוותרים על דברים בשביל הרוחניות ,אבל זה רק
למראית עין כדי שיהיה לנו ניסיון ובחירה .מה שנראה לנו כמו "ויתור" הוא מה
שיביא לנו את ההצלחה המרבית.
אדם חושב לעצמו שבשביל מה ללמוד תורה אם אפשר "לנצל" את הזמן כדי
להרוויח עוד כסף ,לעבוד שעות נוספות ,ליהנות עם תאוות שונות ,לישון טוב
יותר וכו’ .אלא שבסופו של דבר אותו אדם יגלה שהוא לא מרוויח והוא לא
מצליח ליהנות כלל .אין לו ברכה .כי את הדבר העיקרי שנותן את החיות הוא
הזניח.
אמנם כרגע אנו מוגבלים בעולם של טבע ולכן עלינו לעשות את ההשתדלות
הגשמית .אי אפשר להפסיק לאכול ,לשתות ,לישון וכו’ ,כיוון שכרגע אנו מונהגים
בדרך טבע .אבל ההשקעה בדברים הללו צריכה להיות מועטה ביחס להשקעה
בדבר העיקרי שהוא האמונה .וכך ככל שנחזק את האמונה ,נוכל לאט לאט לצאת
ממגבלות הטבע ולהתחיל לחיות בנס.
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ישנם הרבה אנשים שרוצים להימצא במצב של רוחניות ,אך נראה שמבחינה
טכנית הדבר לא מתאפשר להם .זה נראה להם שהם מפסידים מאותה רוחניות.
כמו אדם שרוצה לשמור שבת ,אבל הוא מוכרח לעבוד או להכין סידורים שונים
והכרחיים .כמו מישהי שזקוקה למחמאות וחושבת שאם היא תתלבש בצורה לא
צנועה אנשים יאהבו אותה יותר .כמו כל אחד מאיתנו שמרגיש במשך כל היום
שהוא צריך לעשות ולעשות ואם הוא לא יעשה כל העולם ייפול .כאילו שהוא זה
שמחזיק עכשיו את כל העולם והכל תלוי בו.
כך יוצא שאנו עסוקים בחומריות ולא נשאר לנו רגע אחד פנוי כדי לעצור
לחשוב ,לשמוע איזה שיעור שיחזק אותנו מעט ולקבל אנרגיות חדשות לעשייה.
יוצא שבמקום להגיע אל המטרה שלנו בעזרתו של השם יתברך ,אנו מנסים להגיע
אליה בהליכה נגד רצונו חס ושלום.
מאז ומתמיד כל אחד חשב שהוא זה שמחזיק את העולם ,אבל כבר ראינו
שאנשים באים והולכים והעולם ממשיך להתקיים כרגיל .לא יקרה כלום אם
נעבוד שעה אחת פחות ,אף אחד לא ייפגע אם לא נהיה זמינים שעה אחת בטלפון
ובוודאי שלא יבוא נזק משיעור תורה שיכניס לנו טיפה רוחניות ליום העמוס
שלנו.
הגמרא מספרת על בתו של רבי חנינא בן דוסא שהייתה עצובה כי הדליקה
נרות שבת בטעות בכלי עם חומץ במקום שמן .רבי חנינא אמר לה שמי שאמר
לשמן שידלוק יאמר לחומץ שידלוק ,וכך היה ,הנר עם החומץ דלק עד למוצאי
שבת .אנחנו התרגלנו לדעת ששמן הוא חומר דליק ואילו חומץ אינו כזה ואינו
יכול להיות כזה בשום אופן ,אך רבי חנינא הבין שהקדוש ברוך הוא נותן לשמן את
התכונה הזו שלו ובאותה מידה הוא יכול לתת את התכונה הזו גם לחומץ.
הרי אין משהו מיוחד דווקא בשמן שרק הוא צריך להיות דליק .למה השמן יכול
לדלוק ומים לא יכולים? אין לזה הסבר הגיוני ,אלא פשוט כך השם חקק .אותו
כוח רוחני שמצוי בשמן ועושה שהוא יהיה דליק ,יכול להגיע גם בלי השמן ,אם
השם רוצה הוא יכול לשים את אותו כוח רוחני בחומץ .בשביל מישהו שרואה את
הדברים בצורה כזו אין שום בעיה לעשות נס ,שהרי כל המציאות היא נס ומקבלת
116

מהפרשה לחיינו | פרשת עקב  -המציאות אינה מוחלטת

את כוחה מהבורא יתברך ,אז מה זה משנה אם לחומר מסוים תהיה תכונה כזו או
אחרת?
הקדוש ברוך הוא חקק חוקים בבריאה .מתוך עץ יכול לצאת פרי .אין פה
היגיון ,אלא שכך נקבע על ידי השם .במעיין המים יוצאים מתוך האדמה .כוח
המשיכה מושך כלפי מטה .הגשם יורד מהשמיים .כך ישנן אינסוף תופעות
מדהימות שאין בהן שום היגיון ,אלא שכבר התרגלנו אליהן אז זה נראה לנו מובן
מאליו.
אם במקום שמש יופיע משהו אחר בבוקר ,אז נחשוב שזה נס ,אבל בגלל
שהתרגלנו לשמש זה נראה לנו טבעי ורגיל .אבל כל הדברים האלו מתרחשים
בצורה נסית על ידי הכוח הרוחני שהשם יתברך נתן בהם.
אם במקום לחשוב שהאוכל נותן לנו כוח או שהבוס נותן לנו את המשכורת,
נבין שבעצם הכל מהשם יתברך ,נוכל לחזות בנסים כאלו גם אנחנו .נוכל לראות
איך לקדוש ברוך הוא יש אינסוף דרכים כדי לתת לנו את מה שאנו רוצים
וצריכים .כל מה שאנו צריכים לעשות זה להבין מהיכן הכל מגיע ולדעת איפה
צריך להשקיע.
לכן מובן שאם למשל נראה ביום שבת מיליון דולר זרוקים באמצע הרחוב ,לא
שייכים לאף אחד ורק מחכים שמישהו ייקח אותם ואז נתלבט אם להרים אותם או
לא ,זה אומר שאנו מאמינים בכוחם של מיליון הדולר יותר מבכוחו של הקדוש
ברוך הוא.
אם נרים אותם נגלה כנראה בהמשך שאין לנו ברכה בכסף הזה והוא יביא לנו
הרבה צרות .אך אם נבין שהשם יתברך הוא שנותן את העושר ,והוא זה שקובע
את המציאות ,אז נוכל להיזכר שכסף בשבת הוא מוקצה ולכן לא ניקח אותו .ושם
הניסיון האמתי .שאם אנחנו מבינים שהשם יתברך הוא שמקיים את כל העולם ,אז
בוודאי שלא ניתן ללכת נגדו וכאילו להרוויח מזה .ומתוך תפיסת עולם כזו ,נוכל
באמת לשנות את המציאות לחלוטין ולחיות בנס ,כיוון שנאמין בצורה ברורה
שהשם יתברך הוא שמפעיל את הטבע.
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צריך לזכור את הדברים בכל שנייה מסדר היום שלנו .אמנם אנו אוכלים מזון,
מרוויחים כסף בעבודה ,מתרפאים אצל הרופא ומקבלים מצבים שונים לחיינו
בכל רגע ,אבל כל אלו רק שליחים של השם יתברך .מובן שעלינו לעשות
השתדלות ואין לזלזל בזה ואסור להכניס את עצמנו לניסיונות ,אבל צריך לזכור
שזה רק הצורה הגשמית של הדברים .מצד האמת גם בלעדיהם יכולנו להסתדר
מצוין ,שהרי תמיד יש שליחים אחרים שיוכלו לעשות את העבודה.
עולים דרגה באמונה
בתור אנשים מאמינים ,כשיש מציאות כלשהי שמאיימת עלינו ,אנו מיד פונים
להשם יתברך ומתפללים מתוך הבנה שהוא יכול לסדר את הכל כי הוא חזק יותר
מכל הכוחות שקיימים .נתפס אצלנו שלכאורה הוא יכול לנצח את כל הצבאות
בעולם ,הוא חזק יותר מכוחות הטבע והוא יכול למצוא דרכים שונות לעזור לנו
שכלל לא יעלו על דעתנו.
אבל האמת היא שהתפיסה הזו בכלל לא נכונה .שהרי הוא לא "חזק" יותר
מכוחות אחרים ,אלא הוא הכוח היחיד ואין שום כוח מלבדו .הוא לא צריך לערוך
מלחמה או לתכנן תחבולות כדי לנצח את צבאות העולם ,אלא
הוא זה שנותן את הכוח מלכתחילה גם לנו וגם לאויבים.
בכל רגע שירצה בכך הוא יכול להפסיק את הקיום של כל
צבא בעולם .הוא לא צריך להילחם בהם ,כי הוא זה שנותן
להם את הקיום מלכתחילה .אילו ירצה לא לתת להם קיום אז מיד הם ייעלמו בלי
צורך בשום מלחמה והשתדלות .הכל זה רק מעין תפאורה שנועדה עבורנו כדי
להוות לנו לניסיון.
כך גם כוחות הטבע מקבלים את הכוח ממנו והוא זה שמפעיל את הכוחות
מאחורי הקלעים .הוא לא צריך לחשוב איך לעשות דברים מתוך כללי המציאות,
אלא הוא מחליט מה הוא רוצה ובהתאם להחלטות הוא קובע כיצד תיראה
המציאות .הוא זה שקבע את הכללים ובכל רגע יכול לשנות אותם.
ומתוך הדברים נבין שהתפילה והאמונה שלנו לא מוכרחות להיות על פי חוקי
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הטבע .גם אם למשל אין תרופה מתאימה לאיזו מחלה וגם אם על פי טבע אין
הרבה סיכוי שישועה בנושא שמטריד אותנו תגיע ,כל זה רק על פי טבע .כשאנו
מתפללים ומאמינים אנו מפעילים כוחות הרבה יותר גבוהים מסתם טבע שגרתי,
אנו מפעילים כוחות עליונים ומבקשים ישועה מהקדוש ברוך הוא ששולט על הכל
ומשנה את כל הטבע כרצונו.
חבל לראות שישנם דברים מסוימים שנראים לאנשים כבלתי אפשריים ולכן
הם לא טורחים להתפלל עליהם .הם כבר יודעים מראש שאין לזה כל סיכוי .אך
האמת היא שאם היו מאמינים שכן יש לזה סיכוי והיו מתפללים מכל הלב
בהתמדה ,הם היו יכולים להביא לשינוי כל המציאות.
במבט שטחי יש נסיבות ואירועים ,כדי שנחיה על פי טבע וכך יהיה לנו ניסיון.
לכן נראה לכאורה שכאילו המציאות שאנו רואים מול עינינו כעת היא היחידה
שיכולה להיות .כולנו מבינים שאפשר לשנות פה ושם ,אבל הכל בהתאם
למוגבלות הטבע .לא חושבים על זה שאפשר להפוך ברגע לאהובים על השונאים,
להתרפא מכל מחלה ,לקבל כוחות לכל דבר ,להוליד ילדים גם בגיל מאה ולקבל
כל ישועה אפשרית.
אנשים אומרים לעצמם שהם יודעים שהשם יתברך הוא כל יכול ,אבל תמיד
הם מסתכלים על המצב של עצמם וחושבים שאצלם אין סיכוי .כאילו שהמצב
שלהם "קשה" מדי לקדוש ברוך הוא.
כל המציאות היא בעצם דמיון .הכל מסביבנו זה תפאורה שמעצבת לנו את
החיים בשביל הניסיונות שלנו .אנו לא צריכים מזון בסיסי כמו לחם ,אלא רק את
החיות שהשם נותן דרכו .אנו לא באמת מוגבלים בחוקי טבע ,אלא מוגבלים
ברצונו של השם יתברך שצייר את הטבע מסביב שייראה כאילו שההגבלה היא
טבעית ומציאותית .כל מציאות שמגיעה לחיינו ,בין אם היא טובה או לא ,זוהי
מציאות שהשם יתברך הביא לחיינו.
על פי האמת אין שום דבר "מפחיד"" ,מדאיג"" ,מלחיץ" או "כואב" ,שהרי הכל
כמו תאטרון בובות ענקי שהשם יתברך מפעיל ומושך בחוטים .עם זאת ,כל זה רק
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כלפי העולם בחוץ ,אבל כלפי עצמנו הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה .אף אחד
לא יכול לעזור לי או לעשות לי כל דבר טוב או לא טוב מלבד הקדוש ברוך הוא.
אך כלפי עצמי יש לי את הבחירה האישית אם ללכת בדרך טובה או לא .על זה
נאמר" :הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים".
ישנן דרכים שונות להגיע לאותה יראת שמיים .אפשר להגיע לכך מעצמנו,
מתוך הכרה פנימית שזוהי האמת ומתוך מסע פנימי שיוביל אותנו אל עבר
התכלית שלשמה נבראנו .אך אפשר גם להתעלם מהדברים ,לשכוח שהשם
יתברך הוא זה שברא את הכל ,לשכוח שהוא מפעיל את הכל ושהוא מקור כל
הכוחות בעולם .במצב כזה מופעלת תוכנית חלופית של ייסורים המביאים אותנו
ליראת שמיים.
כי לרוב אנו נוטים לשכוח את השם יתברך כאשר הכל הולך חלק וטוב
וכביכול אנו מרגישים שאנו לא זקוקים לו .אך כאשר הדברים לא מסתדרים
והצרות חס ושלום פוקדות אותנו ,אז קל הרבה יותר לכוון בתפילה ,לקבל על
עצמנו דברים ולהיזכר שהשם יתברך הוא זה שיכול לעזור לנו.
לכן נאמר "ואכלת ושבעת וברכת" ,כי לאחר שאנו אוכלים ומרגישים שובע,
קשה להעריך את זה .כאשר יש לנו חוסר לעומת זאת ,אז קל מאוד להעריך אותו.
אם למשל נשלם על אוכל שהזמנו כשאנו עדיין רעבים ,נהיה שמחים לשלם
ונרגיש שעשינו עסקה טובה .אך אם נשב במסעדה והתשלום יגיע לאחר שכבר
שבענו ,פתאום נתקשה יותר להיפרד מהכסף שלנו ונרגיש שאולי האוכל לא היה
שווה את הכסף שאנו משלמים כעת .פתאום זה ייראה לנו יקר מדי ולא משתלם.
קל לבעוט לאחר שכבר קיבלנו את רצוננו.
קשה להעריך את מה שיש לנו ,קל הרבה יותר להעריך את מה שאנו רוצים
שיהיה לנו וכעת חסר לנו .לכן השם יתברך מזהיר אותנו לברך דווקא כשאנו
שבעים .דווקא כשהכול הולך בצורה טובה ,אנו צריכים לזכור לומר תודה
ולהעריך את הדברים .אם נברך ונודה להשם כשטוב ,לא נצטרך להגיע למצבים
לא טובים .לא יהיה שום צורך בייסורים.
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ככל שנבין שהמציאות שאנו רואים מול העיניים אינה המציאות האמתית ,שכל
נקיפת אצבע בעולם מגיעה רק לאחר השתלשלות מהעולמות העליונים ,שהשם
יתברך שולט בכל ואין שום כוח בעולם מלבדו ,כך נזכה לחיות חיים אמתיים יותר
ונוכל לסלק את חוקי הטבע המפריעים לנו ולחיות בדרך של נס.
ככל שנכיר במוצא פי השם שעומד מאחורי הלחם שאנו אוכלים ונותן לו חיות,
נזכור לברך את הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הלחם ולא להאמין בלחם החומרי
עצמו ,כך נזכה לראות יותר את המציאות הרוחנית האמתית שמאחורי החומריות
סביבנו .השם יתברך יזכה אותנו לשנות את המציאות לטובה ולראות ישועות
גדולות.

לפעמים אסור לרחם
רחמים הם דבר נפלא וטוב ,אבל כל זה רק בצורה מבוקרת ,במידה מסוימת
ולא בכל מחיר .הרחמים הם כלי לחיבור אל השם יתברך ,ולא תכלית בפני
עצמה .לכן כאשר יש פעמים שהרחמים מזיקים לחיבור עם השם יתברך ,אז יש
מצווה הפוכה שלא לרחם.
התורה מצווה אותנו להילחם בעמים מסוימים ולא לרחם עליהם" .לא תחוס
עינך עליהם" (דברים ז ,פסוק טז) .והדבר נשמע קצת תמוה לכאורה ,שהרי כיצד
יתכן שהרחמן שמרחם על כל בריותיו ,אל רחום וחנון ,מצווה אותנו לא לחוס על
אותם העמים ולהילחם בהם? מדוע שלא נעשה איתם שלום?
אלא שסוף הפסוק מבאר את העניין" :ולא תעבוד את אלוהיהם כי מוקש הוא
לך" .אם תחוס ותרחם עליהם ,אז אתה תתחבר אליהם ,ואם תתחבר אליהם ,אז
תהפוך להיות כמותם ותעבוד את אלוהיהם ,לכן זהו "מוקש" שצריך להיזהר
ממנו.
אמנם אמרו חז"ל שכשם שהקדוש ברוך הוא רחום ,כך גם אנחנו צריכים
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להידבק במידה הזו של רחמים .אך חשוב לבדוק היטב על מי אנו מרחמים ,שהרי
ישנם רחמים שמכילים בתוכם אכזריות נוראה.
לכן נאמר שהמרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים .הרי תארו לכם
שנחליט לרחם על מחבל שמסתובב ורוצח את כל מי שעובר לידו ,אם נרחם עליו
נהיה אחראיים לרצח אנשים רבים חפים מפשע .יוצא שהרחמים עצמם הם
לפעמים אכזריות נוראה.
ולא מדובר רק על אכזרים ממש שאסור לרחם עליהם ,אלא שלפעמים ישנם
רחמים מוטעים שנובעים מחוסר הבנה של התמונה הגדולה .אולי למשל נרצה
לרחם על ילד שרוצה ללכת לחוף הים במקום ללכת למסגרת הלימודים ,ואז הוא
יגדל ללא השכלה וגם ללא חינוך ,שהרי אף אחד לא הציב לו את הגבולות
הראויים לו ליישר את דרכיו .אולי רופא ירצה לרחם על החולים שלו ויחליט לא
להכאיב להם עם זריקות או תרופות מרות ,ואז הוא ייתן להם רק תרופות מתוקות
וטעימות ובכך יזיק לבריאות החולים ואף יסכן אותם.
במקרים האלו קל לנו להבין את התוצאות שמושפעות מהרחמים המוטעים
האלו ,אך ישנם עוד המון מקרים בהם קשה לנו לראות את התמונה הגדולה ואת
ההשלכות של המעשים שלנו .לכן לפעמים אנו מרגישים שצריך לרחם על
מישהו ,אך חשוב להבין היטב את המצב כדי לדעת שהרחמים מגיעים לכתובת
נכונה.
כאשר אנחנו מרחמים על מישהו ,באופן אוטומטי אנו מזדהים אתו ומתחברים
אליו .אי אפשר לרחם על מישהו מבלי להתקשר אליו באיזשהו אופן .לא לחינם
משמעות המילה הארמית "רחימו" היא "אהבה" .הרחמים יוצרים אצלנו חיבור
ומשפיעים על הרגשות שלנו .זה מביא לכך שנחוש תחושת חיבה לאותו אדם
ונתקרב אליו.
אם אותו אדם הוא בעל מעשים לא טובים ,במידה מסוימת אותם מעשים
יועברו גם אלינו .אם אותו אדם הוא בעל מידות לא טובות ,גם אנחנו נידבק
לפחות מעט באותן מידות .לכן כדי לשמור על עצמנו ,אנו מוכרחים להימנע
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מלרחם על מי שעלול להשפיע עלינו בצורה לא טובה.
קל לראות שילדים שגדלו בסביבה מסוימת הפכו לדומים מאוד לסביבתם.
ברגע שמשהו נמצא במחשבה שלנו ,הוא הופך לדבר שאנו מאמינים בו ומשם זה
הופך להיות מציאות .לכן צריך להיזהר מקשרים שאנו מפתחים ורחמים שאנו
מעניקים לזולת.
כמובן שאין הכוונה להתאכזר ח"ו ,שהרי גם אנשים עם מידות לא טובות לא
עושים זאת מתוך שנאה ורוע .הם בסך הכל אנשים מסכנים שחיים בחוסר ידיעה.
כך הם גדלו וכך התרגלו .לכן ישנה מצווה גדולה לקרב אותם ולעזור להם ,אלא
שצריך לעשות זאת בחכמה ויחד עם זאת לשמור מרחק כדי שלא להיפגע
בעצמנו.
חובה עלינו לעזור לזולת ולעשות מעשים טובים ,אך אין שום תועלת בחיבור
וחשיבה שלילית .אם נחשוב על המעשים הלא טובים שלהם ,על כמה מסכנים
אותם אנשים או כמה צער הם חווים ,במידה מסוימת נתחבר אליהם וכך חס
ושלום נספוג את הדברים לתוכנו .אם נתרכז בדברים לא טובים ,אז חס ושלום
אנו עלולים להכניס אותם לחיינו.
הרבה אנשים שרוצים לקרב ולעזור עושים את הטעות הזו .שבא למשל אדם
עם צרות ובעיות ,ואז הוא מתחיל לספר על כל הדברים שלא מסתדרים לו ועל
כמה שקשה ורע לו .ואז אותם אנשים ,מתוך טוב לבם ,מרחמים עליו ומזדהים
אתו .הם חושבים למה זה מגיע לו ,וכמה שהוא מסכן וכו’.
ואז הם נחלשים באמונה ,הופכים לעצובים ,חשים תרעומת ,חוסר צדק וכו’.
ויחד עם כל זה ,לא עוזרים לאותו אדם במאום .יוצא שבמקום שהם יעזרו לאותו
אדם לעלות ,הם עצמם נחלשים ויורדים למקומו.
ובמקום זה ,אותם אנשים צריכים לנסות לקרב ,אך יחד עם זאת לשמור מרחק.
שאם למשל הם יכולים לעזור במשהו ,אז שיעזרו .שיתנו לאותו אדם מה שחסר
לו ,שידברו עם אותו אדם דיבורים של אמונה ,שיביאו אותו לשיעור תורה,
שיתפללו עליו וכו’ .העיקר שיעשו דברים שיביאו תועלת ויתמקדו בצדדי העליה.
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יש אנשים שאוהבים להיות מסכנים .הם אוהבים לרחם על עצמם ומחפשים
תשומת לב מהסביבה .הם מחפשים מישהו שירחם עליהם ואז הם לא עוזבים
אותו .הוא רוצה ללכת ללמוד תורה ,אבל הם תופסים אותו ומספרים להם על כל
הצרות שלהם ,ואז אותו אדם מוותר על התורה כי הוא חושב שהוא עושה חסד.
ואמנם לפעמים באמת יש מצבי חירום שצריך לוותר אפילו על לימוד תורה כדי
לעזור ,אבל ברוב הפעמים מדובר שזה סתם התלוננות לשם התלוננות.
ולכאורה ,אותו אדם יכול לעצור את אותו מסכן שמרחם על עצמו ולומר לו
שיבוא ללמוד אתו תורה ,שילמדו ספרי אמונה וכדומה להתחזק .אבל אותו מסכן
לא יסכים ,כי הוא לא באמת רוצה להתעודד ,אלא הוא רוצה להישאר מסכן
ושכולם ירחמו עליו .וזוהי סכנה נוראית ,כי כל מי שיתקרב וירחם עליו יינזק.
לפעמים אנו מרגישים צורך עז לרחם ,הכל נובע ממקום טוב בלבנו .אך אותם
רחמים עלולים להזיק מאוד .אדם שמרחם על הגויים שמצרים לנו למשל ,נותן
להם כוח וחיזוק רוחני לעשות פיגועים .אדם שמרחם על אנשים לא הגונים
מתחבר אליהם ועל ידי כך הם מקבלים אישור להתנהגותם הלא טובה .כל
רחמים שאינם נבדקים היטב עלולים להיות מוקש גדול לחיינו.
יש אנשים שמחפשים שוויון בין העמים ,שחושבים שזו שחצנות לומר שאנחנו
העם הנבחר .וכך הם עושים הפגנות ומחזקים את העמים האחרים מתוך מחשבה
שהם פועלים מתוך טוהר ורחמנות .אדם כזה אולי יכול להרגיש הומניטרי ונאור,
אך הדבר מביא אותו לשפלות .הרחמים הם הדרך לחיבור להשם יתברך ,אבל
בצורה כזו הוא מרחם בלי שום מטרה.
לכן כשעושים מחוות לאומות העולם מקבלים מזה רק צרות .אפשר לתת להם
שטחים במטרה לשלום ,אך התוצאה תהיה שנאה רבה יותר .אפשר לתת להם
פריבילגיות וסיוע בתחומים רבים ,אך הם ישתמשו בכל זה נגדנו .אפשר להשקיע
מאמצים רבים כדי שאף גוי חף מפשע לא ייפגע בזמן מלחמה ,אך המאמצים
האלו יגבו את מחיר חייהם של יהודים קדושים מאצלנו .רחמנות ללא מטרה היא
אכזריות במקום אחר שאנו לא רואים.
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לכן אנו מוכרחים לשים גבולות .מוכרחים לדעת לומר "לא" .מוכרחים להיות
תקיפים ואכזריים לפעמים .כי חסד ללא גבול מביא לאכזריות נוראה .כאשר אין
גבולות אז כל אחד עושה מה שבא לו .ח"ו אין דין ואין דיין.
וכך אנשים חיים בעידן החדש ,המודרני ,שכאילו כולם שווים ,כולם אוהבים,
נאורים ויפים ,ללא הבדלי דת וגזע ,בלי גבולות ,לומדים רוחניות במזרח ,מגלים
תרבויות חדשות ,הופכים את הגוף להפקרות וזורמים בקלילות עם כל מה שבא.
ואותם אנשים בטוחים שהם הגיעו לפסגה ,שהם מלאי אהבה ,מלאי טוב וכמעט
שהגיעו לשלמות .אבל הם לא יודעים כמה זה הרסני וכמה הם פוגמים.
יש אנשים שחיים את תרבות הגויים בתוך ביתם בלי לשים לב .הם מעריצים
זמרים ושחקנים גויים ותולים פוסטרים שלהם .הם מתרגשים מהשירים שלהם
ובוכים עם הסרטים שלהם .יוצאים לטיולים להכיר את התרבות שלהם ומבקרים
בכנסיות שלהם .מעריצים את האמנות שלהם ושמים לקישוט את הפסלים שלהם.
וכל זה מבלי לראות ולהבין כלל שיש כאן משהו לא בסדר.
לכן התורה הזהירה אותנו "לא תחוס עינך עליהם ולא תעבוד את אלוהיהם כי
מוקש הוא לך" .אם תחוס עליהם ,אל תתפלא שתגיע לעבוד את האלילים שלהם,
כי הכל היה מוקש מההתחלה .זה היה נראה משהו יפה ותמים ,לעשות
"מדיטציה" כדי להתחבר למהות של אהבה או לצפות בסרט שמרגש ומפעים את
הלב .אבל מפה לשם זה מגיע לעבודה זרה בלי שאף אחד שם לב לכך.
הקדוש ברוך הוא רחום וחנון .לכן הוא לא סתם מציג עצמו כלפינו כמישהו
שחס ומרחם ,אלא באמת מרחם כמו אב שמרחם על בניו .לכן הוא דואג להרחיק
אותנו מהרע ולפעמים גם להעניש אותנו כשצריך ,כדי שנוכל להתקדם ולהגיע אל
הטוב האמתי .כמו אב שמרחם על בנו ולכן לא מוותר לו כדי להטיב לו.
לכן לא תמיד אנו זוכים לראות בעינינו את רחמיו של השם יתברך ,ואז לפעמים
עולות שאלות שמטרידות אותנו וגורמות לנו לחשוב שכאילו חס ושלום הוא לא
מרחם מספיק .אך כל זה מתוך שאנו לא רואים את התמונה הגדולה .הרחמים של
השם יתברך הם אמתיים ולא סתם מקושטים לתצוגה בשבילנו .הוא לא מנסה
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להיראות טוב ולהרשים אותנו או אף אחד אחר ,אלא הוא מביא לנו את האמת.
לכן הוא מצווה אותנו לא לחוס במקרים מסוימים ,לא בגלל שהוא לא מרחם,
אלא להפך ,דווקא מתוך רחמיו הרבים והאמתיים הוא מביא אותנו למקום הטוב
ביותר בשבילנו .צריך לנתב את הרחמים למקומות טובים שיועילו.
שלום עם הגויים יתכן רק במצב של שלמות פנימית בתוכנו ,כאשר אנו
מקיימים את רצון השם ואת תפקידנו בעולם .כמו שהיה בימי שלמה המלך ,שאז
כל אומות העולם הכירו בגדולת עם ישראל והיה שלום עולמי כאשר יד ישראל
על העליונה ואנחנו שקבענו את החוקים לכל העולם על פי התורה הקדושה.
וכך גם היה בזמן אברהם אבינו ,שכולם אהבו אותו והעריכו אותו מאוד ,כיוון
שהיה איש חסד גדול שמכניס אורחים ודואג לעזור לכולם ולהביא טוב .אלא שכל
זה התרחש רק לאחר שנאבק ממש בעבודה זרה ,שכל העולם היה מעבר אחד
והוא מהעבר השני ,ששבר את הפסלים של אביו ונלחם בנמרוד .רק לאחר שהציב
גבולות ברורים ונלחם בתקיפות שעלולה הייתה להיראות כאכזרית ,אז היה מקום
לחסדים להיכנס.
כל עוד אין לנו זהות עצמית ואנו לא מבינים בעצמנו מה זה יהודי ,אז בוודאי
שאומות העולם לא יבינו זאת .התקרבות לאומות העולם והידמות לגויים תוביל
אותנו רק להתרחק מכל המטרות שלנו ולשנאת הגויים כלפינו ,כפי שהיה בכל
פעם שניסינו להתקרב אליהם ,לרחם ולהידמות להם .הקדוש ברוך הוא יודע
היטב מה יקרה אם נתחבר אליהם ונרחם עליהם .הוא מכיר את שורש נשמתם
ויודע כיצד עלינו לנהוג ולכן מצווה אותנו לא לרחם עליהם במצבים מסוימים.
אם נצליח לשמור היטב על הזהות העצמית שלנו כיהודים ,נגלה שהכול
מסתדר גם מסביבנו .השם יתברך יזכה אותנו לרחם על מי שראוי לרחם עליו,
להכיר ברחמיו של הקדוש ברוך הוא ולהתרחק מכל מה שמרחיק אותנו ממנו.
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ייסורים מאבא אוהב
כולנו סובלים מייסורים פה ושם והיינו מוכנים לעשות הכל כדי להוציא אותם
מחיינו .אבל צריך לדעת שאילו באמת היינו מוציאים אותם ,היו לנו חיים ריקניים
ותקועים במקום ללא כל צמיחה והתקדמות.
אותם ייסורים הם אלו שמקדמים אותנו ומביאים לנו אפשרות לבנות את
עצמנו .כמו משקולות שאדם מרים ומאמץ את עצמו כדי לחזק את עצמו .ככל
שהמשקולות כבדות ,כך קשה יותר ,כך הוא מתאמץ יותר וכך הוא מתחזק יותר.
לא לחינם נאמר "כאשר ייסר איש את בנו ,השם אלוקיך מייסרך" (דברים ח,
ה) .השם מייסר אותנו ,כשם שאב מייסר את בנו .אב לא מייסר מתוך רוע חס
ושלום ,גם לא מתוך שנאה או נקמנות .כאשר אב מייסר את בנו זה נעשה
לתועלתו של הבן ,כך שישנה את מעשיו הלא טובים וילמד להתנהג כראוי .האב
בעצמו מתייסר מכך בדרך כלל יותר מהבן עצמו .כאשר הבן אכן משנה את
מעשיו ,בוודאי שאין לאב שום טעם להמשיך לייסר אותו.
כשמגדלים תינוק בחודשיו הראשונים ,ההורים נוהגים להניח אותו על משטח
כשהוא על בטנו .כך הוא מתאמץ ולומד להרים את הראש ,מחזק את הצוואר
ובהמשך לומד להתהפך ולזחול .כאשר הוא מנסה להרים את ראשו זה קשה לו
והוא מתאמץ ובוכה.
לכאורה ,ההורים שרואים את בנם מתאמץ ,בוכה ונראה סובל ,מיד ירצו להרים
אותו וכך להושיע אותו מייסוריו .למה לתת לו לבכות? הרי קשה לו והם יכולים
בקלות לעזור לו .אבל באמת זה לטובתו ,כי אם הם רק יחזיקו אותו בידיים כל
היום ויפנקו אותו ,אז הוא לא יצליח להתפתח כראוי.
אם הוא לא יתאמץ ויתמודד עם הקושי כעת ,הוא יהיה מסכן לאחר מכן .הוא
מוכרח לעבור את השלב הזה כדי להתקדם הלאה ולהתפתח .אלו ייסורים
שבונים ומצמיחים ,הם טובים לילד ומגיעים מאביו שאוהב אותו .וכך גם בהמשך,
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מלמדים אותו לזחול ,לקום ,ללכת וכדומה,
וכך במשך כל החיים האדם כל הזמן לומד דברים חדשים ,שבהתחלה זה קשה
ומאתגר ,אבל עם הזמן אנו מתקדמים .ואמנם היינו מוותרים בשמחה על כל
הקשיים שלנו ,אבל אז לא היו לנו כלים כדי להתמודד עם החיים ודברים פשוטים
היו מכניעים אותנו .מתוך ההתמודדות אנו מקבלים חוזק וצומחים.
לא פעם אנו מגיעים למצבים לא פשוטים של כאב נורא .נראה כאילו השם חס
ושלום שונא אותנו .כלום לא הולך כמו שצריך ואנו מרגישים שכל חוקי הטבע
הולכים נגדנו .במיוחד במצבים כאלו חשוב לזכור שהשם אוהב אותנו מאוד ,כמו
אב שאוהב את בנו .הוא לא רוצה לנקום בנו או לעשות לנו רע סתם כי כך מגיע
לנו .הוא בסך הכל רוצה שנשנה את מעשינו ,שנתאמץ ונגיע להשגות גבוהות
יותר.
כל עוד לא שינינו את מעשינו העונש נחוץ לתועלתנו .לא עונש שיביא נקמה
והתחשבנות ,אלא עונש שבא להחזיר אותנו למוטב ולחזק אותנו .דווקא מתוך
הכאב הזה אנו לומדים וצומחים.
הרי פתאום כשרע אנו מתפללים בכוונה ,מתחזקים במצוות ומנסים ללכת
בדרך השם .לפני כן כשהיה לנו טוב שכחנו מכל זה .לכן יש צורך גדול בייסורים
הללו כדי ליישר את דרכינו .אך חשוב לזכור שהכול מאהבת השם אותנו ,וברגע
שאכן נתקן את שצריך ונלך בדרך הטובה עבורנו ,השם יסיר מאיתנו כל צרה
ויגון ,כמו אב שיותר מכל דבר בחיים רוצה לראות את בנו שמח ומאושר.

איך לעבוד את השם בקלות
בין התוכחות של משה לבני ישראל ,הוא אומר "מה השם אלוקיך שואל
מעמך" .וכאילו שזה הכי קל בעולם לעשות את רצון השם ולא צריך שום מאמץ.
הרי מה כבר השם יתברך מבקש מאיתנו בסך הכל?
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אבל ההסבר המפורט לאחר מכן עלול לייאש :ליראה ,לאהבה ,ללכת בכל
דרכיו ,לעבוד אותו ולשמור את כל המצוות ואת החוקים .ונדרשת השאלה ,האם
כל זה באמת דבר כל כך פשוט שמשה רבינו מציג את זה בתור דבר של מה בכך?
לאחר כל המטלות האלו שמזכיר משה רבינו שכל יהודי מחויב בהן ,אולי
אפשר למצוא הסבר לקלות המרומזת בדבריו לעבודת השם .הוא מסיים את
רשימת הדברים שהשם יתברך שואל מעמנו במילים "לטוב לך" .אם נצליח
להבין ,להרגיש ולהחדיר לתוכנו שכל זה לטובתנו ,אז זה יכול להפוך להיות
הדבר הכי קל בעולם.
כדי להבין את הדברים ,תארו לכם שאנשים רשעים מחליטים להעביד אדם
בפרך .הם לוקחים אותו לעבוד בשמש ביום חם במיוחד ומכריחים אותו לחצוב
סלעים במשך יום שלם ללא שום מטרה וללא כל רווח .אותו אדם בוודאי ירגיש
נורא וזה יהיה סבל עצום בשבילו.
אבל מצד שני תארו לכם שמביאים לאדם כלשהו מפה ומסבירים לו כיצד
להגיע למכרה זהב נטוש .הוא יכול לחצוב שם וכל מה שהוא יאסוף יהיה שלו.
הוא בוודאי יטרח המון כדי להגיע לשם ,ולאחר שהוא יגיע ,הוא מיד יתחיל לעבוד
במרץ בלי הפסקה כדי לחצוב ,וכל זה בלי להוריד את החיוך מהפנים שלו לרגע.
צריך לשים לב שבשני המקרים שתוארו האדם עובד את אותה עבודה קשה,
החום בחוץ הוא אותו חום ,הקשיים הם אותם קשיים והכל נשאר אותו דבר .אבל
בכל זאת במקרה הראשון האדם סובל ורק מחכה לפרוק עול בעוד שבמקרה השני
האדם עצמו הוא שטורח להגיע ממרחקים כדי לקבל על עצמו את אותה עבודה
קשה בשמחה מרצונו החופשי.
ההבדל היחיד בין המקרים הוא נקודת המבט של האדם .כאשר העבודה אינה
משתלמת והאדם לא מרוויח ממנה מספיק ,אז בוודאי
שהוא יסבול ורק יחכה לרגע בו יוכל לעזוב .אבל כאשר
האדם יודע שהדברים שהוא עושה משתלמים ומביאים לו
רווח יפה ,הוא מצדו ירצה לעבוד במשך כל היום.
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וזה גם הסוד של העשייה הרוחנית של האדם .אם נצליח להבין ,להאמין
ובאמת להפנים שעבודת השם שלנו היא לטובתנו ,אז זה כמו לעבוד בשביל
עצמנו כדי להוציא זהב .אם באמת נתחבר לדברים ונדע בידיעה גמורה שזה לטוב
בשבילנו ,נרצה לקיים את כל המצוות עם כל ההידורים ,ועוד הרבה מעבר לכך.
והכל מתוך שמחה גמורה .לא נסבול ונחשוב על כך שאנו מסכנים בעשיית
העבודה המפרכת .אלא נשמח מכל שנייה ונרצה לקבל על עצמנו עוד ועוד
מאותה העבודה.
לכן משה רבינו אומר לבני ישראל מה השם שואל מעמך .כי זה לא סיפור גדול
לקיים את כל המצוות ,ללכת בדרכו ,לאהוב אותו ולעשות כל מה שצריך כאשר
מבינים שהכול זה בשבילנו והרווח עצום .זה הופך להיות הדבר הכי קל בעולם,
כי אנחנו אוהבים ומתחברים לזה.
אנשים רבים מרגישים קושי בעבודת הקודש .מרגישים שהם מוותרים על
דברים חשובים או שהם צריכים להתאמץ ביותר .לצערנו הרבה אנשים גם נופלים
ומתייאשים ,ואז עוזבים את הרוחניות כדי להשיג תאוות מזדמנות וחופש ליצר
הרע .כל זה נובע מתוך הסתכלות לא נכונה.
אותם אנשים מסתכלים על הדברים כמו במקרה הראשון ,כאילו שחס ושלום
מכריחים אותם לעבוד עבודת פרך לחינם ואין טעם לכל העבודה .כפי שאומר
הבן הרשע בהגדה של פסח "מה העבודה הזאת לכם?" כי הוא לא מבין מה יוצא
לנו מכל העבודה הזאת .מה זה נותן לעבוד את השם יתברך? לכאורה זה נראה לו
כמו עבודת הפרך במצרים שנעשתה ללא כל תועלת ורווח.
אותם אנשים צריכים פשוט לשנות את נקודת המבט ולהתחיל לחקור ולהתבונן
בחיים .לראות מה באמת חשוב ,להבין מה המטרה ,להסתכל על נפלאות הבורא
ועל כל מה שהוא נתן לנו .ככל שנתבונן ונחקור יותר ,כך נלמד להעריך את
הדברים .כשאדם מפנים שכל מה שהוא עושה זה לטובתו האישית ושיש לו רווח
רב מכל התקדמות רוחנית ,הוא לא רוצה להפסיק להתקדם אפילו לרגע אחד.
ככל שאדם לומד יותר ומנסה להתחבר לדברים ,כך הוא יכול לאט לאט לקלוט

130

מהפרשה לחיינו | פרשת עקב  -איך לעבוד את השם בקלות

ולהבין את העצמה הרוחנית שטמונה בכל מצווה ובכל עשייה רוחנית שלו.
פתאום כל המצוות נראות לו כמו שקי זהב ואז זה הופך להיות קל מאוד לסחוב
אותם על הגב .פתאום המצוות שנראו לו מסובכות נראות לו כדבר טבעי ופשוט
וכל מה שהוא רוצה זה להתחבר עוד ועוד למקור השפע והחיות מתוך צימאון
אדיר לתורה ורוחניות.
השם יתברך יזכה את כולנו להסתכל על הדברים בצורה הנכונה ,וכך נרגיש
את הדחף העצום להתקדם בעבודת הקודש יותר ויותר מתוך שמחה ,כך שנזכה
ליראה את השם יתברך ,לאהבה אותו ,ללכת בדרכיו ,לעבוד אותו ולשמור את כל
מצוותיו.

הלכות ברכת המזון וברכות הנהנין
פרשת עקב מלמדת אותנו על החיוב לברך ברכת המזון לאחר ששבענו
מהסעודה .ולכאורה היה נראה יותר שצריך לברך לפני האכילה ,שקודם כל
נפתח בהודיה לקדוש ברוך הוא ורק לאחר מכן נתחיל לאכול .אלא שדווקא
לאחר האכילה ניתן באמת להוציא את הכוחות הפנימיים שלנו אל הפועל ולזכך
את נשמתנו בצורה הטובה ביותר.
כשאנו מזמינים לאכול בחוץ למשל ,הרבה יותר קל לשלם לפני האכילה .הרי
אנו עושים את השיקולים שלנו ורק אז מחליטים מה אנו רוצים להזמין ,וכך
משלמים ברצון מתוך הסכמה והודיה .אבל אם אנו משלמים לאחר האכילה ,כמו
שנהוג במסעדות למשל ,אז לאחר שאנו שבעים קשה הרבה יותר לשלם בשמחה
ובהודיה.
פתאום חושבים שזה יקר מדי ,שהמחיר לא שווה את האוכל ,שזה לא היה טעים
עד כדי כך ,שהמחיר לא הגיוני וכו׳ .אנו משלמים בלית ברירה מתוך תחושה של
אילוץ .הרי אנחנו כבר שבעים ומרגישים שלא היינו זקוקים לאותו אוכל כלל,
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שהרי שכחנו את תחושת הרעב שהרגשנו קודם לכן.
דווקא בגלל זה הרבה יותר חשוב ומועיל להודות להשם יתברך מכל הלב
לאחר ששבענו .לאחר שסיימנו את הסעודה ,אנו כבר מלאים ועייפים ,כבר פחות
מרגישים צורך לומר תודה ,פחות מעריכים את המזון שאכלנו עם תחושת השובע
שגוברת ,אין כבר כוח ,מרגישים שכוחנו ועוצם ידינו עשה לנו את החיל הזה ,ואז
ממילא קשה מאוד לברך בכוונת הלב מתוך שמחה והודיה .דווקא אז זהו הזמן
החשוב ביותר להודות מעומק הלב ולחזק את הקשר שלנו אל השם יתברך.
מלבד ברכת המזון שהיא החשובה שבברכות ,ישנן ברכות שונות למצבים
שונים כמו לפני או אחרי האכילה ,ברכות על הנאה או ראייה של דברים שונים
וכו׳ .רבותינו מלמדים אותנו שאסור ליהנות מהעולם בלא ברכה וכאילו גוזלים
את השם יתברך .הרי הכל שייך לקדוש ברוך הוא ,כך שאסור לנו ליהנות מכלום
וזה כמו גזל .אבל לאחר שאנו מברכים ,השם יתברך מתיר לנו ובכך אנו יכולים
ליהנות.
אותן ברכות יכולות להעלות את האדם למקומות גבוהים ביותר .האר״י הקדוש
מלמד אותנו שהזהירות בכוונת הברכות היא הדרך היעילה ביותר לקדש את
האדם ולהביא אותו לדרגות גבוהות ועליונות ואפילו לרוח הקודש.
הברכות עושות תיקונים גדולים בעולם ,מחזקות את כוחות הקודש על
הטומאה ,מבררות ניצוצות קדושה ,משפיעות קדושה ועוצמות רוחניות על האדם
ובעיקר מחברות אותנו אל השם יתברך ,מחדירות לנו אמונה ומזכירות לנו בכל
פעולה שאנו עושים שהוא מנהל את העולם .ככל שנצליח לכוון יותר בברכות,
להבין את המלים שאנו אומרים ולהתחבר לדברים מעומק הלב ,כך נזכה לדרגות
קדושות ונשגבות יותר.
לצורך הבנת הדברים ,ניסינו לרכז את ההלכות העיקריות של סעודה וברכות
על האכילה ,וברכות נוספות כמו ברכות הנהנין והראייה .הדברים מובאים כאן
בקיצור נמרץ ורק עוזרים לתת נקודת פתיחה כדי לקבל מידע כללי ומושגים
עיקריים ,כך שיהיה אפשר להתחיל לקיים את הדברים בפועל הלכה למעשה.
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ראוי לכל יהודי ללמוד היטב את הדברים בצורה נרחבת יותר מתוך ספרי
הפוסקים.
הלכות סעודה וברכת המזון
כל סוג של לחם שעשוי מקמח של חמשת מיני דגן
(שהם קמח חיטה ,שעורה ,כוסמין ,שיבולת שועל או
שיפון) נחשב כפת ,ועליו מברכים "המוציא לחם מן
הארץ" .לאחר האכילה אם אכלו לפחות כזית (27
גרם) מהפת אז מברכים ברכת המזון .וזהו סדר
הסעודה כאשר אוכלים כזית לחם:
נטילת ידיים לסעודה :בשיעור של כזית או יותר (מעל  27גרם ,בערך פרוסה
אחת של לחם פרוס) צריך לעשות נטילת ידיים לסעודה .אם אוכלים שיעור של
כביצה או יותר (מעל  54גרם ,כשתי פרוסות של לחם פרוס) אז מברכים "על
נטילת ידיים" ,אבל אם אוכלים פחות אז נוטלים את הידיים בלי ברכה.
סדר נטילת ידיים לסעודה הוא לקחת כלי עם מים ביד שמאל ולשפוך שלש
פעמים ברצף על יד ימין (לשפוך בכל פעם לפחות רביעית שזה כ  81סמ״ק),
ולאחר מכן יד ימין תשפוך שלש פעמים ברצף על יד שמאל .לאחר מכן מגביהים
את הידיים ואם מתכוונים לאכול לפחות  54גרם לחם אז מברכים "על נטילת
ידיים" ומיד לאחר מכן מנגבים את הידיים .אין להתעסק בדברים אחרים לאחר
מכן או לדבר אלא מיד להתיישב ליד השולחן ולברך על הלחם.
ברכת המוציא :יש לאחוז את הלחם ביד ולברך "המוציא לחם מן הארץ" ואז
מיד לטעום ממנו .אסור לדבר מרגע שמברכים עד שאוכלים את הלחם כדי שלא
יהיה הפסק בין הברכה לאכילה .אחרי שטועמים מעט אפשר לחלק לשאר
הסועדים ,ואין לזרוק את הלחם (כי זה דרך ביזיון) וגם לא לתת ביד (כי זה דרך
אבלים) אלא להניח על השולחן לפני הסועדים.
מאכלים בתוך הסעודה :כאשר מברכים על הלחם ואוכלים יותר מכזית
(כלומר מעל  27גרם) זה נחשב לסעודה ,ואז לא מברכים על שאר המאכלים
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שבאים מחמת הסעודה .לכן אין לברך על תבשילים ,סלטים ,ממרחים ,שתייה
ושאר דברים הבאים כחלק מהסעודה .אבל אם רוצים לאכול דברים שאינם באים
כחלק מהסעודה אז כן מברכים עליהם .ולכן צריך למשל לברך על יין ,פירות,
קינוחים ,פיצוחים ושאר דברים שבאים בפני עצמם ולא כחלק מהסעודה עם
הלחם  .ואם מדובר על עוגה וכדומה ,אז יש ספק אם צריך לברך או לא ולכן כדאי
להשאיר את זה לאחר ברכת המזון ,ואז לברך מזונות.
מים אחרונים :לאחר האכילה חשוב לומר דבר תורה על השולחן כדי שלא
ייחשב שכאילו אכלו מזבחי מתים ,ולכל הפחות אפשר לומר "מים אחרונים
חובה" שזו הלכה ונחשבת לדבר תורה .לאחר מכן יש ליטול מעט מים על כל
האצבעות בתור מים אחרונים (ואם הידיים מלוכלכות אז צריך לשטוף אותם
היטב) .אין לדבר לאחר שעושים מים אחרונים עד לברכת המזון.
ברכת המזון :אם יש שלשה גברים שאכלו כל אחד כזית לחם לפחות ,אז
עושים זימון (הנוסח שמובא לפני ברכת המזון).
ברכת המזון זוהי הברכה החשובה ביותר ,שכן זוהי הברכה היחידה שאנו
מצווים עליה מהתורה ,לכן יש להקפיד ביותר בקריאתה .יש לקרוא בישיבה
מתוך יישוב הדעת ,להוציא את המלים בפה ולא רק לקרוא בלב ,מילה אחר
מילה בצורה ברורה ,בכוונה ,בכובד ראש ,בשמחה ומתוך הודאה להשם יתברך.
אין להתעסק בדברים אחרים בזמן הברכה ,אסור לדבר באמצע ואפילו לא לרמוז,
שכל הכוונה והריכוז יהיו רק בברכה.
והדבר מצוי לצערנו שרבים נוהגים לקרוא ברכת המזון ולהתעסק עם כל
הדברים האפשריים תוך כדי הברכה .אנשים מדברים באמצע ,מסמנים עם הידיים
דברים שונים ,רומזים אחד לשני ושוכחים בכלל מה הם קוראים.
ברכת המזון היא כמו תפילה .זוהי עת רצון גדולה בה אפשר להשיג דברים
עצומים ולבקש את כל רצוננו .הברכה הזו היא חיבור נפלא להשם יתברך
שמועיל הרבה יותר מכל הסגולות השונות שאנו מנסים לעשות כדי לקבל את
רצוננו.
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אם מסיבה כלשהי לא ברכנו ברכת המזון ,עדיין אפשר לברך כל עוד לא עברו
שבעים ושתיים דקות מסיום האכילה .אלא שראוי לברך מיד בסיום האכילה ולא
להיכנס לספקות .לכן ראוי לכל אדם להקפיד לא לדחות את הברכה ,אלא קודם
לברך ברכת המזון ורק לאחר מכן להתפנות לעיסוקים אחרים .והמציאות מוכיחה
שפעמים רבות אנשים אומרים שרק ינוחו מעט או רק ילכו לרגע לסדר דבר מה,
ולבסוף שוכחים ועובר הזמן ונכנסים לספקות גדולים .לכן יש להקפיד לברך מיד
בסיום הסעודה .קודם לברך ורק לאחר מכן להתעסק בדברים אחרים.
חשוב לציין שלחם העשוי מקמח תירס ,קמח תפוחי אדמה או שאר קמחים
שאינם מחמשת מיני דגן (מצוי מאוד בפסח) אינו נחשב לחם ומברכים עליו
"שהכול נהיה בדברו".
ברכת המוציא או מזונות?
לחם מחמשת מיני דגן שעליו מברכים המוציא וברכת המזון הוא בצק אפוי,
כגון פיתות ,לחמניות ושאר מאפים כאלו .אבל ישנם מצבים בהם הלחם משתנה
מאופיו הטבעי וכך הוא משנה את ברכתו למזונות.
לכן אם הלחם אינו אפוי ,אלא טיגנו את הבצק כמו סופגניות ,או בישלו אותו
כמו אטריות ,אז לא נחשב ללחם ומברכים עליו "בורא מיני מזונות" .אם הלחם
מתוק ומרגישים את המתיקות בצורה ניכרת (כמו עוגות או לחמניות מתוקות) ,או
שאם הוא ממולא בדברים מתוקים (כמו למשל רוגלך) ,או שאם הוא פריך מאוד
ונכסס (כמו חטיף ביגלה) ,אז גם בכל אלו מברכים "בורא מיני מזונות" מכיוון
שזה לא נחשב לפת גמורה.
על מה מברכים מזונות :על עוגות ,עוגיות ,קרקרים ,בורקסים ,קרואסונים,
פנקייקים ,מלאווח ,אטריות ,פתיתים ,וופלים וכל שאר המאכלים שאינם לחם
ועשויים מקמח של חמשת מיני דגן ,מברכים לפני האכילה "בורא מיני מזונות"
ולאחר האכילה "על המחיה" אם אכלו לפחות כזית ( 27גרם).
על מה מברכים המוציא :א ם אופים בצק רגיל של פת ורק מוסיפים דברים
מלמעלה ,הברכה היא "המוציא" .לכן על פיצה ,לחם שום ,פיתות עם זעתר וכו’
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מברכים המוציא .לחם שטיגנו או בישלו אותו לאחר מכן ,אם בכל חתיכת לחם
יש כזית ( 27גרם) אז מברכים עליו המוציא ואם החתיכות קטנות ואין בהן כזית,
אז מברכים מזונות.
מתי מברכים ״המוציא״ על ״מזונות״ :אם אוכלים פת שאינה גמורה כמו עוגה,
בורקס ,רוגלך או שאר דברים אפויים בשיעור של ארבע ביצים ( 216גרם) ,הדבר
נחשב לקביעות סעודה וכאילו שאוכלים לחם ממש .לכן יש לעשות נטילת ידיים,
לברך "המוציא" ולבסוף ברכת המזון.
והדבר מצוי מאוד כשאוכלים שתי לחמניות מתוקות גדולות או בערך חמישה
בורקסים בגודל בינוני ,ואז בקלות מגיעים לשיעור הזה .לכן אדם שרוצה לאכול
למשל עוגה או בורקסים במשקל של יותר מ  216גרם צריך לעשות נטילת ידיים
ולברך על הבורקס או העוגה "המוציא" כמו כל סעודה ,ולבסוף יש לברך ברכת
המזון.
האורז הוא יוצא דופן ,שלמרות שאינו מחמשת מיני דגן מברכים עליו "בורא
מיני מזונות" כיוון שהוא מזין ,אבל לבסוף לא מברכים "על המחיה" אלא "בורא
נפשות".
ברכות על שאר מאכלים
פרי הגפן :על היין או על מיץ ענבים (טבעי שעשוי מענבים סחוטים) מברכים
"בורא פרי הגפן" לפני השתייה .אם שותים רביעית בבת אחת (שזה כ  81סמ״ק)
אז צריך לברך לאחר סיום השתייה ברכת מעין שלוש על הגפן.
פרי העץ :על פירות העץ כגון זיתים ,ענבים ,תמרים ,רימונים ,תפוחים,
תפוזים ,אגסים ,אפרסקים ,שסק ,אגוזים ,שקדים ושאר פירות הגדלים על העץ
מברכים "בורא פרי העץ" .אם אוכלים שיעור כזית ( 27גרם) בזמן של כשבע דקות
בערך אז צריך לברך ברכה אחרונה :אם הפרי הוא משבעת המינים (כמו זיתים,
תמרים ,ענבים ,תאנים ורימונים) אז צריך לברך ברכת מעין שלוש על הפירות.
בשאר הפירות יש לברך ברכת בורא נפשות.
פרי האדמה :על פירות שגדלים בשיחים או באדמה כגון עגבנייה ,מלפפון,
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אבטיח ,גזר ,פלפל ,בננה ,בוטנים ושאר פירות הארץ מברכים "בורא פרי
האדמה" .אם אוכלים שיעור כזית ( 27גרם) בזמן של כשבע דקות בערך ,אז
מברכים לבסוף ברכת בורא נפשות.
שהכול נהיה בדברו :על מוצרי חלב ,דגים ,בשר ,ביצים ,שתייה ושאר דברים
שאינם גדלים בארץ מברכים "שהכול נהיה בדברו" .וכן על דברים תעשייתיים
כמו סוכריות ,שוקולד או שאר דברים שנשתנתה צורתם מברכים "שהכול".
ולבסוף אם אכלנו שיעור כזית ( 27גרם) או שתינו שיעור רביעית ( 81סמ״ק) ,יש
לברך ברכה אחרונה "בורא נפשות".
כללים בברכות
על איזו כמות מברכים :א ין שיעור לברכה ראשונה ,ולכן על כל מאכל שנהנים
ממנו צריך לברך לפני שאוכלים ,ואפילו אם רק טועמים ממנו מעט .אבל ברכה
אחרונה היא רק אם אכלנו שיעור של כזית (  27גרם) בזמן של כשבע דקות ,או
שתינו שיעור של רביעית ( 81סמ״ק) במשקה בבת אחת ,ואם אכלנו או שתינו
פחות מכך אז לא מברכים ברכה אחרונה.
לצורך דוגמה ,אם אכלנו  15גרם ממאכל כלשהו ,ולאחר כעשר דקות אכלנו
עוד  15גרם ממנו ,אז הם לא מצטרפים יחד ולא מברכים על זה ברכה אחרונה.
כך גם אם שתינו  50סמ״ק משקה ,ולאחר הפסקה קצרה שתינו  50סמ"ק נוספים,
אז לא מברכים ברכה אחרונה .למרות שסך הכל אכלנו ושתינו יותר מהשיעור,
מכל מקום כיוון שהייתה הפסקה באמצע זה לא נחשב שאכלנו או שתינו את
השיעור הנצרך בתוך הזמן הנתון.
כמה פעמים מברכים :אם מברכים על מאכל מסוים אז פוטרים בכך את כל
המאכלים שברכתם זהה ,למשל אם מברכים "בורא פרי העץ" על אכילת ענבים,
אז אם רוצים לאכול תפוח לאחר מכן לא מברכים שוב "פרי העץ" אלא הברכה
שברכנו חלה על כל המאכלים עם ברכה זהה .וכדאי לכוון במפורש לפטור את
כל המאכלים שברכתם זהה שנרצה לאכול .אבל אם רוצים לאכול מאכל עם
ברכה שונה כמו למשל בוטנים שברכתם אדמה אז צריך לברך עליהם.
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וכל זה דווקא כשנמצאים באותו המקום ואין היסח הדעת .אבל אם יוצאים
מהבית למקום אחר ,ורוצים לאכול במקום אחר ,אז יש לברך מחדש .וכן
כשחוזרים בחזרה הביתה יש לברך שוב .וכך גם אם הולכים לישון צריך לברך
לאחר שמתעוררים ורוצים להמשיך לאכול .וכך בכל היסח הדעת יש לברך שוב.
עיקר וטפל :אם אוכלים מאכלים עם ברכות שונות ביחד ,אז צריך לברך רק
על המאכל העיקרי והמאכל הטפל נפטר בברכה הזו .כך למשל אם רוצים לאכול
קרקר עם טונה ,קורנפלקס עם חלב ,עוגה עם קצפת וכו׳ ,אז מברכים על עיקר
המאכל ואוכלים את הכל ביחד.
בדרך כלל אם אחד המאכלים הוא מזונות ,אז הוא נחשב לעיקר ,ולכן נברך על
הקרקר מזונות ונאכל יחד עם הטונה ,או שנברך על העוגה ונפטור את הקצפת.
אך כל זה רק אם אותו מאכל בא להוסיף לטעם .אם הוא נמצא לשימוש אחר ,כמו
פירורי לחם שבאים לדבק קציצות ,או תחתית של עוגת גבינה שבאה להחזיק
וכדומה ,אז הוא לא נחשב לעיקר.
נטילה לדבר שטיבולו במשקה :אם אוכלים דבר שטיבולו במשקה מאחד
המשקים יין ,דבש ,שמן זית ,חלב ,טל ,דם ,מים (וסימן לזכירה ראשי תיבות "יד
שחט דם") צריך לעשות נטילת ידיים בלי ברכה .לכן אם אוכלים פרי רטוב לאחר
ששטפנו אותו במים ,או אם רוצים לטבול תפוח בדבש וכו׳ ,אז יש לעשות נטילת
ידיים כמו לסעודה (שלוש פעמים על יד ימין ואז שלוש על שמאל) אבל בלי לברך
על הנטילה ורק אז לאכול.
לאחוז את המאכל מוכן לאכילה :לפני הברכה יש להחזיק ביד ימין את דבר
המאכל .ואם זה מאכל שלא אוחזים ביד ,אז מחזיקים את המאכל או המשקה דרך
מזלג ,כוס או כלי אחר שמתכוונים לאכול בו ואת אותו כלי אוחזים ביד ימין  .יש
כלל בברכות שמברכים "עובר לעשייתן" ,כלומר צריך לברך בדיוק לפני שעושים
את הדבר שעליו מברכים ,לא אחרי מעשה ולא הרבה לפני ,אלא מיד לפני .לכן
יש להכין את המאכל ולאחוז אותו כשהוא מוכן לאכילה ללא שום פעולה נוספת.
לכן אם צריך לקרר את הקפה בנשיפה ,לפצח את הגרעין ,לקלף את הבננה או
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לעשות שאר פעולות ,אז עושים את זה קודם לכן ורק כשהכול מוכן אז מברכים
ומיד אוכלים .ורק בברכת "המוציא" הדבר שונה מעט ,שנוהגים לברך על לחם
שלם ואז לבצוע לאחר הברכה .מיד לאחר הברכה יש להכניס מיד את המאכל
לפה ולטעום ממנו .אין לדבר או להתעסק בדברים אחרים עד לאחר שאוכלים
לפחות משהו קטן ממנו.
כוונה בברכות :צריך לכוון בברכה כמה שאפשר .לומר את הברכה במתינות
ובצורה ברורה .כדאי לחלק את הברכה לשלשה חלקים ולנסות להתרכז ולחשוב
על מה שאנו אומרים בין חלק לחלק" ,ברוך אתה השם" ,לאחר מכן "אלוקינו
מלך העולם" ,ואז את הסיום של אותה ברכה ,למשל "שהכול נהיה בדברו".
כשמזכירים את שם השם יתברך צריך לחשוב על כך שהוא היה  ,הווה ויהיה.
כשמזכירים את שם "אלוקינו" צריך לחשוב על כך שהוא תקיף ,בעל היכולת
ובעל הכוחות כולם .וכך ראוי לכוון גם בתפילה ובכל הברכות שאנו מזכירים ולא
רק בברכות הנהנין.
כבר בתחילת הברכה צריך לחשוב איזו ברכה אנו מברכים .אין להתחיל לברך
ורק לאחר מכן לחשוב מה רוצים לברך ,אלא כבר בהתחלה צריך לדעת את נוסח
הברכה ולכוון מראש לברכה המתאימה .צריך לשים לב להוציא את הברכה בפה
ולהשמיע לאוזניים (אפילו בלחש) ,ויש להשתדל ככל שאפשר לא לברך בלב.
ברכות נוספות
ברכת שהחיינו :כשרוצים לאכול פרי חדש שמצוי רק בעונה מסוימת בשנה
וכעת הגיע העונה שלו ,אז בפעם הראשונה שאוכלים את הפרי באותה שנה יש
לברך ברכת שהחיינו מלבד ברכת הפרי עצמו .אם למשל עדיין לא אכלנו אבטיח
השנה וכעת הגיעה עונת הקיץ ,אז מברכים על האבטיח "בורא פרי האדמה" ומיד
לאחר מכן "שהחיינו וקיימנו והגיענו…" ורק אז אוכלים.
גם על בגדים חדשים מברכים ברכת שהחיינו .אלא שיש לברך דווקא על
בגדים ששמחים בהם .והיום מרוב השפע הרב ,מצוי שהדברים זולים מאוד
והבגדים מצויים בשפע וכבר לא כל כך שמחים מהביגוד (בניגוד לפעם שכל בגד
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היה נחשב ליקר והיו מאוד שמחים בבגדים ,כיוון שהיו להם בגדים מעטים) .לכן
יש לברך רק בבגדים ששמחים בהם כמו למשל חליפה לגברים ,שמלה יפה
לנשים ,בגדים מיוחדים ואיכותיים ושאר דברים שבאמת שמחים בהם.
ברכות הריח :על ריח טוב שמריחים יש לברך את ברכת הריח המתאימה לפני
שמריחים .על ריח טוב הבא מסוג של עץ מברכים "בורא עצי בשמים" כגון הדס,
ציפורן ,יסמין ,אזוב ושאר עצים שנותנים ריח טוב .על ריח טוב הבא מסוג של
עשב מברכים "בורא עשבי בשמים" כגון נענע ,רודא ושאר עשבים .אם זה לא עץ
ולא עשב או שמסתפקים אז מברכים "בורא מיני בשמים" .על ריח טוב המגיע מן
הפירות מברכים "הנותן ריח טוב בפירות" כגון פירות הדר ושאר פירות הנותנים
ריח טוב.
ברכות הראיה :ישנם דברים בטבע המפעימים את האדם ועליהם נתקנו ברכות
שצריך לברך הרואה אותם .כשרואים למשל ימים או הרים גבוהים ומפליאים ,אז
מברכים "עושה מעשה בראשית" .כשרואים פיל או קוף מברכים "משנה הבריות".
כשרואים קברים של יהודים מברכים "אשר יצר אתכם בדין…" (יש נוסח ארוך
שנמצא בסידורים ובדרך כלל מופיע בכניסה לבתי עלמין) .לאחר שמברכים אחת
מהברכות האלו ,אין לברך שוב בכל פעם ופעם ,אלא רק פעם אחת בשלושים
יום.
כשרואים ברק מברכים "עושה מעשה בראשית" וכששומעים רעם מברכים
"שכוחו וגבורתו מלא עולם" .ואם הברק והרעם מגיעים ביחד יש לברך ברכה
אחת "עושה מעשה בראשית" ולכוון גם על הברק וגם על הרעם  .את הברכות
האלו צריך לברך מיד כשרואים את הברק או שומעים את הרעם  ,ואם עבר מעט
זמן אז כבר אין לברך .לאחר שכבר ברכנו אין לברך שוב על כל רעם או ברק,
אלא רק פעם אחת לכל היום .ביום למחרת אפשר לברך שוב.
כשרואים קשת מברכים "זוכר הברית ,נאמן בבריתו וקיים במאמרו" .וטוב לא
להסתכל בה יותר מדי כיוון שזה סימן שצריך היה ח״ו לבוא מבול לעולם בעקבות
החטאים של האדם ,ורק בזכות הברית שנתן השם יתברך לנח הוא לא מחריב את
העולם.
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חשיבות הברכות
צריך להבין שאדם שנזהר בברכות פותח לעצמו פתח ענק להתקרב להשם
יתברך .אדם שאומר את הברכות בכוונה זוכה להשגות עצומות .ובאמת שהדבר
מלווה את האדם לאורך כל היום ,כיוון שבכל זמן מה במשך היום ישנה ברכה
כלשהי שמברכים .ועל זה רמזה הפרשה שאמרה "מה השם אלוקיך שואל מעמך",
ודרשו חז״ל שבמקום "מה" אפשר לקרוא "מאה" ,שזה רמז למאה ברכות שחייב
אדם לברך בכל יום.
ומובן הדבר שזה קשה לברך בכוונה בכל פעם ופעם ,במיוחד כשלא רגילים
לברך ואז שוכחים ,או להפך שהדבר הופך להרגל ואז לא מכוונים היטב .אבל
ראוי לכל יהודי להרגיל עצמו מדי פעם ,גם אם שכח לברך פעמים רבות ,וגם אם
בפעמים שברך לא כיוון כלל ,מכל מקום ירגיל את עצמו לפחות לפעמים לברך
מכל הלב ובכל הכוונה.
וכאשר אדם עושה זאת ,הוא יכול להרגיש התעלות עצומה בעבודת השם.
והדבר כלל לא מסובך כמו שחושבים .כל מה שצריך לעשות הוא לקחת איזה כוס
קפה טעים או מיץ אהוב ,ואז לחשוב על איך שהשם יתברך ברא את כל העולם
והכל בשליטתו ,לחשוב על החיות שיש באותו משקה ,לחשוב על איך אותו חומר
מרווה את צימאוננו ומסב לנו עונג ,ולברך בשמחה רבה מכל הלב ,מתוך הודיה
על המאכלים והמשקים שנתן לנו להתענג עליהם ,עם חיוך בחוץ ואהבת השם
בפנים" ,ברוך אתה השם ,אלוקינו מלך העולם ,שהכול נהיה בדברו".
לאחר שעושים את זה מכל הלב ,אז פתאום מרגישים את הטעם הטוב של אותו
מאכל .האוכל נהיה טעים יותר ומרגישים שאוכלים או שותים דבר רוחני.
מתמלאים באמונה והרגשה של מילוי עצמי .פתאום מרגישים מובדלים מהבהמות
שגם הן אוכלות ושותות ,אלא שאצלנו זה בקדושה ובהתעלות רוחנית עצומה.
מומלץ לכל יהודי לנסות את הדבר לפחות מדי פעם.
השם יתברך יזכה את כולנו לברך בכוונה ולעלות את נשמותינו למקומות
גבוהים וטובים .מתוך ברכות בכוונה נזכה להעלות ניצוצות אבודים אל הקדושה
ולהביא לתיקון העולם שיביא לנו את הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.
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פרשת ראה
גודל השכר כגודל ההקרבה
התורה מצווה אותנו לתת ולעזור לאביון ,ואם הוא זקוק להלוואה (ויש
באפשרותנו) יש מצווה להלוות לו .הפרשה מזהירה אותנו לא להימנע להלוות לו את
מה שהוא צריך מתוך חשבונות שעוד מעט תגיע שנת השמיטה ואז כל החובות
יתבטלו וכך נישאר בלי הכסף שהלוונו .הפסוק אומר (דברים טו' ,י')" :נתון תתן לו…
כי בגלל הדבר הזה יברכך השם".
ולכאורה הטענה והחשבונות שאנו עושים נראים מוצדקים ,שהרי ישנם הרבה
אנשים טובי לב שמוכנים להלוות לאחרים כדי לעזור להם ,אך אם יש חשש שהכסף
לא יוחזר אז אף אחד לא ירצה לסכן את כספו .וכי יש מצווה לאבד את כספנו? זה לא
שהאדם לא רוצה לקיים את המצווה ,בתנאים מסוימים הוא דווקא ישמח לקיים
אותה ,אלא שרק כעת המצב הספציפי הזה הוא לא אופטימלי לקיום המצווה.
אך התורה אומרת לנו את ההפך ,הדרך הטובה ביותר לקיים את המצוות היא
להקריב מעצמנו .דווקא "בגלל הדבר הזה יברכך השם" ,כלומר השם יברך אותנו
דווקא בגלל שקשה לנו לתת כי אנו חוששים כיוון ששנת השמיטה מתקרבת .הברכה
מגיעה דווקא בגלל שהמצב לא קל ובכל זאת אנו מקיימים את המצווה .זה מה
שמראה שאנו מקיימים את המצווה לשם שמיים ולא סתם בגלל שיוצא לנו נוח לקיים
אותה.
כל אחד מאיתנו עובר את החשבונות האלו ,בין אם במודע ובין אם לא .ולא רק
לעניין כספים והלוואה ,אלא לכל בחירה שמגיעה לידי האדם .הכל נעשה מתוך
חישובים של מה עדיף .להסתובב עם חברים או ללמוד תורה? להתבטל או להתאמץ
לקיים מצווה כלשהי? ליהנות מתאוות ועבירות או להילחם ביצרים?
הכל נעשה בחישוב מדוקדק ואישי שכולל המון גורמים שנכנסים לחשבון :כל מה

שעברנו במהלך החיים ,כל מה שקיבלנו מהסביבה ,כל מה שאנו יודעים בשכל,
כל מה שאנו מרגישים ,מה יגידו החברים וכו' .לאחר שלקחנו את כל הגורמים
בחשבון ,אנו מגיעים להחלטה.
ישנן החלטות שנראות כגדולות ,אם לקיים מצווה או לעשות עבירה ,כמו אדם
שמחליט אם להניח תפילין או אדם שמחליט אם לאכול משהו לא כשר חס
ושלום .אבל הפרשה מתארת את ההחלטות שנראות לנו כ"קטנות" יותר .לא
מדובר על אדם רשע שכלל לא רוצה להלוות ,אלא מדובר על אדם שבדרך כלל
ירצה להלוות ורק במקרה הספציפי הזה הוא מחליט לא לעשות זאת ,רק מתוך
הסיבה הזו ששנת השמיטה מתקרבת .הוא אדם טוב שרודף אחר המצוות ומחפש
לעשות חסדים ,ורק שהוא מנסה לחשוב בהיגיון ולא רוצה להסתכן.
התורה אומרת שדווקא במקרה כזה שהניסיון קשה יותר ,הקדוש ברוך הוא
יברך אותנו אם נעמוד בו .זה בוודאי לא פשוט .גם קשה לבוא בטענות לאדם כזה
שעושה חישובים שכאלו .ולכן תיקנו לנו חז"ל את עניין הפרוזבול ,שאז השמיטה
אינה משמטת את החוב ,כיוון שהיה הכרח מצד זה שאנשים לא רצו להלוות.
מכאן מובן שזהו ניסיון קשה .אלא שלמרות הכל ,דווקא בצורה כזו אפשר לזכות
לברכה של השם יתברך.
ואמנם בוודאי שהחכם עיניו בראשו ,ואם הוא יודע באדם שמבקש ממנו
הלוואה שאינו הגון ,שלא יחזיר לו ,שישתמש בזה לדברים לא טובים וכו’ ,אז
בוודאי שהוא לא צריך להלוות לו .כל המדובר הוא על מצב שמצד כל התנאים כן
ראוי היה להלוות לאותו אדם נזקק ,ורק מצד ששנת השמיטה מתקרבת הוא נמנע.
מדד יראת השמיים של האדם
גם אנחנו אוהבים את השם יתברך ורוצים לקיים מצוות .רק העניין הוא
שלפעמים הרצון מתנגש עם דברים אחרים או שלא כל כך נוח לקיים את אותן
המצוות .אנחנו מאוד רוצים ללכת לשיעור תורה ,רק שכאשר יורד מבול בחוץ
וישנן סופות חזקות אנו מעדיפים להישאר מתחת לפוך ולשתות איזה קפה חם .זה
לא שאנחנו לא הולכים בכלל לשיעורי תורה ,זה פשוט לא מסתדר בצורה חד
פעמית .ואם כן זה נראה לא כל כך נורא .אלא שדווקא בזה נמדד האדם.
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שהרי כולם היו רוצים לשמור תורה ומצוות .כל מה שמונע מאנשים לקיים
מצוות זה הקושי שבהן ,ההתנגשות עם רצונות אחרים .אצל כל אדם זה בא לידי
ביטוי בצורה שונה ,מה שקשה לאחד יכול להיות קל לאחר ולהפך.
את מה שקל ,אנשים עושים מתוך הרגל בלי השקעה ולזה אין צורך ביראת
שמיים גדולה .לצורך משל יש הרבה יהודים שאינם אוכלים חזיר ,ומצד שני הם
עוברים על איסורים חמורים יותר בלי שום נקיפות מצפון .כי אין להם תאווה
לאכול חזיר ,אז קל להם לקיים את זה .זה לא אומר שיש להם יראת שמיים
גדולה.
ואת מה שקשה ,אנשים נוטים להזניח .כאילו שלא מוטלת עליהם החובה הזו
בכלל .הם יכולים להצהיר שהם לא "דתיים" ובכך כאילו לקבל פטור מברכה על
האוכל או שמירת שבת וכדומה .הם אפילו לא מרגישים שהם לא בסדר .הם
אומרים לעצמם שהם אנשים טובים בסך הכל ,רק שיש דברים מסוימים שקשים
עבורם לביצוע.
אלא שכאן האדם מובא למבחן .כאן הניסיון הגדול וכאן הוא נמדד .מכאן הוא
יכול לזכות לברכה ולהתקדמות למקומות טובים יותר אם יבחר בטוב ,או שהוא
יכול חס ושלום ליפול .שדווקא עכשיו שקשה ,צריך להתאמץ ולהשקיע ,להתמלא
בכוח וגבורה ולהילחם ביצר .דווקא מכאן אפשר לזכות לברכה אמתית ולגדול.
יש נשים שמשתדלות להתלבש בצורה צנועה בחוץ ,אבל אם בא אורח הביתה
בשעה מאוחרת ,אז זה כבר נהיה מסובך לטרוח ולהחליף את הפיג'מה בבגד צנוע.
או אם למשל יש אירוע שכולן מתלבשות לקראתו בצורה חושפנית ,אז זה קשה
להיות שונות מכולן .זה לא שעכשיו כל התפיסה השתנתה ,זה רק משהו חד פעמי.
כך גם קורה לפעמים שנמצאים בחו"ל או במקום רחוק ,אז רק למשך השבוע
הזה אנו מחליטים לאכול לא כשר .זה כאילו נובע מחוסר ברירה .זה לא שאנחנו
רוצים לאכול דברים אסורים בכוונה ,גם זה לא שאנחנו מזמינים חזיר ,רק לא כל
כך מקפידים על הרכיבים ששמו לנו בתוך הפיצה או על בישולי גויים שאסורים.
כך גם אנחנו רוצים לקום בבוקר מוקדם לתפילה ,אבל פשוט לפעמים אנחנו
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יוצאים עד מאוחר ואז מתעוררים אחרי שעובר זמן קריאת שמע .זה לא שביטלנו
את זה לגמרי ,זה רק לפעמים לא מסתדר.
כל הדברים האלו נשמעים לכאורה לא כל כך מהותיים ,וזה אולי אפילו נשמע
קצת קטנוני לומר שזה לא בסדר .הרי בכלליות האדם הולך בדרך טובה .הוא
משתדל בסך הכל .איך אפשר למשל לבוא בטענות על אדם ששמר כל החיים שלו
שבת ,ורק פעם אחת היה מוכרח לנסוע לשבת חתן של הבן דוד שלו? זה רק
אילוץ חד פעמי.
אבל צריך להבין שהפעם האחת הזו מעידה על כל שאר הפעמים .היא המדד.
הרי מה היה קורה אם בשבת שלאחר מכן היה שבת חתן לבן דוד אחר? ובשבת
שלאחר מכן היה בר מצווה של האחיין? אותו אדם בעצם מעיד על עצמו שהוא
שמר שבת עד עכשיו רק משום שזה הסתדר לו ,אך אם הדבר היה מתנגש עם
דברים אחרים הוא לא היה שומר אפילו שבת אחת .הוא מצהיר שכל השבתות
ששמר בכל החיים שלו היו כעין מקרה שהזדמן לו ולא מכל הלב.
כך גם כל שאר המקרים שהזכרנו וגם כל אלו שלא הזכרנו .כל אדם שרוצה
לקיים מצוות שונות או להימנע מעבירות יכול לעשות זאת לפעמים בקלות ,אך
לפעמים יתקל בקשיים שונים .אם אנו עושים זאת רק באותן פעמים שקל לנו ,אז
קיום המצווה הוא בשל הקלות והנוחות .אך אם אנו מוכנים
למסור נפש ולהקריב מעצמנו ,אז זה כבר מעיד על יראת
השמיים שלנו ,וכגודל ההקרבה כך יהיה גודל השכר.
הקדוש ברוך הוא נותן לנו הרבה ניסיונות בחיים .אותם ניסיונות מקשים עלינו
את קיום המצוות וההימנעות מעבירות .זה נראה לנו כמו משהו טורדני ולפעמים
אפילו צצות שאלות כמו "למה הקדוש ברוך הוא הוריד גשם דווקא עכשיו
כשצריך ללכת לבית הכנסת?" ,כאילו שהגשם נראה מתנגש עם הרצון של הקדוש
ברוך הוא שנלך לבית הכנסת .אלא שדווקא זה הרצון שלו ובגלל זה הוא מביא
לנו את הקשיים ,כדי שנעשה לעצמנו כמו מבחן לקבוע את מידת ההקרבה שלנו.
בוודאי שאנחנו רוצים לקיים מצוות ,כל אחד רוצה ,גם היהודי הרחוק ביותר
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מתורה ומצוות היה מקיים אותן אם זה לא היה מצריך ממנו שום הקרבה .אבל
השאלה היא עד כמה אנחנו רוצים לקיים אותן .דווקא כאשר אנחנו מקריבים
מעצמנו ועומדים בניסיון ,אז השם יתברך מברך אותנו .פתאום אנחנו מקבלים
סיעתא דשמייא בכל מיני דברים ,שהרי כבר אין צורך בניסיון כי עברנו אותו
בהצלחה .פתאום יש לנו כוחות חדשים שלא היו לנו לפני כן .פתאום נגלה לנו
עולם חדש של יראת שמיים גדולה יותר וכן גם ניסיונות חדשים .וכך אפשר
להתעלות עוד ועוד ,לעשות בירורים ולזכך את עצמנו.
שנזכה לקיים את המצוות גם כשקשה לקיים אותן ,ועל ידי זה נתברך מהקדוש
ברוך הוא שיזכה אותנו לשפע רוחני וגשמי וימלא כל צרכינו לטובה.

הברכה והקללה נמצאות בידיים שלנו
בפסוקים הראשונים של הפרשה אנו מגלים שהקדוש ברוך הוא העביר את
הברכה והקללה לידינו .הוא מזהיר אותנו שמעתה והלאה אנחנו האחראים
למתרחש בחיינו .אם נשמע אל המצוות נביא בכך את הברכה לחיינו ,ואם לא
נשמע אז חס ושלום נביא את הקללה .מה שלא יהיה ,זה אנחנו אלו שמביאים את
מה שאנו מקבלים ואין לנו אף אחד אחר להאשים ,הכל תלוי בדרך בה בחרנו.
לא פעם אנו מתרעמים וכועסים על הקדוש ברוך הוא על המצב בו אנו נמצאים
ועל כל הדברים שלא מסתדרים בחיינו .אבל האם בדקנו את עצמנו לפני כן?
האם אנחנו נהגנו כשורה וקיימנו את כל המצוות המוטלות עלינו?
אדם שיכניס את ידו לשקע חשמלי ויתחשמל בוודאי לא יוכל לבוא בטענות
לאף אחד .הרי ידוע שבשקע ישנו זרם חשמלי שיכול להועיל אם משתמשים בו על
פי ההוראות ,ויכול להזיק אם נעשה אתו דברים על דעת עצמנו .גם כוח המשיכה
משמש אותנו לצורך ,אך אם אדם יקפוץ מהמרפסת ,שלא יצפה שיעשו לו נס כדי
להציל אותו .כך גם השם יתברך נתן לנו את התורה והמצוות ,והוא מזהיר אותנו
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לנהוג בהם כראוי .אם נקיים אותן ,נוכל לזכות לברכה עצומה ברוחניות
ובגשמיות .אך אם לא נשמע למצוות ונעשה דברים על דעת עצמנו ,אנו בעצמנו
אחראים לכל נזק שייגרם מכך .בכלל לא שייך לבוא בטענות לקדוש ברוך הוא.
ויוצא שהברכה והקללה נעשו מעין טבע .שכמו שלאש יש כוח לשרוף אם
משתמשים בה בצורה לא טובה ,כך גם לקלקולים רוחניים יש כוח להזיק .ואמנם
את הדברים החומריים אנו מצליחים לתפוס ולהגדיר ואז יודעים שיש קשר של
סיבה ותוצאה ,אבל את הדברים הרוחניים קשה לנו לתפוס ואז אנו חושבים
שנוכל לעשות מה שנרצה ,והשם כבר יסלח לנו.
אדם חושב שעניין הבחירה בין טוב לרע זה דבר אחד ,והתוצאה של זה היא
משהו אחר לגמרי .שכאילו אם אדם מחלל שבת למשל ואז מגיעים עליו ייסורים,
אז נתפס אצלו שכאילו השם רוצה "לנקום" בו או לעשות לו "דווקא" .אבל הדבר
דומה לאדם שקופץ לתוך האש ואז מתבכיין לכולם שהאש שורפת אותו .הוא
בוכה לכולם שהוא בסך הכל קפץ לאש ,וכי זו סיבה להתנהג באכזריות כזו
ולעשות לו כוויות בכל הגוף?
אלא שמובן לכולם שהשם יתברך חקק חוקים בטבע .ואז לא שייך להתנהג
בצורה לא אחראית ולחשוב שיהיה בסדר .אדם מועד לעולם ועליו להיות זהיר
במעשיו .ללמוד היטב את הכללים ולדעת כיצד להתרחק מסכנה .האש שורפת
ולכן צריך להתרחק ממנה .ובאותה צורה העבירות שורפות ומזיקות וצריך
להתרחק מהן.
ואנשים בטוחים שהשם יסלח להם ,שיהיה בסדר וכו’ .אבל השם יתברך חקק
בטבע שהעבירה תזיק .אי אפשר להתעלם מזה .זה כמו להיכנס לשדה מוקשים או
לקפוץ מגג של בנין .אל תבוא בטענות אל השם יתברך שמקפיד ולא סולח ,אלא
תבוא בטענות רק אל עצמך שהתרשלת וזלזלת.
פעמים רבות נראה לנו שהדברים שאנו לא יודעים לא יכולים להזיק לנו .אבל
כמו שמובן לנו שכוח המשיכה לא ישתנה בשבילנו גם אם לא נלמד עליו ,והזרם
החשמלי יכול לחשמל גם מישהו שלא מבין כלום בחשמל ולא עשה שום דבר
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בכוונה ,כך צריך להבין שחוקי העולם נקבעו וכעת מוטלת עלינו החובה לחקור
ולהכיר אותם .זה לא משנה אם הדברים נעשים בטעות או מחוסר ידיעה ,כי זה
הטבע שנקבע להם.
ואמנם הקדוש ברוך הוא בוודאי מרחם ,ולא בא בטרוניה עם בריותיו .כך שכל
אדם נידון על פי מעשיו ,בהתאם לתכונות הנפש שנתנו בו ,לכוחות הטוב והרע
שהיו בו ,לסביבה שגדל בה וכו’ .אלא שכל זה לעניין מה שהאדם נידון על
המעשים לתת דין וחשבון .אבל חוקי הטבע עצמם כבר פועלים בעולם וכעת כל
פעולה רוחנית או גשמית שהאדם עושה גוררת אחריה השלכות רבות.
ולמשל אם אדם הלך ושרף פרדס .אז קודם כל יש את הטבע ,שהעצים נשרפו
וכעת כל הפירות נאבדו ,הכל נהיה שחור וכו’ .כל אלו נובעים מחוקי הטבע.
לאחר מכן אותו אדם גם ייתן דין וחשבון .שיתבעו אותו בבית הדין ואז הוא יצטרך
לשלם .ואז באמת הוא יכול לומר שהוא עשה זאת בטעות ,שלא התכוון ,שהיה
אנוס ,שלא ידע שייגרם מכך נזק וכו’ .ואמנם יכולים לרחם עליו ולפסוק את דינו
על פי המצב ,אבל הטבע עצמו לא משתנה .העצים יישארו שרופים והפירות לא
יחזרו גם אם אותו אדם לא ידע ,לא התכוון ולא רצה לגרום נזק .כי זה טבע.
וכך גם בעניינים רוחניים .חז"ל מלמדים אותנו שאדם שפועל מצווה בורא
מלאך טוב .ולהבדיל אדם שעושה עבירות בורא מזיקים .הוא לא רואה אותם,
אבל הם קיימים .ואז אותו אדם יכול להתלונן שזה לא מגיע לו ,אבל זה בכלל לא
קשור .זה לא משנה אם עשה בכוונה או לא ,אם ידע או לא ידע ,זו מציאות .זה לא
קשור לשכר ועונש ,זה קשור לברכה וקללה שבאות בדרך הטבע על פי המצוות
והעבירות שהאדם עושה.
הקדוש ברוך הוא הוריד לנו את הברכה והקללה ,הביא לנו את התורה
הקדושה ונתן לנו את החוקים והכללים .מאותו הרגע הכל מתנהל על פי הבחירה
שלנו .אדם שנותן לעצמו מכה בראש לא יכול להאשים אחרים ולהתלונן שכואב
לו .כי הוא זה שגרם לעצמו את הנזק .כך אדם שעובר על איסור כלשהו לא יכול
להאשים אף אחד בצרות שהוא מביא על עצמו.
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לא מחכים בשמיים שאדם יעשה עבירה כדי להעניש אותו ,לענות אותו וללמד
אותו לקח ,אלא שאם הוא עושה עבירה הוא מפעיל את חוקי הבריאה הטבעיים
שהשם חקק שמביאים עליו חס ושלום דברים לא טובים .כמו שאף אחד לא
מאשים את אנשי חברת החשמל בזרם החשמלי בשקע ,אלא מאשימים את אותו
אדם עצמו שלא למד ונזהר ,כך אי אפשר להאשים אף אחד בטעויות הרוחניות
שלנו.
כולנו חושבים לפעמים שזה לא נורא אם נעשה עבירה קטנה פה ואיסור קטן
שם ,הרי השם יתברך רחום וחנון והוא בוודאי יסלח לנו וירחם עלינו .אז אמנם
בוודאי שהשם רחום וחנון ומרבה לסלוח ,אך כמו שלא נצפה שהשם יציל אותנו
אם נקפוץ מהגג ,אלא נשתדל לשמור על עצמנו ,כך גם כאן אין למה לצפות ,אלא
שצריך לבחור את הבחירות הנכונות ולהישמר .עצם עבירת העבירה היא הגורם
לנזק שאנו מקבלים .זה לא נקמה של הקדוש ברוך הוא ,אלא מהלך אוטומטי
וטבעי שהשם חקק בבריאה.
כך גם לצד השני ,אדם שיקיים מצוות ימשוך על עצמו ברכה באופן אוטומטי.
כל מצווה תביא לו יותר ברכה ותהפוך אותו למזוכך יותר .ככל שידבק בדרך
התורה והמצוות ויתקרב אל השם יתברך ,כך יביא לעצמו שפע עצום יותר .הכל
עניין של בחירה .על פי הבחירה שלנו נקבעת המציאות של מחר.
השם יתברך יזכה אותנו להפנים את הדברים ,לבחור את הבחירות הנכונות
ולהביא על ידיהן לחיינו שפע גדול ,שמחה ,ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו.

האכילה חודרת אל הנפש
פרשת "ראה" מביאה את איסור אכילת הדם ומציינת את הסיבה לכך" :כי הדם
הוא הנפש" (דברים יב' ,פסוק כג') .אבל עדיין צריך לברר מה עומד מאחורי
הסיבה הזו ומה בכלל הבעיה בכך שהדם הוא הנפש .הרי אם רוצים לומר לנו
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שנפש הבהמה חשובה כל כך שהתורה חסה עליה שלא נאכל אותה ,אז מדוע
התורה התירה לשחוט?
אם "הדם הוא הנפש" ולכן ישנו משהו לא מוסרי באכילת נפש הבהמה ,אז
צריך היה לאסור כל שחיטת בהמה ,כי גם אם לא נאכל את הדם ,בכל אופן
לכאורה רצחנו את נפש הבהמה בעצם מעשה השחיטה ומה ההבדל כעת אם
נאכל את הנפש לאחר השחיטה או שנשליך את אותה הנפש לאדמה? מעבר לזה,
לאחר השחיטה הבהמה מתה ולא מרגישה דבר ,אז מה זה בעצם משנה אם אכלנו
את הבשר שלה או שאכלנו את הדם שלה?
לכן מובן הדבר שעניין איסור אכילת הדם הוא בשבילנו ולתועלתנו ,ללא קשר
לבהמה עצמה .מכיוון שהדם הוא הנפש ,אז גם לאחר השחיטה ישנה בחינה
מסוימת של נפש הבהמה בתוך אותו דם .לכן אדם שאוכל דם של בהמה מזיק
לעצמו בכך שהוא מכניס את נפש הבהמה לתוכו.
אדם שאוכל נפש של בהמה מקשר את הנפש שלו עם אותה נפש בהמה וכך
הופך להיות דומה יותר לבהמה ופחות לאדם .על זה התורה מזהירה אותנו מאוד
"רק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש" .צריך מאוד להתחזק במצווה הזו
כדי שלא נזיק לעצמנו.
אבל אם נחשוב על הדברים ,הרי שהדם הוא דבר שדוחה אותנו .מי ירצה
לאכול דם של בהמה שנשחטה? מה כל כך מפתה באכילת דם? לכן התורה
לכאורה יכולה לוותר על הציווי הזה ,שהרי אף אחד לא ירצה לאכול את הדם גם
מבלי שהתורה תאסור זאת.
אבל אנחנו רואים שלא רק שהתורה מציינת את האיסור בין מצוות התורה,
אלא שהיא גם מזהירה אותנו להיות חזקים לקיים את המצווה ,כאילו שזה דבר
ממש קשה לביצוע שצריך להתאמץ בשבילו .אז צריך להבין מה בעצם כל כך
קשה במניעה מאכילת דם שאנחנו צריכים להיות חזקים לשם כך?
המשך הפסוק עונה על כך" :כי הדם הוא הנפש" .בגלל שנפש הבהמה מצויה
בדם ,משהו שם קורא לנו בצורה לא מובנת .ישנו משהו מיוחד בנפש ,שיש בזה
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מעין רוחניות .אמנם זהו סוג גרוע וירוד של רוחניות ,אבל מכל מקום יש בזה חיות
כלשהי שמושכת אותנו.
לכן התורה מתארת את כל עניין אכילת הבשר כ"תאווה" .הרי אם נלך לרפת
ונפגוש שם פרות ,הריח והלכלוך רק יגרמו לנו לרצות להיות צמחוניים .מצד
ההיגיון מי בכלל ירצה לרצוח בהמה ולאכול את הגווייה שלה? וכי זה נשמע דבר
כל כך מפתה לאכול גוויה של בהמה?
אך המלה 'תאווה' מייצגת רצון לא מוסבר ללא כל היגיון .על פי שכל זה לא
מובן ,אבל משהו בתוכנו מנטרל את השכל ורק מביא לנו משיכה לזה שמלווה
במחשבות על סטייק עסיסי .זה נקרא 'תאווה' .לא משנה כמה נחשוב בצורה
הגיונית שאנו נגעלים מאותה גוויה של בהמה ,יצר הרע חזק ומנטרל את כל
ההיגיון שבעולם .הנפש נמשכת לשם.
הרוחניות שבאוכל
כדי להבין טוב יותר את המשך הדברים ,נקדים הקדמה
קצרה שתבאר לנו כמה דברים יסודיים בקשר למזון שלנו.
ידוע שאבני הבנין של הגוף הם החומרים המתפרקים מתוך המזון שאנו אוכלים.
אך בנוסף ,ישנן גם אבני בניין רוחניות בתוך המזון שאותן לא ניתן לראות עם
מכשירים שמודדים דברים חומריים .אותן אבני בניין בונות את הנפש שבתוכנו.
כמו שהחומרים הגשמיים שבאוכל בונים את הגוף הגשמי ,כך החומרים
הרוחניים שבאוכל בונים את הרוחניות שבתוכנו .החומר שבאוכל הופך להיות
חלק מהגוף והרוח שבו הופכת להיות חלק מהנפש.
היהדות לא רוצה שנתנזר ,אך מצד שני שגם לא נחייה בהוללות .שני הצדדים
האלו אינם טובים לאדם ולהתפתחות הרוחנית שלו .היהדות מצווה אותנו להיות
קדושים ,כלומר לקחת את הדברים החומריים ולהפוך אותם לרוחניים .להתעלות
דרך הגשמיות .לקחת את אותה גשמיות זולה וירודה ולהפוך אותה לרוחניות
וקודש.
לקחת את היין שמביא לשכרות ולעוונות מרובים ומייצג את שיא התאווה
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הגשמית ,ולעשות אתו קידוש בשבת .לקחת את התאווה הגשמית בין בני זוג
ולהפוך אותה ל"נישואין" שמהם ניתן להינשא גבוה ולצמוח .לקחת את התאווה
לעושר ויופי ולבנות בית מקדש מפואר להשם יתברך ולפרנס עניים במצוות
צדקה .כך צריך לקחת את כל התאוות הגשמיות וכל הדברים החומריים הירודים
ולהכניס בהם קדושה ורוחניות ,ובכך אנו מעלים את העולם למקום טוב יותר
ועושים תיקונים גדולים.
המלאכים אינם צריכים אכילה ושתייה ולא זקוקים לשום דבר גשמי .לכאורה,
אם זו הדרך הטובה ,אז השם יתברך היה יכול לברוא את כולם מלאכים והיה
"חוסך" את כל בריאת העולם .אבל יש עניין גדול בירידה לעולם גשמי שממנו
אפשר להתעלות גבוה יותר .מי שמתקן את נשמתו בצורה טובה יכול להגיע
למקומות גבוהים יותר מהמלאכים .המלאכים משמשים אותנו ונבראו לצורכנו.
כי האדם יכול לעשות את התיקון הגבוה ביותר ,לקחת את הדברים הירודים
והגשמיים ולהפוך אותם לקודש ורוחניות.
המזון שאנו אוכלים מכיל ניצוצות קדושה ,כלומר מעין כוחות רוחניים
שכלואים בתוך המזון .לכן כל אדם מתאווה לסוגי מאכלים שונים ,שהרי כל אחד
נמשך לניצוצות הקשורים לנשמתו ורוצה להתחבר אליהם.
הרוחניות שנמצאת בצומח גבוהה יותר מזו המצויה בדומם ,אך זו המצויה
בבעלי החיים היא הגבוהה ביותר .את ניצוצות הקדושה אפשר להעלות ובכך
להתעלות איתם ,אך מצד שני ישנה גם אפשרות הפוכה שעלולה לקלקל.
אם אדם מכניס רוחניות במזון שלו בכך שהוא מברך לפני ואחרי ,אוכל לצורך
עבודת הבורא ,לשם מצווה ,לסעודת שבת וכו' ,אותו אדם מעלה באכילתו את
ניצוצות הקדושה למקום גבוה יותר וגם הוא עולה איתם.
אך אם אדם אוכל כמו בהמה כי זה מה שהבטן שלו מכתיבה מתוך הוללות,
זולל וסובא ,לא מברך ולא מכניס רוחניות לאוכל ,הוא מקלקל ומוריד את אותם
ניצוצות .כל אדם על פי דרגתו ,על פי כוונותיו ועל פי המקום הרוחני שלו ,קובע
אם יעלה או יוריד את אותם ניצוצות רוחניים ועד כמה גבוה הם יגיעו.
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ככל שהמזון לקוח ממקום גבוה יותר ,כך ההשפעה היא גדולה יותר .לכן מזון
הלקוח מהחי הוא זה שיכול להעלות אותנו למקומות הגבוהים ביותר (כמו אכילת
בשר בשבת ויום טוב ,קרבנות וכו') ,הרבה יותר ממזון שמקורו מהצומח .אך מצד
שני הוא עלול גם להוריד אותנו חס ושלום ולקלקל בצורה גדולה .הכל תלוי
בקדושה שאנו מכניסים לאותו מזון.
לכן התורה מביאה לנו (גם זה מופיע בפרשה זו) את סוגי בעלי החיים שניתן
לאכול ואת אלו שלא .כי במזון החי יש מזון שהוא אסור כמו אסיר ,ולכן אין לנו
את הכוחות לשחרר את ניצוצות הקדושה שבתוכו ולכן אכילה כזו יכולה רק
להזיק .ויש מזון שהוא מותר ,כלומר שהתירו אותו ממאסר וכעת יש לנו את
האפשרות לשחרר ולהעלות את ניצוצות הקדושה שבו.
לכן התורה מביאה גם את איסור בשר וחלב (גם זה אצלנו בפרשה) או איסורים
רבים נוספים הנוגעים דווקא לבשר כמו איסור הדם עליו אנחנו מדברים .כי בכל
אלו בעיקר יש את עניין הרוחניות שנכנסת לתוכנו ומשפיעה ממש.
רבותינו מלמדים אותנו שהאוכל עלול להזיק מאוד ולטמטם את הלב .מתוך
מאכלים לא כשרים ,לב האדם הופך לאטום .כשהלב נאטם האדם הופך לגס
ופתאום קשה לו הרבה יותר להתחבר לדברי תורה ,להתחבר למצוות ולהתחבר
לקדוש ברוך הוא.
הוא יכול לשמוע שיעורי תורה ולנסות לקיים מצוות ,אבל הוא לא ירגיש את
הריגוש הרוחני שבדבר ,כי הוא טמטם את הלב שלו והכניס לעצמו נפש של
בהמה .כמו שבהמה לא מתרגשת מדברי תורה ,כך גם הוא לא ירגיש משיכה לזה.
כמובן שכל זה רק במידה מסוימת ,שהרי תמיד מצויים אצלו גם כוחות נפש מהצד
הטוב ויש לו נשמה אלוקית בתוכו ,רק שיהיה עליו להתאמץ הרבה יותר כדי
להתחבר ולהרגיש.
אבני המזון הרוחניות שהאדם מכניס לתוכו בונות את הנפש .בהתאם לרוחניות
אותה הוא מכניס למזון שאותו הוא אוכל כך הוא בונה ומעצב את הנפש הפנימית
שלו.
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כעת נחזור לאיסור אכילת הדם ונוכל להבין את הדבר .התורה אומרת "הדם
הוא הנפש" ,כלומר הדם של אותה בהמה מכיל את מהות הנפש שלה .נפש
הבהמה זה דבר ירוד ,שהרי הבהמה מתאווה לדברים חומריים ורוצה כל היום רק
אוכל ותאוות .על אדם חסר מוסריות אומרים שהוא מתנהג כמו "בהמה" .ואולי
בגלל זה כשמדמיינים אדם כועס או בעל תאווה הוא הופך להיות אדום כמו דם.
כי הצבע האדום של הדם מייצג את התאוות.
כשאדם אוכל את דם הבהמה ,יוצא שמבחינה רוחנית הוא אוכל את תמצית
הנפש הבהמית שלה ומכניס אותה להתערבב עם נפשו ,ובכך הוא בעצמו הופך
להיות כמו בהמה .לבו הופך לאטום וקשה לו יותר להתחבר לדברים רוחניים ,כי
הוא מעצב לעצמו נפש של בהמה .כל מה שמעניין אותו זה תאוות ירודות
ומבחינתו אין שום משמעות לדברים רוחניים ועמוקים .יוצא שהוא מתחבר
לניצוצות הרוחניים בנפש הבהמה ובכך מערבב את הנפש האלוקית הזכה
שבתוכו עם נפש של בהמה גשמית.
לכן התורה מתירה לנו לשחוט ולאכול בהמות (כמובן שעל פי דרכי ההיתר
המובאים בהלכה) כדי שנתחבר לניצוצות הקדושה הכלואים בתוך אותה בהמה
שאותם אנו יכולים להעלות וכך נתקדש ביחד איתם .אך התורה אוסרת לאכול
את הדם כי הדם הוא הנפש של הבהמה ואם נאכל אותו נתחבר לאותם כוחות
בהמיים שמהם אנו מנסים להתרחק .אנו בוודאי לא רוצים נפש בהמה בתוכנו.
הבשר מכיל אבני בניין רוחניות שיכולות להועיל ולהעלות אותנו (הכל כמובן
תלוי ברמת הקדושה בה אנו אוכלים את המזון) ולכן הוא מותר ,אך הדם מכיל
את נפש הבהמה שמכילה את התאוות ולכן אסור לנו להתחבר לזה.
נפשו של אדם קצה בדם ולכן סתם כך בצורה רגילה אין לנו אפילו יצר רע כזה
שמושך אותנו לאכול דם .אך עם זאת ,יש בנו תאווה של החלק הנמוך של הנפש
שלנו שנמשך לדברים בהמיים לא מובנים ,וכמו שמחפשים לקנות את הבשר
האדום ביותר ,כי זה מביא ליותר תאווה ונראה מושך .ובעיקר כאשר ישנו משהו
אסור ,הוא נראה מפתה עוד יותר.
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אותם ניצוצות רוחניים כלואים של נפש הבהמה קוראים לנו ומושכים אותנו
אליהם ,אלא שהם אסורים (כלואים כמו אסירים) בצורה חזקה כל כך שאין
באפשרותנו לשחרר ולהעלות אותם .זה כמו שאדם שאינו יודע לשחות ינסה
לקפוץ לים להציל מישהו שטובע .לא רק שהוא לא יוכל להציל אותו ,אלא שהוא
עצמו גם יטבע ביחד אתו .אם נתפתה וניכנע אנו עלולים להביא אותם ואותנו
למקום נמוך ושפל ולכן אסור לנו להתקרב לזה בכלל.
הדרך שנתנה לנו לתקן היא לאכול את הדברים המותרים ,את בשר הבהמה
וכדומה ,שאם נאכל את אלו בקדושה ובטהרה ,אז נוכל להועיל .לכן יש להקפיד
לברך על האכילה ,להשתדל לכוון לשם שמיים ,להעלות ניצוצות קדושה
שנמצאים באוכל ,להשתדל לאכול בזמנים ראויים יותר כמו שבתות וימים טובים
וכו’ .לנסות לתקן כמה שיותר ,אבל רק את הדברים המותרים ,כי בדברים
האסורים אין לנו שום עסק ואין לנו אפשרות לתקן.
לכן התורה מזהירה אותנו להיות חזקים" ,רק חזק לבלתי אכול הדם" .לא בגלל
שהדם כל כך מגרה וטעים ,אלא בגלל התאווה הלא מוסברת מתוך הניצוצות
הרוחניים שמושכים אותנו .כיוון שאין לנו אפשרות להתעסק עם ניצוצות רוחניים
במקומות כאלו ולתקן ,ואם ננסה ייצא מזה רק קלקול.
השם יתברך יזכה אותנו לשחרר ולהעלות מתוך הגשמיות ניצוצות קדושה
רוחניים ,לאכול בקדושה ,להעלות ולהתעלות עם המזון שאנו אוכלים ולהיות
חזקים אל מול תאוות העולם .בכך נפתח את הלב שלנו להתחבר לתורה ולקדוש
ברוך הוא.

הטומאה מדבקת
התורה מביאה את ההלכות הקשורות לעיר הנידחת .אם באו אנשים והדיחו
את אנשי עירם לעבוד עבודה זרה ,צריך להחרים את העיר ולשרוף אותה .אז
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אפשר להבין שלאותם אנשים שעבדו עבודה זרה מגיע עונש מוות ,שהרי עבודה
זרה היא משלוש העבירות של ייהרג ואל יעבור.
אבל קשה להבין מה חטאו הבהמות? קשה להבין מדוע צריך לקבץ
את כל השלל ולשרוף אותו באש? למה לא להשתמש בו לקדושה?
למה לא לחלק לצדקה לעניים? למה לא לקחת את הטומאה ולטהר
אותה וכך להפוך אותה למשהו טוב?
הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם" (דברים יג׳,
פסוק יז׳) .אסור ליהנות משום דבר שם .לאחר שאותם דברים היו נגועים וקרובים
לעבודה זרה ,אסור להשתמש בהם .לא יכולה לצאת שום תועלת מדבר שצמח
במקום של עבודה זרה .אותה עיר נידחת היא מדבקת .כמו מחלה מדבקת שכל מי
שמתקרב עלול בקלות להיפגע .זה לא אדם אחד או שניים שהתחילו לעבוד
עבודה זרה ,אלא הדביקו את כל העיר במחלה הזו .לכן אסור להתקרב לשום דבר
שם ,כי הכל מדבק.
לא לחינם מוזכרים בפרשה בעלי החיים הטהורים והטמאים .בעלי חיים
טהורים הם כאלו שניתן לתקן אותם ולהעלות מתוכם ניצוצות קדושה .את זה
אפשר לבצע אם אוכלים בקדושה ,אם מברכים לפני ואחרי האכילה ,אם אוכלים
לשם שמירה וחיזוק הגוף כדי לעבוד את השם ולא לשם התאווה ,אם מכוונים
כוונות שונות ,אם אוכלים בסעודות מצווה או בשבת וכו׳ .ככל שהאכילה נעשית
בקדושה ,אפשר להעלות את הניצוצות שבתוך האוכל למקומות גבוהים יותר
ולהתעלות איתם.
ישנם ניצוצות שכלואים בתוך המאכלים וקל יחסית לשחרר אותם ולהעלות
אותם ,גם ללא כוונות גדולות .מספיק לברך על האוכל וכך אנו מעלים ניצוצות
ומתקנים במידה מסוימת את נשמתנו .ישנם ניצוצות שקשה יותר להעלות אבל זה
אפשרי אם למשל נאכל אותם בשבת או שאיזה צדיק יכוון כוונות שונות וכו׳.
אבל אצל בעלי החיים הטמאים אין אפשרות להעלות ניצוצות בדרכים רגילות.
אין לנו את הכוח לשחרר את הניצוצות האלו ולהעלות אותם ,ואם בכל זאת
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ננסה ,גם אם נעשה זאת לשם שמיים ,בקדושה מופלאה ועם כל הכוונות
האפשריות ,רק נפגום עוד יותר ונעשה נזקים .אמנם מבחוץ הם נראים בעלי חיים
רגילים ,אבל התורה מצווה עלינו להבדיל בין הטמא ובין הטהור ,כי בפנים
מבחינה רוחנית הם שונים לגמרי.
כך לעניין עבודה זרה .דבר שקשור לעבודה זרה הוא חסר תיקון מבחינתנו .אין
לנו את הכוח והכלים להעלות ממנו ניצוצות קדושה ולטהר אותו .ישנם דברים
שאפשר לתקן ,ישנם דברים טמאים שאפשר לטהר ,אבל בעיר הנידחת יש רמה
כל כך גדולה של טומאה ,שאין לנו אפשרות לתקן את הדבר .זה מעבר ליכולת
של האדם ולא משנה כמה הוא יתאמץ לשם כך .לכן אם בכל זאת נחליט
להשתמש בשלל בניגוד לצו האלוקי ,אנו עלולים לחשוב שאנו עושים דבר טוב,
אבל שום טוב לא יכול לצאת מזה ואנו רק מקלקלים בכך.
צריך לדעת שישנם דברים טמאים שקשה מאוד לתקן אותם .ישנם דברים שרק
צדיקים גדולים ,קדושים וטהורים יכולים להתמודד איתם ,ואם אדם פשוט ינסה
את מזלו הוא יזיק לעצמו .וישנם דברים כל כך טמאים שאפילו הצדיקים הגדולים
לא יכולים להתמודד איתם מרוב הטומאה שבהם .ככל שהטומאה היא גדולה
יותר ,כך התיקון הוא קשה יותר.
אלא שלא זו בלבד שאנו לא מתקנים ,אלא שככל שאנו מתקרבים לאותם
דברים טמאים אנו מטמאים בכך את עצמנו .ממש כמו מחלה מדבקת .שלפעמים
המחלה כל כך קשה וחשוכת מרפא ,שלא רק שאין אפשרות לטפל בחולה ,אלא
שגם צריך לבודד אותו משאר העולם ולא להתקרב אליו כלל כדי שלא ידביק
אחרים .מכאן נבין שכאשר אנו רואים שמסביבנו הטומאה גדולה ,עלינו להתרחק
משם מיד כדי לא להידבק.
לפעמים אנו נתקלים במצבים לא רצויים כל כך .פתאום מוצאים את עצמנו
במקום מלא בחטאים ,בסביבה לא טובה או בקשרים עם אנשים שמשפיעים עלינו
לרעה .צריך לדעת שעלינו לעשות מאמץ לברוח משם מיד .כל רגע שנישאר שם
יגרום לנו חס ושלום לשאוב מהטומאה ולהרחיק את הסיכוי להימלט .כך קרה עם
אשת לוט שהביטה לאחור והפכה לנציב מלח ,לאחר שהמלאך האיץ בהם לצאת
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מהר ככל האפשר מסדום כדי לא להישאב לטומאה.
כמובן שלא כל מצב הוא כזה ,כי אם יש אווירה רחוקה מתורה או אנשים שלא
כל כך מכירים את עולם המצוות ,אז כמובן שאפשר להשפיע עליהם ולחזק את
האווירה .אם יש כמה חברים רחוקים אז אפשר להשמיע להם דברי תורה ולקחת
אותם לשיעורים .אם הקרובים לנו לא יודעים כל כך טוב הלכות ,אז כדאי ללמד
אותם .אם יש לנו אפשרות להשפיע ולשמור על עצמנו ,אז כמובן שזה טוב
להעלות את הסביבה שלנו ביחד איתנו.
אבל צריך להכיר ביכולות שלנו ולדעת מתי לברוח .כי אם כוח ההשפעה של
אותה סביבה חזק יותר משלנו ,אם אנו בסביבה שמזלזלת בתורה ,מבזה רבנים
ומחטיאה ,אז הדבר נחשב כמו כת לצים שצריך להתרחק משם לפני שנידבק.
אם למשל ישנו אירוע עם ריקודים מעורבים ,אז בוודאי שאסור ללכת לשם .כי
גם אם נאמר קצת דברי תורה על השולחן ,זה לא יכפר על המראות הלא טובים
והחטאים שאנו עלולים לצבור חס ושלום .העוונות הרבה יותר גדולים מהתועלת
שיכולה אולי לצמוח מזה .אם כולם הולכים למסעדה לא כשרה ,אז זה חילול
השם ללכת לשם גם אם רק נשב שם בלי להזמין שום דבר .צריך לבדוק היטב את
המקום בו אנו נמצאים ולכוון את הדברים בדרך התורה הקדושה ,כי אחרת חס
ושלום אפשר להידבק.
מעבר לסביבה ,גם לדומם יש השפעה וגם הוא עלול לדבק ,כמו אותו שלל
שצריך לשרוף ולא ליהנות ממנו בעיר הנידחת .לפעמים ישנו רכוש בעייתי שעבר
דברים לא טובים ,אם זה רכוש גנוב ,רכוש שעבר בידיים לא טובות וכו׳ .כך גם
כסף שעבר בידיים לא טובות או שבא מהטומאה .כל אלו עלולים להיות מפתים
מאוד ,אבל רק להזיק בסופו של דבר .לכן עושים חנוכת בית ,כדי לחנוך את
הבלוקים והבלטות שיספגו דברי תורה .לכן כדאי לצבוע בית שגרו בו אנשים
רחוקים מתורה ,כיוון שהקירות ספגו דברים לא טובים וכעת צריך לטהר ולחדש
אותם.
אנשים חושבים לעצמם שאם הם יעבדו בשבת הם יקבלו שכר כפול .חושבים
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שאם אפשר להשיג כסף קל מהונאה ,שקרים ועקיצות אז זה ישפר את חייהם.
חושבים שאם יעלימו עין וייקחו כסף שבא ממקומות מפוקפקים או מגורמים
שמתעסקים בטומאה אז זה יועיל להם .אבל כל אלו רק נראים מבחוץ כמועילים
בעוד שבפועל הם מרוקנים אותנו .הם מדביקים אותנו בטומאה ומוציאים מאיתנו
את הברכה .זה כמו כסף מקולל שלא יכול לצאת ממנו טוב .עדיף להרוויח מעט
כסף נקי ,ישר ומבורך ,מאשר להרוויח הרבה מאוד כסף שיביא חס ושלום קללה.
ישנם סיפורים רבים על גדולי ישראל שהציעו להם סכומי כסף גדולים עבור
ישיבות ותלמודי תורה ובכל זאת סירבו לקבלם .לאחר זמן מה התגלה שאותם
כספים היו של מיסיונרים עובדי עבודה זרה שרוצים להכניס את הנצרות חס
ושלום לתוך העם היהודי.
אילו אותן ישיבות היו מקבלים את הכסף ,אז אמנם הם היו יכולים לפאר את
הישיבה יותר ולקלוט יותר תלמידים לשם ,מבחוץ זה היה נראה כאילו הישיבה
גדלה ומתפארת .אבל אז פתאום היו תלמידים שנושרים ,אחרים שקצת מתקשים
בלימוד ,אולי אפילו כאלו שעוברים להם מחשבות כפירה מפעם לפעם .אף אחד
לא היה מבין מהיכן זה הגיע ולמה זה קרה .אף אחד לא היה מנחש שאותו ספר
גמרא קדוש נקנה מכסף של עבודה זרה ולכן קשה ללמוד מתוכו בצורה נקייה.
אדם שייכנס לבית מדרש שמרבים ללמוד בו גדולי ישראל ,יוכל להרגיש מיד
בקדושה גם אם לא יהיה שם אף אחד באותה שעה .אדם שמנשק ספר תורה,
שהולך לקברי צדיקים או לשאר מקומות קדושים ,ועל אחת כמה וכמה אם הולך
לכותל המערבי שממנו השכינה לא זזה ,מיד מרגיש את הקדושה .כי עצם המקום
מכיל קדושה .האבנים ,השולחנות והספסלים מכילים קדושה .כל אלו מדברים
עמוק אל נשמתנו גם אם אנחנו בכלל לא מבינים מה נמצא שם.
לכן כמו שהדבר מתרחש בצד הקדושה ,יש גם את הצד השני .בעיר הנידחת
התרחשו דברים כל כך ירודים וטמאים ,העבודה זרה הדביקה את כולם והפכה
את כל המקום לחסר תיקון .זו טומאה גדולה כל כך עד שאי אפשר כבר לטהר את
המקום הזה .לכן אסור ליהנות משום דבר שם וצריך לשרוף הכל.
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לכן אסור לנו ליהנות מדברים טמאים או שמגיעים בדרכים לא כשרות .כי גם
אם אנחנו חושבים שאנחנו נהנים מהשלל ,אותו שלל מכיל בתוכו דברים שפלים
שרק יעשו לנו נזקים.
השם יתברך יזכה אותנו להתרחק מהטומאה ,להתחבר לדברים שבקדושה,
להשפיע טוב ולא להידבק מהרע ובכך להביא את הגאולה השלמה מהרה.

הכשרת בשר ,מליחה וצליה
פרשת ראה מלמדת אותנו על האיסור לאכול דם,
כי הדם הוא הנפש .אדם שאוכל דם מכניס את אותה
נפש בהמית לתוכו .הוא מתחבר לתכונות בהמיות
שמטמטמות את לבו והופכות אותו לאכזרי ואטום .במקום להעלות את נפשו
למקום גבוה ורוחני ,הוא מחבר אותה עם נפש של בהמה וכך מזהם אותה ופוגם
בה .לכן חשוב מאוד לדעת את ההלכות הנוגעות להכשרת הבשר והוצאת הדם,
כדי לאכול אוכל נקי וכשר.
אמנם רוב הבשר היום מגיע לחנויות כבר מוכשר לאחר מליחה וכך אנו
ניצולים מאיסור אכילת דם .אלא שצריך לדעת שהכבד הוא שונה משאר
האיברים ולא ניתן להכשירו ,אלא רק בצליה .לכן הכבד מגיע לא מוכשר לחנויות
ועלינו מוטלת מלאכת ההכשרה .חשוב ללמוד ולדעת היטב את הדברים כדי
להינצל מאיסור.
לכן ניסינו לרכז את ההלכות העיקריות למעשה שנוגעות להכשרת הבשר
והוצאת הדם .חילקנו את ההלכות לשני חלקים ,החלק הראשון נוגע להכשרה
כללית של בשר ואיך לעשות מליחה (שבאופן מעשי זה נצרך רק בבשר שאינו
מוכשר ,בשחיטות פרטיות וכדומה) ,והחלק השני נוגע לדרך צליית הכבד (שזה
נוגע מעשית לכל כבד שנקנה בכל מקום וגם עם ההכשרים המהודרים ביותר).
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הכשרת בשר
הדם שאסור באכילה הוא דווקא דם שפירש ,כלומר שיצא מהבשר .אבל אם
הדם בלוע בפנים ומעולם לא יצא ,הוא אינו אסור באכילה  .ולכן אם למשל מישהו
ירצה מסיבה כלשהי לאכול בשר בלי בישול כאומצה חיה ,אז מספיק רק לשטוף
את הדם שעל הבשר ולא צריך להוציא את הדם שבלוע בתוכו במליחה וכדומה,
כיוון שהדם שבפנים מותר באכילה.
הבעיה העיקרית היא בבישול שאז הדם יוצא במהלך הבישול ובכך נאסר
לאכילה ,ומיד הוא נבלע בחזרה בתבשיל ובכלי הבישול ובכך אוסר גם אותם.
לכן אסור לבשל בשר (בהמה ,חיה או עוף) לפני שעושים לו מליחה או צליה.
בתהליך של מליחה יש כוח למלח להוציא את הדם מתוך הבשר ואז אפשר
לשטוף אותו .ובתהליך של צלייה הדם יוצא ונשרף מיד.
דרך מליחת הבשר היא כזו :תחילה צריך לשטוף את הבשר ואז לשרות במים
שמכסים את הבשר למשך חצי שעה .לאחר מכן מוציאים את הבשר מהמים
ומכסים במלח גס (מלח בישול) מכל הכיוונים שלא יהיה מקום בלי מלח ומשהים
שעה אחת .את התהליך הזה צריך לעשות בכלי עם נקבים כדי שיצא הדם מיד
ולא ידבק בחזרה לבשר.
לאחר מכן יש להדיח את הבשר שלש פעמים .בין כל פעם לפעם צריך לשטוף
את הכלי שמשתמשים בו להדחה .לאחר מכן הבשר מוכשר ואפשר להשתמש בו
ולבשלו  .חשוב לציין שכל זה צריך להיעשות בתוך שלושה ימים מרגע השחיטה
ולאחר מכן המליחה לא תועיל ולא יהיה אפשר לבשל את הבשר.
דרך צליית הבשר :במקום למלוח את הבשר ניתן להכשיר את הבשר בדרך של
צלייה על האש על גבי רשת צליה .אלא שצריך לשים לב שלא יהיה כלי מתחת
הבשר (כמו תבנית מיוחדת לקבל את הדם) שאז אותו כלי נאסר מחמת הדם
שבלע .לאחר שצולים את הבשר ,אפשר גם לבשל אותו לאחר מכן כמו במליחה
אם לא עברו שלשה ימים מעת השחיטה.
אם הבשר שהה במשך שלשה ימים מעת השחיטה ולא עבר מליחה ,אז אין לו
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תקנה עוד במליחה אלא רק בצליה (על האש ללא רוטב) ,ולאחר הצלייה אסור
לבשל לאחר מכן ,אלא רק לאכול אותו צלי כפי שהוא.
איך מכשירים כבד
לרוב בימינו ,הבשר המושגח מגיע לרשתות המזון כבר מוכשר לאחר שהומלח
כדין ואין צורך להכשיר אותו על ידי מליחה או צלייה ולכן אין לנו צורך להתעסק
בזה .אלא שבכבד הדבר שונה ,שכן אין אפשרות כלל למלוח כבד והתקנה שלו
היא רק בצלייה .לכן צריך להקפיד היטב בהכנת הכבד ולשים לב היטב לדרך
הכשרתו.
כדי לצלות את הכבד יש לחתוך אותו לאורכו ולרוחבו ולשים את מקום
החיתוך כלפי מטה בעת הצלייה כדי שהדם יוכל לנזול למטה דרך מקום החיתוך.
יש לצלות את הכבד על רשת או להחזיק שיפוד על האש וכדומה ,כך שיהיה לדם
לאן לצאת .אין לצלות בתבנית שטוחה או לכסות את הכבד בנייר כסף או דבר
אחר כי כך לא יהיה לדם לאן לצאת ,וגם שחלקים ממנו מתבשלים מהאדים.
לאחר צליית הכבד כדין יהיה אפשר לבשלו אם רוצים .אך כל זה בתנאי שלא
עברו שלשה ימים מעת השחיטה ,ואם עברו יותר משלשה ימים אפשר לצלות את
הכבד אבל אין לבשל את הכבד לאחר הצלייה אלא לאכלו צלוי.
לכן כאשר קונים כבד ,יש לשים לב היטב לתאריך השחיטה ולחשב את הזמן
מאותו הרגע ועד לרגע הצלייה המשוער ,שלא עברו יותר משלשה ימים .וצריך
לדעת שתוקף המוצר לא קובע כלל ,כיוון שהתוקף ארוך יותר משלשה ימים .לכן
יתכן שעברו כבר שלשה ימים מעת השחיטה (ואז אסור לבשל אחר הצלייה),
ויחד עם זאת הבשר עדיין בתוקף ואפשר לצלותו ולאכלו צלוי.
אם הקפיאו את הכבד ,אז זמן הקיפאון לא נחשב כחלק מהשלשה ימים .לכן
אם הקפיאו את הכבד לאחר יום או יומיים מהשחיטה ולאחר כשבועיים הוציאו
אותו מההקפאה ,אז אפשר לצלות את הכבד ולבשל אותו לאחר הצלייה למרות
הזמן הרב שעבר ,כיוון שמתייחסים רק לזמן שהכבד לא היה קפוא.
אין לערות מים חמים על כבד קפוא כדי להפשירו  ,שהמים החמים מבשלים
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אותו כשהוא עדיין לא מוכשר .אלא יש להשאיר את הכבד בחוץ עד שיפשיר
מעצמו.
זהירות מדם
מלבד עניין הכשרת הבשר להוצאת הדם ,ישנם מקומות נוספים שבהם צריך
להיזהר כדי להינצל מאיסור אכילת דם .וכמו למשל דם המצוי בביצים ,שלפני
שמוסיפים את הביצים למאכלים ,יש לבדוק אותן תחילה .נהוג לשבור את הביצה
לתוך כוס שקופה ,ואז להסתכל היטב מכל הצדדים לראות שאין שם דם.
אלא שכל זה כאשר הדבר אפשרי ,וכמו למשל כאשר שוברים את הביצים
לצורך הכנת חביתה ,עוגות וכדומה .אבל כאשר רוצים לבשל את הביצה ,כמו
ביצים ששמים בחמין ,או ביצים קשות וכדומה ,שאז רוצים לשמור עליהן שלמות
עד לאחר הבישול ,אז סומכים על כך שרוב הביצים אינן עם דם ואפשר לאכול
אותן ללא בדיקה.
דם האדם אמנם אינו אסור בפני עצמו ,אך יחד עם זאת יש באכילת דם בעיה
של מראית עין .לכן צריך לשים לב שאם יש לאדם פצע ,ודם נמרח על דבר מאכל
כלשהו ,או שאם אדם נגס במאכל כלשהו ומהחניכיים יצא דם על אותו מאכל ,אז
צריך לשטוף או להסיר את אותו מקום.
השם יתברך יזכה את כל ישראל לאכול בשר כשר ומהודר ,להינצל מאיסור
אכילת דם ומאיסורים אחרים ולהתקדש לעבודת השם יתברך.
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פרשת שופטים
מוכרחים למנות שופטים ושוטרים
התורה מצווה אותנו למנות שופטים ושוטרים .אבל צריך להבין מדוע התורה
צריכה לטרוח לצוות אותנו דבר שהוא מובן מאליו? הרי מובן לכולנו גם בשכל שמינוי
שופטים ושוטרים זה דבר נדרש .כולם יודעים שכאשר אין שופטים שיגדרו גדרות
ויחקקו חוקים ,וכאשר אין שוטרים שיאכפו את החוקים והגדרות שנחקקו ,הכל פרוץ
וכל אחד עושה מה שבא לו .אז מדוע בכל זאת התורה צריכה לכתוב את הדברים
שלכאורה נראים ברורים מאליהם?
אלא שישנה חשיבות מיוחדת לציווי אלוקי שכזה .כי כאשר אנו ממנים שופטים
ושוטרים על פי השכל וללא ציווי מפורש ,אנו עושים זאת כדי לשמור עלינו מאנשים
אחרים .כולם יודעים היטב בשכלם שחשוב למנות שוטרים כדי שיתפסו את
העבריינים שמזיקים לנו .אך כאשר העבריינים הם אנחנו בעצמנו ,קשה לנו לקבל את
הדבר ואנו יכולים להיות בטוחים שכל העולם טועה ואנחנו צודקים.
איך זה שכשעושים לנו דברים מסוימים אנו מתרגזים ,אך כשאנחנו עושים את
אותם הדברים לאחרים אנו מרגישים שזה בסדר ומוצדק? מדוע אנו מצפים מכולם
להתייחס אלינו בכבוד ואהבה ומקפידים על מי שלא נוהג כך ,בזמן שאנו מרשים
לעצמנו לזלזל באחרים ובטוחים שזה נובע מסיבות מוצדקות? איך תמיד אנחנו
הצודקים וכל העולם טועה?
אנחנו אוהבים מאוד את בתי הדין והמשטרה כאשר הם עוזרים לנו .אם הם
מרחיקים מאיתנו את הפושעים ועושים צדק עם המזיקים לנו ,אז אנחנו שמחים מכך.
כשמישהו חונה בחניה שלו או מפריע לתנועה ,האדם חושב מדוע אין שוטרים
בסביבה שיעשו סדר .אבל כאשר אותו אדם הוא שחונה במקום אסור או מפריע
לתנועה ,הוא חושב לעצמו דברים איומים על השוטר חסר הרחמים והלא אנושי שקנס

אותו.
כאשר הוא עצמו לא בסדר ,אז הוא כבר לא כל כך אוהב את הגופים הללו.
כשהוא יוצא מחויב בדין הוא מתחיל לתמוה מדוע צריך בתי דין וגורמי אכיפה
ולמה בכלל לשלם להם מכספי האזרחים כאשר הם דבר מיותר ולא נצרך? האדם
נגוע ומעריך את הגורמים האלו רק כאשר הם באים לטובתו.
לכן התורה מסבירה לנו שהשוחד יעוור עיני חכמים .כי כל אדם הוא משוחד
בפני עצמו .יש לו טובות הנאה שונות שנובעות מהמניעים שלו ומהרצונות
האישיים שלו .אדם אוהב מאוד את הצדק ,אבל זה רק כאשר הצדק מגיע לטובתו.
כאשר הוא הטועה ,הוא יעדיף לחיות בשקרים והכחשות ויהיה בטוח שכל העולם
טועה חוץ ממנו.
לכן על פי השכל ,האדם אמנם יכול למנות שופטים ושוטרים שישמרו עליו
מאחרים ,אבל הוא לא יכול למנות שופטים ושוטרים שישמרו עליו מעצמו .כל
אחד בטוח שהוא מושלם ושאת שאר העולם צריך לתקן .כשאדם עושה עבירה
הוא סולח לעצמו ומתרץ שלא הייתה לא ברירה ,שזה בלי כוונה או שהיה לזה
צורך גדול .אבל כאשר מישהו אחר עושה עבירה ,אז הוא יכול להיות נוקשה אתו
ולא לרחם עליו כלל .את עצמו הוא דן לכף זכות ,אבל הוא לא יכול להבין שגם
אחרים עושים את הדברים שהם עושים מתוך מניעים שונים וסיבות אישיות.
כשהתורה מצווה אותנו למנות שופטים ושוטרים ,זה קודם כל בשביל עצמנו.
כל אדם מוכרח לשים לעצמו גבולות וכללים .לקבוע את הדרך ולעשות סייגים
בכל עניין שאותם הוא לא חוצה לעולם .הוא מוכרח להתנהל על פי חוקים
ולדאוג לאכוף את החוקים האלו על עצמו כך שלא יסור מן הדרך.
לכל אדם יש רצונות רבים .אלא שרצונות שונים מתנגשים ברצונות אחרים
שיש לו .בנקודה הזו מגיעה הבחירה של האדם .אדם למשל מחליט לעשות
דיאטה כדי לשמור על בריאות תקינה ,אלא שאז מגישים לפניו מאכל עתיר
בשומנים .כעת הרצון לרזות מתנגש עם הרצון לאכול אוכל טעים וכך נוצר מצב
של בחירה.
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כאשר האדם לא מחושב ,שלא העמיד שופטים ושוטרים ולא תכנן לעצמו דרך
פעולה ,אז כל רצון קטן יוכל להפיל אותו בקלות .אדם בלי גבולות לא יכול
לחשוב בהיגיון ולעשות את הדבר הנכון .רק כאשר הוא שופט את העניין ,מתוך
סידור נכון על פי החשיבות של הדברים הוא יוכל לבחור בדבר הנכון .ורק כאשר
הוא יהיה שוטר שאוכף על עצמו את סדר העדיפויות שקבע ,הוא יוכל להוציא אל
הפועל את הבחירה הנכונה.
סדר עדיפויות נכון
אם אדם לא עלינו חולה במחלה קשה ויודע שיש לאותה מחלה תרופה יעילה
וטובה אך מעט מרה או כואבת ,ברור לכולנו שהוא יעדיף לקחת את התרופה.
אמנם זה מר ,כואב ולא כל כך נעים ,אבל הוא יודע שזה שווה את זה כי זה מביא
למשהו טוב יותר .לכן מתוך סדר העדיפויות שלו ,הוא מוותר על הרצון ליהנות
ולהיות נינוח ברגע זה ,כדי להצליח לממש את הרצון הגדול יותר להיות בריא.
לכולנו יש סדר עדיפויות שלפיו אנו בוחרים את הבחירות שלנו .אלא שלא
תמיד אנחנו בודקים שבאמת זהו סדר העדיפויות הנכון שאנו רוצים בו .אנשים
פעמים רבות עושים דברים הפוכים לגמרי מהרצון הפנימי שלהם .שלמרות שיש
משהו שהם ממש רוצים ,בכל זאת הם מוותרים על זה בקלות בשביל תאוות
מזדמנות וחסרות ערך.
לפעמים התאוות משתלטות וחוגגות והכל הופך לחסר שליטה .לא פעם אנחנו
יודעים היטב שישנו דבר שמזיק לנו ,אבל אנחנו עושים אותו בכל זאת .אנשים
מעשנים ,אוכלים דברים לא בריאים ,כועסים ,מנבלים את הפה ,מבזים את היקר
להם ,הולכים נגד העקרונות שלהם ,וגרוע מכל הם הולכים נגד התכלית שלהם.
עושים דברים בניגוד לתורה הקדושה ומתרחקים מהאמונה.
וכל זה נובע אך ורק מסיבה אחת ,שלא הקפידו לשים שופטים ושוטרים על
עצמם .כי אם אדם שופט את עצמו ,אז הוא דן היטב ,חוקר ומפשפש בדבר ,עד
שהוא מוצא את האמת .ואז הוא פוסק על פי האמת .ולאחר מכן הוא הופך לשוטר
שלא נותן לעצמו לעשות מה שמתחשק ,אלא רק על פי הכללים .יוצא שכל
קלקול וכל מה שהאדם הולך נגד הרצון האמתי של התכלית ,זה שאין שופטים
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ושוטרים.
אנשים רבים משתדלים להתעלם ולא לחשוב על הפרטים יותר מדי .הם רוצים
לחיות חיי נוחות ,לזרום עם הסביבה ,לעשות דברים לא כל כך מוסריים וכו’.
וכאשר יש חוקים ,יש שופטים ושוטרים ,אז אי אפשר לעשות זאת .לכן הדרך
היחידה היא להעלים עין .כך הם עושים את עצמם כטיפשים שלא יודעים מהי
האמת וכאילו בצורה כזו מותר להם לעשות ככל העולה על רוחם .כאילו שאפשר
להמשיך לחיות בטעות בלי לתת דין וחשבון.
אבל באמת כל אדם יודע היטב בתוכו מה טוב ומה מזיק .הוא יכול לשקר לכל
העולם ,הוא יכול לעשות הצגות ולשכנע ,הוא אפילו יכול לשכנע את עצמו עד
שהוא יאמין בשטויות שהוא ממציא .אבל כל זה רק כשלא הציב לעצמו שופטים
ושוטרים .כי ברגע שינסה לשפוט את המצב באמת ,לחקור לעומק ולחתור לאמת,
אז הכל יהפוך להיות ברור.
צריך לדעת שלא קיים דבר כזה יהודי רע .כל אחד משתדל להיות טוב בדרכו
שלו .כולנו בסופו של דבר רוצים חיים טובים ומאושרים ,אך כל אדם מחפש זאת
בצורה קצת שונה .גם אדם שעושה דברים אכזריים ,אפילו כמו לגנוב או לרצוח,
עושה זאת מתוך מניעים כלשהם שלתפיסתו הם הדרך אל הטוב.
גם לרוצח יש נשמה ומצפון ,וגם הוא מחפש את האושר והיופי שבחיים ,אלא
שהוא חושב בצורה מוטעית שהרצח יקרב אותו לשם .הרי הוא לא רוצח בלי שום
סיבה ,אלא שיש לו איזו סיבה טיפשית ,שהוא חושב שאותו רצח יסדר לו איזה
משהו ויגשים לו איזה רצון כלשהו .הוא מנסה להשיג משהו דרך זה.
הכל נובע מסדר עדיפויות שאינו נכון ,שהופך דברים כבדי משקל כמו חיים של
בן אדם לחסרי משמעות ,ודברים טיפשיים כמו כסף או תאווה למשל לראש סדר
העדיפויות .כשלא עושים משפט אז אי אפשר לעשות את השיקולים הנכונים .ואז
כל הדין יוצא מעוות ואפשר להגיע לטעויות נוראות.
הרצון של כולם הוא טהור וטוב .אף אחד לא רוצה לרצוח מטבעו ,אלא
שכשיש התנגשויות ורצונות שמפריעים ,אז נוצר מצב של בחירה ואז אפשר להגיע
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למקומות לא טובים.
כשחושבים על זה ,כולנו בעצם עושים הרבה דברים לא טובים שאנו אפילו לא
מודעים אליהם .כל אחד בדרכו דורך על כמה אנשים בדרך בלי לשים לב ,ולא
פחות חמור מכך ,הוא גם דורך על עצמו .אנו פועלים מתוך ההרגלים שאמורים
להביא אותנו אל אותו אושר נכסף ,אך ללא השקעת מחשבה והתבוננות בדברים
יהיה לנו קשה מאוד להגיע אליו .רק מתוך הצבת שופטים ושוטרים אפשר להגיע
למקום הנכון שאנו רוצים עבורנו.
כל מה שלא רצינו לדעת על מכשירי תקשורת
היום עם התקדמות הטכנולוגיה ,ישנם כלי תקשורת
שמטים את לבנו ומעוורים אותנו בלי שנשים לב .דרך
המסך אפשר להציף אדם ברגשות ולשנות לגמרי את
תפיסת עולמו .אפשר לשכנע אותו שהאסור הוא מותר והמותר הוא אסור ,שהרע
הוא טוב והטוב הוא רע .אפשר לגרום לו לשכוח את כל מה שבאמת חשוב
ולשנות את כל סדר העדיפויות שלו ,עד שהוא יחשוב שהמחשבות והרגשות
שהכניסו לו הם החשובים ביותר בעולם כולו.
לצערנו אנשים פרקו משפחות ודרכו על כל הערכים החשובים להם .אנשים
אבדו את כל עולמם והפכו להיות עבדים .וכל זה בלי לשים לב ובלי טיפת
ביקורת עצמית .כאילו שהשופטים והשוטרים שהכינו לעצמם נרדמו בזמן שכלי
התקשורת מחדירים להם תפיסת עולם מעוותת דרך תת המודע ,ללא כל
אפשרות לעצור את זה.
אדם שינסה להתבונן במבט אמתי על כלי התקשורת ,בוודאי יבין שזה מזיק
ולא טוב .וגם אם יש בהם תועלת ,היא מעטה ביחס לשלילה .ובכל זאת אפשר
לראות שרוב ככל האנשים ,ולפחות אלו שלא אדוקים בשמירת התורה והמצוות,
נותנים לכלי התקשורת מקום מכובד בסדר היום שלהם.
ובאמת זה לא קשה להבין מדוע זה כך .כי כל מה שאדם יודע שזה מזיק ,זה רק
בדרך של שכל .אין לו שום חיבור לידיעה הזו .אבל מספיק שיצפה באיזה סרט
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קצר ,כדי שיהיה מוצף ברגשות ,וכולו יתמלא בכיסופים וגעגועים לצפות בעוד
ועוד .זה לא בגלל שחשב על הדבר לעומק וגילה שזה הנכון ,אלא בגלל שהרגש
מושך אותו לשם ,מתוך תאווה ויצר .וכמו כל הדברים המזיקים שאדם עושה.
אילו היה ממנה שופטים ושוטרים ,בוודאי שהמצב היה נראה אחרת .אלא
שהוא "זורם" עם מה שיש .מנסה להיות קליל ,לא להחמיר עם עצמו וכך להתעלם
מהמציאות .כמו אדם מעשן שמחייך כשקורא על החפיסה שהעישון מביא
למחלות ולמוות .כי הוא חי בהכחשה כדי להשיג את התאוות שלו.
ואם יבואו הרהורים על הדברים המזיקים שבכלי התקשורת ,אז מיד האדם
ירגיש בטוח שהוא חסין לכל ושהוא אינו מושפע .כאילו שרק על אחרים זה
משפיע .כאשר יש לאדם נגיעה אישית הוא מסוגל לחצות קווים אדומים בלי
להרגיש .הוא יכול למצוא תירוצים טיפשיים לכל דבר .וכך הוא יכול להתיר את
השרץ בלי שום נקיפות מצפון.
וכדי לעורר בכל זאת מעט את המודעות ,ננסה להביא מקצת מזעיר מהדברים
האיומים שנמצאים בכלי התקשורת .אלא שאדם צריך להיות כנה ואמתי עם
עצמו .כי תמיד אפשר להתעלם ולחיות חיי נוחות מזיקים וגרועים מתוך מחשבה
שהכול בסדר ,אבל אם נמנה שופטים ושוטרים עלינו ,אז נוכל לחשוב בהיגיון וכך
להגיע למסקנות נכונות ואמתיות שיביאו אותנו לחיות כפי שבאמת צריך.
חוסר שליטה
כלי התקשורת מכילים מסרים סמויים שאנו מקבלים כמעט בלי להרגיש וכך
מבטלים את בחירתנו .ולכאורה היה נראה שיש גם סרטים פשוטים שאינם מזיקים
כל כך .וכמו סרטים מצוירים ,תכנים לילדים ,סרטי מדע וכו’ .אך מי ששם לב
היטב מגלה שגם מאחוריהם מסתתרים מסרים הרסניים ולא חינוכיים שמדרדרים
את חיינו לרמה נמוכה וירודה.
התוכן שאנו צופים בו מלא ברדידות ,חוסר צניעות ואלימות ,ואלו מחדירים
לתוכנו רגשות ומביאים אותנו להרהורים ותאוות ,למידות רעות ,חוסר חינוך
וחיים זולים של הפקרות ללא ערכים .לאט לאט מוציאים כל משמעות ותוכן
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אמתי מתוך חיינו.
הטלוויזיה מעוותת לנו את תפיסת המציאות לחלוטין ,ואנו תופסים את עולם
האשליה בתור אמתי לגמרי .החלק הלא מודע של המוח מושפע בקלות ואינו
מבחין בין דמיון למציאות .גם דברים בדיוניים יכולים להיתפס אצלנו כמציאות
וננסה להביא אותם לחיינו.
וכמו שכל אדם יודע שכאשר הוא צופה בסרט מרגש ,אז הוא מתרגש .כאשר
הוא צופה בסרט מתח ,אז הוא במתח .כאשר הוא צופה בסרט מצחיק ,אז הוא
צוחק .יוצא שמכניסים לנו רגשות ממש לתוכנו .ואז אדם לא יכול לומר לעצמו
"זה רק סרט" .כי זה רגש עז שנכנס אליו ,נגע בו ונחקק בתוכו.
ואז אדם יכול לומר לעצמו שהוא יודע את האמת ,שהסרט לא השפיע עליו
וכו’ .אבל כל זה רק בדרך של שכל .הרגש העז שנחקק אצלו הוא הרבה יותר חזק.
אז הוא יכול לומר שצריך לשמור מצוות ,צריך ללמוד תורה ,אסור להיות לא
צנועים וכו’ .אבל הרגש העז מעלים את כל זה והוא רק חושב לעצמו מחשבות של
כפירה ופריצות.
לכן ניתן למצוא נשים ששונאות את עצמן כי הן לא נראות כמו המפורסמות
שמהוות מודל לחיקוי ,משפחות שנהרסו לאחר שניסו להתנהג כמו הדמויות
שראו על המסך ,בעל שזרק את אשתו כי ההיא בפרסומת נראית טוב יותר ממנה
או אשה שצופה בסרט וחושבת לעצמה כמה עלוב בעלה כי הוא אף פעם לא יצא
ממכונית ספורט יוקרתית עם ורד לאחר שכיסח בשבילה שלושים לוחמי קומנדו
כמו הגיבור בסרט שראתה.
אצלנו בחיים האמתיים אין כל כך הרבה אקשן וסערות רגשיות כמו שם .ואז
כשאנו חוזרים לחיים הרגילים ,הכל נראה שגרתי ומשעמם .אז מחפשים אתגרים,
חידושים וריגושים ,ואז נכנסים לסכנות ,עושים שטויות ,בוחרים בתאוות ,ודורכים
על כל מה שבאמת חשוב וערכי כדי להשיג דברים זולים וחסרי משמעות .אחרי
כל זה ,מובן למה החיים שלנו לא שקטים ומאושרים כמו שהם צריכים להיות.
אדם יכול לצפות בסרט מרגש ולהזדהות עם הדמויות על המסך ,למרות שהם
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עובדי עבודה זרה .הוא רואה על המסך חתונה נוצרית ומתרגש מזה .אחר כך לא
פלא מדוע הוא לא כל כך מזדעזע כשהוא שומע שהילדים שלו רוצים להתחתן חס
ושלום עם גויים .הכל מתחיל מרגשות שהחדירו לו בלי שישים לב.
לאחר שאדם רגיל לצפייה בטלוויזיה ,הוא מקבל תמונת מצב של החיים דרכה.
אז הוא מתחיל לחשוב שחיי נישואין צריכים להיראות כמו שהראו לו בטלוויזיה.
הוא חושב שזה לא נורא לרמות ,לשקר או לתקוע סכין בגב לאחרים כפי שעושות
הדמויות האהובות עליו .ואז הכל מעוות וכל הערכים שלו נעלמים.
כך מחדירים לנו מחשבות ורגשות ואז כשנזכרים בחיים האמתיים ובתורה
הקדושה ,אז חושבים שלבוש צנוע זה כלל לא אפנתי ובטח שלא מרגש ,כיסוי
ראש זה נראה כמו משהו מיושן ובכלל כל המצוות נראות מגבילות ולא מהנות.
הולכים עם ססמאות מרגשות וחסרות בסיס ,שהאהבה מנצחת הכל וכו’ .כך
זורקים את כל מה שבאמת חשוב כדי לפנות מקום לשקי אשפה מלאים ברפש.
התגברות הרגש
מתוך הלחץ המופעל על הרגשות שלנו ,אנו מסוגלים להיות מושפעים מסרט
שראינו ולחשוב עליו במשך שבוע ,אפילו שאין לו שום קשר קטן לחיינו
המציאותיים .אנו יכולים להשתתף בשיעורי תורה במשך שנים ,ואז שנייה אחת
של רגש שהטלוויזיה מכניסה לנו יכולה לקשר אותנו אל עולם תאוות גשמי
שזורק את כל השנים האלו ח"ו לפח.
תמונה אחת שווה אלף מילים ואלף פסיכולוגים לא יצליחו להוציא תמונה
שנשארה מאיזה סרטון שהשפיע על האדם .הרגש גורם לנו לעשות את הדברים
הכי לא הגיוניים והכי לא נכונים ,לזרוק את כל המטרות שלנו בחיים ולהתמקד
ברגע חולף של יצר ותאווה.
לאט לאט הרגשות יוצרים אמונה מעוותת .ואז מתמלאים בדמיונות ובטוחים
שאלו ערכים שאין לערער עליהם .אנשים דורשים כבוד ,כי זה מה שהופך את
גיבורי הסרטים לגיבורים שאנו רוצים להזדהות איתם .אנשים מחפשים נקמה ,כי
כל סרט פעולה מתבסס על זה .אנשים מחפשים חיי מתירנות חופשיים ,כי כך
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החדירו להם .והם לא מבינים שאלו רגשות שהחדירו להם מבחוץ.
יש אנשים שמבינים שהתכנים מזיקים ,אז הם נשארים לצפות רק בתכנים
לילדים כמו סרטים מצוירים .אבל גם שם מלמדים אותנו גסות רוח ,מחדירים לנו
רגשות ,מרגילים אותנו לרדידות ,אלימות ושאר דברים גרועים .רואים איזו דמות
חמודה שמכה דמות אחרת שאינה אהודה ,רואים דמויות נופלות מצוקים גבוהים,
רואים דמות מצוירת לבושה בצורה לא צנועה וכו' .כל אלו לא נעלמים ,אלא
נחקקים בתוכנו ומטים את לבנו ברגעי האמת.
עדכוני חדשות
יש כאלו שלא צופים בשום דבר חוץ מחדשות .כי הם בטוחים שהחדשות
מביאות לנו את העולם האמתי ללא רגש .הם מרגישים שמוכרחים להישאר
מעודכנים כדי לדעת מה קורה סביבנו ולא לחיות בבועה .אבל גם שם הדברים
עובדים באותה צורה.
כי זה לא משנה מהו התוכן שנצפה בו ,הרי הכל מבוסס על שיקולים כספיים,
רייטינג וכו’ .הם לא מנסים להיות אמתיים והם ימכרו את כל הערכים כדי לספק
לנו מה שצריך כדי למגנט אותנו ,להשפיע עלינו ולעשות עלינו רווחים.
בחדשות מביאים לנו דעות של כתבים בתור עובדות מוצקות .החדשות מביאות
את הדברים העסיסיים והפיקנטיים כדי להעלות את אחוזי הצפייה .לא אכפת
להם לעבור על לשון הרע ,להוציא שם רע לאנשים חפים מפשע או להראות רק
צד אחד של התמונה.
לצורך קבלת מעט פרופורציה ,כולנו הרי יודעים למשל איך ישראל מוצגת
בעולם דרך כלי התקשורת ,וכולנו יודעים שזה לא משקף אפילו מעט מהמציאות.
אלא שאמנם אנחנו יודעים את הדברים ,אבל שאר העולם שמקבל את המידע
דרך כלי התקשורת ,לא יודע חצי דבר .כי גם בחדשות שכביכול "אובייקטיביות"
אפשר להכניס דעות אישיות ושקרים.
עלינו להבין שבאותה מידה כך גם המידע שעובר אלינו דרך כלי התקשורת לא
משקף את המציאות .אנו רואים תמונה לא נכונה של דעות של כתבים ,עורכים
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ומגישי חדשות ומקבלים רכילות ושקרים .מציגים לנו את הדעות האישיות שלהם
בתור אמת מוצקה ומוחלטת.
וגם אם נניח בצורה דמיונית שהיו מביאים לנו רק עובדות מוצקות כפי שהן,
עדיין זה היה רחוק מהמציאות .כי פעמים רבות מביאים רק צד אחד של המטבע
בלי לשמוע את הצד השני .או שמביאים רק חלק מהדברים ומוציאים אותם
מהקשרם .או ששמים דגש ונותנים במה לדברים חסרי משמעות כמו מה אכלה
מלכת אנגליה לארוחת הבוקר או על קרנבל שמתרחש באוסטרליה ,ומצד שני
מעלימים ידיעות חשובות ועושים אותן כתפלות.
וגם אם היינו שומעים את החדשות מאנשים יראי שמיים שהיו מביאים את הכל
בצורה אמתית ,למרות זאת ההפסד היה מרובה .צפייה במצבים לא נעימים
וקשים או שמיעה של סיפורים לא טובים מביאים אותנו לעצבות ומחדירים לנו
אפילו מחשבות של כפירה .אנחנו יכולים להאמין במשך שנים שהכול זה
מלמעלה ,ואז בדקה אחת של עוד אסון שמראים בחדשות לחשוב חס ושלום שאין
משגיח.
הרי בכל יום שעובר אנשים רבים נפטרים מהעולם וטרגדיות שונות מתרחשות.
אם נתעמק בכל סיפור כזה ,נהיה כל היום שקועים בדיכאון עמוק ולא נוכל לחיות
את החיים כשורה .החדשות מציגות לנו בעיקר את הצדדים הלא טובים ,כי זה לא
מעניין אם יספרו לנו שמשפחה מסוימת חיה באושר .זה משעמם לשמוע שהכול
בסדר .אז מחפשים לספר לנו את הדברים העסיסיים ,שההוא גנב ,ההיא עקצה
וההם לקחו שוחד ורימו .ואז אנחנו תופסים את העולם כאילו שהכול רק רע .כי
מה שמציגים לנו זה הדברים הרעים שמתרחשים בעולם.
ואז אנשים לומדים על פשעים ,מכניסים פחדים לתוכם ,מכניסים ידיעות לא
טובות ,גם לומדים כיצד לבצע פשעים בעצמם ,וכך לאט לאט מדרדרים את כל
הצופים למקומות גרועים.
גם בדרך הצגת הדברים מוציאים חס ושלום את ההשגחה העליונה מהסיפור.
מספרים לנו שמתים בתאונות דרכים מחוסר זהירות ,נרצחים בכל יום בגלל
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כנופיות של נערים ועושים פיגועים כי שונאים אותנו .כאילו הכל במקרה,
שמישהו היה במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון ואז מת בצורה טרגית וכואבת .אף
אחד לא יגיד לנו שזה הכל חשבונות שמיים.
אף מגיש חדשות לא יספר לנו את הסיפור האמתי ,שאותו אדם סיים את
התיקון שלו בשעה טובה וכעת בשמיים רצו לתת לו שכר עצום על מעשיו
והחליטו להביא אותו למקום עליון שם יוכל ליהנות מהשכר של עמלו בעולם
הזה.
אנשים נחשפים לתכנים כאלו ומתחילים לשאול חס ושלום איפה אלוקים?
למה הוא לא עוזר? העניין דומה בסדרות וסרטים למיניהם ,שמראים לנו שהכול
טבעי ונשלט על ידי אנשים בלבד .כשרואים מול עינינו רק חומר וגשמיות ,אז
מתחילים לחשוב שאולי חס ושלום אין רוחניות בעולם .זה עניין של זמן עד
שהאדם נופל מהאמונה לאחר שהוא מתרגל לצפות בתכנים כאלו.
ואז אדם כביכול נשאר מאמין .הוא בטוח שהוא חזק באמונה .אבל מציעים לו
לבוא ללמוד והוא אומר שהוא מוכרח לעבוד כדי להתפרנס .ואז אומרים לו
שהפרנסה משמיים ,אז הוא משיב שבוודאי שהפרנסה משמיים ,אבל צריך לעשות
השתדלות .אז אומרים לו שיעשה השתדלות כמה שעות ,אבל העיקר זה הלימוד.
אז הוא אומר בוודאי שזה העיקר ,רק שאין לו זמן כי הוא מוכרח לעבוד.
הוא בכלל לא מבין את הסתירה שבדברים שלו .הוא לא מבין שהוא חי בשני
עולמות .כי מצד אחד הוא מבין שהשם יתברך כל יכול והוא יכול לתת לו את
הפרנסה בשפע בלי שום מאמץ מצדו .אבל מצד שני הוא כל כך שקוע בחומריות
העולם שהציגו לו ,עד שהוא לא מצליח לתפוס שבאמת השם יתברך הוא
שמפרנס .הוא אומר פרנסה משמיים אבל בטוח לחלוטין שרק אם הוא יעבוד
שעות נוספות אז יהיה לו מספיק פרנסה.
ויש לו גם ראיות ברורות .הרי הוא ראה את ההוא בחדשות שנפל בעסקים
בגלל איזו טעות שעשה ,הוא שמע על ההוא שהתרשל וגרם לאירוע חמור ,הכל
חומרי וגשמי .לכאורה נראה שאין ח"ו השגחה פרטית .כי זה מה שמציגים,
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שהכול תלוי במעשים הגשמיים .שאם נמנע אירוע חבלני אז זה רק בגלל
ה"ערנות" של כוחות הביטחון .הם לא מספרים שהשומר נרדם בשמירה ,ואז
משמיים מנעו את הכל בדרך נס .כאילו הכל גשמי .ואז הכל נחקק אצלו בפנים
וכך הוא תופס את העולם.
החדשות הם הגורם העיקרי לדאגות ועצבות .מי אמר שחייבים להיות
מעודכנים בכל דבר שקורה בכל שניה בכל מקום בעולם? אין לנו מספיק דאגות
גם בלי המידע הזה? אנשים חושבים שזה לא בסדר להיות לא מעודכנים .שכאילו
מוכרחים לדעת כל פרט .אבל מתוך כל המידע שאנו מקבלים ,כמעט כולו חסר
תועלת ולא נשתמש בו לעולם .הרי אף אחד לא ירצה לצפות בחדשות של החודש
שעבר .אף אחד גם לא ירצה לקרוא את העיתון של אתמול .כי המידע שכתוב שם
לא באמת עוזר לנו ,אלא שזהו רק יצר של סקרנות וחטטנות שגורם לנו לרצות
לדעת הכל על מה שמתרחש עכשיו.
חיים עלובים של סקרנות
ישנם אנשים שדבוקים למסך כדי לראות איפה ההוא היה ,מה הוא אכל ,מה
הוא לבש וכמה הוא היה שמח .אנשים כל כך סקרנים שהם רוצים לדעת הכל על
כולם .והיום באמת זה גם לא קשה ,כי עם כל המכשירים החדשים שנמצאים
בכיסים של כולם ,אנשים מעלים כל דבר שהם נתקלים בו.
אנשים חיים דרך המכשירים .אפשר לראות משפחה שלמה יושבת בסלון וכל
אחד נמצא עם עצמו בתוך המכשיר שלו .אף אחד לא מדבר עם השני .הם בכלל
לא יודעים מי נמצא לידם עד שהם מקבלים עדכון דרך המכשיר איפה הוא נמצא.
כולם צמאים לדעת הכל על אחרים .ואז כל אחד מעלה תמונות וסיפורים
שמציגים אותו בתור הגיבור של העולם .ואז אשה ממוצעת שכל היום שקועה
בעבודה ועצבנית על הילדים שלה ,נזכרת כמה חשובים חיי משפחה .אז היא
מחליטה להכין ארוחת ערב משפחתית לראשונה מאז שהתחתנה .ואז היא
מבשלת משהו ,מצלמת מכל הכיוונים ,אומרת לילדים לחייך ,ואז שולחת לכולם.
ואז כולם מגיבים בהערכה "איזו אימא מושלמת" .כולם בטוחים שהיא אישה
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של משפחה ,שכל היום מבשלת ,שעושה חיים משוגעים עם הילדים .היא לא
מספרת לאף אחד כמה היא צעקה על הילדים כדי שיסכימו לחייך ,כמה הם לא
אהבו את האוכל שהכינה ,וכמה שהיא לא מכירה בכלל את המשפחה שלה.
הכל שקרים ,הכל פתטי .אנשים עושים הצגות ,וכאילו נותנים לאחרים להציץ
לתוך החיים שלהם .כל אחד מסתכל על השני ,מתמלא בקנאה ,ולא מבין מדוע
רק אצלו הכל רקוב .הוא לא מבין שאצל כולם זה רקוב .הכל דמיונות .הכל
חיצוניות .בפנים הכל ריק .כולם רק משתפים אחרים ומחכים בצימאון לתגובות
ואישורים שכאילו יאשרו להם שהם בסדר.
בצורה כזו אנשים חיים את חייהם של אחרים .מתרגלים להיות פסיביים ולא
ליצור שום דבר .חיים בשקרים .מקבלים תמונה מעוותת של המציאות .חיים
בריקנות עצומה.
במקום לעשות דברים הם צופים באחרים עושים דברים .רואים איך הם
מתנהגים ואיך הם נראים .אין לזה כל ערך כלפי עצמם .מרוב צפייה במכשירים
השונים ,הם מכירים טוב יותר את חייהם ובעיותיהם של אנשים אחרים (ולפעמים
רק דמויות בדיוניות בטלוויזיה) ,ונוטים לשכוח את הבעיות האמתיות של עצמם
שצריכות טיפול.
וכל זה מעבר לבזבוז הזמן העצום ,לפריצות הנוראה ,דברי הכפירה ,לשון הרע,
ושלל התכנים שמרחיקים את האדם מעצמו ומהתורה הקדושה.
אצל מי הכוח?
לפעמים אנחנו רוצים ללמוד דברים מסוימים ,שהרי ישנם דברים שטוב וראוי
ללמוד אותם .אלא שצריך לדעת שכאשר אנו לומדים משהו ממישהו ,אנו
מעניקים לו סמכות מלאה באותו הנושא .אנו מנמיכים את עצמנו כדי לקבל ידע
ממישהו סמכותי ,בעל ידע או חכם יותר מאיתנו באותו נושא .אם איננו נותנים
כוח ושליטה מסוימת לאותו גורם מלמד ,אין לנו שום אפשרות לקבל ממנו שום
ידע.
לכן חשוב מאוד לדעת ממי אנו לומדים דברים ולמי אנו נותנים כוח .אם למשל
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אדם הולך לרופא ,הוא מייחס לו כוח רב של ידע רפואי וקרוב לוודאי שיעשה
כמעט כל מה שיגיד לו וייקח כל תרופה שירשום לו .הוא לא חושב שכעת הרופא
רוצה לקבל עמלה מחברת תרופות מסוימת ולכן הוא רושם דווקא את התרופה
הזו .הוא לא חושב שאולי הרופא מכניס את הדעה האישית שלו ,שהרי לא כל
רופא יתנהג באותה צורה וירשום את אותו מרשם לחולה מסוים שיבוא אליו.
לכן צריך לקחת את הדברים בערבון מוגבל ,ולהשתדל לתת סמכות רק
לאנשים שאנו באמת סומכים עליהם .אם מורה לנגינה יאמר לנו דרך אגב באחד
השיעורים דבר כלשהו של כפירה בין המלים שלו ,יתכן מאוד שכלל לא נשים לב
לזה והדבר ייחקק בתוכנו .מתוך הערכה לאותו אדם ,נקבל את הדברים שהוא
אומר גם אם זה שטויות שאנו כלל לא מאמינים להם .אם אדם חשוב בעל מעמד
יתייחס בזלזול אל התורה הקדושה ,אז אותו זלזול יעבור גם אלינו בצורה
מסוימת .אנשים בעלי השפעה עלינו יכולים להכניס לנו דברים שישפיעו עלינו
בקלות רבה מאוד כאשר אנו בוחרים לתת להם את הכוח.
בטלוויזיה הדבר פועל בצורה עצומה .כי שם יש עמדת כוח עצומה .שאנשים
כל כך מעריכים כל מיני גיבורים דמיוניים ,שחקנים או זמרים ,עד שיקבלו כל
דבר שיגידו .כאשר האנשים שם מציגים עמדות מסוימות ,הם יכולים להעביר לנו
את הדברים בצורה שקטה אפילו בלי לומר דבר ,מתוך שפת גוף ובדרך של תת
המודע ,וכל זה בלי שנשים לב בכלל שהיה פה משהו .הדברים מחלחלים
וחודרים לתוכנו עד שאנו הופכים לאט לאט לחשוב בצורה דומה למה שהציגו
לנו.
אנו סומכים לגמרי על עורכי החדשות שיאמרו את האמת ואת העובדות .אנו
סומכים על השחקנים שהם יודעים להתלבש ולהתנהג בצורה הטובה ביותר ,הרי
אנו לומדים זאת מהם .אנחנו אפילו סומכים על הפרסומות המסחריות שיגידו לנו
מה כדאי לקנות .אנשים בטוחים שהם לא מושפעים ,אבל אחר כך מגיעים לסופר
וקונים את המוצרים שהם מכירים מהפרסומות ולא את החברות שהם לא
מכירים.
הבעיה כאן ,שכל מה שאנו צופים בו מבוסס על דעות של שחקנים ,כתבים,
177

מהפרשה לחיינו | פרשת שופטים  -מוכרחים למנות שופטים ושוטרים

במאים ותסריטאים .לכן אנו מתייחסים לדעה של בן אדם כאל עובדה מדעית
שאין לערער עליה .מי אמר שהם טובים יותר מאיתנו?
אנחנו מחקים כל דבר שזז שם בלי לשים לב לזה אפילו .מספיק שמישהו
מפורסם יסתפר או יתלבש בצורה מסוימת כדי שכל המדינה תיראה כמוהו ביום
שלמחרת .איפה יש כאן מקום לביטוי של עצמנו? איך יתכן שהדברים שאהבנו
פעם הם כלל לא נחשבים בעינינו היום? והאם אנחנו לא מספיק חכמים להבין
שהדברים שאנו אוהבים היום כלל לא ייחשבו בעינינו בעתיד? הרי האפנה
משתנה וחולפת .שחקנים הולכים ובאים .האם אלו באמת הדברים שחשובים לנו
ושבהם אנו רוצים להשקיע?
לכאורה ,אדם יכול לומר שעליו זה לא משפיע .הוא יכול להיות בטוח שהוא
חזק ולא מושפע והוא שומר על העקרונות שלו .אבל צריך להבין שכל אדם
מושפע במידה מסוימת .גם אם הוא נשאר חזק בעמדתו ,משהו בפנים השתנה
בוודאי.
אפשר לראות שכל מי שנמצא במקום מסוים ,מושפע מהמנהגים של אותו
מקום .אנשים שנמצאים במסגרת מסוימת מפתחים שפה משותפת ואוירה מיוחדת
משלהם .הם צוחקים מבדיחות שאחרים לא יבינו .הם חושבים בצורה דומה
ופועלים בצורה דומה .הם מתקשרים זה אל זה ומושפעים מאוד האחד מהשני.
לכן צריך לדעת שככל שנעריץ את השחקנים או את היוצרים ,שנפתח רגשות
כלפיהם ונשתוקק לצפות בתכנים שלהם ,כך נייחס להם יותר כוח שיחליש אותנו
וייתן להם שליטה עלינו.
להתחיל לחשוב
אדם צריך לחשוב לעצמו לאן יוביל אותו כל דבר שהוא עושה .שידמיין מראש
לאן זה יוביל אותו בעוד חודש מהיום למשל .האם הוא ישמח מאותו מעשה? האם
זה יקדם אותו להשיג מטרות? האם זה ישמח אותו?
שיחשוב אם בעוד שנה הוא ישמח שצפה במשחק הכדורגל .שיחשוב אם יתגאה
בזה ששמע חדשות לפני חודשיים .האם למשל היום אנחנו אסירי תודה על סדרת
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הטלוויזיה שצפינו בה לפני שנה? לאן זה קידם אותנו? האם אנו מצטערים היום
על תכנים שלא צפינו בהם בטלוויזיה לפני שנתיים? הרי כל מי שיחשוב על
הדברים בקלות יגלה שזה הכל רק יצר ריק מתוכן .אין בזה שום עניין חוץ מתאווה
רגעית שאנו מנסים להשיג.
כל אדם שחושב עם עצמו על הדברים בוודאי מגיע למסקנה שאכן כל
ההשפעות השליליות האלו קיימות .אלא שהוא משוכנע לגמרי שזה קורה רק אצל
אחרים ושהוא חסין לכך .כי אי אפשר לראות את ההשפעה על עצמנו ,אלא רק
על אחרים .השוחד יעוור עיני חכמים .אדם לא רואה את נגעי עצמו .הבעיה היא
שאין אף אחד שבאמת מוגן מפני הנזקים .אז אם אנחנו חושבים שעלינו זה לא
ישפיע ,זה רק מצביע על כך שאנו כל כך מושפעים ,שאנו אפילו לא מסוגלים
להבחין בזה.
המסרים הם סמויים ועוברים אל תוך תת המודע כך שאנו בדרך כלל בכלל לא
יכולים להרגיש בהם .אנו מוכרחים למנות לעצמנו שופטים ושוטרים שישמרו
עלינו גם מעצמנו .ישמרו מהתאוות ,ישימו סייגים וגדרות ואפילו יענישו אותנו
כאשר אנו חוצים קווים אדומים .אם ננסה לבחון את הדברים לעומק ונחשוב
בבהירות על העניין מתוך היגיון ורצון לבחור בטוב ,בוודאי שנוכל להגיע לתובנות
גדולות.
השופטים והשוטרים שאנו מעוניינים בהם על פי השכל ,מיועדים לכך
שהסביבה לא תזיק לנו .אך כדי שניתן לתוכנו את השופטים והשוטרים שישגיחו
על עצמנו כך שאנו לא נסטה מדרך הישר ולא נחצה גבולות וקווים אדומים ,ישנו
צורך גדול שהתורה תצווה אותנו על כך כי זה כלל לא טבעי ומובן מאליו .כי כל
אדם יאמר שהוא לא מושפע ושהוא יודע היטב מהי הדרך הנכונה .אלא שזו סכנה
גדולה מאוד.
לכן ראוי לכל אדם להתחזק במצווה הזו ,ולתת על עצמו שופטים ושוטרים כך
שיוכל לחיות בשליטה ובמודעות על פי דרך האמת ,ולא על פי היצרים המעוורים
את האדם .השם יזכה אותנו ללכת בדרך האמת.
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התורה שבעל פה כתובה בתורה
הרבה אנשים נמצאים בבלבולים והתלבטויות .אנחנו מאמינים במשהו מסוים
ועם זאת אנחנו מאמינים במשהו סותר לחלוטין .קשה לנו לתפוס את המציאות
המוחלטת ולכן אנו אוחזים בחלקי מידע שכלל לא מתחברים לנו ביחד.
יש אנשים שיצהירו בגלוי לכולם שהם מגדירים את עצמם כ"חילונים"
מובהקים ואינם רוצים שום קשר לתורה ,אבל בכל זאת יציבו מזוזה בפתח ביתם
ויהפכו את העולם כדי לדאוג שלבן שלהם תהיה ברית מילה .וגם להפך ,יש
אנשים שיצהירו בגלוי שהם אוהבים את הקדוש ברוך הוא הכי הרבה שאפשר ואין
מאמין יותר מהם ,אבל בכל זאת ישמחו ללכת לחוף ים מעורב חס ושלום או
לעשות עבירות אחרות .היום יש הרבה בלבולים וספקות ומעטים הולכים עם
אמונתם עד הסוף.
אחד הספקות הגדולים ביותר שמלווים אותנו הוא עניין נכונות הדברים
שהועברו אלינו מהדורות הקודמים .הרי כולם בסופו של דבר מאמינים בצורה כזו
או אחרת בבורא יתברך ,וגם רוב היהודים מבינים שהתורה היא אמת .אלא
שרבים סבורים שהרבנים מעוותים לכאורה את דעת התורה ומפרשים אותה על
פי רצונם והשקפתם .למרות שהם מאמינים באמונה שלמה שהתורה מהשמיים,
הם פשוט חושבים שגדולי הדור והפוסקים כאילו לא יודעים לפרש אותה כראוי.
ברור לכולנו שנשכחו הרבה דברים מהדורות הקודמים שהיו ענקיים בתורה,
לכן לכאורה איך נדע שגדולי הדור של היום אכן קיבלו את הדברים בצורה
נכונה? איך נהיה בטוחים שאנו צריכים לקבל מהם את הפירושים וההסברים
ולבטל את הדעה האישית שלנו? הרי ניתן לשמוע לא מעט אנשים שסבורים שהם
מבינים את פירוש התורה בצורה טובה יותר מהרבנים שלהם ,אז איך אפשר
לדעת אם כדאי לנו להקשיב לגדולי הדור או לעצמנו?
פרשת שופטים עונה לנו על השאלה הזו בצורה ברורה ומפורשת" :ובאת אל
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הכהנים הלויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם… ועשית על פי הדבר אשר
יגידו לך… ושמרת לעשות ככל אשר יורוך" ,ואם זה לא מספיק אז גם הפסוק
הבא משלים את הדברים" :על פי התורה אשר יורוך… לא תסור מן הדבר אשר
יגידו לך ימין ושמאל".
בפסוקים האלו התורה מצווה אותנו ללכת על פי הציווי של גדולי הדור.
הכוהנים והלויים מייצגים את אלו שעובדים עבודה רוחנית וקרובים אל השם
יתברך .השופט מייצג את גדול הדור שפוסק הלכות ושופט את העם על פי חוקי
התורה (כפי שניתן לראות בספר שופטים) .אנו מחויבים לעשות על פי מה שיגידו
לנו גדולי הדוק ,לשמור לעשות ככל שיורו ,על פי התורה אשר יורו ,לא לסור
כלל ימין ושמאל .לעשות את כל מה שיאמרו לנו במדויק.
עשה לך רב
הקדוש ברוך הוא ידע שנגיע למצבים בהם לא נדע למה להאמין .הוא ידע
שיהיו קראים ורפורמים שירצו לפרש את התורה בצורה עצמאית מבלי להתחשב
במסורת ובגדולי הדור .הוא ידע שנחזיק ספר תנ"ך ביד ונחשוב שאנחנו מבינים
את המשמעות של הדברים טוב יותר ממי שכתב אותם .אז מלכתחילה ברא
תרופה למכה.
לכן אחת מתרי"ג המצוות שבתורה היא להקשיב לדברי חכמים .ללכת אחרי
פסיקותיהם של גדולי הדור .לא לזוז ממה שהם אומרים .זהו ציווי מפורש שמראה
שגם אותן הלכות שאינן כתובות בתורה הן ציווי השם .אדם שמקיים ציווי חכמים
למעשה מקיים ציווי מהתורה ,שכך התורה ציוותה אותנו.
לזה אנחנו מתכוונים כשאנו מברכים ש"ציוונו על נטילת ידיים" ,או ש"ציוונו
להדליק נר של שבת" וכו’ .בתורה לא נמצא את הציוויים האלו ,אך בכל זאת
אנחנו אומרים שהשם ציווה אותנו .העניין הוא שכאשר הוא ציווה אותנו להקשיב
לגדולי הדור ,ואלו ציוו אותנו להדליק נר של שבת ,יוצא בעקיפין שהוא ציווה
אותנו להדליק נר של שבת.
הדבר דומה לאבא שאומר לבנו להקשיב לסבא ,כעת כאשר הבן מקשיב לדברי
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סבו ,יוצא שהוא מקיים את הציווי של אביו .אם כן יוצא שכאשר אנו מקיימים את
התורה שבעל פה ואת כל דברי החכמים וגדולי הדור ,אנו מקיימים בכך את
התורה שבכתב .אם נתעלם מהציווי ונחליט שאנו מבינים טוב יותר מפוסקי הדור,
יוצא שאנו מבטלים את המצווה המפורשת בתורה ,עוברים עבירה ועושים כנגד
רצונו של השם שציווה אותנו במפורש בתורה לא לסור מדבריהם.
לאחר שאנו מבינים את המצווה החשובה הזו ,נעלמים כל הבלבולים
והספקות .כמו שאמרו חז"ל" :עשה לך רב והסתלק מן הספק" .כי ברגע שהרב
אומר לנו את דעת התורה בנושא ,כלומר מה השם רוצה שנעשה ,אז אין יותר שום
ספקות .אם אנחנו מרגישים מבולבלים ולא בטוחים זה רק משום שאנו לא יודעים
כיצד עלינו לנהוג ומה צריך לעשות .כשאנו מקשיבים לדברי הפוסק אנו בעצם
מקשיבים לקדוש ברוך הוא שאמר לנו להקשיב לו.
כמובן שמחובתנו לבדוק היטב קודם לכן את החכם הפוסק בקפידה .שלא כל
מי שמתיימר להיות פוסק הלכות הוא באמת כזה .רק לאחר שאנו יודעים שהוא
ראוי ושיש לו יראת שמיים אמתית ,רק אז נוכל באמת לסמוך עליו וללכת על פי
הוראותיו.
ולאחר שכבר עשינו לנו רב ,שבדקנו היטב ובררנו שאותו אדם הוא תלמיד
חכם מופלג ,ירא שמיים ,בעל מידות טובות ויודע לכוון לעומקה של הלכה ,אז
כעת כבר אין ספקות בשום עניין .כיוון שהתורה נתנה לו סמכות מוחלטת להכריע
בכל ספק.
ואז נשאל את עצמנו ,שאפילו אם אותו רב הוא צדיק גדול ,שמשמיים מזכים
אותו לכוון תמיד להלכה ,מכל מקום הוא בן אדם וגם הוא עלול לטעות .ואם כן
איך נוכל לסמוך עליו?
ועל אחת כמה וכמה שפעמים רבות שמענו שרבנים גדולים אמרו הלכות וחזרו
בהם לאחר מכן .וניתן לראות בבירור שישנם מחלוקות רבות בין גדולי הדור,
שהאחד סובר דבר מסוים והאחר פוסק בצורה שונה שלכאורה נראית סותרת .אז
איך אפשר לסמוך על זה שהם באמת צודקים ומכוונים לאמת?
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אלא שזה בדיוק הכוח שהתורה נתנה להם .שלא נסור מדבריהם ימין ושמאל,
ואפילו אם הם אומרים לנו שימין זה שמאל ושמאל זה ימין ,כלומר שזה בכלל לא
מסתדר לנו בהיגיון וגם אם המציאות נראית סותרת ,מכל מקום זה ציווי התורה
ללכת אחרי דבריהם.
ויוצא מכאן שגם אם נניח שקרה שאותו רב גדול טעה בהלכה ,מכל מקום
אנחנו שמקשיבים לו מקיימים מצווה לשמוע לדברי חכמים .עלינו מוטלת
ההשתדלות ,אבל כאשר עשינו השתדלות מרבית למצוא רב מתאים ,תלמיד חכם
וירא שמיים כפי כל הכללים ,אז מחובתנו להקשיב לו ובכך אנו מקיימים את
התורה.
ונדגיש שמדובר על גדולי הדור בלבד ,ובטח שלא על רבני צעצוע ובאבות שלא
מבינים חצי דבר בהלכה ולא יודעים אפילו דברים בסיסיים שכל אברך מתחיל
יודע.
וכאשר כך נוהג האדם ,הוא יכול באמת להסתלק מן הספק .כי כאשר גדולי
הדור הורו לו בצורה מסוימת ,אז כל המציאות משתנה על פי אותה פסיקה .שלפי
מה שגדול הדור פסק נקבע כיצד תיראה המציאות.
הוכחה ברורה והגיונית לתורה שבעל פה
ובאמת שיש הרבה אנשים שמסתפקים לצערנו
בעניין נכונות התורה שבעל פה .תמיד היו כתות
שונות שהאמינו רק בתורה שבכתב וזנחו את
הפירושים של החכמים .קראים ,רפורמים ועוד שלל קבוצות שונות שהחליטו על
פירושים משל עצמם .אלא שבדורות האחרונים ,משגברה תופעת ה"חילוניות"
ואנשים מסתפקים בשמירת מסורת מועטה ,הרבה מאוד אנשים נוטים להרהורים
כאלו ואחרים ,שאולי "עובדים עלינו".
אבל צריך לדעת שכל ההרהורים האלו נובעים מאחת משתי סיבות .או
שהאדם מחפש נוחות ולא רוצה את הקושי שבקיום דברי חכמים ,אז הוא מפרש
את התורה כרצונו וכך כאילו נותן לעצמו אישור לעשות מה שהוא רוצה .כאילו
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שהתורה מתירה לו לעשות את העבירות שלו .או שהאדם כלל לא חושב על
הדברים ,ופשוט רואה את החברים והסביבה שלו פועלת בצורה מסוימת ,אז הוא
עושה כמו כולם בלי לחשוב ובלי לשאול שאלות.
כי כל מי שיתבונן על זה מעט ,יבין שהתורה שבעל פה היא מחויבת המציאות.
שאילו ח"ו לא הייתה תורה שבעל פה ,אז גם לא היה כל קיום לתורה שבכתב.
התורה שבעל פה היא זו שנותנת את הכוח והקיום לתורה שבכתב.
הרי כדי לדעת מה כתוב בתורה אנו מוכרחים ללמוד קודם לכן המון דברים
בעל פי ולרכוש ידע .צריך למשל ללמוד את אותיות הא' ב' ממדריך שילמד אותנו
בעל פה ,ללמוד את פירוש המלים בעל פה ,ללמוד תחביר וכו’.
הרי תארו לכם שניקח את ספר התורה לאיזה שבט אפריקאי בכפר רחוק
שמעולם לא שמעו על תורה ויהדות .האם יתכן שהם יבינו מה כתוב שם? האם
הם באמת יוכלו להבין ולקיים את התורה?
הסיבה שאנו יכולים לנסות להבין את התורה שבכתב היא מתוך שלימדו אותנו
את אותיות הא’-ב’ ,את המלים ,את הפירושים וכו’ .כל זה חייב היה להיעשות
בעל פה ,שהרי ספר ללימוד אותיות לא היה עוזר לנו כלל ,כי לא היינו יודעים
לקרוא אותו.
גם אם נביא לתינוק קטן שנולד זה עתה אלפי ספרים עם חכמה מרובה וכל
ההסברים ,הוא לא יצליח להבין אותם כלל גם בעוד מאה שנה .מוכרח שמישהו
ילמד אותו ,יסביר לו את הדברים בעל פה ,ורק אז הוא יוכל להתחבר ולהבין.
וכך אנשים גדלים ,לומדים את השפה ,שומעים דברים ,ואז פתאום מחליטים
שהם יכולים לפרש בעצמם את התורה כפי רצונם .אבל הדבר דומה למישהו
שיחליט שהוא רוצה לפרש את האותיות או את פירושי המלים כפי רצונו .הרי
מדוע שיאמין למי שלימד אותו ש"שולחן" זה באמת שולחן? אולי פירוש המילה
"שולחן" הוא בכלל כיסא? אבל הדבר ברור שכך היא המסורת וזה מה שקובע .אי
אפשר להחליט דברים על דעת עצמנו.
וזו הסיבה שלא עוזבים ילדים לאחר כיתה א’ שיתמודדו לבד ויבינו לבדם את
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כל ענייני הלימוד .שלכאורה אם היינו סוברים שמספיק ללמוד את קריאת
האותיות ואז נוכל להסתדר ,אז לא היה שום צורך בכיתה ב’ .כי כל ילד היה יכול
לפרש לבדו את הכל .היה מפרש את המתמטיקה לבדו ,לומד היסטוריה לבד ,וכן
כל שאר המקצועות .ומדוע הוא צריך שילמדו אותו כל כך הרבה שנים? ובכלל
מדוע שהוא יאמין למי שמלמד אותו? למה שיאמין למסורת בענייני ההיסטוריה
בזמן שהוא יכול להמציא היסטוריה משלו?
אלא שאי אפשר לוותר על המסורת .היא זו שקובעת והיא הדרך היחידה
להעביר את הדברים מדור לדור .ולכן הדברים נכתבו בתורה רק בראשי פרקים,
ללא הסברים מרובים ,כיוון שההסברים מוכרחים להיות מועברים בעל פה.
והדבר ברור שאף אחד לא החליט פתאום להמציא הלכות .שאם למשל התורה
מצווה אותנו על הנחת תפילין או על שמירת שבת ,אז כבר משה רבינו ודור
המדבר היו צריכים לקיים את הציוויים האלו .התורה לא מפרטת כיצד מקיימים
את המצוות ,וגם במקומות בהן הרחיבה ,מכל מקום ישנם המון פרטים שעדיין
חסרים .ואם כן צריך לשאול כיצד משה רבינו וכל דור המדבר קיימו את המצוות?
אלא שמובן שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו לא רק את התורה שבכתב,
אלא גם לימד אותו את כל דקדוקי ההלכות .שהרי ברור הדבר שהתורה לא
כתבה את כל מה שהשם יתברך לימד את משה רבינו במשך ארבעים שנה.
ולמשל שהיה ארבעים יום וארבעים לילה בהר סיני ,שברור הדבר ששם למד את
כל הפרטים ,ואלו לא כתובים בשום מקום.
ומובן גם הדבר שבדור שלאחר מכן לא כל אחד המציא הלכות כפי שמתחשק
לו ,אלא שאותו דור המדבר לימדו את הצאצאים שלהם את פרטי ההלכות ואת
כל הפירושים לתורה .וכך הדבר עבר מדור לדור .לא יתכן שילד כלשהו הגיע
לבר מצווה ואז החליט שלפי דעתו התפילין שאביו ושכל עם ישראל מניחים לא
נראות לו והוא פוסק שצריך להניח תפילין אחרות .הרי יש מסורת ואי אפשר
לערער על זה כלל .ובכלל איפה מצינו בתורה שיש איזה עניין בבר מצווה בגיל
שלש עשרה?
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ובאמת שאפילו הקראים עצמם ושאר מתנגדים לתורה שבעל פה מבינים את
זה .כי אפילו הם מעבירים את התורה בעל פה ,למרות שכל האמונה שלהם
מושתתת על הבסיס שכביכול אין תורה שבעל פה.
הרי גם לקראים יש מנהגים שונים שהם מעבירים מדור
לדור ,גם להם יש מסורת על איך לפרש את התורה וכו’.
ולכאורה זה סותר את בסיס האמונה שלהם .שהרי אם הם
מאמינים רק בתורה שבכתב ,אז כיצד הם מעבירים לילדיהם
בעל פה מסורת מסוימת? הרי לכאורה הם היו צריכים לתת לילדיהם את ספר
התנ"ך ללא שום פירוש והסבר ולתת להם להתמודד לבד.
אלא שמכורח המציאות ,אנחנו מלמדים את הילדים מלים ,מחדירים להם
הרגלים ,מסבירים להם משפטים וכו' .הכל על פי המסורת ולפי תפיסת העולם
שלנו .כך מגדלים את הילדים על פי תפיסת עולם מסוימת לפי הידע האישי שלנו
ולפי מה שאנו תופסים ומבינים.
אדם יכול ללמוד תיאוריה במשך שנים רבות ולהצטיין ,אך הניסיון המעשי הוא
זה שמלמד אותו הכי הרבה ורק שם הוא מתמקצע .כי שם הוא לומד בעל פה.
באופן דומה ,אין שום סיכוי לשום אדם בעולם להבין מעצמו את מה שכתוב
בתורה .הוא יכול להמציא המצאות ,אבל הוא בוודאי יהיה רחוק מהמקור .כדי
להיות קרובים למקור ככל שניתן אנו צריכים ללמוד את הדברים בעל פה מהדור
הקודם שלמד אותו בעל פה מהדור שלפניו וכך עד למשה רבינו בהר סיני.
אי אפשר להמציא פירוש לתורה .הפירוש צריך לעבור ממקור נאמן .אם אנו
ממציאים פירוש ,אז זהו הפירוש שלנו ולא הכוונה האמתית שאותה העביר
הקדוש ברוך הוא כשכתב את הדברים.
אם אדם יהודי מניח תפילין ,הוא לא ממציא את ההלכות מעצמו ולא יכול
לשנות את כל המוסכמות .הוא מניח את התפילין שאביו או רבו הניחו ,על פי מה
שאבא של אביו או רבו של רבו לימדו אותם וכך הלאה דור מפי דור עד למשה
רבינו בהר סיני .זה לא שפתאום באחד הדורות החליטו להמציא פירוש לתורה
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ואז החליטו שמהיום מתחילים דבר חדש שנקרא תפילין .הדברים מוכרחים
לעבור במסורת ואם לא ,אז אין להם שום משמעות.
מכל זה אנו צריכים להבין שאין לנו את הכלים המתאימים לפרש בעצמנו את
הדברים בצורה נכונה .ראוי לכולנו לעזוב את הפירושים האישיים ואת כל הכתות
שצצות להן ומפרשות את התורה בצורה הנוחה להן ,ולדבוק בגדולי הדור,
במסורת ובקבלות שיש לנו מהדורות הקודמים ,כפי שהתורה מצווה אותנו לא
לסור מדבריהם .שנזכה לקבל את האמת באהבה וללכת על פיה ,ומתוך כך נזכה
לבניית בית המקדש במהרה בימינו אמן.

תמים תהיה עם השם אלוקיך
פרשת שופטים מביאה את הציווי "תמים תהיה עם השם אלוקיך" (דברים יח',
פסוק יג') .וצריך להבין מה זה בעצם אומר להיות תמים? היום יש נטייה לפרש
את המילה 'תמים' בהקשר של טיפוס נאיבי ,פתי ,ואולי אפילו קצת טיפש שחסר
לו ידע והוא לא שואל שאלות.
אבל התורה מתייחסת לעניין התמימות בצורה שונה לגמרי ממה שהורגלנו,
ובאמת עניין התמימות הוא דבר גבוה ביותר ,כיוון שהוא מייצג שלמות.
על יעקב אבינו נאמר "איש תם" ,ופירוש הדברים שהוא היה השלם מבין
האבות הקדושים ,המידה הממוצעת בין החסד לגבורה .לכן ממנו יצאו השבטים
הקדושים ,השם יתברך שינה את שמו לישראל ועד היום אנו קרויים על שמו "עם
ישראל" .התורה מציינת "שבע שבתות תמימות" במשמעות של שלמות" .פרה
אדומה תמימה" ,הכוונה לשלמה .על פי התורה ,אדם תמים הוא אדם שלם.
אדם שהולך בתמימות עם השם הוא אדם שהולך בשלמות .הוא לא לוקח רק
את החלק שהוא רוצה ועוזב את השאר ,אלא מוסר נפש לקיום ציווי השם באש
ובמים .אדם כזה מבין שכל חייו נרקמו על פי רצון השם יתברך ,ולכן לא כועס או
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הופך עצוב משום דבר בעולם ,כי הוא מבין שזה מה שהשם רוצה בשבילו וזה מה
שטוב לו.
אדם כזה מבין שאין שום כוח בעולם מלבד השם ואין טעם להילחם במלחמות
כוח מול אנשים ,גופים או מצבים בעייתיים ,כי כולם כמו בובות ורק השם לבדו
הכניס אותנו למצב בו אנו נמצאים ורק הוא יכול להוציא אותנו משם .אדם תמים
עם השם זה אדם שיודע בידיעה מוחלטת שהשלמות המוחלטת זה השם יתברך,
האינסוף ברוך הוא ,ושאין שום דבר אחר חוץ ממנו וכל הדברים שנראים לנו
כקיימים הם מקבלים חיות וכוח ממנו.
אלא שאז אנו חוזרים לשגרת היום יום ופתאום אנו מגלים שיש כביכול בעולם
עוד דברים שנראים בעלי השפעה וכוח .נראה כאילו שיש לנו אפשרות להתערב
בכוחות הרוחניים של היקום ולקבל את רצוננו כביכול גם בלי אותה שלמות.
אפשר אפילו לעשות השתדלות גשמית ממש ,ובדרך טבע כאילו לקבל את
רצוננו.
פתאום אנו מגלים שיש כוחות רוחניים שכאילו פועלים מעצמם .יש מזלות
שמשפיעים ,הורוסקופ ,קוסמים ומכשפים ,מתקשרים שיכולים לדבר עם ישויות,
אנשים שעוסקים במיסטיקה ויכולים לספר לנו סודות נסתרים או לקבוע את
הזיווג שלנו וכו’.
אנו מתחילים לחשוב שאולי דרך מודעה בעיתון יוכלו לפתוח לנו את המזל,
אולי במזרח הרחוק יעצבו את הטבע כרצונם ואולי בכלל הכל תלוי באנרגיות
שונות הנמצאות באוויר.
לאחר שחושבים על כל הדברים האלו וחושבים שיש בהם ממש ,אז אי אפשר
שלא לתהות מדוע בכלל להתאמץ בדרך התורה אם אפשר לעשות הוקוס פוקוס
והכל יסתדר כרצוננו? לכאורה נראה לנו שאולי אפשר להסתדר חס ושלום ללא
התורה ואולי אפשר חס ושלום לשנות את הדברים לפי רצוננו למרות שזה נגד
רצון השם .כאילו שחס ושלום אנו חושבים שאנו חכמים יותר מהשם יתברך.
לכן התורה מזהירה אותנו מקסמים וכשפים ,מלעונן ,לשאול אוב וידעוני או
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לדרוש אל המתים .אך היא לא מסתפקת בזה ,אלא מסיימת את העניין בציווי
'תמים תהיה' .כי שם נמצא הניסיון שלנו.
לאחר שאנו רואים שהתורה עצמה מעידה על כך שקיימים קסמים ,כשפים,
דרישה אל המתים וכו’ .ואמנם זה אסור ,אבל אם התורה אוסרת אז זה אומר שזה
קיים .אז מגיע הניסיון שלנו ,לראות אם אנחנו נשארים נאמנים לקדוש ברוך הוא
ולתורה הקדושה .הניסיון הוא לדעת שכל הדברים האלו קיימים ,שיש כוחות
רוחניים בעולם ,ויחד עם זאת להיות תמימים עם השם ולהידבק רק בו.
כי יש אמנם בבריאה דברים שנראים מופלאים ועל טבעיים מבחוץ .אבל
בפנימיות אין להם באמת כוח משלהם ,אלא שכולם שואבים את הכוח מאת השם
יתברך .מה שנראה לנו כמו פתיחת המזל ,אולי ייתן לנו את ההרגשה שזה עובד
כדי לנסות אותנו באמונתנו ,אבל בסופו של דבר הדברים יסתבכו ונסגור הרבה
יותר מזל ממה שנצליח לפתוח.
לא מעט אנשים סבלו הרבה מאוד מאיזו שטות שעשו שהביאה עליהם הרבה
ייסורים וכוחות טומאה שנדבקו בהם .אנשים רבים שהתחילו להתעסק עם דברים
מיסטיים שונים כדי לטפל בבעיה מסוימת מצאו את עצמם לבסוף בבעיות הרבה
יותר גדולות וחמורות .זה כמו לשדוד כסף כדי לכסות חובות ,אז אמנם נצליח
לכסות את החובות בצורה כזו ,אבל נסתבך בבעיות הרבה יותר חמורות.
אנשים מסונוורים מכוחות מיסטיים ובטוחים שהם מחוללים נפלאות .אבל
חשוב לדעת שגם בלעם ידע לעשות מופתים וגם חרטומי מצרים הפכו מטות
לתנינים .זה לא אומר שהם צודקים או שהם יכולים להועיל לנו .כל זה כמובן
מדובר על כוחות שונים שבאמת פועלים בעולם ,כי ברוב המוחלט של המקרים
אותם אנשים כלל לא מסוגלים לעשות שום דבר .זה הכל הצגה כדי להרוויח כסף
וכבוד על חשבוננו .הם לוקחים סכומים נכבדים ומציגים את עצמם כאלילים ,וכך
מתעשרים וצוחקים על חשבוננו.
הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם ניסיונות .הוא רוצה שנבחר בטוב מתוך רצון
ולא שזו תהיה האפשרות היחידה .אף אחד לא יעריך אדם על זה שהוא משלם על
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הדברים שהוא קונה ,כי זוהי חובתו ואין לו ברירה .אבל אם אדם ימצא סכום כסף
ובכל זאת יתגבר על היצר וישיב את האבדה לבעליה ,אז בוודאי שכולם ישבחו
אותו.
כך מתגלה הרצון הפנימי של האדם לבחור בטוב .אותו גילוי מלמד על כל
המהות של אותו אדם .הרי הייתה לו אפשרות לקחת את הכסף לעצמו וליהנות
ממנו בלי שאף אחד יידע מכך ,ובכל זאת הוא ויתר על האינטרס הפרטי שלו כדי
לבחור בטוב .אפשר להבין מכך שגם אם לא יכריחו את אותו אדם לשלם עבור
הדברים שהוא קונה ,הוא בכל זאת יעשה זאת כיוון שהוא בוחר בטוב .מטבע
הדברים נוכל לבטוח יותר באותו אדם ,כי הטוב שבו הגיע לגילוי.
אבל אצל אדם שרק ראינו שמשלם עבור הקניות ולא ראינו שהשיב אבדה אי
אפשר ללמוד על הרצון הפנימי יותר כיוון שהוא לא היה בניסיון .אמנם יתכן
שהוא אדם טוב ,מקסים ונפלא ,אבל גם יתכן שלא .אין לנו שום גילוי לגבי זה .רק
לאחר שנראה את האדם בשעת ניסיון ,אז נוכל להבין כיצד הוא פועל.
הדבר דומה לבעל מסעדה עם כשרות מהודרת .כאשר המשגיח נמצא לידו,
הוא עושה הכל לפי ההלכה .אבל אף אחד לא יכול לדעת מה קורה כאשר הוא
נמצא לבדו.
אבל אם ישימו מצלמה נסתרת והמשגיח יתרחק מהמקום ,ואז יתנו לאדם
ניסיון כלשהו ,כמו למשל שתהיה איזו בעיית כשרות וכעת הוא יאלץ לזרוק חלק
מהסחורה ולהפסיד סכום גדול ,והוא יעמוד בניסיון למרות שהוא חושב שאף אחד
לא רואה אותו ,אז כולם ידעו שהוא באמת ירא שמיים ואפשר לסמוך עליו.
לכן השם יתברך ברא עולם של ניסיונות כדי לגלות את הרצונות הפנימיים
שלנו .כך נוכל לעבוד במשך החיים על אותם רצונות ולהפוך אותם לטובים יותר.
הקדוש ברוך הוא ברא כוחות שאינם טובים כדי להביא אותנו לניסיון .שאילו לא
היו כוחות כאלו ,כולם היו בוחרים רק בטוב ,לא היו ניסיונות ולא היה שום גילוי
לרצונות הפנימיים שלנו .כאשר יש כוח שלילי כלשהו שמנסה להסית אותנו ,אז
ניתן להוציא לחוץ גילוי של הפנימיות שלנו בהתאם לעמידה שלנו בניסיון.
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וכמו שמנהל בעבודה רוצה לנסות את העובד שלו ושולח אליו אדם מכובד
שיציע לו עבודה במקום אחר .אותו אדם מציע לו משכורת כפולה ותנאים טובים,
וגם שואל שאלות סודיות על מקום העבודה הנוכחית .אז העובד מתפתה ומגלה
דברים שאסור לו לגלות ,לועג למנהל העבודה ,מבזה את ההתנהלות שם וכו’.
הוא מצדו בטוח שהוא עשה את עסקת חייו ,שיקבל משכורת עצומה ומקום
עבודה חדש וטוב .אבל אז הוא מגלה שבעצם הכל היה מבוים ומעולם לא הייתה
עבודה אחרת .הוא מגלה שאותו אדם מכובד הוא בסך הכל מתחזה שהיה שליח
של המנהל .לא היה לו מעולם כוח משל עצמו ,אלא שהמנהל נתן לו תפקיד
מיוחד לנסות אותו.
אותו אדם בוודאי הכניס את עצמו לבוץ .לא רק שלא הרוויח את כל הדברים
הדמיוניים המופרזים שהבטיחו לו ,אלא שגם איבד את מה שכן היה לו .הוא נכשל
בניסיון ואין לו כלל אל מי לפנות .כי את המנהל הוא אכזב ויהיה מאוד קשה
לתקן את מה שעשה ,ומי שהבטיח לו הבטחות הוא דמות דמיונית שבכלל לא
קיימת.
וכך הדבר גם אצלנו ממש .שנראה לכאורה שיש כוחות שונים
בעולם ,אבל באמת אין שום כוח מלבד השם .לשום כוח אין
ממשות אמתית ,אלא כולם שליחים של הקדוש ברוך הוא כדי
להעמיד אותנו בניסיונות.
יש כוחות טומאה שבאים לטמא אותנו ולהוריד אותנו מהמקום הרוחני הגבוה
בו אנו נמצאים ,יש יצר הרע שבא להוריד לנו את ההתלהבות בעבודת השם ובכך
לקלקל לנו את הרצון ולהכניס בנו רצונות לא טובים .יש כוחות רבים שנראים
כממשיים ,אבל באמת שהם כולם שליחים של השם יתברך כדי לתת לנו ניסיון
שנוכל להתגבר ולבטא את הרצון הפנימי וכך נטהר ונחזק אותו.
אם נקשיב ליצר הרע ,נחשוב שאנו מרווחים מכך .אבל באמת אותו יצר הרע
עולה למעלה בעצמו ומקטרג עלינו .זה כמו שמישהו יפתה אותנו לגנוב ואז ילך
להלשין עלינו למשטרה .הכל שקר .היצר הרע מראה לנו דברים נוצצים ומפתים
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שכלל לא קיימים ואז מביא עלינו צרות וייסורים .כשבוחרים בדברים לא טובים
אז לא עומדים בניסיון ואז הדברים מסתבכים הרבה יותר ואנו מוצאים את עצמנו
חס ושלום במקומות גרועים.
וכך אנשים בוחרים בתאוות ,בוחרים בכוחות טומאה ,הולכים נגד התורה
הקדושה ,וחושבים שהם מרוויחים מזה ומצפים לקבל את מה שהבטיחו להם.
אבל זה לא מגיע .הם רודפים אחרי תאווה ואז הם משיגים אותה ,אבל הם לא
הופכים מאושרים יותר ,אלא רק רוצים תאוות גדולות יותר .סף הריגוש גדל
ותמיד רוצים יותר ויותר.
עד שיום אחד פתאום מגלים שהכול היה שקר .פתאום מבינים לאיזה בוץ עמוק
הם נכנסו .יש כאלו שזוכים להבין את זה כבר בגיל צעיר ,וכך יכולים להתמסר
לעבודת השם .יש כאלו שמבינים את זה בגיל מאוחר יותר ,ואמנם תמיד אפשר
לתקן ולעשות תשובה ,רק שזה קשה יותר .ויש כאלו שלצערם יגלו את זה רק
בעולם הבא ,ואז כבר באמת יהיה מאוחר ,והתיקון יהיה בדרך הרבה יותר קשה.
הם חושבים במשך כל החיים שהם על הגובה ,אבל לבסוף יגלו שכל החיים
שלהם היו שקר וכמה קלקולים הם עשו.
הכוח היחיד שקיים הוא הקדוש ברוך הוא ,כדי לשנות דברים צריך לפנות
אליו .אפשר לדבר אתו ,להתפלל אליו ,לתקשר אתו ,להתקרב אליו ואז לזכות
לכל מה שנצטרך בעזרתו יתברך .אסור לפנות לשום כוח אחר ,ובטח שלא לכוח
טומאה שפועל נגד התורה הקדושה.
כשאנו פונים לכוחות אחרים מתוך מחשבה שהם יכולים חס ושלום לעשות
דברים טוב יותר מהשם יתברך זה גובל בעבודה זרה ממש .הרי אנו נותנים בכך
כוח וממשות למשהו אחר מלבד השם יתברך .מתוך מצב כזה אפשר רק להפסיד,
וגם אם נראה לנו שהרווחנו משהו ,זוהי רק אשליה שבסופו של דבר נגלה
שהפסדנו הרבה מאוד ממנה.
אנשים רוצים ישועות .זיווג ,ילדים ,רפואה ,פרנסה ,הצלחה ושלל דברים
נוספים .זה כל כך מפתה להגיע לאיזה מישהו שכאילו יהפוך את כל כוחות
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העולם לטובתנו וכך יסדר לנו את הכל .אבל זה שקר .רק הקדוש ברוך הוא יכול
להביא לנו ישועות ,ואם בכל זאת נראה ישועה כלשהי מאותם כוחות טומאה ,אז
המחיר על כך יהיה הרבה יותר גבוה ממה שאנו מתארים לעצמנו.
לכן התורה מצווה אותנו "תמים תהיה" .בוודאי שהתורה לא מצווה אותנו
להיות "טמבלים" שהולכים בעיניים עצומות אחרי משהו סתם כך בלי להבין .הרי
אחת המצוות החשובות ביותר היא לימוד התורה ,שאדם צריך להחכים ,להבין
ולהעמיק בתורה .צריך לדעת דברים ,להתבונן ולחקור בעיון ככל שאפשר.
התורה לא רוצה שנהיה נאיביים ושנקיים מצוות כי רק זה מה שאנו מכירים או כי
כך גדלנו והתרגלנו .התורה רוצה שנגיע לשלמות אמתית ונוכל להיות שלמים עם
האמונה החזקה שלנו.
אנו צריכים להיות תמימים עם השם יתברך ,כי אנו מבינים שרק הוא הכוח
היחיד שקיים בעולם ולכן את כל רצוננו אנו מפנים אליו .כי גם כל הכוחות שאנו
מכירים ,כל הדברים הטובים והלא טובים ,כל הסביבה שלנו וכל העולם כולו,
הכל מקבל כוח מהשם יתברך בכל רגע ויוצא שהכול זה מכוחו .גם כשהדברים
נראים לא טובים ,גם כשהחיים מסתבכים להם ,גם כשהמצב נראה מייאש ,עם כל
זה אנו מוכרחים לדבוק בהשם בעזרת האמונה שלנו ,כי אנו מבינים שהוא היחיד
שיכול באמת לעזור לנו.
בשביל מה לדבר עם שליחים ובובות כשאפשר לפנות ישירות אל השם
יתברך? למה לחכות שבועות בתור בשביל איזה אדם מפוקפק שמגדיר עצמו
כמתקשר שייקח לעצמו כמה מאות שקלים מאיתנו בשביל כמה דקות בהם הוא
הורס לנו את החיים? האם לא עדיף לפנות ישירות אל המקור ולקבל את רצוננו
בצורה ישרה וטובה? השם יתברך יזכה אותנו להיות תמימים בעבודתו ולהיות
שלמים באמת ,לפנות רק אליו ולקבל את כל רצוננו לטובה.
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ובערת הרע מקרבך – בלי צדק ונקמה
פרשת שופטים מביאה לנו הלכה הנוגעת לעדים זוממים .אם עדי שקר מעידים
על אדם מסוים בבית דין ונמצא שהם עדי שקר שזממו לחייב את אותו אדם בדין
בזמן שבכלל היו במקום אחר בעת האירוע ,אז אותם עדים מקבלים את אותו
העונש שהיה צריך לקבל אותו אדם במקרה שהוא נמצא חייב" .ועשיתם לו כאשר
זמם לעשות…" (דברים יט' ,פסוק יט').
כך אפשר לראות שפועלים מידה כנגד מידה .מה שהעדים רצו שיקרה לו אם
היו מקבלים את עדותם ,זה מה שיעשו להם בעצמם .אם למשל העידו עליו שעשה
עבירה שעליה יש עונש סקילה ,לאחר שמגלים שהם זוממים מענישים אותם
באותו עונש סקילה.
אבל מפתיע לגלות שאם עדות השקר התקבלה וכבר הוציאו את אותו אדם
להורג למרות שהיה חף מפשע ורק לאחר מכן מוצאים שהם היו עדים זוממים ,אז
כבר לא מענישים אותם בעונש מוות .וכפי שרש"י מפרש" :אם הרגו ,אין נהרגים".
ולכאורה זה נראה סותר את השכל הישר .אם עדיין לא הרגו את
אותו אדם חף מפשע בגלל עדות השקר שלהם ,אז יש להם עונש
מוות .אבל אם כבר הרגו את אותו אדם חף מפשע ,שכעת לכאורה זה
הרבה יותר חמור ,אז מקלים להם ואין להם עונש מוות .כולם מבינים
שאלו רשעים שגרמו למיתה של יהודי ללא סיבה .אז איך יתכן
שמקלים להם בעונש במצב כזה?
הפסוק ממשיך ואומר "ובערת הרע מקרבך" .האדם צריך לדעת שמחובתו
לבער את הרע .אבל אף אחד לא יכול באמת לבער את הרע בעצמו .אין לנו את
הכוח הזה .בכל זאת ,החובה מוטלת עלינו והתפקיד שלנו זה לעשות את
ההשתדלות האפשרית מצדנו ולא מעבר לכך.
וכפי שהמשנה אומרת (אבות פרק ב' ,טז')" :לא עליך המלאכה לגמור ולא
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אתה בן חורין לבטל ממנה" .אנחנו יכולים לעשות מה שאפשר כדי לבער את הרע
בגבולות שהתורה נתנה לנו .כל מה שלא אפשרי ומחוץ לגבולות נעשה בידי
שמיים.
דין וחשבון עם כל אדם זה התפקיד של הקדוש ברוך הוא ולנו אין באמת הבנה
בזה .צדק ונקמה זה דבר שרק השם יתברך יכול לפעול .אין לנו שום השגה
בדברים הללו .הרי כל מה שאנו יודעים זה רק מה שנמצא מולנו.
אנחנו לא יכולים לדעת מה עובר על האדם ,מה היצר שהוא מתמודד אתו,
אילו כוחות נפש ניתנו לו ,מה היה אתו בגלגולים הקודמים ,מה הנקודות החזקות
והחלשות של אותו אדם ועד כמה הוא מתאמץ ועושה השתדלות בתפקידו בעולם.
לכן אי אפשר לדון אף אחד עד שנגיע למקומו .כי מתוך אותו מקום ,יתכן שגם
אנחנו היינו מתנהגים כמותו .קל לשפוט אחרים ולהכריז עליהם שהם "רשעים".
אבל כל זה מתוך נקודת המבט שלנו ,בלי להכיר את העולם המורכב שלהם.
אין לדיין אלא מה שעיניו רואות .הדיין לא יכול לדעת אם אדם מסוים הוא
רשע או שהוא אדם טוב ששבוי בתוך יצרים או סביבה הרסנית .הוא לא יכול
לדעת אם האדם העומד מולו התחרט על מעשיו ועשה תשובה או נשאר
ברשעותו .רק הקדוש ברוך הוא יכול להסתכל אל הפנימיות ולדון את האדם.
תפקיד הדיין הוא לבער את הרע על פי מה שעיניו רואות ולפי חוקי התורה .צריך
לעשות השתדלות למנוע את הרע ,ולא לנקום ולנסות להביא ל"צדק" על פי ראות
עינינו.
כאשר שני עדים זוממים להתנכל לאדם כלשהו ,המחשבות השליליות שלהם,
הדיבורים הלא טובים וההתחברות לרע מביאים מציאות לא טובה לעולם .ועדיין
הם לא נחשבים לזוממים שנהרגים אלא עד לאחר שמסתיים הדין לחובתו של
הנידון.
לאחר שכבר נפסק הדין לחובתו ,ישנה מציאות ממשית של רע שכבר הגיעה
לעולם ,שמלאך המוות מצפה לקחת את נשמתו של הנידון .כעת אם יבטלו את
הדין ,עדיין לא נפטרו מהמציאות הלא טובה .הרי מלאך המוות עדיין מצפה
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לעונש המוות שהובטח לו .לכן צריך לבער את הרע שאותם עדים זוממים יצרו,
לבער את המציאות הלא טובה שהגיעה לעולם בגללם.
לכן לפי מה שהם זממו ,כך עושים להם .כי אותה מציאות לא טובה שהם יצרו
מחפשת להתגשם בעולם .הם בראו מקטרגים ,מזיקים וכוחות לא טובים שרוצים
להביא רע .אז עושים להם כפי מה שזממו וכך כל המציאות הלא טובה שיצרו
שרוצה להתגשם בעולם ,תתממש בהם ולא תזיק למישהו אחר .וכך אותו רע שהם
עצמם יצרו יבוער מן העולם.
אבל אם כבר הוציאו את הנאשם להורג ורק לאחר מכן מגלים שהם היו עדים
זוממים ,אז כעת המצב הוא שונה .אותה מציאות לא טובה שהם בראו כבר
התגשמה בעולם .היא התבערה וכבר לא קיימת .אמנם היא התממשה באדם חף
מפשע ובצורה לא מוסרית כלל ,אבל יחד עם זאת היא כבר מבוערת מן העולם.
כעת מלבד רגשות חוסר צדק ,כעס ונקמה ,אין שום הכרח להוציא להורג את
העדים הזוממים .אין "רע" שצריך לבער ,כי הרע שיצרו כבר בוער .אז אמנם זה
נראה לא צודק ושמגיע להם עונש ,אבל זה לא יעזור לתקן שום דבר.
כמובן שזה בוודאי לא אומר שהם יהיו נקיים מכל הסיפור .שבוודאי אפשר
להעניש אותם ,אלא שהעונש לא יהיה מוות ,כיוון שאין טעם להרוג עוד יהודי
לחינם ,ואפילו שהם רשעים במעשה שעשו.
העונש האמתי מגיע בידי שמיים .הקדוש ברוך הוא דואג לעשות צדק .הוא
היחיד שיכול לשפוט לעומק .הרי השם יתברך הוא זה שזימן וסובב שאותם עדים
יעידו עדות שקר דווקא על האדם הזה ושהוא ימות .הכל בהשגחה פרטית .אז
אמנם זה לא פוטר אותם מאשמה ,אבל מכל מקום נבין שזו לא טרגדיה מקרית
שאירעה כאילו בלי כוונה.
ובאמת אנחנו תופסים שכאילו בגלל אותם עדי שקר האדם המסכן נהרג .אבל
אצל הקדוש ברוך הוא אין טעויות .חשבונות שמיים פתוחים לפניו ,כל מעשיו,
מחשבותיו ,גלגוליו ,כוחות הנפש ושאר כל הדברים באים בחשבון מדוקדק .הכל
בהתאם לתיקון שאותו נשלח לעשות ובהתאם לכל הפרטים של תיקון כל העולם.
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אם אותו אדם הוצא להורג ,זה אומר שכך היה צריך להיות.
עיקר שפתי חכמים מבאר שכיוון שאותו נאשם נהרג ,בוודאי היה בן מוות
בשביל עוון אחר .צריך להבין שאין טעויות בשמיים .נכון שהוא לא היה אשם
במקרה הזה ,אבל אם גלגלו עליו מהשמיים שהוא יוצא להורג על ידי בית דין ,אז
בוודאי שזה לא במקרה ויש לזה סיבה מדוקדקת על פי חשבונות שמיים.
יוצא שלמרות שהעדים עצמם הם זוממים ובוודאי יתנו על כך את הדין ,מכל
מקום אותו אדם שהוצא להורג היה צריך למות בכל מקרה ורק יצא שזה נעשה על
ידם כי מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב .אם אותם עדים לא היו
זוממים ,היו מגלגלים עליו מהשמיים שיצא להורג בצורה אחרת ,אבל מכל מקום
נגזר עליו למות על פי חשבונות שמיים.
האדם מטבעו מחפש צדק ונקמה .הוא רוצה שכולם יתנו את הדין ,שאם אדם
עשה מעשה לא טוב ,הוא ישלם על כך .אבל צריך להבין שזה לא התפקיד שלנו.
אנחנו לא יכולים לשפוט את האנשים .אף אחד מאיתנו הרי לא היה רוצה
שישפטו אותו לפי מה שרואים מבחוץ בלי להכיר את הפנימיות שלו .גם אנחנו
עושים דברים נוראים לפעמים ,ורק שאנו נוהגים בסלחנות עם עצמנו.
לכל אדם יש אנשים שלא אוהבים אותו ,שכועסים עליו ,שרוצים ברעתו.
ואפילו שהאדם הוא טוב ,רק שהיו אי הבנות .אם היו דנים אותנו על פי שיקול
הדעת שלהם ,המצב היה גרוע .אנשים עושים דברים גרועים ,אבל מצדיקים את
עצמם .אבל כאשר אחרים עושים את אותם דברים ,אז שום הצטדקויות לא יעזרו.
צריך להבין שגם אם אנחנו עושים מעשים לא טובים פה ושם ,זה לא נעשה
מתוך רוע ,אלא מתוך חולשה .בפנים אנחנו אנשים טובים אבל לפעמים היצר
משתלט .זו רק נפילה ובוודאי לא נרצה שישפטו אותנו ויגדירו אותנו לפי אותם
מעשים מבלי שיכירו את הפנימיות שלנו.
ולמשל לכל נהג יכול לקרות שהוא נרדם בשעת נהיגה או שלא שם לב לילד
שמתפרץ לכביש או שלא שם לב לתמרור כלשהו וכו’ .האמת היא שכמעט לא
מצוי נהג שזה לא קרה לו מעולם ,רק שבחסדי השם יתברך ,ברוב הפעמים זה
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מסתיים בנס ללא נפגעים.
אבל לפעמים מתוך חשבונות שמיים ,מחליטים בהשגחה פרטית שיתרחש
מקרה ששם אדם כלשהו כן יפגע .ואז מיד כולם באים בטענות לאותו נהג,
מאשימים ,כועסים וכו’ .ואמנם באמת יתכן שאותו אדם נהג ברשלנות וכדומה,
אבל אנשים מתעלמים מכך שגם להם בעצמם זה התרחש עשרות פעמים .כמה
פעמים הם עצמם בלמו בפתאומיות ופתאום הבינו איזה נס היה להם שלא היה
שם אף אחד וכדומה .אבל מצדם זה כאילו שאותו אדם הוא רשלן והם עצמם
אחראיים ,שהרי להם זה לא קרה.
לכן צריך להבין שאסור לשפוט אחרים ורק בשמיים אפשר לשפוט את האדם.
לכל אחד מאיתנו יש דברים לא טובים שעשה בעבר ומתחרט עליהם .בוודאי
שלא נרצה שאנשים ישפטו אותנו לפי אותם מעשים וירצו ברעתנו .לאחר שאדם
עושה תשובה הוא נחשב לאדם חדש .אבל את זה אי אפשר לראות
בעיניים גשמיות .אחרים מסביבו יכולים להסתכל עליו בתור רשע
ולשנוא אותו ,למרות שהוא עצמו מצטער על מעשיו הלא טובים
ועשה תשובה גמורה.
כאשר מדובר בנו או בקרובים לנו ,אז אנחנו לא חושבים במושגים של צדק או
מחפשים נקמה .אנחנו מבינים שזה לא נעשה מתוך רשעות ולכן אנו סלחנים יותר
לגבי העבירות של עצמנו .כי אנחנו נגועים .אז באותה מידה אנו צריכים להבין
שאנו לא יכולים לשפוט אחרים .כי לכולם יש חולשות והיצר של כולם גובר
לפעמים .זה בוודאי לא מה שמגדיר את האדם כך שנוכל לדון אותו.
רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות צדק אמתי .צדק שמכיל את כל החיים שלנו,
את הפנימיות שלנו וגם את הגלגולים הקודמים וכל שאר הגורמים סביבנו ,על פי
הרמה שלנו ובהתאם לכוחות הנפש שבנו .אלו חשבונות שמיים שאין לבשר ודם
השגה בהם.
ולכאורה היינו יכולים לחשוב שאם רק הקדוש ברוך הוא יכול לשפוט ,אז
בכלל לא צריך דיינים שישפטו את העם .אבל על זה בדיוק הפרשה מדברת .אנו
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מוכרחים למנות שופטים ושוטרים כדי לבער את הרע מקרבנו .אנו מוכרחים
לנסות לחתור לאמת ולצדק .אבל אנחנו עושים רק את ההשתדלות שלנו על פי
התורה הקדושה כדי לבער את הרע.
אסור לדיינים לפעול מתוך רגש .אסור להם לחפש להתנקם .הם מוכרחים
להפעיל שיקול דעת ולפסוק בדרך השכל על פי התורה הקדושה .גם אם למשל
אדם עשיר ,גס רוח וגאוותן תבע לדין אדם עני ומסכן ,אם על פי דין תורה אותו
עני חייב לעשיר אז אסור לדיינים לשנות את הדברים ,גם אם זה נראה כלל לא
צודק .זה לא משנה מה אנחנו מרגישים בפנים ,מה שחשוב הוא לדון על פי כללי
התורה .את הצדק הקדוש ברוך הוא כבר מסדר.
הדברים האלו מאוד קשים ליישום ,כי כולנו בחיי היום יום שלנו מתפקדים
כדיינים כלפי כל אדם שאנו פוגשים .כולנו שופטים את האנשים סביבנו וחושבים
על כל אחד דברים מסוימים .כולנו פועלים על פי רגשות של צדק ונקמה שמניעים
אותנו .למרות שאנחנו לא רואים את התמונה הרחבה ולא מכירים את כל
הפרטים ,בכל זאת אנחנו לא יכולים לעצור את עצמנו מלשפוט את כולם .אבל
מי אנחנו שנגדיר מה זה צדק אמתי? מדוע אנחנו חושבים שאנחנו תמיד צודקים?
התורה הקדושה מלמדת אותנו כלל חשוב ,שאנחנו בעצמנו לא יכולים להגיע
לצדק אמתי ולכן מה שעלינו לעשות זה להידבק בכללי התורה ורק להשתדל
לבער את הרע בגבול היכולת שלנו ומתוך כללי התורה וההלכה .את שאר
העבודה וסגירת החשבונות עושים בשמיים.
ישנם הרבה מקרים בהם ברור לכולם מי אשם .ברור לכולם שיש אדם רשע
שצריך לקבל עונש חמור .אבל אין להם לא ראיות ולא עדים כך שאי אפשר
לחייב את אותו אדם וכך הוא מתחמק מעונש .במקרים כאלו אנחנו מרגישים
חוסר צדק נורא .אבל צריך להבין שאותו אדם ,וכך גם כל אדם אחר כמובן ,יקבל
משמיים בדיוק את מה שהוא צריך לקבל .בין אם זה שכר ובין אם זה עונש .אם יש
באפשרותנו לעשות השתדלות כדי להביא ראיות ולחתור לאמת ,אז מצוין .אבל
אם לא ,אז צריך להבין שהצדק יגיע בכל אופן גם בלי עזרתנו ובלי ידיעתנו.
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כל אדם נמדד על פי עצמו וכוחות הנפש שלו והכל מדויק בלי טעויות .אלא
שלדיין אין אלא מה שעיניו רואות ולכן עליו לפסוק על פי שכל ושיקול דעת.
תפקידנו הוא לבער את הרע .אם זה אפשרי במסגרת כללי התורה שניתנו לנו ,אז
טוב .אבל אם זה חורג ,אז אי אפשר לומר שכל האמצעים כשרים .עלינו לנהוג
בדרך ישרה ולראות את דעת התורה בעניין .כל מה שמעבר לכך יטופל בידי
שמיים.
ישנם הרבה מקרים בהם אנשים שומעים בחדשות על דברים לא הוגנים ואז
מקבלים תחושה נוראה של חוסר צדק .לפעמים אנחנו רואים אנשים רשעים
מצליחים וצדיקים שסובלים ואז אנחנו חושבים שצדיק ורע לו ורשע וטוב לו.
לפעמים נדמה שחס ושלום כל העולם הפקר ואנחנו מופקדים ביד הגורל
והמקריות .אבל אלו מחשבות מסוכנות שצריך לעקור .צריך לזכור שהקדוש ברוך
הוא מנהל את העולם .הוא דואג לכולם ושומר על כל אדם כפי הראוי לו על פי
מה שנקבע בשמיים.
לכן חשוב לכל אחד מאיתנו לקבל זווית קצת שונה על החיים .עשיית צדק זה
לא התחום שלנו ,אנחנו מנסים לעשות את ההשתדלות ,אבל אין טעם לכעוס,
להתעצב או להתייאש ,כי כבר יש צדק בעולם .גם אם דברים נראים לנו כלא
צודקים ,בשמיים דואגים שהכול יהיה צודק.
אז אם מישהו גנב ולא נתפס ,הוא ייתן את הדין על כך מאוחר יותר בלי
שאנחנו נדע מכך בכלל ,או שהוא כבר נתן את הדין וזה הכל חלק מפזל ענקי
שמרכיב את כל האנשים בעולם בכל הסיטואציות שהיו מאז בריאת העולם .הכל
צודק ומושלם ,רק שאנחנו רואים חלק קטן מהפזל וחושבים שחס ושלום יש חוסר
צדק.
השם יתברך יגאל אותנו מהשקר וההסתר ,יאיר את עינינו לראות את התמונה
השלמה ואז נוכל לראות איך שהכול ישר ,צודק ומושלם.
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לא לפחד כלל
פרשת שופטים מתארת את נוהל היציאה למלחמה .הכהן המשוח ניגש לדבר
אל העם ואומר להם "שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה" (דברים כ׳ ,ג׳).
הוא מחזק אותם בדברים ואומר "אל ירך לבבכם" כיוון שחשוב ביותר להתחזק
באמונה וביטחון בזמן כזה .עד כדי כך שלאחר מכן השוטרים מכריזים שכל האיש
הירא ורך הלבב ישוב לביתו כדי שלא ימס את לבב אחיו .כי כל מי שיוצא
למלחמה מוכרח להיות בעל ביטחון מוחלט.
הגמרא במסכת סוטה (מב ).מסבירה שהכהן המשוח מלחמה אומר להם "שמע
ישראל" כדי להשמיע להם שאפילו לא קיימו אלא קריאת שמע ערבית ושחרית,
הם לא ייפלו ביד אויביהם .לפי זה יוצא לכאורה שאפילו שעשו עבירות ,ואפילו
ביטלו את כל המצוות בתורה ,ורק קיימו מצווה אחת של קריאת שמע בזמנה ,זה
נותן להם זכות עצומה שבעזרתה ינצחו במלחמה.
אבל בהמשך הגמרא (מד ):מובא שהירא ורך הלבב זה הירא מהעבירות שבידו.
ואפילו מי שרק דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש ,הוא ירא כי יש עבירה
בידו ולכן חוזר ולא יוצא למלחמה.
מובן אם כן שאותו אדם מדובר קיים את כל מצוות התורה ואין לו שום עבירה
בידו מלבד אותה פעם שדיבר בין תפילין של יד לשל ראש .ואם אכן זה המצב ,אז
מובן שגם את קריאת שמע של ערבית ושחרית בוודאי קיים ,שהרי לא ביטל שום
מצווה ולא עשה שום איסור מלבד אותה פעם.
ולכאורה הדבר נראה קצת קשה .שאם נלך לפי מה שהכהן המשוח
אמר ,זה מספיק שקרא קריאת שמע כדי לנצח והוא לא צריך
להתיירא .אבל אם נלך לפי דברי השוטרים ,אז הוא דיבר בין תפילין
של יד לשל ראש ולכן הוא ירא ורך לבב שצריך לשוב לביתו .ברור
הדבר שלכל אדם יש מצוות שהוא עושה ,אך יחד עם זאת גם עבירות
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שונות ,אז איך יחליט אם עליו להתחזק ולהילחם או שהוא הירא ורך הלבב?
בנוסף צריך לשאול איך יתכן שהאיש הירא ורך הלבב ימס את לבב אחיו? הרי
לכאורה כל האחים שלו שיוצאים למלחמה הם נקיים לגמרי מעבירות ,ומובן
שאפילו עבירה קלה של דיבור בין תפילין של יד לשל ראש אין להם .אז יוצא
שהם לא צריכים להיות יראים מעבירות שבידם כי אין להם עבירות .אז מדוע
פוחדים שהוא ימס את לבב אחיו? הרי הם מוגנים בכל מקרה כיוון שאין להם
עבירות ואין להם ממה להתיירא?
מכאן אפשר לראות דבר עצמתי מאוד .על פי האמת ,כל מצווה קטנה נותנת
לנו אורות עצומים ואינסופיים ,עד כדי כך שאם אדם מתמיד בקיום של מצווה
כלשהי ,יש לו השגחה עליונה בכל צעד ואף אחד לא יכול לפגוע בו .אבל כדי
להתחבר לכל השפע העצום הזה צריך להאמין בו ,כי אם לא נאמין בזה ,אז
למרות שהשפע עצמו קיים ,אנו חוסמים לעצמנו את הגישה אליו.
הדבר דומה לאדם שעובד בתמורה למשכורת שנכנסת לו בכל חודש לחשבון
הבנק שלו .אותו אדם יכול לעבוד במשך שנים ולהרוויח המון כסף .אבל אם הוא
לא יודע את פרטי חשבון הבנק שלו והוא כלל לא יודע שמפקידים בחשבונו
כספים ,אז לא תהיה לו אפשרות להשתמש בכסף הזה .אמנם הכסף שייך לו ,אבל
הוא חי כמו עני ולא מתחבר אליו.
כאשר אדם מקיים מצווה יש לו שכר עצום ששמור לו לעולם הבא ,אבל מעבר
לזה יש גם אור שאותה מצווה נותנת לו כבר באותו רגע ,כאן בעולם הזה .לכל
יהודי יש אור עצום שמחבר את נשמתו להשם יתברך בכל רגע .לרוב אנחנו לא
מרגישים את האור הזה ,מלבד מקרים בודדים בהם אנו זוכים להתחבר באמת,
כאשר הכוונה טהורה ואנו מקיימים את המצווה מכל הלב .אבל אם נחדיר
לעצמנו את הדברים ונעשה עבודה פנימית ,נוכל לפתח את הקשר הזה עם השם
יתברך ולחבר את עצמנו לאורות הרוחניים שמקיפים אותנו.
לכן הכהן משוח המלחמה אומר לעם "אל ירך לבבכם" ,כי באמת מספיק
שקראתם קריאת שמע ערבית ושחרית כדי שתוכלו לנצח .אם יש בידכם מצווה
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שלמה שעליה מסרתם נפש ,זה מספיק כדי לשמור עליכם מכל משמר .האור של
המצווה כל כך עצום שהוא יכול לשמור עליכם .אבל אתם מוכרחים להתחזק
באמונה וביטחון כדי להתחבר לאור הזה ולדעת שבאמת אתם יכולים לנצח.
מוכרחים להאמין באמונה שלמה שהשם יתברך משגיח עלינו .כי אם ירך
לבבנו ונחשוב שהשם יתברך חס ושלום לא יעזור ,אז אותו פחד ישתק אותנו
ויחסום את החיבור שלנו אל השפע .כל העולם כולו הוא גשר צר מאוד והעיקר
זה לא להתפחד כלל ולשמור על ביטחון בהשם יתברך.
השם יתברך אוהב את כולם ורוצה לעזור לכולם .אבל אם אדם לא מתחבר
אליו בביטחון ואמונה ,אז אותו אדם חוסם לעצמו את השפע שלו ואת ההגנה
שהוא מקבל .אותו אדם מזמן לעצמו דברים שליליים חס ושלום ומחליש את
עצמו .מי שמתחזק באמונה וביטחון יקבל דברים עצומים ועל טבעיים מלמעלה.
כשמאמינים בהשגחה פרטית אז לא מפחדים מכלום.
אלא שלא תמיד פשוט להתחבר ולפעמים אנשים לא מצליחים להרגיש את
החיבור ואת הקשר לעולמות עליונים .בעיקר מה שמחליש את האדם זה
העבירות .כי ככל שאדם עובר עבירות ,כך הוא הופך לגשמי יותר ,נמשך לתאוות
החומר וחוסם את הקשר הרוחני.
אדם שרק חושב על כסף לא יכול להתחבר לדברים רוחניים .אדם שרואה רק
גשמיות מול העיניים לא יכול להאמין באמת בהשגחה פרטית .אדם שחושב שיש
ממשות בתאוות העולם ומחובר כולו לעולם החומר לא יכול להבין דברים
נשגבים ועליונים .ככל שהאדם נותן בחייו יותר מקום לחומר ,כך יש פחות מקום
לגילוי הנשמה.
וכך כל עבירה עושה רושם ומחלישה אותנו ,והופכת את האור הזך לעכור.
בשורש העליון אנחנו הופכים לפחות מחוברים וקשה יותר להרגיש את החיבור.
לכן העבירות החמורות ביותר מוגדרות בלשון "כרת" .שהנפש חס ושלום נכרתת
ממקורה וכך נוצר ניתוק .הקשר נכרת במובן מסוים ואז אי אפשר לקבל את
האורות ששייכים לנו.
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לכן השוטרים קוראים לאיש הירא ורך הלבב לשוב לביתו .כיוון שאם הוא
מתיירא מהעבירות שבידו ,אז זה מראה שאין לו את החיבור הרוחני הראוי .הוא
לא מצליח לראות את ההשגחה הפרטית המופלאה שבאפשרותו לקבל .אפילו אם
הוא מתיירא רק מעברה קלה ,מכל מקום אותו פחד הוא מסוכן כיוון שהוא מצביע
על כך שהוא חי בהסתר ולא רואה את ההשגחה הפרטית.
אבל כל זה דווקא כשהוא מתיירא מהעבירות שבידו .כי יתכן שיש לו עבירות
בידו ,אבל יחד עם זאת הוא לא יתיירא מהן .כי יש כאלו שמרגישים ממש את
ההשגחה הפרטית .שיש להם חיבור קבוע להשם יתברך .חיים באמונה וביטחון,
ורק שלפעמים היצרים גוברים ואז קורה שנופלות לידם גם עבירות.
הרי רק ארבעה אנשים מתו ללא עבירות כלל ,ולכל אדם מלבדם יש עבירות
פה ושם .אז גם אם יש עבירות ,אם אדם מסתכל על הצד החיובי ,על כך שיש בידו
מצוות קריאת שמע ערבית ושחרית ,על השגחת השם יתברך ,אז מתוך אותה
אמונה הוא יכול לנצח ואין לו מה להתיירא כלל.
לכן צריך להרחיק את הירא ורך הלבב .כי הפחד מדבק .הוא עלול להשפיע גם
על האחרים ולהחדיר בהם חוסר אמונה .הוא ימס את לבב אחיו ויהפוך גם אותם
ליראים ורכי לבב .פתאום במקום להסתכל על המצוות שיש בידם ,על ההשגחה
הפרטית ,על כמה שהשם אוהב אותם ,הוא יגרום להם להסתכל על העבירות ,על
העונש שמגיע להם ,על המקומות השליליים .במקום להסתכל על זה שקראו
קריאת שמע ,הם יסתכלו על זה שדברו בין תפילין של יד לשל ראש.
יוצא שלא העבירות עצמן הן אלו שמחזירות את הירא ורך הלבב לביתו ,אלא
העובדה שהוא מתיירא מאותן עבירות .אותן עבירות אמנם מחלישות את האמונה,
אבל אילו היה מצליח להגיע לאמונה חזקה למרות זאת ולא היה מתיירא מאותן
עבירות מועטות שיש לו ,הוא היה יכול להילחם ולנצח.
אם יש לו ביטחון מוחלט בהשם יתברך שיושיע אותו גם בעבור הזכות היחידה
של קריאת שמע ערבית ושחרית אז כך יהיה .אלא שזה לא סביר וכמעט בלתי
אפשרי להגיע לאמונה שלמה באמת כאשר יש לאדם עבירות שמחלישות את
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החיבור להשם יתברך .הרי אדם ששקוע בעבירות אוטם את לבו ואין לו אפשרות
לראות רוחניות והשגחה פרטית .אבל אדם שיש לו חיבור ,שאפילו שיש לו גם
עבירות מועטות ,מכל מקום הוא יכול להגיע לביטחון מלא וכך לנצח.
מכאן אפשר לראות שגם אם האדם עשה עבירות בעבר ,בכל זאת יש לו
אפשרות להתחזק באמונה ולהתחבר לשפע עצום ,גם בזכות מצווה אחת של
קריאת שמע ערבית ושחרית .הכי חשוב בכל הסיפור זה להאמין באמונה שלמה
ולהתחבר לשפע .לא לפחד מכלום ולדעת שהשם יתברך שומר עלינו ונמצא
איתנו תמיד.
מצד שני גם אם אדם מדקדק בכל פרטי המצוות השונות ואין לו אפילו עבירה
אחת ,זה עדין לא מבטיח חיבור מושלם לעולמות עליונים ,שהרי עדיין הירא ורך
הלבב יכול להשפיע עליו ולהחליש את האמונה שלו .לכן מוכרחים לחזק את
האמונה ולהתאזר בביטחון בקדוש ברוך הוא.
כמובן שזה לא אומר שאפשר חס ושלום לזלזל במצוות או לעשות עבירות,
שהרי המצוות אלו שמחברות אותנו ונותנות לנו את הכוח לאמונה וביטחון .אדם
מתיירא מעבירות שבידו ,כי הן אלו שמרחיקות את האדם מהשפע הרוחני והן אלו
שמחלישות את האמונה .אדם יכול לחשוב לעצמו שהוא רוצה להתחבר ,להאמין
ולהיות רוחני יותר .אבל בפועל אין לו איך להשיג את זה .כי המצוות הן הכלים
שמאפשרים לנו את החיבור הזה.
העבירות הן כמו גושים שחורים שמונעים כניסה של אור לחיינו ,בעוד
שהמצוות מוסיפות אורות חזקים וגדולים יותר .לא פעם אנשים מרגישים עצבות,
פחד ,חרדות ורגשות לא טובים נוספים בגלל עבירות שיש בידם .הם לא רואים
את הקשר והם לא מבינים שהפחדים נובעים מתוך העבירות שעשו בעבר
שהחלישו אותם ,אבל בשורש הדברים אותן עבירות מונעות מהם אורות רוחניים
שמותירים אותם חלשים ומפוחדים.
ובמיוחד היום ,זה נהיה כמו אפנה חדשה ,לחיות באמונה ,אבל בלי להקפיד על
קיום המצוות .אנשים מגדירים את עצמם כמאמינים ,אבל הפכו את הדת חס
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ושלום לחופשית ,כאילו כל אחד יכול לעשות מה שבא לו .צריך להבין שזה רחוק
מאוד מאמונה.
כי אדם יכול לומר לעצמו שהוא רוצה להתחבר ,אבל הצורה המעשית של
החיבור היא קיום המצוות והמניעה מעבירות .וכמו למשל שאדם יאמר לעצמו
שהוא רוצה להיות רופא ,אבל הוא לא רוצה כלל ללמוד רפואה ,לא להתקרב
לבתי חולים ולא להתעסק עם שום תרופות .הרי כדי להגיע לעניין כלשהו צריך
לעבור את הדרך המעשית שמובילה אליו.
וכך אנשים חושבים שהם "מאמינים" ,אבל הם שקועים בעולם של חומר
ותאווה .מלאי פחדים ,עם לב אטום ,לא מבינים את הלימוד ,לא מרגישים חיבור
וכו’ .והם לא מבינים מדוע כל זה קורה בזמן שהם כל כך רוצים ליצור חיבור
רוחני .כי הם לא רואים שהם עצמם חוסמים את האור .שכל עבירה יוצרת אוויר
עכור שלא נותן לאור להיכנס .שכל מצווה שמביאה אור עצום מתפספסת כשהם
זונחים אותה עבור תאווה מזדמנת.
זה בלתי אפשרי להגיע לאמונה שלמה עם שקים של עבירות .כאשר נתמיד
יותר בקיום המצוות והתרחקות מהעבירות ,נוכל להגיע קרוב יותר לאמונה
וביטחון בהשם יתברך .אלא שבכל אופן צריך לעבוד על שני העניינים ,שמצד
אחד נשתדל לחזק את האורות על ידי קיום מצוות וריחוק מעבירות ,ומצד שני גם
נתחזק באמונה וביטחון ונסתכל תמיד על הצד החיובי של המצוות שאנו מקיימים,
וגם אם עדיין לא הצלחנו להתרחק מכל העבירות ,מכל מקום נבטח בהשם יתברך
שישמור עלינו ,יחבר אותנו וייתן לנו שפע רב.
השם יתברך יזכה את כולנו להתחזק באמונה שלמה ,לזכות להשגחה פרטית
ועל טבעית מלמעלה שתגן בעדנו ,תצליח דרכנו ותביא אותנו למקומות עליונים
ונשגבים מתוך אמונה וביטחון.
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האם יש קשר בין פוליטיקה ודת?
נראה לכאורה שענייני פוליטיקה אינם קשורים כלל לענייני הדת .לכאורה אין
סיבה שהרבנים הגדולים יטבלו את ראשם בתוך עסקי המדינה או בבחירות .אבל
ככל שננסה להפריד את הדת והמדינה זו מזו ,כך נגלה כמה שזה מגוחך לנהוג
כך.
צריך לדעת שעל פי התורה ,המנהיג כלל לא נבחר על ידי העם ,אלא על ידי
הקדוש ברוך הוא .דמוקרטיה היא המצאה טיפשית של אומות העולם .משה רבינו
נבחר על פי דיבורו של השם יתברך ,לפני מותו ציווה אותו הקדוש ברוך הוא
להעביר את המנהיגות ליהושע בן נון וכך המנהיגות עברה ממנהיג אחד לשני
בנבואות שקיבלו על פי ציווי השם יתברך.
דמוקרטיה אולי נראית בשטחיות כשיטה טובה ומועילה .אך למעשה זוהי
שיטה גרועה בה במקום שהטוב ביותר יעלה לשלטון ,זה שמתחנף ומספר לכולם
את מה שהם רוצים לשמוע עולה והופך למנהיג .זה שיודע להיות איש מכירות
ולסובב את כולם בדבריו הופך למנהיג .הוא יכול להיות מושחת ובעל מידות
גרועות ,אבל כיוון שמהצד החיצוני הוא אהוב על כולם ,אז הוא זה שייבחר.
צריך לזכור שבדרך של דמוקרטיה עלה היטלר יימח שמו וזכרו לשלטון
הגרמני .בדרך של דמוקרטיה עלולים בקלות להשתלט על המדינה רוב ערבי
שיביאו לשלטון ראש ממשלה גוי שיוכל לסיים את חיי המדינה כ"יהודית" שאליה
זכינו לאחר שחיכינו במשך אלפיים שנה בין הגויים.
בדמוקרטיה הרי אף אחד לא מחלק בין חכם שרואה את
הדברים בצורה נכונה לבין עם הארץ שלא מבין בזה כלום.
בדמוקרטיה הקול של גדול הדור נחשב שווה לקול של אדם רשע
שלא יודע מהי תורה .יהודי וגוי נספרים בצורה שווה .אין שום
הבדל בין אדם בעל מידות טובות שפועל בנאמנות ובמסירות ,לרוצח שפל בעל
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מידות מושחתות .כל הקולות נספרים בצורה שווה.
ואמנם ישנה הלכה שאומרת שהלכה כרבים ,ואם כן לכאורה גם על פי התורה
יש ללכת לפי הרוב? אלא שכל זה מדובר כאשר ישנו ספק כלשהו בין החכמים,
ואז לוקחים את פסיקת רוב החכמים .אבל כאשר מדובר על חכם מול עם הארץ,
או יהודי מול גוי ,אז בעצם אין פה בכלל ספק.
ולצורך משל ,זה כמו שרופא בכיר יאמר שצריך לקחת תרופה כלשהי לטיפול
במחלה ,ועשרים אנשים פשוטים שלא מבינים בזה כלום יאמרו תרופה אחרת.
וכי יעלה על הדעת שנעזוב את דעת הרופא הבכיר כדי ללכת על פי הרוב?
לא תמיד הרוב צודק ולא תמיד העם יודע מה הוא הולך לקבל אם אותו מנהיג
ייבחר .אנו הולכים על פי רגשות של אנשים ,אך גם הם לא תמיד יודעים מה טוב
בשבילם.
לצערנו ,בקלות אפשר לראות איך פרסומת חדשה שנכנסת לאופנה יכולה
לסובב את הראש לחצי מדינה .אז תארו לכם מה יכול לקרות אם מפלגה שאינה
ראויה תעלה לשלטון בגלל שיש לה פרסומת קליטה שנכנסה ללב העם וכולם
יחליטו לבחור בה .תארו לכם מה יקרה אם זמרים או שחקנים שאינם מבינים
דבר בהנהגת העם ינצלו את האהדה שרוכשים להם הציבור ויהפכו לבכירים.
הדבר יכול לגרום לאסון.
היום לצערנו לא זכינו ופסקה הנבואה .הקדוש ברוך הוא לא מתקשר איתנו
דרך נביאים ולכן אין לנו אפשרות לדעת מי צריך להיות בשלטון ולהנהיג את
העם .מה גם שעיקר השלטון נמצא בידי הרחוקים מתורה ומצוות כך שאותה
מדינה יהודית שחלמנו עליה כל השנים לא בדיוק מתנהגת כיהודית.
אך יחד עם זאת ,מחובתנו לעשות את ההשתדלות הקטנה והאישית שביכולתנו
כדי להביא לתיקון המעוות .אמנם בוודאי שראוי לכל יהודי להתרחק מפוליטיקה
ככל שאפשר ,ועל אחת כמה וכמה להתרחק מהמחלוקות המרובות שבאות
בתקופת הבחירות .אבל אסור להתעלם מציווי התורה הקדושה ומחובתנו לתת
כוח לתורה.
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הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו (דברים יז')" :ועשית על פי הדבר אשר יגידו
לך… ושמרת לעשות ככל אשר יורוך" .כלומר ישנה מצווה מהתורה להקשיב
לדברי חכמים ולעשות דברים על פי הוראת גדולי הדור.
המשך הפרק מתאר את בחירת המנהיג לעם ישראל" :שום תשים עליך מלך
אשר יבחר השם אלוקיך בו" .כלומר ,הקדוש ברוך הוא בוחר לנו את המלך
שיהיה לנו ולא אנחנו .לאחר מכן התורה ממשיכה ומסבירה שאותו מלך חייב
להיות מאחינו ולא יכול להיות איש נכרי.
בנוסף הוא צריך ללכת בדרך התורה ,שכתוב "לא יסור לבבו"" ,וכתב לו את
משנה התורה הזאת…"" ,וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את השם אלוקיו
לשמור את כל דברי התורה הזאת"" ,לבלתי סור מן המצווה" וכו'.
הבאנו רק חלקים קטנים מהפרק ,אך כדאי מאוד וראוי לעיין שם ולמצוא את
הדברים בהרחבה .יוצא בבירור מכל המהלך שהמלך ,כלומר המנהיג של העם,
מוכרח להיות ירא שמיים.
יוצא מכל זה שעניין הבחירות והפוליטיקה הוא כלל לא לנו ולא דרך התורה.
זה מבייש שבמדינה יהודית ישנם חברי כנסת ערבים ,אפליות מתקנות לגויים
ועזרה לארגונים שכל מטרתם היא ללכת נגד התורה הקדושה.
אך עם זאת צריך לזכור שישנה מצווה חשובה שנמצאת בידיים שלנו בזמני
הבחירות והיא להקשיב לדבריהם של גדולי הדור .כשם שצריך ללכת על פי
הפוסקים כדי לדעת אם האוכל שאנו אוכלים הוא כשר או כיצד לנהוג בענייני
שמירת שבת ,כך אנו מחויבים ללכת על פי הפוסקים עם הפתק שאנו בוחרים.
יהודי מאמין שמכניס פתק לקלפי לא עושה זאת בגלל שהוא מאמין בחופש
הדמוקרטיה ,אלא בגלל שהוא מאמין בתורה הקדושה ורוצה לקיים את המצווה
ללכת על פי דברי חכמים ולחזק את היהדות שלנו .במקום להכניס פתק שמייצג
את הדעה הפוליטית שלנו ,שמשתנה משנה לשנה על פי מצבי רוח או על פי
הפרסומים השונים ,במקום זה נכניס פתק שמייצג את דעת התורה.
בוודאי שאין כאן עניין להיכנס לפוליטיקה ולשכנע להצביע למפלגה כזו או
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אחרת .העניין הוא להביא למודעות שהקדוש ברוך הוא מתאר לנו כיצד המנהיג
צריך להיראות וזה מצמצם את אפשרויות הבחירה שלנו אך ורק למפלגות
שהולכות על פי התורה הקדושה.
ישנן מפלגות שונות התומכות בתורה ורבנים פוסקים שונים העומדים
מאחוריהן ,העיקר הוא לזכור ללכת על פי התורה .ישנם כמה גדולי דור ,וכל אדם
צריך ללכת על פי אותו רב פוסק שהוא הולך על פיו בדרך כלל בענייני הלכה .זה
כלל לא משנה מה הפתק שמכניסים ,העיקר שעושים זאת על פי הוראת גדולי
הדור ומקיימים מצווה חשובה מהתורה ובעיקר נותנים כוח לתורה הקדושה
ומתרחקים מהעוול הנורא שעושים המנהיגים שאינם הולכים בדרך התורה.
אנשים חושבים שאין קשר בין פוליטיקה ודת .שכביכול לגדולי הדור אין שום
עסק עם הנהגת המדינה .אבל זו טעות איומה .כי כאשר אין כוח וייצוג מתאים של
התורה ,אז זה אומר שכל ההנהגה תהיה רחוקה מתורה .חילולי שבת המוניים,
קיצוצים במוסדות דת ועוד ועוד אפשרויות להגיע לכפירה והפקרות.
יש הרבה אנשים יראי שמיים ,מאמינים ואוהבים את התורה ,אבל יחד עם זאת
מצביעים למפלגות שאינן תורניות .הם חושבים שהם נותנים כוח ל"ביטחון",
"שלום"" ,כלכלה" וכו’ .אך זו טעות חמורה .כי רק התורה
הקדושה יכולה להביא את כל אלו .רק השם יתברך הוא הביטחון
האמתי.
המנהיג מוכרח להיות איש תורה ,תלמיד חכם וירא שמיים .כך
התורה מצווה אותנו .וגם אם זה לא באפשרותנו ,לפחות נעשה את ההשתדלות
שלנו להצביע למישהו כזה .לפחות לחזק את כוחו ולו במעט .וגם אם אין אף אחד
כזה שמתאים ,מכל מקום נקיים את המצווה להקשיב לדברי חכמים ונעשה כפי
הוראת גדולי הדור.
מנהיג העם חייב להנהיג אותנו בדרך התורה הקדושה .שהרי מה הטעם שיש
לנו מדינה יהודית אם אנו לא מתנהגים כמו יהודים? מי נתן לנו זכות לשבת בארץ
הזו בכלל אם לא התורה הקדושה שמוכיחה לנו שארץ ישראל שייכת לעם
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ישראל?
אם אדם רוצה להפקיר את התורה והמצוות חס ושלום ,זו הבחירה שלו .אך
איך אפשר להעלות על הדעת לחוקק חוקי מדינה שסותרים את היהדות והתורה,
שזהו הדבר היחיד שמאחד אותנו ומשותף לנו כעם? איך יתכן שראש ממשלה
שמייצג את המדינה היהודית אפילו לא חובש כיפה לראשו?
השם "ישראל" מייצג משהו ,את ההיסטוריה הארוכה שלנו ,את התורה
הקדושה ,את הסבא של הסבא הקדוש של כולנו שנקרא "ישראל" לאחר שהקדוש
ברוך הוא שינה את שמו מ"יעקב" .הדבר היחיד שמאחד אותנו הוא היותנו
הצאצאים של בניו של ישראל אבינו .אחרת על מי אנחנו מנסים להגן עם הצבא
שלנו ובמי אנחנו בכלל נלחמים? אם חס ושלום אין הבדל בין יהודי לגוי ,אז
לכאורה אין שום הבדל בינינו לבין כל שאר המדינות .אז בשביל מה הקמנו את
המדינה?
הרי זה לא שסתם הגענו במקרה לארץ הזו בגלל מזג האוויר הנוח שבה ,אלא
נלחמנו במשך אלפיים שנה כדי להגיע לארץ המובטחת וגם כשהיינו בין אומות
ועמים שונים דאגנו לשמור על עצמנו כדי לא להתערבב איתם .איך אדם שאינו
מאמין בתורה הקדושה יכול לכנות את עצמו "ישראלי" בזמן שהוא כלל לא מאמין
בשורשים הישראלים שלו? הרי ברור שהמושג ישראל הוא לא המצאה של מאה
השנים האחרונות ,רק התורה הקדושה היא הבסיס של הכל.
אפילו הגויים שרוצים לתאר כיצד נראה יהודי יתארו אחד עם כיפה ,פאות
וזקן .אפילו הם יודעים היטב ש"יהודי" זה לא אדם פשוט כמו כולם ולכן רוצים
להשמיד אותנו ללא כל סיבה דור אחר דור .גם אם אנחנו מצהירים שאנו רוצים
להיות גויים כמותם חס ושלום ,בכל זאת הם בודקים היטב לדורות הקודמים אם
יש לנו שורשים יהודיים והם מחדירים לנו שאין לנו אפשרות לברוח מיהדותנו ,אז
איך ייתכן שאותנו לא מעניינים כל אותם שורשים?
אדם צריך לבחור לא בגלל שהוא חושב שזה מה שנכון מבחינה פוליטית ,אלא
בגלל שזה מה שנכון על פי דעת התורה .כך הוא הופך את זכות ההצבעה שלו
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למצווה.
לא צריך להתעסק עם תעמולת בחירות ,פרסומות או התמודדויות ומאבקי כוח
שונים .לא צריך לשמוע צעקות וויכוחים פוליטיים מסעירים על מה ההוא עשה או
מה ההוא יעשה ,ובטח שלא צריך להשתתף בוויכוחים כאלו .אלא הכל בדרך של
קדושה על פי התורה .רק לעשות את רצון השם ולחזק את כוח התורה.
שנזכה שהשם יתברך יישלח לנו את המשיח במהרה ,שינהיג את העם שלנו
כראוי על פי דעת תורה ,שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את הגאולה השלמה
במהרה בימינו אמן.

הלכות כישוף ,עבודה זרה וחוקות הגויים
פרשת שופטים מתארת את האיסור לעבוד עבודה זרה בדרכים שונות .עבודה
זרה היא אחת משלש העברות החמורות ביותר שעליהן צריך אפילו למסור את
הנפש ולהיהרג במקרה שאין ברירה ,ובלבד שלא לעבור עליה.
ונראה לכאורה במבט ראשון שעבודה זרה לא שייכת כלל בימינו ,אבל האמת
היא שעבודה זרה נמצאת לצערנו כמעט בכל מקום ואפילו בתוך ביתנו ,אלא
שמרוב הרגל אנו אפילו לא מצליחים לזהות את זה.
ובאמת הרבה יהודים חושבים שבימינו הדבר לא מצוי ולא שייך איסור עבודה
זרה ,שהרי בכל מקרה אף אחד לא משתחווה לפסלים או מאמין שהשמש בראה
את העולם .אבל אולי דווקא בגלל זה הפרשה מתארת דרכים שונות ומגוונות בהן
שייך אותו איסור .שאם נתבונן היטב בדברים נוכל לגלות שאיסור עבודה זרה נוגע
לחיי היום יום שלנו.
עבודה זרה זה לא רק העניין של אמונה בפסלים ואלילים טיפשיים ,אלא הרבה
מעבר לכך .הרי כל דבר שסוטה מדרך השם יתברך ונותן לכאורה "כוח" לדברים
חיצוניים הוא סוג של עבודה זרה .כי אם אנו מאמינים שיש כוח לדברים מסוימים
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מלבד השם יתברך ואנו עובדים את אותם הכוחות ,אז יוצא שאנו מתעסקים
בעבודה זרה ,כלומר עבודה שהיא איננה המקורית והאמתית אלא זרה ,חיצונית
ולא שייכת .במקום לעבוד את השם אנו עובדים חס ושלום דבר זר.
הפרשה מזהירה אותנו בעבודות מגוונות" .לא תיטע לך אשרה"" ,ולא תקים
לך מצבה"" ,וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמיים…"" ,לא תלמד
לעשות כתועבות הגויים ההם"" ,מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש
ומכשף"" ,וחובר חבר שואל אוב וידעוני"" ,דורש אל המתים"" ,תמים תהיה עם
השם"" ,הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא ציויתיו לדבר".
עם ישראל הוא עם קדוש ומיוחד .זכינו לקשר ישיר ומיוחד עם הקדוש ברוך
הוא .בעזרת תפילה ועבודת השם אפשר להשיג הכל .אלא שלפעמים נדמה
שהדשא של השכן ירוק יותר ,ואז אנשים לומדים מחוקות הגויים ,מתנהגים כמו
הגויים והופכים דומים להם ,מתעסקים עם דברי טומאה ,מתעניינים במיסטיקה
רחוקה מיהדות וכך לאט לאט שוקעים בתופעת ה"חילוניות" שמכניסה את מנהגי
הגויים לתוכנו ומרחיקה את העבודה המקורית מאיתנו ,כך שקשה מאוד להישאר
תמימים עם השם אלוקינו.
הפירוש של המילה "חילוני" הוא זר .הוא לא עובד את השם יתברך כמו
במקורות ,אלא מביא דברים זרים מבחוץ .הוא לוקח מנהגים לא טובים שהגויים
נהגו ומוותר על מנהגים קדומים וחשובים של אבותינו .מעדיף את חכמת המזרח
על חכמת היהדות ,מעדיף את חוקי הבריטים על חוקי התורה הקדושה ,מכניס
מכשירי תקשורת שונים כדי לראות איך כל העולם נוהג ואז מנסה להיות כמותם
ומתרחק מהיהדות המקורית.
כאשר אנו מתרחקים מתפקידנו ומעבודתנו המקורית ,אז מתחילות חס ושלום
צרות .פתאום כולם שונאים אותנו ורודפים אותנו ללא סיבה .פתאום שום דבר
לא הולך .פתאום נראה שאף אחד לא שומע לתפילותינו .פתאום אנו מתקשים
לראות נסים גלויים וישועות כפי שראו אבותינו .וכל זה רק מרחיק אותנו עוד
יותר.
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לכן ניסינו לרכז מעט מההלכות החשובות של ענייני איסור עבודה זרה והליכה
בחוקות הגויים ובעיקר ענייני התמימות בעבודת השם .כוונת התמימות היא
שתהיה לנו שלמות עם השם יתברך כך שלא נזדקק ולא ניתן קיום לשום כוח
חיצוני מלבדו .ואם נתמיד באותה תמימות אז בוודאי שבעזרת השם יתברך נזכה
לראות ישועות גדולות בחיינו.
הלכות עבודה זרה
אמנם היום רוב העולם כבר יודע שקיים בורא לעולם,
וגם אלו שלא זכו לדעת הם בדרך כלל מוגדרים
כ"אתאיסטים" שלא מאמינים בפסלים ואלילים ושאר
עבודה זרה ,אלא פשוט לא מאמינים בכלום .אבל עם זאת צריך לדעת שישנן
כתות שונות שמשלבות סממנים רבים של עבודה זרה ולכן עלינו להתרחק משם.
חשוב לדעת שהדת הנוצרית היא עבודה זרה ,שהרי הנוצרים מאמינים
שהמנהיג שלהם הוא סוג של אליל ,ושכאילו בצורה מעוותת הוא הבן של אלוקים
(שזה כשלעצמו כבר עבודה זרה ,לחשוב על האלוקים חס ושלום שיש לו יצר
ותאווה לפרות ולרבות כמו בני אדם בצורה חומרית) .לכן מעבר לטיפשות
שבשטות המגוחכת הזו ,יש להתרחק מכל סממניה של הנצרות.
לכן מובן שאסור בתכלית האיסור לבקר בכנסיה ואפילו סתם להיכנס אליה.
שכל כנסיה מוגדרת כבית עבודה זרה ואין להתקרב לשם כלל .על אחת כמה
וכמה שאסור לסייע בבניה של כנסיה בכל דרך שהיא ,אסור לשפץ או לתת שירות
כלשהו לכנסיה וכו׳.
ולצערנו אנשים רבים הולכים לטיולים בחו״ל ואחת האטרקציות היא לבקר
בכנסיה חס ושלום ,לראות שם יצירות אמנות וכו’ .ואותם אנשים חושבים
בתמימותם שאם הם לא מאמינים בזה אז אין איסור להיכנס ולהתרשם בתור
ביקור בלבד .אבל זהו איסור גמור להיכנס לבית עבודה זרה ואין להיכנס לשם
כלל.
אסור גם ליהנות מעבודה זרה ולכן אין לשמוע ניגונים של כנסיה ,ואין להסתכל
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בציורים או פסלים שנעשו לנוי כנסיה ,ואין ליהנות בשום צורה מכל מה שקשור
לשם.
הדבר נפוץ לצערנו שישנם ארגונים מיסיונרים שמציגים את עצמם כיהודים
ומנסים לאט לאט להחדיר לאנשים את ספר "הברית החדשה" ושאר עבודות
זרות ,ששם מרכזים קשקושים והמצאות שכאילו חס ושלום הם חלק מהתורה.
הקרבנות שלהם הם בעיקר אנשים במצוקות או כאלו שצריכים אוזן קשבת ,ואז
הם מבטיחים להם את כל העולם כדי לפתות אותם עד שיתנצרו חס ושלום.
בתחילה הם לא מספרים להם את זה ,ורק לאט לאט הם מנסים להחדיר להם על
הנצרות בלי שישימו לב .לכן מחובתנו לעמוד על המשמר ,להתרחק ולהרחיק
מהם.
וחשוב לדעת שגם אם יהודי כלשהו נפל שם חס ושלום והתנצר ,הוא עדיין
יהודי לכל דבר ואותו טקס שהם עושים לא גורע כלל מהיותו יהודי .וכך גם יהודי
שהתאסלם וכו’ .מי שנולד יהודי יישאר יהודי לכל חייו ולא משנה כמה עבירות
הוא יעשה .הוא ייענש וייתן את הדין על העבירות שעשה ,אבל מכל מקום הוא
יהודי .לכן אותם יהודים לא צריכים לעבור תהליך גיור או טקסים שונים ,אלא
פשוט לעשות תשובה ולהתחיל לשמור תורה ומצוות.
וכך גם כאלו שעברו והתחתנו חס ושלום עם גויים או גויות ,צריך להבין שאין
בזה שום מחויבות ואותם אנשים לא נחשבים לנשואים כלל על פי התורה .אדם
כזה שרוצה לחזור בתשובה יכול לעשות זאת מיד ,ואין צורך לתת או לקבל גט
וכדומה ,כיוון שהנישואים לא תפסו מעולם.
טוב להתרגל להשתמש ככל שאפשר בתאריכים עבריים ולא בתאריך הלועזי
לספירת הנוצרים ,שהם מונים את התאריך להולדת יש"ו.
אסור לעשות צורות של עבודה זרה כגון שמש ,ירח וכוכבים .ואם הילדים
רוצים לצייר ציור של שמש וכדומה ,צריך לעשות צורה פגומה שאינה שלמה .אם
זה לצורך לימוד (למשל כדי ללמוד על מילוי הלבנה וקידוש החודש וכו׳) אז מותר
לעשות את הצורות האלו.
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אין לעשות צורה בולטת ושלמה של אדם ,אריה וכו’ ,ואם יש צורה כזו יש
לפגום אותה כך שלא תהיה שלמה .וטוב להרחיק בכלל פסלים וצורות בולטות
מהבית .אין לתלות בבית הכנסת פרוכת שרקום עליה אריות ואין לעשות צורת
אריות ליד ארון הקודש לנוי.
איסור יין נסך
יין שנגע בו גוי שעובד עבודה זרה נקרא יין נסך ואסור בשתייה ובהנאה .וכך
גם אם הגוי מזג לנו כוס יין אז אותו יין נאסר וגם כל הבקבוק שממנו מזג .לכן אם
יש בקבוק יין פתוח שנגע בו נוצרי ,אסור להשתמש ביין שבאותו הבקבוק מדין יין
נסך.
ואפילו אם אנו לא יודעים אם הגוי נגע ביין ורק שהוא היה בחדר שבו היה היין
ללא השגחה ,וזה מצוי מאוד בעובדים זרים שגרים בבית של יהודים ובמקרר יש
בקבוק יין פתוח .אך כל זה רק אם היין גלוי (כמו בכוס או בבקבוק שפתחו) אבל
אם הבקבוק סגור בשני חותמות (כפי שמצוי ברוב היינות בעת הקניה) אז מותר
להשתמש אפילו שגוי נגע בבקבוק.
אם נגע ביין גוי שאינו עובד עבודה זרה כמו מוסלמי ,אז היין אסור בשתייה מדין
יין נסך ,אבל מותר בהנאה (כמו למשל למכור אותו לגוי או לעשות בו שימוש
אחר כלשהו) .ואם מוסלמי מזג יין לכוס ,אז אמנם היין שבכוס נאסר ,אבל כל
שאר היין שבתוך הבקבוק לא נאסר.
פעמים רבות ישנם עובדים זרים במקומות שונים ,אם זה במקום העבודה שלנו,
אם זה פועלים שעובדים אצלנו ,אם זה עובדי מטבח ,אם זה עוזרים ומטפלים
למבוגרים או בעלי מוגבלויות וכו׳ .צריך לשים לב היטב לא להיכשל בזה ולא
להשאיר כלל בקבוק יין פתוח בסביבתם.
כמו כן צריך לשים לב במקרים האלו גם למכשולים אחרים כמו למשל איסור
בישולי גויים (גם אם המאכלים כשרים אסור לאכלם אם גוי בישל אותם ,אלא
אם היהודי התחיל את הבישול או שאותו המאכל נאכל גם חי ללא בישול או
שנחשב למאכל לא חשוב שלא עולה על שולחן מלכים ,וכל זה רק כשאין שום
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ספק בכשרות המאכל עצמו).
על אחת כמה וכמה שצריך לשים לב ולהקפיד שלא לאכול בטעות נבלות,
טרפות ,שקצים ורמסים ושאר אוכלים שאינם כשרים שאותם גויים אוכלים
ולפעמים לא שמים לב שהאוכל שלהם מתערב בשלנו או שמשתמשים באותם
כלים וכו’ .לכן צריך להקפיד בדבר ולהשגיח על אותם עובדים היטב.
צריך לדעת שעל פי ההלכה גם יהודי שמחלל שבת בפרהסיה נידון כמו גוי
לעניין יין נסך (למשל מי שנוסע בשבת או שעושה כל מלאכה אחרת שאסורה
בשבת בפני רבים ללא בושה) .ולכן מחלל שבת בפרהסיה שנגע ביין או מזג אותו,
אוסר את היין בשתייה.
ובאמת שהדבר מעט קשה ,שהרי לצערנו בעוונות הרבים ישנם הרבה יהודים
שמחללים שבת בפרהסיה לא מתוך רשעות חס ושלום ,אלא מתוך שלא זכו
להכיר את היהדות כראוי .ולפעמים אלו אנשים קרובים שעושים איתם קידוש
והם מוזגים את הכוס או שותים מאותה הכוס ובוודאי שייפגעו אם נאמר להם
שאסור לנו לשתות מהיין שמזגו או שתו ממנו ,וצריך להיזהר בזה מאוד שלא
לפגוע באף יהודי ,וכל שכן אם מדובר על משפחה קרובה וכדומה.
אלא שבוודאי שאי אפשר להתיר את האסור משום חשש פגיעה .לכן צריך
לדעת שישנה עצה להינצל מאיסור על ידי הרתחת היין .שאם היין מבושל אז אין
לו דין של יין נסך .לכן צריך לשים לב לסוג היין ,שיש יינות ומיץ ענבים שכבר
מגיעים מבושלים ,ואם הם אינם מבושלים אפשר להרתיח אותם בסיר בעצמנו ואז
להחזיר את היין המורתח לבקבוק ,ולאחר מכן היין לא ייאסר במגע.
איסור כשפים
הפרשה מצווה אותנו להיות תמימים עם השם יתברך .הקדוש ברוך הוא צריך
להיות הכתובת הישירה שלנו לכל דבר .ולצערנו ישנם רבים שמתוך הדוחק
והצרות מגיעים למצב נפשי ירוד ומחפשים עצות במקומות הרסניים .לכן יש
לזכור תמיד שבכל מצב אפשר לפנות לקדוש ברוך הוא והוא היחיד שיכול לתת
לנו את המענה הטוב והמתאים עבורנו.
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אין ללכת כלל לקוסמים ,מכשפים ,חוזים בכוכבים ,קוראים בכף היד ,קוראים
בקפה ,מתקשרים ,מגידי עתידות וכל שאר המנחשים למיניהם .אנשים רבים
מתפתים מתוך משברים אישיים וקשיים נפשיים והם מנצלים את התמימות של
האנשים.
במקרה הטוב ,הם לא מבינים כלום וסתם מתחזים שרוצים לעשות קופה על
חשבון האנשים או לקבל כבוד .במקרה הפחות טוב ,הם עלולים להתעסק עם
כוחות טומאה שיביאו על האדם צרות הרבה יותר גדולות מאלו שהוא נכנס איתן ,
שאותו אדם עלול לאבד את כל החיים שלו בעולם הזה ובעולם הבא.
צריך לדעת שאין מזל לישראל ,כי גם אם נגזר משהו וגם אם הגורל מראה דבר
מסוים ,תמיד אפשר לשנות על ידי תפילה ,תשובה וצדקה .ולכן ישראל הם מעל
המזל ,כי אומות העולם כפופים למזל ,אבל אנחנו קובעים את המזל ויכולים
לשנות אותו.
כאשר הולכים לאנשים שעוסקים במיסטיקה ,אנו כאילו מקבלים עלינו את
המזל כגורל שאי אפשר לשנות וכך מאבדים את היכולת שלנו לפעול כיהודים .
האמונה שלנו היא זו שפועלת וכאשר אנו מאמינים למה שאומרים לנו אנשים
חסרי דעת ,אנו בעצמנו עלולים להזיק למזל שלנו.
הגמרא (שבת קנו ).מספרת על בתו של רבי עקיבא שהחוזים בכוכבים אמרו לו
שהיא תמות ביום חתונתה ,וביום החתונה בא עני וכולם היו עסוקים ולא שמו לב,
אז היא נתנה לו את מנת האוכל שלה .ואז בבוקר למחרת גילו נחש מת בחור
שבקיר ,כי בלילה כשהיה חשוך היא תקעה את סיכת הראש שלה ולא שמה לב
שנעצה אותה בנחש וכך ניצלה .כשרבי עקיבא שאל את בתו מה היא עשתה ,היא
סיפרה לו על מעשה הצדקה ואז רבי עקיבא דרש שצדקה תציל ממוות.
מכאן לומדים שבאמת יש מזל וגורל ,שהרי גם רבי עקיבא חשש לאותם חוזים
בכוכבים ,אבל עם זאת המזל הזה הוא לא מוחלט כלל ויהודי יכול לשנות אותו
על ידי קיום מצוות ומעשים טובים (ואם רבי עקיבא היה מאמין באמת שזה
מוחלט ,קרוב לוודאי שכלל לא היה מחתן את בתו לעולם).
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התורה אוסרת לדרוש אל המתים .לכן הדבר ברור שאסור לעשות סיאנס,
להעלות באוב או לנסות לתקשר בדרכים שונות עם נשמות של נפטרים .ואם
רוצים לבקש מהצדיקים או מקרובים שנפטרו מהעולם בקשות שונות ,אז אין
לתלות בהם את הישועה ולבקש שהם יושיעו אותנו ,אלא לבקש מהם שיתפללו
עלינו כך שהשם יתברך יושיע אותנו.
אם רוצים לעשות דבר לסימן טוב זה מותר ,כמו למשל להתחיל דבר מסוים
בראש חודש וכו׳ .אבל אסור לנחש ולומר שאם קרה כך וכך ,אז זה סימן שיהיה
כך וכך וכו׳ .ובכלל הדבר הטוב ביותר הוא להתרחק מכל האמונות התפלות
ולהישאר עם אמונה נקייה אחת ויחידה רק בקדוש ברוך הוא .שכל אמונה בכל
גורם אחר מלבדו גובלת באיסור עבודה זרה ,שאנו נותנים כביכול כוח למשהו
אחר חוץ ממנו.
אסור לעשות מעשי קסמים אפילו שזה רק אחיזת עיניים וזריזות ידיים .לכן אין
להזמין קוסם לילדים ,אלא אם כן הוא קיבל אישור מפורש מגורם רבני מוסמך
שמעשיו מותרים.
חוקות הגויים
אסור ללכת בחוקות הגויים ואסור להידמות לגויים כלל ,לא במראה ,לא
בלבוש ,לא במעשים ולא בהתנהגות .חוקות הגויים זה אומר כל דבר או מנהג
שהוא משונה מהרגיל וללא טעם ,או שיש בו פריצות .אבל אם הגויים עושים
דברים שיש בהם חכמה ,שאותם דברים לא משונים ואפשר להבין אותם בדרך
הטבע ,וגם אינם פרוצים ,אז מותר לעשות את אותם דברים שהרי יש חכמה גם
בגויים.
אבל מובן שרוב האמונות התפלות והמנהגים השונים של הגויים הם לא בדרך
הטבע ואין להם שום משמעות ולכן אסור ללכת בחוקותיהם .והדבר נפוץ לצערנו
שסממנים רבים מאותם מנהגי גויים הגיעו מענייני עבודה זרה בלי שנדע מכך .כך
למשל מילים שונות שהם מלמדים במדיטציות שלהם או בשיטות הריפוי שלהן
מקורן בעבודה זרה .כך למשל דפיקה על עץ נגד עין הרע מסמלת את צליבת
יש״ו .וכך עוד דברים רבים שאנשים רבים הכניסו לחיי היום יום שלהם נובעים
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ממקורות לא טובים של עבודה זרה.
אסור לדון בערכאות הגויים ולצערנו גם היום שאנו נמצאים במדינה משלנו,
בתי המשפט בישראל הולכים לפי חוקי הגויים שנוגדים את תורתנו הקדושה
ומבזים את גדולי ישראל .וכך בתי המשפט מחייבים את הזכאים ומזכים את
החייבים ,ומותירים אחריהם גזל ,עגמת נפש וחוסר צדק מוחלט.
לכן צריך לדעת שאסור לתבוע אדם בבית משפט חילוני ,אלא רק בבית דין
רבני עם דיינים יראי שמיים שהולכים על פי חוקי התורה הקדושה בלבד.
ובמקרים בהם אין ברירה ,כגון שאין סמכות לבית הדין לדון בנושא מסוים או
שהנתבע לא מסכים להתדיין בבית דין רבני ,אז אפשר לקבל היתר מבית הדין או
מרב מוסמך לתבוע בבית משפט חילוני .וצריך לבחון היטב כל מקרה לגופו כדי
להימנע מחוסר צדק ומגזל ,שלפעמים האדם בטוח שהוא צודק לפי החוק ,אבל
הוא לא יודע שעל פי התורה זה לא כך ,ואז אפשר להגיע לטעויות חמורות וגזל.
בימינו אפשר לראות לצערנו יותר מכל זמן אחר איך שחוקות הגויים נכנסות
לתוך שגרת החיים שלנו .שבעזרת התקשורת והקלות שיש להגיע ממקום למקום,
כל העולם הפך להיות בתוך ביתנו .וכך יוצא שאנשים מכניסים את מנהגי הגויים,
טלוויזיות ,עיתונים ,מכשירים סלולריים ושאר דברים שמכילים פריצות נוראה,
מתירנות ,לשון הרע ורכילות ,קלקול עצום בחינוך הילדים ,חוסר צניעות ,חוצפה,
אלימות וכפירה נוראה.
ילדים תולים פוסטרים של זמרים גויים בחדרם ומעריצים אותם ,אפילו לא
מתביישים וקוראים לאותם מפורסמים בשם "אלילי נוער" וכך הופכים אותם עוד
יותר לעבודת אלילים בגלוי .ילדות חולמות להתחתן חס ושלום עם שחקנים
גויים ,נערים ונערות מנסים לחקות אותם ולהתנהג בחוסר חינוך ,חוסר מוסר
וחוסר רסן כפי שלימדו אותם וגם המבוגרים מתרגשים כשרואים את החתונות
הנוצריות בטלוויזיה או כשרואים את השחקנים האהובים מתפללים בכנסיה
ועובדים עבודה זרה .אנשים בכלל לא שמים לב שהכניסו את העבודה הזרה לתוך
ביתם .לכן ראוי לכל יהודי להתבונן בדברים ולשים לזה מעצור מוקדם ככל
האפשר.
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השם יתברך יזכה אותנו להיטהר ,להיבדל מהגויים ולעבוד רק אותו באהבה
וביראת שמיים .נזכה לדעת שאין עוד מלבדו וכך נוכל להשיג את כל הישועות
לחיינו בדרך ישירה רק ממנו יתברך.
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פרשת כי תצא
גלגול זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב
כולנו יודעים שהכול נכתב ונגזר ,ועל פי מה שמחליטים
בשמיים ,כך ייראו החיים שלנו כאן .במיוחד עכשיו בימי
הסליחות שלפני יום הדין הגדול אפשר להרגיש את הדברים
מקרוב .אך בכל זאת ,קשה להישאר אדישים לסביבה הגשמית שנראית מאוד
משפיעה על המציאות של חיינו.
הרי אנו יודעים שלכל אדם יש בחירה חופשית ,ואם כן ,יוצא לכאורה שאדם זר
כלשהו יכול לבחור בחירה שתשפיע על הסובבים אותו וגם עלינו .שאם למשל אדם
בחר להתנהג בצורה לא טובה ולעשות נזק למישהו ,אז אדם אחר חף מפשע נתפס
כקרבן לבחירה של אותו אדם ,וכך מזיקים לו ללא שום סיבה מוצדקת.
אדם שהחליט לגנוב למשל ,מזיק לאחרים במעשה הגניבה שלו .יוצא שבגלל
הבחירה שלו לגנוב הוא מזיק לאלו שהוא גונב מהם ,ואם היה בוחר להטיב את דרכיו,
אז היה מונע את הנזק של הגניבה מאותם אנשים .ומה אותו אדם מסכן שגנבו לו אשם
בהתנהגות הלא טובה ובבחירה הגרועה של אותו גנב?
אנשים מאשימים ,כועסים ,שונאים וכו’ ,כי ברור להם שיש אנשים שאחראיים
לנזקים שלהם .ברור להם שהם סובלים בגלל בחירה לא טובה של מישהו אחר .בגלל
הגנבים ,בגלל המחבלים ,בגלל הנוכלים ,בגלל המושחתים ,בגלל הטעויות הטיפשיות
שאחרים עושים וכו’.
רואים בצורה מוחשית שלאנשים יש כוח השפעה רב על הסביבה שלהם ולכאורה
יוצא כאילו שהדבר לא נקבע בשמיים ,אלא על פי אותם אנשים שבוחרים אם להזיק
לאחרים או לא .כאילו שכל אדם יכול לבחור להזיק לחברו למרות שכלל לא מגיע לו
שיזיקו לו ,ויוצא לפי זה שאולי ח"ו ישנו חוסר צדק בעולם?

אם כן צריך להבין את העניין ,שאם נאמר שיש לאנשים בשר ודם כוח
לבחור להזיק לנו ,אז יוצא לכאורה שחס ושלום אין השגחה פרטית .ואם
נאמר שאין לאנשים כוח להזיק והכול נקבע מעולמות עליונים בהשגחה
פרטית ,אז יוצא לכאורה שכלל אין בחירה .ובכל אופן הדבר נראה
קשה .כיצד יתכן שיש השגחה פרטית ולמרות זאת יש לנו כוח לבחור?
פרשת כי תצא מבארת לנו את העניין הזה .לאחר שהפרשה מצווה אותנו
לעשות מעקה לגג ,הפסוק ממשיך ומסביר את הסיבה לעשיית המעקה" :כי יפול
הנופל ממנו" (דברים כב' ,ח') .צריך לשאול מדוע הכפילות הזו "יפול הנופל"?
הרי ברור שמי שייפול הוא יהיה הנופל ,אז מדוע צריך לפרט שהנופל הוא
שייפול?
הגמרא בשבת (לב ).מבארת שאותו אדם ראוי ליפול כבר מששת ימי בראשית,
שכך נגזר עליו ,ורק שלאדם יש בחירה אם זה יתרחש אצלו או לא .אותו "נופל"
ייפול בכל מקרה וזה כלל לא תלוי בנו .רק שאנחנו צריכים להיות נקיים ולעשות
מעקה כך שלא ייפול אצלנו .וזוהי חובת ההשתדלות המוטלת עלינו.
כי מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב .כלומר ,שאם יש זכות
שצריכה לבוא ולהתגשם בעולם בהשגחה פרטית ,אז מגלגלים שתתקיים על ידי
מישהו זכאי ,שכאילו הוא גרם לטובה לבוא .ואם יש חובה כלשהי שצריכה לבוא,
כמו אותו אדם שצריך ליפול ,אז מזמנים מישהו חייב ,מישהו שבוחר לעשות רע
וכך הרע שמגיע לעולם בהשגחה פרטית כאילו נעשה על ידו.
אם לא נעשה מעקה ,אז אותו נופל שראוי ליפול ,עלול להתגלגל לכך שיבוא
אלינו וייפול חס ושלום אצלנו .יוצא שיש את הנופל ויש את האחראי לנפילה,
לכל אחד מהם בחירה אישית וחופשית משל עצמו .כאשר יש צורך להתאים בין
אדם שראוי ליפול (על פי חשבונות שמיים) לאדם שראוי להפיל ,אז מהשמיים
מגלגלים את החובה על ידי חייב ואז מפגישים ביניהם.
אדם צריך לדעת שיש נופלים רבים כאלו שנגזרו עליהם נפילות שונות
בתחומים שונים .זה יכול להיות דבר משמעותי כמו נפילה מגג ,או שזה יכול
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להיות דבר שנראה שולי כמו שמישהו נכשל בדבר כלשהו או שנעלב מחברו .כל
פרט קטן נגזר על האדם בהשגחה פרטית ושום צער לא מגיע לחינם.
אבל צריך לדעת שכל זה לעניין האדם עצמו .שנגזר שהאדם עצמו ייפגע בצורה
מסוימת ,אבל לא נגזר מי הוא שיפגע בו .אותה פגיעה היא עניין פרטי שלו מול
הקדוש ברוך הוא .זה עניין שלו בחשבונות שמיים .זה כלל לא קשור לאדם
הפוגע .האדם הפוגע הוא רק שליח ,שמשמיים מגלגלים את החובה על ידו.
לכן התורה מצווה אותנו לעשות מעקה ,שאנחנו נדאג להיות בסדר ולא להזיק
לאחרים .זה לא אומר שנציל בכך אנשים שראויים ליפול ,רק נביא לכך שאותן
נפילות לא יהיו אצלנו ,אלא במקומות אחרים ובנסיבות אחרות שלא קשורות
אלינו.
אמנם תמיד אפשר לשנות את הגזירות ,שאפשר לעשות תשובה ,תפילה וצדקה
וכך להעביר את רוע הגזירה .אבל כל זה כדי לתקן מול חשבונות שמיים ,לסדר
את העניינים מול הקדוש ברוך הוא כך שימחל לנו ויביא לנו טוב .בצורה גשמית
אין דרך לתקן את מה שנגזר.
אותם אנשים שמזיקים לנו הם רק שליחים .הם אמנם בוחרים להזיק ויתנו את
הדין על כך ,אבל זה לא קשור אלינו ,כי אם לנו זה לא מגיע ,אז משמיים לא
יאפשרו להם .אם מישהו הצליח להזיק לנו ,זה כלל לא קשור אליו ,אלא
שמשמיים זימנו את הדבר בשבילנו.
והרבה אנשים חושבים לעצמם דברים נוראים על אחרים ,שכאילו פגעו בהם
בצורות שונות .הם כועסים ,מאשימים ומלאי מטען על אלו שכאילו אחראים
לפגיעה בהם .הם חושבים לעצמם שאם רק ההוא היה עושה כך וכך אז הכל היה
שונה .אם רק הוא לא היה מזיק לנו ,אז היה יכול להיות כל כך נפלא .וכאילו מובן
להם שאותו אדם הוא שעשה את הכל .אבל באמת אין לו כוח כזה ,כל אדם
אחראי על עצמו מול הקדוש ברוך הוא ,ומשם והלאה מזמנים לו לחיים בדיוק את
מה שהוא צריך לקבל.
יוצא שאף אדם לא יכול להזיק לנו .לאף אחד אין כוח כזה שיוכל אפילו לגעת
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בשערה שלנו אם לא גזרו על כך מהשמיים .אין עוד מלבדו וכל הכוחות כולם
שייכים וכפופים רק לקדוש ברוך הוא .אנחנו יכולים לעשות את הבחירות שלנו
ביחס לעצמנו ולשנות בכך את המקום הרוחני שלנו כך שנהפוך לראויים יותר
לקבל שפע ,אך מעבר לזה הכל בידי שמיים.
לכן כאשר אנו מרגישים שעשו לנו עוול ,שהכאיבו לנו ,שהביאו אותנו למצב
לא טוב כלשהו או שעשו לנו כל דבר אחר ,עלינו לזכור שאלו המעשים והבחירות
שלנו שהביאו אותנו לאותו מצב .האדם שאנו מאשימים ונראה לנו שהוא זה
שהוביל אותנו לכך הוא רק שליח של הקדוש ברוך הוא שדרכו הוא מביא לנו את
מה שאנו ראויים לקבל על פי חשבונות שמיים.
לא המנהל בעבודה הוא שמעצבן אותנו ולא השכן הוא שמקשה עלינו ,אלא
הכל נגזר בשמיים וכעת אלו רק שליחים המבצעים את ההוצאה לפועל .אמנם
בוודאי שאותם אנשים עשו את הבחירות של עצמם ,אבל זה בינם לבין השם
יתברך וזה לא קשור אלינו .הבחירות שלהם לא משפיעות עלינו כי מהשמיים
סובבו שאנחנו נהיה באותו מקום ובאותו מצב.
כך גם כל המצבים שאנו מגיעים אליהם בוודאי אינם אקראיים ,לכל כדור יש
כתובת ולכל תאונת דרכים יש הכוונה ברורה מלמעלה .צריך להבין שאין שום
דבר אקראי והכל נגזר בשמיים.
הגמרא אומרת שאפילו אדם שהכניס את היד לכיס כדי להוציא מטבע מסוים
ויצא לו מטבע אחר ,כך שהוא צריך שוב להכניס את היד לכיס ,זה נחשב
לייסורים שמכוונים משמיים .ולכאורה ,מובן שאותו אדם עשה פעולה גשמית,
שהכניס את היד והחליט איזה מטבע להוציא ,אז מה זה שייך לחשבונות שמיים?
אלא שהאדם עושה פעולות גשמיות ורואים כאילו שהטבע פועל ,אבל משמיים
מכוונים את הדברים כך שכאילו על ידי הבחירות שלו ,יתרחש בדיוק מה שצריך
להתרחש בצורה מדויקת.
ובאמת אנשים מרגישים שייכות לאותן בחירות של הסביבה שלהם ,וכתוצאה
מזה אנו שופטים את העולם בדרך לא אובייקטיבית כלל ,מתוך הצפת רגשות.

225

מהפרשה לחיינו | פרשת כי תצא  -גלגול זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב

בטוחים שהשלטונות הם שקובעים את העתיד שלנו ,בטוחים שהאנשים סביבנו
קובעים עלינו ובטוחים שהטבע עושה את שלו ונסיבות החיים מביאות אותנו
למקום בו אנו נמצאים .אבל על פי האמת הכל מסביבנו זה כמו תפאורה רק כדי
לתת לנו ניסיונות.
תארו לכם חס ושלום שהולך רגל נפגע בתאונת דרכים כלשהי שבה הנהג היה
אשם ברשלנות .זה נראה כל כך מוצדק לכעוס על אותו אדם שנהג ברשלנות
ולתת לו עונש קשה .אבל על פי האמת אותו אדם שנפגע בתאונה היה צריך
להיפגע על פי חשבונות שמיים ללא שום קשר לנהג .זה היה יכול להיעשות על
ידי כל נהג אחר ,אלא שמהשמיים גלגלו שזה יהיה דווקא על ידו.
אמנם בוודאי שצריך למצות את הדין ולעשות מה שצריך על פי חוקי התורה
עם אותו אדם שנהג ברשלנות .אבל אסור לתת לרגשות לבלבל אותנו ולרצות
לתת לו עונש יותר מהרגיל .הרי תארו לכם שאותו אדם היה נוהג ברשלנות ולא
היה פוגע באף אחד .אז לאף אחד לא היה אכפת ,כולם היו מעלימים עין ואף אחד
לא היה רוצה להעמיד אותו לדין ,וגם אם כן היה עומד לדין ,אז העונש לא היה
חמור כל כך.
האמת היא שכל נהג יכול להעיד על עצמו שבוודאי קרה כמה פעמים שלא היה
ערני מספיק ,שלא שם לב לכביש ,שפתאום חלם לרגע ,שלא שמר מספיק מרחק
וכו' .כל אחד מאיתנו יכול היה חס ושלום להיות באותו מצב בו מעמידים אותו
לדין על כך .מצד האמת אין שום הבדל בין המקרים ,מלבד העובדה שכאן
מהשמיים גלגלו שיהיה אדם שייפגע כתוצאה מכך ,ובמיליוני מקרים אחרים בכל
יום מחליטים מהשמיים לגלגל שלא יתפתח מזה כלום.
אם אדם רוצה להיות אמתי עם עצמו הוא צריך להבין שכל נסיבות החיים
מתגלגלות מהשמיים כי כך החליטו בשבילו .כשאדם אחר מבצע בחירה זה עניין
שלו ,אבל אין לזה קשר לאדם אחר .אם אדם הזיק למישהו ,צריך לדון על הנזק
ואותו אדם צריך לשלם עליו .אבל מצד האמת ,מבצע הנזק הזיק רק לעצמו ופתח
לעצמו תיק בשמיים.
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לאותו אדם שניזוק זה היה משהו שהוא צריך לקבל מהשמיים בכל מקרה .אם
לא על ידי המזיק ,אז על ידי מישהו אחר ,אבל בכל מקרה זה היה מגיע ולא היה
אפשר למנוע את זה בדרך גשמית .אנחנו מנסים לחפש צדק ,אבל האמת היא
שהכול צודק כבר עכשיו ,רק שאנחנו לא מבינים בחשבונות שמיים ולכן נראה לנו
שיש חוסר צדק במעשים של אחרים.
אנשים חושבים שהם נקלעו למצבים לא טובים בטעות .שהם היו בזמן הלא
נכון ובמקום הלא נכון ,או שנסיבות החיים גררו אותם לשם .אבל צריך לדעת
שהכול נקבע וכל מה שהזדמן לחיינו ,כל האנשים שהשפיעו עלינו וכל המצבים
והחוויות ,הכל הגיע בצורה מדויקת כי זה בדיוק מה שהיינו צריכים לקבל על פי
חשבונות שמיים .בשמיים מסובבים את כל העולם כדי שכל אחד יקבל בדיוק מה
שהוא צריך לקבל ואין שום טעויות.
לכאורה נראה שאם יש לאדם אפשרות בחירה ,אז לא יתכן שיהיה דיוק מושלם
במה שנגזר מהשמיים שהרי האדם יכול לשנות את הדברים באמצעות הבחירה
שלו וכך להתערב במציאות.
לצורך דוגמה ,אם נניח שנגזר על אדם כלשהו שיגנבו ממנו ,ומהשמיים
מגלגלים חובה על ידי חייב וכך מזמנים לאותו המקום גנב כלשהו שראוי לכך ,אז
מה יקרה אם כעת אותו גנב יחליט לחזור בתשובה ולהימנע מהגנבה? הרי
הבחירה היא חופשית ואותו גנב יכול להחליט על עצמו ותמיד אפשר לעשות
תשובה ,ויוצא שהאדם השני מושפע מההחלטה שלו ,שאם הגנב יעשה תשובה אז
לא יגנבו ממנו .וגם אם מהשמיים יזמנו מישהו אחר שיגנוב ,זה יהיה בזמן אחר
ובנסיבות אחרות ולא כפי שהיה מתרחש אילו אותו גנב לא היה חוזר בתשובה.
ואם נאמר שבשמיים מחליטים איך הדברים ייראו רק באופן כללי ועל פי רוב
הסיכויים ובכל זאת משאירים בחירה לאדם ,אז מובן שזה סותר לגמרי את עניין
ההשגחה הפרטית ,שהרי הכל צריך להיות מדוקדק כחוט השערה .אז איך יתכן
שבחירה של אדם תוכל להשפיע על האחר ולהזיק לו?
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הכל צפוי והרשות נתונה
כל זה מביא אותנו לאחד השורשים המהותיים
בתפיסה היהודית ,שנחשב במבט ראשון כפרדוקס .רבי
עקיבא אומר במשנה במסכת אבות (פרק ג' ,משנה טו'):
"הכל צפוי והרשות נתונה" .ולכאורה הדברים נראים סותרים לחלוטין זה את זה.
שאם יש בחירה כפי שנאמר "הרשות נתונה" ,אז כיצד יתכן שהכול צפוי? איך
אפשר לדעת משהו לפני שהוא מתרחש למרות שהאדם בחר לעשות אותו בצורה
חופשית באותו הרגע? אם האדם בוחר בצורה חופשית ,אז הוא
מחליט בעצמו מה לבחור ואף אחד לא יכול לדעת מה יבחר.
ואם נאמר שבאמת "הכל צפוי" ,אז הכל כבר כתוב וידוע מראש
ואין לנו שום אפשרות לשנות את הדברים ,מה שמצביע על כך שאין
בחירה ואין רשות נתונה .הרי אם כבר לפני כן ידוע מה אותו אדם
יבחר ,אז הבחירה שלו היא לכאורה כלל לא חופשית ,אלא מוגבלת ומחויבת
בהתאם לאותה ידיעה?
ואם נאמר שהכול צפוי רק בצורה כללית ,ויש נקודות של בחירה לאדם שעל
פיהם הוא יכול להחליט על מהלך מסוים וכו’ .אז הדבר קשה עוד יותר ,שזה הרי
מגביל גם את ההשגחה הפרטית ,שלא הכל צפוי אלא רק חלק ,ולא הרשות
נתונה ,שרק בנקודות מסוימות ניתנת בחירה.
אלא מובן שהרשות נתונה לחלוטין ,שהבחירה ניתנה ביד האדם .שזה כל
המהות של העולם ,שיש בחירה ,וכן שכר ועונש וכו’ .וכן גם הכל צפוי ,שאם לא
נאמר כך ,זה סוג של כפירה בהשגחה הפרטית ,וכאילו שאנו מגבילים את יכולת
השם יתברך ,שהוא כאילו לא יודע מה נבחר .אם כן מובן ששני הדברים מוכרחים
לגמרי ,אלא שצריך להבין כיצד הם מסתדרים יחד?
אבל באמת שאם נתבונן בזה היטב ,נראה שאין כאן סתירה כלל ורבי עקיבא
הציג לפנינו כלל גדול בדרך עבודת השם יתברך.
הבחירה היא בוודאי חופשית כפי שהתורה עצמה אומרת לנו במקומות רבים
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"ובחרת בחיים"“ ,והיה אם שמוע תשמעו" וכו' .התורה מורכבת ממצוות ועבירות,
משכר ועונש וכו' ,ואיך יתכן כל זה אם אין בחירה? לכן מובן שהבחירה קיימת.
שזה כל מהות העולם ,שתהיה בחירה ונבחר בטוב.
ומה שקשה לנו להבין שהכול צפוי זה מחמת המוגבלות שלנו בחוקי הטבע
שהשם ברא בעולם הזה .וכמו למשל מוגבלות הזמן ,שהאדם נמצא בזמן מסוים,
וכל מה שנמצא בעתיד ,מבחינת האדם עדיין לא התרחש כלל.
אבל צריך להבין שהקדוש ברוך הוא אינו מוגבל בזמן ,שהרי הוא שברא את
הזמן .אם כן הוא צופה בכל הזמנים כבר עכשיו ללא שום מוגבלות .העבר ,ההווה
והעתיד פרוסים לפניו כרגע ולנצח נצחים ללא מוגבלות.
הרי לאחר שהאדם בחר בחירה כלשהי ,הוא לא מתפעל כלל מכך שאנשים
יודעים מה הוא בחר .אם למשל אדם אכל חביתה לארוחת בוקר ,וחברו נכנס
לבקר אותו ,אז הוא יכול לומר לו בצהריים שהוא יודע שהוא בחר לאכול חביתה
לארוחת בוקר .ובאמת זה לא מפתיע אף אחד ,כי הוא כבר ראה שבחר בזה.
ומובן לכולם שאותו חבר אמנם יודע מה חברו בחר ,אבל יחד עם זאת ברור
שלא התערב בבחירה .לא הוא גרם לו לבחור בזה ,אלא שהוא רק צפה באותה
בחירה שחברו עשה וכעת הוא יודע אותה.
ומכאן נבין שעניין "הכל צפוי" ומצד שני "הרשות נתונה" כלל
לא סותרים זה את זה ,כי צפייה בבחירה כלשהי לא מבטלת
כלל את הרשות לבחור .אדם מסוים בוחר כרצונו בצורה
חופשית ,והאחר צופה בבחירה מן הצד בלי להתערב .אז הכל
צפוי ובכל זאת הרשות נתונה.
אלא שהעניין שיוצר בעינינו את הסתירה הוא הזמן .שאנחנו מבינים שאפשר
לצפות בבחירה שאנו מבצעים כעת או שביצענו בעבר ,אבל כיצד יתכן לדעת מה
נבחר בעתיד אם עדיין לא בחרנו?
אבל כפי שביארנו ,הקדוש ברוך הוא אינו מוגבל במציאות של זמן ,ולכן הוא
יכול לצפות ברגע זה בבחירה שנבצע בצורה חופשית בעתיד .זה לא אומר שהוא
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מחליט בשבילנו מראש מה נבחר ,אלא שאנחנו בוחרים בצורה חופשית ,וכמו
שלאחר שאנו מבצעים את הבחירה וכולם יודעים מה בחרנו ללא שום קושי ,כך
לצורך משל אפשר לומר שגם הקדוש ברוך הוא יודע מה בחרנו לאחר שכבר
בחרנו ,ורק שאינו מוגבל בזמן ולכן הוא רואה את זה כבר קודם לכן.
ויוצא שהכול צפוי ,אבל הכל בהתאם למה שאנחנו בוחרים קודם לכן בצורה
חופשית .שאילו לא היינו בוחרים באותו דבר מעצמנו ,אז מה שהיה צפוי הוא מה
שכן היינו בוחרים .אנחנו אלו שקובעים את הבחירה.
וכדי להבין את הדברים ננסה להיעזר במשל מוכר .שנתאר לעצמנו אדם
שצופה עם חברים בסרט שצילם במצלמת וידאו .הוא מציג את הסרט ומספר
לכולם את כל מה שהולך להתרחש עוד לפני שהדברים מתרחשים .הכל צפוי
בשבילו כי הוא כבר ראה את הדברים ויודע מה הולך להיות בסרט ,שהרי הוא
עצמו צילם אותו .אך עם זאת לכל המצולמים בסרט יש בחירה משל עצמם .כי
כאשר צילמו את הסרט אותם אנשים מצולמים בחרו לעצמם מה לעשות.
הוא יכול למשל לספר לחבריו שכעת יופיע בסרט אדם מסוים שירים את ידו
ואז יתקל באבן על המדרכה וייפול ,ואז החברים ייראו שזה באמת מה שמתרחש
בסרט .אבל ברור לכולם שאותו אדם בחר בצורה חופשית להרים את ידו וללכת
בלי לשים לב לאבן ,והמצלם רק צפה באותו אירוע ולא התערב בו .הוא יודע
שהאירוע הולך להתרחש ,אבל לא הוא זה שגורם לו להתרחש.
אותו אדם שמספר לחבריו מה הולך להתרחש רק צפה בסרט .הוא לא השפיע
על הבחירות של המצולמים .לא הוא גרם להם לבחור במה שבחרו .לכולם
הייתה בחירה חופשית והוא רק צפה בבחירות ועל כן הוא יודע כעת מה יתרחש.
אז הכל צפוי מבחינתו ,כי הוא יודע מה יהיה בהמשך הסרט ,אבל הרשות נתונה,
כיוון שכל אחד מהמצולמים בוחר לעצמו בלי שאף אחד יתערב בבחירתו.
צריך לזכור שעצם הידיעה של מישהו לא שוללת את הבחירה של האחר.
כאשר אנו צופים בדבר מסוים מהצד ויודעים על הדבר ,זה בוודאי לא אומר שאנו
בחרנו לעשות אותו או שאנו קשורים אליו באיזשהו אופן .לכן נאמר שהכול צפוי,
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מלשון של צפייה ,שכאשר מישהו צופה בתהליך מסוים הוא משקיף מבחוץ ולא
מתערב בעצם התהליך.
הבחירה היא שלנו ולכן הרשות נתונה ,והשם יתברך צופה בכל הבחירות של
כולם ולכן הכל צפוי .הדבר היחיד שנראה מגביל כאן זה הזמן ,שהרי השם יתברך
יודע מראש מה עתיד להיות עוד לפני שזה קרה .אלא שהשם יתברך כלל לא
מוגבל בזמן .הוא מעל הזמן .גם הרגע הזה ,גם הזמן שעבר וגם כל מה שעתיד
להיות פרושים לפניו בצורה נצחית שאינה מוגבלת בזמן כלל .הכל צפוי בשבילו
למרות שהוא נותן את הרשות לנו לבחור.
לצורך משל דמיוני להמחשת הדברים ,אפשר לדמיין שיש לנו מכונת זמן ואנו
משתמשים בה כדי להגיע לעתיד .וכך אנו רואים כיצד העולם ייראה בעוד שבוע
מהיום .לאחר שצפינו במתרחש ,אנו חוזרים בחזרה .ואז אנו יודעים את הבחירות
של הסובבים אותנו כיוון שצפינו בהן.
יוצא שאנחנו כבר יודעים מראש מה הם יבחרו ,שבאופן מסוים כבר ראינו
אותם בוחרים בזה .אלא שאנחנו כלל לא התערבנו להם בבחירה .הם בוחרים
באופן חופשי כרצונם .רק לאחר שהם כבר בחרו באופן חופשי ,אז אנחנו צופים
בבחירה ואז חוזרים לאחור בזמן ורואים מחדש כיצד הם בוחרים במה שבחרו
באופן חופשי.
וברור הדבר שאם נלך ונחזור שוב ושוב במכונת הזמן הדמיונית ,אז הם לא
יבחרו בכל פעם משהו אחר בצורה אקראית .אלא שמתוך כל השיקולים
והאפשרויות ,מתוך כל כוחות הנפש שהפעילו בבחירה ,הם בחרו בדבר מסוים.
וברגע שבחרו בזה ,הם חקקו את הדבר .כעת אם נחזור בזמן ,אז נוכל לראות
מחדש את אותו רגע של בחירה שהם בחרו ,אבל ברור שהבחירה לא תשתנה
כעת למשהו אחר.
ומכאן נוכל להבין את כל המהלך .שהקדוש ברוך הוא בוודאי לא מוגבל בזמן,
ואם עבורנו מכונת זמן זה דבר דמיוני ,עבור הקדוש ברוך הוא זה בוודאי לא קשה.
וברור הדבר שהוא אפילו לא צריך מכונה שכזו ,כי הוא כבר נמצא בכל הזמנים
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שקיימים אי פעם ללא שום מוגבלות.
לכן מבחינתו הכל כבר צפוי ,כי הוא צופה בבחירות שלנו .אבל זה כלל לא
סותר את אפשרות הבחירה ,כי הוא צופה במה שאנו בעצמנו בוחרים בצורה
חופשית ,ולכן הרשות נתונה לנו לבחור ,אנחנו מחליטים ,והקדוש ברוך הוא
רואה את אותה בחירה ויודע מה בחרנו.
לצורך המחשה של הדברים ,אפשר לדמיין אדם שנקלע למצב מסוים וכעת
מוצבת בידו בחירה .הבורא כבר יודע מראש במה הוא יבחר למרות שהאדם עצמו
לא יודע ולכן הרשות נתונה לו .אם הוא יבחר בדרך א' ,אז יתברר למפרע
שהבורא ידע כבר מראש שהוא יבחר בדרך א' .אז אולי אותו אדם ירצה להתחכם
ויבחר בדרך ב' כדי לעשות דבר 'לא צפוי' וכאילו להפתיע את הבורא .אבל אז
יתברר למפרע שהשם כבר ידע מראש שהוא יבחר בדרך ב' .הבחירות שלנו כבר
צפויות וידועות ,אבל זה רק בגלל שאנחנו בעצמנו בחרנו בהן .אילו היינו בוחרים
בדרכים אחרות ,אז אותן דרכים אחרות הן שהיו צפויות .הכל לפי המעשים שלנו.
מדוע צריך לדעת שהכול צפוי?
ולכאורה צריך להבין מדוע אנו צריכים לדעת את כל זה? וכי מה זה
משנה לנו אם הקדוש ברוך הוא כבר צפה בבחירות שאנו עתידים לבצע
או לא? מה שבאמת נראה חשוב כאן לענייננו זה שהרשות נתונה.
שאנחנו אחראים למעשינו .שיש לנו אפשרות בחירה .אבל מדוע שיהיה חשוב לנו
לדעת שהשם יתברך כבר יודע לפני כן במה נבחר?
אלא שכל זה מלמד אותנו על ההשגחה הפרטית המופלאה שקיימת בעולם.
איך שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב .שמצד אחד כל אדם מקבל
בצורה מדויקת כפי הראוי לו ,ומצד שני הוא חופשי לשנות את מעשיו ודרכיו.
וצריך להבין שאילו לא היה הכל צפוי ,לא היה מקום להשגחה פרטית .שהרי
כל העולם כולו הוא מהלך שמוביל לתכלית מסוימת .ואילו הרשות רק הייתה
נתונה ,אז דברים היו יוצאים משליטה לחלוטין ,כי כל אחד היה מוביל למקום
אחר.
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מוכרח שייעשה סדר בעולם ,אך יחד עם זאת רצון הבורא לתת לנו לבחור
בצורה חופשית .לכן הכל צפוי .שכעת אדם בוחר בצורה חופשית למשל להזיק
למישהו ,ומצד שני יש מישהו שבהשגחה פרטית צריך לקבל נזק על פי חשבונות
שמיים ,אז כיוון שהכול כבר צפוי ,השם מגלגל את המפגש ביניהם כך שזה יזיק
לזה ואז הכל מסתדר .כל אדם בוחר בצורה חופשית ,ועם זאת הכל מדויק
בהשגחה פרטית.
לכן מובנת המציאות שחז"ל מסבירים לנו שהשם יתברך בורא תרופה עוד לפני
שהמכה מגיעה .וכמו בסיפור המגילה ,שם המן הרשע בחר מדעתו לגזור גזרה על
היהודים ,אלא שכיוון שהשם יתברך כבר צפה זאת מראש ,הוא הכין את הקרקע
והפך את אסתר למלכה עוד לפני כן.
וכך נוכל להבין את מהלך העולם ,שמצד אחד יש בחירה ,והיו למשל מנהיגים
שהלכו בדרך השם ,והיו גם מלכים רשעים וכדומה .ומצד שני נראה כאילו שכל
אלו השפיעו ממש על כל מהלך העניינים .וכמו שניתנה התורה במעמד הר סיני,
וכמו שמשה רבינו הנהיג את העם ,או להבדיל שנחרב בית המקדש וכו’.
שלכאורה בחירה של אדם אחד או אפילו דור מסוים ,יכולה להשפיע על כל
מהלך התקדמות העולם.
אלא שכעת הדבר מובן ,שמצד אחד לכל אחד יש בחירה חופשית .אבל מצד
שני השם יתברך לוקח את כל הבחירות ומסדר אותם .ואז הוא לוקח אדם ושם
אותו דווקא במשפחה כזו ,ודווקא שיפגוש את האנשים האלו ,ודווקא שיראה את
מה שהוא רואה ,ויתקל בחוויות שהוא נתקל בהן וכו’.
ומכאן נבין שאין שום טעם להאשים אף אחד במצב שלנו .אין שום טעם לחשוב
שאילו היה לנו רק כך וכך אז הכל היה שונה .כי המצב שאנו נמצאים בו הוא
הטוב ביותר עבורנו בצורה הכי מדויקת שיש .אין שום פרט קטן שאנו מקבלים
שכאילו הגיע במקרה .הכל מכוון עד הפרטים הקטנים והדקים ביותר.
אנשים רבים מהרהרים לעצמם על החיים .היו רוצים שהדברים ייראו אחרת.
ואמנם בוודאי שטוב לחשוב כך כדי לתקן ולשנות לטובה ,שהרי הרשות נתונה
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לנו .אבל אסור לחשוב על העבר כאילו שיכול היה להיות אחרת.
הגמרא אומרת שהמתפלל לשעבר הרי זו תפילת שווא .כי מה שהיה הוא הכי
טוב ואין שום טעם לחזור אחורה לשנות .אנו נמצאים במקום הכי טוב בשבילנו
ומכאן אנו צריכים לבחור בטוב ולהתעלות.
יש אנשים שזכו ברוך השם לחזור בתשובה .ואז זה ממש מפתה לחשוב על
החיים שעברו ולחיות בצער בגללם .אמנם וודאי שטוב להתחרט על המעשים
הלא טובים כדי לחזק את התשובה ,אבל רק על המעשים ולא על המצבים
שאליהם הגענו .צריך להביע חרטה על הבחירות שלנו ולא על המקום שבאנו
ממנו.
אנשים חושבים לעצמם מדוע נולדו במשפחה כזו ,למה דווקא להם הייתה
סביבה כזו הרסנית וכו’ .חושבים לעצמם שאילו רק היה פרט קטן שונה ,אז היו
יכולים לעבוד את השם בצורה טובה יותר .אבל הם לא מבינים שהכול היה
בהשגחה פרטית בדיוק עבורם.
לכן הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים .כיוון שהבחירה שלנו היא אם ללכת
בדרך התורה הקדושה ולהתקרב להשם יתברך .אבל כל שאר מצבי החיים
מזומנים לנו משמיים ,שבהתאם לבחירות שלנו מזמנים לנו את מצבי החיים ,את
הפרנסה ,את הבריאות ,את המשפחה ,את הסביבה וכו’.
זיווג משמיים?
חז"ל מלמדים אותנו שעוד לפני שהאדם נולד כבר נקבע הזיווג שלו .ולכאורה,
צריך להבין מה קורה אם אדם חוזר בתשובה? הרי אם יתנו לו בת זוג אחרת ,אז
זה יהיה פחות טוב בשבילו ,שהרי זה לא הזיווג המושלם משורש נשמתו .הרי
משמיים שלחו דווקא אותה כי היא המתאימה לו ביותר .ואם כעת ישלחו לו זיווג
חדש ,אז ייקח בערך עשרים שנה עד שתגדל ויוכל לשאת אותה.
וגם אם נאמר שיתנו לו מישהי אחרת שהכי מתאימה ,אז צריך
להבין מה עושים עם זו שהייתה מיועדת לו ,וגם מה עושים עם זה
שהיה מיועד לבת זוג הנוכחית? גם למה בכלל צריך בת קול אם בכל
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אופן הכל משתנה ,שהרי כל אדם משתנה במהלך החיים ולא נשאר בדיוק כפי
שהיה?
בנוסף צריך להבין מה קורה אם הוא יחליט לחזור בתשובה לאחר שהוא כבר
התחתן? מה גם שהוא יכול להתהפך שוב ושוב במהלך החיים ואם כן שום דבר
לא מוחלט .אז האם קובעים את הזיווג רק לפי מצבו הרוחני בזמן שבדיוק לפני
החתונה ולאחר מכן הוא "תקוע" אתו?
אלא שכיוון שהכול צפוי ,אז ממילא הכל מכוון בהשגחה פרטית מופלאה .עוד
לפני שהאדם מגיע לעולם כבר הכל צפוי .הקדוש ברוך הוא יודע מה יבחר בכל
שלב של חייו .וכך הוא מזמן לנו בדיוק את כל מה שהוא צריך כדי להצליח
לעשות את התיקון שלו בעולם הזה.
והדבר ברור שזה לא רק לעניין הזיווג ,שהרי גם נקבע אם האדם יהיה עשיר או
עני וכו’ .כל המזל של האדם נקבע עוד לפני שהוא מגיע לכאן .כיוון שגלוי וידוע
לפני השם יתברך מה עתיד להתרחש ומה אותו אדם יבחר ,הוא כבר הקדים
תרופה למכה ועשה את הכל שיתאים בדיוק למה שאנו צריכים עד הפרט
האחרון.
ומכאן נתחזק באמונה גדולה .שלא נחשוב לעצמו מדוע זה מגיע דווקא לנו או
שמדוע אחרים מצליחים ואנחנו לא וכו’ .כי כל נסיבות החיים נתפרו במיוחד
בשבילנו לכל רגע מחיינו והכל בהתאם לבחירות שלנו.
יוצא שאנחנו אלו שבוחרים את הבחירות בצורה חופשית ,ובשמיים כבר צופים
באותן בחירות עוד לפני שהן התרחשו .וכך מהשמיים מזווגים זיווגים לאדם.
זיווגים של כל האנשים שנפגוש במשך היום ,של כל המצבים שניתקל בהם וכל
המאורעות שנעבור.
כך מרכיבים בשמיים פזל ענקי בו כל אדם שנפגוש במשך היום ,ואפילו אם רק
נראה אותו לרגע בזוית העין בלי להתייחס ,הוא שליח מיוחד בשבילנו שמתאים
בדיוק עם הבחירות שלו למה שנגזר עלינו על פי חשבונות שמיים ,וכך גם כל
האנשים שכל אדם פוגש בכל העולם .הכל בדיוק פלאי.
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וזה בדיוק העניין של "מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב" .כשאדם
בוחר בטוב ,אז עוד לפני כן הכל צפוי בשמיים ומפגישים אותו במצב מתאים עם
אדם אחר שעל פי חשבונות שמיים מגיע לו טוב .כך הזכות של עשיית הטוב
לאותו אדם שמגיע לו שיעשו לו טוב ,מתגלגלת על ידי אותו אדם שבחר מעצמו
בבחירה חופשית לעשות טוב.
אם למשל אדם עשיר החליט היום לתרום למישהו אלף שקלים ,ובשמיים
בדיוק החליטו שיש אדם נזקק שמגיע לו לקבל היום אלף שקלים ,אז מהשמיים
מסובבים את הזכות לתת לאותו אדם אלף שקלים על ידי אותו זכאי שרוצה
לתרום אותם .התורם בחר מעצמו לתרום והוא יכול היה לתרום לכל אחד,
המקבל היה צריך לקבל בכל מקרה ,בין מהתורם הזה ובין מתורמים אחרים,
ומהשמיים סובבו את הכל כך שהכול יסתדר יחד בהשגחה פרטית ,ובכל זאת
הכל נראה כמקרה טבעי ,כאילו שנעשה באופן אקראי.
כך אותו אדם שראוי ליפול בגזרת שמיים מגיע "במקרה" לבית של חברו שלא
עשה מעקה וראוי שאצלו מישהו ייפול על פי חשבונות שמיים ,ואז ייפול הנופל.
הוא לא נפל בגלל שלא היה מעקה ,אלא בגלל שזה מה שנגזר עליו .ואז אותו
אדם שלא עשה מעקה יכול לומר שהוא כלל לא אשם כי זה גזירת שמיים ,אבל
אמנם נגזר על אותו אדם ליפול ,אבל אותו אחד שלא עשה מעקה הביא לזה
שהדבר יתגלגל על ידו.
אילו אותו אדם היה עושה מעקה ,אז מהשמיים היו מגלגלים שאותו "נופל"
ייפול במקום אחר ולא אצלו .ואילו הוא לא היה עושה מעקה ,אבל אותו "נופל"
היה עושה תשובה ומצליח לשנות את הגזירה בתפילות חזקות כך שבשמיים היו
מחליטים שהוא לא ייפול ,אז הוא עצמו לא היה נופל שם ,אבל מהשמיים היו
מזמנים אדם אחר שכן ראוי ליפול על פי חשבונות שמיים לביתו של אותו חייב
שגלגלו על ידו את הדבר.
במיוחד עכשיו בימי הרחמים והסליחות של חודש אלול ,כדאי להבין את
הדברים ולעשות את ההשתדלות המרבית לתקן ולבטל גזירות ,שלא יפלו נופלים
ושלא יהיה שום צער לעם ישראל .כעת אנו יכולים לשנות ולקבוע את כל
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ה"מקרים" שיקרו לנו בהשגחה פרטית מופלאה במשך השנה הבאה .השם יתברך
יזכה את כולנו לצאת זכאים בדין ויגלגל על כולנו זכויות ,מצוות ומעשים טובים.

מצות שילוח הקן וטעמי המצוות
מצוות שילוח הקן היא מצווה נדירה ומורכבת שרבו הפירושים עליה ונחלקו
חכמים בטעמיה ובפרטיה .אבל ככל שמעמיקים יותר בהתבוננות על המצווה הזו,
כך מבינים כמה אנחנו קטנים ,כמה השם יתברך משגיח בהשגחה פרטית וכמה
אנחנו צריכים לדקדק בעשיית המצוות רק מתוך שכך השם ציווה בלי התחכמויות
מיותרות.
מטבע הדברים אנשים אוהבים לדעת את הטעם של כל דבר שהם עושים,
ובצדק כמובן .הרי אף אחד לא רוצה לגלות שהדברים שהוא עושה הם חסרי
משמעות לחלוטין .יש כאלו שפעם שמעו משהו ,העבירו את זה הלאה וכך זה
התפשט בכל העולם .אבל כשחוקרים לעומק ,מגלים שזו הייתה סתם טעות,
הגזמה ,דברים שהוצאו מהקשרם או סתם סיפורים חסרי בסיס.
יש הרבה מנהגי שטות שהתחילו כאילו בטעות .מישהו ראה את השני עושה
משהו ואז חיקה אותו בלי להבין וכך לאט לאט עולם שלם החל לקיים מנהג חסר
כל תוכן רק בגלל איזה שוטה שהחליט לנהוג כך בזמן שראו אותו וחשבו שכך
צריך לנהוג .לכן בוודאי שאסור להיות עיוורים וצריך לחקור ולבדוק כל מנהג וכל
דבר שאנו עושים.
אבל כאשר הדבר נוגע למצוות התורה הדבר הוא שונה .אמנם גם כאן יש
בוודאי עניין גדול לחקור ולהעמיק ,וזו אפילו מצווה חשובה ועצומה ללמוד תורה
ולהתעמק בפרטים ,אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים למשהו שהוא גדול יותר
מאיתנו ולכן אין לנו אפשרות לתפוס את הדבר עד הסוף .במקרה כזה עלינו
לוודא שאנו סומכים על מי שציווה את המצוות ,ואז לקיים אותן מתוך אמונה בו.
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לצורך דוגמה ,הדבר דומה לאדם שמקבל טיפול אצל רופא שמדריך אותו כיצד
לנהוג ואילו תרופות עליו לבלוע .אותו אדם לא צריך לחקור כעת את החומרים
שבתוך התרופה ,ללמוד שמונה שנים רפואה ולחקור את כל הדברים מסביב.
אותו אדם פשוט צריך לוודא שהוא סומך על הרופא ,ואם באמת הרופא נאמן
בעיניו ,אז הוא צריך לסמוך על מה שהוא אומר.
כך בעניין המצוות ,כל מה שצריך הוא לוודא שאנחנו מאמינים ובוטחים בקדוש
ברוך הוא שברא אותנו ,שיודע לפנימיותינו ,שמנהיג את כל העולם ,שברא את
הטבע ,שיכול לשנות הכל כרצונו ושאוהב אותנו מאוד .כמו ילדים קטנים
שסומכים על הוריהם שמבינים יותר טוב מהם ,כך אנו הילדים של הקדוש ברוך
הוא צריכים לסמוך על הציוויים שלו.
מצוות התורה ניתנו לנו מהשם יתברך שאוהב אותנו ורוצה בטובתנו .גם אם
לפעמים נראה לנו שיש שם דבר לא הגיוני ,זה רק משום שהתפיסה שלנו לקויה.
הוא הטוב המוחלט ואנחנו בעלי טוב מוגבל .את כל הרחמים והטוב שלנו קיבלנו
ממנו ,וזה אפילו לא חלקיק קטן מהרחמים העצומים שיש לו .לכן עלינו לקבל על
עצמנו את המצוות ולהשתדל לקיים אותן בלי קשר להבנה שלנו.
אמנם בוודאי שאנו מחויבים גם לחקור וללמוד את הטעמים של המצוות כחלק
מלימוד התורה .שכך נדע את כל הפרטים ,כיצד לקיים את המצוות כראוי ,מתי,
באיזה אופן וכו’ .ובנוסף גם נלמד יותר לעומק מדוע צריך לקיים את המצווות.
אלא שלא החקירות שלנו הן אלו שצריכות להשפיע עלינו אם לקיים את
המצווה או לא .אלא שקיום המצווה הוא כמו קיום גזרה של מלך ,והטעמים זה
כדי להיכנס יותר לעומק העניין ולחזק את הרגש והכוונה בקיום המצווה.
פרשת כי תצא מתארת לנו את מצוות שילוח הקן .לכאורה במבט ראשון טעם
המצווה נראה משום רחמים .שאם נרצה לקחת לנו אפרוחים או ביצים מתוך קן
ציפור ,אז נשלח את האם לפני כן כדי שלא תראה בצער בניה או שלא ניקח את
האם ואז לא יהיה מי שיטפל בבנים.
אבל הדבר נראה תמוה ביותר ,שהרי אם הסיבה היא רחמים ,אז מדוע
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התורה מתירה לנו לקחת את הבנים? הרי האם תחזור ,תראה שלקחו לה את
בניה ותצטער על כך צער איום .גם מדוע אין את המצווה הזו על שאר בעלי חיים?
למה בכלל מותר לשחוט? למה מותר לנו להרוג ג'וקים ויתושים בלי חרטה
ורגשות אשמה? למה מקריבים קרבנות מבהמות?
ובאמת הרבה אנשים לוקחים את העניין הזה של הרחמים על בעלי חיים בתור
כלל ברזל .ואז הם חושבים שמותר לחלל שבת באופן חופשי כדי למנוע צער בעלי
חיים .הם חושבים שזו אכזריות להקריב קרבנות או לעשות ספרי תורה ,תפילין
ומזוזות מבהמות .ואז עושים הפגנות וממציאים הלכות משלהם ,והם בטוחים
שכאילו הם עושים את רצון השם בכך.
אבל מובן הדבר שכדי לעשות את רצון השם באמת ,אנו מוכרחים להתבונן
במה שציווה אותנו .לא לקחת רק את מה שנוח או שמסתדר בשכל שלנו ,ואז
להמציא תורה משלנו ,אלא לקחת את כל פרטי ההלכות.
המשנה (ברכות לג ):אומרת שיש דברים שאסור להוסיף לתפילה ,כמו "האומר
על קן ציפור יגיעו רחמיך… משתקין אותו" .הכוונה היא שאם אדם רוצה
להתפלל ולומר להשם יתברך שכמו שהוא ריחם על קן ציפור כך ירחם עלינו,
משתקין אותו ולא נותנים לו לומר את זה.
הגמרא שם מסבירה את הטעם "מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית" .כלומר
לא יתכן שרחמיו של השם יתברך רק על ציפורים מסוימות ועל כל שאר הבריות
הוא לא מרחם חס ושלום .וטעם נוסף "מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך
הוא רחמים ואינן אלא גזירות" .כלומר אדם חושב שהשם ציווה את המצווה הזו
משום רחמים ,אבל המצווה הזו היא גזירת השם שרצה לזכות את ישראל במצוות
וקבע לנו מצוות על פי סודות עליונים ובלתי נתפסים.
ובאמת כל המצוות הן גזירות השם בלי טעם מובן בשכל אנושי .הרי אם נתבונן
לעומק הדברים ,נבין שהקדוש ברוך הוא לא היה מוגבל כשברא את העולם או
כשנתן את המצוות .כל חוקי הטבע נבראו כדי להתאים למצוות ולא להפך .לכן
ברור שהמצוות לא נתנו מתוך הכרח כלשהו של המציאות ,אלא מסיבות עליונות.
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אנחנו עלולים לחשוב לעצמנו שהקדוש ברוך הוא נתן את המצוות כי הכיר
היטב את חוקי העולם וידע מה יהיה לטובתנו .וכמו למשל שאסר עלינו לרצוח כי
רצח זה דבר שלילי ,או שציווה אותנו למול כי הערלה זה דבר לא טוב ,או שציווה
להניח תפילין כי דווקא דרך אותן נקודות בראש ובקיבורת אפשר להתחבר
לרוחניות וכו’.
אבל זה חס ושלום מראה זלזול כלפי שמיים ,כי הוא זה שחקק את חוקי הטבע
ללא שום הכרח ומתוך סיבות עליונות .וכי היו כללים שעל פיהם היה צריך
לברוא את טבע העולם? הרי הוא לא כפוף כלל לחוקים ,אלא הם כפופים אליו.
הוא יכול היה לברוא עולם בו רצח זה דבר חיובי או שערלה זה דבר טוב.
אלא שמתוך סיבות עליונות הוא קבע למשל שתהיה מצווה כזו להניח תפילין,
ואז הוא ברא את הטבע שיתאים לאותה מצווה .שבאמת אותן נקודות בגוף יהיו
מקומות שדרכן אפשר יותר להתחבר לרוחניות וכו’.
כל חוקי הטבע בעולם נבראו על פי החוקים שנקבעו בעולמות העליונים.
העולם נברא בצורה שתתאים למצוות .חז"ל מלמדים אותנו שתתקע"ד דורות
לפני שנברא העולם התורה הייתה קיימת .הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא
וברא עלמא .קודם הייתה תורה ,ורק לאחר מכן על פי התורה נברא העולם.
וכך לגבי כל המצוות .הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא לגנוב כי כך הוא גזר
מסיבות שאינן ידועות ומובנות לנו .ואז לאחר שכבר התורה הייתה קיימת ,הוא
ברא עולם עם חוקים שיתאימו לכתוב בה ונתן לנו מצפון שירחיק אותנו מגנבות,
עשה שאנשים ירגישו שזה לא טוב להזיק לאחר וכו’.
ואז אנשים לוקחים את הרגשות האלו ואת המצפון שניתן להם ,והם חושבים
שהם כאילו חכמים יותר מהקדוש ברוך הוא .ואז הם מעזים לבוא בטענות לתורה
הקדושה בדברים שלא מסתדרים להם עם המצפון שקיבלו .שכאילו זו אכזריות
לשחוט בעלי חיים לצורך קרבן ,או למחות את זכר עמלק ,או להמית אדם
שמחלל שבת בסקילה וכו’.
כי אותם אנשים לוקחים את המצפון שלהם ,שזה הכלי שניתן להם כדי להרגיש
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ולהבין טוב יותר את חוקי התורה ,ואז משנים את התורה בצורה חופשית כפי
רצונם ,כדי להתאים לאותו מצפון .במקום לקחת את העיקר ,זונחים אותו ונותנים
שליטה לטפל .כאילו שהעיקר זה הרגש שאנו מקבלים .אבל העיקר זה רצון השם,
וכל שאר העולם בנוי על פי זה.
לצורך משל דמיוני ,אילו השם יתברך היה מחליט לתת לנו מצווה לגנוב ,הוא
היה יכול לברוא עולם בו גנבה זה דבר טוב .היינו גונבים אחד מהשני וכולם היו
מאושרים מכך כי זה היה הטבע והחוקיות בעולם וזה היה טבוע גם בתוך
פנימיותנו .המצפון שלנו היה אומר לנו לגנוב ,וכולם היו משבחים אותנו על כך
שאנחנו אנשים טובים שעושים חסד בכך שאנו גונבים.
אלא שהבורא החליט לתת לנו את התורה שאנו מכירים עם המצוות הכתובות
בה מסיבות עליונות ,ואז כל העולם נברא על פיה .כעת ישנו איסור לגנוב ולכן
המציאות בעולם היא שזה דבר לא טוב .אבל זה לא הכרח .לכן אם במצבים
מסוימים נגלה שהקדוש ברוך הוא רוצה שננהג אחרת ,אז בוודאי שעלינו להקשיב
לו ,ולא לחשוב שאנחנו חכמים גדולים שיודעים את טעמי המצוות לשורשן כאילו
יותר טוב ממי שציווה אותנו עליהן.
מי שיתעמק בטעמי המצוות וינסה להבין אותם מתוך שכל והיגיון בלבד עלול
בקלות ליפול ,כי אף אחד לא ירצה לקיים ברית מילה מתוך שכל וכל אחד יכול
להגדיר את עונג השבת שלו בצורה אחרת .בצורה כזו כל אחד יעשה מה שנוח לו
מתוך ההבנה המוגבלת שלו ולא מתוך התורה האלוקית .אלא שעלינו להבין שכל
המצוות הן גזירות השם וישנם טעמים רבים לכל מצווה ,אלא שלא הם הסיבה
שצריך לקיים אותה .את המצוות אנחנו מקיימים כי כך השם ציווה.
אם נתבונן במצוות שילוח הקן ,אז נגלה מצד אחד שיש כאן רחמים ,שמרחמים
על האם שלא תראה בצער של לקיחת בניה .אבל מצד שני יש כאן לכאורה
אכזריות ,שלוקחים את הבנים ובכך מצערים את האם.
ואז אפשר לעשות חישובים ולהחליט שלא רוצים לקיים את המצווה כדי לא
לגרום לצער בעלי חיים .הם חושבים כאילו שהתורה התירה אכזריות נוראה והם
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חכמים ורחמנים גדולים שכאילו התעלו מעבר לזה.
מובא בזוהר הקדוש (זהר חדש מאמר קן ציפור) טעם נפלא למצוות שילוח הקן.
שכאשר משלחין את האם מהקן היא מצפצפת והולכת מרוב צער .ואז הממונה על
העוף בא לפני הקדוש ברוך הוא ומעורר את רחמיו .וכך מתעוררים רחמים
גדולים בעולם כולו.
הרי לכאורה צריך לרחם על אותה ציפור מסכנה שלקחו לה את בניה .אבל
הקדוש ברוך הוא מעביר את אותם רחמים למקום אחר .שהאם רומזת לשכינה
הקדושה ,ובניה של הציפור רומזים לבנים של השכינה שנלקחו ממנה ,ישראל
שבגלות .וכך השם יתברך מגלה את רחמיו בעולם.
יוצא שכל העולם עובר להנהגה של רחמים רק מתוך אותה מצווה של שילוח
הקן שקיים אותו יהודי .כמה שפע ,כמה רחמים ,גזרות מתבטלות ,ישועות גדולות
מגיעות ,הכל בזכות קיום של מצווה פשוטה שיהודי פשוט עושה בתמימות בלי
לדעת בכלל כמה הוא משפיע בכל העולמות.
כעת יבוא אותו אדם "רחמן" .יעשה הפגנות נגד התעללות בבעלי חיים .יתעקש
להוציא מחוץ לחוק את מצוות שילוח הקן .יאמר כמה אכזריים אנשי האמונה .כך
ישפיע וישכנע אנשים שדרך התורה כאילו ח"ו אכזרית ולא טובה .ואז תזדמן לידו
מצוות שילוח הקן ,אבל הוא מצדו יתגאה בכך שהוא לא מקיים אותה .וכולם
ישבחו אותו על הרחמים הגדולים שלו.
אבל אותו אדם בכלל לא יודע כמה הוא אכזרי .העולם בהנהגה של דין .אנשים
בבעיות רבות ,מלחמות ,פיגועים ,מחלות ,חובות ,ייסורים ,הפלות ועוד דברים
קשים רבים .אנשים צריכים ישועות ,זיווג ,ילדים ,פרנסה ,הצלחה וכו’ .מי יודע
כמה שפע הוא יכול היה להביא לעולם ,ולכמה ישועות הוא וסביבתו היו יכולים
לזכות.
הוא חושב כמה שהוא רחמן ,כי ריחם על איזה ציפור שתמשיך לצייץ בכיף
ולהעביר את הזמן בחיי ההבל חסרי המשמעות שלה .אבל במובן מסוים הוא כמו
רוצח ,כי יכול היה בקלות להציל אנשים ולמנוע ייסורים קשים ,והעדיף לרחם על
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ציפור במקום.
ואמנם חשוב לציין שמחובתנו להיות רחמנים גם על בעלי החיים ואין כאן חס
ושלום זלזול בזה כלל .ואדרבא ,התורה אוסרת לצער בעלי חיים .אלא שכל זה
אם הדבר הוא ללא תועלת .אבל כאשר יש דבר חשוב יותר במעלה ,אז צריך
לדעת מה עיקר ומה טפל ,ולערוך סדר עדיפויות נכון ואמתי .לא להעדיף את
בעלי החיים על חשבון בני אדם או על חשבון מצוות.
תחשבו על כל הצער שעם ישראל עובר ועל כל הבעיות והקשיים של כל אחד
ואחת ,כמה שרחמי שמיים היו יכולים לעזור לנו .אדם חושב שהוא עושה טוב,
אבל מביא דין וצער על כל העולם .ולהפך ,אדם מקיים מצווה שנראית לדעתו לא
מובנת ,אכזרית ואולי אפילו טיפשית ,אבל הוא לא יודע שבקיום אותה מצווה הוא
עושה דברים נשגבים בשורשים בעולמות עליונים ומשפיע חסדים ושפע רב לכל
העולם.
וברור הדבר שלא מדובר רק על מצוות שילוח הקן .כי כל מצווה מכילה אורות
עצומים שמורידים שפע עצום לעולם .יש הרבה טעמים שאנו לא יודעים ,ובאופן
טבעי אנו לא רואים את כל השפע שמגיע מתוך כל מצווה ,אבל זה בהחלט קיים.
כל העולם בנוי על זה ,על המצוות ,על התורה הקדושה .כל יסודות העולם ,כל
חוקי הפיזיקה ,כל הנהגות הטבע ,הכל מבוסס על הרוחניות.
ולפעמים אנשים חושבים שהם יכולים להרוויח מאיזו עבירה שהם עושים ,או
שהם לא רוצים לקיים מצווה כי זה נראה להם קשה והם מעדיפים לא להתאמץ,
אבל הם לא יודעים מה הם עושים מאחורי הקלעים.
זה כמו שאדם יהיה בשטח אש ויביאו לו אפוד מגן ,אבל זה יהיה לו כבד ולא
נוח ,אז הוא יחליט לא לשים אותו עליו .כמו שאדם יראה מישהו טובע בנהר ,אבל
יחשוב לעצמו שהוא לא רוצה להרטיב את הבגדים שלו .כמו שאדם יימצא מעל
אדמה שכולה זהב ואבנים טובות ,והוא יחשוב שאין לו כוח להרים ולסחוב אותם.
כך אדם מפספס הזדמנויות ומוכר את כל האושר והשפע שלו בנזיד עדשים.
אי אפשר להפסיד ממצוות ואי אפשר להרוויח מעבירות .יתכן שאדם יחשוב
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לעצמו שהוא מרוויח או מפסיד מתוך חוסר ידיעה .אבל באמת כל חוקי הטבע
בעולם בנויים לשם כך שהמצוות יועילו לנו והעבירות יזיקו .אז אולי הוא חושב
שהוא נהנה מתאווה כלשהי ,אבל הוא מפסיד בגדול.
אנשים רבים חושבים לעצמם שלא צריך את קיום המצוות ושמספיק להיות
אדם טוב .הם חושבים שמספיק להתנהג יפה לאחרים ולהתחשב בזולת .אבל הם
לא מבינים שאי אפשר להיות אדם טוב בלי התורה .אי אפשר בכלל לדעת מה זה
טוב ללא התורה.
הרי כל אחד תופס את הטוב בצורה שונה .מה שטוב לאחד לא בהכרח טוב
לשני .אדם יכול לחשוב שהוא עושה טוב בזמן שהוא מחריב את העולם .שאול
המלך ריחם על עמלק בניגוד לצו האלוקי ובכך נגרם נזק רב לישראל במשך כל
הדורות .אדם יכול לחשוב שהוא עושה נזק רב בזמן שהוא עושה דברים נשגבים
עם שכר רב.
עד היום אנחנו מזכירים בתפילה את זכות עקדת יצחק שנתנה לנו שפע עצום
לכל הדורות .למרות שאם מישהו היה רואה את אברהם אבינו באותו זמן ,היה
חושב שזה מעשה אכזרי .היו מגיעים מאיזו עמותה לזכויות הילד ורוצים לעצור
אותו .אבל הוא עשה את הצו האלוקי במלואו גם אם זה נגד השכל ,ומכוח אותה
מצווה אנו חיים עד היום .צריך להבין שאנחנו לא יודעים כלום ,ומה שהשם
יתברך מצווה אותנו זה מה שעלינו לעשות וזה הטוב האמתי.
לכן אסור להסתמך על טעמי המצוות .גם לא על הטעם של שילוח הקן שהבאנו
מהזהר הקדוש .זה טוב וחשוב ללמוד ולדעת ,זה מחזק את האמונה ומעצים את
כוונת הלב ,אבל תמיד יהיו דברים נשגבים יותר שאין לנו השגה בהם לעת עתה.
לכן עלינו לקיים את כל המצוות מתוך יראת שמיים ולא לעשות חשבונות וטעמים
כדי לראות אם זה משתלם לקיים את המצווה או לא .לקיים כי כך השם ציווה.
אנשים רבים מחלקים ציונים וסדר חשיבות למצוות השונות על פי ראות
עיניהם .ואז קשה להם להבין למשל מדוע התורה נתנה עונש סקילה למחלל
שבת ,בעוד שאפילו רוצח אכזרי מקבל עונש קל יותר .כי מבחינתם רצח זה דבר
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חמור ואכזרי ממש ,אבל חילול שבת זה משהו יותר חופשי ,שכל אחד יכול לבחור
לעשות כרצונו ,שלא צריך לכפות את זה על אנשים ,שאפשר להיות אדם טוב גם
בלי זה וכו’.
אבל כל זה רק לפי דעתם האישית וחסרת הבסיס .והדבר דומה לאדם שנמצא
במפקדה סודית ושם מסבירים לו על המערכות שנמצאות שם ,והוא מצדו מזלזל
ולוחץ על כפתורים שונים .ואז הוא שולח טילים ,מפיל פצצות ועושים נזקים
גדולים וגורם לאבדות רבות בנפש בלי לדעת .ואז כשרוצים להעניש אותו ,הוא
טוען שמה בסך הכל עשה? הרי רק לחץ על כמה כפתורים.
הוא לא מבין שלחיצה פשוטה על כמה כפתורים יכולה להיות אכזרית הרבה
יותר מרציחה .וכך ממש בעניין השבת וגם בכל שאר המצוות .שאדם מחלל שבת
ומבעיר בכך את אש הגיהינום .הוא משחית וגורם לנזקים עצומים .אנשים מתים
בגללו .ואז הוא אומר "מה בסך הכל כבר עשיתי?".
מכל זה נבין שאין לנו אפשרות כלל להבין את הטעמים העליונים של המצוות
ומה באמת כל מצווה גורמת בעולמות .אנחנו חיים בתוך בועה קטנה ומצומצמת,
ומתוך השקפה מוגבלת חושבים שאנחנו כאילו יודעים הכל .אבל אין לנו אפשרות
להשיג את הדברים כפי המציאות .לכן התורה הקדושה נתנה לנו את המצוות כדי
שנדע מה עלינו לעשות ולא לעשות כדי להביא את המציאות למצב הטוב ביותר.
השם יתברך יזכה את כולנו לקיים מצוות מתוך אמונה שלמה רק מתוך שכך
השם ציווה .נזכה לעורר רחמי שמיים גדולים וכך מתוך רחמיו השם יתברך יגאל
אותנו גאולה שלמה במהרה בימינו אמן.

הכרת הטוב
תארו לכם כמה סבל עבר על אבותינו במצרים .מאתיים ועשר שנים של
התעללות ,עבודות פרך ,שחיטת ילדים קטנים וכל הסיוטים שאדם מתפלל לא
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להגיע אליהם לעולם .זו הרגשה נוראה שאין טעם לכלום ואין תקווה ,רק עובדים
קשה מהבוקר עד הלילה כמו חמורים תוך כדי הצלפות של המצרים ,וכל זה
מתוך ייאוש וידיעה שמחר הולך להיות בדיוק אותו דבר.
אם כן מפליא מאוד לגלות אחרי כל זה שהפרשה מצווה אותנו (פרק כג' ,פסוק
ח')" :לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" ,כאילו שהמצרים עשו לנו
טובה גדולה שאנו צריכים להעריך.
אז מה אם היינו בארצם? איך אפשר לא לתעב את המצרים אחרי
כל מה שעוללו לנו? תארו לכם שהיו אומרים לנו שאסור לנו לתעב
את הנאצים יימח שמם כי נתנו לנו לגור אצלם ,האם דבר כזה היה
אפשרי?
אבל התורה מלמדת אותנו בזה כלל חשוב :אנו מוכרחים להכיר טובה למי
שעשה לנו טוב .גם אם זה טוב מועט (לגור בארץ מצרים) מול רעה גדולה
(שיעבוד והתעללות) ,אסור לנו לכפור בטובה שעשו לנו.
ובאמת כשמתבוננים לעומק הדברים ,אפשר להבין שהתיעוב והשנאה לא יתנו
לנו שום דבר .זה נראה לנו מובן מאליו וטבעי ביותר לשנוא את מי שציער אותנו,
אבל באמת אין לזה שום היגיון ואין בזה שום רווח .הרי בין אם נשנא אותם ובין
אם לא ,זה לא ישנה להם כלל והם לא מפסידים מזה דבר.
לא אכפת להם אם אנו מתעבים אותם והם אפילו מצפים לזה .היחידים
שמפסידים מזה הם אנחנו ,כי אנחנו אלו שנכנסים לכעסים ,מתמלאים עצבים
מיותרים והופכים לאנשים פחות מוסריים .אנחנו מרגילים את עצמנו להסתכל
על הצד הפחות טוב של הדברים ולחשוב באופן שלילי .כל ההשלכות הן רק
לגבינו ,ואילו הם לא מושפעים מכל זה כלל.
אנשים לוקחים את הדבר כמובן מאליו ,כאילו שזו תגובה מוכרחת .שאם יש
אדם שהזיק לנו ,אז אנחנו מוכרחים להתעצבן ,לכעוס ,לשנוא ולפתח רגשות
שליליים כלפי אותו אדם .ואמנם זה באמת טבעי וקשה ללכת נגד זה ,אבל יחד
עם זאת זה לא הכרח ואפשר להסתדר הרבה יותר טוב בלי זה.
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כי צריך להפריד בין שני עניינים ,שלפעמים מוכרחים לעשות מעשה כלשהו
כלפי אותו אדם .שהרי אי אפשר להתעלם מכל דבר ומוכרחים לנסות לעשות
השתדלות ולהפוך את העולם לטוב יותר .אבל כל זה רק לעניין המעשי ,כי אם
אפשר להפוך את המצב לטוב יותר ,אז עלינו לעשות זאת .אבל לעניין רגשי ,אין
שום סיבה לפתח רגשות שליליים ,כי המצב נשאר אותו דבר וזה לא משנה כלום.
אדם יכול להתעצבן ,לשנוא וכו’ ,אבל הוא לא מסדר בכך שום דבר .הכל נשאר
אותו דבר ורק הוא הופך לכעסן ומאבד שליטה .אחר כך הוא יכול לקלל אנשים
באמצע הרחוב ,לבעוט בחפצים או לכעוס על אשתו וילדיו ,וכל זה רק לרעתו .אף
אחד לא מרוויח מזה והוא לא מתקן כך שום דבר.
לכן הקדוש ברוך הוא הפריד בין הדברים .שמצד אחד הוא התעלל במצרים ,כי
היה בזה צורך ויצאה מכך תועלת .אבל מצד שני הוא מזהיר אותנו לא לתעב
אותם .וכי זה יעזור לנו לתעב אותם? זה יהפוך אותם או אותנו לאנשים טובים
ושמחים יותר?
יוצא שישנן שתי בחינות .בחינה אחת שהיא המעשית ,שאז צריך לעשות
השתדלות כדי לתקן את העולם ולהפוך אותו לטוב יותר .אבל הבחינה השנייה
שעליה מדובר היא שונה לחלוטין .כיוון שכל עניינה היא עבורנו ,לעולמנו
הפנימי .שאנו מצווים לא לתעב מצרי ,כי אם נתעב או לא נתעב זה בכלל לא
קשור למצרי ,אלא זה קשור אלינו ,לכוחות הנפש הפנימיים שלנו .רק אנחנו אלו
שיתמודדו עם אותם רגשות של תיעוב.
אמנם לפעמים יש עניין לשנוא על מנת להתרחק מדברים שליליים ,כמו לשנוא
עבירות ,לשנוא את עמלק או לשנוא את הדברים שמשפיעים עלינו לרעה
ומרחיקים אותנו מעבודת השם .כל זה כדי לזכור שאנו שונים מאותם דברים שאנו
שונאים ובכך לא נתחבר אליהם.
אך אם יש טיפת טוב במישהו ,ועל אחת כמה וכמה אם מישהו עשה לנו טובה,
אז כמובן שמחובתנו המוסרית לא לשנוא אותו גם אם הוא עשה לנו הרבה רע .אף
אחד כמובן גם לא ביקש מאיתנו לאהוב את המצרים לאחר מה שעשו לנו ,אך גם
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אין צורך לתעב אותם.
אדם מוכרח להכיר בטובות שעושים לו .להעריך ולהוקיר את האנשים
שמסייעים לו .כל עניין נמדד בצורה אחרת ,ובעוד שלפעמים עלינו להחזיר טובה
ולפעול טוב למען אותו אדם שעזר לנו בדבר מסוים ,לפעמים ישנם מצבים בהם
דווקא צריך להתרחק ממנו מסיבות שונות ,אבל בכל אופן בפנים מחובתנו לזכור
תמיד את הטובה שעשה לנו ,ובוודאי שאסור לתעב אותו.
אדם שכופר בטובה שעשו לו עשוי להגיע בהמשך לכפירה בקדוש ברוך הוא
חס ושלום .הוא יכול להתרגל לבחור לראות את הדברים השליליים בעולם ,הוא
יכול להביט על התמונה המצומצמת שנראית לא טובה מבלי להבין שהתמונה
הרחבה יכולה להסיר לו את כל הספקות .הוא עלול להתרגל לזלזל במי שעושה
לו טוב ומתוך כך יבוא לזלזל חס ושלום בקדוש ברוך הוא .לכן אסור להיות כפויי
טובה.
גם אנחנו לא פעם מתנהגים בכפיות טובה כלפי מי שמעניק לנו טוב .ההורים
שלנו למשל מוסרים את נפשם למעננו ועושים הכל כדי לגדל אותנו בצורה
הטובה ביותר .כאשר הם מבקשים מאיתנו משהו קטן זה נראה כמו פרויקט ענקי
בשבילנו .מספיק שפעם אחת הם לא יעשו משהו שאנו רוצים כדי שנחשוב עליהם
כהורים גרועים חס ושלום.
כך גם בני הזוג שלנו לא פעם הופכים להיות שק האגרוף שלנו ועליהם אנו
מוציאים את העצבים של כל היום ,למרות שבסך הכל הם רצו לדבר איתנו ולעזור
לנו להרגיש טוב יותר .במקום להעריך את המסירות אנו בוחרים לזלזל ולחשוב
עליהם דברים לא טובים.
כך גם עם הרבה מכרים בסביבתנו ,הם יכולים לעזור לנו ולרצות בטובתנו,
ואנו מצדנו נראה איזשהו משהו קטן שלילי שהם עשו ונשתמש בו כתירוץ להיות
כפויי טובה כלפיהם .אנשים התרגלו לחפש את השליליות בעולם ,וכך תמיד
מוצאים דברים שליליים שכאילו נותנים להם אישור לשנוא.
הדבר גרוע פי כמה ברגע שאנו מתנהגים בכפיות טובה כלפי השם יתברך .הוא
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נתן לנו את החיים שלנו ,את הבריאות ,את הסביבה ,את המשפחה ,את הרכוש,
הכל בעצם שייך לו והוא נתן לנו את זה בתור מתנת חינם למרות שלא מגיע לנו
שום דבר והוא בוודאי לא חייב לנו כלום .בכל זאת אנחנו נוטים לשכוח את זה
לפעמים ולזלזל כי יש דברים מסוימים שלא מסתדרים לנו בחיים.
צריך לדעת שכל נשימה ,כל חיוך ,כל טיפה של נחת ,הכל זה מתנת חינם שלא
מגיעה לנו כלל .מצד הדין הוא יכול היה חס ושלום לשים אדם בגיהינום אכזרי
לנצח נצחים בלי שאף אחד יוכל לבוא בטענות .זה הרי העולם שלו שהוא ברא
והוא יכול לעשות כרצונו.
אבל ברוב חסדיו הוא נתן לנו כל כך הרבה רגעי אושר ושמחה ,נתן לנו תורה
שמחייה אותנו ,נתן לנו את האפשרות לצמוח ,להתקרב אליו וליהנות מזיו
שכינתו .אדם צריך להודות להשם יתברך על כל רגע של קיום .אלא שאנשים
לוקחים את הכל כמובן מאליו ,לא מעריכים ,ואז באים ומתלוננים למה השם עשה
כך וכך.
הבן איש חי מביא בספר "נפלאים מעשיך" סיפור על אדם עשיר שגידל בביתו
ילד חסר כל במשך עשרות שנים .יום אחד הגיע לבית עני שביקש צדקה ואותו
עשיר נתן לו סכום עצום של מאה זהובים .אותו עני שהופתע מאוד שמח ביותר
ובירך את העשיר בלי הפסקה .אשתו של העשיר התפלאה ,כיצד יתכן שעבור
מאה זהובים כל כך מברכים את בעלה ,ואותו ילד שגידלו בביתם והשקיעו עליו
אולי מאות אלפי זהובים מעולם לא אמר לו אפילו תודה.
אלא שהעניין הוא שכאשר מקבלים דבר טוב בצורה לא צפויה ,אז מעריכים
את זה מאוד ,אבל כאשר רגילים לקבל זה נראה טבעי ורגיל ואז לא מעריכים את
הדבר .לכן קשה מאוד לומר תודה על הגשם שיורד ,על האוכל שאוכלים ,על
מערכות הגוף שמתפקדות ,על האוויר שנושמים ,על החכמה שקיבלנו ,על רגע
האושר שהבזיק ועל כל שאר הדברים הטובים והמופלאים שאנו מקבלים בחינם
לגמרי מהשם יתברך.
הבעיה היא שמרוב ההרגלים אנו לוקחים הכל כמובן מאליו ומזלזלים במי
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שנותן לנו .מפתחים תאוריות על דרכים טיפשיות שבהן אולי נוצר העולם כדי
לפרוק עול .לוקחים כמובן מאליו את הטבע כדי להימנע מאחריות בכך שיש
מישהו שמפעיל ומנהל אותו .מזלזלים במה שכתוב בתורה מתוך מחשבה שאנו
חכמים יותר.
אנו שומעים על מצוות ומחליטים שהן לא מתאימות לנו ועושים עבירות
להכעיס את השם כי זה נוח לנו .כל המצוות מיועדות לפתח אותנו ולהביא אותנו
למקום טוב יותר ,השם יתברך ברא את כל הטוב והוא אומר לנו "ובחרת בחיים"
כדי שנקבל את הטוב הזה .הוא רוצה שיהיה לנו טוב ונהיה מאושרים ,אך אנחנו
בשלנו ,כופרים בכל הטוב ומחפשים להתרחק ולהיות כפויי טובה.
לכן התורה מצווה אותנו לא לתעב מצרים .לא בגלל שהם כאלו אנשים
נפלאים שצריך להוקיר ,אלא בשבילנו ,כדי שנתרגל להכיר בכל טובה קטנה
שעשו לנו ,כך שמתוך זה נלמד להיות אנשים טובים יותר ונלמד להודות גם על
כל הטובות העצומות שהשם יתברך עושה לנו .השם יתברך יזכה אותנו להכיר
טובה ומתוך כך נזכה להיכתב ולהיחתם לשנה טובה ומבורכת.

לעשות מעקה גם בעבודה הרוחנית
אדם שמבין שדרך התורה היא האמת ומחליט לחזור בתשובה נתקל בקשיים
רבים מצד היצר הרע .אלא שכאשר אנו מצפים למצוא אותו בתור מישהו רשע
שנלחם בנו ומסיט אותנו מהטוב ,אנו הופכים למבולבלים כאשר נראה שהוא
דווקא הופך להיות צדיק גדול שרוצה בטובתנו.
כאשר היצר הרע מבין שאין לו כל סיכוי מול האמת ,אז הוא נוקט בשיטה
הפוכה .במקום להגיד לאדם שיהיה רשע ,שלזה האדם לא ישמע לו ,אז הוא
מייעץ לו להפוך לצדיק גמור .כך אותו אדם מחליט להפוך לחסיד ופרוש ,לוקח
על עצמו עוד ועוד עד שחס ושלום הוא קורס וכך היצר משיג את שלו .האדם
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מעמיס על עצמו מעבר לכוחות הנפש שיש לו ואז הוא לא מסוגל להתמודד עם
הקושי ,וכך נופל לייאוש.
בפרשה נכתב (כב' פסוק ח')" :כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך" .מובן
שבפשטות הכוונה היא לעשות מעקה בטיחות כדי למנוע מכשול .אך ניתן לפרש
את הפסוק בצורה נוספת" :כי תבנה בית חדש" – כאשר האדם רוצה לבנות בית
חדש בלבו ,לקבל על עצמו להתחזק בעניין מסוים ,לקיים עוד מצווה או לעבוד על
המידות" ,ועשית מעקה לגגך" – שים גבולות כך שתשמור על מה שהגעת אליו.
אנשים אוהבים להיאחז בדמיונות .הם תמיד מחפשים לקצר את הדרך ליעד.
לכן הם תמיד חושבים או הכל או כלום .שלפעמים למשל יש התעוררות רוחנית,
ואז האדם מחליט לחזור בתשובה ולהפוך לצדיק .אלא שכאשר מגיעים קצת
קשיים ,אז הוא מבין שזה לא פשוט כפי שחשב אז הוא זונח את הכל.
הוא לא רוצה לעשות עבודה ארוכה ,להתחיל לצעוד בדרך ,להתגבר לאט לאט
על קשיים ,אלא הוא רוצה להגיע למטרה .ואם זה ייקח עוד זמן ,אז הוא מוותר על
הכל ולא מנסה להתקדם אפילו צעד אחד.
אבל כמו כל דבר חדש ,צריך לא להפריז בדמיון ולשים גבולות ברורים .לראות
כיצד אפשר להפוך את הדמיון למעשי ,לתת לו גבולות כך שנוכל להשיג אותו .זו
לא חכמה לדמיין דברים עצומים ולא לעשות עם זה כלום .אלא צריך לחשוב על
דרך ,לראות כיצד אנו לוקחים דברים מציאותיים מוגבלים ומגשימים דרכם את
השאיפות שלנו.
כמובן שטוב לדמיין לטווח הרחוק ,כי עלינו להמחיש לעצמנו את המטרה שאנו
רוצים להגיע אליה .אבל יחד עם אותו בית חדש דמיוני שאנו בונים לעצמנו
בראש ,אנו מוכרחים לשים גבולות ,לשים מעקה ,לראות כיצד אפשר להגביל את
הדבר במציאות ,איך אפשר להביא את הדבר לחיים בצורה מעשית ממש.
העולם מורכב בצורה של אורות וכלים .אפשר להתייחס לאור כהשגה ושפע
רוחני שנמצאים מחוץ לאדם ,בעוד שהכלי הוא האמצעי שיש לנו כדי לקבל את
אותו השפע ולהכניס את ההשגה לתוכנו .כאשר יש לאדם הארה והתלהבות ,זה
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אומר שהוא מתעסק עם אור גדול מהרגיל .אור גבוה זה דבר מצוין ,זה יכול להיות
קפיצה להתעלות רוחנית עצומה ,אבל חשוב לדאוג לבנות כראוי את הכלי שיוכל
להכיל ולקבל את האור הזה.
אנשים רבים חולמים חלומות וחיים בדמיונות ,וכך רוצים לקפוץ בבת אחת
למקום שהם כלל לא מכירים .חשוב לעשות מעקה כך שלא נקפוץ מעל הגג
וניפול חס ושלום .במקום לקבל על עצמנו המון קבלות שלא נוכל לעמוד בהן,
נשתדל לשמור על ההשגות הקטנות שהגענו אליהן וננסה להתקדם בקצב שלנו.
חשוב לדאוג שנהיה תמיד בעליה (אפילו שהיא מתונה) ולא בירידה ,ולקבל על
עצמנו דברים שנוכל לעמוד בהם .רק לאחר שאנו מתרגלים ומרגישים מספיק
חזקים עם המקום החדש שאליו הגענו ,נרגיש שעשינו מעקה חזק לגגנו שמאפשר
לנו לבנות כעת קומה נוספת ,ולהמשיך לעלות בעבודה הרוחנית שלנו.
אנשים רבים רוצים להגיע לפסגה של הר גבוה .הרבה מתוכם יבחרו לנסות
לטפס מתוך ההתלהבות המרובה ,אבל מהר מאוד הם ימצאו את עצמם במקומות
סבוכים וקשים .חלקם עלולים ליפול כיוון שהם לא התאמנו בטיפוס ,חלקם
עלולים לגווע ברעב כיוון שלא הכינו לעצמם צידה לדרך .חלקם עלולים להיתקע
בלי אפשרות להמשיך.
אבל אם אדם עוצר את עצמו ומתכנן את המסלול שלו כראוי ,הוא יכול
להצליח במשימה בצורה טובה .הוא יכול להכין לעצמו ציוד מתאים ,להתאמן
כראוי ולהתכונן היטב למסע שלו .ככל שהוא עשה הכנות טובות ומסודרות יותר,
כך יש לו כלים חזקים יותר שיוכלו לעזור לו להשיג את המטרה ,להגיע לפסגה
ולזכות לאור שרצה להגיע אליו.
השם יתברך נתן לנו מצוות מעשיות ,כללים והגבלות .אדם ללא גבולות לא
יכול להכיל את האורות הגבוהים שהוא מגיע אליהם .הוא עלול להתפרץ פתאום,
לעשות דברים לא צפויים ואף להינזק .אם הנורה שהיא הכלי של האור אינה
חזקה מספיק כדי להכיל את האור האדיר ,היא תישרף .מוכרחים לשמור על
גבולות וכללים כדי להשיג את האורות המתאימים לנו.
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אנשים רבים לוקחים את עבודת השם שלהם למקום שונה לגמרי .אנשים
טועים לקחת את האורות הרוחניים שלהם למקומות לא טובים ומזיקים .אדם
שלא מכין כלים מתאימים עלול להגיע לכפירה ,לעבודה זרה ולאבדון חס ושלום.
כשאין לאדם כלים ,אז הוא יכול לנסות ללמוד קבלה ולהגיע לכפירה .הוא
יכול לקחת את ההשתוקקות הרוחנית של הנשמה ולעבוד לכוחות הטומאה דרך
עבודה זרה .דווקא ככל שהאורות גבוהים יותר וככל שיש לאדם פוטנציאל גדול
יותר ,כך כוחות הטומאה והיצרים גדולים יותר .אורות גבוהים ללא כלים עלולים
להזיק לאדם ולהפיל אותו.
דווקא אותם אנשים שנמצאים כלואים בתוך יצרים גדולים ,אלו שחטאו את
החטאים החמורים ביותר ,אלו ששואבים מהטומאה ומרגישים הרחוקים ביותר
מהשם יתברך ,דווקא הם פעמים רבות מכילים אורות עצומים .אם רק יבנו
לעצמם כלים מתאימים ויכינו עצמם לקבלת האור ,יוכלו לזכות לשפע עצום מצד
הקדושה .דווקא הם יוכלו להגיע לדרגות עצומות ,רק שעליהם להגיע לזה
בהדרגה.
במקום שאדם יקבל על עצמו הרבה קבלות שהוא לא יכול להכיל ,שיחשוב עם
עצמו מהם הגבולות שלו .שיחשוב לעצמו מהי הדרך להגיע לאותם אורות שהוא
רוצה להשיג .שיתכנן כיצד הוא יביא את עצמו למקום בו הוא רוצה להיות.
ממש כמו בית ,שמתחיל מאיזה חלום דמיוני ,מעין התנוצצות של מחשבה,
ממשיך לאחר מכן עם רעיונות ופרטים שונים ,ולבסוף מגיע לתכנון ממשי על פי
כללי ההנדסה ,הפיזיקיה וכו’ .כך גם הבית הרוחני שלנו .לפעמים יש דברים שלא
מסתדרים בעולם החומר ,יש דמיונות שכרגע לא יכולים לצאת לפועל ,וזה בסדר.
רק צריך לראות כיצד אפשר להגשים בצורה הטובה ביותר את הדברים.
וכך זה עובד בכל תחום .שתחילה הדברים הם בגדר מחשבה ודמיון ,עד
שמתכננים היטב ומוצאים דרך להגשים אותם בעולם .הופכים את החלום לגשמי
ממש .וברור שיהיו שינויים והבדלים בין החלום המופשט לבין המציאות הגשמית
המוגבלת ,אבל עם הזמן נוכל לאט לאט להתקרב יותר ויותר למטרה.
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וכמו שאדם חולם להיות עשיר .אז כדי להגשים את החלום הוא מוכרח לתת
לעצמו גדרים ברורים ודרך פעולה .אז הוא מחליט למשל שעליו לעבוד תחילה
בעבודה כלשהי ולחסוך ,ואז עם הכסף יעשה מסחר כלשהו ,ושם יוכל לפתח
קשרים וכו’.
אז יבוא אדם שסתם רוצה להיות עשיר בלי שום דרך או גבול .אולי אפילו
ישקיע במסחר בלי לדעת לאן זה יוביל אותו ,אבל אז הוא יגלה שהוא בהפסדים.
הרי כל סוחר צריך תחילה להשקיע ,לקנות סחורה טובה ,לשכור לעצמו מקום
וכו’ .הרווחים מגיעים רק מאוחר יותר .אז מתוך כך הוא יתייאש וישאיר את
העושר בגדר דמיון .הוא יחשוב שזה לא בשבילו וימשיך לחלום.
רוב האנשים נשארים במקום הזה .שבמקום לקחת את השאיפות ולראות כיצד
להגשים אותם ,הם משאירים את החלום כחלום ואת העולם הגשמי כגשמי .כאילו
שאין שום קשר בין הדברים .הם חולמים להיות עשירים ,מאושרים ,לחיות חיי
משפחה תקינים ,ללמוד תורה וכו’ ,אבל בפועל עובדים בעבודה שהם שונאים,
בין אנשים לא נחמדים ,כועסים וממורמרים וכו’.
ועל אחת כמה וכמה שכך זה בתחום שכולו רוחני .שכדי להגיע ליראת שמיים,
לתורה ומצוות ,להיות עבדי השם ,צריך הרבה עמל ויגיעה .אנשים חושבים
שמחליטים לחזור בתשובה ביום אחד וזהו .אבל זהו תהליך שלוקח חיים שלמים.
בכל עת עלינו לעשות חשבון נפש ,לחשוב מה השגנו ,מה אנו רוצים להשיג,
מהי הדרך להשיג את מה שאנו רוצים .מהן השאיפות הרוחניות וכיצד נוכל
להשיג אותן בדרכים גשמיות בעולם החומר .ככל שננסה לתת להתנוצצות
הרוחנית גבול ,כך היא תקבל צורה ממש ,שהרי הגבול יוצר את הצורה.
ואז כאשר לדבר יש צורה ,אז ממילא יהיה לנו אפשרות להשיג את הדבר.
שנוכל לראות כיצד לעשות פעולות מעשיות כדי להגיע לאותו מקום .אדם צריך
להגדיר לעצמו כיצד להביא את הרוחניות לתוך חיי היום יום הגשמיים .שיקבל
על עצמו מצוות מסוימות ,שינסה לעשות בכל יום מעשה חסד אחד כלשהו וכו’.
כך לאט לאט ולאורך זמן ,הוא יוכל לראות שהוא מתקדם לעבר החלום.
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והיצר הרע מצדו מנסה לבלבל אותנו .שנחשוב שזה לא שווה לקיים רק מצווה
אחת בזמן שאנו שקועים בעבירות .שנחשוב שלעולם לא נצליח להגיע לשום
מקום .שנחשוב שאנו לא מתקדמים .הוא יאמר לנו להיות צדיקים ,כי הוא יודע
שלא נצליח לאחוז במקום הזה .אם נקשיב לו ,אנו עלולים לאבד את הכל ,כי
נעשה פירוד בין החלום לבין המציאות הגשמית ,ואז אנו עלולים לעזוב את הכל.
צריך לשמור תמיד על הדרך הנכונה .לא לתת ליצר להסיט אותנו לא לרע וגם
לא לטוב .כי אם הוא יסיט אותנו לטוב ,בסופו של דבר נגלה שגם אותו טוב הביא
אתו רע .צריך לשמוח בדרך שלנו .לקחת את הדברים בקצב שלנו .לא למהר
לשום מקום ,אך גם לא לבזבז את הזמן היקר .מתוך המקום המיוחד שלנו נוכל
לבנות כלים מתאימים ולעשות את עבודת השם שלנו בצורה הטובה ביותר.
השם יתברך יזכה את כולנו לבנות כלים מתאימים כדי להכיל אורות גבוהים
וכך נזכה להוריד אלינו שפע גדול ועצום מהשמיים.

חינוך ילדים – משמעת והצבת גבולות
התורה מספרת לנו על בן סורר ומורה שאינו שומע בקול
אביו ובקול אמו .היסוד והשורש של הקלקול שעלול להביא
לילד להפוך להיות בגדר סורר ומורה הוא שאינו שומע בקול
אביו ואמו .ההורים אומרים לו דברים מסוימים ,והוא כפי שאומרים בשפת הרחוב
"מצפצף עליהם".
חז"ל מלמדים אותנו שמעולם לא היה בן סורר ומורה בדרגה חמורה כל כך,
ורק אבשלום בנו של דוד המלך שמרד באביו התקרב לגדר הזה .ובאמת
כשמסתכלים על הבנים של דוד המלך אפשר למצוא קלקולים נוספים .כמו אמנון
(שעשה את מעשה אמנון ותמר) ואת אדוניה (שמרד במלכות).
כמובן שלא כל בניו הלכו בדרך כזו ,שהרי יצאו ממנו גם בנים צדיקים כמו
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שלמה המלך שהמשיך את דרכו ,וכמו כלאב שהיה מארבעה שמתו בעטיו של
נחש שלא חטאו מעולם .אך יחד עם זאת צריך לנסות לבדוק מדוע יצאו קלקולים
שונים משם.
על אדוניה כותב הנביא שלא עצבו אביו מימיו ,ואולי הדבר יוכל ללמד גם על
שאר הבנים שהלכו בדרך לא טובה .כשגדלים בבית המלוכה ,בנים של המלך
שיש להם הכל ,הכל מותר ואין שום גבולות .כאשר גדלים בצורה כזו ,עלולים
להגיע למקומות לא טובים בכלל.
ומשם אפשר להסביר כיצד יתכן שהרוב הגדול של המלכים שמנויים בספר
מלכים ,היו רשעים .כי להיות מלך ,בעל עצמה ,בעל כוח ,בעל עושר וכו’ ,זהו
ניסיון קשה מאוד ולא פשוט בכלל .אנשים תמיד מדמיינים לעצמם שאם הם היו
עשירים ,אז היו תורמים לצדקה והופכים את העולם לטוב יותר .אבל המציאות
מוכיחה שרוב מי שמתעשר ,מתקלקל והופך לרשע יותר.
ומובן שתמיד ישנה בחירה ,וגם מתוך המקום הזה אפשר לצמוח ,ואדרבה ,אם
מצליחים להתגבר על הניסיונות הקשים אפשר להגיע לדרגות עצומות .כמו
שלמה המלך שהיה לו שפע עצום שאין כדוגמתו ,ועם זאת נשאר עבד נאמן
להשם ,וזכה להיות החכם באדם ועוד דברים רבים וטובים.
אבל כאשר הניסיון הוא גדול ,סיכויי ההצלחה מתמעטים מאוד .ואמנם הניסיון
הוא קשה לכל אדם ,אבל כאשר מדובר על ילד קטן שגדל בצורה שכזו ,הניסיון
הוא ממש עצום .כי אותו ילד מוצף רגשות ,פתוח לקבל ,וכך מפתח הרגלים
והסתגלות ,שהוא לא מכיר דרך אחרת .וכמו שקל ללמד ילד קטן דברים שונים,
ואחר כך כשגדל קשה ללמד אותו דברים שונים והפוכים ,כך גם כאן.
אחת הבעיות הקשות ביותר בחינוך היום היא מתן משמעת לילדים .הרבה
הורים מרגישים שזה פשוט יוצא משליטתם ושהילדים עושים מה שבא להם
במקום להקשיב ולכבד את ההורים .מצד שני ,ההורים גם פוחדים להכניס כללים
נוקשים מדי ,שהרי אף אחד לא רוצה להתאכזר לילדים שלו .אנו רוצים שהילדים
יאהבו אותנו ולכן אנו משתדלים לפנק אותם ולוותר להם כך שיהיו מרוצים.
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אך כאשר אנו מתבוננים בדבר בצורה אמתית ,ניתן לראות שככל שאנו
מפנקים אותם יותר ,כך הם מעריכים פחות ,מקשיבים לנו פחות ונוטים להתרחק
מאיתנו .המשמעת בצורה כזו יורדת בצורה משמעותית והילדים מתחילים לזלזל
בהורים שלהם .צריך להבין שהדבר הבסיסי ביותר בחינוך ילדים הוא המשמעת,
שהרי אם הילדים כלל לא מקשיבים להוראותינו ,אז חינוך הילדים כמעט שלא
נמצא בידיים שלנו.
כדאי להבין שמשמעת והצבת גבולות זה דבר נחוץ והכרחי לילדים וכולם
יכולים רק להרוויח מזה .לפעמים יש לנו חששות בתור הורים שרוצים שיהיה רק
טוב לילדיהם ,ולכן אנו בוחרים לוותר ולתת לילדים חופש בחירה לעשות כל מה
שירצו .אנו באמת חושבים שאנו עושים טוב לילדים כשאנו נותנים להם חופש
לעשות כרצונם.
הילדים אמנם לעולם לא יאמרו לנו את זה ,ופעמים רבות שהם עצמם לא
יודעים זאת ,אבל הם שונאים את החופש ורוצים שיתנו להם גבולות ברורים .הם
רוצים שההורים יחנכו אותם וידריכו אותם עם הוראות מדויקות .ילד שמסתובב
ברחוב בלי מטרה הוא ילד מסכן .הוא צריך מסגרת וגבולות ,דמות סמכותית
שתוביל אותו ,שאלו נותנים לו ביטחון.
חשוב שהורים יהיו אסרטיביים ויעמדו על העקרונות שלהם ,וכך גם הילדים
ירוויחו וגם אנחנו .צריך להבין שלהיות אסרטיבי בוודאי לא אומר להיות אכזרי,
אלא לעמוד על הכללים הברורים שהצבנו כך שהמשפחה תתנהל בצורה נכונה
וטובה.
בדור שלנו במיוחד ,חינוך הילדים נעשה בצורה הרבה יותר רכה ,מפנקת
ומתירנית .ההורים נעשים חברים של הילדים במקרה הטוב ובמקרה הפחות טוב
ההורים אפילו סופגים מילדיהם פקודות וציוויים שונים .ברור הדבר שלא צריך
לנהוג במשטר נוקשה מדי בבית ,אבל חייב להיות סדר בבית שכל אחד ידע את
המקום והתפקיד שלו .לכן חשוב לדרוש מהילדים דברים שונים ולדאוג שהם אכן
יבצעו אותם כדי לשמור על היחס התקין של הורים וילדים.
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על פי התורה הקדושה הילדים חייבים בכיבוד ההורים .ברור שבבית שבו
החינוך מנוהל בצורה תקינה ההורים הם אלו שקובעים על הילדים ולא להפך.
כאשר ההורים הופכים לחברים של הילדים ,נותנים להם חופשיות יתרה
ומאפשרים להם לדרוך עליהם ,אז הכבוד להורים מתפוגג והילדים הופכים להיות
כמו חיות פרא שאין עליהם שליטה.
אחת הסיבות העיקריות להנהגה הזו אצל הורים רבים היא המחשבה שהילדים
קטנים מדי .כאשר נולד ילד ,אז אנו חושבים שהוא לא מבין כלום בגיל קטן ולכן
אין טעם לחנך אותו .בנוסף אנחנו חושבים כל היום כמה הם חמודים או כמה
שאנחנו צריכים להוכיח לעצמנו שאנחנו אוהבים אותם ואז אנחנו מצמידים אותם
אלינו ונותנים להם כל מה שהם רוצים.
כאשר הילד גדל ,הוא עושה זאת בהדרגה ,ואז קשה מאוד לצאת משגרת
החינוך אליה התרגלנו .כך אנו ממשיכים לחשוב שהילד קטן ,גם כשהוא כבר
גדול .אז הילד נשאר עם ההורים במיטה עד לגיל שנתיים ,ממשיכים לרחוץ
ולהלביש אותו עד לגיל תשע ונותנים לו את המטלה הראשונה בערך בבר מצווה,
וגם כאן זה רק אם הוא מסכים לקבל את אותה מטלה מבלי לצעוק עלינו.
האמת היא שהילד מבין הרבה יותר ממה שאנחנו מתארים לעצמנו כבר מהרגע
שהוא נולד .הרי כבר מהרגע הראשון הוא מתחיל להתפתח ,ללמוד ולחקור את
הסביבה.
הוא משתמש בניסוי וטעיה כדי ללמוד דברים .הוא מפתח מגיל אפס הרגלי
אכילה ,אם זה מבקבוק או מהנקה ,אם הצליח לינוק בצורה מסוימת אז הוא
מתרגל לצורה הזו ואם לא אז הוא מנסה שיטות אחרות ולומד .לאחר מכן הוא
מנסה לגעת בדברים ,להכניס לפה ,לזרוק אותם ,ועל פי המסרים שהוא קולט
בחושים ותגובות ההורים הוא לומד להכיר את העולם ומשתנה בהתאם .יוצא
שהילד מתחנך ולומד כבר מגיל אפס.
כעת נסיק מסקנות ונבין שאם הילד מפתח הרגלים ומבין דברים מתוך תגובות
הסביבה ,כך הוא יוכל לקבל מסרים מההורים ולקבל חינוך גם בגיל קטן מאוד.
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ילד שהולך ונתקל בקיר מבין שיש מולו קיר שאי אפשר לעבור .מאותו רגע הוא
לא ינסה להמשיך לעבור דרכו והוא גם לא יהיה עצוב או יבכה בגלל זה ,זו לא
תהיה חוויה קשה בשבילו ,אלא שהוא פשוט יבין שזוהי המציאות.
כך גם בחינוך .כאשר ההורים מתנהגים כמו קיר בעניינים מסוימים ,אז הילדים
מבינים שאלו קוים אדומים שאי אפשר לעבור ולא יעזור להמשיך לנסות .אם
התינוק מבין שההורים עקשנים והוא מוכרח לישון במיטה שלו למשל ,אז הוא
יקבל את זה באהבה .אבל אם הוא יראה שמדי פעם אפשר לכופף את הכללים
ולישון עם ההורים ,אז שווה לו לבכות ולצרוח בשביל לקבל את זה.
לא פעם ילדים צורחים ובוכים ואז לבסוף להורים כבר אין כוח להתמודד והם
נותנים להם את רצונם .צריך לדעת שאילו היו נותנים להם את רצונם כבר
מההתחלה מתוך החלטה מחושבת ,אז בוודאי שזה בסדר גמור .אבל לאחר שכבר
עברו את כל מה שעברו ,כעת אם יתנו לילד את רצונו הוא יבין שהוא חזק יותר
מהוריו .הוא יבין שהבכי והצרחות הם הפתרון להשיג את רצונו .הוא יבין שזוהי
נקודת החולשה של הוריו ששם הוא שובר אותם .לאחר מכן אין להתפלא אם
הילד יצרח ויבכה בכל מצב בו הוא מנסה להשיג דבר מסוים.
ילדים בוחנים גבולות כבר מרגע שהם נולדים .כאשר הם מרגישים בגבול
ברור ,אז הם מבינים שאין להם טעם להתעקש .אבל כאשר הם רואים שאפשר
לכופף את הגבול ,אז הם יתאמצו כדי לעשות זאת .וכך בכל פעם יבחנו גבולות
מחדש וינסו להרחיב את מרחב החופשיות שלהם.
איך להציב גבולות לילד
אנו קוראים בשיר השירים על האחות הקטנה (פרק ח' ,פסוק ט') ,שאם חומה
היא נבנה עליה טירת כסף ,ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז .אז צריך לשאול
מה בעצם ההבדל בין חומה לבין דלת?
חומה אי אפשר להזיז ולא ניתן לעבור דרכה .בשביל לעבור דרך דלת לעומת
זאת ,רק צריך למצוא את המפתח הנכון .יש לנו כאן כלל עצום :כאשר אנו
קובעים כללים מסוימים לבית ,אם נהיה כמו חומה ולא ניתן לאף אחד לעקוף את
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הכללים ,נוכל להצליח בחינוך הילדים .אך אם מדי פעם נפתח ונסגור את הדלת,
כך שיום אחד נציית לכללים וביום השני נוותר עליהם ,לא נוכל להגיע לשום
השגה בחינוך.
פעמים רבות ילדים בוכים כי הם רוצים להיכנס או לצאת למקום כלשהו.
הילדים ניגשים לדלת ומתחילים לבכות עד שיפתחו להם.
וצריך לשאול ,מדוע לא ראינו אף פעם ילדים שצורחים כי הם
רוצים לעבור דרך הקיר?
אלא שלפי מה שלמדנו הדבר פשוט :הקיר נתפס אצל
הילד בתור דבר שלא ניתן להזיז ולא ניתן לעבור דרכו בשום אופן .הילד מבין שזה
לא משנה אם הוא יצרח עד השמיים ,זה לא יעזור לו .הוא מבין שאי אפשר לעבור
דרך קיר .אבל בדלת הדבר שונה ,אם הדלת כבר נפתחה פעם ,אז זה רק עניין של
מספיק כוח רצון עד שהיא תיפתח שוב.
יוצא שבעוד שההורים רוצים להטיב לילד ולכן מפנקים אותו ונכנעים
לרצונותיו ,בעוד שההורים רוצים לשמח את הילד ולגרום לו להפסיק לבכות ,מה
שבאמת קורה הוא ההפך הגמור .שכל כניעה מביאה אותו לבכות ולהתעצב יותר
מדברים בהמשך .שאם הילד מבין שיש פה קיר ,אז הוא לא בוכה ולא עצוב .הוא
מקבל באהבה .אבל אם הוא מבין שיש פה דלת שלא פותחים לו ,אז הוא יבכה,
יתעצב ואולי אפילו יחשוב שהוריו שונאים אותו שלא רוצים לפתוח לו .כי אם
הוא קיבל את רצונו פעם אחת ,מדוע שלא יקבל אותו שוב ושוב?
לפעמים אנחנו מגיעים למצבים לא נעימים בהם הילד פתאום משתטח וצורח
באמצע הסופרמרקט בגלל ממתק שהוא רוצה ואנחנו נותנים לו את הממתק רק
שישתוק .כדי להציב גבולות אמתיים ,אסור לנו לתת לו את אותו הממתק אפילו
אם מראש התכנון היה לקנות לו אותו.
ברגע שילד בוכה ,צורח ,מרים ידיים או עושה כל דבר אחר שלא טוב לחינוך
שלו ,אסור לתת לו פרס .מה שהילד מבין זה שבכל פעם שהוא ירצה משהו מאוד,
הוא פשוט צריך להשתטח ולצרוח עד שההורים ייכנעו .ברגע שההורים נכנעים,
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הם נותנים לו פתח לזלזול במשמעת גם לפעם הבאה.
ההורים צריכים להיות קיר שלא נותן שום פתח לזלזול .אם הם יאמרו לעצמם
ששווה להם לקנות לו את הממתק רק הפעם כדי שלא יעשה בושות במקום
ציבורי ,הם פותחים לאותו ילד את הדלת ,וכעת בכל פעם שהוא ירצה משהו הוא
יזכור שהוא רק צריך להתאמץ מספיק (בצרחות ובבכי) כדי למצוא את המפתח
הנכון של הדלת .הם לא מבינים שבשביל פעם אחת שהם לא רוצים להרגיש
בושות ,הם גורמים לכך שהילד יעשה להם בושות עוד עשרות פעמים.
אם אותם הורים היו נוהגים כמו חומה .הילד היה מהר מאוד מבין שהצרחות
לא יעזרו לו .היה אפשר גם להעניש אותו על מה שעשה ,שזלזל בכבוד ההורים
שלא הקשיב להם וניסה לבייש אותם וכו’ .וכך אותו ילד מבין שאותו מעשה לא
עוזר לו ,ולהפך ,הוא מפסיד ממנו .אז לא יהיה לו טעם לחזור ולעשות אותו שוב.
הילדים לא סובלים ממשמעת
בכל זאת הורים רבים חושבים שהם עושים עוול לילד .הם לא רוצים לנהוג
במשטר קשה בבית ומעדיפים לתת לילדים לגדול בכיף .אז בוודאי שאין עניין
לנהוג במשטר קשה ואסור בתכלית האיסור לגרום צער או סבל לילד שלא לצורך
ובטח שלא להתנהג באלימות מכל סוג שהיא .אבל משמעת אמתית כלל לא
מגיעה למקומות האלו .כי כשיש משמעת ,אז אין צורך להתנהג בצורה שתגרום
סבל לילד ,אלא בדיוק להפך.
צריך לדעת שילד שמקבל משמעת מהוריו הוא ילד חזק יותר .המשמעת נותנת
לו משענת חזקה לסמוך עליה וכך הוא מתמלא בביטחון .בשעת צרה כולנו רוצים
לחפש מחסה חזק ,חומה או קיר שיגנו עלינו .ליד הדלת אנו לא תמיד מרגישים
בטוחים .כך גם הילדים ,אם הם מבינים שהוריהם מתנהגים כמו דלת שאפילו ילד
קטן יכול לסובב על הציר ,הם מרגישים לא מוגנים מספיק.
אך אם הילדים מסתכלים על ההורים כדמויות חשובות וחזקות שלא ניתן
לכופף ,כמו קיר בטון חזק ששום דבר לא מזיז מהמקום ,אז הם מרגישים ביטחון.
כי אם הוריהם כל כך חזקים ,והם אוהבים ומגנים עליהם ,אז בוודאי שאף אחד
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לא יוכל להזיק להם.
הפינוק מצטייר אצלנו כדבר טוב שמייצג אהבה לילדים .אך האמת היא שברגע
שאנו מרגילים את הילד לפינוק ,אנו מחלישים אותו .בצורה כזו הוא לא מצליח
להתמודד אפילו עם דברים פשוטים .הרי ברור הדבר שהוא ייתקל בקשיים שונים
פה ושם .אם הוא למד להסתדר ולהיות עצמאי ,הוא יתמודד בצורה טובה .אבל
אם הוא התרגל לפינוק ,אז יהיה לו קשה מאוד .אנו חושבים שפינוק זה סוג של
הבעת אהבה ,ובאמת צריך את זה במידה מסוימת ,אבל זה גם עלול להיות הרסני.
ואפשר לראות את זה בצורה מוחשית כבר בהתנהגות בבית .הילד עושה עוד
ועוד שטויות ואנחנו מצדנו מבליגים ומניחים לו לעשות כרצונו .עושים מטלות
במקומו ונותנים לו חיי נוחות .עד שבסוף זה כבר עובר כל גבול .אבל כאשר הוא
כבר רגיל לפינוק ואנו נאלצים להפסיק אותו ,הוא מקבל תחושה לא טובה
מאיתנו מכיוון שאינו רגיל לכך.
פתאום כל מילה קטנה שנאמר יכולה להעליב אותו .פתאום אפילו אם נחרוג
רק מעט ממנהגנו המפנק ,ואפילו שעדיין נפנק הרבה יותר מאחרים ,מכל מקום
הילד עלול לחוש ששונאים אותו .כי הוא רגיל לפינוק וכעת קיבל קצת פחות
ממנו .במקום שזה יקרב אותנו ,זה רק מרחיק .ואפשר לראות שפעמים רבות
דווקא אותם ילדים שגדלו בפינוק יתר ,התרחקו מהוריהם וגדלו לזלזל בהם .כי
ההורים חינכו את הילד שהוא המלך והם הסמרטוטים שלו ,אז באמת כך הוא
למד להתנהג גם בתור אדם מבוגר.
בצורה מעשית ,אם למשל ההורים מניחים לילד לפזר את הצעצועים שלו בכל
הסלון מבלי שיאמרו לו שום דבר ,וכך עובר לו יום ועוד יום והילד מרגיש כאילו
שהסלון הוא הבית הטבעי של הצעצועים שלו .כעת אם יגיעו אורחים חשובים
וההורים יבקשו מהילד לאסוף את הצעצועים ,הוא עלול ממש להיפגע מכך ,שהרי
עד עכשיו נתנו לו לפזר כמה שהוא רוצה ,אז מה פתאום שכעת הוא יצטרך
לאסוף?
הילד לא מבין שאורחים שמגיעים זה דבר חשוב להורים .הוא לא מבין שהבית
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צריך להיות מסודר .העולם שלו שונה משלנו ,מה שהוא מבין זה הגבולות שאנו
נותנים לו .הוא מבין שעד עכשיו זה היה בסדר גמור ,וכאילו שעכשיו ההורים
הפכו לאכזרים והם לא מרשים לו.
אף אחד לא מגיב טוב להרעת תנאים .גם אנחנו לא היינו מגיבים לזה טוב אם
היו מורידים לנו מהמשכורת למשל .השמחה של האדם נמדדת באופן יחסי ולא
מוחלט .אדם יהיה מאוד שמח אם יקבל משכורת של חמשת אלפים ש"ח במקום
ארבעת אלפים שהיה רגיל לקבל קודם לכן .לעומתו אדם שהתרגל לעשרים אלף
ש"ח בכל חודש וכעת יקצצו לו מעט יתרעם על כך ויהיה ממורמר .יוצא שהאדם
השני מקבל קרוב לעשרים אלף והוא עצוב וכועס ,בעוד שהראשון מקבל חמש
אלף והוא שמח ומאושר מכך .כי הכל הולך ביחס למה שהיו רגילים אליו.
לכן צריך להשתדל להרגיל את הילדים לחיות בשמחה ממה שיש ,להתרגל
לומר תודה על דברים .אם פתאום מביאים להם סוכריה טעימה לשבת ,הם
יעריכו את זה מאוד ויהיו שמחים .הם ירצו להתנהג יפה ולהיות במיטבם כדי
לזכות לקבל את הסוכרייה .אבל אם הם התרגלו לאכול סוכריות כאלו בלי סוף,
אז הם ירגישו שחייבים להם .לא רק שלא יאמרו תודה על הסוכריות ,אלא גם
יכעסו אם לא נביא להם בפעם הבאה.
מכל זה נוכל להבין שאנו צריכים להרגיל את הילדים לגבולות ,ואז מידי פעם
נוכל לשמח אותם בדברים קטנים שיגרמו להם אהבה ושמחה .כך הם יעריכו
וישמחו מהדברים .הפינוק לעומת זאת ,יביא לכך שזה עובר את הגבול ואז צריך
לצעוק ולכעוס ,וכל הבית מתמלא בכעס ורגשות ממורמרים האחד על השני .אי
אפשר להגיד לילד שהכול מותר ואז פתאום לאסור משהו כי זה לא מסתדר לנו.
צריך לתת גבולות ברורים מההתחלה בצורה חברית וטובה .להיות אסרטיביים
ואוהבים ,לתת גבולות ומשמעת ולהעביר את המסר שזה הכל לטובת הילד.
את כל זה אפשר ללמוד מהתורה הקדושה .שעלינו לאהוב את השם יתברך ,אך
עם זאת עלינו לשלב יראת שמיים עם זה .אהבה ויראה מוכרחים ללכת ביחד
וללא זה אין שלמות לעבודת השם שלנו .רק בשילוב שניהם אפשר להשיג את
השלמות.
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אם ניתן משמעת לילדינו הם בוודאי לא יסבלו מכך ,אלא להפך ,הם ילמדו
להעריך את הדברים הקטנים ולשמוח שיש להם הורים חזקים כל כך שאוהבים
אותם ועוזרים להם .תארו לכם שאישיות נכבדת ,עצמתית וחזקה ,כמו שר חשוב
בממשלה ,מחייך אליכם ואומר לכם שהוא רוצה לעזור לכם .הדבר יגרום לכם
לשמחה עצומה .אך אם אדם שיכור ובזוי שמסתובב ברחוב יאמר לכם את אותו
הדבר ,זה לא ישמח אתכם כלל וכנראה שגם תרצו לברוח משם.
ברגע שהאדם הוא חזק ובעל כוח ,אנו שמחים ממחוות קטנות שהוא עושה
עמנו .דווקא המשמעת והיראה לאותו אדם נותנת לו את הכוח להשפיע ולהעניק
ובכך לשמח אחרים .גם הילדים כך ולכן הם מאוד יעריכו הורה שעומד בדיבורו,
מציב גבולות ,מראה כוח ועצמה ואז למרות הכל מתנהג איתם ברכות ואהבה.
המשמעת תביא לתחושת ביטחון ואהבה.
יוצא שכאשר אנו מפגינים חוזק ועצמה ,הילדים יכולים לבטוח בנו .כאשר אנו
נותנים גבולות ברורים וסדר ,אז הילדים יודעים שאי אפשר לכופף אותנו .הם
לומדים להאמין בנו ולסמוך עלינו בעת הצורך .ילד שנותנים לו לעשות מה שהוא
רוצה הופך להיות ילד אומלל שפוחד מהצל של עצמו .אין לו על מי לסמוך .הוא
יודע שהוא עצמו יכול לכופף את ההורים שלו ,אז איך הם יוכלו לשמור עליו
ולעזור לו? הוא יודע שהם אומרים מילה והוא יכול לשכנע אותם לעשות את
ההפך ממנה ,אז איך הוא יוכל לסמוך על המילה שלהם ולהישען עליהם? מה
שוות ההבטחות שלהם?
להפוך קווים אדומים לקיר
הבעיה תמיד מתחילה כשיש פרצה כלשהי .אם אין קוים אדומים ,לא
מתעקשים עם הילדים והמסרים מגיעים בתור המלצה בלבד ,אז ילדים שבוחנים
גבולות בוודאי יוכלו לכופף חוקים ולעשות מה שבא להם .זה בדיוק ההפך
מחינוך .כדי לחנך אנחנו מוכרחים לקבוע גבולות ולעמוד על העקרונות שלנו מול
הילדים.
אצל החרדים למשל ,כל ילד קטן יודע שאם הסוכרייה לא בכשרות טובה ,אז
אין לו סיכוי לאכול אותה .זה כמו קיר שאי אפשר לעבור ואפילו לא מנסים .לא
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משנה כמה היא תהיה מפתה ומגרה ,כמה שהיא צבעונית וטעימה ,כל ילד מבין
שאין לו שום סיכוי והוא משלים עם זה בצורה יפה ובוגרת .הוא לא עצוב מזה
אפילו ,כי הוא פשוט מבין שזוהי המציאות .אבל הילד לא מגיע לזה מעצמו ,הוא
קיבל את זה מהוריו שהחדירו לו את זה בצורה חד משמעית וברורה .מוקצה
בשבת? כל תינוק חרדי מבין שאסור! אבל לא צריך לעצור כאן .בצורה כזו צריך
להחדיר את כל הכללים החשובים.
לכל הורה יש את הדברים החשובים לו שעליהם הוא מקפיד .אלא שלא תמיד
הדברים האלו הם הנכונים והראויים .רוב ההורים למשל לא ייתנו לילדיהם
לקרוע שטר של כסף ,כי מבחינתם זה קו אדום .אבל כשהילד מזלזל ,מציק
לאחרים או עושה דברים לא ראויים אחרים ,אז מתנצלים ,מסבירים שהוא קטן
מדי ,שהוא עקשן מדי או שלפעמים אפילו סתם צוחקים בצורה טיפשית וחושבים
שזה חמוד .לא עושים מזה סיפור ,כי הוא בסך הכל ילד קטן .אבל אם זה באמת
כך ,אז למה כשהוא רצה לקרוע את שטר הכסף לא הגבנו כך ומיד עצרנו אותו
וחטפנו את השטר מידו?
יוצא שאנו מלמדים את הילדים ששטר של עשרים שקל שווה יותר מערכים
ומוסר .שהחומריות חשובה יותר מזלזול באחרים .עלינו לעשות עבודה עם עצמנו
ולסדר את סדר העדיפויות שלנו כך שנוכל ללמד את ילדנו את הערכים שבאמת
חשובים .כל ערך שנרצה נוכל להעביר לילד .אין דבר כזה קטן מדי או לא מבין.
כשאנחנו באמת רוצים אנו יודעים להעביר את המסר .אלא שכשאין לנו מספיק
רצון להתאמץ ,אז אנו נותנים תירוצים שהוא קטן מדי או שאנו לא רוצים להיות
קשוחים אתו.
ברגע שההורים לא מתנהלים כמו קיר ,אז הילד מבין שאפשר לכופף חוקים.
אם ההורים למשל החליטו שלא כדאי לקנות לילד צעצוע יקר באלפיים שקל ,אז
הם יסבירו את זה יפה לילד ,אבל אז הוא ישתטח על הרצפה בחנות ויצרח
לשמיים .רק מתוך הבושה ההורים יבדקו שנית את מצב חשבון הבנק כדי לראות
אם אולי בכל זאת יוכלו לקנות.
לאחר שהם יסבירו לילד שאין אפשרות כי אין להם מספיק כסף לזה בחשבון
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הבנק ,אז הילד בשיתוף המוכר בחנות מיד יקפצו ויציעו לחלק את העסקה
לעשרים וארבעה תשלומים של פחות ממאה שקל לחודש .ואז בסופו של דבר,
בלי לשים לב ,ההורים יסיימו את היום שלהם עם שיעבוד למשך שנתיים בשביל
צעצוע טיפשי לילד שהוא ישתמש בו פעם או פעמיים ולא יסתכל עליו יותר.
ומה שאפילו יותר גרוע כאן ,זה שהם יסיימו את היום עם כשל חינוכי בו הילד
מבין שהוא יכול עם קצת מניפולציות להשיג מהוריו כל מה שהוא רוצה .צריך
להבין שאין כל רע בקניית צעצועים לילדים .אם החלטנו שזה מה שטוב לילדים
אז מצוין .הבעיה היא שהשיקולים שלנו הם אלו שצריכים לקבוע ולא השיקולים
המוטעים של הילד .אם החלטנו שזה לא טוב מכל סיבה שהיא ,אז לא הילד הוא
זה שצריך לשנות את ההחלטה שלנו .כך גם לא המוכר בחנות ובטח שלא עם בכי
וצעקות.
עקשנות
חשוב לדרוש מהילדים דברים שונים כבר מגיל צעיר .ברור שאין הכוונה להיות
חסרי רגש שעושים מה שנוח לנו תוך התעלמות מרצונות הילדים .אם נדרוש יותר
מדי בלי הפסקה ונתעקש על כל שטות ,זו אכזריות נוראה ולא פלא אם הילדים
יגדלו לשנוא אותנו חס ושלום .עלינו לחשוב קודם כל על טובת הילדים .אלא
שברור שישנם דברים טובים לילדים שהילדים עצמם לא מבינים שהם טובים.
להורים יש שיקולים שהילדים לא חושבים עליהם בכלל ולכן ההורים צריכים
לקבל את ההחלטות גם אם הילד רוצה אחרת.
ילד למשל יעדיף לשחק מאשר ללכת ללמוד ,אז מובן שעלינו להתעקש שילך
ללימודים בלי לוותר .חשוב להתעקש על דברים שיועילו לילד ולחינוך שלו ,ולא
סתם על דברים שנוחים לנו .אם נהפוך את הילדים למשרתים האישיים שלנו ,זה
כבר יוצא מגדר חינוך והופך להתעללות אגואיסטית .אך יחד עם זאת ,כן צריך
לדרוש דברים שונים מהילדים ,שילמדו שהם חלק מסביבה מתפקדת.
צריך לתת לילדים תפקידים ומטלות .דברים שכל אחד יהיה אחראי עליהם.
מתוך כך הילדים גדלים לעצמאות וחופש .דווקא ככל שניתן לילד חופש ,כך הוא
יהיה כבול יותר ומשועבד לסביבה .הוא ירגיש צורך באישור הסביבה בכל צעד
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שהוא עושה ולא יוכל להסתדר בלי הפינוק שאליו התרגל .כאשר מגבילים את
הילד ,נותנים לו מטלות שונות ודורשים ממנו מה שצריך ,אז הוא גדל להיות
חופשי ומסתדר בכל מקום.
כל זה כמובן בגבול היכולות של הילד מבלי להעמיס עליו יותר מדי .אם לילד
יש תפקיד מוגדר ,למשל ילד אחד אחראי לזרוק את הזבל וילד אחר אחראי
לערוך את השולחן לפני הארוחה ,אז מעבר לאחריות שהילד לומד לקבל על
עצמו ,הוא גם לומד לאהוב ולהעריך דברים ובעיקר לומד לאהוב את הוריו .הוא
עסוק בנתינה לבית ולמשפחה מה שמביא לסיפוק ולרגשות אהדה כלפיהם .הוא
משקיע בהוריו ומתאמץ לעשות את ציוויים ,הוא מכבד את הרצון שלהם ומכבד
אותם ,כל זה מחזק את הקשר והאהבה .הוא לומד להתמסר לבית וכך מתחבר
ואוהב יותר.
ילד שמבצע משימות שאותן הטילו עליו הוריו משקיע בהוריו .מתוך כך הוריו
נמצאים במחשבה שלו במשך היום והוא מתייחס אליהם יותר בכבוד .הדבר דומה
להשקעה של ההורים בילדים שמביאה אותנו לאהוב אותם הרבה מעבר לאהבה
רגילה .אהבה של אבא שנמצא כל היום בעבודה ורואה את בנו בסופי שבוע אינה
דומה לאהבה של אבא שמהבוקר עד הערב דואג לבנו ומשקיע בו.
כך גם האהבה של בן שמסתובב כל היום ברחוב ,משחק ועושה כל מה שהוא
רוצה בלי שאף אחד יתערב לו ,אינה דומה לאהבה של בן שמבצע תפקידים
מסודרים בבית כדי לרצות את הוריו .על זה מבוססת התורה הקדושה ,על
המצוות שמצוותות אותנו (הופכות אותנו לצוות עם השם) ומקרבות לקדוש ברוך
הוא .אנחנו מקיימים את המצוות של אבינו שבשמיים ומתוך כך מגיעים לאהבה.
לא לרדת לרמה של הילדים
ילדים אוהבים לבחון גבולות ולראות מתי ההורים נשברים .חשוב שההורים
יזהו את זה כאשר הדבר מתרחש וימנעו את זה כבר מההתחלה .הדבר הנכון
ביותר הוא לקבוע את הכלל החשוב של כיבוד הורים כדבר יסודי .כיבוד אב ואם
זוהי מצווה גדולה ,אך מעבר לכך זהו בסיס חינוכי שבעזרתו אפשר לבנות את
הבית.
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צריך להראות לילד הרבה אהבה ,אך אסור להראות לו שאנו חברים שלו .אם
הילד מבין שאנו חברים שלו ,הוא מבין שהוא שווה לנו .מכאן שהוא יכול גם
לזלזל בנו לפעמים ,יכול להיות ברוגז איתנו ,יכול לבחור אם להקשיב לנו או לא
וכו' .הילד צריך להבין שישנם יחסי אהבה ,אך זה בוודאי לא יחסים חבריים .ילד
מוכרח לכבד את אבא ואימא ולהרגיש יראה אליהם.
לילדים יש נטייה לנסות לגרור את ההורים לרמה שלהם .אסור לנו להיות
"ברוגז" עם הילדים ,לעשות להם דווקא ,לשחק משחקי כבוד וכו' .כל זה אולי
מצטייר אצלנו באותו רגע כמשהו שמלמד אותם לקח ,אך הדבר מצטייר במציאות
כאיבוד היחסים התקינים בין הורים לילדים .אם אנחנו "ברוגז" עם הילד ,זה אומר
שאנחנו והוא באותה רמה ואז איבדנו את השליטה כהורים .הפכנו להיות כמו
ילדים קטנים וקטנוניים.
אין דבר כזה לא לדבר עם הילד או להתעלם ממנו .תפקיד ההורה הוא לחנך,
ולכן אם הילד מתנהג לא כשורה ,הוא צריך להבין שהוא היה לא בסדר וללמוד
את הלקח .להיות ברוגז או לעשות דווקא זה סוג של משחק ,זה כמו שהילד צוחק
מאיתנו .הדרך הנכונה להעביר את המסר היא דרך היראה של הילד .ברגע
שההורה הוא כמו קיר שאי אפשר להזיז ,הילד יקשיב לכל מה שההורה יוציא
מפיו וכך ילמד את הלקח.
בלי איומים
גם צעקות ואיומים מבטאים חולשה של ההורים .אמנם לפעמים יש צורך
להגביר קצת את הקול כדי להראות עצמה ורצינות ,אך בית שההורים צועקים בו
כל הזמן על הילדים מאבד מערכו .אדם צועק כשקשה לו להתמודד ,כשיש דבר
גדול מדי שהוא לא מצליח לנצח ,כשהוא נמצא בצרה וכו' .אף אחד לא צועק
כשהכול רגוע ונמצא בשליטה .הדבר מראה על חולשה של ההורה שלא מצליח
להתמודד עם ילדיו ולכן צריך לצעוק עליהם כל הזמן.
לפעמים הדבר מוגזם ואז הילדים אפילו מחייכים ומצחקקים מהצרחות של
ההורים .במקרים כאלו הילדים מרגישים תחושת ניצחון שהצליחו להרגיז את
ההורים ,ההורים כועסים ,מתעצבנים ,הופכים אדומים וצועקים והילדים צוחקים
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עליהם בלבם .הם הצליחו לנצח את ההורים.
אסור גם לאיים על הילדים ,שהרי מלבד הצער ,הפחד ,איבוד הביטחון ועגמת
הנפש שעלולה להיות לילד מהחשש של העומד לקרות בעקבות האיום ,גם האיום
עצמו מראה על חולשה בכך שההורים לא יכולים להתמודד עם הילד ולכן
מאיימים עליו .בנוסף ,המציאות מוכיחה שאנו כמעט אף פעם לא מוציאים לפועל
את האיומים שלנו ,ואז שוב הילד יכול להרגיש תחושת ניצחון על הוריו ,שהרי
המשיך בשלו למרות שאיימו עליו ובסוף לא עשו לו כלום .הוא מבין שהאיומים
של ההורים לא ממשיים ואפשר לכופף בקלות את הכללים בבית.
כאשר אומרים לילד "אם לא תעשה כך וכך ,נעשה לך כך וכך" ,אז משיגים
פעולה הפוכה לגמרי .מתוך שאמרנו "אם לא תעשה כך" ,הילד מבין שיש לו
אפשרות לא לעשות .מתוך שאמרנו "נעשה לך כך" ,אז או שהילד יעשה מה
שאמרנו מתוך פחד ואז יוצא שהכנסנו פחדים לילד שמחלחלים פנימה ועושים
נזקים נפשיים ,ובכל אופן זה רחוק מחינוך ,שהוא לא למד מכך כיצד להתנהג .או
שאם הילד אמיץ (או שהוא כבר לא קונה את האיומים שלנו) אז הוא יגיד לנו
בחוצפה שנעשה לו מה שאנחנו רוצים והוא לא מפחד מאיתנו .בכל מקרה איבדנו
את מה שרצינו להשיג .המטרה שלנו היא להשיג שיתוף פעולה עם הילדים מתוך
אהבה והבנה הדדית ,לא חס ושלום להכניס פחדים ולהיכנס למלחמות מיותרות.
מחנכים אמתיים לא זקוקים לצעקות ,איומים או שאר חומרי עזר .בדרך כלל
מספיק קשר עין עם הילד כדי שהוא יבין את הרמז ויפסיק להתנהג בצורה לא
טובה .הרי כל ילד מטבעו מכבד ומעריך את הוריו ורוצה לעשות רצונם .אם הילד
לא הבין ,אפשר לומר ברוגע ובנעימות ,אך עם זאת בטון סמכותי ובטוח את
ההוראה שאנו רוצים לתת לו.
אנו לא ניתן לילד אפשרויות בחירה" ,אם תתנהג יפה אז… ואם לא אז…",
אלא נגדיר לו במדויק את ההוראה שאנו רוצים שהוא יעשה וזהו .לא לעשות כדי
לקבל סוכריה ,ולא לפחד מלקבל עונש ,אלא זאת האפשרות היחידה .להבהיר לו
שהוא הולך לעשות את מה שאנו רוצים.
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למשל ,אם אנו רוצים שהילד יאסוף את הצעצועים ,אז נימנע מלומר לו "אם לא
תאסוף לא תקבל ארטיק" ,ובמקום זה נאמר "תאסוף את הצעצועים מיד" בטון
סמכותי המשדר אסרטיביות וביטחון ועם זאת רגוע ושליו .לא משנה מה קורה,
אסור לנו להתרגז ולהתעצבן ,אלא להיות בשליטה מלאה במצב.
כעת יקרה אחד משני הציורים הבאים :או שהילד יקשיב לנו ויבצע את
ההוראה (זה בוודאי מה שיקרה אחרי שהילד יתרגל למצב החדש בבית) או
שהילד יבחן את הגבולות ולא יבצע את ההוראה .בכל מקרה אנו מוכרחים להגיב
כדי להראות לו שהדברים אינם מובנים מאליהם .להורים יש נטייה להתעלם
ולהמשיך הלאה כרגיל ,אבל הילד לא מקבל שום תגובה וחיזוק בקשר למעשה
שעשה ,הוא לא יודע אם זה טוב או לא ,ובאיזו מידה.
אם הוא ביצע את ההוראה ,ניתן לו פרס קטן כלשהו ,בנוסף ניתן לו מילות
חיזוק בסגנון של "כל הכבוד שהקשבת ,זה מאוד חשוב להקשיב לאבא ואימא".
צריך לתת לו תחושה טובה כך שיבין שמשתלם להקשיב להורים .כך נחזק אותו
לפעמים הבאות ,שמעצמו ירצה להקשיב לנו.
אם לעומת זאת הוא בחר לא להקשיב לנו ,אז אסור להעלים עין .כעת נוצרה
בעיה חינוכית חמורה יותר מאותה פעולה שהוא לא ביצע .כי לאסוף את
הצעצועים זה דבר טכני ,זמני וללא הרבה משמעות .אבל חוסר הקשבה והתנהגות
בחוצפה כלפי ההורים זה כבר כשל חינוכי .אם ההורים מתעלמים ,הם מרגילים
את הילדים להמשיך בדרכם ,שכאילו לא מוכרחים כלל להקשיב להורים.
לכן כדאי לתת לילד עונש קל אך מתמשך שאותו יוכל להפסיק בכל רגע
שירצה על ידי ביצוע ההוראה .שיבין שאנו מתעקשים והדבר מוכרח להתבצע.
למשל אפשר להעמיד את הילד ולהסביר לו שכל עוד הוא לא אוסף את
הצעצועים הוא יישאר שם עומד .אפשר לאסור עליו להמשיך לשחק במשחק
שהוא משחק בו וכו'.
הכי חשוב חשוב להיות עקשנים ולא לוותר ולאסוף את הצעצועים בעצמנו.
בצורה כזו אנו מעבירים את הכדור לידיים של הילד והוא זה שצריך לבחור אם
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להיות בעונש או לבצע את ההוראה של ההורים .הוא מבין שהאחריות מוטלת
עליו .צריך להסביר לילד שאנו אוהבים אותו ואנו לא רוצים שיהיה בעונש ,לכן
אנו רוצים שיבצע את ההוראה כדי שיוכל להפסיק את העונש.
במקום איומים צריך להכניס את הדרישה בפשטות .לומר באסרטיביות "תעשה
כך וכך" .בלי הרבה הסברים ,בלי לתת מידע מסביב ,בלי איומים ובלי משא
ומתן .הילד מבין שיש לו אופציה אחת ,שאין לו ברירה ,שההורים עקשנים ושהוא
צריך לעשות מה שאמרו לו.
בשלבים הראשונים שם הילד עדין לא רגיל לקיים פקודות שהוא מקבל
מהוריו ,אז יתכן שיתחצף ויאמר מדי פעם שהוא לא רוצה לעשות .זה חלק מעניין
בחינת הגבולות .כאן המבחן האמתי שלנו .עלינו להיות עקשניים וללכת עד
הסוף ,לדרוש בתוקף ולא לוותר .צריך לחשוב פעמיים לפני שאנחנו דורשים
מהילד לעשות משהו ,לא כדאי לדרוש יותר מדי ולעתים קרובות כל כך ,אבל אם
כבר הגענו לזה שדרשנו דבר מסוים ,אז אסור לסגת.
לאחר שהילד מסרב לעשות את מה שדרשנו ממנו ,עלינו לבקש ממנו שוב בטון
תקיף יותר .חשוב לא להתחיל לתת הסברים או איומים ,אנחנו לא צריכים
לשכנע את הילד למה כדאי לו לעשות את מה שאנו דורשים ממנו ,אנו צריכים
לדרוש ממנו לעשות זאת .לא כדאי למשל להסביר למה הפעולה טובה או להציע
ממתק אם יבצע את הדרישה ,למרות שזה דבר מצוין לתת ממתק לאחר המעשה
הטוב ,העיקר לא להבטיח פרס מראש כדי שיעשה את המטלה מתוך שאנחנו
אמרנו לו ולא מתוך שזה משתלם לו.
את כל זה אפשר ללמוד מתוך התורה הקדושה .הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו
על תרי״ג מצוות והדרך לקיים אותן היא לשם שמיים ,כלומר לעשות כי כך השם
ציווה .לא בגלל שזה נוח לנו או מסתדר יפה ,אלא כי זה רצון השם .כאשר אנו
מקיימים מצוות לשם שמיים ,זה מקרב אותנו להשם יתברך .כך גם קיום ציווי
ההורים על ידי הילדים מקרב ומגדיר לילדים את המקום והתפקיד שלהם.
לא צריך לצעוק או לכעוס ,כי זה מראה על חולשה שלנו והילד יודע לנצל
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אותה .חשוב להישאר רגועים ולהמשיך לומר באסרטיביות ובעקשנות לבצע את
המטלה שדרשנו ממנו .אם אין לנו זמן להשקיע בזה ,אז עדיף לא להתחיל עם זה
בכלל .אם אנחנו ממהרים לאיזה מקום ,זה לא הזמן להתחיל לדרוש מהילדים.
חשוב להיות רגועים ושיהיה לנו את כל הזמן שבעולם .אם כבר דרשנו ,אז
ממשיכים עד הסוף .גם אם יתהפך העולם ,הילד יבצע את המטלה.
חשוב להשאיר את הכל בצורה רגועה ושלווה ,אמנם אנו דורשים מהילד
ומתעקשים ,אבל אסור שזה יגיע למקומות לא נעימים .לא משנה מה קורה ,אסור
לנו בשום אופן להתרגז ,לכעוס ,להרים יד או להקפיד על הילדים שלנו .הרי כל
המטרה היא חינוך הילדים מתוך האהבה אליהם ,אז הדבר האחרון שנרצה
לעשות הוא לגרום להם צער לחינם .רק להמשיך בעקשנות ובסבלנות.
אם בכל זאת הילד לא ביצע את המטלה ,ברור שבשלב מסוים הילד ישתעמם
וירצה לשחק ,ירצה איזה ממתק או יבקש מאיתנו דבר מה .עלינו לחזור בנחישות
ועקשנות על הדרישה שלנו ממנו בלי שום הסברים נוספים .אם הילד רוצה משחק
מסוים ,אפשר לומר לו שהוא לא מקבל את המשחק עד שיבצע את ההוראה
שלנו .זה לא איום ,כי אנחנו לא מפחידים אותו במשהו שנעשה לו ,אלא אנחנו
מסבירים לו על מצב קיים בו שום דבר לא חוזר לסדר היום עד שהוא מבצע את
הדרישה שלנו.
חשוב לציין שאם הילד צמא ,צריך לשירותים או שיש לו צרכים אחרים
הכרחיים שצריך למלא ,אז ברור שצריך לספק לו אותם .אלא שאסור לשכוח
ממה שהיה ולתת לו ליהנות ממותרות כאשר עדיין לא ביצע את ההוראה שלנו.
לפעמים ההורים שוכחים את מה שהיה ולאחר זמן מה נותנים לילד ממתק למרות
שהוא כלל לא ביצע את מה שאמרו לו .הילד מבין שהוא יכול לקבל מה שהוא
רוצה גם בלי לבצע את המטלה שנתנו לו.
הדבר מובן שכל ילד הוא שונה ולכן על ההורים לפקוח עיניים ולזהות עד כמה
הילד יכול להתמודד עם מה שאנחנו עושים .אצל כל ילד הטיפול וההתמודדות
הם שונים לגמרי .בדרך כלל רוב הילדים יישברו לאחר כחמש דקות כאלו לכל
היותר ,ואז יבצעו את המטלה.
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לאחר שהילד ביצע את המטלה ,חשוב לשבח אותו על כך .חשוב להסביר לו
כמה זה חשוב לשמוע בקול ההורים .אפשר לתת פרס או ממתק .אפשר לעשות
אתו משהו כיפי .אפשר כעת לתת לו הסברים שונים מדוע רצינו שיבצע את
המטלה (בעיקר אם זה לטובתו) ולומר לו כמה שאנחנו אוהבים אותו .כעת חשוב
להראות חיבה יתרה כך שיבין שזה משתלם להקשיב להורים וגם שיבין שאנחנו
אוהבים אותו מאוד ,במיוחד לאחר שחווה כמה דקות לא נעימות של מעין עימות
איתנו.
ילדים שרגילים כבר לעשות מה שבא להם יתקשו להסתגל למצב החדש ולכן
צריך להיות סבלניים איתם יותר במשך התהליך .הכי חשוב להיות עקשניים ולא
לוותר .הילד תמיד בוחן גבולות ובכל פעם שאנו נותנים לו פתח ,הוא יפרוץ ויגיע
לקווים אדומים רחוקים יותר .ככל שנראה לילד שאנו רציניים ועקשנים כמו קיר
שלא זז ,כך הילד יכיר בגבולות שנציב לו.
חשוב לא לתת הרבה הוראות לילד בבת אחת ,במיוחד בשלבי ההתחלה ,כך
שזה לא יהיה יותר מדי עומס בשבילו ולבסוף יעדיף להיות בעונש או למרוד
מאשר להיות עבד של ההורים .למשל אם הילד לא רגיל לקבל הוראות מההורים,
כדאי להתחיל עם הוראה אחת פעם ביומיים או שלושה לדברים חשובים בלבד.
כמובן שכל הורה צריך להכיר את הילד שלו ולתת לו הוראות המתאימות
לרמת ההתמודדות שלו ולאט לאט להעלות את הרמה כך שיוכל להתמודד עם
דברים מסובכים יותר .הכלל הכי חשוב בכל העניין הוא לא לוותר .ברגע שקבענו
הוראה מסוימת ,אנו מוכרחים להיות קיר .לא משנה כעת מה יקרה ,גם אם הילד
ישכנע אותנו וגם אם אנחנו בעצמנו שינינו את דעתנו ,בשום אופן אנו לא
מוותרים וההוראה תתבצע.
דבר נוסף שצריך לשים לב אליו הוא כל המהלך שעברנו עד לסיום העניין.
שלפעמים למשל הורה יכול לומר לילד לאסוף את הצעצועים ,ואז הילד מתחצף,
צוחק על ההורה ,צועק ,אומר מלים לא יפות ,מתנהג באלימות וכו’ .ואז ההורה
סופג וסופג ,ורק מחכה שהמטלה תתבצע .ואז לבסוף הילד מתרצה ואוסף את
הצעצועים ,וכך ההורה חושב שניצח.
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אבל אמנם הצעצועים נאספו ,אבל יחד עם זאת הילד למד שכל הדרך והמהלך
הלא יפה שעשה הוא כאילו בסדר .שהורים רבים מרוצים לבסוף שהילד ביצע את
המטלה ,אבל הם מתעלמים לחלוטין מהחוצפה ,מהאלימות וכו’ .אז הפעם הוא
ביצע את המטלה ,אבל בפעם הבאה הוא ימשיך באותה התנהגות שוב.
לכן כל התנהגות של חוצפה וכדומה כלפי ההורים צריכה התייחסות וטיפול,
ואסור להתעלם ולתת לילד הרגשה כאילו לא קרה כלום .המטרה הראשונית
אולי הייתה לאסוף את הצעצועים ,אבל כאשר יש מעשי חוצפה קשים מצד הילד,
אז זה הרבה יותר חמור .שגם לאחר שהצעצועים נאספו ,אותה חוצפה נשארה.
למה? ככה!
ילדים אוהבים מאוד לשאול שאלות ודברים רבים מסקרנים אותם .השאלות הן
דבר נפלא שמפתח את הילדים בצורה טובה מאוד .חשוב להתייחס לשאלות
ולהשתדל לענות לילד בסבלנות ואהבה ,וגם לעודד אותו לשאול עוד שאלות כדי
שלא יקבל את העולם כמובן מאליו ויצמח בצורה יפה.
עם זאת ,ישנן שאלות שנובעות מתוך מניע אחר .לפעמים כאשר אנו נותנים
הוראה לילד ,הוא שואל שאלות כדי למצוא חורים ופרצות .ישנן שאלות שלא
נועדו כדי להחכים ולדעת ,שאינן נובעות מסקרנות ,אלא כל מהותן היא לסתור
את דברינו.
בהגדה של פסח אנו קוראים על ארבעה בנים ששואלים שאלות .ועל הבן
הרשע נאמר "הקהה את שיניו" .ולכאורה מדוע שלא נענה לו בצורה יפה וטובה?
מדוע שלא נסביר לו וננסה לקרב אותו? הרי הוא בסך הכל שואל שאלה? אלא
שאותו בן רשע לא שואל כדי לדעת ,אלא כדי להתריס .הוא שואל מתוך זלזול,
כדי למצוא פרצות ,כדי להוכיח לנו שאנחנו טועים .לכן אין טעם לענות לו
כהלכה.
אז אמנם בוודאי שהילדים שלנו כלל לא רשעים .אבל מכל מקום נוכל ללמוד
שכאשר ילד שואל שאלה מתוך מניעים אחרים מלבד סקרנות בריאה ורצון טוב
לדעת ,אז עדיף לא לענות עליה.
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ילד יכול למשל לבקש שיקנו לו מכונית צעצוע יקרה ,ההורה מיד יאמר שזה
יקר מדי ,כעת הילד יחפש פרצות ויפתח דו שיח ארוך שידון בכל הטענות בעד
ונגד אותה קנייה של מכונית .למה זה יקר? הרי המכשיר החשמלי שקנינו אתמול
היה יקר יותר? ולמה אי אפשר לחלק לתשלומים? ולמה ההורים של החבר כן
קנו לו? וכך הוא ימצא שאלות ותירוצים רבים אם ננסה להיכנס אתו למשא ומתן.
צריך להבין שאנו יכולים בקלות ליפול עם ההסברים שלנו ,אם למשל נאמר לו
שיש לו הרבה צעצועים אז הוא יגיד לנו שדווקא את הצעצוע הזה אין לו .אם
נאמר לו שאנו לא מבזבזים כסף על צעצועים ,אז הוא ישאל אותנו למה קנינו
אתמול צעצוע לאחיו .כך על כל הסבר שלנו ,הוא ימתין כדי ללכוד אותנו במבוי
סתום כך שנהיה מוכרחים לוותר לו.
מלבד הסיכון של הנפילה עם ההסבר ,עצם הדיון אם לקנות את המכונית או
לא ,זה כבר מראה על עיוות במערכת היחסים בין ההורה לילד .אם ילד מתווכח
עם הוריו אם לקנות משהו או לא ,זה אומר שהוא לא מציית להוראות של הוריו
ומרגיש עליונות בכך שהוא יכול לשנות את דעתם .כאילו שהם שווים במעמד ומי
שינצח בוויכוח הוא שיקבל את מבוקשו .במלים פשוטות יותר ,הלכה המשמעת.
הילד מבין שלא רק הוריו הקובעים ,אלא גם הוא קשור לכך וההחלטה בסופו
של דבר היא משותפת .הוא שם את עצמו בתור שותף מלא לקבלת ההחלטות
בבית וכך הוא הופך להיות שווה להוריו .ילד צריך להבין שעם הורים לא
מתווכחים .אם אבא או אימא אומרים משהו ,אז הילד עושה מה שהם אומרים.
הוא יכול אמנם להביע את דעתו מתוך נימוס וכבוד ,ואפשר כמובן להתחשב
בדעתו ,אבל בוודאי שאסור לו להתווכח או להכניס דמוקרטיה למשפחה.
במקרים של פרצות כאלו ,אנו צריכים להיות החלטיים .לא תמיד צריך לתת
הסברים לילד .ישנם דברים שהילד לא מבין והשיקולים שלנו הם לא השיקולים
שלו .אז אם החלטנו שאנו לא קונים ,אז נאמר לו פשוט "לא" .לא צריך לתת
הסברים ותירוצים.
תירוצים נותנים כאשר אנו מנסים להצטדק בפני אחרים ,אך בפני הילד שלנו
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אין לנו שום סיבה להצטדק .אפשר לפעמים לתת איזשהו הסבר אם הילד באמת
יבין אותו ,אך לא מעבר להסבר פשוט .לא נכנסים לדיונים וויכוחים .ברגע שהילד
שואל יותר מדי שאלות הקשורות לעניין ,אנו אומרים לו פשוט "ככה!" .זה מה
שההורים החליטו ,אז זה מה שיהיה .גם קיר לא נותן הסברים למי שרוצה לעבור
דרכו ,הוא פשוט לא מאפשר את המעבר וזהו.
גם את הדבר הזה אפשר ללמוד מהיחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא .יהודי
צריך לקיים מצוות כי כך השם ציווה .כמובן שאפשר וטוב ללמוד ולהבין את
טעמי המצוות .אבל לא אלו מה שמביאים אותנו להחליט אם לקיים אותם או לא.
עלינו לקיים את המצוות בכל אופן וגם אם זה כלל לא מסתדר לנו בשכל וגם אם
ההיגיון שלנו אומר את ההפך הגמור .כי אנו מבטלים את עצמנו בפני השם
יתברך.
להחזיר את הילד למציאות
לפעמים הילדים עושים שטויות ולא מקשיבים .ילד ששקוע במשחק לא יכול
כל כך בקלות לצאת מעולם הדמיון שהוא נמצא בו ולהגיע לעולם המציאות בו
הוא הילד של אבא ואימא שלו .אם עכשיו ההורה יאמר לילד לסדר את החדר,
יהיה לילד קשה מאוד להתנתק ברגע אחד מלהיות סופרמן ולחזור להיות אותו
ילד שמבצע את הוראות הוריו.
כאשר זה קורה ,הילד בדרך כלל עושה שטויות ולא מקשיב לנו .במצב כזה
צריך לעצור את הכל ,לתת לילד לעמוד מולנו ולומר כמה מלים על זה שעכשיו
הם הולכים להקשיב לכל מה שנאמר .לא צריך לכעוס או לצעוק ,הרי זה לא טוב
לנו וזה גם לא טוב לילד .הוא לא עשה שום דבר רע ,אלא הוא בסך הכל שקוע
בתוך משחק .מצד שני ,אי אפשר להתעלם ולתת לו לחיות בדמיון ובמשחקים
ולהתנער מאחריות במשך כל היום.
לכן הדרך הכי טובה היא לדבר אתו לרגע ,לקרוא בשמו ,להעמיד אותו
ולהסביר לו שעכשיו אנחנו מדברים אתו .כך אנחנו מוציאים אותו מעולם הדמיון
שלו ומחזירים אותו למציאות .כל זה כמובן רק אם באמת יש לכך צורך .הרי
אנחנו לא מחפשים להתעלל חס ושלום בילדים שלנו בכל פעם שהם משחקים.
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פעמים רבות הילד נמצא ברוח שטות ,שהוא צוחק מכל דבר או שהוא מנסה
להצחיק אחרים .רואים את זה הרבה כאשר הילד נמצא עם חברים ,שפתאום הוא
כאילו מתעלם מכל העולם סביבו ומתנהג בצורה שונה .ובמובן מסוים זה לא רק
אצל ילדים ,כי גם אנחנו עצמנו פעמים רבות מתאימים את עצמנו לסביבה,
ופתאום ליד אנשים אנו מדברים אחרת עם הילדים וכו’ .כי תמיד מנסים להרשים
וכו’ .לכן לא צריך לכעוס על הילד ,אבל כן צריך להחזיר אותו למציאות.
אם אנחנו קוראים לילד והוא לא מקשיב לנו ,דרך טובה היא לבוא אל הילד,
לאחוז בידו ולהסביר לו שהוא צריך להקשיב לנו .לפעמים הורים מתעצבנים
וכועסים על הילדים השקועים בתוך עולם משלהם או שלהפך ,הם מבינים
שהילדים בעולם משלהם ולכן בוחרים לא להפריע להם אף פעם למרות שזה
פוגע במטלות שלהם ומנער מהם את האחריות .אבל כן צריך להתייחס ,ורק
בצורה נחמדה וטובה ,ולא בכעס.
במקרה שהילד לא שם לב אלינו ,נוכל להגיע אליו ולקרוא לו מקרוב יותר
מתוך סימון כמו מחיאת כף או מתוך מגע .לא לכעוס עליו אלא לעורר אותו
למציאות .אם הילד מתעקש להמשיך במשחק נוכל לאחוז בידו ולהוליך אותו
למקום אחר שם נוכל לדבר אתו .לאחר מכן נוכל להסביר לו שכאשר אנו קוראים
לו הוא צריך לענות לנו ולבצע את מה שאנו אומרים לו .לא לעבור לסדר היום
מבלי להתייחס להתעלמות שלו מאיתנו .אם הוא מתעלם מקריאותינו ורק לאחר
זמן מה עונה ומגיב ,אז לפני שאנו אומרים לו את מה שאנו רוצים לומר ,קודם כל
כדאי להעמיד את הדברים במקום כך שתהיה הבנה לגבי הפעמים הבאות.
אם הילד מתחצף להורים ,מדבר כמו המנהל שלהם ,משקר או עושה דברים
אחרים לא טובים כדרך אגב וההורים כבר התרגלו ובכלל לא שמים לב לזה,
מוכרחים לעצור ולא לעבור על זה בשתיקה .הילד צריך להבין את מקומו .אם
ההורים לא דואגים להבהיר את הדברים האלו לילדים ,אז הילדים לא יקשיבו
ולא ישימו לב לדברים גרועים יותר .לאחר מכן כשההורים יאמרו לילד שאסור
לגנוב ,הוא כבר לא יתייחס אליהם בכלל.
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איך לגרום לילדים לאהוב את ההורים
הורים רבים עומדים נבוכים וחסרי יכולת התמודדות מול ילדים שלא מראים
להם אהבה .אצל ההורים האהבה לילדים באה בטבעיות וללא מאמץ מיוחד ,אבל
לא תמיד זה הדדי .אמנם בוודאי שכל ילד אוהב במובן מסוים את הוריו ,אבל
לפעמים האהבה של הילדים רחוקה מאוד מהציפיות של ההורים .הדבר נפוץ
בעיקר בילדים מתבגרים ובני נוער שעוברים תהליך של מרד וכלל לא מראים
אכפתיות כלפי הוריהם.
ישנו יסוד גדול שממנו בדרך כלל נובעת האהבה .ככל שמשקיעים יותר בדבר
מסוים ,כך אוהבים אותו .כדי לאהוב את השם אנו מצווים לשים את הדברים על
לבבנו .אנו צריכים לקיים מצוות גשמיות שמצריכות השקעה מצדנו ,וכך ככל
שנשקיע בקיום המצוות ,כך נגיע לאהבה .האהבה היא רגש שמיוצר באמצעות
תהליך ,שאם נבטל את התהליך עצמו ,לעולם לא נוכל להגיע לאהבה .התהליך
מורכב מהכנסת אותו גורם לחיינו והשקעה בו .כאשר אנו מכניסים לחיינו בן זוג
ומשקיעים בו ,נוצרת מכך אהבה .כאשר אנו מכניסים ילדים לביתנו ומשקיעים
בגידולים ,אנו יוצרים אהבה.
את זה אפשר ללמוד היטב מתוך האהבה שלנו כלפי ילדינו .לא משנה איזה
ילד יש לנו ,הוא יכול להיות מופרע ובעל מידות לא טובות ,הוא יכול להיות
ההפך הגמור מאיתנו ,הוא יכול להיות כל מה שאנו שונאים בבן אדם ,אבל
למרות הכל אנחנו אוהבים אותו אהבת נפש ,כי הוא שייך לנו ,כי השקענו בו.
לפעמים הורים מתקשים להתחבר לילדיהם כשהם נולדים .לפעמים יש חששות
שאולי לא נאהב אותם מספיק .אבל לאחר זמן קצר אנו נקשרים .כי אנו מכריחים
את עצמנו לטפל בהם ולהיקשר אליהם ,מה שמביא אותנו לאהוב אותם.
האהבה צריכה להגיע ביחד עם יראה ולא יכולה להחזיק לבדה .אנחנו אמנם
מצווים לאהוב את השם ,אך יחד עם זאת אנו מצווים ליראה אותו .לפעמים
אנשים חושבים שאפשר לוותר על העניין של היראה ולהישאר רק עם אהבה .זה
אמנם נשמע יפה וקסום ,אבל המציאות מוכיחה שזה לא עובד .אם לאדם אין
יראה ,הוא לא יוכל להגיע לאהבה.
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יראת שמיים היא למעשה התהליך של הכנסת הגורם לחיינו .כאשר אנו יראים
מהשם ,אנו מכניסים את התורה והמצוות לחיינו ובכך אנו יכולים להגיע לאהבת
השם .שהרי אילו לא הייתה לנו אותה יראה ,אף אחד לא היה מקיים שום מצווה
וכך לעולם לא מגיע לאהבת השם .אם לאדם אין יראה מהשם ,הוא לא יטרח
לברך ,לא ילך לשיעורי תורה ,לא יקיים מצוות ולא יעשה שום דבר שיכניס את
האהבה ללבו.
הוא יכול לומר לעצמו שהעיקר שהוא אוהב את השם בלב ,אבל אם יתבונן על
חיי היומיום שלו ,הוא יגלה שבמשך כל היום הוא היה עסוק בכל העיסוקים
שבעולם ,אבל אפילו לדקה אחת לא חשב על השם יתברך ועל האהבה שלו
כלפיו .רק לאחר שהוא מכריח את עצמו מתוך יראה לקיים מצוות בכל שעות
היממה ,אז לאט לאט הוא מחדיר בלבו אהבה שמחלחלת.
הדבר דומה למישהו שיאמר לנו שהוא אוהב אותנו ,אבל לא יטרח לבקר
אותנו ,לא ידבר איתנו אף פעם ,כשנקרא לו הוא יאמר שהוא עסוק ,וכך יעברו
שנים בלי שום קשר עם אותו אדם ,אך כל זה בזמן שהוא אומר לנו שהוא מאוד
אוהב אותנו .כל זה מוכיח לנו שאותה אהבה היא כלל לא אהבה אמתית.
כדי שיהיה קיום לאהבה ,צריך להיות גם גורם של יראה ,גורם של מחויבות,
שיאמר לנו שאנו "תקועים" בקשר הזה בין אם נרצה ובין אם לא .אין דבר כזה
אהבה חופשית ,כי אנו מוכרחים גבולות .זה מה שהיראה נותנת לנו ,כך הורה
מרגיש ביחס לילדיו וכך בני זוג שמצליחים בחיי הנישואין מרגישים האחד כלפי
השני .כי אם האהבה היא "חופשית" וללא מחויבות ,אין לה שום סיכוי.
כל זה מביא אותנו לפתרון המעשי שיביא את ילדינו לאהוב אותנו .הכשל
באהבה להורים נובע מתוך הזלזול .הדור של היום בטוח לעצמו שהוא טוב יותר
מהוריו .הצעירים חושבים לעצמם שהם חכמים יותר ומבינים יותר מהוריהם
המיושנים .כל זה נובע מתוך היחס שההורים נותנים לילדיהם .אם הורה נותן
לילד חופשיות לעשות מה שירצה ,אז מבחינת הילד אין מחויבות ואין יראה ,מה
שמרחיק ממנו את האהבה.
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ילד שנותנים לו כל מה שהוא רוצה ,שמפנקים אותו בלי גבולות ,שלא מבקשים
ממנו שום השקעה ,שלא מתאמץ לשום דבר ולא מכניס לחייו את הדברים
החשובים ,לא יכול לאהוב באמת .כדי לאהוב הוא צריך להשקיע .רק כאשר הוא
מקבל מצוות מהוריו ויש לו יראה כלפיהם ,הוא יכול להגיע למצב של אהבה
אמתית.
הורים רבים סבורים שכדי שילדיהם יאהבו אותם הם צריכים להתחנף לילדים,
לפנק ולרצות אותם ,אבל כל זה מביא בדיוק את ההפך .כדי שהילדים יאהבו את
הוריהם צריך להציב גבולות ולהגדיר תפקידים בבית ,כך מתוך ההשקעה
והמסירות של הילדים נוצרת האהבה.
ברגע שלא מעמידים גבולות ונותנים חופשיות יתרה ופינוק רב ,אז הילד גדל
מתוך מחשבה שמגיע לו הכל ,שאין לו שום חובות ושהוא יכול לעשות מה שהוא
רוצה .ברגע שזה קורה ,אז הוא מוכן לרמוס כל דבר קטן שמתנגש עם הרצונות
המופרעים שלו .כדי לגרום לילדים שלנו לאהוב אותנו ,אנו צריכים להציב להם
גבולות ולהחדיר להם יראה.
לפעמים ההורים מוחלים על כבודם ומוכנים שהילד הקטן והחמוד יעשה
שטויות על חשבונם .הם יאמרו לכולם שהוא עדין קטן מתוך רצון לתרץ את חוסר
החינוך שהוא מקבל .הם יספגו את כל הדברים הלא טובים ויאספו אחריו את כל
הבלגן .הם אפילו מוכנים לספוג קללות ומלים לא יפות ממנו .הם יתנו לו לעשות
מה שהוא רוצה והם יאמרו לכולם שמבחינתם זה בסדר ,כי הם אוהבים אותו והם
מוכנים לחיות עם זה .אבל כל זה מביא לריחוק גדול באהבה .ילד בלי גבולות
הוא ילד מסוכן שלא יודע לאהוב כי לא קיבל את הכלים המתאימים לכך.
ילד מוכרח לקבל את מרות ההורים .אם ההורים מתנהגים כמו החברים של
הילד ,אז הילד כביכול ניצח והוא יכול לשלוט עליהם .אלא שגם הוא עצמו סובל
מזה ,כי ילד צריך גוף חזק ויציב שיוכל לסמוך עליו ולבטוח בו ,שיגדיר לו את
הכללים ויציב לו את הגבולות .ברגע שלילד יש ביטחון בהוריו החזקים ,הוא
מרגיש בטוח .אבל ברגע שהוא יכול לרמוס ולכופף את ההורים שלו כרצונו ,אז
הוא מרגיש אבוד כי אין לו יציבות וביטחון ואין לו על מי לסמוך.
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התורה מצווה אותנו על כיבוד אב ואם ,כי הכל מתחיל מתוך הכבוד והיראה
שהילד רוחש להוריו .רק כך אפשר להתחיל את החינוך .בלי כבוד ויראה ,אי
אפשר כלל לחנך .זה לא אומר שההורים צריכים להיות חסרי רגש ולהתנהג כמו
עריצים .להפך ,חשוב להראות אהבה ורגש כלפי הילד ,צריך לתת הרבה אהבה
וחמימות לילדים .אבל הילדים מוכרחים לדעת שההורים הם לא חברים כך
שתהיה להם יראה מהם.
סיכום הדברים
הכללים העיקרים הם להידמות ככל שאפשר לקיר .לעמוד יציבים בהחלטות
שלנו ולא להתנדנד כמו דלת .ככל שהעקרונות שלנו יהיו ברורים יותר ,כך
הילדים יבינו היטב שהם לא יכולים לכופף אותם .משמעת זה לא דבר אכזרי,
אלא להפך ,זה נותן ביטחון וחוסן לילד ,הילד מבין שהוריו חזקים ועצמתיים והוא
יכול להישען עליהם בעת הצורך .הורים צריכים להיות עקשנים בלי ויתורים ,כל
ויתור קטן על דבר חסר ערך לכאורה זה פתח
לשינוי הגבולות האדומים של הילד.
חשוב לאהוב ,חשוב להשקיע בילד ,חשוב
לפתח ולהראות חיבה ,אבל אסור בשום פנים
ואופן לפנק יותר מדי .הילד צריך להעריך דברים ,ליהנות מהם ולומר תודה ,אם
הוא הגיע למצב של ראיית הדברים כמובנים מאליהם ,זה אומר שחצינו את
הגבול הדק שבין אהבה לפינוק .אסור ליפול במלכודות שהילדים מכינים לנו.
אנחנו לא יורדים לרמה שלהם ,לא עושים משחקי ברוגז ,לא צועקים ,לא
מתעצבנים ,לא מאיימים ,בטח שלא מאבדים את העשתונות ,לא עונים לכל
שאלה מתריסה ולא מוותרים .מה שאנחנו כן עושים זה נותנים הוראות בצורה
אסרטיבית ,ברורה ורגועה ,ומשתמשים בשכר ועונש על פי הבחירה של הילד .אם
הילד מבצע את ההוראות ,ניתן לו חיזוקים חיוביים .אם הוא לא מבצע ,ניתן לו
עונש מתמשך שהוא יכול לעצור בכל רגע על ידי בחירה בביצוע ההוראות.
הגבולות הם חשובים לילדים .ילד בלי גבולות עלול ללכת לאיבוד ולהרגיש
חוסר ודאות .ילד מוכרח לדעת שהוריו הם חזקים מספיק כדי לבטוח בהם .כאשר
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אנו מציבים גבולות לילדים ,אנו בוודאי מביאים לעצמנו חיים קלים יותר בחינוך
הילדים ,אך הרבה יותר חשוב מכך אנו מביאים ביטחון וחינוך טוב לילדים עצמם.
משתלם להיות עקשנים בעניין הזה ,כולם רק מרוויחים מזה.
לא פעם אנחנו מתייחסים לילדינו בצורה מתירנית מדי מתוך רחמים ,אמפתיה
ורצון לעשות טוב לילדינו .הרצון הוא טוב מאוד ,שהרי כולנו רוצים שיהיה הכי
טוב בעולם לילדים שלנו .אך צריך לזכור שלפעמים דווקא מה שנראה כרחמים
מתברר כאכזריות .חשוב לדרוש מהילדים ולהרגיל אותם לעשייה ולאחריות.
בשלבים מאוחרים יותר זה יעזור להם מאוד.
כמובן שצריך לזכור שכל הנאמר כאן הוא כללי ומצריך הרבה מחשבה כדי
להתאים את הדברים לכל ילד בצורה אישית .ישנם ילדים רגישים שלא יוכלו
להתמודד עם דברים כאלו ,ישנם שקשה להם לקבל אחריות ,ישנם שיכולים
להתעקש עד מחר ואז סתם ניגרר איתם למצבים לא נעימים .לכן צריך לבחון כל
מקרה באופן אישי ופרטי.
כמובן שהבסיס הטבעי שנמצא מעל הכל זה האהבה שבין ההורים לילדים
וברור שזה הדבר הראשון שצריך להנחות אותנו .רק שכדאי להוסיף לחינוך את
העניין של אחריות ודרישה ,כל ילד לפי כוחו .בוודאי לא לדרוש יותר מדי ובטח
שלא בבת אחת ,אלא לאט לאט להוסיף עוד מעט לאחריות של הילד כך שילמד
להיות עצמאי ויגדל להיות חזק ,בעל ביטחון ועם הרבה ערכים.
דווקא כאשר ניצור מחויבות אצל הילדים כלפי המשפחה ,אז נוכל לחזק את
הקשר המשפחתי .דווקא כשניתן להם מצוות לקיים ,אז ההשקעה שלהם תגדל
ותגביר את האהבה .השם יזכה את כולנו לרוב נחת מצאצאינו ,שנזכה לקבל
מילדינו המון אהבה והשם יצליח דרכנו לחנך אותם ליראת שמיים ולאמונה.
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והיה מחנך קדוש
חשוב ביותר! מפאת רגישות הנושא וצניעותו ,יש להרחיק ילדים מקריאת הדברים.

פרשת כי תצא מביאה את הציווי "והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר"
(דברים כג’ ,פסוק טו’) .והדבר מלמד אותנו דרך הנהגה חשובה ביותר לחיים
בעניין קדושת הגוף .שהאדם הוא נשמה אלוקית מושלמת בתוך גוף גשמי ושפל,
ולכן בוודאי שחשוב מאוד להשקיע ברוחניות שמועילה לנשמה ,אבל חשוב לא
פחות לעשות את הדברים בקדושה ,ניקיון וטהרה של הגוף הגשמי.
וזה עיקר ההבדל שבין האדם לבין הבהמה .שגם הבהמות אוכלות ,שותות,
ישנות ,פרות ורבות ומתפנות ,אלא שבעוד שהבהמה עושה את הדברים בגסות
ובהמיות ,על האדם לעשות את הדברים האלו בצניעות ולדאוג תמיד להתנקות
ולהתקדש.
וזה גם עיקר ההבדל שבין האדם לבין המלאכים .שהמלאכים הם יצורים
רוחניים בדומה קצת לנשמה שבתוכנו ,אלא שאצלנו הנשמה נמצאת בתוך גוף
גשמי ושפל שאותו היא יכולה לקדש ולעלות ,ואם הגוף זוכה להתקדש הוא יכול
להגיע לדרגות עצומות אפילו יותר ממלאכים ,כמו משה רבינו שקידש את גופו
וכמו אליהו הנביא שעלה בסערה לשמיים עם גופו.
חלק עיקרי וחשוב בהתקדשות של הגוף הוא בענייני הצניעות שבין איש
לאישה וכן בענייני כיסוי הצואה ונקיות הגוף .ועל זה הפרשה מלמדת אותנו
שעלינו לשמור על המחנה שלנו קדוש .להתרחק מכל דבר רע שעלול להביא
לטומאה ולחילול הקודש.
והמציאות לצערנו מראה שאנשים לא לוקחים את הדברים ברצינות ומסתפקים
בקיום המצוות בלי לדקדק על אופן העשייה ועל הקדושה שלהם  .אנשים חושבים
ששמירה על הקדושה ועל נקיות זה דבר שולי שבא בתור הידור מצווה ,שמי
שרוצה להחמיר ולהדר יכול גם לקדש את עצמו .אבל האמת היא שבקלות אפשר
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להחריב עולמות כאשר לא שמים לב לפרטים האלו.
לצורך משל מוכר מהחיים ,תארו לכם שאדם קם מעט מאוחר בבוקר ואז רוצה
לרוץ כדי להספיק לתפילה במניין ,אלא שהוא מרגיש שהוא צריך להתפנות
בדחיפות בבית הכיסא .כעת הוא מתלבט מה לעשות .האם להיכנס להתפנות
ולפספס את התפילה? או שינסה להתאפק וירוץ לבית הכנסת?
צריך להבין שאם יחליט להתאפק ולהתפלל בצורה שכזו כשהגוף שלו משוקץ,
כל התפילה הופכת לתועבה .יוצא שאותו אדם משתדל לקיים מצווה אבל בפועל
הוא מזיק ומקלקל .עדיף שיתפלל יחיד בלי מניין אבל עם גוף נקי לאחר שהתפנה
מאשר שיתפלל כשהוא משוקץ.
כך גם אדם שמתפלל מול אישה לא צנועה ,לא רק שהוא לא זוכה למעלת
התפילה אלא שהוא גורע ומקלקל ועדיף שלא יתפלל כלל .וכך זה עובד בכל
דבר ,שאם עושים את הדברים בדרך של קדושה וטהרה אז התוצאות הן קדושות
וטהורות ,אבל אם עושים את אותם הדברים בדיוק ללא הקדושה ,אז הן התוצאות
שנקבל יהיו טמאות.
חילול הקודש
צריך לדעת שחוסר שמירה על הקדושה עלול להביא לחורבן והרס גדול .אדם
יכול לקיים מצוות בדקדוק גדול ובשמיים יחשיבו לו את זה כעבירות חמורות .כי
אם אדם לומד תורה למשל אז הוא מתעלה ומעלה את הנשמה שלו ,אבל אם
ילמד חס ושלום בבית הכיסא או מול ערווה ,אז לא רק שהדבר לא ייחשב כלימוד
תורה ,אלא שיחשיבו לו את זה כעבירה חמורה ויענישו אותו על כך .עדיף היה
שלא ילמד כלל.
ישנו גבול דק בין הקדושה והטהרה לבין שיא הטומאה .כאשר עושים את
הדברים נכון אפשר להתקדש ולקבל מזה עוצמות רוחניות ,אבל אם עושים את
הדברים לא נכון אז לא רק שלא מתקדשים ,אלא שנותנים בזה מזון לכוחות
חיצוניים ולקליפות .יוצא שכל אותן מצוות מגבירות את כוחות הטומאה
ומחלישות את כוחות הטוב .במקום להועיל הן מזיקות.
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עדיף לא להתפלל כלל מאשר להתפלל מול צואה או ערווה .כאשר עושים את
המצווה בצורה לא נכונה ,זה עלול להפוך את המצווה לעבירה חמורה .כולם
יודעים למשל שהבאת מתנה לבית הכנסת זה דבר טוב ,אך כל אדם יכול להבין
שאם יביאו לבית הכנסת במתנה דבר בזוי או מלוכלך שמזהם את המקום ,אז לא
רק שלא עושים בזה מצווה אלא שעושים עבירה .זה ביזוי הקודש .כאשר עושים
את הדברים מוכרחים להקפיד לעשות אותם בקדושה.
הדבר דומה לאדם שרוצה להשקיע סכום כסף גדול לצדקה ,החזקת תורה
וגמילות חסדים .הוא רוצה שתהיה לו זכות גדולה בשמיים ומחפש מקום טוב שבו
תלמידי חכמים לומדים תורה .אבל תארו לכם מה יקרה אם הוא יזלזל ולא יבדוק
היטב לאן הוא תורם את הכסף .כעת יכולים לבלבל אותו שיתרום לאיזה ארגון
נוצרי של עבודה זרה ,או שאולי בטעות הוא יפקיד את כל הכסף בחשבון הבנק
של ארגון מחבלים שרוצים לחסל יהודים .במצב כזה לא רק שאותה הצדקה שנתן
לא תועיל ,אלא שהוא יביא בזה לקלקול גדול ויחזק את ידיהם של האויבים.
הוא חושב שעשה טוב ,שהשקיע ונתן כסף .אבל בפועל הוא רק סייע להחריב
דברים טובים חס ושלום ,ועדיף היה שלא נותן כלל .הוא גם בזבז את הכסף שלו
וגם הוסיף לעצמו עבירות .לכן חשוב לבדוק היטב לאן הכסף שאנו תורמים הולך,
ולכן חשוב גם לבדוק כל דבר אחר שאנו עושים ,שהוא הולך למקום הנכון בצד
הקדושה.
בצורה דומה לאותה תרומה של אותו אדם ,כשהמחנה לא קדוש אז חס ושלום
נותנים מזון לקליפות ולמקטרגים .עושים לכאורה מצוות ,אבל הכל הולך לסטרא
אחרא .לא רק שהלימוד תורה לא נחשב בבית הכיסא ,אלא שהוא מקלקל ועושה
נזקים גדולים .לכן מוכרחים לשמור על קדושת המחנה.
השתדלנו בע״ה לרכז את ההלכות העיקריות שיש לדעת בעניין שמירת
הקדושה במחנה ישראל .הלכות רבות נלקחו ישירות מתוך הפרשה ושאר
ההלכות קשורות או דומות באופנים מסוימים לאותו עניין .חילקנו את הדברים
לשני חלקים עיקריים בעניין .החלק הראשון הוא קדושת הנישואין שכולל את
העניינים שבין גברים ונשים ,והחלק השני הוא שמירה על נקיות הגוף וכולל את
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עניין כיסוי הצואה.
קדושת יחסי אישות
המצווה הראשונה שעליה הצטווינו היא פריה
ורבייה ,ועל כן ניתן לאדם יצר שמושך לעריות .אותו
יצר הוא טוב בבסיסו ,שכן בלעדיו העולם לא היה
מתקיים .זהו יצר שמביא את האדם לבנות בית ולהקים
משפחה .אלא שצריך להשתמש באותו היצר לחיוב ולעשות את הדברים בדרכים
המותרות והכשרות ,שאם לא אז הקלקול הוא גדול ביותר ועלול להחריב
עולמות.
איסור זרע לבטלה :אסור לגבר להוציא זרע לבטלה ,אלא רק בקיום יחסי
אישות עם אשתו המותרת לו ,בזמנים המותרים ,כשהיא טהורה וללא אמצעי
מניעה .וצריך לדעת שעוון זרע לבטלה הוא עצום ובורא בכך חס ושלום מזיקים
רוחניים גדולים שלא נותנים לאדם שקט ומנוח .השולחן ערוך מגדיר את העוון
הזה בתור העוון החמור מכל העברות שבתורה .וזה העוון שבגללו מתו ער ואונן
בני יהודה.
האיסור הוא בין אם הוציא זרע לבטלה בידו ,בין אם קיים יחסי אישות עם
אמצעי מניעה או שהוציא את הזרע בחוץ ,ובין אם הביא עצמו לראיות אסורות של
נשים או שקע בהרהורים שהביאו לזרע לבטלה בזמן השינה .בכל מקרה בו אין
אישה שמקבלת את הזרע זהו איסור.
אסור לגבר לשכב לישון על הבטן או על הגב ,כיוון שהדבר מחמם וגורם
להוצאת זרע לבטלה .לכן יש לגברים לשכב דווקא על הצד .וצריך לדעת שאם
האדם נהג כשורה והתרחק ככל כוחו מדברים העלולים להביא לזרע לבטלה ,אך
בכל זאת ראה קרי בזמן השינה ,כמובן שזה נחשב לאונס שלא באשמתו.
נשיאת אישה :כל הנשים אסורות על האדם ,וגם אם אותה אישה היא פנויה.
רק לאחר שאדם נושא אישה על ידי חופה וקידושין היא מותרת לו ואז הוא יכול
לקיים יחסי אישות ,וכך לפרות ולרבות בדרך נכונה וכשרה.
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לכן מצווה גדולה על כל אדם לשאת אישה .והדבר עוזר לאדם והופך אותו
לשלם ,שאז הוא יכול לפרות ולרבות בהיתר ,ובנוסף הוא נשמר מאיסורי עריות
ומהוצאת זרע לבטלה .לכן על כל בחור שהגיע לפרקו לשאת אישה מתאימה כמה
שיותר מהר ואין לדחות את זה כלל .וכך גם אנשים מבוגרים ללא אישה ,אפילו
שהיו נשואים בעבר ,יש להם מצווה לשאת אישה אם זה מתאפשר.
טהרת המשפחה :גם לאחר שאדם נושא אישה ,היא מותרת לו רק בזמנים
מסוימים .כאשר האישה בנידה אסור לבעל ולאישה לגעת זה בזו ועליהם לשמור
על הרחקות .לאחר סיום הדימום ,על האישה לעשות בדיקת טהרה ולספור שבעה
ימים נקיים ולבסוף לטבול במקווה טהרה כשר ורק אז היא מותרת שוב לבעלה.
וצריך לדעת שאיסור נידה הוא איסור חמור ביותר שהעונש עליו הוא חס
ושלום כרת .ומובן הדבר שגם כל אישה פנויה היא נידה ,שהרי אינה טובלת
במקווה טהרה כשר .ולצערנו היום נהיה מנהג רע של ערבוב בין גברים ונשים
והדבר הפך להיות כאילו מובן מאליו שגברים נמצאים בקשר עם נשים ללא
נישואין ,ויש אפילו כאלו שגרים ביחד ,והדבר חמור ביותר ומביא קטרוגים גדולים
חס ושלום.
קשר ללא נישואין :הקשר בין איש לאישה הוא רוחני בעיקרו ,וכאשר הדבר
נעשה ללא מסגרת של נישואין ,אז החיבור שנוצר הוא מכוחות הטומאה .והדבר
הופך הרבה יותר חמור כשהאישה אינה טובלת ואז קלקולים גדולים ומלאכי
חבלה חס ושלום נבראים מכך ומקטרגים על האדם .ועל אחת כמה וכמה אם
מדובר על נשים נשואות ,שאי אפשר בכלל לשער את החומרה העצומה של זה.
הגורם העיקרי לכל זה הוא הלחץ מהחברה הרחוקה מתורה ומצוות .שאדם
רוצה להרגיש שייך והוא חושש שאם לא יהיה כמו החברים  ,אז יסתכלו עליו
ככישלון .אבל צריך לדעת שהאדם מזיק לעצמו רבות בכך .שנים לאחר מכן
כאשר ירצה להיות בקשר נישואין אמתי ,אז משהו יהיה חסר .כי כל המקטרגים
שנבראו מאותן עבירות של העבר לא יתנו לו שקט וינסו להזיק בנישואין שלו.
שמירת הבתולים :בוודאי לא לחינם יש לאישה קרום בתולים .שהרי כאשר
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היא מקיימת יחסי אישות בפעם הראשונה ,אותו איש משפיע עליה ומשאיר בה
רושם ,שכך הם נקשרים זו לזה .אלא שהיום הדבר הפך להיות הפקרות של ממש
ונשים רבות פשוט מפקירות את גופן .במקום שיהיה חיבור מיוחד עם הבעל ,אותן
נשים יוצרות חיבור "מיוחד" לכאורה עם מישהו מזדמן לפני כן ,ואז כאשר
החתונה מגיעה ,אז החיבור של הזוג הנשוי פחות טוב משיכול היה להיות.
על פי הזהר הקדוש בפרשת משפטים ,האישה מקבלת רוח שבעלה מכניס בה
בפעם הראשונה ,וזה משפיע ומחבר ביניהם .ומובן הדבר שאף אישה לא הייתה
רוצה לקבל רוח ממישהו שהיא לא נשואה לו .ועל אחת כמה וכמה שברור הדבר
שאותה אישה תצטער על כך לאחר מכן ,שהרי בוודאי שכל אישה הייתה רוצה
להיות מסורה אך ורק לבעלה ובוודאי שכל בעל היה רוצה שאשתו תהיה רק שלו.
יוצא שבאותו רגע אפשר להיסחף בגלל כללי חברה מעוותים ,אבל בזוגיות
האמתית שנמשכת לכל החיים אנו עלולים להצטער על כך מאוד .בגלל חוסר
התאפקות של אותו הרגע אנו מאבדים דברים טובים לכל החיים .ומובן הדבר
שזה מסוג הדברים שלאחר שנעשה ,אז כבר אין אפשרות להחזיר את הגלגל
לאחור .לכן חשוב להיות חזקים ולעשות את הדברים בדרך כשרה וקדושה ,ורק
לאחר הנישואין לקיים יחסי אישות.
אשת איש :הדבר ברור שאיסור אשת איש הוא אחד האיסורים החמורים
ביותר .וצריך לדעת שאישה נשואה שהולכת עם גבר אחר מחריבה את כל חיי
המשפחה שלה .גם אם האישה מעדה "רק" פעם אחת בניאוף עם גבר אחר ,אותה
הפעם אוסרת אותה על בעלה לכל החיים וגם על אותו גבר שהייתה אתו.
יוצא שלאחר מכן בעלה חייב לגרש אותה ואסור להם להישאר ביחד ,וגם
לאותו אחד שנאף איתה אסור לשאת אותה לאישה .ואין הבדל בזה בין אם
האישה נשואה באושר לבין אם היא פרודה מבעלה או בתהליכי גירושין .כל עוד
לא קיבלה גט היא עוברת על איסור חמור וגם אוסרת את עצמה לבעלה ולגבר
האחר שהלכה אתו  .בנוסף ,אם נולדים ילדים מאותו קשר אסור ,הם ממזרים
שאסור להם לבוא בקהל ,וכך בשביל שטות קטנה הורסים את החיים של הילדים.
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והדבר עצוב ביותר שישנן נשים רבות שלא יודעות כלל לאן הן מכניסות את
עצמן .מתוך קלות דעת והצפת רגשות של הרגע הן הולכות עם גבר אחר וחושבות
שזה לא נורא ושלאחר מכן ישקמו את היחסים עם הבעל ,אבל באותו רגע הן
אוסרות את עצמן על הבעל ועל אותו גבר אחר וכך נשארות ללא כלום  .הילדים
גדלים במשפחה מפורקת ולא יציבה כמו יתומים ולאחר מכן כל החיים מצטערים
על כמה דקות של חוסר דעת.
החזרת גרושה :אם איש נתן גט לאשתו ולאחר זמן מה הוא מתחרט ורוצה
לשאת אותה בחזרה לאישה ,הוא יכול להתחתן איתה שוב ויש לו גם מצווה בכך.
אבל אם לאחר שהתגרשה היא התחתנה עם גבר אחר ,אז גם אם התגרשה או
התאלמנה לאחר מכן ,בעלה הראשון כבר לא יכול להחזיר אותה לעולם ואסור
להם להיות ביחד.
חתונה עם גוי :לא כל איש יכול להתחתן עם כל אישה ,כיוון שישנם כאלו
שפסולים לחיתון .לכן אסור ליהודי או יהודיה להתחתן עם גויים .וכל יהודי צריך
לדעת שאם הוא מתחתן עם גויה ,הילדים שייוולדו ממנה הם גויים לכל דבר
ואינם יהודים כלל ,ובכך הוא מוחק את כל ההמשכיות שלו ,מלבד האיסור החמור
שהוא עושה בפני עצמו.
לצערנו יהודיות רבות נופלות בפח של ערבים שמנסים להיות נחמדים אליהן ,
לפנק אותן ולהתייחס אליהן כמו למלכה .ואז אותן יהודיות עוזבות את הכל כדי
להתחתן עם ערבי ולגור בכפר שלו .וברור שהדבר הוא איסור גמור ,אלא שמעבר
לאיסור עצמו ,הדבר ידוע שאותם ערבים שנראו כעדינים ומנומסים ,הופכים את
עורם ומכים את אותה אישה מכות רצח ומתאכזרים אליה בצורה לא נתפסת בלי
טיפת רחמים .עד שחייה הופכים להיות מרים ממוות .לכן חשוב לכל יהודיה
לדעת את הדברים לפני שהיא עושה טעות שתעלה לה ביוקר.
ממזר :ילד שנולד מאחד מאיסורי העריות ,כמו למשל אדם שנאף עם אשת
איש ונולד להם ילד ,או אדם שהיה עם אחת הקרובות האסורות לו ונולד להם
ילד ,אז אותו ילד הוא ממזר ואסור לו להתחתן עם יהודיה .וכן להפך ,אסור
ליהודי להתחתן עם ממזרת .בנוסף ,כל הצאצאים של אותם ממזרים יהיו גם הם
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ממזרים גם לאחר דורות רבים.
לכן צריך לבדוק היטב כאשר באים להתחתן ,ששני בני הזוג כשרים והגיעו
ממשפחות כשרות  .ולכן מוטל על כל אדם לפקוח עיניו לא לעשות שטויות שיעלו
לו ביוקר ויעשו עוול גדול לכל צאצאיו להיות ממזרים ולסבול בשביל רגע של
טיפשות מצדו.
פצוע דכה וכרות שפכה :אסור ליהודיה כשרה להתחתן עם פצוע דכה
(שנפצעו אשכיו ולא יכול להוליד) או כרות שפכה (שנפצע הגיד שמוליך את
הזרע ואינו יכול להוליד) .וכל זה דווקא במי שנפצע ,אבל מי שנולד בצורה כזו
שאינו יכול להוליד או שחלה ולכן לא יכול להוליד לא נכלל בזה ומותר לו
להתחתן.
עם מי מתחתנים פסולי חיתון :אלו שפסולים לחיתון ,כמו ממזר ופצוע דכה,
בוודאי שאינם אשמים בכך ויכולים להגיע לדרגות גבוהות של יראת שמיים  .וכך
גם ההלכה אומרת שממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ .הבעיה
היחידה היא שאינם יכולים להתחתן עם קהל ישראל .אבל אותם שפסולים
יכולים להתחתן זה עם זו ,ובנוסף גם יכולים להתחתן עם גיורת שהתגיירה
כהלכה.
ייבום וחליצה :אישה אלמנה חס ושלום ,שבעלה נפטר ללא ילדים צריכה
להתייבם לאחיו של בעלה המנוח במקרה שיש לו אח .ואם הם לא רוצים
להתחתן זה עם זו ,אז היא צריכה לעשות חליצה .וכל עוד היא לא חלצה או
התייבמה ,אסור לה להתחתן עם אף אחד כאילו שהיא עדיין נשואה  .לכן צריך
לבדוק היטב את המקרים האלו כדי לא להיכשל .ואם היה לבעלה ילד בעת
הפטירה ,או שאם אין לבעלה אח ,אז היא מותרת להינשא ככל אלמנה.
כהן וגרושה :אסור לכהן לשאת גרושה ,חלוצה ,זונה ,חללה וגיורת .חלוצה
היא מי שעברה חליצה ,זונה היא מי שנבעלה לפסולי הקהל כמו גוי או ממזר,
וחללה היא מי שנולדה מנישואי כהן עם פסולת חיתון (כמו כהן עם גרושה או
חלוצה למשל) או מי שנבעלה לחלל (שנולד מנישואי כהן עם פסולת חיתון)  .לכן
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הכוהנים צריכים לשים לב היטב לחפש שידוך רק עם נשים כשרות ,רווקות או
אלמנות בלבד ,בעלות ייחוס מתאים ,שאותן יוכלו לשאת ואיתן יוכלו לחיות
בקדושה.
ריחוק מעריות :מכיוון שאיסורי העריות הם כל כך חמורים ,ובנוסף שם היצר
הרע הוא הגדול ביותר ,לכן יש לעשות גדרות ולסתום את כל הפרצות שעלולות
להביא חס ושלום לתקלות ולהחרבת משפחות .וזה חלק מעניין ההתקדשות,
שכאשר שומרים על ההפרדה בין גברים לנשים ,אז המחנה כולו הופך לקדוש.
לכן יש לשים לב היטב לשלוח את הילדים לבתי ספר נפרדים לבנים ובנות,
לעשות הפרדה מוחלטת בין גברים ונשים בשמחות ואירועים ,להימנע מדיבור
שלא לצורך בין גברים ונשים ולהקפיד ככל שאפשר להתרחק מהעריות בכל דרך
שהיא.
אסור לגבר לעבור בין שתי נשים או ללכת אחרי אישה ברחוב .ובכלל כדאי
לגבר להתרחק ממקומות שבהם מצויות נשים כמו שוק וקניונים ששם קשה מאוד
להקפיד על שמירת העיניים .וצריך לדעת שזהו איסור תורה "לא תתורו" ,ולא
כפי שאנשים חושבים ששמירת העיניים זה סוג של חסידות.
ולפעמים אנשים חושבים לעצמם שהם יודעים לשמור על עצמם ,שזה סתם
חומרות מוגזמות ושהם נמצאים בשליטה ,ואז מכניסים את עצמם לניסיונות
גדולים .אבל צריך לדעת שאדם שמכניס את עצמו בכוונה למקום ניסיון עובר על
איסור בכך ,וגם אם הוא יעמוד בניסיון ,הוא עדיין עבר איסור בכך שהכניס עצמו
למקום לא טוב.
בנוסף ,עלולים לפקוד אותו הרהורים רבים ותמונות שלא יוצאות מהראש .וכל
הנזק הזה הוא גם כשהוא עומד בניסיון ,אבל כולנו יודעים שמשפחות רבות
נהרסו ,וכולם בהתחלה חשבו שהם יעמדו בניסיון עד שהיצר התגבר עליהם .וגם
אם דברים לא מתרחשים ברגע אחד ,כל ניסיון כזה נותן מקום ליצר להתפתח עוד
ועוד עד שיום אחד הוא עלול להתפרץ.
לא ילבש :אסור לגבר ללבוש בגדי נשים וכן אסור לאישה ללבוש בגדי גברים .
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והאיסור הוא לא רק בלבוש בלבד ,אלא שכל הידמות לנשים אסורה לגברים ,כמו
למשל לצבוע שערות לבנות ,לגלח שערות בגוף במקומות שגברים לא מגלחים,
לשים טבעות או עגילים של נשים וכו’ .וכך גם לנשים אסור ללבוש בגדים
המיוחדים לגברים.
ישנן דעות "נאורות" ו"משכילות" שאומרות שהגברים והנשים הם שווים .וכך
מכניסים לצבא נשים ליחידות של לוחמים ורוצים שוויון מוחלט בין כולם .אבל
צריך לדעת שהבריאה עצמה קבעה שאין שוויון ,שהרי המציאות מראה לנו
שנשים הן עדינות יותר ,רגשניות יותר וכו’ .הנשים הן אלו שיולדות ומניקות ואין
לגבר אפשרות לעשות זאת .תנו לילד קטן בית בובות והוא יעשה מלחמה בין
הבובות .תנו לילדה קטנה טנק צעצוע והיא תעשה אתו טיולים לבובות שלה .כי
האופי של בנים ובנות הוא שונה .כך זה מולד ,כך הוא הטבע שלנו וכך זה הכי
בריא.
ואם יהיו כאלו שיאמרו שהדבר לא נכון וכן צריך להיות שוויון ,אז נראה אם
יסכימו לשים את התינוק הקטן שלהם בידי מטפל גבר כפי ששמים בידי מטפלת
בפעוטון .הגננות בגן הן נשים ואף אחד לא ירצה להחליף את המצב בגברים זרים
שיטפלו בילדים שלנו  .אף אחד לא ייקח לילדיו בייביסיטר גבר שהוא לא מכיר.
כי כולם יודעים שלגברים ולנשים תכונות שונות ורחוקות אלו מאלו .לכל אחד יש
את התפקיד והמקום שלו וכל ניסיון לטשטש את המצב רק גורם לפריצות
בקדושת המחנה.
צריך לדעת שאישה שנכנסת לצבא ומתערבבת בין הגברים ,ובעיקר ביחידה
לוחמת ,מביאה על עצמה ועל כל היחידה גדודים של מלאכי חבלה שמחכים
להתנקש בהם חס ושלום .זו פריצות נוראה .חושבים שכך מועילים לצבא ,אבל
רק גורעים ממנו את הסיעתא דשמיא.
הקדוש ברוך הוא אומר לנו בצורה מפורשת בפרשה שכאשר המחנה הוא
קדוש ,אז השם מתהלך בקרב המחנה כדי לשמור עלינו .הוא זה שנלחם בשבילנו,
ועלינו רק מוטל לשמור על קדושת המחנה .לכן עלינו להתרחק מכל דבר רע
ולשמור על קדושת המחנה כך שהשם יתברך ירחם וישמור עלינו ,יצליח דרכנו
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וישפיע לנו שפע גדול מהשמיים.
קדושת הגוף וריחוק מצואה
כאשר אדם לומד ,מתפלל או קורא קריאת שמע ,עליו לעשות זאת מתוך
קדושה ,טהרה ונקיות ככל שאפשר .יש לשמור על מקום נקי וסביבה מתאימה.
לימוד במקום משוקץ :אין ללמוד ,להתפלל או לקרוא קריאת שמע מול צואה,
ערווה או דבר אחר שנוגד את הקדושה .לכן מובן שאסור ללמוד תורה בבית
הכיסא או בכל מקום משוקץ .לפני התפילה והלימוד יש ליטול ידיים ,וכך גם אם
נוגעים ברגליים ,במקומות המכוסים או במקומות המטונפים.
להתרחק מריח רע :צריך לשים לב היטב שכאשר לומדים תורה או מתפללים
לא יהיה דבר המפיץ ריח רע בסביבה .לכן צריך להתרחק מקיא ,צואה ,נבלות,
פחי אשפה ושאר דבר משוקצים .יש לשים לב לא לזרוק חיתולים מלוכלכים
לפחי האשפה בתוך הבית ,כיוון שהם מפיצים ריח רע ואז אסור ללמוד באותו
החדר ולהזכיר דברים שבקדושה כגון ברכות וכדומה .לכן טוב לעשות פח
לחיתולים בחדר השירותים או להתרגל לזרוק לפח מחוץ לבית ,ולא לזרוק
במטבח וכדומה.
להתרחק מערווה :אין לגבר ללמוד או להתפלל מול אישה לא צנועה ,שאז
הדבר נחשב לערווה .כך גם אין ללמוד או להתפלל כשברקע שומעים קול שירה
של אישה שנחשב לערווה וכו’.
לא להתאפק :אין להתפלל או ללמוד כאשר האדם צריך להתפנות .ובכלל לא
טוב להתאפק ,שהדבר מזיק לבריאות ומשקץ את הגוף .הדבר הטוב ביותר הוא
להתרגל להתפנות בכל בוקר לפני התפילה ,וכך לפני כל תפילה או לימוד תורה
לבדוק אם צריך להתפנות או לא ,כך שלא ירגיש פתאום שצריך להתפנות
באמצע התפילה.
אם בכל זאת האדם מרגיש שעליו להתפנות בדחיפות באמצע התפילה ולא
יכול להחזיק עצמו זמן רב ,אז יש מיד לעצור ורק לאחר שיתפנה יוכל להמשיך
את התפילה .אם האדם צריך להתפנות בדחיפות ממש ובכל זאת מתאפק
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ומתפלל ,תפילתו נחשבת לתועבה.
ניקיון יסודי :כאשר האדם נמצא בבית הכיסא ,עליו לנקות עצמו היטב כדי
שיוכל להתפלל וללמוד לאחר מכן .וצריך לדעת שניקוי עם נייר בלבד לא מועיל
בדרך כלל ,אלא שצריך לנקות עם מעט מים .לכן כדאי להתרגל להתנקות גם עם
נייר לח או מגבונים ,ולבדוק היטב שלא נשאר שום לכלוך של צואה .לאחר
שיוצאים מחדר השירותים יש לשטוף היטב את הידיים ,בין מהלכלוך הגשמי ובין
מהטומאה הרוחנית השורה על הידיים במקומות המטונפים .ובכל פעם שיוצאים
מחדר השירותים כדאי לעשות נטילה לסירוגין ,בדומה לנטילת הידיים שעושים
בבוקר (רק בלי לברך על נטילת ידיים).
מתוך ההשתדלות בשמירת קדושת המחנה ,בוודאי שהשם יתברך יתהלך
בקרבנו ויסייע בעדנו וכך נזכה לברכה מרובה והצלחה גדולה ,והכל מתוך נקיות,
קדושה וטהרה.
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רוב הזמן האדם שרוי במצב של חוסר .הוא מרגיש שחסרים לו דברים כדי להצליח
ולהתקדם בחיים וכל עוד הוא לא ישיג את אותם הדברים ,הוא לא יוכל לעשות שום
דבר .כל אחד חושב לעצמו כמה טוב לשאר העולם ,ו"אילו רק היה לי את מה שיש
להרבה אנשים אחרים ,הייתי מאושר והכל היה טוב".
אנחנו מתייחסים לכל מיני טרדות קטנות בתור תירוץ לכך שאנו לא מתקדמים,
ובכך כאילו מקבלים אישור לחוסר ההשתדלות שלנו .לא משנה מה יהיה מצבנו,
תמיד נוכל להגיד שאנו לא חוזרים בתשובה ולא מקיימים מצוות בגלל שחסרים לנו
דברים שונים וזה מונע מאיתנו לעשות זאת .כי אנו צעירים ,כי אנו מבוגרים ,כי חם,
כי קר ,כי אנחנו עסוקים מדי ,כי אין כסף ,כי אנחנו לא בנויים לזה וכו' .נראה לנו
שאנו מאוד רוצים להתקרב ,להתחזק ולהגיע לתכלית החיים שלנו ,אך אין לנו את
הכלים והיכולת לכך מבחינה טכנית ולכן אנו מרגישים שאין אפילו טעם לנסות.
בניגוד לתפיסה שלנו ,התורה מלמדת אותנו את הדברים בצורה שונה לגמרי .פרק
כח' ,פסוק מז' אומר" :לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל".
כלומר דווקא מרוב כל ,מרוב שיש לנו שפע וכל מה שאנו צריכים ,אנו לא עובדים את
השם .השפע תוקע אותנו במקום ולא מאפשר לנו לשאוף ולהתקדם.
יש לנו יותר מדי כלים ויותר מדי יכולת ,עד שאנחנו מתבלבלים ומתמקדים
בדברים הטפלים .כמו אדם שנכנס לסופר לקנות משהו קטן כי הוא רעב ומסיים עם
עגלת קניות מלאה בדברים שהוא כלל לא צריך ובסוף הוא נזכר שדווקא את מה
שרצה הוא שכח לקנות .מתעסקים במותרות ושוכחים את העיקר.
אנחנו צריכים להתמקד במטרה ולחשוב תמיד איך מתקדמים הלאה לכיוונה.
הפסוק הבא מתאר את העונש שמגיע כתוצאה מזה" :ועבדת את אויבך… ברעב

ובצמא ובעירום ובחוסר כל" .וברור הדבר שהעונש נועד להביא את התיקון
לחטא .יוצא מכאן שעצם החוסר ,הוא שמביא להתקדמות הרוחנית שלנו.
דווקא כשהכול טוב ורגוע ,יש כסף בבנק ,אין דאגות והשפע רב ,אנחנו שוכחים
את השם יתברך .כדי לתקן את זה השם מכניס אותנו למצב של לעבוד את
האויבים חס ושלום ,מתוך חוסר עצום ,ואז פתאום התפילות שלנו מגיעות מעומק
הלב ,אז פתאום אנחנו נזכרים שאנו זקוקים לקדוש ברוך הוא ,אז אנחנו מקבלים
על עצמנו מצוות ,אז אנחנו מבינים שעדיין לא הגענו אל המנוחה והנחלה ויש לנו
עוד הרבה לעבוד וזה בעצם מה שנותן לנו את הכוח לפרוץ קדימה.
פתאום אנחנו מבינים כמה היינו יכולים להתקדם כשהיה לנו שפע וחיפשנו
תירוצים .כי כשהיה לנו טוב ,אז בעטנו וזלזלנו ,ועכשיו כשלא טוב אז מבינים את
הטעות העצומה ,כמה יכולנו לקדם את עצמנו ולהישאר עם כל הטוב שהיה לנו.
פעמים רבות אנחנו מרגישים שאי אפשר לעבוד את השם מתוך המצב שלנו
ורק כאשר הדברים ישתנו נוכל להתקדם .אם צריך לתת צדקה ומעשרות ,אנו
מרגישים קושי ומבטיחים לעצמנו שאם נהיה עשירים אז ניתן .אם צריך ללמוד
תורה ,אז נאמר שכשתהיה פרנסה בשפע ולא נצטרך לעבוד ,אז נלמד כל היום.
אם צריך לשמור שבת ,אז נחשוב שכשלא יהיו לנו טרדות שונות ,נוכל לשמור
שבת בכיף .כך נוכל למצוא תירוץ לכל מצווה שניתקל בה.
המציאות מוכיחה שבדיוק ההפך מתרחש .מי שבעיקר מקפיד על צדקה
ומעשרות הם העשירון התחתון ועל פי רוב העשירים מתקשים לתת .למי שיש
פרנסה בשפע שיכול להרשות לעצמו להפסיק לעבוד ,דווקא לו הכי קשה לוותר
על שעות עבודה יקרות בשביל שיעור תורה .הוא מכור לעבודה משעות הבוקר
המוקדמות עד מאוחר בלילה ולא יכול להפסיק לשנייה אחת.
דווקא למי שאין טרדות כלל ,יש נטייה לחלל שבת ולעבור על איסורים שונים
מתוך שעמום וחיפוש ריגושים והרפתקאות .כמו שהגדירו חז"ל" :מרבה נכסים
מרבה דאגה" .ככל שיש לנו שפע רב יותר ,כך אנחנו מגיעים למצב שבו אנו
חושבים שנוכל להסתדר כביכול ללא עזרה מהשם יתברך ומשם הדרך ליפול
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למטה מאוד קצרה .דווקא מתוך הצרות והחוסרים שלנו אנו מצליחים להתקרב
לקדוש ברוך הוא.
המצב שלנו תמיד נראה לנו גרוע ,ואנו מחכים שהוא ישתנה כדי שנוכל
להתחיל לעבוד את השם .אנו מרגישים שכאילו אנו לא מחויבים לעשות שום דבר
כי זה מעבר ליכולתנו ,אז רק ברגע שנקבל את הכלים המתאימים נתחיל לפעול.
אם יהיה לי כך וכך ,אז אעשה כך וכך.
במלים אחרות ,אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שרק בתנאי שהוא ישנה את
המציאות ,אז נוכל לעבוד אותו ,אם המציאות לא תשתנה ,אז אנחנו בשביתה.
אלא שהוא שם אותנו במציאות הזו בדיוק מהסיבה הזו ,כדי שנעבוד אותו בדיוק
מהמקום שלנו .אילו היה רוצה שנעבוד אותו מתוך מצב שונה ,אז הוא היה משנה
את המצב בהתאם .אלא שיש עניין שדווקא מתוך המקום שבו אנו נמצאים ברגע
זה ממש נצליח להתגבר ולעבוד את השם.
אם נרצה שהדברים ישתנו ,אנחנו אלו שיצטרכו לעשות את הצעד הראשון .רק
ברגע שהאדם עושה השתדלות ,נותנים לו סיעתא דשמייא להמשך הדרך .השם
יתברך אומר לנו לפתוח לו פתח כחודו של מחט והוא יפתח לנו כפתחו של
אולם .אנחנו לא צריכים לעשות הרבה ,רק השתדלות קטנה כמו חוד של מחט.
אבל אנחנו צריכים להיות אלו שפותחים תחילה ועושים את הצעד הראשון.
במקום לחכות שפתאום "יבוא לנו מהלב" לשמור שבת ,ללכת בצניעות או
לקיים מצוות שונות ,אנחנו אלו שנביא את זה אל הלב למרות שזה לא נוח ולא
מתאים לנו .לאחר שעשינו את ההשתדלות ,השם ישלח לנו את הכלים
המתאימים כך שנוכל להתקדם עוד ועוד.
ברגע זה ממש יש לנו את כל הכלים הדרושים להצלחה ולהתקדמות שלנו ,לא
מחר ,לא אחרי החגים ,לא בעוד שנתיים ,אלא עכשיו .לא צריך לחכות שהבורא
ייתן לנו מכה שתפיל אותנו חס ושלום כדי שנבין שלפני כן היה לנו טוב והיינו
צריכים לעבוד אותו אז .לא צריך לחכות שנעבוד את האויבים שלנו מחוסר כל
כדי שנזכה להתפלל בכוונה או להתחזק בשמירת המצוות .אפשר לעבוד את

297

מהפרשה לחיינו | פרשת כי תבוא  -השפע מעוור אותנו

הקדוש ברוך הוא מתוך המצב שלנו ,מתוך השפע .אפשר להתאמץ ולהקריב
למען התורה גם כשאנו מרגישים שאנחנו על גג העולם.
אסור לשכוח שהשם יתברך הוא זה שנותן לנו את הכוח וההצלחה והוא גם
יכול לקחת אותה בשנייה אחת .הוא נותן לנו שפע כדי שנוכל לקיים את התורה
בצורה טובה .המטרה היא לקיים את התורה ,בין אם זה מתוך שפע ורוב כל ובין
אם זה מתוך חוסר חס ושלום .אם חס ושלום נשתמש בשפע לצרכים גשמיים
ונוותר על קיום התורה ,הוא יעזור לנו להתקדם ולקיים אותה ולכן ישים אותנו
במצבים לא נעימים שיזכירו לנו שיש לנו תפקיד בעולם כך שנחזור לעבוד אותו.
שנזכה בע"ה לקיים את התורה מתוך שפע רוחני וגשמי ,נכתב ונחתם לשנה
טובה ומבורכת.

פחות השתדלות ויותר אמונה
לכל עניין שנרצה בו ברכה בחיינו ,בין אם זה פרנסה ,זיווג ,הצלחה ,רפואה או
כל סוג של שפע שאנו רוצים לזמן לחיינו ,אנו נזדקק לחיזוק האמונה .לכאורה
הדברים נראים לא קשורים זה לזה ,כי כולם מבינים שיש רוחניות לחוד וגשמיות
לחוד .יש תורה ,אמונה ויראת שמיים מצד אחד ,ויש כסף וחומריות בצד השני.
לכאורה זה לא הולך כלל ביחד .נראה שמי שיצא לעבוד הכי הרבה שעות במקום
הכי רווחי הוא זה שישתכר הכי הרבה .אבל פרשת כי תבוא מראה לנו שזה רחוק
מאוד מכך.
פסוק ב' בפרק כח' אומר כך" :ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך" .המלה
"והשיגוך" מראה לנו שאצל אדם ירא שמיים אמתי ההשתדלות פשוט לא משחקת
תפקיד .לא משנה מה הוא יעשה ולאן הוא יברח ,הברכה תשיג אותו.
אם יש צורך להשתמש במלה "והשיגוך" ,זה אומר שהאדם בורח וצריך להשיג
אותו .אדם ירא שמיים אמתי שבורח מהכבוד ,אז הכבוד רודף אחריו .הוא בורח
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מכסף והכסף רודף אחריו .הוא בורח מיוקרה ,מהצלחה גשמית ,מחומריות והוא
רוצה רק להשפיע לאחרים בלי לקחת כלל שפע לעצמו ,ובכל זאת השפע רודף
אחריו.
להבדיל בין טוב לרע ,המלה "והשיגוך" נאמרת גם בהמשך הפרשה בקשר
לקללות ,כדי שנבין שגם מהן לא ניתן לברוח בדרך של השתדלות גשמית .אפשר
לעשות משחקים בעולם הזה ,אפשר להציג הצגות ,להראות לכולם כמה שאנחנו
מאושרים ,לספר בדיחות ,להתגאות בהצלחה שלנו ולגרום לכולם לקנא ,אבל
כולם יודעים שבפנים הכל רקוב.
כשאין ברכה מצויה חס ושלום ,אז כל העושר וההצלחה שבעולם לא שווים
כלום .זה כמו להיות תקועים על אי בודד עם מיליארדי שקלים .כל הכסף
שבעולם לא שווה כלום אם אי אפשר לנצל אותו לתועלת .זה כמו להיות האדם
המצליח והמפורסם ביותר בעולם ולפחד להסתובב ברחוב כי כולם רוצים להפיל
אותו .זה נראה שיש אנשים רשעים שבכל זאת מבורכים ומצליחים ,אבל במציאות
זו קללה נוראה.
אנשים מקבלים משכורות גבוהות ובלי להרגיש הכל בורח להם בין הידיים.
אנשים משקיעים בדברים לא נכונים ולא מבינים למה הם לא מצליחים להיות
שמחים ומאושרים .אנשים עושים מופעי בידור שמצחיקים אחרים כדי להסתיר
את הדיכאון הגדול שהם עצמם נמצאים בו .אנשים רודפים אחרי עושר והצלחה
ומקבלים חס ושלום קללה .יש להם ארמון במקום בית ,אבל אין להם שנייה אחת
פנויה כדי ליהנות ממנו .יש להם את כל התאוות שבעולם ,אבל שום דבר לא
מצליח לספק אותם .מי שרודף אחרי כל התאוות הגשמיות ,יגלה שלא רק שהוא
מצליח להשיג אותם ,אלא שגם קללות חס ושלום רודפות אותו.
מכאן נבין מדוע המתפלל על חברו נענה תחילה .כי דווקא כאשר עושים דבר
טוב לשם שמיים ,אז השפע רודף אחרינו .אדם שמתפלל להורדת שפע כלשהו
לחברו הופך לצינור שמוביל את אותו שפע .כאשר הוא עצמו הופך לצינור ,הוא
מקבל את אותו השפע עוד לפני שחברו מקבל אותו.
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ומכאן אפשר להבין את עניין השפע הגדול של הצדיקים .שהרי במבט ראשון
אפשר לראות שלצדיקים עצמם אין כלום .הם נראים מבוזים ,עניים ומושפלים.
אבל כל זה נראה מבחוץ ,בזמן שבפנים יש להם הכל.
כי אדם לא באמת צריך רכב מפואר ,אלא הוא זקוק לכלי שיעזור לו להגיע
ממקום למקום .אז יש כאלו שמשקיעים סכומים עצומים ברכב ,ביטוחים וכל
ההוצאות השוטפות ,משקיעים זמן רב בחיפושים ,בקניה ומכירה ובריצות למוסך
ולטיפולים שונים .אבל יש כאלו שאין להם כלל רכב משלהם ,אבל יש להם
אמונה חזקה וכך השם יתברך דואג להם שהם יצליחו להגיע לכל מקום שירצו.
הם נראים עניים ומסכנים ,אבל באמת הם מקבלים את כל מה שנחוץ להם .כמובן
שזה לא רק ברכב ,אלא בכל עניין.
יש אנשים שמשקיעים מאמץ בדרך להשגת המטרה ,ואז הם משקיעים
השתדלות גשמית להשגת כסף לדברים שהם רוצים ,להשגת הצלחה שתביא להם
את המטרה וכך הם משקיעים את כל המאמץ בדרך עצמה אבל שוכחים
מהמטרה.
אדם למשל יכול לחלום על חיי משפחה טובים ומאושרים ,אז הוא יחליט
לעבוד כמה שיותר כדי לחסוך כסף לדירה גדולה ומרווחת שיהיה טוב למשפחה
שלו ,אבל אחרי עשרים שנה הוא יגלה שהוא רק עבד כל היום ולא נהנה
מהמשפחה בכלל .הוא בסכסוך עם אשתו ולא רואה את הילדים שלו מרוב
עבודה .העמיתים בעבודה הפכו להיות במקום המשפחה שלו .מרוב שהוא השקיע
בדרך ,הוא התרחק מהמטרה.
אבל אם אדם משקיע במטרה ודבק בה ,אז הוא יוכל להשיג אותה גם ללא
הדרך הגשמית .כי יש למשל אברכים שמקבלים משכורת אפסית בכולל,
מסתפקים בדירה צנועה וכך הם עובדים את השם בתמימות .אבל הם זוכים לחיי
משפחה מיוחדים ,הם זוכים ללמוד עם בניהם תורה ,הבית שופע בשמחה ואור
עם הרבה ילדים ,בשבת כולם שרים ביחד בשמחה מסביב לשולחן וכו' .הדרך
עצמה היא שונה לגמרי ,אבל את המטרה הם בהחלט משיגים ,וזה השפע האמתי.
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רוב הדברים היום אינם באמת נחוצים לאדם .מרוב פרסומות שראינו ומרוב
הרגלים שרכשנו ,אז כולם חושבים שאי אפשר לחיות אחרת וכל דברי המותרות
הפכו להכרח .אבל כולם יודעים שלמרות הצמצום הרב שהיה פעם ,בכל זאת
אנשים היו מאושרים יותר .למרות כל השפע והראוותנות שיש היום בלי מאמץ,
בכל זאת כולם מרגישים חוסרים עצומים.
לפעמים אנשים יוצאים לנופש כדי להתנתק מכל ההמולה ,להתחבר יותר
לטבע ולהרגיש את הנפש שכבר כמעט שכחו ממנה .אנשים לא באמת נהנים
להיות בתוך מכונית מפוארת תקועים בפקקים בכל בוקר .אף אחד לא אוהב את
הלחצים הגדולים שיש לנו בחיים.
כאשר אדם עוזב את הגשמיות ומתחבר לרוחניות על פי התורה הקדושה ,אז
לא רק שהוא מקבל רוחניות עצומה ,אלא שגם הגשמיות עצמה רודפת אחריו.
אבל זו לא אותה גשמיות שמגיעה בצורה מלוכלכת של תאוות שלא מצליחות
לספק או עושר רב שלא נהנים ממנו .אלא מקבלים את הדברים הגשמיים
שנחוצים לנו באמת.
במקום לקבל הרבה כסף כדי לרכוש דבר מסוים שיביא לנו רגש או חוויה
מסוימים ,אפשר להתפלל להשם יתברך והוא יוכל להביא לנו את אותם רגשות
וחוויות גם ללא הדרך הגשמית .זהו שפע עצום שאנחנו יכולים לקבל ,אבל לא
שפע חיצוני שכולם יראו כמה שאנחנו מאושרים ומצליחים וכולם יקנאו בנו בזמן
שאין בזה שום ממשות ,אלא שפע פנימי ואמתי ,זך ונקי בלי מקטרגים ,קנאה
ולכלוך ,בלי עין הרע וכוחות טומאה .כמו שאפשר להיות שמחים ומאושרים
בשבוע נופש שבו עוזבים את הבית עם כל הרכוש הגשמי ,כך אפשר לחיות חיים
שלמים עם שפע עצום שיספק לנו את כל מה שאנו צריכים ורוצים.
כמובן שזה לא אומר שצריך לשנות את כל החיים שלנו ,להתפטר מהעבודה,
לעזוב את הבית ולברוח מכל השתדלות גשמית .אין שום רע בגשמיות ולהפך,
פעמים רבות יש צורך גדול בגשמיות גם לעבודת השם ,כי אם אין קמח אין תורה.
יש עניין לקחת את החומר ולקדש אותו ולא לחינם מסופר על אבות העולם
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שהיו עשירים מאוד .אברהם ,יצחק ,יעקב ,יוסף ,משה רבינו ,דוד המלך ועוד
רבים .אלא שצריך להגביר את הרוחניות בחיינו ,להוסיף תורה ויראת שמיים,
ולא לוותר על הדברים האלו כדי להשקיע בהשתדלות גשמית .אם הגיע לידינו
כסף זה מצוין .אבל אם צריך לוותר על תורה ויראת שמיים כדי להשיג אותו זה
הופך לקללה.
כאשר אדם משקיע בתורה ואמונה הוא מגיע למעלות גבוהות ומהשמיים
מביאים לו את כל מה שהוא צריך .הוא זוכה לרוחניות ולגשמיות .לעולם הזה
ולעולם הבא .הוא מקבל הכל בצורה הטובה ביותר.
כדאי לכולנו להתחיל להשקיע הרבה יותר ברוחניות ,באמונה ובתפילות,
ולהוריד לאט לאט את השעות הנוספות ששורפות לנו את כל הזמן ולא משאירות
לנו אפילו שעה אחת קטנה להשתתף באיזה שיעור תורה .עם הזמן נוכל להוסיף
עוד ועוד אמונה ופחות השתדלות ,ונזכה לראות במו עינינו את הברכה שממלאת
את חיינו.

מתפללים שהשם יתברך יפקח את עינינו
כל אדם חושב שהוא אובייקטיבי וללא נגיעות אישיות .אף אחד לא רואה את
הנגיעות של עצמו .כשמסתכלים על אחרים כולם יכולים לראות את
הסובייקטיביות והאינטרסים המניעים את קו המחשבה שלהם ,אבל על עצמנו אנו
מסתכלים כנקיים לגמרי.
נראה לנו שאנו יודעים בדיוק מה טוב ומה לא טוב וכיצד צריך לנהוג בכל מצב.
קל לנו לדון את עצמנו לכף זכות גם במקרים חמורים בעוד שאת האחרים הנטייה
היא תמיד לדון לכף חובה .אנחנו מאוד סלחניים ומבינים כלפי עצמנו ומלאים
הקפדה על האחרים.
אם נחשוב על הדברים בהיגיון ,בוודאי שנוכל להבין שזה לא יתכן .רמת המוסר
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של כל אדם היא שונה ,כל אחד מגדיר את ה"מוסר" בצורה שונה לגמרי מהשני.
מעבר לכך גם אם יש הסכמה על עניין מוסרי כלשהו ,בכל זאת אנו יכולים לדון
את עצמנו בצורה אחת ואת האחרים בצורה שונה לגמרי .למשל ,כשאנו ממהרים
ורוצים לעקוף מישהו שנוסע לאט בנתיב שלנו ,אנו צופרים ,עוקפים בכעס
ומתעצבנים עליו שהוא תקוע בנתיב שלנו ,אבל כאשר מישהו צופר לנו ועוקף
אותנו כפי שאנו עשינו קודם ,אנו מתעצבנים עליו וחושבים שהוא לא בסדר .תמיד
נסתכל על הצד שלנו ותמיד נהיה הצודקים .אנו בוחנים את מצבי החיים מתוך
הנגיעות האישיות שלנו ולכן אנו כלל לא אובייקטיביים.
מכאן אפשר להבין דבר שנראה קצת קשה בפרשה .בפרק כט' פסוק ב' כתוב:
"המסות הגדולות אשר ראו עיניך…" ולאחר מכן מובא" :ולא נתן השם
לכם לב לדעת ועיניים לראות…" .צריך לשאול על זה ,אם נאמר
במפורש "אשר ראו עיניך" ,אז כיצד יתכן שהפסוק הבא אומר שהשם
לא נתן עיניים לראות? זה נראה כמו סתירה לכאורה .אז האם בני
ישראל ראו בעיניהם או לא ראו בעיניהם?
אלא שישנם שני סוגים של ראיה ,יש את קליטת הסביבה דרך האישונים
כאותות שמשודרים אל המוח שמייצר תמונה של מה שהולך בחוץ ,וזו הראיה
הגשמית והטכנית .אבל יש עוד סוג של ראיה שהיא ההבנה והפירוש של גושי
הצבע שאנו רואים ,ואת זה כל אחד מפרש בצורה שונה.
תינוק למשל יכול לראות דברים שאנחנו רואים ,אבל הוא יושפע מזה בצורה
שונה לגמרי .הוא יתפוס את כל המציאות בצורה שונה ,למרות שהראיה היא
אותה ראיה .אדם שרואה סכומי כסף גדולים ,דברים יקרים או יפים בעיניו ,משהו
שמזכיר לו אירוע מהעבר וכו’ ,מקבל בנוסף לראיה הגשמית גם רגש ,פירוש
ומשמעות מסוימת .אבל תינוק יכול להסתכל על אותם הדברים בלי להבין דבר.
יוצא מכאן שבני ישראל ראו בעיניהם בצורה טכנית ,אבל הקדוש ברוך הוא
מנע מהם את הראיה העמוקה יותר לפנימיות הדברים ,להבנת עומק העניין .כדי
לראות את מהות הדברים אנו צריכים שהשם יפתח לנו את הראיה.
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כל אחד בטוח שהוא רואה את העולם ומבין את הכל .כששומעים חדשות
למשל ,כל הבעיות של המזרח התיכון נשמעות כמו משחק ילדים שקל לפתור.
חושבים שהם מבינים טוב יותר מכולם מה הולך בעולם כאילו חוו את הדברים
בעצמם .הם לא מבינים שהכול זה פירושים .הם לא אובייקטיביים ,אלא מקבלים
את נקודת המבט של מי שמעביר להם את הדברים ,דרך נקודת המבט של עצמם.
קל לנו מאוד לשפוט אחרים ולתת ביקורת על כולם .קל למאוס בכל מיני
דברים שנראים לא כל כך נוחים או לא מסתדרים לנו טוב .קל לבעוט באחרים
ולדאוג לאינטרסים שלנו כאשר אנו רואים את עצמנו בתור האנשים החשובים
ביותר בעולם .קל להתרחק מהיהדות ולמאוס באנשים יראי שמיים ,כשזה מה
שהעיניים שלנו רואות דרך הסביבה הרחוקה מתורה ומצוות שאנו נמצאים בה.
כל זה קל מאוד כי זה כלל לא דורש מאמץ ,אנו רק קולטים גושי צבע דרך
העיניים עם פירושים של אחרים למה שאנו רואים בלי לאמץ את המחשבה .ראיה
טכנית בלבד שגם בהמה יכולה לראות.
אבל אם נבחר לנסות לראות את האמת ולפרש את המציאות בצורה נכונה,
נזדקק לעיניים איכותיות יותר שיכולות לראות דברים מהותיים יותר .עיניים
שחודרות אל הרוחניות ומסוגלות להבין איך לפתור בעיות בשורש ובמהות.
עיניים שמסוגלות לראות את הנולד וכיצד לתקן את הנפש הפנימית שלנו או של
אחרים .עיניים שמבינות את עומק הדברים ומגלות מה יש מאחורי אותם גושי
צבע של המציאות .עיניים שרואות את התמונה הגדולה של המציאות המורכבת
מהמון פרטים ,מלאכים ואנרגיות שונות שעיניים פשוטות כמו שלנו כלל לא
יכולות לראות.
אי אפשר להגיע לתובנות בעזרת מה שאנו רואים .במיוחד היום שאפשר
לערוך תמונות במחשב ,ליצור סרטים לא מציאותיים ולתעתע באנשים בצורה
פשוטה מאוד ,קשה מאוד לסמוך על העיניים בלי שום חקירות .עיניים זה לא
מספיק כדי לראות ,אלא צריך לקבל עיניים שבאמת רואות.
כדי לראות את הדברים כפי שהם במציאות ,אנו צריכים הרבה עבודה עצמית.
צריך להסיר את כל הלכלוך שמסתיר לנו את האמת ,להסיר את הקליפות
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והתאוות שמסנוורות אותנו ומעוותות את התמונה ,ליישר את המידות שלנו
שמעקמות לנו את העולם ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיפקח לנו את העיניים.
בלי עיניים לראות ,אנו יכולים אמנם לראות הרבה דברים ,אבל הכל שקרים
והבלים .את התמונה האמתית אפשר לראות ולהבין רק כאשר השם יתברך
מחליט לתת לנו עיניים אמתיות ואיכותיות ,ולא כאלו שרואות מה שבא להן
לראות או מה שהסביבה מתכנתת אותן לראות.
השם יזכה אותנו לראות את המציאות המופלאה שנמצאת מול עינינו ויביא לנו
את הגאולה השלמה שתיפקח את העיניים לכולנו.

עם עליון על כל הגויים
בפרשת כי תבוא מוזכר כמה פעמים עניין העליונות של עם ישראל על הגויים.
אלא שבמציאות אפשר להיווכח שעל פני השטח זה לא נראה כך .עם ישראל עבר
השפלות רבות ורדיפות ויש הרבה עמים שנראים חזקים מאיתנו וגויים שנראים
לכאורה הרבה יותר מוצלחים מאיתנו .אז צריך לשאול באיזה אופן נכנס עניין
העליונות שלנו?
הפרשה מזכירה לנו שאם נלך בדרך השם אז כל עמי הארץ יראו כי שם השם
נקרא עלינו וייראו ממנו .ובעצם זה מה שעושה את ההבדל הגדול .שאם שם השם
נקרא עלינו ,אז זה יביא ליראה בקרב הגויים .אבל אם לא ,אז ממילא אף אחד לא
יתיירא.
ואמנם במובן מסוים שם השם נקרא על כל יהודי ,וגם הרחוק ביותר שכלל לא
מזוהה בתור יהודי .אבל כל זה בהסתר פנים גדול ,ולכן לא שמים לב לכך .אבל
ככל שמשקיעים בזה יותר ,שמבליטים את הדבר ונותנים גילוי לכך ששם השם
נקרא עלינו ,אז ממילא זה הופך להיות חזק יותר ומגולה יותר.
וכאשר יש גילוי לדבר ,אז כולם מקבלים יראה .זה כמו לראות מלך גדול עם
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בגדי מלכות וגינוני מלכות ,שכולם יראים ממנו .אבל אם המלך יתלבש בבגדים
פשוטים ויסתובב כמו אדם פשוט בין כולם ,אז אנשים לא ירגישו יראה.
ישנם מקרים רבים שגויים מאומות העולם נפגשים עם רבנים גדולים וחשים
יראה גדולה .כאשר לאדם יש יראת שמיים אמתית אז כולם יראים ממנו .אפילו
בעלי חיים מזיקים יפחדו מאותו אדם ששם השם נקרא עליו .יש הרבה סיפורים
על צדיקים שהושלכו לגוב האריות ויצאו ללא פגע .האריות הם אלו שפוחדים
מהם.
ידוע שכאשר עוברים ליד כלב ישנן שתי אפשרויות .אפשר לפחד ולברוח לצד
השני של הרחוב ,ואז הכלב מריח את הפחד שלנו ועלול לרדוף אחרינו .אך
אפשר להתמלא בביטחון ואז אותו כלב הוא שיפחד מאיתנו .צריך לדעת שכך זה
גם עובד עם אומות העולם .כאשר אנחנו מראים סימני פחד ,רפיון בעבודת השם
ותחושה של השפלה ,אז קרוב לוודאי שהם ינצלו את זה כדי לרדוף אותנו
ולהשפיל אותנו עוד יורת .אבל אם נתחזק בביטחון מלא שהשם יתברך איתנו
ושאנחנו עם עליון ,אז גם הם יחשבו כך ואז יראו מפנינו ויכבדו אותנו.
כאשר אנו מרגישים שווים לגויים ,אז בוודאי שהם לא ירגישו יראה כלפינו.
תארו לכם שהמלך מסתובב ברחוב עם פשוטי העם .הוא משתכר באיזה מועדון
עם חברים ועושה שטויות .הוא לובש בגדי רחוב והופך להיות חבר של כולם .כך
במשך שנים הוא נהפך לאדם פשוט מהרחוב .כעת לאף אחד לא תהיה יראה
מאותו מלך ,כי כולם מתייחסים אליו כאדם פשוט.
תארו לכם שכעת המלך יחליט לחוקק איזה חוק חדש במדינה או ידרוש כל
מיני דברים מהעם .כולם יצחקו עליו ויבוזו לו .אם הוא ינסה לשלוט עליהם הם
יכעסו עליו ויחשבו שהוא סתם מתנשא עליהם .הרי רק אתמול הוא היה חבר
שלהם וצחק איתם .הוא היה שווה להם .אז איך עכשיו הוא יקבע להם מה לעשות
או יעניש אותם? מי הוא בכלל?
צריך לדעת שלארמון המלוכה יש תפקיד .ראשי העם צריכים להיראות
מכובדים ,להתנהג בצורה ראויה ולא להתערבב עם העם .אסור להם לחשוב שהם
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שווים לכולם ,כי אז ידרכו עליהם ואף אחד לא יקשיב להם .איך יכבדו אותם אם
הם לא מכבדים את עצמם?
וצריך לדעת שאם מזלזלים בראשי העם ,אז כל העם בסכנה .אם אנשים מבזים
את ארמון המלוכה אז גם הם עצמם מפסידים מזה .יש כאלו שחושבים שאם הם
ינמיכו את הרמה שלהם וקצת יזלזלו בעצמם ,אז יאהבו אותם יותר .כי אז ירגישו
שהם חברים ,שהם שווים .אבל כשאדם מחפש מנהיג הוא רוצה מישהו טוב יותר
ממנו .אדם מוכן לקבל מרות מאחרים ,אבל רק כאשר הוא מבין שיש לאותם
אחרים חשיבות.
רוב האנשים מכבדים את הוריהם ,והם לא מרגישים נחותים בגלל זה .אלא
אדרבה ,הם רוצים לכבד את הוריהם וזה אפילו נותן להם חוזק וביטחון .אדם
מכבד את המנהלים שלו ,את ראשי העם ,את העשירים ,את החשובים ,את
הרבנים ואת כל מי שהוא מרגיש שראוי לכבד .אבל אם יבוא מישהו שווה לו
וידרוש שיכבדו אותו ,אז יהיה קשה לכבד ולקבל יראה מהאדם .כי אף אחד לא
מתיירא מחברו.
יש הרבה הורים ומורים שלא יודעים את הסוד הזה ומחפשים שוויון .מחפשים
להיות חברים של הילד .אבל אחר כך לא מבינים איך זה שהילד לא שומע להם
ועושה מה שבא לו בלי חשבון .זה כמו חבר מהעבודה שפתאום קיבל קידום והפך
להיות המנהל שלנו .איך יכול להיות שאותו אדם ששווה לנו יעז להגיד לנו מה
לעשות? אי אפשר להיות שווים ובכל זאת לקבוע לאחרים.
רק כאשר אנחנו עליונים אז יש לנו את הכוח להשפיע על אחרים והם חשים
יראה כלפינו .ואז לא רק שזה טוב בשבילנו ,אלא שגם בשבילם זה טוב .כאשר
המלך מבצע את תפקידו כראוי זה טוב לעם .העם רוצה מלך שינהיג אותו ושיוכלו
לסמוך עליו .בלי מנהיג איכותי העם לא יכול להתנהל כראוי.
ועל פי זה נבין את עליונותנו על הגויים .שמצד אחד ,בדרך הטבע ובמבט שטחי
אפשר לראות שכל בני האדם שווים .אין הבדל בין אדם כזה או אחר ,ולכן כאשר
אנו מתנהגים בדרך הטבע ובשטחיות כמו כולם ,אז אין לנו שום עליונות .אבל
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מהצד הרוחני ,יהודי הוא לא כמו גוי .כי ליהודי ניתנה נשמה אלוקית ,ניתנה תורה
קדושה ,ניתן כוח להפוך את כל העולם לאלוקות .אז אם היהודי יבחר לקדש את
עצמו ולתת גילוי לאלוקות שבו ,אז ממילא שם השם ייקרא עליו וכולם יתייראו.
מי אמר שאנחנו טובים יותר?
וצריך לשאול מדוע בכלל להרגיש עליונים על הגויים? מה מיוחד בנו שאנחנו
יותר מהם? למה אין שוויון בין בני האדם? לכאורה זה נשמע כמו התנשאות
להרגיש שאנו טובים יותר מאחרים.
אלא שבאמת מבחינה חיצונית אנו דומים .אבל בפנימיות אנחנו שונים
לחלוטין .נשמה של יהודי ונשמה של גוי לקוחות ממקומות שונים לגמרי .ליהודי
יש חיבור רוחני לעולמות עליונים ,הגוי לא יכול בכלל להבין את זה .הוא יכול
לחפש רוחניות על ידי טומאה ,כמו בלעם וכמו מכשפים למיניהם .אבל להתחבר
לשורשים עליונים וקדושים הגוי לא יכול להגיע והוא אפילו לא יכול לתפוס .לכן
יש חכמה בגויים ,אבל תורה אין ,כי אין להם את האפשרות לתפוס את זה בכלל.
לאנשים רבים יש סלידה מלחשוב שהם טובים יותר מאחרים .כאילו שזה הופך
אותם למתנשאים ושחצנים .אנחנו מרגישים צורך באיזו אפליה מתקנת שתהפוך
את כולם לשווים .אבל צריך להכיר במציאות ,לכל אחד יש תפקיד משלו .יש
אחד שיודע לצייר ,אחד אחר ששר נפלא ,אחר בעל ידי זהב שבונה כל מה
שאפשר ,יש הורים ויש ילדים ,יש גברים ויש נשים .כל אדם הוא שונה ויש לו
ייחודיות משלו.
אף אחת למשל לא תסכים לשים את התינוק שלה אצל מטפל גבר .לא משנה
כמה שהיא תילחם על שוויון זכויות לאישה ,בסופו של דבר את התינוק שלה היא
תפקיד רק אצל מטפלת .באותה מידה אסור לנשים להיות לוחמות בצבא כי זה
מקום לגברים .כי לגברים תכונות מסוימות ולנשים תכונות אחרות .העולם הוא
לא שווה.
החיילים מוכרחים להקשיב למה שהמפקד שלהם אומר גם אם הוא בגיל
שלהם ,פשוט כי הוא המפקד .אם הם לא יקשיבו ,הצבא לא יוכל לתפקד .הג'וקים
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נחותים מאיתנו ואם הם ייכנסו אלינו הביתה סופם להימעך על ידי נעל ,וזה לא
משנה גם אם לפני רגע חזרנו מהפגנה למען זכויות החיות .כי לכל אחד יש את
המקום שלו .אפשר להתווכח עם זה כמה שרוצים אבל זו המציאות.
אם כולם היו שווים בעולם הוא היה נחרב .כי אף אחד לא היה מכבד אף אחד
אחר ,לא הייתה יראה ,לא היו חוקים וכל אחד היה עושה ככל העולה על רוחו.
כל אחד מוכרח לקיים את התפקיד שלו כראוי ,ואז כאשר כל אחד הוא בורג שונה
במערכת ,אז היא יכולה לתפקד.
עם ישראל נבחר להאיר את העולם" .והשם האמירך היום להיות לו לעם
סגולה… ולתתך עליון על כל הגויים… להיותך עם קדוש…" (דברים כו' ,פסוקים
יח'-יט') .התפקיד שלנו זה להביא טוב ושפע לעולם מתוך עבודת השם שלנו.
אנחנו המתווכים בין העולמות העליונים לבין עולם העשייה החומרי .אם לא
נעשה את התפקיד ונתנהג כמו הגויים מתוך מחשבה שאנחנו זהים ,אז לא יהיה
מי שיעשה את התפקיד שלנו ויהיה נתק בין העולם העליון לעולם הזה.
אם היה רגע אחד שבו אף אחד מישראל לא לומד תורה ,כל העולם היה נחרב.
מוכרחים לעשות את התפקיד ואסור להפסיק לרגע .כל העולם פועל על פי טבע,
אבל עם ישראל יכול לשנות את המציאות לחלוטין כי הוא מעל הטבע .עם
ישראל הוא שקובע את הטבע שכל העולם יחייה על פיו.
כאשר עם ישראל הולך בדרך השם אנחנו מביאים שפע לכל העולם .לכן לא
פלא שכאשר אנחנו לא הולכים בדרך השם ,אז כל העולם שונא אותנו ורודף
אותנו .הרי אנחנו לא מקיימים את תפקידנו כראוי ואז כל העולם נמצא בדין
ובצמצום.
זה כמו שראש הממשלה יעזוב את המשרד שלו וילך כל היום לשבת בבתי
קפה ,או שבמקום לקבל החלטה על גורל המדינה הוא יחליט לעבוד במוסך .זו
שערורייה! הרי ההחלטות שלו משפיעות על כל המדינה ומוטלת עליו אחריות
לדאוג לצרכים שלה.
הוא יכול לחשוב לעצמו שהוא עושה טוב ,שהוא שומר על צניעות ורוצה לחוש
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בצער העם ,אבל באמת הוא עושה גרוע .כולם ישנאו אותו בסוף ויפילו אותו .מי
ביקש ממנו להיות כמו כולם? מביאים לו משרד ומשכורת שמנה כדי לקבל
החלטות חשובות ולא כדי לעשות את מה שכולם עושים .כך גם מוטלת עלינו
האחריות לדאוג לצרכים של כל העולם ולכן אסור לנו להקל ראש.
יהודי לא יכול להתנהג כמו גוי ,כי אם הוא עושה זאת ,זה כמו רופא באמצע
ניתוח חשוב שמחליט שהוא רוצה שיהיה שוויון בינו לבין האחיות בבית החולים
ואז הוא עושה את התפקיד שלהן .אבל מי יהיה המנתח?
מוטלת עלינו אחריות עצומה .יש לנו תפקיד חשוב שאותו אנחנו מוכרחים
לבצע .אי אפשר להזניח את הכל ולומר שאנחנו הולכים להיות אנשים פשוטים
כמו הגויים .לכל אחד יש את הכישרונות והתכונות המיוחדות לו לביצוע התפקיד
שעליו לבצע .לכל יהודי ניתנו תכונות מיוחדות שאין לאומות העולם שמאפשרות
לו לבצע את תפקידו בצורה הטובה ביותר.
עם ישראל הוא העם הנבחר ,אבל בכל זאת אפשר למצוא לא מעט יהודים
שחיים כמו גויים .תולים פוסטרים של זמרים או שחקנים גויים מתוך רגשות
הערצה ,מתלבשים כמוהם ,מתפעלים מהחכמה שלהם ,לומדים את התרבויות
שלהם ,מתחתנים בנישואים אזרחיים ,נזרקים לשנה במזרח ומרותקים לטלוויזיה
שמביאה להם את כל התרבות הנוצרית ישירות לסלון .כל זה רק מרחיק אותנו
מהתפקיד ורק גורם לנו לשפל.
ואז אותם יהודים מתפלאים מדוע מבזים אותם .מדוע הם נחותים .מדוע הגויים
שונאים אותם .אלא שזה לא מפליא כלל .כי אם אותם יהודים מנסים לאמץ את
תרבות הגויים ,אז זה אומר שהם נחותים מהם .הרי מי שנחות הוא זה שמנסה
לחקות את מי שמעליו .אז מדוע שהגויים יתייראו מהם? מדוע שיכבדו אותם?
אנחנו מוכרחים לדבוק בתפקיד ולא להתעלם מהמטרה .אנחנו צריכים להיות
עליונים על הגויים וכך נביא שלמות גם לנו וגם להם כמו בימי שלמה המלך .השם
יתברך יזכה אותנו לבצע את תפקידנו כראוי ,להביא אור לעולם ולהוריד שפע
עצום.
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מכות וחוליים נאמנים
פרשת כי תבוא מתארת המון קללות שחס ושלום עלולות להגיע אם עם ישראל
לא ישמעו בקול השם יתברך .בין הקללות אפשר למצוא את התיאור "מכות
גדולות ונאמנות וחוליים רעים ונאמנים" (דברים כח׳ ,פסוק נט׳).
ולכאורה זה נראה כמו תיאורים הפוכים שסותרים זה את זה .מכות גדולות
מצד אחד אבל נאמנות מצד שני .כך גם חוליים רעים מצד אחד ,אבל נאמנים מצד
שני .אז צריך להבין יותר לעומק כיצד התיאורים מסתדרים זה עם זה ,מה בכלל
עניין הנאמנות כאן ולמה כל כך חשוב לדעת את זה?
הגמרא במסכת עבודה זרה דף נה .מסבירה שהם נאמנים בשליחותן .נכון
שאמנם הם רעים ואנו רוצים להתרחק מהם ככל שאפשר ,אבל בסופו של דבר
צריך להבין שאותם ייסורים וחוליים מבצעים שליחות מסוימת .הם לא מגיעים
סתם להציק לנו ,אלא רוצים להביא אותנו למקום מסוים ,לתפיסה מסוימת,
לתוצאה כלשהי .אותם ייסורים נאמנים בשליחות שלהם ודואגים לקיים את
תפקידם.
אם הדבר היה תלוי בנו ,אז בוודאי היינו מרחיקים את כל הייסורים והחוליים
מאיתנו .אבל במצב כזה לא היינו יכולים להתקדם לשום מקום .לא היינו מגיעים
להשגות גבוהות ,ספק אם היינו מחזיקים את האמונה שלנו ועל אחת כמה וכמה
שלא היינו מתקדמים ביראת שמיים.
הרי בשביל מה בכלל להתאמץ אם גם ככה הכל יהיה טוב ללא ייסורים? למה
להשקיע לשנות את הדרך אם אנו מרגישים שהדרך שלנו טובה כפי שהיא? למה
לעשות השתדלות לקיים מצוות אם אנו מרגישים שטוב לנו גם בלעדיהן?
תארו לכם שזוג הורים צעיר מחליטים לגדל את ילדיהם ללא עונשים ,צער או
ייסורים .הם מצמידים להם משרתים צמודים וכעת כל דבר שהילדים רוצים מגיע
ישירות אליהם ללא כל מאמץ .אותם ילדים בוודאי לא יבחרו ללכת ללמוד או
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להכין שיעורי בית .הם גם בוודאי לא יבחרו לאכול ארוחת צהריים מזינה .כך גם
אפשר לשכוח מלהחדיר להם ערכים או מוסר.
אותם ילדים יהפכו להיות בהמות חסרות רסן שירמסו את כולם מתוך מחשבה
שמגיע להם הכל .הם יהיו חסרי השכלה וחסרי חינוך .מעבר לזה הם יהיו מסכנים
שלא יודעים להתמודד עם העולם וכל דבר קטן ייראה להם מסובך ,שהרי התפנקו
והתרגלו שהכול בא להם בקלות.
לכאורה זה נראה שאותם ייסורים באים לרעתנו ולכן אנו מואסים בהם .אבל
צריך לדעת שאותם ייסורים וחוליים מבצעים שליחות חשובה .אותה שליחות
יכולה לזכות אותנו להגיע להשגות ולבנות בית ענקי שישרת אותנו לחיי נצח.
אותה שליחות יכולה להביא אותנו לבחור בטוב וכך להידבק בקדוש ברוך הוא
ולהתעלות גבוה יותר ממלאכים .אותה שליחות גורמת לנו לחוות דברים
שמפתחים את האישיות שלנו ונותנים לנשמה שלנו לצמוח.
אותה שליחות היא החינוך שאנו עוברים בעולם הזה ,כמו אותם הורים
שמחנכים את ילדיהם ונותנים להם קצת עונשים וייסורים במידה מתאימה ,כך
שיוכלו להתפתח ולהגיע למקומות הרבה יותר טובים ונעלים.
מובן לכולם שהטוב ביותר הוא לבחור בטוב ללא אותם ייסורים .אם הילד
רוצה ללכת ללמוד מעצמו ,אוהב לאכול דברים בריאים ושמח ומאושר להקשיב
להוריו מרצונו החופשי ובלי אילוצים ,אז אין שום צורך בייסורים .אלא שאם הוא
בוחר לעשות דברים שאינם טובים בשבילו ,אז הטוב ביותר בשבילו הוא לספוג
כעת מעט ייסורים כדי שיחזירו אותו לדרך הטובה.
יוצא שהייסורים הם בוודאי לא העדיפות הראשונה שלנו ,שהמצב המועדף הוא
ללכת בדרך השם מרצוננו .אלא שאם כבר הגענו למצב בו הולכים בדרך לא
טובה ,אז הייסורים באים לתקן ולעזור לנו ובסופו של דבר הם מועילים .כי עדיף
לספוג ייסורים שיחזירו אותנו למוטב ויזככו אותנו ,מאשר שנלך בדרך מהנה
עשויה מזהב כדי חס ושלום להיאבד מהעולם.
לכן דווקא בשיא הקללות שמגיעות בפרשת כי תבוא ,דווקא כאשר אנו רוצים
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לדלג ולעבור הלאה לדברים טובים יותר ,דווקא כשנראה שהקדוש ברוך הוא
מתרחק מאיתנו וכאילו חס ושלום כאילו רוצה ברעתנו ,דווקא אז הפסוק מסביר
לנו שאותם ייסורים וחוליים הם נאמנים .הם לא באים לייסר אותנו לחינם ,אלא
יש מטרה .הם באים לתועלת ,לטובתנו האישית.
השם יתברך יזכה אותנו לבחור בטוב מעצמנו ולהתחבר אליו כך שלא נצטרך
את הייסורים כיוון שנצליח להתעלות ולהגיע אל המטרה בלעדיהם.
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פרשת ניצבים
לבחור בטוב מתוך חיבור פשוט לנשמה
לפעמים קורה ,ובמיוחד בימים האלו של הסליחות והתשובה ,שאדם מקבל חשק
להתקדם ,לעשות תשובה ולהתחזק בעבודת השם .אבל אז נראה לו פתאום שאין לו
שום סיכוי .כי לפי התנאים מסביב ואיך שהדברים נראים כעת ,זה נראה שאין לו
אפשרות להתקדם ולעשות תשובה.
הכל נראה מסובך ולא ברור .בלבולים ושאלות מציפים אותו .הדברים קשים
וכמעט בלתי אפשריים וכאילו שכל הסימנים מייאשים .נראה שהכול הולך נגד הרצון
הטהור שלו להתקרב להשם וכאילו שעושים את הכל כדי למנוע ממנו את זה .אז למה
הכל כל כך קשה ואיך בכלל מצפים ממנו להתקדם בצורה שכזו?
אבל מי שיתבונן מעט בדברים יבין שכל זה תהליך טבעי ומובן .שהרי הרצון לעשות
תשובה מגיע מתוך סוג של הארה רוחנית .מעין ניצוץ שמעורר את החיבור לנשמה
שבתוכנו .ואז הדבר מלווה באופן טבעי בהתלהבות גדולה ,שהאדם רוצה להגיע
להשגות גבוהות ועומקים גדולים ברגע .הוא צמא לקרבת השם.
ואז ברגע שהיצר הרע והקליפות רואים את אותה התלהטות לעבודת השם ,הם
בוודאי לא יכולים לעמוד בצד ולשתוק .מיד הם מגיעים בכל הכוח כדי לשים חסימות
ולמנוע את כל הטוב והשפע העצומים שאותו אדם יכול לזכות אליהם .הם יעשו הכל
כדי לקרר את ההתלהבות ולייאש את האדם כדי להרחיק אותו מכל הטוב.
ואז האדם מסתכל על המצב שלו ומתייאש ומבין שאין לו סיכוי .כי הוא בוחן אם
באמת יש באפשרותו לעשות תשובה ואז היצר מנצל את ההזדמנות להכניס לו
מחשבות גרועות לייאש אותו .הוא מסתכל על כל הפרטים המרובים והמסובכים
שכוללת החזרה בתשובה וחושב לעצמו שזה בלתי אפשרי .הוא חושב לעצמו שהוא
צעיר מדי או מבוגר מדי ,טיפש מדי ,חסר כוח ויכולת ,בעל אופי לא מתאים ,בתוך

סביבה מגבילה ועוד שלל תירוצים מזדמנים.
הוא מתחיל לערוך חישובים ,שאם כעת הוא מצליח ללמוד כמה מלים של
גמרא בשבוע בקושי ,אז יוצא שרק בעוד שלוש מאות שנה הוא יוכל לסיים את
הש"ס .הוא בוחן את כל העבירות שעשה ומבין שאין לו תקנה .הוא רואה
שהמשפחה מתנגדת והחברים יצחקו ,אז חושב שאין טעם לנסות .כך הוא בודק
את כל התנאים ורואה שזה בלתי אפשרי במצב שלו .ואולי יחכה לזמן שזה יהיה
אפשרי יותר.
אבל מובן הדבר שאם לא עכשיו ,אז אימתי? שהרי תמיד יהיה תירוצים .גם אם
נחכה שכל המניעות יוסרו מעלינו ,תמיד יגיעו מניעות חדשות .מוכרחים להתגבר
על הקשיים ולעשות את הצעד הראשון ,ורק אז לאט לאט נוכל להגיע אל
המטרה .השאלה הנשאלת היא רק כיצד לעשות את זה? כיצד להתגבר על
המניעות והקשיים?
פרשת ניצבים מלמדת אותנו את העניין הזה ,איך לסלק את המעכבים
ולהתקדם אל עבר המטרה .התורה הקדושה אומרת לנו (דברים ל ,פסוקים יא –
יד) שהמצווה הזו לא "נפלאת היא"“ ,לא רחוקה היא"“ ,לא בשמים היא" ו“לא
מעבר לים היא"“ ,כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".
ובאמת כשאדם מסתכל על כל ההשגות העצומות שהוא רוצה להשיג ,אז
בוודאי שיקבל חלישות הדעת .כשהוא מסתכל על כל מה שמצפים ממנו ועל
הנקודה הרחוקה שהוא כלל לא מכיר שאליה לכאורה הוא צריך להגיע ,אז הוא
נחלש ומתייאש .הוא מסתכל על המקום בו הוא נמצא ועל המקום אליו הוא צריך
להגיע ומבין שהמרחק אדיר ואין לזה סיכוי.
לכן אמרו חז"ל תפסת מרובה לא תפסת ,תפסת מועט תפסת .שכמעט בלתי
אפשרי להשיג את הכל ברגע ואם ננסה ,הכל עלול להתפספס בין הידיים .בנוסף
הם לימדו אותנו בפרקי אבות שלא עלינו המלאכה לגמור ואין אנו רשאים
להתבטל ממנה .לא מצפים מאיתנו שנגיע לאותה נקודה רחוקה ,אבל מצפים
מאיתנו לעשות את הצעד הראשון לכיוונה.
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ואפשר להמשיל את זה לתינוק קטן שמלמדים אותו לזחול ,ללכת או לדבר
וכו’ .שאף אחד לא מכריח אותו לדעת הכל ברגע ,אף אחד לא לוחץ אותו לקרוא
בצורה שוטפת או לעשות תרגילי ספורט מסובכים .הוא לא צריך להילחץ או
לעשות חישובים כמה יספיק בחיים שלו ,אלא כעת עליו פשוט לעשות את הצעד
הנוכחי ולהתקדם מעט לשלב הבא.
כל ילד עושה את ההשתדלות שלו ,מתקדם צעד אחר צעד ,מאוחר יותר הוא
גדל ולאט לאט לומד לגלות את הכישורים שלו ,הוא מתנסה בדברים ורואה לאן
מכוונים אותו משמיים וכו’ .כששואלים ילד מה הוא רוצה להיות כשיהיה גדול,
הוא עונה דברים שאין לו שום חיבור אליהם .כשהוא גדל הוא מבין לרוב שזה
כלל לא מה שהוא באמת רוצה .רק אחרי שעוברים שלבים שונים במסע של
החיים ,אז לאט לאט מתגלה הנפש ואפשר לכוון את המקום אליו רוצים להגיע.
אבל תארו לכם בצורה דמיונית ,שיבוא הילד הקטן ויאמר שהוא לא רוצה
ללמוד ללכת ,כי בכל אופן אין לו כבר סיכוי להיות שחקן כדורסל מקצועי .וכי
מישהו ביקש ממך להיות שחקן כדורסל? מי אמר שזוהי המטרה? וגם מי אמר
שזה בלתי אפשרי? כל מה שצריך זה לעשות את השלב הנוכחי .ללמוד ללכת.
אחר כך זה יוביל לעוד שלב ועוד שלב ,ומי יודע מה השם יתברך מתכנן לו
להמשך.
כאשר אדם מנסה להשיג דבר קטן ,זה קל לו .לסיים את הש"ס זה נראה בלתי
אפשרי ,אבל ללמוד שורה אחת בגמרא זה כבר דבר שאפשר להשיג .לכן הפסוק
מדבר על "המצוה הזו" .אל תסתכל על כל המצוות האפשריות ועל כל הקשיים
בהמשך ,כרגע את המצווה המסוימת הזו אפשר לקיים בנקל ,אז תעשה אותה.
לאחר שאדם משתדל במצווה ,אז ממילא מצווה גוררת מצווה וכך אדם זוכה
לעוד המון מצוות נוספות .שורה ועוד שורה עד שהוא מסיים מסכתות שלמות.
הוא משתדל בכל פעם קצת ,ובלי לשים לב הוא מגיע למקומות רחוקים .כמעט
כל מצווה שניצבת לפנינו בפני עצמה היא קלה ופשוטה לביצוע .הבעיה היא
שאדם נכנס ללחץ ,שזה נראה מחייב ומה יהיה בהמשך ומה ההשלכות וכו׳ .זה
מלחיץ אותו ,שכאילו עכשיו הוא אדם אחר ,שהוא צריך להיות אחראי יותר וכו’.
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אבל רק צריך להירגע ולקיים בכיף את המצווה שהזדמנה לידינו .ואז עוד אחת
ועוד אחת.
זה כמו שאדם הולך במשך היום ,מטייל קצת בחוץ ,הולך בתוך הבית בין
החדרים וכו׳ .ואם אותו אדם היה מודד את המרחק שהלך מאז שנולד ועד היום,
הוא היה מגלה שיכול היה להקיף את העולם כמה פעמים בצעידה ברגל .אם היו
אומרים לו ללכת ברגל למדינה אחרת או אפילו לעיר אחרת הוא היה נחלש,
נלחץ ובטוח שזה לא אפשרי .אבל באמת הוא עצמו עשה מרחקים אדירים הרבה
יותר בלי לשים לב.
חז"ל מלמדים אותנו שלעתיד לבוא היצר הרע נדמה לצדיקים כהר גבוה שהם
לא מבינים כיצד הצליחו לנצח אותו ,ולרשעים כחוט השערה שהם לא מבינים
איך לא הצליחו להתגבר על דבר כל כך מועט .ולכאורה צריך לשאול ,מה
ההבדל בין הצדיקים לרשעים? איך יתכן שאלו הצליחו להתמודד עם הר גבוה
ואלו לא הצליחו אפילו עם חוט שערה? ומדוע יצר הרע שלהם לא היה שווה?
אלא שכל ההבדל הוא ההסתכלות על הדברים .שלכולם יש יצר הרע כחוט
שערה .אלא שהצדיקים מבינים שזה אפשרי ואפילו קל להתגבר על חוט שערה,
אז הם מתגברים .ואז נוסף עוד חוט שערה ,וכך זה ממשיך וממשיך עד שנהיה
כהר גבוה .אבל הרשעים מבינים שבסופו של דבר יהיה עליהם לעבור הר גבוה,
אז אין להם כוח להתגבר אפילו על חוט שערה.
כשאומרים לאדם עם הסתכלות של צדיק שיבוא ללמוד דף גמרא ,אז הוא
חושב שזה לא קשה ללמוד דף אחד .אחר כך הוא לומד עוד אחד ,ועוד אחד .עד
שמגיע יום שפתאום הוא מסתכל לאחור ורואה שסיים את כל הש"ס .אבל אדם
עם הסתכלות של רשע היא שונה ,אומרים לו ללמוד דף גמרא ,ואז הוא חושב
שזה ממש קשה ומחייב לסיים את כל הש"ס ,אז בוודאי שלא יצליח ,ואם כן
בשביל מה להתאמץ ללמוד דף אחד?
הצדיק רואה מצווה בסביבה ,אז מיד קופץ ורץ אליה .הוא לאט לאט אוסף
זכויות בכל חייו .עוד מצווה ועוד מצווה .אבל הרשע עושה חישובים ,שזה קשה
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להיות צדיק ,אז גם אם עכשיו יש מצווה שבאה לו בנקל ,הוא לא טורח לקום
מהכיסא בשבילה .הוא אף פעם לא עושה את הצעד הראשון ,כי הוא מסתכל על
כל המאמץ שעליו להשקיע בהמשך ומתייאש עוד לפני שהתחיל.
לכן הרשעים אפילו על חוט שערה לא הצליחו להתגבר .אבל הצדיקים בלי
לשים לב ,התקדמו שלב ועוד שלב ,עד שהגיעו למקומות שלא חלמו שיגיעו
אליהם.
וזהו עניין הבחירה של האדם שמובא בפסוקים שלאחר מכן ,שצריך לבחור
בחיים .לבחור לקיים מצווה .לא להסתכל על כל הדברים המעכבים שגורמים לנו
לחשוב שאם אנחנו לא צדיקי הדור ברגע אחד ,אז ח"ו לא שווה לקיים את
המצווה .אין כאן עניין של צביעות בקיום המצוות האפשריות ,רק התקדמות
מתונה לכיוון המטרה.
לכל אדם יש בחירה בכל רגע .אבל הבחירה היא מצומצמת מאוד .האדם
מסתכל על כל החיים שלו וחושב על כל הבחירות שעשה בעבר ועל כל הבחירות
שיעשה בעתיד ,וכך מושפע מהם .אבל באמת הבחירה היחידה שאדם יכול
לעשות היא הבחירה של הרגע הזה .הכל תלוי באותה בחירה .האם לבחור בטוב
או חס ושלום להפך .האם לעשות צעד אחד קדימה ולהתקרב למטרה ,או חס
ושלום ללכת צעד אחד אחורה ולהתרחק ממנה.
ואולי מתוך הדברים נוכל גם להבין מה מצפים בשמיים מאדם רחוק שכלל לא
מודע לעניין התורה והמצוות .שהרי אפשר להבין אם יבואו בטענות לאדם שידע
שצריך לקיים מצוות ובכל זאת לא קיים ,אבל לכאורה מה כבר אפשר לצפות
מאדם שכלל לא מודע לעניין התורה? האם אפשר להאשים אדם שגדל בסביבה
חילונית וחי מתוך תפיסת עולם רחוקה ולא מודעת? הרי רוב האנשים לא עושים
חס ושלום מרוע ,אלא שהתרגלו לחיות בצורה רחוקה מתורה ומצוות ולא מודעים
בכלל לבעיה ,ואם כן איך אפשר להאשים אותם?
אלא שבאמת לא מצפים מאף אחד שילך לעשות דברים מופרזים ,שילמד את
כל הספרים האפשריים ,ילמד תורה בלי הפסקה ,יהפוך לצדיק הדור ,יחבר
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ספרים ויפסוק הלכות .רק מצפים ממנו לבחור בטוב כעת ,כל אדם על פי
התפיסה שלו ועל פי המהות שלו ,מתוך המקום האישי והמצומצם שלו ברגע זה.
אם היה בוחר בטוב ברגע זה ,אז לאחר מכן היה מתקדם עוד צעד וממילא
הבחירה הבאה הייתה יכולה לקרב אותו עוד יותר ,עד שהיה מגיע לתכלית.
ליהודי שכבר שומר תורה ומצוות תהיה בחירה בדברים דקים ,כמו למשל אם
להדר באיזו מצווה או אם לוותר על איזו תאווה לכבוד השם וכו’ .ליהודי רחוק
יותר תהיה בחירה בדברים יותר כבדים ,כמו למשל אם לשמור שבת או אם
להימנע מאיסורים חמורים וכו’.
וישנם יהודים ממש רחוקים ,שלא מכירים כלל את התורה ,שחונכו וגדלו כמו
הגויים ולפעמים אפילו לא יודעים שהם בכלל יהודים .ובמקומות כאלו אמנם יש
להם דין של תינוקות שנשבו ,כי אי אפשר לצפות מהם שילכו בדרך התורה .אבל
עם זאת צריך להבין מה בכלל הטעם שהם נמצאים כאן? הרי אם לא דנים אותם
כלל ואין למעשיהם שום השפעה ומשמעות ,אז בשביל מה בכלל הגיעו לעולם?
אלא שמובן הדבר שגם הם יצטרכו לתת דין וחשבון על מעשיהם כמו כל יהודי
אחר .רק שידונו כל אחד לפי ערכו ומתוך המקום האישי שלו ותפיסת העולם
שלו .לכל יהודי יש בחירה במקום המצומצם והאישי שלו .לאנשים כל כך רחוקים
אין בחירה אם לדקדק בקיום המצוות כיוון שאינם יודעים בכלל מהן המצוות .זה
בכלל לא חלק מתפיסת העולם שלהם .אבל יחד עם זאת גם להם יש בחירה
משלהם בכל רגע.
לאדם רחוק למשל יש בחירה אם לעזור לאדם בצרה ,אם להקניט ולבזות
מישהו ,אם להיכנע ללחץ חברתי ,אם להזיק לאחרים ,אם להתגאות או להתנהג
בענווה ,אם לכעוס או לסלוח וכו’ .לכל יהודי יש בחירה בין טוב לרע ,אם
להקשיב למצפון הפנימי או להתאכזר .אם יחשוב ויתבונן הוא גם יוכל לדעת כיצד
עליו לנהוג .אז אמנם ישנם דברים שהוא עדיין רחוק מהם ואין לו את הכלים
להבין ,אבל את אותה בחירה אישית ברמה שלו שמוצבת בפניו כרגע הוא יכול
להבין ויש לו את כל האמצעים הדרושים כדי לבחור בטוב.
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עניין תיקון המידות והבחירה בטוב הוא דבר מושרש בנפש היהודי ,שגם אם
אדם כלל לא מכיר את התורה והיהדות ,מכל מקום הוא ירגיש את זה היטב .לכל
יהודי יש מצפון ,כמו הרגשה פנימית שהנשמה שולחת לנו מתוכנו ,לדעת אם
המעשה שלפנינו הוא טוב או לא .זהו מנגנון שהשם יתברך טבע בתוכנו כך שנוכל
תמיד לבחור בטוב ולהתקרב אליו.
וכאשר אדם בוחר בטוב ,הוא מתקדם צעד נוסף לכיוון המטרה ואז דברים
נפתחים .ואם הוא בוחר שוב בטוב ,אז דברים נוספים נפתחים וכך לאט לאט הוא
מתקדם עוד ועוד .אז אמנם אי אפשר לבוא לאדם רחוק בטענות שלא קיים את כל
התורה ,אבל אפשר לבוא בטענות מדוע לא בחר בטוב? מדוע לא הקשיב לקול
הפנימי שבתוכו?
הרי אם היה מקשיב לאותו קול פנימי ,אז הוא היה מתקדם עוד ועוד ,ואז
כשדברים היו נפתחים בפניו הוא היה לומד להכיר את התורה הקדושה ואז יכול
היה בקלות ובשמחה לקיים את כל התורה כולה .מתוך אותו מקום מצומצם
שהיה בו לא היו לו הכלים לכך ,אבל אם היה בוחר בטוב ונדבק אליו ,אז היו
מגלגלים אליו את הנסיבות המתאימות כך שיגיע למקומות גבוהים ביותר שלא
היה חולם עליהם.
כך למשל רחל שהייתה צדיקה בחרה להתחתן עם רבי עקיבא שהיה עם הארץ
באותה תקופה .שלמרות שאביה הציע לה שידוכים עם תלמידי חכמים עצומים,
היא ראתה את המידות הטובות שהיו ברבי עקיבא וידעה שהוא ייצא תלמיד חכם
גדול יותר מכולם .כי היא ראתה שהיה צנוע ,שהיו לו מידות טובות ,שהוא בוחר
בטוב ומתקדם ,ואז ידעה שבוודאי יגיע בסופו של דבר גם ללמוד את התורה
ולקיים את כל הכתוב בה בדבקות גדולה.
ותארו לכם שרבי עקיבא היה בוחר חס ושלום בדרך אחרת ולא לומד תורה.
שלאחר מאה ועשרים היה מגיע לשמיים והיו מענישים אותו שמנע את כל התורה
כולה מכל עם ישראל .הרי כל התורה שיש לנו היום זה ממנו ומתלמידיו שהעמיד.
בתור עם הארץ שאין לו שום קשר לתורה ,הוא כנראה היה מסתכל עליהם
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מבולבל ולא מבין מה רוצים ממנו .באיזה אופן מנע את התורה מכל ישראל? הרי
הוא היה סתם אדם פשוט ועם הארץ .אפילו לקרוא לא ידע .מה כבר היה אפשר
לצפות ממנו? הוא לא הזיק לאף אחד ולא עשה רע .אז מדוע מאשימים אותו? איך
מאשימים אותו שלא היה גדול הדור בזמן שהוא בסך הכל עם הארץ פשוט? היה
אפשר אולי להאשים אותו על כך שלא ניסה ללמוד תורה ,אבל להאשים אותו
שלא הפך להיות גדול הדור? וכי מה לו ולגדול הדור?
ואז היו מראים לו שכל התורה כולה הייתה צריכה לעבור דרכו עד לסוף
הדורות .ובגלל הבחירות הלא טובות שעשה ,הכל נמנע וכל השפע מכל העולם
נמנע .כל חורבן העולם תלוי בו .ואמנם לא הייתה לו אפשרות לבחור ברגע אחד
להיות גדול הדור ,אבל כל מה שהיה צריך זה רק לבחור את הבחירה הקטנה של
עכשיו .לבחור להקשיב לרחל אשתו .לבחור ללמוד תורה .לבחור להתקדם צעד
אחד .בכל פעם רק בחירה אחת קטנה ולא קשה בטוב .אבל אותה בחירה היא
משמעותית ,כיוון שבלעדיה אי אפשר להגיע לבחירה הבאה.
וכך אדם נמצא בתוך העולם הפרטי שלו ,בתוך תפיסה של הסביבה ,בתוך
מסגרות ,בתוך הצפה תמידית של מחשבות ורגשות ,ומתוך כל זה הוא צריך לבצע
בחירה כדי לגלות את הרצון האמתי שלו בפנים .אותה בחירה מותאמת בדיוק
בשבילו ,ברמה האישית שלו ובהתחשב בכלים שברשותו.
לכן אדם צריך להסיר את הלחץ מעליו מצד אחד ,כיוון שאף אחד לא מצפה
ממנו לעשות דברים מופרזים מעבר ליכולת שלו .לא מצפים ממנו לשנות את כל
החיים ברגע .הוא יכול להישאר בדיוק אותו אדם ,רק לבחור את הבחירה
האישית הטובה והנכונה על פי האמת ,מתוך התבוננות פנימית ובלי לשקר
לעצמו.
אבל מצד שני ,עליו להבין שכל בחירה היא כבדת משקל ויכולה להכריע את
הכף .אסור לו לזלזל בבחירה או להקל ראש ,שזה לא נורא אם יעשה כך וכך או
שהשם יסלח לו .כי הוא לוקח את עצמו למקום רחוק עוד יותר ורק מקשה עליו
עוד יותר את הבחירה הבאה ,שעבירה גוררת עבירה.
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כל אדם שיתבונן בחייו ברגע זה ועל המצב בו הוא נמצא כעת ,מיד יוכל לחשוב
על דבר כלשהו שבאפשרותו לבחור .יש משהו טוב שבאפשרותו לעשות ברגע זה
ממש .מכאן והלאה כל החיים שלנו תלויים באותה בחירה ,ואפילו בחירה קטנה
ככל שתהיה .ואם נהיה כנים עם עצמנו ,נגלה שאנחנו יודעים טוב מאוד מה השם
רוצה מאיתנו כרגע.
אותה בחירה תהפוך אותנו לאנשים אחרים .לאחר הבחירה נהיה במקום שונה
לגמרי .עוד בחירה בטוב ועוד בחירה בטוב ,ואז לאחר חודש או שנה נוכל
להסתכל לאחור ולראות התקדמות עצומה .לא נאמין שפעם היינו במקום הזה.
אבל אם לא נעשה את הבחירות הקטנות שיקדמו אותנו ,אז ממילא נישאר
תקועים מאחור בלי התקדמות ,עם יצר כחוט השערה שאנו לא יכולים להתגבר
עליו.
כל אדם יודע לאן הוא צריך להתקדם .לפחות את הצעד הקטן הבא שעליו
לעשות .כל מסע ארוך תמיד מתחיל בצעד אחד קטן .וכך בצעדים קטנים
ושקולים ,נוכל להתקדם למקומות רחוקים ולזכות לשפע עצום מלמעלה .השם
יתברך ייתן לנו סיעתא דשמייא גדולה לבחור את הבחירות הנכונות ולהתקדם
למקומות גבוהים ועצומים.

האם יש הוכחה לקבלת התורה?
פרשת ניצבים פותחת בכמה מלים שנראות פשוטות
לכאורה ,אך מאחוריהן אפשר למצוא שמוסתרת הוכחה
למתן תורה מהשם יתברך .לצערנו ישנם יהודים יקרים שמתקשים להאמין בתורה
ומסרבים לקבל את הנאמר בה כדברי אלוקים .אבל אם נתבונן בדברים האלו,
נוכל להבין כיצד השם יתברך דאג לסדר לנו את הדברים כך שנוכל לקבל הוכחה
לקבלת התורה מהשמיים ,גם לאחר שלושת אלפים שנה מקבלתה.
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הפרשה אומרת" :אתם ניצבים היום כולכם…" (דברים כט' ,פסוק ט') ,לאחר
פירוט קצר נאמר" :כל איש ישראל" ,ולמקרה שהדבר עדיין לא ברור כל כך
הפסוק הבא ממשיך ומפרט" :טפכם נשיכם וגרך… מחוטב עציך עד שואב
מימיך".
בקיצור ,התורה מעידה שכל בני ישראל היו שם ואף יהודי לא נעדר מאותו
מעמד .כעת משה רבינו פונה לכל ישראל ,שהרי כולם היו באותו מעמד ,ואומר:
"אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים…" (פסוק טו') ,הוא ממשיך ומספר
להם על תלאותיהם שעברו ועל הברית שהם כורתים עם הקדוש ברוך הוא .כל זה
כמובן נעשה במדבר בסוף הארבעים שנה.
אבל צריך לשאול על זה ,מה הצורך לרכז את כל בני ישראל ולספר להם את
כל התלאות שעברו במשך ארבעים שנה? הרי כל מי שהיה שם בוודאי ידע את
הדברים מעצמו שהרי הם חוו את הדברים על בשרם או שאם הם ילדים שנולדו
במדבר ולא נכחו ביציאת מצרים ,אז לכל הפחות הם שמעו מהוריהם שחוו
בעצמם את הדברים.
ומכל מקום את הניסים העצומים במדבר כמו המן שיורד מהשמיים ושהבגדים
מתכבסים מעצמם ונשמרים וכו' גם הילדים עצמם ראו שהרי הנסים האלו היו
במשך כל הארבעים שנה .אז לכאורה נראה שאין צורך לספר להם את כל מה
שעברו שהרי כל זה ידוע להם.
כעת נשאל את עצמנו מהיכן אנו יודעים שהדברים באמת היו כפי שנכתבו
בתורה? הרי נראה לכאורה שאדם יכול להמציא דברים ולכתוב אותם וכולם
יחשבו שזה אמת .כל מי שרוצה יכול לכתוב כל מיני שטויות ולהביא לאחרים
לקרוא ולומר להם שזו האמת ,אז מדוע שנאמין למה שכתוב?
התשובה לכך היא המסורת .הרי אפשר להמציא הרבה שקרים ,אבל אותם
שקרים יגיעו מבחוץ .אנשים יכולים לתת לנו לקרוא איזה ספר על איזו כת מוזרה
ולהבטיח לנו שזו האמת .הם יכולים לספר לנו סיפורי מעשיות שאנחנו בכלל
פילים שבאו מכוכב אחר ,או שהסבא של הסבא שלנו היה חציל .אבל כל זה בא

323

מהפרשה לחיינו | פרשת ניצבים  -האם יש הוכחה לקבלת התורה?

מבחוץ ולכן אנו לא צריכים להתייחס לזה ובטח שלא לקבל את זה.
הרי כל אדם מכיר את המקורות שלו ,שומע סיפורים פה ושם מההורים
והסבים ,יודע את מוצאו וכו' .אף אחד מבחוץ לא יכול לבוא ולערער לנו את
הידיעה הזו ,כי קיבלנו אותה במסורת .יש הבדל עצום בין אם מישהו מבחוץ יאמר
לנו שבאנו ממקום מסוים לבין אם ההורים שלנו יאמרו לנו שבאנו משם.
וכי יש מישהו שלא מאמין להוריו? וכי יש מישהו למשל שמפקפק במוצאו?
שהוריו למשל סיפרו לו שהוא מרוקאי או פולני וכו’ ,והוא מצדו לא מאמין לזה?
ומצד שני ברור הדבר שאם אדם יודע שהוא מרוקאי ,ויבוא מישהו מבחוץ ויאמר
לו שהוא בכלל תימני ,אז הוא בוודאי לא יאמין לו .וכי מדוע שנאמין לו?
וזה הכוח של המסורת .שכאשר הדבר בא מתוך המשפחה ,מתוך מקום של
אמונה ,אז הדברים מתקבלים .וזוהי הסיבה שמשה רבינו מכנס את כל בני ישראל
ומספר בצורה מפורשת שכולם נמצאים באותו מעמד .כך שכולם יסכימו ואף אחד
לא יערער על הדברים שנכתבים ,ואותם אנשים הם עצמם שמעבירים את
הדברים מדור לדור.
הדברים לא מתקבלים מבחוץ מאנשים שלא מכירים ,אלא כולם היו נוכחים
באותו מעמד וכולם מעבירים את הדברים לבניהם .כל יהודי שנמצא היום יודע
שהוא יהודי מתוך המסורת .הוא יודע על ספר התורה מתוך המסורת .וכך גם
הוריו והורי הוריו וכו’ עד לאותו דור המדבר .אף אחד לא יאמין למישהו מבחוץ
שיאמר לו מאיפה הוא בא ומה מוצאו ,אלא שרק מתוך המשפחה ,מתוך המסורת.
כוח המסורת
כאשר הדברים מגיעים מתוך ההורים והסבים ,כאשר אנחנו שומעים את אותם
סיפורים גם מבני משפחה אחרים כמו דודים וכו' ,כאשר אנו שומעים את אותם
הדברים מתוך קהילה שלמה של אנשים ועל אחת כמה וכמה כאשר אנו שומעים
את אותם הדברים מתוך עם שלם שאנו חיים בתוכו ,אז בוודאי שהדברים הופכים
להיות מוסמכים ואמתיים .ככל שהדברים מגיעים מתוכנו והסביבה מחזקת את
הדברים ,כך הם נאמנים יותר.
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כך למשל ישנן משפחות שבונות אילן יוחסין על פי עדויות מבני משפחה
ומסמכים שונים .אם המסמכים נראים אמינים והגיעו מתוך הבית ,אז מקבלים
הוכחה .אבל אם מסמכים שונים מגיעים מבחוץ מבלי שום עדות מבני המשפחה,
אז אין שום סיבה שנקבל אותם.
אם יבוא אלינו איזה אדם זר ויביא לנו מסמך שאנחנו שייכים בכלל לאיזה שבט
קדום באפריקה ,אז בוודאי שלא נאמין לזה ,כי יש לנו מסורת .יש לנו את ההורים
שלנו שאומרים לנו שאנו שייכים לעם ישראל ,כי ההורים שלהם אמרו להם שהם
שייכים לעם ישראל וההורים של ההורים שלהם אמרו להוריהם וכך זה ממשיך
עד להתחלה .זה חזק הרבה יותר מאיזה מסמך או אפילו מפסיקה של בית
המשפט העליון.
יש אנשים עם תעודות זהות עם פרטים שגויים ,שסתם המציאו להם תאריך
לידה כאשר הם עלו לארץ או שכתבו את השם שלהם בצורה לא נכונה .אבל זה
לא משנה כי אין לזה שום תוקף מול המסורת .אדם יודע מה השם שלו ומתי הוא
נולד וזה לא משנה מה כתוב במקומות שונים וגם אם אלף עדים יבואו ויעידו
אחרת .כאשר קיבלנו דבר מסוים במסורת ,זה חזק יותר מכל הוכחה.
האמת היא שכל החיים שלנו בנויים על המסורת .שהרי אם אף אחד לא
יתקשר עם תינוק שנולד ולא יעבירו לו את המסורת שקיבלו מהדורות הקודמים,
אז אותו תינוק יגדל להיות איש מערות חסר השכלה שלא יודע אפילו לדבר .את
כל הידע שלנו קיבלנו במסורת.
התינוק שמע את אביו אומר בננה תוך כדי שהוא מראה לו בננה .אחר כך הוא
ראה שאמו מצביעה על בננה אחרת ואומרת לו את אותה המילה .כך לאט לאט
הוא צבר ידע ומושגים עד שגדל והפך לאדם משכיל .כעת אם יבוא מישהו ויאמר
לו שבננה זה בכלל תפוח ,אז בוודאי שהוא לא יאמין .כי יש לו מסורת מההורים
שלו ,מהגננת בגן ,מהמורה בכיתה ,מכל החברים ומכל האנשים שהוא מכיר.
כאשר המון אנשים נאמנים וקרובים אומרים את אותו הדבר זה מחזק את הידיעה
עוד יותר והופך אותה לאמונה מוצקה וחזקה שבלתי ניתנת לערעור.
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אמינות וסמכות
אלא שאילו היינו הולכים אך ורק לפי המסורת בכל דבר ,אז היינו עלולים
לקבל המון מידע שגוי .כי יש המון אמונות טפלות ,יש דברים בדויים ,מנהגי טעות
וכו’ .ואם כן ברור הדבר שצריך להפעיל שיקול דעת בכל דבר.
לכן צריך לדעת שישנם שלשה כללים עיקריים שצריך לבדוק כדי לסמוך על
דבר מסוים שהוא אמתי .א .לוודא שאנו מקבלים ממקור אמין ,שלא ישקר או
ימציא דברים .וכן לוודא שגם הוא קיבל ממקור אמין וכן הלאה עד להתחלה .ב.
לוודא שהדברים נשארו כהווייתן ולא עברו בטעות שינויים בדרך מאז המקור
הראשון .ג .לבדוק היטב במקור הראשון שממנו הכל התחיל ,מה בדיוק הידיעות
שמתחדשות לנו משם והאם אפשר לסמוך עליהן.
ולצורך דוגמה ,נניח שאנו מקבלים משלוח של בשר ורוצים לוודא שהוא כשר.
אז תחילה נשתמש בכלל הראשון ,לוודא שקיבלנו את המשלוח מאדם נאמן ,שאם
איזה ערבי יביא לנו את הבשר ,אז לא נוכל לסמוך על זה .וכן נבדוק שאותו שליח
נאמן לא קיבל הוא עצמו את המשלוח מאיזה ערבי שפגש בדרך.
לאחר מכן נשתמש בכלל השני ,לוודא שהשליחות עברה כראוי ,במשאית
קירור מתאימה ,נעולה היטב וכדומה .כך שלא נגרם איזה קלקול בדרך .שלא
החליפו את הבשר בזמן שהשליח עצר להפסקה .לבסוף נשתמש בכלל השלישי,
כדי לוודא שמלכתחילה הבשר נשחט כהלכה על ידי יהודי ירא שמיים שבקיא
ומנוסה בכל הלכות שחיטה.
כך בכל ידיעה שמתקבלת אצלנו ואנו רוצים לבדוק את אמינותה ,נוכל לבדוק
את שלשת הכללים הללו ואלו ינסו לעשות לנו סדר ,שנדע עד כמה הדבר באמת
אמין ואמתי .כעת ננסה להרחיב ולהסביר על כל אחד מהכללים כדי להבין אותם
יותר לעומק.
הכלל הראשון הוא לבדוק שהמקור שמביא לנו את הדברים הוא אמין .כי
סיפורים בדיוניים אפשר לשמוע ברחוב בלי סוף וברור לנו שאין לנו שום סיבה
להאמין להם .רק כאשר אדם נאמן שאנו בוטחים בו יעביר לנו סיפור כלשהו ,אז
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נוכל להתחיל לחשוב אם הדבר אמתי.
הרי כולם יסכימו שאם מוכר הביטוח יאמר שהוא עשה בדיקה ואצלו זה הכי
זול ,אז בוודאי שלא נאמין לו ונרצה להשוות מחירים בעצמנו .כך גם אם המוכר
בדוכן פלאפל יאמר לנו שהאוכל אצלו כשר למרות שאין לו תעודת כשרות ,אז
בוודאי שלא נוכל לסמוך על זה .אם לעומת זאת יאמר את אותם הדברים אדם
קרוב אלינו וללא נגיעות אישיות שאנו סומכים עליו ובוטחים בו ,אז בוודאי שזה
יהיה הרבה יותר אמין ונוכל לסמוך על זה.
לאנשים יש אינטרסים ונגיעות .לצערנו יש אנשים שמשקרים בלי בושה ולא
רואים בזה שום פסול .ולפעמים אפילו שהאדם עצמו לא משקר בכוונה ,רק שהוא
לא שם לב היטב לדברים שהוא אומר מתוך האינטרסים שלו.
לכן אנו מוכרחים לבדוק היטב את אותו אדם שמעביר לנו את הדברים .לבדוק
שהוא נאמן באותו עניין ,לבדוק שאנו מכירים אותו היטב ,לוודא שאין לו אינטרס
לשקר לנו ,שהוא רוצה בטובתנו ולא מנסה להרוויח משהו על חשבוננו וכו’.
לאחר שבדקנו היטב את האדם שמעביר לנו את הדברים ומצאנו שהוא נאמן,
עדיין עלינו לבדוק גם את כל שאר החוליות בשרשרת .לבדוק שכולם אמינים
ואפשר לסמוך עליהם .כי אם ידיעה מסוימת עברה למשל אצל מאה אנשים,
שכולם אנשי אמת אמינים ויראי שמיים ,מלבד רק אחד מהם שהוא שקרן פתולוגי
שממציא כל הזמן דברים ,אז כבר כל האמינות נפגמה .כל האמינות של כולם לא
שווה כלום ,כיוון שמספיק רק אחד לא נאמן כדי לפסול את הכל.
יש אנשים שאומרים דברים בתור אמת מוחלטת וברורה .ואותם אנשים הם
קרובים ואמינים ,שמספרים אמת וללא אינטרסים אישיים ,שאומרים את הדברים
כהווייתן ולא משנים פרטים וכו’ .ואז הם מספרים דבר מסוים בתור ידיעה
מוחלטת וברורה ,אבל לאחר כמה חקירות אפשר לגלות שהם שמעו את הדבר
בחדשות ,קראו בעיתון ,שמעו מהשכנה וכדומה .אז אמנם לאותם אנשים
שמספרים אנחנו מאמינים שכך קיבלו ,אבל מי אמר שמי שסיפר להם הוא נאמן?
אנשים מתייחסים לחדשות כאל אמת מוחלטת .חורצים גזר דין על אנשים בלי
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לדעת בכלל את פרטי הסיפור .אי אפשר כלל לסמוך על דבר כזה .וכך גם על
שמועות שונות ,שכאילו כולם יודעים ובטוחים בדבר מסוים ,אבל מוכרחים
לחקור עד להתחלה.
אמנם אנשים אמינים מספרים לנו שכך שמעו ,ובאמת הם לא משקרים ,כי
באמת שמעו את זה בחדשות ואנחנו מאמינים להם לחלוטין .אבל מי אמר
שבחדשות לא המציאו? אנו סומכים על החברים ,אבל הם שמעו את כולם
מדברים ברחוב ולא קיבלו את הדבר ממקור ראשון .לכן אין לנו אפשרות לסמוך
על הידיעה הזו ,עד שנחקור ונברר שיש לזה בסיס ואפשר להאמין בביטחון לכל
מי שהעביר את השמועה.
לכן הכלל הראשון הוא לקבל את הדברים ממקור נאמן שאנו יכולים לסמוך
עליו .לדעת שהאדם הוא אמתי ולא מנסה להרוויח משהו מכך שישכנע אותנו.
לכן רוב האנשים מוכנים לקבל מהוריהם ,מקרוביהם ,מהחברים הטובים וכו’ .כי
אנו סומכים עליהם שלא ינסו לשקר ולהטעות אותנו.
וכך צריך לבדוק היטב את האמינות של כל הצינורות שהעבירו את הדבר ,עד
לנקודת ההתחלה .לראות שכולם ניסו להביא את הדברים לאמתותם ,כפי שהם,
בלי לנסות לחבל ולהכניס שקרים בדרך.
לאחר שברור לנו שקיבלנו את הדברים ממקור אמין ,שרוצה בטובתנו ולא
רוצה כלל לעוות אותם ,וגם שכל השליחים בדרך היו נאמנים ,מכל מקום עדיין
צריך לבדוק שלא התרחשו שיבושים לא מכוונים בדרך.
לכן צריך להתקדם לכלל השני ,ולבחון שלא היו תקלות בדרך ואכן הדברים
נשארו בשלמותם .שהרי גם אם עשו השתדלות גדולה להעביר את הדברים כפי
שהם ,מכל מקום לפעמים תיתכן שתיפול טעות אנוש או שבעקבות גורמים
חיצוניים שאינם תלויים בהם הדברים יקבלו עיוות.
לצורך משל ,ישנו משחק ילדים שנקרא טלפון שבור .שהדבר ברור שכאשר
אדם שומע משהו ומעביר אותו הלאה ,ככל שהידיעה עוברת דרך יותר אנשים ,כך
הסיכויים לשיבוש עולים .גם אם כולם משתדלים להעביר את האמת ואף אחד לא
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מנסה לשקר בכוונה ,מכל מקום התוצאה לרוב היא שיש שינויים מכפי שהיה
במקור.
באופן טבעי כל אדם מספר ידיעות ששמע לפי ראות עיניו .מנפח קצת כדי
להוסיף פלפל ,מכניס מתח כדי שיהיה מעניין וכך מטבל ומעביר הלאה .אז גם אם
כולם לא מתכוונים לשקר ,מכל מקום הדברים כנראה לפחות מעט נוטים
מהאמת.
וגם אם האדם עושה ממש השתדלות גדולה ,ישנם לפעמים דברים שאינם
תלויים בו .שישנם גורמים חיצוניים שמשפיעים ,ישנה תפיסה והבנה אישית שלו
לדברים ,ישנם זמנים שהוא פחות מיושב בדעתו וכו’.
מצד שני ישנן דרכים לחזק את הדבר .אפשר לשמור ראיות ועדויות לדבר,
להוסיף לזה הסברים שונים ,להעמיק בעניין עד להבנה טובה ,להעביר דרך
אנשים רבים שאז אפשר יותר לסמוך על הדבר וכו’.
אז אם היו משחקים בטלפון שבור ,אבל בנוסף גם היו מעבירים חפץ שמעיד על
השמועה מאחד לשני ,אז הדבר ברור שזה היה נשמר הרבה יותר טוב .באותו חפץ
שעובר מאחד לשני אי אפשר להתבלבל ,כי זה דבר מוחלט שנשאר כפי שהוא.
וכן אם היו מעבירים את השמועה לאנשים רבים בו זמנית ,ואלו היו מעבירים
לאחרים וכן הלאה ,אז היינו יכולים לסמוך על זה הרבה יותר .הרי אם שלושים
אנשים נאמנים מספרים לנו על דבר ששמעו ,זה בוודאי יותר חזק מאדם אחד
ששמע.
אז גם אם נראה שחלק מהשמועות שונות ,מכל מקום נוכל לבחון את הרוב וכך
לדעת מהי האמת ומהו השיבוש .אם למשל מתוך מאה אנשים ,שבעים אומרים
דברים דומים ,וישנם עוד שלושים שאומרים דברים מעט שונים ,אז נבין שאותם
שבעים הם כנראה אלו ששמרו היטב על הדברים והעבירו אותם כראוי .וגם
באותם שלושים ,נוכל לדלות מהם פרטים שונים ולחקור ולברר דרך השוואות
מאחד לשני וכו’.
גם ברור שככל שהאדם יוכשר טוב יותר לתפקיד השליחות ,שילמדו אותו
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היטב כיצד להעביר את הדבר ללא שיבוש ושיתעסק בזה כמה שיותר בכל ימי
חייו ,אז מובן שהוא יוכל להעביר את הדבר כפי צורתו המקורית וללא נגיעות
אישיות.
וכן יש דרכים רבות ושונות להעביר דברים בצורה מדויקת יותר .וכמו למשל
שבענייני כשרות מעבירים מוצרים רגישים חותם בתוך חותם ,שכך האדם יודע
שהוא מקבל את המוצר שאותו שלחו לו ,ולא היו החלפות בדרך .אם נועלים,
מוסיפים פתקים ,רמזים וכדומה ,אז מגדילים את האמינות של הדבר.
וכך אפשר לראות שאת רוב הדברים שאנו מכירים היום קיבלנו במסורת
מאבותינו ,וכך העולם כולו .כל דור לוקח את כל הדברים של הדורות הקודמים
ומסתמך עליהם כדי לפתח ולהרחיב .לא עושים בכל פעם המצאות חדשות מתוך
כלום .אנו מתבססים על מחקרים מהעבר ,על תובנות ,על היסטוריה וכדומה .יש
לנו גם שפה ,תרבות מסוימת ,מנהגים ,דרך חשיבה וכן בכל שאר העניינים .שכל
אלו לא הומצאו היום ,אלא היו פעם וכעת אנו סומכים עליהם כיוון שקיבלנו את
הדברים במסורת.
אף אחד לא מכחיש את ההיסטוריה ,מצרים ,יוון ,רומא ,נפוליאון ,יוליוס קיסר,
אלכסנדר וכו’ .אלו דברים שקיבלנו במסורת ,שעברו מדור לדור ,שכל העולם
מכיר ויודע ,שיש להם עדויות שונות וכו’ .לא יתכן שיקום עכשיו מישהו ויאמר
שכולם טועים ובכלל ההיסטוריה הייתה שונה לגמרי .שהרי יש מסורת חזקה ,ומי
יכול לבוא ולהכחיש את כל העולם? מדוע שמישהו יאמין לו?
המסורת היא עניין חזק ביותר ,וכל הידיעות שלנו מסתמכות עליה .אנו יודעים
לקרוא ,פירושי מלים ,מנהגים ,תובנות ,ידיעות שונות וכו’ ,והכל מתוך מה
שלימדו אותנו .אדם לא חוקר בעצמו מה זה האוויר שהוא נושם ,לא מחפש
ממצאים והוכחות לסיפורי היסטוריה ,לא הוכיח לבדו את כל המדעים המדויקים
וכו’ .הוא פשוט משתמש בידיעות שכבר היו לפניו ,הוא קיבל את הדברים ואותם
הוא מעביר הלאה מתוך ביטחון מוחלט ,כי יש לו מסורת חזקה.
ולאחר שבדקנו את שני הכללים הראשונים ,ואז ברור לנו שהדבר הועבר
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בצורה הטובה ביותר ,שכל השליחים נאמנים וגם שלא נפלו טעויות בדרך ,מכל
מקום עדיין צריך בדיקה מקיפה על הגורם הראשון שממנו הכל התחיל.
וזהו הכלל השלישי  ,שגם לאחר שקיבלנו את הדבר ,מכל מקום צריך להבין
מה בכלל קיבלנו .מה הייתה ההתרחשות המקורית .אולי הדבר משובש
מלכתחילה? אולי שלחו לנו מוצר מקולקל? אולי אין לשמועה שום בסיס כבר
מהמקור? אולי הכל היה סתם המצאה או אי הבנה?
לפעמים אדם יכול לראות אירוע מסוים ולפרש אותו בצורה מסוימת .ואז הוא
יעביר את אותו פירוש ,וכך הדבר יעבור מאחד לשני .ובאמת כולם נאמנים
ומעבירים את הדברים בדיוק כפי שנאמרו .אז באמת נוכל לקבל באמונה שכך
אותו אדם פירש ולא נוכל להכחיש את זה כלל .אבל יחד עם זאת ,אין לנו שום
ראיה לכך שאותו פירוש הוא נכון .כי מי אמר שאותו אדם פירש את הדבר בצורה
נכונה מלכתחילה?
הרי גם אם היינו נוכחים במקום ושומעים אותו בעצמו אומר את הדברים
ממקור ראשון ,מכל מקום לא היינו מוכרחים להאמין לו .אנחנו לא מפקפקים בזה
שהוא אמר את הדברים ,אבל כן יכולים לפקפק בנכונותם.
לצורך דוגמה ,יכול להיות שהורים של אדם כלשהו יאמרו לו שחללית נחתה
על כוכב צדק .לאחר מכן גם כל החברים ידברו על זה .עד מהרה הידיעה תופיע
בכל פינה .כולם מדברים על זה ,כולם בטוחים שזו אמת ,האנשים האמינים
ביותר שהוא סומך עליהם בעיניים עצומות שלא יוציאו דבר שקר מפיהם מספרים
על זה .אז לכאורה נראה שהיה עליו להאמין לזה.
אבל הדבר פשוט ומובן שלמרות שהוא לא מכחיש שאכן קיימת ידיעה כזו,
שהרי כולם מדברים על זה ,אבל יחד עם זאת זה לא אומר שהידיעה עצמה נכונה.
כי יכול להיות שמישהו ביים את זה ,אולי מישהו התבדח ואז הדבר עבר מפה
לאוזן ויצא משליטה ,אולי בחדשות סיפרו ידיעה ללא בסיס וכו’ .האנשים
שמספרים את הדבר נאמנים בעינינו ,אבל יחד עם זאת המקור עצמו לא ידוע או
שאינו נאמן.
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אם אדם מספר לנו שמחר ירד גשם ,אז נאמין לו שכך הוא שמע בתחזית מזג
האוויר ,אבל זה עדיין לא אומר שזה מוכרח שכך יהיה .וכי הוא נביא? כך גם אם
יבוא אדם קרוב מאוד שאנו סומכים עליו ויאמר לנו שהוא חלם על כך שחייזרים
נחתו על כדור הארץ או שהוא שמע שבשבוע הבא העולם ייחרב ,אז בוודאי שלא
נסמוך על זה .אותו אדם יכול להיות אמין בעינינו ובאמת נאמין לו שהוא חלם או
שמע את הדברים ,אבל גם אם הוא חלם או שמע ,לא חסרות שמועות
שמסתובבות בחוץ ואנשים שמדמיינים דברים ,אבל מי אמר שזה אמתי?
יכול להיות שאדם הוזה ומדמיין דברים ,או שאולי הוא ראה דבר כלשהו והסיק
מסקנות מוטעות ,אולי חשב שראה משהו אחר וכדומה .ואז הוא יכול לספר
לחברים שלו בשיא הכנות ומתוך כוונה טובה ורצון טוב ,על משהו דמיוני ומופרך
שאין לו כל בסיס.
הדבר דומה לאדם שהכניסו אותו לחדר עם מראות שמציגות תמונה מעוותת,
כמו המראות שגורמות להיראות שמנים יותר או גבוהים יותר וכו’ .כעת אותו
אדם יהיה מוכן להישבע שהוא ראה אדם שמן ביותר ,ובאמת נאמין לו שהוא ראה,
אבל זה עדיין לא אומר שזוהי המציאות האמתית.
אף אדם לא יודע הכל ותמיד יש ידיעות שמתחדשות לנו .כולנו יודעים היטב
שפעמים רבות אנו בטוחים בדבר מסוים ואז הוא מתברר לנו כבדיוני .אז יכול
להיות אדם שלמד דבר כלשהו ,והוא בטוח בנכונותו ,ואז הוא מלמד אחרים מתוך
ביטחון גמור ונאמנות גדולה .אלא שלאחר זמן מה הוא עלול לגלות שמלכתחילה
טעה בדבר.
כך למשל תיאוריות שלמות בפיזיקה נפלו פעם אחר פעם .אז גם אם האדם
אמין ,שאנו סומכים עליו לחלוטין שלעולם לא ישקר לנו ,מכל מקום צריך לבדוק
שהוא עצמו באמת יודע את הדבר לאשורו.
לפעמים יש מכר חביב אך רחוק מתורה ומצוות שכלל לא מקפיד על כשרות.
ובאמת מתוך כוונה טובה ולב אוהב ,הוא מחליט להדר ולהכין אוכל כשר במיוחד
בשבילנו .אז הוא אומר לנו שאנו יכולים לסמוך עליו בעיניים עצומות ,שהוא
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הקפיד שכל האוכל יהיה כשר .ובאמת אותו אדם הוא אמין וקרוב ,שמעולם לא
הוציא דבר שקר מפיו .לכן לכאורה היה מקום לומר שאפשר לסמוך עליו .אלא
שהוא עצמו לא מבין שום דבר בכשרות ,אז איך נוכל לסמוך עליו?
הרי הלכות כשרות הם רבות ומסובכות ודורשות לימוד רב .וכי הוא יודע כיצד
להכשיר כלים? הוא יודע עם איזה גודל נפה צריך לנפות את הקמח? הוא יודע
שצריך להשרות עלי חסה ועשבי טבול במים וסבון ואז לבדוק היטב את העלים
אחד אחד באור חזק? יש כל כך הרבה הלכות בזה ,והוא לא מבין בזה מאום.
בתפיסה שלו אם הוא קנה מצרכים שכתוב עליהם "בד"ץ" או "מהדרין" אז הכל
בסדר .יכול להיות גם בהשגחת הבד"ץ של עזה ,והוא מבחינתו בטוח שזו כשרות
מהודרת.
אז אמנם אותו יהודי הוא יקר ונעים ,וכלל לא נחשוד אותו לשקרן .לכן נוכל
באמת להאמין לו שעל פי תפיסתו הוא בטוח שהכול כשר .אבל זה לא אומר שכך
היא המציאות.
גם כשהכול נראה אמין ,מכל מקום צריך לדייק ולבדוק מה בדיוק אנו יכולים
ללמוד ,לאילו חלקים ישנם הוכחות ולאילו לא וכו’ .כי פעמים רבות שדבר מסוים
באמת אמתי וגם הצליח להישמר כראוי ,אבל אז מסיקים ממנו מסקנות נוספות
שאין להם שום מקור ושום אחיזה במציאות.
אם למשל אדם אמין וקרוב מספר לנו שהוא שמע מחבר קרוב ונאמן שהוא
סומך עליו שהוא היה במפעל כלשהו וראה שמקפידים שם היטב על הכשרות .אז
צריך לנתח את הידיעה הזו .שמצד אחד ,המקור הוא נאמן ,והוא מבטיח לנו שגם
המקור שלו הוא נאמן והוא המקור הראשון שראה בעצמו את הדבר .אז ממילא,
נוכל להאמין ולסמוך על הדבר.
אלא שיחד עם זאת צריך לשים לב היטב לידיעה ,שכל מה שהוא מספר לנו זה
מה שהוא ראה .שלא נוכל להגדיר את אותו מפעל בתור כזה שמקפיד על כשרות,
כיוון שהידיעה שלנו היא לגבי אותו הזמן שאותו חבר היה נוכח שם ,ורק לאותו
מקום ואותם דברים שהוא עצמו ראה .ומי יודע אם זה היה משהו זמני או מקומי
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בלבד ,אולי התחלפו שם האנשים וכו’.
כך צריך לנתח כל ידיעה שמתקבלת אצלנו .לא סתם להסיק מסקנות חפוזות,
אלא להעמיק ולחקור ולדעת מה באמת מתברר לנו מתוך הדבר.
וצריך לדעת שבצורה הפשוטה והטבעית ,המוח עובד בדרך של חיבור וקישור
על ידי אסוציאציות .שאדם רואה או שומע משהו מסוים ,וזה מעורר בו רגש שהוא
קשר בדבר בעבר וכדומה .כתוצאה מכך ,המסקנות שאדם מסיק בלולות בהמון
דעות קדומות ,יצרים פנימיים והבנות אישיות שכלל לא מייצגות את האמת.
אז יש ידיעות שהן כוזבות מצד אחד ,אבל נשמעות אמינות מצד שני ,כיוון שאנו
מקשרים אותן לדבר אמין כלשהו .וכמו למשל שמישהו מספר שעבר מוות קליני
וראה דברים מסוימים .אז כעת אם מישהו לא ירצה להאמין ,יתנו לו הוכחות
שקיים דבר כזה מוות קליני וכו’ .אבל זה לא קשור זה לזה כלל.
כי אפשר לדעת שקיים דבר כזה מוות קליני ,אבל מי אמר שהאדם שעומד
מולנו באמת חווה דבר שכזה? וגם אם נהיה בטוחים שכן ,עדיין מי אמר שהמידע
שקיבל הוא אמתי? וגם אם יצליח להוכיח שזה אמתי ,עדיין מי אמר שזה מידע
שמיועד לכולם? הרי יתכן שאמרו לאותו אדם מה שהוא צריך לשמוע על פי
שורש נשמתו ,ומדוע שאנחנו נצטרך לקחת את זה לחיינו?
יש אנשי מכירות שמנצלים את חוסר החשיבה של האנשים ,אז זורקים לאוויר
איזה משפט שמראה שהם אמינים ,ומאותו הרגע מאמינים לכל מילה שהם
אומרים .יש אנשים שמתחזים לרבנים ,ואז מתוך שאנשים סומכים על רבנים אז
גם סומכים עליהם .יש אנשים שלוקחים ידיעות ברורות ודברים מוסכמים ובונים
עליהם דברי הבל.
אז עושים פליירים לתרומות של ארגונים מפוקפקים ,ושמים תמונה ענקית של
איזה רב גדול .ואז כולם בטוחים שכאילו זה ארגון ששייך לאותו רב .שמים
תמונות של צדיקים במסעדה ואז כולם בטוחים שהכול בכשרות מהודרת.
כך גם עושים בפרסומות .שמלבישים שטויות על דברים אמינים .שמראים
מישהו מעשן ,כשהוא נראה כמו מליון דולר עם חיוך ענק על הפנים .ואז אנשים
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רואים חפיסת סיגריות ובטוחים שזה מה שיביא להם אושר ,עושר ,הצלחה וכל
מה שהם צריכים.
לכן צריך לחשוב ,לחקור ולנתח היטב כל דבר ,אם רוצים להסיק מסקנות
נכונות .זה שיש פרט מסוים שיש בו אמינות ,זה לא הופך את הכלל כולו לאמין.
לפעמים יש מנהגים מטופשים חסרי בסיס ,ואז כשרואים אנשים שלא חוששים
להם ,אז כאילו יש בזה פגם באמונה .שכאילו כל מי שיהודי מוכרח להאמין גם
במנהג המטופש שהם המציאו .אבל הכל שטויות .צריך לנפות ולקחת רק את
האמת הברורה מתוך הדברים.
כך צריך לבדוק בכל עניין את שלשת הפרטים הללו ,וכך לדעת אם אנחנו
יכולים באמת לסמוך על הידיעה ,או שמא עלינו להעלות חשד ולבדוק טוב יותר
את האמינות של הדבר.
נבדוק שמתקיימים שלשת הכללים וכך נדע שהדבר אמתי ואמין .נבדוק אם
אותו אדם שמעביר לנו את הידיעה הוא נאמן ואפשר לסמוך עליו ,וכמוהו גם כל
שאר האנשים שהעבירו את הדבר עד אליו .נבדוק גם שלא נפלה שום טעות
בדרך .ולבסוף נבדוק מהי הידיעה הברורה שהגיעה אלינו ,מה המקור הראשוני
של הדבר ואילו פרטים ברורים ומדויקים הוא חידש לנו.
וכך נוכל לראות על אילו ידיעות אנו יכולים לסמוך ואילו צריכים להעלות
אצלנו חשד .שיש למשל סיפורי היסטוריה שונים ,או שיש סיפורים על
התרחשויות שונות בעולם וכו’ .אז צריך לבדוק בכל מקום מהיכן המקורות ,מי
סיפר אותם ,כיצד הם עברו מאחד לשני ,עד כמה הפרטים מדויקים ומה הדברים
המוכרחים שאנו יכולים ללמוד מתוכם.
האמינות המופלאה של התורה הקדושה
לאחר ההקדמות הרבות שמתארות כיצד נוכל לדעת את אמינות הידיעות שאנו
מקבלים ,נוכל לחזור לעיקר ,לעניין קבלת אמיתות התורה הקדושה .לכן ננסה
לבחון את שלשת הכללים ולראות כיצד הדברים מתיישבים לעניין קבלת התורה.
מצד הכלל הראשון של נאמנות האדם שמסר לנו את הדברים ,וכן הנאמנות
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של כל שאר החוליות בשרשרת שמסרו מאחד לשני עד שהגיע אליו ,מובן לכולם
שהם בוודאי נאמנים .הרי המסורת שלנו היא מתוך האנשים הנאמנים לנו ביותר,
מתוך ההורים ,המשפחה ,הקהילה הקרובה וכו’.
אדם יודע שהוא שייך לעם היהודי ושיש לו חלק בתורה הקדושה לא מתוך
אנשים שהוא לא מכיר ולא סומך עליהם מבחוץ ,אלא מתוך שכך גדל וחונך .הוא
שאל את ההורים שלו בבית מאיזה עם הוא ,והם השיבו לו ללא שום אינטרסים
שהוא יהודי .הוא שאל מה זה תורה ,והם השיבו לו שזה הספר שניתן לעם ישראל.
זה לא משנה כעת אם הוא גדל בבית שכולו תורה או בבית חילוני ורחוק
מהיהדות .אם הוא יודע שהוא יהודי והוא גם יודע שיש תורה ,אז הוא קיבל את זה
מהאנשים הקרובים ביותר שעליהם הוא סומך.
כמו שהוא יודע שהוא בן למשפחה מסוימת ,שהוריו הגיעו מארץ מוצא
מסוימת ,שהאדם הנחמד שמולו זה דוד שלו ,שהילדים החביבים שגדלו אתו הם
האחים שלו וכו’ ,כך הוא יודע שהוא יהודי ושיש תורה .זה בכלל לא קשור עדיין
לעניין של אמונה ,זו קבלה נקיה.
הרי אף אחד לא צריך לעשות מחקרים ולנסות לקבל הוכחות מדעיות
שהאחים שלו הם באמת אחים שלו או שההורים שלו באמת הגיעו מארץ מסוימת
וכו’ .כי הרי ברור לנו שאין להם שום אינטרס לשקר ,וגם אנו סומכים עליהם
לחלוטין ונותנים בהם אמון מוחלט .הרי הם אלו שגידלו אותנו ולמדו אותנו את
כל מה שאנו יודעים ,אז מדוע שבפרט הזה נסרב להאמין להם?
ובאמת אם אדם חיצוני היה מביא לנו ספר כלשהו ואומר שזוהי התורה ,אז
היה עלינו לפקפק באמינות של זה .אבל כאשר ההורים שלנו מביאים לנו את
הידיעה שאנו יהודים ,שהקהילה מלמדת אותנו על ספר התורה של העם היהודי
שאנו משתייכים אליו ,אז המקור שאנו מקבלים ממנו הוא האמין ביותר שאפשר
לקבל.
לכל יהודי יש שורשים שקשורים חזק לתורה .אולי איזה סבא צדיק שהיה פעם
רב של איזו קהילה בארץ מוצאו .אולי סיפורים ששמע על אברהם אבינו ומשה
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רבינו .אולי סביבה שמדברת על הדברים .לא זו בלבד ,אלא שאפילו עושים
מעשים חזקים ,שמקיימים למשל ברית מילה במסירות נפש ,נלחמים על ארץ
ישראל שהובטחה לאבותינו וכו’.
אפילו היהודי הרחוק ביותר מתורה ומצוות ,בכל אופן לפחות יודע שהוא
יהודי .אולי הוא לא מסכים עם זה ,אבל מכל מקום הוא יודע שהוא משתייך לזה.
הוא קיבל את זה במסורת מאבותיו .לכן מובן שישנה מסורת חזקה ביותר שהגיעה
ממקורות אמינים בתוכנו ,כל אחד ממשפחתו וגם מתוך כלל ישראל.
ובאמת רוב האנשים אינם מפקפקים בפרט הזה ,כי כולם מאמינים להורים
שלהם ,רק שחושבים שאולי לפני כן במהלך הדורות משהו השתבש .אבל צריך
להבין שגם ההורים שלנו קיבלו את הדבר במסורת מההורים שלהם ,ואלו קיבלו
מההורים שלהם וכן הלאה עד לנקודת ההתחלה.
לכל אדם יש הורים נאמנים שהוא סומך עליהם ומהם הוא מקבל .גם לפני אלף
שנה ,יהודי ידע שהוא יהודי כי כך לימדו אותו בבית .כי אם הוא גדל בידיעה
שהוא שייך לעם אחר כלשהו ,שכך לימדו אותו הוריו ומשפחתו ,ואז פתאום בא
השכן ומנסה לשכנע אותו שהוא יהודי ,אז ברור הדבר שהוא לא יאמין לו .בדיוק
כמו שאנחנו לא נאמין אם יבוא איזה חבר ויאמר לנו שאנחנו שייכים לאיזה שבט
אפריקאי .הרי יש לנו מסורת חזקה ,וכך גם הייתה לאבות אבותינו בכל הדורות.
אז יוצא שמצד הנאמנות ,אנו יודעים היטב את המסורת ויכולים לסמוך על זה
לחלוטין .שאנו מאמינים להורים שלנו ולכל הסביבה שלנו .יודעים שאנו יהודים
ויודעים שהתורה עברה אלינו מההורים ומהסביבה.
וגם אם יש כאלו שלא מאמינים לתורה ,מכל מקום הם יודעים על קיומה ,ולא
יכולים לחלוק ולומר למשל שבכלל הייתה תורה אחרת וכדומה .כי זה עבר
במסורת מדור לדור מבפנים ,מתוכנו ,מאב לבן ,מרב לתלמיד ,מקהילה לזו שבאה
אחריה וכו’ .זוהי הנאמנות הגבוהה ביותר שתיתכן.
התורה הקדושה לא הגיעה אלינו מאיזה מכר רחוק או מאנשים זרים שדפקו על
הדלת ורצו לגייר אותנו .היא הגיעה מתוך הבית ,מתוך המשפחה ומתוך האנשים
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האמינים ביותר שאנו סומכים עליהם .זה לא משנה אם הם עצמם מאמינים בה או
לא ,מה שמשנה זה שאנו יודעים שאותה תורה עברה במסורת דרכם ואותו תנ"ך
שנמצא אצלנו בבית זה אותו תנ"ך שנמצא אצל כל יהודי אחר ואותו תנ"ך שהיה
לסבא של הסבא שלנו.
אז מובן שהמסורת חזקה ביותר בעניין הזה .אלא שכעת צריך לבחון את הכלל
השני ,האם אנחנו יכולים להיות בטוחים שלא היו תקלות שונות בדרך?
שאמנם ברור לנו שההורים שלנו אוהבים אותנו ואין להם שום אינטרס לשקר
לנו ,אבל יחד עם זאת גם ההורים שלנו לא מושלמים וחסרי מוגבלות .אז לכאורה
יתכן שטעו ,יתכן שחלה אי הבנה ,יתכן שגורם חיצוני שיבש את הדברים ללא
ידיעתם וכו’.
אלא שכאשר נבחן את הפרטים ,נוכל לגלות שישנם המון מנגנוני הגנה שצורפו
לאותה מסורת שעברה ,כך שנוכל להיות בטוחים שהמסורת עברה בשלמותה,
ללא התערבות של גורמים חיצוניים וללא טעויות בדרך.
כי המסורת לא עברה בתור סיפור בעלמא .אלא שצורפו לזה כל כך הרבה
פרטים ,עד שכל פרט בחיינו מוקדש לזה .המסורת העבירה מדור לדור ספר תורה
מוחשי ממש ,וגם חוקים ומצוות ,גם עדויות ,וגם השתעבדות ממש של כל אורח
החיים שלנו על פי התורה ,וכל זה עבר ברבים.
וכמו שהוזכר לגבי משחק טלפון שבור ,שדברים שעוברים מפה לאוזן יכולים
להשתבש ,אבל כאשר יש חפץ כלשהו שממחיש את הדברים ,אז כבר אין טעויות.
ולכן ניתן לנו ספר התורה שעבר במסורת מדור לדור .מעבר לפירושים שעברו
במסורת בעל פה ,עבר גם ספר ממשי.
ואותו ספר נמצא בבית של כל יהודי ,והוריו יכולים להעיד עליו שזהו ספר
התורה שגם הם הכירו .והוריהם העידו להם שזהו אותו ספר תורה שגם הם הכירו
וכך הלאה עד להתחלה.
ולא זו בלבד שזה עבר במסורת פנימית מדור לדור ,אלא שזה גם עבר ברבים,
שכל היהודים ברחבי העולם ,כולם יודעים שזהו אותו ספר תורה .שכמו שצוין
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לגבי טלפון שבור ,שאם דבר כלשהו הועבר לרבים ,נוכל להשוות את התוצאות
וללכת על פי הרוב וכך לדעת מהי האמת ומהם השיבושים שנוספו.
אלא שאין שיבושים ,כי כל היהודים מעידים שקיבלו ספרי תורה זהים .אין
אפילו יהודי אחד שמכחיש וטוען שהוא קיבל במסורת ספר תורה שונה משל
השאר .ועל אחת כמה וכמה שלאחרונה חזרנו לארצנו הקדושה מאלפיים שנה
שבהן התגוררנו בין הגויים בכל העולם.
לכאורה אילו היו שיבושים במהלך הדורות ,אז יהודי שבא מהודו ,יהודי אחר
שבא מפולין ,עוד יהודי שבא מתימן ואחד שבא ממרוקו ,היו צריכים להביא ספרי
תורה שונים .אלא ששמרו על ספר התורה כל כך באדיקות כך ששום פרט לא
ילך ח"ו לאיבוד.
גם אם היו בודדים שהיו באים עם ספר תורה אחר ,עדיין היינו יכולים ללכת
פשוט על פי הרוב ,וכמו שהוזכר לגבי טלפון שבור .אבל כאן בצורה מדהימה ועל
טבעית ,אין אפילו מיעוט שסובר כך .כל היהודים שבאו מכל קצוות העולם שהיו
כמעט אלפיים שנה בנתק מוחלט ,באו עם אותו ספר תורה.
בנוסף לכל זה ,המסורת עוד יותר מתחזקת כאשר אנו מבינים את הסיפורים
הנוראים שהתרחשו במהלך הגלות .שהתורה לא עברה בתור דבר של מה בכך,
אלא במסירות נפש גמורה .בדקדוק עצום מתוך דבקות בדרך האמת ,כך ששום
פרט לא ישתבש .אנשים מסרו את חייהם כדי לשמור על התורה .היו מוכנים
למות כיהודים מאשר לחיות כגויים.
ואמנם כעת ברוך השם יש לנו מדינה משלנו ולכן קשה לנו להבין את המציאות
הזו ,אבל עד לא מזמן העם היהודי היה נרדף וחי מפוזר בין הגויים .היו גזרות
שמד ,לא יכלו לקיים מצוות והיו צריכים להסתיר את יהדותם .ויוצא שהמסורת
עברה במסירות נפש ממש ,שאילו לא היה לזה חשיבות ,אז אבות אבותינו היו
מתבוללים ולא היינו מכירים בכלל שאנו יהודים.
ולכאורה צריך להבין שהדבר הטבעי ביותר הוא פשוט להפוך להיות כמו
כולם .וכמו שלמשל במדינת ישראל עלו אנשים שונים ממדינות שונות ,כל אחד
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עם תרבות משלו ומנהגים שונים ,אבל אפשר לראות בקלות שלאט לאט כולם
משתלבים והופכים לדומים זה לזה .מגבשים תרבות משותפת וכדומה .קוראים
לעצמם "ישראלים" ונוטשים את העבר הרחוק ,את המנהגים הישנים שהיו בארץ
המוצא של הורי הוריהם לפני מאות שנים .כי כך הוא הטבע ,שהאדם יהפוך
להיות קרוב יותר לשכנים ולחברים שלו מהסביבה ,מאשר לאנשים מהמוצא שלו
שנמצאים בכלל בארץ אחרת.
אבל פה באופן על טבעי הדבר היה שונה לחלוטין .שיהודים בכל העולם
הרגישו קרובים יותר ליהודים שגרים בקצה השני של העולם מאשר לשכן הגוי
שלהם .שלא התחתנו עם גויים ,ששמרו על המסורת ,שלא ויתרו על מנהגים,
שקיימו בדקדוק את ההלכות ,שתמיד בלטו בשוני שלהם משאר העמים וכו’.
הם לא הסכימו להשתלב ביחד עם שאר האנשים סביבם ,כי תמיד ידעו היטב
שהם יהודים ,שהם שונים ,שרק היהדות היא המשפחה שלהם ורק התורה היא
הדרך לחיות את החיים.
הם מסרו נפש ,חיו חיי צער ומסכנות ,והכל כדי להעביר את המסורת במלואה
ובצורתה המקורית מאב לבן ולא לפגום בשרשרת .וברור הדבר שכדי להעביר
דברים במסירות נפש גדולה כל כך ,בוודאי שמוכרחים להיות מחוברים לדברים.
שהרי אדם שאינו מחובר ,מרגיש כעול ונמשך לתאוות העולם ,אז הוא רק מחפש
תירוצים לזרוק את הכל .אבל אם התורה והיהדות הגיעו עד אלינו ,מתוך סיכון
חיים של ממש ,זה אומר שכל הדורות שלפנינו ,אבות אבותינו עד להתחלה ,כולם
שמרו בדבקות והעבירו את התורה כך שנדע שאנו שייכים לעם היהודי ונדע מהי
תורה.
בנוסף יש לנו עדויות שונות ,כמו השבת ,החגים וכן כל המצוות השונות .שיום
השבת והחגים השונים ,הם זכר ליציאת מצרים ולבריאת העולם .שבכל שבוע,
כל העם היהודי עוצר את הכל ,נזכר בבריאת העולם וביציאת מצרים ומעיד על
כך .שברור הדבר שאדם יחיד לא יכול לעשות זאת אם לא קיבל את הדבר מהדור
שלפניו .וכאן מדובר על עם שלם שעושה זאת.
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אז אפשר ללכת לאחור ולדמיין את כל השבתות והחגים ,עם כל המנהגים
השונים והמוכרים ,ולנסות לחשוב ממתי זה התחיל .הרי לא יתכן שפעם לא היה
קיים דבר כזה "שבת" ,שאף אחד לא קיבל את הדבר ,אף אחד לא מכיר ולא שמע
על כך ,ואז פתאום החליטו לשמור שבת .וכי מה נשתנה? מדוע לא שמרו את
השבת הקודמת? מי קבע את ההלכות? איך יצליחו לשכנע את כולם?
וכך לעניין כל החגים והמנהגים ,וגם לעניין כל המצוות כולן .שאילו לא היינו
מקבלים את הדבר במסורת ,אז לא היינו מבצעים את זה .וכי מישהו היה מניח
תפילין אילו לא היה יודע מלכתחילה שקיים דבר כזה?
ואמנם אפשר לראות בחוש שישנן המצאות שונות שנכנסות לעולם ואנשים
מאמצים אותן בתור מנהג וכדומה .אלא שכל זה אפשרי רק כאשר ישנם שני
תנאים.
התנאי הראשון הוא שזה יהיה דבר חדש או מוסתר .שלא יספרו לנו סיפורים
שזה מנהג קדום וידוע של אבותינו ,בזמן שאנו מכירים את המציאות ואת המסורת
ויודעים שלא קיים מנהג כזה .אי אפשר לומר לנו שזה מנהג אבותינו כאשר לא
קיבלנו את הדבר מאבותינו ,אלא מגורם חיצוני שמנסה לשכנע אותנו.
וברור שהתורה לא מתיימרת להיות משהו מחודש ,שלא מנסים לשכנע אף
אחד להתגייר ולהפוך ליהודי וכדומה .אלא שהכול מבוסס על מסורת ,שתשאל
את ההורים והסבים ואת כל המשפחה והם יגידו לך .הם יסבירו לך את הכל .אז
מובן שלא יתכן להכניס מסורת כזו כדבר חדש ,שכאילו עכשיו הכל התחיל ,כי זו
מסורת קדומה שמספרת על אבותינו הקדומים שהכול התחיל מהם.
והתנאי השני הוא שזה יהיה דבר קל לביצוע ,כיוון שדברים קשים בוודאי לא
יתקבלו בקרב הקהילה .אם יאמרו לאדם שיאכל שלש סעודות עם בשר ודגים
בשבת ,יעשה קידוש וישיר שירי שבת עם כל המשפחה ,אז הוא ישמח .גם אם הוא
לא מכיר את המנהג הזה ,מה אכפת לו לאמץ אותו?
אבל זה הרבה יותר קשה לקבל כאשר אומרים לו מאות איסורים בדברים
מהותיים ,שאסור לו לבשל ,אסור לו להבעיר אש ,אסור לו לקטוף פירות ,אסור לו
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לברור ,אסור לו להוציא שום דבר מרשות לרשות ,אסור לו לטלטל מוקצה ,אסור
לו לעבוד וכך עוד מאות איסורים בדברים מהותיים שכל אדם עושה במהלך היום
יום .מי יסכים לוותר על כל החיים שהורגל בהם פעם בשבוע ללא שום מסורת?
וכך יש לנו תרי"ג מצוות ,שדורשות מאמץ והשקעה ,שינוי ממשי של כל
ההרגלים וכל מהלך החיים שלנו .זה ממש כעין שעבוד ,שבכל רגע בחיים עלינו
לחיות את המצוות .שאדם רוצה לאכול או לשתות ,אז הוא צריך לברך לפני
ואחרי .הוא נועל נעליים וצריך לזכור את ההלכה איזה צד קודם .הוא הולך
להתפנות וצריך לזכור את ההלכות הקשורות וגם לברך לאחר מכן "אשר יצר".
הוא לוקח פירות וירקות ,אז אסור לו לאכול לפני שהוא מעשר .וכך עוד ועוד
הלכות שתופסות את כל סדר היום.
אדם שפוי לעולם לא יסכים לכל זה .זה לא משתלם לו .רק אדם שקיבל את זה
במסורת ,שהוריו וקרוביו סיפרו לו על החשיבות הגדולה של הדבר ,על מסירות
הנפש וההקרבה שעליו לעשות ,רק הוא יכול באמת לשמור על הכל בדקדוק וגם
להעביר הלאה לבניו בדבקות.
יוצא שאותה מסורת היא מוגנת לחלוטין מכל הכיוונים .שנאמרה לרבים
והוכחה בכך ששמרה על הדיוק שלה בין כל היהודים בכל העולם .שמכילה ספר
עדות שנשאר בשלמותו .שמכילה עדויות רבות ,שהן המצוות שקשות לביצוע
ולמרות זאת מסרו עליהן נפש .ובעיקר ,שהיא באה מתוכנו ,שלא שמענו מגורם
זר ,אלא מתוך ביתנו .שכל יהודי יכול לשאול את אבותיו בעצמו והם יאמרו לו
את המסורת שקיבלו.
ולבסוף ,לאחר שבררנו את שני הכללים הראשונים ,נשאר לברר את הכלל
השלישי  .בו נבדוק ונבחן היטב מהם הדברים המדויקים והברורים שנוכל להיות
בטוחים בהם שהם אמת לאמתה שאנו יכולים ללמוד מתוך מה שקיבלנו.
שלכאורה יתכן שיש דברים שנוספו ,מנהגי טעות ,שיבושים ,ולכן צריך לבדוק
בדיוק את הנאמנות של מה שאנו לומדים בצורה ישירה וברורה ,בלי לספח
דברים נוספים שאינם קשורים.
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הרי לכאורה אפשר היה להקשות על זה ,שהרי לא ניתן להתעלם מהעובדה
שגם דתות אחרות סוברות שיש להן מסורת שאפשר לסמוך עליה .וכמו למשל
הדתות הגדולות בעולם שהן הנצרות והאיסלאם ,וכן עמים רבים ,שכל עם מכיל
תרבות עתיקה עם עבר עשיר ומגוון.
ואמנם ברור הדבר שזה לא דומה כלל ,שהרי הנצרות והאיסלאם הן דתות
חדשות יחסית ,שבאו אחרי היהדות ,וגם ניסו לחקות את הסממנים שלה.
הנוצרים בעצמם ביססו את כל הדת שלהם על התורה ,ומיסד הדת שלהם היה
יהודי .והמוסלמים שהגיעו הרבה לאחר מכן ,ביססו את כל הדת על היהודים.
החליטו שירושלים היא העיר הקדושה שלהם ,שכל קברי האבות איכשהו קשורים
אליהם וכו’.
לוח השנה היהודי הולך בחודשים לפי הירח ,אך בשנים לפי השמש ,וזו הסיבה
שלפעמים מעברים את השנה .לכן מובן מדוע ישנם שבעה ימים בשבוע ,כנגד
שבעת ימי בראשית .לכן מובן מדוע ישנם כשלושים יום בחודש ,כנגד מחזור
הירח .ולכן מובן מדוע ישנם כשניים עשר חודשים בשנה ,כדי להתאים למחזור
החמה.
אבל צריך לשאול מהיכן שאר הדתות הגיעו למחזורים האלו? מדוע ימי החיים
צריכים להתחלק לשבועות? מה מיוחד בשבעה ימים? מדוע לא לעגל לעשרה?
ובשביל המוסלמים שהולכים על פי הירח ללא התחשבות בשמש ,אז מה מיוחד
בשניים עשר חודשים שהם מתייחסים כאילו עברה שנה? מדוע דווקא שניים
עשר? מה התחדש? הרי אין שום חשיבות לשמש ,שהרי חג שלהם שנופל בחורף
יכול ליפול בקיץ בעוד עשר שנים? אז מה בכלל המהות של שנה? ובשביל
הנוצרים שהולכים לפי השמש ,מה התחדש בשלושים יום שהם קוראים לזה
חודש? כשמגיע למשל היום הראשון של חודש "אוגוסט" ,האם יש משהו מיוחד
שהתחדש דווקא ביום הזה?
אלא שברור הדבר שכולם לקחו את החוזק והחכמה של התורה הקדושה ,וכל
אחד לקח חלק מהדברים לפי ראות עיניו .אז ההם קבעו שהשבת שלהם תהיה
ביום ראשון וההם קבעו שהיא תהיה ביום שישי .אבל כולם מסכימים שבכל
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שבעה ימים צריך יום מיוחד ,כי הם השאילו את זה מהדת היהודית העתיקה
שכבר הייתה פה קודם.
בנוסף ,ההיסטוריה עצמה מוכיחה שהדתות האחרות היו משתמשים במסעי
שכנוע אגרסיביים ,שהיו מנסים להפוך את כל העולם להיות כמותם מתוך איומים
ואילוצים .מסעות צלב או גזרות שמד ,ועד היום המוסלמים נלחמים כדי שיקבלו
את הדת שלהם ,ויש מיסיונרים שמנסים לנצר אנשים וכו’.
כך שברור שאותם אנשים בדת הזו לא קיבלו את הכל במסורת ,שרוב האנשים
נספחו אליהם מבחוץ .שלא קיבלו את הדברים מהורי הוריהם עד לנקודת
ההתחלה ,אלא להורי הוריהם שנספחו לאותה הדת כאשר לא היו שייכים אליה
כלל לפני כן.
אבל היהדות לא מנסה כלל להשפיע על אחרים ,ולהפך ,כדי להתגייר צריך
לעבור דרך מפרכת ולהוכיח שבאמת רוצים בכך מסיבות טהורות .כי מוכרחים
לשמור על המסורת היטב .לכן ברור שהמסורת היהודית הרבה יותר חזקה
ומקורית.
אבל מכל מקום ,ניתן לראות שגם גוי שנולד לדת כלשהי ,מכל מקום מקבל
מסורת כלשהי מהוריו על אותה הדת .ואם כן צריך לבחון היטב את כל אותן
מסורות ,כדי לראות היכן נמצאת האמת.
לכן צריך לנסות לבדוק מה באמת אנחנו יכולים ללמוד מאותן מסורות .נניח
שאנחנו מאמינים לסיפורי ההיסטוריה של המסורת הנוצרית .אז אותם סיפורים
אומרים שהיה אדם שטען שהוא נביא ,שאמו סיפרה שהתעברה מרוח וכו’ .וכי זה
מה שאומר לנו שזו דת אמת?
הרי גם אם אדם היה נוכח שם ממש ורואה את הכל ,היה יכול לומר שהכול
המצאות .הרי מה כבר יכולה לומר מישהי שזנתה ונכנסה להריון לא רצוי? ברור
הדבר שהיא תמציא סיפור כלשהו כדי שלא יחשבו עליה דברים גרועים .אז מפה
לשם הדברים מתגלגלים עד שהגענו למצב של היום .אבל איפה ההוכחה לקשר
כלשהו עם השמיים?
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אמנם מסורת יש ,ואפשר אם רוצים לקבל את הסיפורים כמסורת ,אבל מה
הקשר לאמונה בנצרות? גם פרעה ובלעם עשו מופתים ,אז האם חס ושלום צריך
להאמין בו באיזשהו אופן? להבדיל בין הטמא ובין הטהור ,ישנם המון סיפורים על
גדולי ישראל בכל הדורות שעשו נסים מופלאים ,אז האם נעזוב חס ושלום את כל
התורה ובכל פעם נקים דת חדשה שמסתמכת על אותו צדיק? אין שום קשר בין
הדברים .המסורת שלהם כלל לא מוכיחה את מהות הדת שלהם ,אלא רק
מספרת סיפורים בעלמא.
וכך גם לעניין האיסלאם ,ששם מספרים על מוחמד שקיבל "נבואה" .אז גם ילד
מוסלמי שנולד למשפחה מוסלמית ,יכול לקחת את כל סיפורי המסורת ולהיות
בטוח שהם אמתיים .אז הוא באמת יאמין לכך שמוחמד אמר שהוא קיבל נבואה.
אבל אין שום הוכחה שהוא קיבל נבואה ,המסורת אומרת שזה מה שהוא סיפר,
אין מסורת על הנבואה עצמה ,אלא על הסיפורים שהוא סיפר בלבד.
אף אחד לא מנסה להכחיש שהיה פעם אדם כזה שקראו לו מוחמד .אם יש אדם
שקיבל במסורת מהוריו ואלו קיבלו מהוריהם שהיה אדם כזה ,אז בכיף .אבל מה
זה קשור לנבואה? אפשר להאמין למסורת ,שהורי הוריהם האמינו למה שהוא
אמר וחשבו שהוא נביא .אבל מי אמר שהם צודקים? מי אמר שאנו מוכרחים
להסכים איתם? איזו הוכחה יש לנו לכך?
אפשר למצוא גם היום המון משוגעים שסוברים שהם מקבלים נבואה .ואפשר
לעשות על זה תחקיר ,לכתוב את הדברים בספרים ולהעביר הלאה לדורות
הבאים .ואז בעוד אלף שנה יקבלו את זה במסורת ויקראו את זה ,ובאמת הכל
נכון .באמת היו אנשים שאמרו שהם נביאים .אז אמרו .וכי זה מוכיח לנו משהו
בקשר לדת?
כך בכל הדתות ובכל העמים ,אמנם יש להם מסורת ,אבל לרוב המסורת היא
מחודשת ולא עתיקה ,ובכל אופן אותה מסורת היא על סיפור נקודתי ,על דברים
שאדם כלשהו אמר ,על איזו השערה חסרת בסיס וכו’.
אבל היהדות שונה לחלוטין מכל זה .הקדוש ברוך הוא הכניס את כל מנגנוני
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ההגנה הדרושים .וזוהי הפרשה שלנו ,שאומרת "כולכם ניצבים היום" .אף אחד
לא נעדר .שאמנם אילו היינו קוראים את הדברים בסתם ספר מזדמן ,אז הדבר
ברור שכל אחד יכול לכתוב את המלים האלו וזה לא מוכיח כלום .אבל כאן
המסורת שלנו מוכיחה שהדבר אמתי ,שהרי ראינו כמה חזקה המסורת.
ואם נדקדק לראות מה אותה מסורת מלמדת אותנו ,אז נראה שהמסורת
מספרת על נסים עצומים שנעשו בפני כולם .וכפי שהפסוק האחרון בתורה מסיים
"לעיני כל ישראל" .ולכן כל ישראל נאספו ולהם נאמר במפורש שכולם נמצאים
שם.
אז אותו יהודי שמקבל את הדברים היום במסורת ,מקבל ספר תורה שמצהיר
שכל ישראל היו שם .כי הוא יכול לומר שאולי זה נבואה שמשה רבינו קיבל
וסיפר לכולם .אולי עבדו על כולם או שמכרו להם סיפורי סבתא .אולי זה משהו
חסר בסיס שניפחו עד שתפס ממדים של דת .אבל כאן אי אפשר לומר את זה ,כי
הספר עצמו מביא שכולם שם ,כל איש ישראל ,טפכם ,נשכם ,מחוטב עצך עד
שואב מימך ,כולם.
יוצא שהמסורת שכל יהודי מקבל ,היא מסורת מאבות אבותיו ,עד אלו שהיו
נוכחים שם ממש .שהם עצמם ראו את הנסים .לא מדובר על מסורת שאפשר
להמציא ,כמו שמישהו מספר על משהו שקרה לו ואף אחד לא יודע אם זה נכון או
לא .אלא על מסורת חזקה שכולם היו נוכחים ועדים לה .שהם עצמם העבירו את
הדברים עד שהגיעו אלינו .לא משהו שבא מבחוץ .אבות אבותינו מעידים ,לא
שהם ראו מישהו שמתנבא ,אלא שהם עצמם היו עדים לנבואה עצומה ,הם עצמם
קיבלו את התורה ,הם עצמם יצאו ממצרים.
ולא מדובר על אחד או שניים ,אלא על עם שלם במלואו .אם היה אחד שלא
היה שם ,הוא בוודאי לא היה מקבל ומעביר את הדברים ,כי הוא היה רואה
שהכול שקר .הרי כתוב על יציאת מצרים באותות ומופתים ,עשר מכות ,קריעת
ים סוף ,מעמד הר סיני ,עמוד ענן ,באר מרים ,מן יורד מן השמיים ועוד מופתים
עצומים ורבים .וכל זה לעיני כל ישראל ,שכולם רואים ועדים לזה .ולא זו בלבד,
אלא שכל העולם עדים לזה .כל העולם שמע על יציאת מצרים.
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צריך להבין שאפשר לספר סיפורי מעשיות לאדם ולגרום לו להאמין בשטויות
בדברים מבחוץ .אבל אי אפשר לספר לו שטויות על עצמו .אי אפשר לקחת אדם
שנולד בתורכיה ולומר לו שהוא נולד ברומניה .אי אפשר לספר למישהו שבשבוע
שעבר התפרץ הר געש בארץ ישראל כאשר הוא נמצא כאן ויודע שזה לא קרה
באמת .רק דברים חיצוניים שאין לו קשר אליהם אפשר להמציא ,אבל אף אחד
לא טיפש כל כך לקבל דברים בדיוניים על עצמו.
לכן מוכן שאף אחד לא היה מקבל את התורה אילו הייתה מגיעה מבחוץ ,שהרי
כתוב שם לעיני כל ישראל ,ואותו אחד שמביאים לו את התורה כדי שיקבל אותה
יאמר שהוא בכלל לא שייך לישראל והוא לא מכיר בכלל אומה כזו .וגם אם היה
שייך לישראל ,זה לא נעשה לעיניו וההורים שלו לא סיפרו לו על זה .כך בכל
הנסים שמוזכרים בתורה ,איך אפשר לקבל אותם מבחוץ אם אף אחד לא ראה
ולא שמע עליהם?
אלא שאנחנו מקבלים את הדברים מבפנים .מתוך המסורת .כולנו חוגגים את
פסח וסוכות זכר ליציאת מצרים ואת שבועות לזכר מתן תורה .כולנו שובתים
ביום השביעי זכר למעשה בראשית .הכל מתוך מסורת מופלאה ומדוקדקת
לפרטיה שאותה לא התחלנו אנחנו וגם לא ההורים שלנו ,כי אף טיפש לא היה
אוכל מצות שבעה ימים רק בגלל שסיפרו לו שיש חג כזה שמעולם לא ראה ולא
שמע .אף טיפש לא היה יושב בסוכה שבעה ימים אם לא ראה את הוריו ורבותיו
שעושים זאת בדורות שלפניו .אלא שזו מסורת שעברה מדור לדור עד לנקודת
ההתחלה .עד לאותה יציאת מצרים ועד לאותו מעמד בו כל ישראל היו ניצבים.
אנחנו מקיימים את התורה משום שזו מסורת עתיקה מהורינו והורי הורינו
שעברה מאב לבן ומרב לתלמיד החל מקבלת התורה .אף אחד לא יכול להמציא
כזה דבר ובוודאי שזה לא אפשרי להעביר את זה ולהקים עם זה עם שלם שידקדק
בכל פרט ובכל מצווה הכתובה בו.
אילו אדם כלשהו היה רוצה להמציא סיפור כלשהו ,הוא בוודאי יכול היה
לעשות זאת .אלא שהיה מוכרח לוותר על צד מסוים של אמינות .הוא יכול היה
להמציא סיפור בדיוני שכאילו קרה לו באופן פרטי ,ואז יכול היה להעביר את זה
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הלאה ולשכנע אחרים ,אבל לא היה לזה בסיס .או שהוא יכול היה לספר על
משהו בדיוני עצום שהתרחש לעיני כל העולם ,אלא שאז כולם היו יודעים שזה
שקר כבר מההתחלה ואף אחד לא היה מעביר את זה הלאה .ובטח שלא מוסר את
הנפש לשם כך.
אבל התורה הקדושה נתנה לנו עדות ברורה ומוכחת .שמצד אחד זו היסטוריה
שלא ניתנת להכחשה ,שעברה במסורת חזקה .ומצד שני אותה היסטוריה היא
שמפרטת ומוכיחה את הקשר האלוקי ,את המהות שלה כדת אמת.
אף אחד לא מנסה להכחיש את ההיסטוריה הידועה לכולם ,למרות שאף אחד
פה לא ראה את אותה היסטוריה בעיניו ולא שמע ממקור ראשון .אלא שאלו
דברים שעברו במסורת אצל כל העולם .עצם הקיום של מוחמד ונפוליון ,או
להבדיל ,בית המקדש בירושלים ומלכות דוד ,הוא עניין היסטורי .זה לא עניין דתי
שנבחר להאמין בזה או לא ,אלא היסטוריה.
אבל התורה ,שהיא היסטוריה בפני עצמה שאי אפשר להכחיש ,היא עצמה
עדות לעניין דת ורוחניות .זוהי עדות לקשר עם הקדוש ברוך הוא .קשר רוחני
ממש שהפך להיות היסטוריה בלתי ניתנת לערעור.
ההיסטוריה עצמה מספרת לנו שכולם היו שם ,שכולם היו עדים ,שכולם ראו
את הניסים ,שכל אומות העולם פחדו ביציאת מצרים ,שכל האומות שמעו על עם
ישראל .כל זה היסטוריה ולא משהו דתי .אנו לא צריכים לבחור אם להאמין
למשה רבינו או לא ,כי הוא לקח את כל עם ישראל להיות לו לעדים וכולם ראו
בעצמם .כולם קיבלו את הדברים ישירות מהשם יתברך.
לכן היה עניין שהמנהיג של עם ישראל יהיה מגמגם .שלא נאמר שהיה כריזמטי
וכבש את לב העם ,אלא שהיה כבד פה .לכן נאמר שהוא ירד למטה מהר סיני
בזמן שכולם שמעו את עשרת הדברות .שנבין שזה לא משהו שאפשר להמציא,
אלא אלוקות ממש.
מכל הדברים האלו ,נוכל להבין שאם אנו יהודים עם מסורת ברורה ,שאבות
אבותינו היו יהודים ,שהתורה עברה במשפחה מדור לדור וכו’ ,אז זוהי מסורת
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חזרה שמוכיחה מעבר לכל ספק את נכונות הדברים.
אם גם אצלנו הסבא של הסבא שמר באדיקות על התורה והמצוות מול
אנטישמיות ומסעות שמד ואולי אף הקריב את חייו למען זה ,אם גם אצלנו היה
מונח איזשהו ספר תנ"ך שידענו שקשור לפחות במקצת לשורשים ולהיסטוריה
שלנו ,אז כדאי שנפקח את העיניים ונראה את האמת שעומדת מולנו.
אין צורך להאמין לסיפורים ולאנשי דת מבחוץ ,אלא פשוט להתבונן בדברים
ולהסיק את המסקנות בעצמנו .אף אדם חיצוני לא מביא לנו את הסיפורים האלו,
אף אחד לא מנסה לשכנע גויים ברחבי העולם שהם יהודים ,כל אחד מאיתנו
קיבל את הדברים מביתו .כל אחד מאיתנו יכול לשמוע סיפורים מהוריו על הסבא
של הסבא שלו ולהבין.
גם אם בבית לא שמרו כל כך על תורה ומצוות ,משהו היה חייב לעבור ולו רק
העובדה שאנו יהודים צאצאים לאומה קדושה ונפלאה .השם יתברך יזכה אותנו
להתבונן בדברים ולהכיר את עצמנו ואת השורשים שלנו.

להפסיק לחיות באשליות
המציאות היא מוחלטת .יש חוקים ,הנהגות וכללים שאותם הקדוש ברוך הוא
חקק בבריאה .כשאנחנו מסתכלים על אחרים ,קל מאוד לראות את החוקים ואת
הסיבה והתוצאה שמקבלים .לכן קל להאשים אחרים ולבוא בביקורת על איך
שכולם לא בסדר .אבל מטבע הדברים ,כאשר זה נוגע אלינו ,אנו מרגישים שכל
חוקי הבריאה הם שונים.
האדם קרוב אצל עצמו .כשמסתכלים על אחרים ,אז דנים אותם על פי השכל
ולכן קשה לדון אחרים לכף זכות .אבל כאשר אנו מסתכלים על עצמנו ,אז תמיד
נהיה נוחים וקלים עם עצמנו ,תמיד נהיה רגישים ונתחבר לתחושות בלב ,וכך
נהפוך לסלחנים יותר.
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גם האדם הרשע ביותר מגדיר את עצמו כאדם טוב בפנים .גם לעבירות הקשות
ביותר אפשר למצוא את התירוצים הטובים ביותר .כשאדם חושב על העבירות
שהוא עושה ,הוא חושב לעצמו שאין לו ברירה ,שהחיים הובילו אותו לכך,
שההורים או החברים שלו הם האשמים ,שהוא עושה בצדק או שאפילו טוב
לעשות את העבירות האלו כי הן עוזרות באופן כלשהו .אבל כשהוא בוחן אחרים
הוא תמיד שופט אותם על פי השכל מבלי לחשוב שאולי הייתה להם סיבה טובה
לעשות מה שהם עשו.
כלפי עצמנו אנחנו משוחדים .אדם לא רואה נגעי עצמו .לכן תמיד אדם חושב
"לי זה לא יקרה" .כי קל לראות דברים אצל אחרים .כשרואים אדם עני ברחוב,
אז אולי מרחמים קצת וזורקים לו שקל .כששומעים על טרגדיה נוראה
שהתרחשה ,אז אולי לשנייה הופכים לעצובים ואז חוזרים לשגרה .כך בכל מה
שקשור לאחרים אין לנו חיבור ממשי לדברים .אין לנו רגש שמציף אותנו .הכל
מתנהל בשכל קר.
אדם יכול אפילו להיות בבית אבלים ולהוציא מהפה כמה שהוא משתתף בצער
המשפחה ,אבל הוא יושב שם וחושב על מה שהוא הולך לאכול בארוחת הערב
ועל הטיול שהוא מתכנן לצאת אליו בשבוע הבא .הוא לא באמת מתחבר לדברים.
לא צריך להרגיש רע עם עצמנו על כך ,שהרי כך הוא טבע האדם .אי אפשר
להתחבר לכל ולהתרגש מכל דבר .שהרי בכל רגע תינוקות נולדים ,אנשים
נפטרים ,זוגות מתחתנים ומתרחשים דברים מרגשים נוספים בעולם ,ומובן הדבר
שאין מקום באדם להכיל את הכל .לכן הוא מתרגל ומתרגש רק מהדברים
הקרובים אליו ממש.
אבל יחד עם זאת ,חשוב לשים לב לעצמנו כדי לדעת שאנחנו הולכים בדרך
האמת .אדם יכול לחיות באשליות מתוקות ולחשוב תמיד שלו זה אף פעם לא
יקרה ,הוא יכול להקל על עצמו ולחשוב שזה לא נורא לעשות עבירות ,הוא יכול
לחשוב שהשם יתברך כבר יסלח לו על הכל ,אבל כל זה לא ישנה את המציאות.
משה רבינו מזהיר אותנו בפרשת ניצבים לא לחיות באשליות ובחלומות .צריך
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לרדת למציאות .הוא מזהיר שאם מישהו רוצה ללכת בדרך לא טובה ,שלא יחשוב
שיהיה בסדר" .והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמור שלום
יהיה לי" (דברים כט׳ ,פסוק יח׳).
אחרי שהוא שומע את הקללות בספר התורה ,שלא יגיד לעצמו שהכול טוב,
שהוא מבורך ושיהיה לו שלום .שלא יחשוב לעצמו שאין מה לדאוג או שהשם
כבר יסלח לו .הוא יכול להשלות את עצמו ,אבל לבסוף המציאות תכה על פניו.
אם אדם ישמע על גיהינום ,הוא יאמר לעצמו שזה לא נורא .הרי הוא לא רואה
את זה מול העיניים ,אז הוא חושב לעצמו שהכול בסדר .אם יספרו לאדם שהוא
יקבל עונש על המעשים הלא טובים ,הוא יחשוב שהוא כבר יסתדר .כבר יסלחו לו
או שהדברים יסתדרו איכשהו .הוא חי בהכחשה והדחקה של הדברים .הוא בטוח
שהכול אצלו בסדר.
וכך הוא כאילו מתיר לעצמו להמשיך לעשות עבירות ולהתרחק מעבודת השם,
וכאילו שזה בסדר ואין בכך שום פסול .אנשים היום מסתובבים ברחוב בשבת,
רואים אנשים נוסעים בשבת ,מדליקים סיגריה וכדומה ,וחושבים לעצמם שכאילו
זה בסדר .יש כאלו ששומרים שבת ויש כאלו שלא .זה לא מזעזע אותם.
הרי אם היה מישהו שמצית את עצמו באש באמצע הרחוב ,כולם היו מזדעזעים.
היו צורחים ומזעיקים עזרה ,וגם עושים את הכל כדי לכבות את האש .וגם אם
אותו אדם היה אומר שהוא רוצה בכך ,שהוא מעוניין לשרוף את עצמו ,אף אחד
לא היה מניח לו לעשות זאת .בעל כורחו היו כולאים אותו כדי שלא יזיק לעצמו.
אבל לכאורה מה ההבדל? מדוע אדם שמחלל שבת שמתחייב סקילה זה דבר
שכאילו ניתן לבחירה? היה כבר עדיף שישרוף את עצמו בעולם הזה מאשר
שיבעיר לעצמו את אש הגיהינום גם לעולם הבא .אבל מרוב אשליות ,מדחיקים
את זה וכאילו הופכים את זה לדבר של מה בכך .מי שרוצה שומר שבת ומי שלא
רוצה לא שומר שבת .הם לא מבינים שהם מאבדים את עולמם בכך.
הרבה אנשים חיים את חייהם עם זיקה ליהדות ולשמירת המסורת ,אבל
שומרים רק חלק מהמצוות .הם שומרים רק על חצי מהלכות שבת ומקלים
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לעצמם לעשות עבירות שכולם עושים פה ושם .אותם אנשים חושבים שהם בסדר
גמור .לא צריך להיות כבדים וקיצוניים כל כך ,מספיק לעשות חצי.
אבל כאשר דברים לא מסתדרים כמו שרצו ,הם לא מסתפקים בחצי .אם
דברים לא טובים מתרחשים ,הם מיד מפנים אצבע מאשימה לשמיים ומתלוננים
מדוע זה מגיע להם .הרי הם אנשים טובים בסך הכל .הם לא מרוצים כשבשמיים
מביאים להם רק חצי טוב .הם רוצים לעשות חצי ולקבל שכר שלם.
לא מספיק להם שיתנו להם חצי גוף או חצי חיים ,הם לא רוצים שיישארו להם
חצי מהחברים והמשפחה ,הם לא מסתפקים בחצי משכורת ,את הדברים
הגשמיים הם רוצים בשלמות .אבל ברוחניות כולם בטוחים שכאילו השם מוותר
ולא צריך להקפיד יותר מדי .כאילו שמספיק לעשות מצווה אחת או שתיים ודי
בזה.
לפעמים אנשים לא מודעים לכך שהם עוברים על עבירות חמורות ביותר בלי
לשים לב .אנשים רבים למשל אוכלים מזון נגוע בחרקים ותולעים בלי לשים לב
ועוברים על איסורי תורה .יש ירקות עלים כמו חסה למשל ששם מצויים מאות
חרקים קטנים על כל עלה ואנשים כלל לא מודעים לכך שמוכרחים לנקות היטב
בצורה מיוחדת כל עלה או לקנות מגידולים מיוחדים .סתם שטיפה בכלל לא
עוזרת.
נערים מסתובבים עם נערות ולא מבינים בכלל שהם נוגעים באיסור כרת
רחמנא ליצלן .אנשים מחללים שבת ומתחייבים סקילה חס ושלום .מרוב
ההרגלים ומרוב שאנחנו רואים שכולם מסביב עושים את זה ,אז נראה לנו שהכול
מותר ושהשם יסלח על הכל .אבל הדברים לא עובדים בצורה כזו.
אמנם הרבה יותר נוח להזכיר את המצוות שאנו עושים ,והרבה יותר נחמד
לעשות תשובה רק מתוך אהבה ובלי פחד ,בצורה כיפית וללא כפייה ,אבל מצד
שני צריך לדעת את הדברים .אם יש חדר עם קרינה רדיואקטיבית ,אז צריך לשים
שלט גדול שכולם ידעו .אם יש סכנת התחשמלות אז מוכרחים להודיע לכולם .אם
יש סכנה או דברים לא טובים שעלולים להתרחש אז אנו מוכרחים לדעת מכך כדי
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שנוכל להיזהר ולהישמר .לא נבוא בטענות למה מפחידים אותנו ,אלא נשמח
שהזהירו אותנו ונדע לשמור על עצמנו כראוי ולהתרחק מסכנה.
אנשים מנסים להדחיק .לחשוב שכשנגיע לגשר נחצה אותו ושעדיף לא לחשוב
על זה .אבל זו גישה מוטעית ,כי כך אנחנו לא מתמודדים עם האמת ובינתיים אנו
עלולים לקלקל ולפגום בצורה נוראה .זה כמו שחולה במחלה מסוכנת יעדיף לא
ללכת לרופא כדי שיוכל להמשיך לאכול מזון שומני ולהעלות את לחץ הדם,
הכולסטרול וכל שאר הדברים המזיקים מבלי לדעת שהוא מזיק לעצמו .זה הדבר
הגרוע ביותר.
כשאדם חולה הוא מוכרח להתמודד עם הבעיה .הוא צריך ללכת לרופא ולקבל
את התרופה שהוא נותן .גם אם זה לא נעים וגם אם צריך לוותר על תענוגות ,זה
שווה את זה .כך הוא מקבל את החיים שלו .אז על אחת כמה וכמה שאדם צריך
להתמודד ולוותר על העבירות כדי לקבל את החיים האמתיים שהתורה הבטיחה.
אם נחייה בשקרים ונרמה את עצמנו זה בוודאי לא יעזור .הדבר הראשון
שעלינו לעשות זה להתעורר .פרשת ניצבים מגיעה תמיד לפני ראש השנה שהוא
יום הדין .רגע לפני שאנו נכנסים למשפט על החיים שלנו ,אנו מתייצבים כולם
כשעדיין חודש הרחמים והסליחות ועדיין אפשר לתקן .כל מה שצריך זה
להתעורר .אחר כך נוכל לחקור ,ללמוד ולראות כיצד להתפתח מבחינה רוחנית.
אבל קודם כל צריך להסתכל איפה אנחנו נמצאים .לחזור למציאות .לנפץ את
האשליות שהחדרנו לעצמנו .לפרוץ את ההרגלים שחוסמים אותנו ומראים לנו
שאם כולם מסביב עושים את זה אז כאילו זה בסדר .להתחיל לחשוב.
אם נזכה להתעורר בימים האלו ,נקבל יתרון משמעותי ביותר במשפט בראש
השנה .יסתכלו עלינו אחרת לגמרי כאנשים חדשים שרוצים להשתנות ולעשות
את רצון השם .אפילו רק הרהור תשובה ,רק איזו מחשבה קטנה על רצון להתקרב
להשם יתברך ,יכולים להטות את הדין ולהוציא אותנו זכאים במשפט .השם
יתברך יזכה את כולנו לעשות תשובה וללכת בדרכו .ישלח לנו ולכל ישראל שנה
טובה ומבורכת ,שנה של הצלחה ,שמחה ,יראת שמיים ,אמונה וגאולה שלמה.
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הקרבה לקדוש ברוך הוא היא החיים
התאוות לפעמים מושכות אותנו ומצטיירות לנו כמשהו שיביא אותנו לשמחה
ולאושר .התורה לעומת זאת ,עלולה להיראות חס ושלום כמיושנת או משעממת
לאדם שרחוק ממנה ולא מחובר אליה .קשה להתחבר לדברים אמתיים ברגע
שמחכים לנו פיתויים דמיוניים שונים שנראים נוצצים .לפעמים התאוות כל כך
מפתות ונראות אמתיות ,עד שאי אפשר כבר להבחין בין הטוב והרע בחיים .הן
מביאות אותנו לבלבול ואנו לא מבינים את ההשלכות שיש לבחירה שלנו.
אנשים בוחרים שוב ושוב בתאוות הגשמיות וכתוצאה מכך נופלים פעם אחר
פעם ולא מצליחים להבין למה יש להם ריקנות כל כך עצומה בחיים .לכאורה
התורה היא לחוד והחיים שלנו לחוד .אלו נראים לנו שני דברים לא קשורים.
קשה לראות את הקשר בין הבחירה בתאווה או ההתנתקות מדרך התורה לבין
ההתרסקות והחולשה שלנו ,אך כשמסתכלים על התמונה הגדולה אפשר להבין
שהכול קשור.
הדבר דומה למישהו שמשכנעים אותו לשתות אלכוהול בכמות גדולה ,והוא
מרגיש שזה ממש כיף ונחמד ,אלא שלאחר מכן קשה לו להבין מדוע יש לו בחילות
וכאבי ראש חזקים .כמו מישהו שאוכל מאכלים מזיקים בכמויות ,ואז לא מבין
למה הוא לא חש בטוב .העולם מורכב מסיבה ותוצאה .אם אדם החליט שזה כיף
לו לקפוץ מהחלון של הקומה השנייה ,אז שלא יתפלא כשיגיע לבית החולים
ושלא יתלונן על הכאבים שלו .הוא הביא את זה על עצמו ,אז שיישא בתוצאות.
ישנם דברים ברורים יותר וישנם כאלו שקשה לראות .לכן אנשים מקבלים
המון החלטות מוטעות בחייהם מתוך חוסר ידיעה .אנשים יכולים לחזור על אותן
טעויות שוב ושוב מבלי להבין בכלל שהם עושים טעות .אנשים בוחרים בחירות
שונות בקלות רבה מדי מתוך שהם כלל לא מכירים את עומק הדברים ולא
מבינים את המשמעות וההשלכות העצומות שיש לאותן בחירות.
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כדי לצאת ממצבי הבלבול והחושך ,הפרשה מגדירה לנו את הטוב האמתי
בחיים כך שנוכל לבחור בו .בדברים ל' ,פסוק ו' אומר" :ומל השם אלוקיך את
לבבך… לאהבה את השם אלוקיך… למען חייך" .צריך להבין שהמטרה הסופית
של כל התהליך ,של אהבת השם ,של ההתקרבות אליו ,הכל בשבילנו ,למען
החיים שלנו.
כל החוקים ,כל המצוות ,כל האיסורים ,הזהירות מעבירות ,ההלכות השונות,
לימוד התורה ,התפילה ,הקרבה לקדוש ברוך הוא ,הכל למעננו ,למען חיינו.
אנשים חושבים שהתורה מגבילה אותנו ,שהקדוש ברוך הוא חס ושלום קטנוני
איתנו ,שגדולי הדור ח"ו ממציאים הלכות כדי להציק לנו ושכל היהדות ח"ו
מביאה אותנו להיות אנשים מסכנים וחסרי מוח .לכן אנשים נרתעים ומעדיפים
לבחור בתאוות שנראות להן מהנות וטובות .אלא שצריך לדעת שלא רק שהתורה
לא מחלישה אותנו ,אלא להפך ,היא מקור החיים שלנו.
פסוק טו' ממשיך ואומר" :את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע" .כי הכל
מגיע בעסקת חבילה .אנשים חושבים שהם יכולים לבחור בתאוות ,בדברים רעים
ובחוסר מוסריות ,ולקבל ביחד עם זה חיים .על זה הפסוק מלמד אותנו שהחיים
באים ביחד עם הטוב והמוות בא ביחד עם הרע .הכל עובד בדרך של סיבה
ותוצאה.
לכן אדם לא יכול לבחור לעשות עבירות ולאחר מכן להתלונן על שהדברים לא
מסתדרים לו .כאשר ישנם דברים לא טובים לא עלינו ,אז אנשים מתחילים
לחשוב ולשאול את עצמם מדוע אותם דברים הגיעו .אז חושבים על כל הנסיבות
הגשמיות שהיו מסביב ,על הדברים החומריים שקשורים ועל כמות ההשתדלות
שעשו .אבל הם לא חושבים על הדברים הרוחניים שמהווים את השורש לכל
המתרחש.
אם אדם נקלע לתאונת דרכים לא עלינו ,אז הוא יאמר לעצמו שזה נגרם
כתוצאה מהכביש החלק ,מהצומת המסוכנת ,מהנהג השני שלא היה ערני,
מהבלמים שלא היו חזקים מספיק וכו' .אבל הוא לא יסתכל על שורש הדברים
שהכל תלוי ברוחניות .אולי התאונה נגרמה מתוך שהוא זלזל בשמירת השבת?
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שדיבר לשון הרע על חברו? או שאולי לא שמר על העיניים?
כמובן שכל מקרה לגופו וכל אדם יכול לפרש את הדברים על פי מעלתו ועל פי
המקום הרוחני שלו ,אבל בסופו של דבר הבחירות שלנו הן אלו שמעצבות כיצד
ייראו החיים שלנו.
פסוק כ' שמסיים את הפרשה מסביר לנו על המשמעות של הבחירות שלנו:
"לאהבה את השם אלוקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך…"
כלומר השם יתברך הוא החיים האמתיים .אהבת השם ,השמיעה בקולו והדבקות
בו ,הם אלו שיביאו אותנו לחיות את החיים באמת .אנשים חושבים שהיהדות חס
ושלום משעממת ושבעולם ההפקרות יש ריגושים .אבל בסופו של דבר אדם
בעולם ההפקרות ימצא רק מוות ,צער ודאגות .אדם בעולם היהדות לעומתו ימצא
חיים.
קשה מאוד לאחוז בטוב ובאמת בתקופה שלנו .הכל מבולבל ,הטוב נחשב לרע,
הרע נחשב לטוב .כשאומרים על אדם שהוא "רע" אז הוא נחשב לגיבור שכולם
אוהבים ,אדם "טוב" נחשב לנאיבי ו"חנון" שמתקשה להשתלב בחברה .בעלי
הגאווה עומדים בראש כאשר בעלי הענווה נרמסים בדרך .אנשים מחפשים בני זוג
עזי פנים ולא צנועים על פי מראה חיצוני .מי שמזלזל וצוחק על אחרים נחשב
למצחיק .הטיפוסים האכזרים הם השולטים .כוחות הטומאה נראים נוצצים.
כוחות הקדושה נראים כמגבילים .הכל נהיה הפוך.
אנשים שאוחזים בתורה הקדושה יכולים להבין מהו הטוב האמתי על פי דעת
תורה .אלא שאנשים רחוקים מתורה חיים בעולם של הפקר ולא מבינים מדוע הם
מוצאים את עצמם במקומות לא טובים .הם לא רואים קשר של סיבה ותוצאה בין
הדברים.
לאחר מכן הם מתפלאים איך יתכן שהם לא מאושרים .למה האושר לא הגיע
ביחד עם היופי? למה הזוג הנחמד התגרש יומיים לאחר החתונה? למה ההצלחה
לא הביאה שמחה לחיים? למה אין להם חיי משפחה תקינים? למה אין להם
הרגשה של מילוי ומשמעות בחיים? למה הכבוד רק מרחיק אותם מהמטרה? למה
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הרכב המפואר לא מרגש אותם? למה כל דבר קטן מרגיז אותם? ככל שמתמלאים
בתאוות ,כך סף הגירוי הולך וגדל והתאוות החדשות הופכות לגדולות ומסובכות
יותר ,וכך קשה יותר לספק את הרצונות שלהם.
מתוך הבלבול הגדול בעולם ,הפרשה מדריכה אותנו מהו הטוב האמתי .מהם
החיים האמתיים .איך לחיות את האמת .הקרבה לקדוש ברוך הוא ,היא חיינו
ואורך ימינו ,ואותם חיים הם הטוב .הלב אמנם הולך לפעמים עם החברה מסביב,
אבל הנשמה זועקת לנו שהיא צריכה את הרוחניות שלה.
כדי להיות מאושרים באמת אנו צריכים לשלוט ולהגביל את הלב שכל דקה
מתהפך ורוצה תאווה חדשה שלא תועיל ולתת לשכל שלנו להוביל אותנו אל
המקום הנכון .לתת לתורה הקדושה לפקוח לנו את העיניים וליישר את דרכנו.
השם יזכה אותנו להגיע לחיים אמתיים ,להיכתב ולהיחתם לשנה טובה ומבורכת.

אין דבר כזה לא מסוגל
כולנו יודעים כמה קשה לשמור את כל התורה והמצוות מתוך דקדוק והקפדה
על כל פרטי ההלכה .לפעמים נראה שזה ממש בלתי אפשרי .אבל באופן מפתיע
בפרשת ניצבים אפשר למצוא פסוקים שאומרים את ההפך" :לא רחוקה היא",
"לא בשמיים היא"" ,קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" וכו' .לפי זה
נשמע כאילו שזה הדבר הכי קל בעולם ובכלל לא צריך להתאמץ .אז האם זה
אפשרי לקיים את כל התורה או לא?
הפסוקים הבאים לאחר מכן נותנים קצת אור על העניין" .ראה נתתי לפניך
היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע" .כאשר אנו מבינים שאותן
מצוות נותנות לנו חיים וטוב ,ואותן עברות נותנות לנו מוות ורע ,זה נהיה הכי קל
בעולם לקיים את כל התורה כולה .כל קושי בכל דבר בחיינו מתחיל מהתפיסה
שלנו באותו נושא .הקושי לא קיים במציאות ואין לו מהות בפני עצמו ,אלא
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שאנחנו מחליטים אם לעשות את הדברים קשים ומסובכים או להסתכל עליהם
כקלים לביצוע ומהנים.
ישנם למשל אנשים שנהנים לאכול אוכל לא כשר .אולי הם חושבים לעצמם
שזה קשה להפסיק לאחר שהתרגלו לאכול בשר גמל ופירות ים .שהם ממש רוצים
מצד אחד ,אבל הם לא מסוגלים .זה חזק מהם .וכך הם חושבים שזה בסדר להקל
ולעבור איסורי תורה.
אבל אילו היו אומרים להם שאותו מזון שהם רוצים לאכול הוא מורעל ,שכעת
כל המזון הלא כשר הורעל ומעתה כל מי שיאכל משהו לא כשר ימות בייסורים
קשים ,האם הם היו אוכלים בכל זאת? האם גם אז היו אומרים שזה קשה ושהם
לא מסוגלים להפסיק לאכול?
צריך להבין שלא זו בלבד שהם לא היו אוכלים את זה ,אלא שזה גם לא היה
קשה להם לוותר על התענוג .הם לא היו מתלבטים עם עצמם וחושבים אם כדאי
לקחת את הסיכון למות מהרעלה כדי לזכות ליהנות לרגע מטעם של פירות ים,
אלא היו מתרחקים מזה ונגעלים מזה .אין פה בכלל בחירה ,כי זה דבר מובן
מאליו .אף אחד לא מתקרב לרעל ,ולא משנה כמה זה נראה טעים.
כך זה בכל עניין .אם אדם שלא רוצה לשמור שבת היה מקבל איום שרכבו
ממולכד בחומר נפץ ואילו יעלה עליו בשבת יתפוצץ ,האם היה מעז לעלות עליו?
האם זוג שאינו שומר על טהרת המשפחה עם אקדח מכוון לראשם לא היה מוכן
להתחיל לשמור על כך כדי לשמור על חייהם?
אדם יכול לחשוב כמה זה קשה להשתנות ,כמה קשה להפסיק לאכול בשר שמן
או לעשן סיגריות ,בכל פעם שהוא ינסה להפסיק הוא ישבר באמצע ויחזור
להרגלים הלא טובים ואז הוא יחליט שזה בלתי אפשרי .זה חזק ממנו .אבל אם
הרופא יעמוד מולו ויאמר לו בצורה ברורה ומוחלטת שהוא בסכנת חיים ואם
יעשן עוד סיגריה אחת או יאכל עוד חתיכה קטנה של בשר שמן הוא ימות במקום,
אז בוודאי שאותו אדם יפסיק מיד .לאחר שיש ידיעה ברורה והחלטה מוחלטת אז
אין בלבולים וספקות .הכל נהיה ברור וקל .אין בכלל אפשרות אחרת.

358

מהפרשה לחיינו | פרשת ניצבים  -אין דבר כזה לא מסוגל

אדם שהכריח והרגיל את עצמו לא לעשן או לא לאכול גמלים לא נמצא בכלל
בניסיון ואין לו שום קושי .הוא לא חושב לעצמו כמה הוא מסכן שאסור לו לאכול
גמל ,אלא שזה מגעיל אותו בכלל לחשוב על זה .הוא שמח בהרגלים שלו והוא
מרגיש שזה לא חסר לו כלל .כל הניסיון נובע מתוך ההיתר שהאדם נותן לעצמו.
שאם היה רגיל בזה ,שאם הוא לא רואה את הרע שבזה ,שאם הוא לא מכריח את
עצמו ,אז כאילו שזה בסדר ואז קשה לו לוותר.
אדם שאוסף זהב ואבנים טובות יכול לעבוד קשה במשך כל היום בשמש
היוקדת בלי לשתות אפילו ובלי לנוח לרגע מרוב ההתלהטות .הוא אמנם עובד
עבודת מפרכת ,אבל הוא לא מרגיש את זה כי יש לו מטרה .הוא מבין מה הוא
עושה ורואה את המשמעות של הדברים .הוא עובד עבודה קשה אבל החיוך לא
יורד לו מהפנים .כל הקושי מתחיל כאשר הוא לא מבין מה הוא עושה .אם הוא
לא מבין שהוא אוסף זהב זה יהיה קשה .אם יש ליצנים שצוחקים עליו ואומרים לו
שהוא סתם עובד קשה לחינם ,אז יהיה לו יותר קשה.
כאשר רואים את הברכה והקללה ,את החיים והמוות ,את הטוב והרע ,אז אין
אפילו יהודי אחד שלא ישמור על כל התורה כולה .הוא גם לא ירגיש קושי או
מאמץ ,אלא יעשה זאת בחפץ לב כדי להתקרב לטוב .הבעיה היא שאנו התגשמנו
והתרגלנו לעולם הזה .נתנו אפשרות לקליפות ולזרם להוביל אותנו בלי לשאול
שאלות .כל כך התרגלנו שאנו לא מצליחים לראות את הרוחניות שמעבר.
גם יהודים שמאמינים בתורה לא נרתעים מאיסורי הכרת הכתובים בה .אדם
יכול למשל להאמין בתורה ולהשתדל לקיים מצוות ,אבל בכל זאת אם יאמרו לו
שיש איסור גמור לברור בשבת והעונש על בורר במזיד הוא סקילה או כרת חס
ושלום ,שמשמעות הדבר שהנפש נכרתת מישראל ,ולא עלינו פתאום זה יכול
להתבטא בתאונת דרכים או מוות קשה ,וייסורים גדולים לאחר מכן בעולם הבא
(לא על אף אחד מישראל) ,אותו אדם יכול בקלות לעשות תנועה מזלזלת עם היד
ולומר שלא צריך להחמיר כל כך .הוא משליך את כל זה בזלזול בלי להתייחס
אפילו .מובן לכולנו שאותו אדם לא באמת מפנים ומבין את הדברים .הוא לא
רואה את חומרת הדברים לנגד עיניו.
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זה כמו חולה מסוכן שעדיין לא קיבל את הזעזוע מהרופא שאומר לו שהוא
הולך למות ,אז הוא חי באשליות .כאשר לא רואים שזה החיים והטוב או חס
ושלום המוות והרע ,אז אפשר להמשיך רגיל בהרגלים בלי להתייחס .אז הכל
הופך קשה ,כי זה קשה לברור בשבת רק בדרך המותרת .אבל אם רואים את
הרעל בתוך האוכל ,ורואים את הברכה והקללה שירדו לעולם ,אז הדבר הכי קל
בעולם זה ללכת בדרך התורה .לאסוף זהב ויהלומים בלי להרגיש מאמץ.
אנו עסוקים מדי בהבלי העולם מכדי לשים לב לחיינו .עסוקים בכללי החברה
כדי להתאים את עצמנו להשתלב בה ,גם אם זה בא על חשבון הטוב והאושר
הפרטיים שיכולים להיות לנו .כל כך עסוקים בדברים חולפים שלא יתרמו לנו
דבר ולא יקדמו אותנו אפילו טיפה אל המטרה האמתית שלנו ,עד כדי כך שאנו
חושבים שהמצוות שמקרבות אותנו אל הטוב הן קשות לביצוע ואולי אפילו בלתי
אפשריות בשבילנו.
כי ללכת לשיעור תורה זה נראה קשה ברגע שצריך לוותר על שידור משחק
הכדורגל ,אלא שאנו לא רואים שבעוד חודש מהיום ,את משחק הכדורגל לא
נזכור ובוודאי שהוא לא יקדם אותנו בחיים ,בעוד שאותו שיעור תורה יפתח לנו
את הפתח לחיים ולטוב ,לחיי נצח של שפע ואושר בלי סוף.
ומכאן נבין דבר נוסף שנראה לכאורה קצת לא מובן ,שהתורה מספרת לנו על
החיים והטוב והמוות והרע ואומרת לנו "ובחרת בחיים" .אבל בשביל מה התורה
צריכה לומר לנו את זה? האם ישנו אדם שפוי שירצה לבחור במוות וברע? האם
זה לא מובן מאליו שכל אדם יבחר באופן טבעי בחיים?
אלא שכעת הדבר מובן ,שבאמת כל אחד מנסה לבחור בחיים ,אבל רק כאשר
הדבר מונח לו בצורה ברורה מול העיניים .אם יש דבר ברור ומוחלט שמזעזע
אותו אז מיד הוא מתעורר .אבל כאשר מתרגלים לשגרת החיים ולא חוקרים
לעומק את הדברים ,אז חיים באשליות ואז ממילא מעלימים עין מהאמת .ואז קל
מאוד לבחור במוות וברע בלי לדעת מזה בכלל .לכן יש צורך לומר לנו לבחור
בחיים ,כי צריך להתאמץ ולחקור כדי לראות את האמת ולדעת היכן נמצאים
אותם חיים שבהם אנו צריכים לבחור.
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התורה והמצוות מאוד קלות לביצוע ,למי שבאמת מבין את ערכן .למי שמעדיף
'לשרוף את הזמן' ולהתעסק בדברים שלא יועילו כלום לחייו ויכולים אף להזיק,
זה הופך להיות הדבר הקשה בעולם .לכן גם אם הדברים נראים לנו קשים ואפילו
בלתי אפשריים ,זה רק מתוך ההסתכלות שלנו כעת.
ככל שאדם ילמד תורה וישתדל לחקור יותר את עומק הדברים ,כך הוא יוכל
לקבל הבנה עמוקה יותר שתהפוך את הדברים לקלים לביצוע ומהנים .השם
יתברך יזכה אותנו ללכת בדרך התורה הקדושה מתוך שמחה ושפע.
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לחזור בתשובה בלי לחץ ודאגות
אנשים רבים רוצים לחזור בתשובה ,אלא שפעמים רבות
מלווים לרצון הזה המון חששות .מצד אחד זה נראה דבר קסום
שיסדר לנו את כל החיים ,אבל מצד שני זו דרך חדשה שבה אנו מתחילים הכל
מחדש .הרי זה תהליך לא מוכר שנראה אולי אפילו מעט מפחיד .ישנם המון סיפורים
שונים ,הרבה סטיגמות ,אמונות תפלות ומיתוסים מוזרים שמביאים אותנו לחשוב
דברים כלל לא נכונים בקשר לכל התהליך הזה.
לא זו בלבד שהחששות מביאים לנסיגה והאטת הקצב שלנו ,אלא שגם כאשר אנו
מרגישים אמיצים ומחליטים שאנו אכן רוצים לעשות את הצעד הנועז ולדרוך בדרך
החדשה ,פתאום אנחנו מרגישים כל כך מבולבלים ונבוכים ופשוט לא יודעים מה
צריך לעשות .לאן ממשיכים? מה עלינו לעשות כדי לחזור בתשובה? מה זה אומר
בכלל? איך אפשר להתקדם ולשנות את תפיסת החיים שלנו לטובה?
ופעמים רבות כשאנו מדמיינים את עצמנו חוזרים בתשובה ,כאילו כל הצרות
נעלמות והכל נראה ורוד ויפה .אנו מבינים שאמנם הצעד הוא קשה ,אבל נראה
שלאחר שנאזור כוח ונצליח לעשות את אותו צעד ,פתאום כל החיים שלנו יקבלו
משמעות ורוחניות ונזכה לאושר ושמחה.
אך מה רבה האכזבה כאשר אנו מגלים שגם לאחר שזכינו לעשות את הצעד הנכסף
שהיה כל כך קשה ,עדיין נשארנו באותו המקום ,לפעמים אפילו הצרות גדלות עוד
יותר והבלבול כל כך גדול עד שאנו כלל לא מבינים מהו הצעד הבא שעלינו לעשות.
חשוב לדעת שחזרה בתשובה זה לא משהו שמתרחש ביום אחד וכל מה שאנו חווים
הם הניסיונות שמביאים להשלמת התהליך החשוב .אם נצליח להבין את הרעיון
האמתי שעומד מאחורי עניין התשובה ,נוכל לדעת למה לצפות ,ולזכות לעשות

תשובה כראוי ואז באמת להגשים את החלום הרוחני שמושך אותנו אליו .הכי
חשוב לזכור שאסור להתייאש ומוכרחים ללמוד ולדעת את הכללים כדי לנצח
במשחק.
מרגישים תקועים בחיים?
לפעמים אנחנו מרגישים שלמרות הרצון החזק שלנו להתקרב להשם יתברך,
בכל זאת אנחנו נתקעים .לפעמים אנחנו מרגישים התלהבות עצומה ,צימאון
ותאווה ענקית לרוחניות ולקדושה ,אבל איכשהו אנחנו מוצאים את עצמנו באותם
הרגלים ואותם מצבים בהם היינו נמצאים תמיד .בתאוריה הכל נשמע קסום
ונפלא ,אבל בפועל הדברים מסובכים יותר ולא תמיד מסתדרים.
אז קודם כל צריך לזכור שעלינו לתכנן היטב את המהלך ולגבש דרך פעולה
מעשית .אנשים רבים מרגישים אורות ומצהירים שהם חוזרים בתשובה בלי לדעת
בכלל מה זה אומר .אורות גבוהים זה דבר נפלא ,אבל ללא כלים מתאימים אי
אפשר להכיל את האורות האלו .עלינו להוריד את הדברים למציאות לרמה
מעשית יומיומית שנוכל להתמודד איתה.
הרצון הוא דבר אדיר והוא החשוב מכל .אבל ללא המעשים ,הרצון הטוב נשאר
רק בגדר פוטנציאל לא ממומש .האורות הגדולים שהאדם נמצא בהם לפעמים
כלל לא תואמים למציאות החיים שלו ,ואז הוא מרגיש תקוע ומיואש.
מצד אחד הוא רוצה להתקרב להשם יתברך ,אבל מצד שני הוא מרגיש ריחוק
גדול ללא סיכוי .מצד אחד הוא אומר שאין עוד מלבדו ,אבל מצד שני הוא חי
בצורה הפוכה לחלוטין בה הוא מרגיש שרק ההשתדלות הגשמית קובעת .אז
נראה לו שזה בלתי אפשרי להתחזק בדת ,אבל מצד שני הוא מבין שזו האמת
והוא מבולבל ותקוע .אותו אדם עלול להגיע לעצבות ולהרגשת חוסר אונים
שתקשה עליו .לכן חשוב מאוד לחזק ביחד עם הרצון את העניין המעשי.
אז מה זה בכלל חזרה בתשובה?
אם גם לכם הביטוי "חזרה בתשובה" מעלה אסוציאציות של פחד אימים
מקבוצה המונית של אנשים זרים וקרים לבושים חליפות ומגבעות שחורות,
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זורקים אבנים וצועקים על אנשים לחזור בתשובה מתוך שטיפת מוח אינטנסיבית,
כפייה אגרסיבית ובידוד מוחלט מהחברה האנושית ,אז כנראה שצפיתם יותר מדי
בטלוויזיה או ששמעתם יותר מדי סיפורי הפחדה המנסים להרחיק מהדת.
חזרה בתשובה זהו תהליך אישי של התקרבות לקדוש ברוך הוא .הנשמה
האלוקית שבתוכנו היא חלק ממנו ממש ,אלא שבהתגשמות הנשמה בתוך גוף,
בתוך עולם של חומר ותאוות ,התרחקנו מאוד מהמקום הקרוב להשם בו היינו
בעבר .לכן עלינו לעשות תהליך של תשובה ,בו אנו שבים אל אותו המקום הקרוב
להשם בו היינו .אנו חוזרים ושבים אל אבינו השם יתברך שאוהב אותנו ואנו בניו.
לכן התהליך נקרא "תשובה" מלשון לשוב ,שעושים תשובה אל השם יתברך ,ולא
תשובה לשאלה כלשהי (למרות שעצם התהליך עונה לנו גם על הרבה שאלות
קיומיות בדרך).
כדי לשוב להשם יתברך אנו צריכים להאיר את האור של הנשמה שלנו ולתת
לה שליטה על הגוף החומרי שבטבעו מרחיק אותה מהקרבה להשם .הדרך להאיר
את הנשמה היא על ידי הזדככות פנימית בעזרת מידות טובות ומעשים טובים.
הבעיה היא שאנו לא יכולים לדעת בצורה אובייקטיבית מה טוב ומה רע ,מה
מועיל ומה מזיק ,מה מקרב ומה מרחיק וכו' .אנו גם לא יכולים לשנות את
המידות שלנו כל כך בקלות ואנו לא יודעים כיצד לפעול לשם כך .זה נחמד לזרוק
מלים יפות לאוויר כמו למשל "חסד" או "אהבה" ,אבל אנחנו לא באמת מבינים
אותם וכלל לא מתחברים אליהם .מה זה אומר? איך מבצעים את זה בפועל? לכן
צריך לדעת מה משמעות הדברים וכיצד לשלב אותם בחיינו.
הרי ישנם אנשים שעושים מעשים גרועים והם באמת חושבים בצורה כנה שהם
חסד .ישנם כאלו שמרוב אהבה יכולים לעשות דברים אכזריים .גם מחבלים
ורוצחים חושבים שהם עושים טובה לאנושות במעשים שלהם מתוך השקפת
העולם המעוותת שלהם .בכל מלחמה יש שני צדדים עם שתי השקפות ,וכל אחד
מהצדדים בטוח שהוא הצודק .אז מי אמר שההשקפה שלנו היא הנכונה?
וגם אם נצליח לגלות מהו הטוב האמתי ,זה נחמד להצהיר שמעכשיו לא נכעס
כלל ושנאהב את כל העולם ,אבל איך אפשר להתחבר לדברים? איך נוכל להפוך
364

מהפרשה לחיינו | סליחות ועשרת ימי תשובה  -לחזור בתשובה בלי לחץ ודאגות

את זה לאמת ולהכניס את הדברים לתוכנו? איך מיישמים את זה בחיי היומיום
כאשר כולם מכעיסים אותנו מסביב?
לכן ,כדי להגיע לידיעה של הדברים וכדי להצליח ליישם אותם בחיינו
ולהפנים אותם ,הקדוש ברוך הוא הוריד לנו הוראות מעשיות כיצד לפעול בחיי
היום יום כך שנוכל בעזרת מעשים קטנטנים שנראים לא משמעותיים לזכות
להגיע לשינוי אמתי ולהתקרב אליו עוד ועוד .אותן הוראות מעשיות נמצאות
בספר התורה שהוריד לנו והן קרויות בשם "מצוות" ,משום שהן מצוותות אותנו
להשם יתברך וכך אנו זוכים להידבק בו .מצוות עשה שמקרבות אותנו אליו
ומצוות לא תעשה שמגבילות אותנו ומונעות מאיתנו להתרחק ממנו.
קיום המצוות
המצוות הן הדרך המעשית העיקרית שיש לנו כדי להתקרב להשם ולהתחזק.
כי אפשר ללמוד על כך שהשם יתברך הוא האלוקים ולנסות להאמין ,אבל ללא
המצוות המעשיות אין לנו שום דרך ממשית לחזק את הקשר אתו ולפתח את
האמונה והרגשות הרוחניים.
אדם יכול לרצות להתחבר לנשמה שלו ,לרצות להפוך לאדם טוב יותר ,לעבוד
על המידות שלו ולהתקדם לעבר הרוחניות .אבל כל אלו דברים רוחניים שאין לנו
תפיסה בהם ולכן אין לנו אפשרות לממש ולהגשים אותם בלי כלים מתאימים .אז
אפשר לרצות להפוך לקדושים ,אבל מאיפה מתחילים? איך עושים את זה? מה
צריך לעשות באופן מעשי? איך אנחנו מכניסים את הרצון הזה לחיים שלנו
כשאנחנו אוכלים ארוחת בוקר ,נמצאים בפקק תנועה בדרך לעבודה או מחכים
בתור לקופה בסופר?
המצוות הן הכלים הגשמיים שמחברים אותנו אל הרוחניות .אלו דברים שאנו
יכולים לתפוס ובאפשרותנו לבצע .לקחת ציצית וללבוש זה משהו טכני לא
מסובך שבאפשרותנו לבצע .להניח תפילין זה משהו טכני שגם אדם רחוק יכול
לעשות .זה לא מלים מפוצצות שאנחנו בכלל לא מבינים את המשמעות שלהן .זה
לא משהו רוחני שאין לנו שום תפיסה בו .לא דברים שאנו לא יודעים כיצד
להתחבר אליהם ואיך להתחיל .אלא כלים פשוטים שכל אחד מאיתנו יכול
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להשתמש בהם וכך לפתוח שער לעולם רוחני.
המצוות נראות כדברים חסרי משמעות ,שהרי איך לבישת ציצית או הנחת
תפילין תקדם אותנו ותהפוך אותנו לטובים יותר? אבל כמו שישנם חוקי טבע
גשמיים ,כך השם יתברך חקק חוקי טבע רוחניים שהחיבור אליהם נעשה בדרך
גשמית שמובילה אותנו אליהם .אדם עושה פעולות גשמיות וכך פותח שערים
רוחניים .זה לא מורגש ביום אחד ובטח שלא ברגע בודד ,אבל כאשר מתמידים
בכך לאורך זמן ,אפשר לראות תוצאות .מסתכלים אחורה ורואים כמה התקדמנו.
יוצא שאדם יכול לרצות להפוך לרוחני יותר ,אבל בפועל אין לו דרך להתקדם,
כי אין לו שום אחיזה בזה .מה זה בכלל רוחניות? איך הופכים לרוחניים? אבל
כאשר הוא לוקח את עניין המצוות ,אז הוא מכניס את העבודה המעשית ממש.
ששם יש לו הבנה ואחיזה .הוא יודע מה זו ציצית ,ואם לא ,אז אפשר ללמוד .זה
דבר טכני וחומרי שלא צריך ראש פתוח ומתוחכם כדי להבין את זה .וכאשר הוא
עושה את זה ,אז הוא נוגע בנקודות רוחניות ופותח אותן.
תלמוד תורה כנגד כולם
מעבר לכל המצוות החשובות ,ישנה מצווה עצומה של לימוד תורה שהיא
השורש לכל המצוות .לימוד התורה מקרב אותנו ומלמד אותנו .הוא עוזר לנו
ללמוד על המצוות ,מרחיב לנו את הדעת ,מיישר את התפיסה ומקרב אותנו אל
השם יתברך .לימוד התורה זה הדבר העיקרי שמחבר את נשמתנו לעולמות
העליונים.
לימוד התורה זה עניין גבוה מאוד שמחבר אותנו לשורשים רוחניים עצומים.
אדם יכול ללמוד בתורה על דברים גשמיים לכאורה שנראים לו רחוקים
מרוחניות ,אבל כל דבר כזה מכיל סודות עצומים שמחברים את נשמותינו .אדם
ילמד על שור שנגח ,על דיני נזיקין ,על סיפורי תנאים ואמוראים ,על אילו קשרים
מותר לקשור בשבת ואילו אסור ואפילו על איך צריך להתנהג בבית הכיסא.
לכאורה כל זה נראה לנו כמו דברים שלא קשורים כלל לעולמות עליונים
שאליהם אנו שואפים להגיע .אבל האמת היא שכל רגע של לימוד מחבר אותנו
להשם יתברך ,מביא לנו שמירה גדולה ומביא אותנו להשגות גבוהות ביותר.
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לכן מובן ששיעורי תורה זה דבר הכרחי לכל אדם שרוצה להתחזק ולהתקרב
להשם יתברך .הן משום שללא זה לא נוכל לדעת כיצד לקיים את המצוות ,והן
משום שהלימוד עצמו מביא אותנו למקומות גבוהים ורוחניים .היום אפשר לשמוע
שיעורים בכל רגע ובכל מקום כמעט בעזרת מכשירים שונים ,גם בלי לצאת
מהבית .כדאי וראוי לכל מי שמרגיש רצון להתקרב להשם יתברך להשתדל
ללמוד כמה שיותר.
עם כל זה ,צריך לדעת שאין תחליף לשיעורי תורה ממשיים שאדם נמצא בהם.
ועל אחת כמה וכמה ללימוד תורה ממשי בבית מדרש ,בחברותא וכדומה.
האווירה היא שונה לגמרי וכל מי שינסה מיד יוכל להרגיש בהבדל .האווירה
שנמצאת בתוך ישיבה או כולל אברכים זו אווירה מתוקה של תורה שאי אפשר
להחליף אותה בשום הון שבעולם.
חשוב לקבוע עתים לתורה ולעשות שיעורים קבועים ,כל אחד לפי יכולתו .יש
אדם שיכול ללמוד רק עשר דקות בכל יום ויש אחר שצריך לפחות שעתיים .הכי
חשוב להתחבר ללימוד ,ולכן אם אדם לא מבין את תוכן השיעור ,לא מרוצה
מהרב ,לא מתחבר לחברותא שלו ,לא מוצא עניין בנושא וכו׳ ,אז כדאי לחפש
לימוד אחר שירגיש יותר חיבור אליו ותהיה לו מוטיבציה ללכת לשם.
להידבק במידותיו
תארו לכם שהייתם רוצים להתקרב לאדם כלשהו .הדרך להתקרב אליו היא
למצוא מכנה משותף כלשהו שיקרב ,יקשר וייתן נושא לשיחה .לכן ידוע שמין
מוצא את מינו .ככל שיהיו יותר נושאי עניין דומים ,כך נוכל להיות קרובים יותר.
תחשבו על מסגרת כלשהי שאתם נמצאים בה ,יש לכם הוואי משותף עם החברים
ובדיחות שרק אתם מבינים .אם יבוא אדם חיצוני הוא כלל לא ירגיש שייך .כדי
להרגיש קירבה אנו צריכים להיות דומים .ככל שנאהב את אותם הדברים ונתעסק
באותם נושאים ,כך נהפוך לקרובים יותר.
כך הדבר גם כאן ,כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא ,כדי לנסות להבין את
פעולותיו ולהרגיש כמו הבנים שלו ,אנו צריכים להידמות לו .ככל שנקיים מצוות,
נידבק בו ונהפוך לדומים לו ,כך נשדר יותר ויותר על אותו התדר ונוכל לקבל
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ממנו שפע רב יותר ולהתקרב אליו יותר.
כאשר אנו הולכים בדרכי השם ומתקרבים אליו אנו נמצאים בתהליך הנקרא
תשובה .תהליך התשובה השלם על פי ההלכה מורכב מכמה שלבים עיקריים:
עזיבת החטא (להפסיק לעשות אותו ,שהרי אם נמשיך עם אותו החטא אז בוודאי
לא נוכל לעשות תשובה) ,חרטה על העבר (הבעת צער על החטא שעשינו) ,וידוי
(פירוט החטא לקדוש ברוך הוא) וקבלה לעתיד (שמעתה והלאה נקפיד יותר,
נשים גבולות ונעשה הכל כך שנימנע מהחטא להישנות בעתיד) .כמובן שאם
אפשר לתקן את החטא (כמו למשל להחזיר גנבה או להתנצל בפני החבר
שהעלבנו) אז מחובתנו לעשות זאת.
כל זה מדובר על חטא אחד מסוים שעשינו ,שהרי בוודאי שאי אפשר לעזוב
בבת אחת את כל החטאים ולהתחרט בשנייה אחת על כל מה שעשינו במשך כל
החיים .לכן תהליך התשובה צריך לחזור על עצמו בכל החטאים שלנו ולא
להפסיק ,שהרי תמיד יש מה לתקן ותמיד יש לאן להתקדם .לכן גם אם נזכרים
באיזה חטא שעשינו לפני עשרים שנה ,למרות שכבר אין לנו קשר אליו ,מכל
מקום מוטל עלינו לעשות עליו תשובה כדי לנסות לתקן אותו.
למרות כל זה ,תהליך התשובה הוא הרבה יותר עמוק .לא מדובר רק על
חטאים ממש שאנו עוזבים ומתחרטים עליהם ,אלא מדובר גם על כל דבר
שמרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא .יתכן שעשינו מעשה לא כל כך טוב ,אפילו
שלא עברנו ממש עבירה ולא באמת עשינו חטא .על כל דבר ודבר יש עניין גדול
לעשות תשובה ולהתקרב בחזרה לאור העצום של הקדוש ברוך הוא .להידמות לו
ולעשות מעשים טובים שיקרבו אותנו אליו .כמובן שכל אחד פועל בצורה יחסית
לפי המקום הרוחני המיוחד בו הוא נמצא ולפי היכולות וכוחות הנפש האישיים
שלו.
לכן חשוב לדעת שזה לא משהו טכני בלבד כפי שזה נשמע לכאורה בצורה
תאורטית ,אלא תהליך פנימי עמוק ומורכב שעל האדם לעבור יום יום כדי
להתקרב עוד ועוד לקדוש ברוך הוא .במשך כל החיים שלנו אנו צריכים להיות
בהתקדמות ,וזה כלל לא משנה מה המצב בו אנו נמצאים כעת ,מה שחשוב הוא
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שמחר נהיה במצב טוב יותר מהיום כאשר נהיה קרובים יותר להשם.
יוצא מזה שגם אם רק שכחנו לחייך למישהו שעבר לידינו ,כדאי לקבל על
עצמנו תשובה כדי שמחר נקפיד להתייחס בצורה חמה יותר לאנשים וכך נתקרב
לקדוש ברוך הוא .בוודאי שאין שום עבירה בכך שלא חייכנו ,אבל אם אפשר
להיות קרובים יותר לשלמות ולאור הקדוש של השם יתברך ,אז מדוע לא להגיע
לשם?
בעיני רבים ,החזרה בתשובה נתפסת כמשהו חד פעמי ולא תהליך יומיומי
שאורך כל החיים .כשאומרים על מישהו שהוא חזר בתשובה ,אף אחד לא מבין
את התהליך הפנימי שהוא עשה ,אלא רואים שלפני כן הוא היה מתנהג כמו מה
שנהוג לכנות "חילוני" ולאחר מכן הוא מתנהג כמי שמכונה "דתי" .רואים את
הלבוש ,את ההתנהגות ,את המעשים ,ומכאן קובעים שהוא חזר בתשובה.
כאילו שהוא כבר סיים לעשות את מה שצריך וכעת הוא יכול לצאת לפנסיה
מוקדמת .שמת כיפה? יש ציצית? מניח תפילין? שומר שבת? אז לכאורה מה
צריך יותר מזה? נראה מבחוץ כאילו שאותו אדם כבר הגיע למטרת החיים .אלא
שכל אלו אמנם סימנים חיצוניים שמראים שאותו אדם עבר תהליך כלשהו של
תשובה והגיע למקום טוב יותר ,אך הדרך היא עוד ארוכה.
גם תלמידי החכמים הגדולים שאנו מכירים שלומדים כל היום תורה ומקיימים
את כל המצוות ,גם הם צריכים לעשות תשובה בכל יום ולהתקדם עוד ועוד .לכן
הם נקראים תלמידי חכמים ,כיוון שגם החכם ביותר הוא עדיין תלמיד .כמובן שכל
אחד בהתאם לרמה שלו ,ולכן העבודה שלהם היא שונה משלנו ,אבל בהחלט כל
אחד צריך לעשות תשובה בדרכו האישית ובעבודה המיוחדת לו.
וכאן כנראה מתחילות רוב הבעיות של תהליך התשובה .הרי אנחנו מצפים
לכל כך הרבה .שמענו סיפורים על נסים ונפלאות .אנו בטוחים שלאחר שנשמור
שבת ,נרגיש רוחניים כמו מלאכים .אנו בטוחים שהנחת התפילין תביא לנו אושר
עילאי .אנו בטוחים שהציצית תשמור עלינו מכל הצרות ולא נראה יותר שום צער
לעולם .אנחנו מבינים שנעשה כמה דברים חיצוניים ,ניקח נשימה עמוקה ונקפוץ

369

מהפרשה לחיינו | סליחות ועשרת ימי תשובה  -לחזור בתשובה בלי לחץ ודאגות

למים ,ואז הכל יסתדר .כמו איזה מבחן קשה שעלינו לעבור בצורה חד פעמית כדי
להתקבל למקום שאנו רוצים ולהיות מאושרים.
ואמנם זה קשה להשתנות ,אבל למרות הכל אנו מנסים להתעלות על עצמנו,
להתגבר על היצר ולהתחזק עם המון אמונה .ואז אנחנו הולכים על זה ,מתאמצים
ומשקיעים ,הולכים נגד הטבע ומצפים לישועות .כי ברור לנו שלאחר שנשקיע
בזה ,נזכה לדברים מופלאים ממש.
אבל אז מגלים שהכול נשאר אותו הדבר .לאחר כמה שבתות לפעמים אולי
מגלים שזה לא כל כך כיף לדקדק בכל הלכות שבת ואז אנו מחכים בקוצר רוח
שתצא השבת שנוכל לעשות דברים מעניינים .לאחר כמה ימים כבר נהיה קשה
לקום מוקדם ולהניח תפילין ואנו חושבים פעמיים על ההחלטה שקיבלנו.
פתאום קשה לנו לראות את הרוחניות שבדבר וכל מה שאנו רואים מול עינינו
זה ייאוש ובלבול .נראה כאילו חס ושלום אין בזה שום טעם .כאילו לקחנו על
עצמנו מעמסה ועול ללא שום צורך .פתאום אנו הופכים לכבדים ועם הרבה עומס
נפשי .האם באמת קיבלנו החלטה טובה? האם כולם צדקו כשאמרו לנו להתרחק
מהדת? פתאום במקום שהדברים יסתדרו ,הכל הופך למסובך יותר.
ניסיון האמונה
לכן צריך להבין כמה דברים על תהליך התשובה .ראשית כל ,זהו תהליך,
כלומר זה לוקח זמן .אי אפשר להפוך להיות צדיקים ביום אחד .וכמו כל דבר טוב
חדש בחיים ,שצריך להשקיע בו קודם לכן .שאם אדם פותח עסק ,אז ברור לו
שקודם כל יהיו הפסדים ,כי זה חלק מהתהליך .אם אדם מתחיל מסע ,אז ברור לו
שהדרך תהיה ארוכה ,אבל בסוף הוא יגיע .רק צריך להתמיד.
אפשר לקבל על עצמנו מצוות ומעשים טובים ,אבל אי אפשר לקבל על עצמנו
יראת שמיים או מידות טובות .אלו באים לאחר הרבה התמדה ,התבוננות ,לימוד
ותובנות בדרך שלנו .הדבר דומה לעבודה חדשה ,שלא משנה כמה היא טובה
בשבילנו ,תמיד ההתחלה תהיה קשה .בהתחלה אנו לא מכירים אף אחד ,לא
בדיוק מבינים את פרטי העבודה ,ישנן הרבה חששות ,ישנם דברים שאנו לא
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רגילים אליהם .אבל בסופו של דבר אנו מתרגלים ואז אנו שמחים שעשינו את
הצעדים הראשונים .אמנם היה קשה ,אבל זה היה שווה את זה .כך בתהליך
התשובה ,אי אפשר להיות מקצוענים כבר מהרגע הראשון ,אבל ככל שאנו
צוברים יותר ניסיון ,כך אנו מתעלים בדרגות ומגיעים למקומות גבוהים וטובים
יותר.
לא לחינם קוראים לזה לצבור "ניסיון" ,שהרי כל זה בא לנסות אותנו .הדבר
דומה למבחן פסיכומטרי ,שבו המבחן מכיל שאלות ממגוון דרגות קושי ,חלקן
קלות יותר וחלקן קשות יותר .המבחן בנוי כך כדי לבחון ולהשוות בין רמת הידע
של כל האוכלוסייה .אם הכל יהיה קשה ,אז אי אפשר לבחון את הרמות הנמוכות
יותר ,שהרי כל מי שברמה נמוכה לא יצליח לענות על אף אחת מהשאלות .אם
הכל יהיה קל ,אז יהיו הרבה שיוציאו ציון גבוה ולא יוכלו להשוות בין הנבחנים
ברמה הגבוהה .כדי לבחון את כל שכבות האוכלוסייה ישנן שאלות בכל הדרגות,
ואז לפי מספר השאלות שהנבחן הצליח לפתור ,כך מעריכים את הרמה שלו ביחס
לנבחנים האחרים.
כך גם אצלנו בחיים .הרבה אנשים רוצים לעשות תשובה ,אבל אצל רבים
הדבר נשאר בגדר של רצון בלבד ,אצל חלקנו הדבר מביא אותנו לעשות צעד של
תשובה ,אצל מעטים הדבר מוביל לעוד כמה צעדים ורק בודדים זוכים להמשיך
להתקדם בהתמדה ולעבור את המכשולים בדרך כדי לזכות להתקרב לקדוש ברוך
הוא .אם הכל היה קל אז כולם היו חוזרים בתשובה ,ואם הכל היה קשה אז אף
אחד לא היה מצליח .לכן מתאימים את הניסיונות לכלל האוכלוסייה שכולם
יוכלו להוכיח את עצמם .שכל אחד יגיע למקום שהוא יכול ,ולפי זה יקבע את
הרמה שלו ואת המקום הרוחני שלו .זהו מבחן התשובה ,כי ברור שאנו רוצים
להתקרב לקדוש ברוך הוא ,השאלה היא כמה נהיה מוכנים לוותר ,להקריב
ולהתאמץ בשביל זה.
על זה אמרו חז"ל "לפום צערא אגרא" ,כלומר לפי גודל הצער והמאמץ של
האדם ,כך גודל השכר .כמו אדם שנאבק בשיניו כדי להצליח לפתור עוד תרגיל
אחד בפסיכומטרי ,ובכך הוא זוכה לעוד כמה נקודות ,כך אדם שנאבק להצליח
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בהתמודדות עם איזה קושי בתהליך התשובה ,זוכה לעוד כמה נקודות .רק שכאן
הנקודות הן הרבה יותר משמעותיות משום שהן משפיעות לו על כל החיים ועל
הנצחיות שלו.
אדם צריך לזכור שכל הניסיונות מגיעים כדי לחזק אותנו ולקדם אותנו.
לפעמים הדברים נראים קשים מדי ,אבל אנו מוכרחים לזכור שעוד מאמץ קטן
עכשיו יביא אותנו למקומות גבוהים מאוד שיהיה לנו קשה מאוד להגיע אליהם
ללא זה.
כמו מלך שיצא לטייל בקרבת מקום ואז אנו יכולים לחפש אותו מעט ולהתאמץ
לעבור כמה שומרים כדי להגיע אליו ולדבר אתו .אז אמנם נראה לנו שההקרבה
היא קשה ,שהרי איך נמצא אותו ונעבור את השומרים המקיפים אותו? אך צריך
להבין שביחס למה שאנו יכולים לקבל ,ההקרבה היא מועטה ממש .שאמנם זה
קצת קשה לעבור כמה שומרים ,אבל מצד שני לאחר שנצליח לעבור אותם נזכה
לזמן איכות עם המלך ,ונוכל לקבל כל מה שאנחנו רוצים ,כפשוטו ממש.
צריך לזכור שאם לא ננצל את ההזדמנות כעת ,אם נרצה להגיע אל המלך
לאחר שיחזור לארמון נצטרך להתאמץ הרבה יותר כדי להגיע אליו .נצטרך
לעבור הרבה יותר קשיים כדי להגיע אל המלך ,ניאלץ לחכות שנים בתור ,לעבור
הרבה יותר שומרים ושרים הנמצאים בפתח הארמון וכל זה בשביל חצי דקה אולי
מזמנו של המלך העסוק ,שכנראה יהיה טרוד בהרבה עניינים אחרים ולא בטוח
ישים לב למה שיש לנו לומר .כעת עם הניסיונות יש לנו גישה ישירה וקשר ישיר
אל המלך.
אז אמנם מצד אחד הניסיונות קשים ,אבל מצד שני דווקא הם שיכולים להביא
אותנו למקום גבוה וטוב בו נזכה לדברים עצומים .כך למשל אברהם אבינו הצליח
להגיע למקומות גבוהים וקרובים להשם ,מתוך עשרה ניסיונות שעבר והמריא
לשמיים בזכותם.
שחררו את הלחץ
לאחר שאנו מבינים שאנו נמצאים בניסיונות תמידיים ,שאנו מבינים את מידת
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האחריות שיש לנו ,שאנו דואגים לכל החברים מסביב שאינם שומרים תורה
ומצוות ומאבדים את חיי הנצח שלהם ,שאנו קולטים שכל מצווה קטנטנה כאן
מרעישה עולמות כמו פצצת אטום ענקית למעלה ,לאחר כל זה קשה לנו מאוד
להישאר אדישים .מרוב האורות הגבוהים בהם אנו נמצאים והכיסופים העזים
להתקרב לקדוש ברוך הוא כמה שיותר מהר ,אנו לא מצליחים להחזיק את עצמנו
שלווים ואז מתחיל הרבה לחץ.
פתאום הכל נראה מדאיג ,שהרי מה יקרה אם לא נצליח בתהליך? מה יגידו
החברים אם כן נצליח? איך תגיב המשפחה? איך ייראו החיים שלנו בעתיד? האם
צריך לשנות את האופי שלנו? האם צריך לוותר על כל מה שאהבנו בחיינו
הקודמים? מה יקרה בעולם הבא עם האנשים האהובים עלינו שאינם הולכים
בדרך האמת? האם לעולם לא נלך יותר לחוף ים מעורב ולא נוכל לצפות
בסרטים? הכל פתאום מלחיץ וצצים להם דברים שמעולם לא חשבנו עליהם.
אז אולי זה נשמע קצת חסר בסיס למי ששקוע בתוך זה ,אבל באמת שאין סיבה
להיות בלחץ .הקדוש ברוך הוא דואג לנו ומכוון אותנו למקומות הטובים והנכונים
בשבילנו .רק צריך לקבל את ההשגחה הפרטית ולשמוח .לא להילחם ולא
להתנגד .ככל שניכנס ליותר לחץ ,כך אנו עלולים יותר ליפול.
אדם לחוץ ומודאג לא יכול לחשוב בהיגיון .קשה לו להיות מיושב בדעתו והוא
מתחיל לעשות שטויות .מתוך דאגה אמתית למשפחה הרחוקה ממצוות הוא עלול
לצעוק ולריב עם כולם כדי להציל אותם מהגיהינום כביכול ,וכך רק להרחיק
אותם יותר .מתוך רצון לקבל על עצמו עוד ועוד קבלות טובות הוא עלול למצוא
את עצמו קורס מהעומס ולא מצליח להחזיק בהתמדה אפילו מצווה קטנה.
מתוך אהבה לעבירות שעשה בעבר והפחד לעזוב אותן הוא עלול לנטוש את
כל תהליך התשובה ולפחד מכל מה שקשור לדת .מתוך הפחדים ממה שיאמרו
אחרים ,הוא עלול לקבל מעין פיצול אישיות ולהתנהג פעם כירא שמיים ופעם
ככופר מובהק כאשר הוא נמצא ליד מכרים ,רק כדי שיאהבו אותו ולא ילעגו לו.
הכיפה בכיס מוכנה לשליפה ואם היא תגיע לראשו או לא ,זה תלוי באנשים שהוא
הולך לפגוש במשך היום .כל זה סתם מיותר ומביא ליותר תסכולים ובלבולים.
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אין שום טעם להגיע לכל הלחץ הזה.
כל מה שצריך הוא להבין את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו ,וזה
שנתקרב אליו מתוך המקום האישי שלנו .לא מוכרחים להגיע עד למטרה כלשהי,
אלא רק להתקרב .לעשות צעד קטן כדי להתקדם .אסור להיות תקועים במקום.
כל אדם מכיר את עצמו ואם ינסה לחשוב עם עצמו ולהתבונן בחיים ,הוא בוודאי
יוכל לדעת לאן הוא יכול להתקדם מתוך הכלים שלו ומתוך הבחירות שלו .בלי
לחץ ודאגות ,בלי לחשוב על עשרים צעדים קדימה מה יהיה בעוד עשרים שנה,
אלא לראות מה אנו עושים כעת כדי להתקדם רק מעט.
אף אחד לא ביקש מאיתנו להפוך להיות כמו רבי עקיבא .וגם רבי עקיבא עצמו,
בוודאי לא תיאר לעצמו שיוכל להפוך להיות רבי עקיבא .הרי הוא חזר בתשובה
רק בגיל ארבעים וכלל לא חשב שיש לו סיכוי .ובאמת אם היו דורשים ממנו
להפוך להיות רבי עקיבא ,יתכן שהוא לא היה מצליח ,כיוון שהיה שקוע בעולם
אחר לגמרי .אבל כל מה שבקשו ממנו זה ללמוד תורה ,ואז דבר הוביל דבר עד
שהפך להיות רבי עקיבא ,הענק שבענקים.
הדבר דומה לילד קטן שגדל לאט לאט ,לומד על החיים ,מפתח אישיות ,מכיר
את הסביבה ,מפתח רגשות ומתפתח עם השנים .אם נאמר לילד שזה עתה נולד
שהוא צריך ללמוד לרוץ ,הוא עלול להיבהל מאוד ,שהרי הוא אפילו לא יודע
לזחול .אם נאמר לתינוק שבעתיד הוא ייאלץ להיפרד מהמוצץ ,הוא יחשוב שאנו
שונאים אותו ורוצים ברעתו ,שרוצים לקחת לו את הדבר שהוא אוהב .אם נאמר
לו שבעתיד הוא יתחתן ויקים משפחה ,הוא עלול להילחץ מאוד .כי זה מפחיד
לחשוב שדורשים מאיתנו להגיע למקום שאינו מוכר לנו.
אבל כל זה רק לפני שהוא עובר את התהליך .במציאות כל אדם בוגר עבר את
התהליך הזה והוא שמח בכך שעבר אותו .הוא לא מצטער על כך שנפרד מהמוצץ
שכל כך אהב פעם .הוא לא חושב לעצמו כמה שהוא מתגעגע לחיתולים .אמנם
פעם זה נראה לו קשה ומלחיץ ,אבל לאחר שהרחיב את זווית הראיה הוא מבין
שהוא נמצא במקום טוב יותר .הוא לא חושב כמה הוא מסכן שהוא לא יכול לשים
מוצץ ,אלא שהוא ביטל מעצמו את הצורך והתלות בדבר.
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המחשבות והרגשות של אדם בוגר הגיעו לבד עם השנים .זהו חלק בלתי נפרד
מהתהליך שאדם עובר בדרכו .הקשיים הישנים נראים כפשוטים וקלים .שום דבר
לא נראה מסובך פתאום ,רק שכאשר מנסים לקפוץ בבת אחת ולחשוב על צעדים
רבים קדימה ,אז הכל נראה מפחיד ומייאש .אבל באמת הכל פשוט ורק צריך
להתקדם לאט לאט וליהנות מהדרך.
אז אנשים נלחצים להפוך להיות מישהו אחר שהם לא מכירים ,כי זה באמת
נשמע מפחיד .אבל באמת הם לא צריכים להפוך להיות מישהו אחר ,אלא
להישאר אותם אנשים בדיוק ורק לקבל על עצמם דבר קטן שבו הם יודעים שהם
יכולים לעמוד.
כל אחד יודע על דבר אחד לפחות שהוא יכול לעשות ברגע זה ממש שישמח
את הקדוש ברוך הוא .יש לו כעת הזדמנות לחטוף יהלום יקר ולהתקדם בעבודת
השם .ואם היה עושה זאת ,אחר כך היה יכול לבחור לחטוף עוד יהלום ,וכך עם
הזמן היה אוסף מליארדי יהלומים כמעט בלי מאמץ.
אבל האדם לא חושב בצורה כזו .גם אם הוא יודע שיש לו אפשרות כעת לקיים
מצווה כלשהי בקלות ובפשטות ,הוא מתחיל לעשות חישובים .הוא שוקל אם
בכלל להיכנס לזה ,אם הוא יוכל להתמיד בהמשך ,אם זה בכלל מצווה המתאימה
לרמה שלו וכו’.
אומרים לבן אדם שיבוא ללמוד גמרא ,אז הוא מתחיל לתרץ שהוא לא רגיל
ללמוד גמרא ,וגם הוא לא יכול להתחייב לבוא כל הזמן .אבל מה זה קשור בכלל
למה הוא רגיל ולמה הוא יכול להתחייב? אם עכשיו הוא יכול אז שיבוא.
אומרים לבן אדם שיברך על האוכל .אז הוא מצהיר שהוא לא דתי .כאילו שרק
מי שדתי חייב במצוות ואם האדם מגדיר את עצמו כלא דתי ,אז יש לו פטור .אז
הוא אומר שבשביל מה הוא יברך ,הרי גם ככה הוא מעולם לא בירך בעבר וגם
לעולם לא יברך בעתיד ,אז מה תעזור הפעם הזו? אלא שעכשיו יש לו יהלום
לפניו .וכי זה משנה אם אסף יהלומים לפני כן או אם יאסוף אחרי כן? עכשיו יש
לו יהלום מול העיניים .לא צריך להיכנס להגדרות ולעשות כללים ,לא לחשב
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חישובים מסובכים ולא להחליט על הנהגה לכל החיים .בלי לחץ ,לחשוב על
הרגע הזה בו אנו יכולים להתעלות .עכשיו ברגע זה יש הזדמנות ,אז צריך לחטוף.
לפעמים זה נראה דבר טיפשי ומיותר ,לפעמים אנחנו חושבים שיש כללים למה
שעלינו לקבל על עצמנו ,לפעמים זה נראה צבוע מצדנו לעשות דבר מסוים שלא
הרבה מקפידים עליו בעוד שדברים בסיסיים אנו לא עושים ,כאילו שיש איזה
מסלול מוגדר שהאדם צריך לעבור .אבל באמת צריך להבין שכל קבלה קטנה וכל
התקדמות והתקרבות להשם יתברך היא טובה מאוד ומועילה .לא צריך לחץ
לטווח הרחוק ,אלא פשוט להתקדם צעד אחד קטן בכל פעם.
כדי לזכות להתקרב לקדוש ברוך הוא לא צריך להיות צדיקים גדולים ביום
אחד .הקדוש ברוך הוא לא בוחן אותנו ביחס לאחרים ,אלא ביחס לעצמנו .אם
אתמול היינו במצב מסוים ,אז היום אנו צריכים להיות במצב קצת יותר טוב .לכן
חשוב לקחת את הדברים לאט לאט מתוך התבוננות מעמיקה ומחשבה מיושבת.
קבלות קטנות
מעבר לדברים קטנים שנוכל לעשות פה ושם ,כדאי גם לקבל מפעם לפעם
הנהגות שונות שיקדמו אותנו .אם נשאיר את הדברים בידי הטבע ,לא נצליח
להתקדם הרבה .כדי לעשות שינוי אנו צריכים ללכת נגד ההרגלים שלנו ולעשות
דבר שנוגד את הטבע .לכן חשוב לקבל על עצמנו בלי נדר קבלות טובות שבהן
נשתדל להתמיד וכך נוכל לרכוש הרגלים חדשים טובים יותר .למשל אדם שרגיל
לישון עד מאוחר יוכל לקבל על עצמו לקום מוקדם לתפילה וקריאת שמע וכך
הוא עושה דבר שנוגד את הטבע שלו שאליו התרגל .בהתחלה זה יהיה קשה ,אבל
לאט לאט זה יהפוך לקל יותר עד שזה יהפוך להרגל חדש שאותו הוא יוכל
לעשות בצורה טבעית .הוא מעצב לעצמו טבע חדש .כך לאחר שהדברים הופכים
לחלק מאיתנו ,נוכל לקבל על עצמנו דברים חדשים וכך לצמוח עוד ועוד.
חשוב להגביל את זה ולקחת על עצמנו דברים שנוכל לעמוד בהם .כשאנשים
רוצים לקבל על עצמם קבלה מסוימת ,לרוב זה נעשה מתוך התלהבות בעבודת
השם ואז הם לוקחים על עצמם דברים גדולים .אבל צריך לדעת שהתלהבות זה
דבר חולף .כשלוקחים קבלה על עצמנו ,צריך לעשות את זה מתוך שיקול דעת.
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לא עושים דברים מתוך מה שבא לנו באותו רגע ,אלא מתוך החלטה שקולה
ושכלית.
כשאדם מתרגש משיעור תורה הוא יכול להחליט לעצמו שמעכשיו הוא הופך
לצדיק ולוקח על עצמו המון מצוות .אבל לאחר זמן קצר ההתלהבות חולפת
והשגרה חוזרת ואז הוא מוצא את עצמו קורס תחת העומס עד שהוא עוזב את כל
הקבלות וחוזר להרגלים הישנים .את הקבלות צריך לקחת במלוא הרצינות ולא
לעשות מזה צחוק וליצנות כך שכל יומיים נחליט לקבל על עצמנו משהו חדש
שבכלל לא נעשה אותו .אנו צריכים לקבל על עצמנו דברים ברורים וקטנים שאנו
יודעים שיש באפשרותנו לעמוד בהם ,ולאחר שקיבלנו על עצמנו ,עלינו לעשות
הכל במסירות נפש כדי לעמוד בזה.
חשוב שהקבלה תהיה דבר מוגדר ומפורש .פעמים רבות אנחנו מחליטים
שמעכשיו אנחנו הופכים לאנשים טובים יותר .אבל אין הגדרה מוחלטת לאדם
"טוב" ,ולכן אנו עלולים לטעות בפירוש של זה .אם נחליט שמעכשיו אנחנו לא
כועסים יותר ,אז לא רק שזה דבר קשה ביותר שכמעט אי אפשר לעמוד בו ללא
הכנות מוקדמות רבות ,אלא שזה גם דבר לא מוגדר .נחמד שאנו רוצים לא
לכעוס ,אבל איך עושים את זה בפועל? איך מכניסים את זה לשגרה של חיינו?
הדברים צריכים להיות ברורים לגמרי ברמה מעשית .דברים טכניים ומובנים
שאנו יכולים להגדיר ולהתחבר אליהם.
אדם שרוצה לעבוד על הכעס יכול לקבל על עצמו למשל לנשום עמוק במשך
שתי דקות בכל פעם שמישהו צועק עליו .אדם שרוצה להפוך לטוב יותר יחליט
שהוא צריך לעשות בכל יום מעשה חסד כלשהו עם אדם זר .אשה יכולה לקבל על
עצמה צניעות במשהו מוגדר ,כמו למשל כיסוי ראש ,חצאיות ארוכות יותר וכו׳.
כל אדם יקבע את זה לפי הרמה האישית שלו .אבל חשוב להגדיר משהו מפורש,
ברור ,טכני ומוחשי שאנו יודעים כיצד להכניס אותו ליום יום שלנו ואיך לפעול
בצורה מעשית .כשאדם נמצא בניסיון מלחיץ ,הוא לא מבין מה זה טוב .הוא
מוכרח להגדיר לעצמו לפני כן בצורה ברורה כיצד נראה אותו טוב בצורה
מוחשית ממש.
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הקבלות שאנו מקבלים על עצמנו צריכות להיות בהתאם לרמה שלנו .רק
לאחר שאנו מרגישים שכבר הצלחנו במצווה כלשהי שקיבלנו על עצמנו ,שעכשיו
זה כבר קל וכעת אנו פנויים לקבלה חדשה ,רק אז יהיה אפשר לקבל על עצמנו
דבר נוסף .כל עוד לא קנינו את ההתמדה במצווה ,לא כדאי לעבור לקבלה של
מצווה חדשה ,כיוון שנקשה על עצמנו ואנו עלולים בסוף לאבד את הכל .תפסת
מרובה לא תפסת ,אבל אם תפסת מועט – תפסת.
מצד שני כל זה מדובר על קבלות ,אבל אם מזדמנת לנו מצווה פה או מעשה
טוב שם ,צריך לחטוף כל מה שאפשר כי כל דבר כזה זה כמו יהלום יקר שמקרב
אותנו צעד נוסף בלי מאמץ כמעט .צריך לנצל כל הזדמנות אפשרית להתקרב
להשם בכל דרך .לא צריך לעשות רק את מה שקיבלנו על עצמנו ולהתעלם מכל
השאר ,אלא שכל מצווה תעזור לנו להתקדם ,גם אם מעולם לא עשינו אותה
בעבר וגם אם לעולם לא נעשה אותה שוב ,מכל מקום כעת היא יכולה להיות
בידינו וזה יהיה רווח נקי שלנו לעולמי עד.
לאדם יש מעין אורות רוחניים שמביאים לו רצון להתקרב וגם כלים שהוא קונה
מתוך העבודה שלו .אם יש לו הרבה אורות ורצון טוב ,הוא עלול ליפול אם לא
ידאג להכין לעצמו כלים ראויים על ידי העבודה הרוחנית שלו .רק לאחר שבנה
לעצמו כלים שיוכלו להכיל את האורות הגבוהים שסביבו ,אז הוא יוכל להגיע
אליהם ולהתקדם לעבר אורות גבוהים יותר .לכן הכל צריך להיות מחושב
והדרגתי .צריך לעשות את הדברים לאט ומתוך שיקול דעת ולא סתם להיחפז עם
הרגש.
חשוב לציין שגם ההפך לא טוב .יש למשל אנשים שלוקחים את הזמן ומחכים
הרבה לפני שמקבלים על עצמם איזו קבלה חדשה וכך מעבירים זמן רב בלי
התקדמות .חשוב להבין שלא צריך לחכות שנרגיש שלמים עם עצמנו ,שהרי
אותה שלמות לעולם לא תגיע מעצמה אם לא נביא אותה .אם לא נחליט לעשות
את הצעד הבא ,הוא לא ינחת עלינו מהשמיים.
אנו מוכרחים להביא את עצמנו להתקדמות ולא להתעצל .אם אנו לא שלמים
עם משהו אז לעזוב את זה בצד זה בוודאי לא דבר טוב כי זה לא ישלים את עצמו
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לבד .נוכל ללמוד על העניין ,ללכת לשיעורים בנושא ,לחשוב על הדבר ולחזק
אצלנו את העניין עד שנחדיר לעצמנו את הדברים ונהיה יותר מוכנים אליהם,
אבל לא לזנוח ולשכוח מזה .במקביל אפשר לנצל את הזמן לקבלות אחרות
בתחומים אחרים.
לדוגמה ,אם אדם חושב להתחיל לשים ציצית ,או שמישהי חושבת להתחיל
ללכת עם בגדים ארוכים ורחבים יותר לצורך צניעות ,אז אם הם מרגישים שהם
עדיין לא בשלים לזה כעת ,עליהם לדעת שגם בעוד עשרים שנה כנראה שהם לא
ירגישו בשלים .כי זהו הניסיון של האדם וכאן הוא נמדד.
ובאמת זה הכל עצה של היצר הרע .לא צריך "להתחבר" או "להרגיש" ,וגם לא
צריך איזה קשר רוחני עמוק עם הדבר .כי הרי זה דבר חדש ולא מוכר שצריך
להתרגל אליו .זה משהו טכני בלבד ,ללבוש בגדים ארוכים או ללבוש ציצית .לא
באמת צריך לכך איזושהי הכנה נפשית .הרי אם אותם אנשים היו צריכים ללבוש
מדים מסוימים במסגרת העבודה ,הם לא היו מחכים
להרגיש "שלמים" או "מחוברים" לאותה תלבושת ,אלא
פשוט לובשים וזהו.
כך גם כאן וכך בכל המצוות .תפקיד המצוות הוא
לחבר אותנו .אדם שאינו מחובר מספיק יכול לקיים
מצוות ,ולאט לאט הוא מחזק את הקשר והחיבור .לכן ברור שלא צריך לחכות
להרגיש מחוברים כדי לקיים אותן ,אלא בדיוק להפך ,דווקא כשלא מרגישים
מחוברים אז עוד יותר צריך לקיים אותן ,כי הן אלו שמביאות את החיבור.
אמנם בוודאי שצריך לעשות הכל בשיקול הדעת ובמתינות ,אבל יחד עם זאת
לפעול להתקדמות .גם אם זו תהיה התקדמות אטית ומתונה ,העיקר שתהיה
התקדמות כלשהי ולא נישאר במקום.
אז אם האדם חושש שהוא לא יצליח לעמוד בקבלה כלשהי ,שלא יתעלם ,אלא
יתחיל לבדוק ולחקור .שישמע שיעורים בנושא ,שיפתח ספרים שמדברים על זה,
וכך לאט לאט יבין את החשיבות של הדבר ויקבל חיזוק .שיפעל לקירוב הדבר.
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ואם הוא חושב שמהצד הטכני הוא כן יכול לעמוד בזה ,ורק חושב שהוא לא
מחובר מספיק וכדומה ,אז שיקבל על עצמו ויתחיל .לאחר זמן מה הוא יתרגל
ויגלה שהוא לא יכול בלי זה .אז גם יבואו הרגש והחיבור שהוא רצה .אבל בכל
אופן הדרך היא בוודאי לא להתעלם.
העיקרון הוא שתמיד נהיה בהתקדמות ,אלא שנדאג שהיא בקצב וברמה שלנו.
חשוב לעבוד על להיות שלמים עם האמונה ויראת השמיים במצוות שקנינו
לעצמנו ,ורק לאחר מכן נוכל להתקדם הלאה למצוות אחרות .אבל אם אנו עדיין
לא מרגישים שלמים ,אז בוודאי שלא נעזוב את הכל בצד בהמתנה ,אלא נמשיך
לנסות לעבוד על זה וללמוד על זה כדי להרגיש שלמות.
כשאנו פועלים בצורה אטית ומבוקרת ,אז מצד אחד אנו מרוויחים את השלווה
של עשיית הדברים צעד צעד בהדרגה ,ומצד שני אנו מרוויחים את ההתקדמות
העקבית .חשוב לבצע בקרה יומיומית כדי לבדוק היכן אנו נמצאים כעת ,מהו
הצעד הבא הנדרש ומתי בדיוק אנחנו צריכים לבצע אותו .חשוב לסדר זמנים של
חשבון נפש והתבוננות על החיים ,לבחון היטב את ההתקדמות שלנו .אפשר
למשל לפני השינה לחשוב על המקום אליו הגענו ולתכנן את הצעדים הבאים.
אסור לאבד זמן ולהתמהמה ,אך הכל בצורה שיטתית ומתאימה לרמה שלנו.
הדבר דומה לילד שלומד בכיתה ג' ,שאם יחלום יותר מדי ,הוא עלול למצוא
את עצמו בפיגור רציני בחומר ולהישאר בכיתה ג’ לשנה נוספת .לכן עליו
להתעורר ,להתמיד ולהשקיע כדי להצליח בלימודיו .אך מצד שני ,אם יכניסו
אותו כעת לכיתה ו' ,הוא יקבל הלם וירגיש לא מוצלח ליד כל הילדים הגדולים
ממנו ,הוא לא יבין כלל את הנלמד בשיעור ולא יצליח להשלים את כל החומר
שחסר לו .הוא ייכנס למתחים ודאגות שיטרידו אותו ולא יתנו לו אפילו לנסות
ללמוד ולהבין את החומר .שני המצבים בוודאי אינם טובים לאותו ילד.
כדי להצליח באמת ,הוא מוכרח לקחת את הדברים המתאימים לרמה שלו
ולהתקדם שלב אחר שלב .אף אחד לא מצפה ממנו שיצליח כעת במבחנים של
הגדולים ,אבל גם אף אחד גם לא ימחא לו כפיים אם יצליח במבחן של כיתה א',
כי אלו כבר קלים בשבילו ואין בהם טעם עבורו.
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הוא לא צריך להילחץ ממבחנים קשים מעבר לרמה שלו כי הוא לא צריך
לעבור אותם כעת .אמנם כרגע הוא לא יכול לעבור אותם ,אבל אם יתקדם
בהתמדה ,אז בבוא העת הוא אכן יגיע אליהם ויהיה מוכן .לכן הוא לא צריך
להילחץ כלל ,כי אמנם השאיפה שלו היא לעבור את המבחנים האלו ,אבל הוא
יודע שכעת הוא בונה את עצמו ומכין עצמו לכך וכשיגיע הזמן יהיו לו את הכלים
המתאימים כדי לעבור אותם בהצלחה .העיקר שהוא דואג להתקדם ולא להיות
תקוע באותו המקום .כאשר כל מה שהוא צריך זה להתקדם מעט ,אז הוא יכול
להיות רגוע.
כל אדם צריך לזהות את המקום שלו .את הרמה
הרוחנית שלו ,את עבודת השם המיוחדת שלו ,את
הכישרונות שלו ,את הרצונות הפנימיים ,את היצרים
שמפריעים וכו’ .ממש לנתח את כל כוחות הנפש שנמצאים בו עד כמה שידו
משגת ,ובהתאם לזה לתכנן תכנית פעולה מותאמת אישית במיוחד בשבילו .כך
הוא יכול להתקדם בצורה מבוקרת ,בלי הלחצים והדאגות שהיו עלולים להופיע
בדרך.
לפעמים אנחנו חושבים על חיינו כעובדי השם לאחר שהתרגלנו במשך כל
חיינו לאורח חיים שונה לגמרי .מתוך המחשבות האלו אנו נלחצים מאוד וזה
מרתיע אותנו .אנו מרגישים שאנו לא רוצים לחיות חיים כאלו ,שהכול נראה
קשה ,שזה לא מתאים לאופי שלנו ,שאנחנו רוצים לשמור על דרך החיים
הנוכחית וכו’.
ובאמת זה מובן לגמרי שהרי הכל חדש לנו ולא הורגלנו בכך .אנו חשים כאילו
שאנו מאבדים את זהותנו האישית .אנו צריכים להבין שאנו כמו אותו ילד שחושב
על הבחינות של הכיתות הגבוהות יותר .שהוא רואה איך הכל קשה והוא בטוח
שהוא יסבול שם .אבל כל זה רק כשהוא מסתכל על הדברים מבחוץ .כאשר הוא
מגיע לאותו שלב ,כבר יש לו כוחות נפש מתאימים להתמודד ,יש לו רצונות וכו’,
ואז לא צריך לשכנע או להכריח אותו והוא גם לא סובל ,אלא שמעצמו הוא
מתאים לאותה רמה ומרגיש שייך.
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בוודאי שזה ילחיץ אותנו כעת כשנסתכל על הדברים הרחוקים שכאילו מצפים
מאיתנו .אבל עד שנגיע לשם יש עוד דרך ארוכה .עד אז נבנה את עצמנו ונהיה
מוכנים לכך.
ולפעמים יש דברים שלא שייכים אלינו ובכלל לא נצטרך להגיע אליהם .יש
המון דברים שנראים מבחוץ כמפחידים ,אבל לאחר שהאדם כבר נמצא בפנים,
הוא מבין שהדרך שלו היא שונה ואין לו קשר לאותם דברים .יש למשל דברים
שנוהגים רק בחוגים מסוימים ,יש כאלו מנהגים ששייכים דווקא לחסידות מסוימת
או עדה כלשהי ,ואין בזה שום עניין לאחרים .לכן צריך להסתכל על הדברים
בפשטות ובכל פעם להתקדם מעט ,רק לדברים שאנו מסוגלים ורוצים לקבל על
עצמנו .כך תמיד נוכל להיות בשליטה ואף פעם לא ניאלץ להפוך את עצמנו
למשהו שאנו לא רוצים להיות.
תחשבו על ילד בגן שאומרים לו שהוא יתחתן כשיהיה גדול ,שיהיו לו ילדים
לגדל ולטפל בהם ושהוא כבר יפסיק לשחק בצעצועים .אותו ילד יכול להילחץ,
כי מתוך השקפת העולם של ילד אין לו את הבשלות והמוכנות הנפשית לכך .הוא
אוהב את הצעצועים שלו ולא רוצה להיפרד מהם ,ובטח שלא יכול לקבל על
עצמו כל כך הרבה אחריות ,טרדות ודאגות.
אז כמו במדינה "חופשית" ,לכאורה אפשר לתת לו לעשות כרצונו .אבל אז הוא
לא יתקדם בכלל בצורה כזו .כי אם לא מכריחים אותו ללכת למסגרת לימודית,
אז הוא מבחינתו בוודאי שלא ירצה .וגם אם כן ,זה רק בשביל לשחק עם החברים,
אבל בוודאי שלא יתאמץ ללמוד ולהקשיב בשיעורים .וכך מבחינתו הוא באמת
יישאר ילד לנצח .גם בגיל ארבעים הוא יהיה מפונק ותלותי ,לא אחראי ,פזיז
וירצה רק להשתטות.
אז מצד אחד לא טוב להנחית המון אחריות על אותו ילד ,לא צריך להסביר לו
לפרטים ולהכניס אותו כבר עכשיו לכל האחריות הרבה שמוטלת על אדם בוגר,
שהרי זה ילחיץ אותו והוא יגדל מתוך מתחים ודאגות .אבל מצד שני גם אי אפשר
להתעלם מהדבר ,כיוון שכך הוא לא יתקדם כלל.
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אז הדבר הטוב ביותר הוא להראות לו מצד אחד את המטרה ,אבל בצורה
כללית בלבד .ואז לקדם אותו בצורה מבוקרת שלב אחר שלב ,ואפילו להכריח
אותו לעשות את השלב הנוכחי ,אבל הכל בהתאם לכוחות הנפש שלו.
וכך אותו ילד יכול לגדול בצורה בריאה וטובה ,מתוך שמחה ובלי לחצים.
ובבוא העת הוא בעצמו יגיע לאותם הדברים מרצונו ,מתוך התהליך שעבר .הוא
מעצמו ירצה לקחת אחריות ,להיות עצמאי ,להקים בית ,לוותר על הצעצועים
וכו’ .אף אחד לא צריך לשכנע אותו להפסיק לשחק בצעצועים ,אלא שהוא
מרצונו מתבגר ומבין שיש דברים חשובים יותר שבהם צריך להשקיע.
כך מנקודת המבט שלנו קשה לנו להיפרד מהדברים שאנו אוהבים כעת שאינם
מתאימים לעובדי השם ,כי אנחנו מסתכלים על חיים שונים לגמרי מאלו
שהורגלנו אליהם ומתוך השקפה הפוכה .אבל אנו לא צריכים להיפרד מההרגלים
ברגע אחד ,אלא לעבור תהליך הדרגתי שבסופו נחזיק חזק בדברים הטובים שאנו
אוהבים וכבר לא נאהב את הדברים המזיקים ונרצה להיפטר מהם בעצמנו .הכל
מתוך שליטה ומתוך מודעות ורצון.
הרי הרצונות של אדם משתנים בכל רגע .אדם יכול לרצות דבר מסוים ולצאת
כדי להשיג אותו ,אך בדרך יפגוש אנשים ,יראה דברים ויגלה מידע חדש שישנה
לו את כל זווית הראיה .ואז כל זה יוביל אותו להחלטה שהוא בכלל רוצה משהו
אחר.
כאשר האדם משתנה ,זה לא מלחיץ אותו כלל ,והראיה לכך היא אנחנו
בעצמנו .שבוודאי לפני כמה שנים היו לנו רצונות שונים לגמרי מהיום .ואפילו
לפני שבוע ואפילו לפני שעה .בכל רגע רצונות משתנים והוא מרגיש עם זה בסדר
גמור.
כל הלחץ מתחיל כאשר הוא יודע שהוא הולך להשתנות .שאם היו מראים
לאדם כיצד הוא ייראה בעוד עשר שנים ,הוא היה נלחץ .כי הוא לא רוצה להיות
שם .בדמיון שלו הוא רוצה להיות במקום אחר לחלוטין .יש לו חלומות אחרים.
אלא שאותו אדם צריך להבין שכל החלומות והרצונות הם שייכים לרגע הזה,
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אבל בהמשך הדרך הם ישתנו .כאשר הוא ירחיב את השכלתו ,יגלה מידע חדש,
יראה דברים חדשים ,אז לאט לאט הרצונות ישתנו .ואז בעוד עשר שנים הוא
עצמו לא ירצה להיות באותם חלומות שהוא חולם היום.
לכן על האדם להבין את זה היטב ,שכל מה שחשוב זה לעשות את הצעד
הנוכחי שטוב ונכון לו ברגע הזה .להתקדם מעט במשהו שאפשרי מבחינתו .מה
שיבוא אחר כך לא צריך להלחיץ אותו כלל ,כי כמו שכעת הוא עושה את הצעד
הקטן הנכון לו ,גם לאחר מכן הוא יבחר בצעד קטן שנכון לו.
כך בכל דבר ,מתוך השקפת העולם הנוכחית שלנו יש דברים שנראים לנו
חשובים או בלתי אפשריים ,אבל כל זה יכול להשתנות בתהליך הדרגתי שאנו
עוברים .ממש כמו אותו ילד שמאבד עניין בצעצועים לאחר שעבר תהליך
התבגרות.
אם נבין שהשם רוצה שנתקרב אליו וזה הדבר היחיד שמשנה ,נוכל להסיר
מעלינו את כל הדאגות .שהרי הכל הולך לאט בלי לחץ .גם נשתדל לקדם ולחזק
גם את המשפחה והחברים ,אבל לאט ובלי לחץ ורק מהמקום בו הם מוכנים,
שהרי האדם נמדד ביחס לעצמו בלבד ואף אחד לא ימדוד אותנו ביחס למשה
רבינו.
החברים לא יוכלו להטריד אותנו שהרי נישאר כפי שהיינו קודם ,רק שנוסיף
כיפה לתלבושת או ציצית מתחת לבגד או נלבש בגדים צנועים יותר .אנו לא
הופכים לאנשים אחרים ,זה רק סממנים חיצוניים שפותחים לנו שפע מסוים.
השינוי הוא לא מפחיד ,לא צריך לעבור מלחמות בשבילו ,הוא לא צריך להיעשות
בכעס או בעצבות ,אלא מתוך רצון אמתי להתקרב לקדוש ברוך הוא.
חשוב לזכור ש"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" ,לכן אם אנו מרגישים
עצבות ,רוגז או מלחמה ,זו נורה אדומה שאומרת לנו שמשהו השתבש בדרך.
אמנם חשוב להילחם על העקרונות שלנו ,אבל זו מלחמה אישית שלנו מול היצר
הרע ואף אחד לא צריך להיפגע ממנה .לכל אדם יש עליות וירידות ,אבל אם
באופן תמידי אנו במלחמה עם כל העולם ,אז צריך לראות כיצד לשנות את הדרך.
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לשמור על הזהות האישית
פעמים רבות אנשים שמתחזקים ומתקרבים ליהדות נוטים לזרוק את כל העבר
שלהם ולסלוד ממנו .הדבר מובן ,שהרי פתאום אנו מבינים את כל הדברים הלא
טובים שעשינו והדבר גורם לנו צער רב .אך צריך לזכור שגם לאותו עבר יש
הרבה זכויות .הרי בזכות כל אותן עבירות שעשינו ,הגענו למצב הזה שאנו מבינים
כמה הן לא טובות ומתוך כך זכינו לחזור בתשובה .חשוב לזכור מהיכן באנו
ולשמור על אותה הזהות שהייתה לנו בעבר .אסור להתרחק מהמשפחה ,גם אם
אף אחד שם לא שומר תורה ומצוות .אסור לזלזל באנשים ,גם אם הם עושים
עבירות .במקום להתרחק מהאנשים ,נוכל לזכות לקרב אותם.
ברור ומובן שאם ישנם חברים המשפיעים עלינו לרעה או מזלזלים בנו ובדרך
שלנו ,אז ראוי להתרחק מהם .מובן גם שלא צריך להסכים עם העבירות של
אחרים ,לסייע להם או לשתף איתם פעולה בזמן עשיית העבירות .אך זהו דבר
שגוי ביותר להתרחק ממשפחה וחברים כאשר אינם מזיקים לנו ,רק משום שהם
עצמם אינם שומרים תורה ומצוות.
אם למשל המשפחה לא אוכלת כשר ,אז נזמין אוכל מוכן ונבוא אליהם או
שנבשל לכולם בעצמנו .אם אין תנאים לשמירת שבת ,אז נבוא יותר באמצע
השבוע .אם יש להם טלוויזיה בבית אז נזמין אותם אלינו הביתה .תמיד אפשר
למצוא פתרונות יצירתיים ,אבל הכי חשוב לא להתנתק.
כך גם אסור לוותר על הכישרונות והמתנות שקיבלנו מהשם יתברך ,שהרי אלו
בסך הכל כלים ואפשר להשתמש בהם לדברים חיוביים .אם אדם אוהב לשיר,
שישיר שירים מחזקים ומקרבים כמו שירי שבח והודיה לקדוש ברוך הוא .אם יש
אדם גאון במתמטיקה ומדעים ,שייקח את הכישרון שלו להבין סוגיות קשות
בתלמוד ולבאר אותן לאחרים .אם אדם הוא בעל עסק מצליח ,הוא יכול
להשתמש בעסק כדי לקרב אנשים לקדוש ברוך הוא ולתמוך בלומדי תורה וכו’.
כך כל אדם יכול למצוא את הכישרונות החבויים בו ,אך במקום להעלים אותם
כפי שבעלי תשובה רבים עושים ,הוא יכול לנצל אותם לטובה .צריך לזכור
שהכישרונות ניתנו לנו כדי שנעבוד איתם את השם יתברך ,ולא כדי שיהיו שייכים
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רק לחברה שאינה שומרת תורה ומצוות.
באופן מעשי ,אם אדם ייקח על עצמו איזו מצווה קטנה ,יקבל על עצמו תפקיד
רוחני כלשהו או ייקח איזו אחריות בעניין רוחני ,אז אותו אדם יוכל לראות את
הדברים מזווית שונה לגמרי .הקדוש ברוך הוא לא רוצה להפוך אותנו לאנשים
אחרים ולרוקן את האישיות שלנו חס ושלום .אלא בדיוק להפך .הקדוש ברוך הוא
נתן לנו תכונות ייחודיות ,כישרונות ומשיכה לדברים מסוימים כדי שנשתמש בכל
אלו לתועלת ונוכל לעשות בעזרתם את עבודת השם האישית והמיוחדת שלנו.
כאשר אדם פועל על פי המהות שלו בעבודת השם ,הוא יכול להגיע לסיפוק רב
ויחד עם זה להגיע להישגים עצומים .לפעמים אנשים מזניחים את הדברים שהם
אוהבים כדי לעשות מה שאחרים עושים .אבל אם אדם ינצל את הכישורים שלו
הוא יגיע למקומות הרבה יותר גבוהים .מי שיודע לצייר יכול לאייר ספרי קודש,
אדם עם חוש גרפי יכול להיות סופר סתם ,אדם עם יכולת ניהול יכול לנהל
ארגוני חסד וכו׳.
כאשר אדם משקיע בדברים שקשורים לשורש נשמתו לענייני קודש ,הוא זוכה
להצלחה גדולה בתחום ,לחיזוק האמונה ,להנאה גדולה ולזריקת מרץ בעבודת
השם שתביא לו מוטיבציה להתקדם למקומות נשגבים .אדם שינסה לדכא את
עצמו יגיע לייאוש ועצבות וזה יקשה עליו מאוד בהתקדמות הרוחנית שלו .צריך
לשמוח מעבודת השם שלנו וליהנות מדברי קודש.
שינוי סביבה
הגורם העיקרי שמקנה לנו הרגלים ,מחדיר לנו רגשות ,יוצר לנו מחשבות
ומעצב את העולם הפנימי שלנו זה הסביבה החיצונית .אדם מושפע מהסביבה
במידה רבה וכמעט שאי אפשר לנצח את זה.
אי אפשר לגדול בבית ספר ש"מחנך" לכפירה ,עם חברים שסוגדים לחטאים
ועבירות ומתוך כך להפוך להיות צדיק .אי אפשר לשמוח מקיום מצוות כשכל
החברים לועגים לזה .אם כל החברים יוצאים למועדונים ואנחנו לא יכולים ,אז
נרגיש כמו בעונש .אם כל המשפחה מחללת שבת ואנחנו יושבים לבד בחדר
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החשוך ,אז בוודאי שלא נרגיש אוירה של שבת.
כשכולם מסביב פועלים בצורה מסוימת ,אז יש לנו דחף פנימי שגורם לנו
לרצות לפעול כמוהם .זה צורך להשתייך ולא להרגיש בודד .צריך כוחות נפש
עצומים כדי להצליח ללכת נגד הסביבה ולעשות דברים שונים.
תנסו לבדוק מה קורה כשאתם יושבים בחדר מסוים עם עוד הרבה אנשים ואז
פתאום כולם קמים .גם אם אין לנו מושג למה כולם קמו ,בכל זאת נרגיש צורך
לקום .כך זה עובד בכל עניין .כשכולם נוהגים בצורה מסוימת ,אז גם אנחנו
עושים את זה .ואם אנו מתנגדים ולא עושים את זה ,אז הדבר מחליש אותנו ומביא
אותנו להרגיש רגשי נחיתות וצורך להצטדק בפני כולם.
כשמישהו צריך להסביר במקום עבודה חילוני שצריך להשאיר דלת פתוחה
כדי שלא תהיה בעיה של ייחוד ,או שהוא לא יכול לאכול מהעוגה שהביאו כי אין
לה כשרות טובה ,אז הוא פתאום מרגיש נבוך .כי הוא עושה דברים שונים
מהנורמה באותו המקום .על פי האמת הוא עושה קידוש השם גדול בשמירת
המצוות מול כולם ויש לו על זה שכר עצום ,אבל בפנים יהיה לו קשה שלא
להרגיש חלש ודחוי.
ואמנם הדבר קשה לכל אדם ,אבל על אחת כמה וכמה שהדבר הרבה יותר
קשה לאדם שנמצא בתחילת תהליך של התחזקות .שכפי שהדבר נשמע ,הוא
"מתחזק" ,ומשמע שכרגע הוא עדיין חלש ולא הגיע לחוזק המתאים.
וזה בא לידי ביטוי בשני אופנים ,שמהצד הטכני ,אין לו את הידע המתאים כיצד
לנהוג בכל עניין .אין לו עדיין שיקול דעת מתאים כדי לקבל החלטות הנוגעות
לענייני הלכה .האם זה אסור או מותר? האם יש עניין להחמיר או לא? ומה עושים
כאשר שתי הלכות מתנגשות זו בזו? האם לכבד את ההורים ולאכול אוכל לא
כשר או לשמור על הכשרות בתוקף וכך להעליב את ההורים? יש המון שאלות
סבוכות שקשות לכל אדם ,אבל במיוחד הן קשות לאנשים ללא ידע הלכתי
מספיק.
והאופן השני הוא מצד הביטחון ,שכאשר האדם נמצא בסביבה לא תומכת ,הוא
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מרגיש חלש וקשה לו לעשות צעדים נועזים וללכת נגד כולם .ועל אחת כמה וכמה
אם הוא חדש בענייני הדת ,שאז הוא ממש עלול להתבייש לקיים מצוות ,שהוא
מחביא את הכיפה בכיס וממלמל בשקט את הברכות שאף אחד לא ישמע.
אז אמנם צריך להתחזק בעבודת השם ,וכפי המשנה עז כנמר לעשות רצון אביך
שבשמיים .אבל יחד עם זאת החכמה היא להשתדל להימנע מכל זה ,ובמיוחד
בשלבי ההתחלה שאז החולשה עדיין גוברת .שמצד אחד צריך להיות חזקים כדי
לא ליפול ברשתו של היצר .ומצד שני גם אי אפשר להיות עזים יותר מדי ,כיוון
שהדבר גורר מלחמות ,ולפעמים אנו יכולים להילחם על איזו הלכה בזמן שמצד
הדין צריך להקל בזה וכדומה .לפעמים אנשים נלחמים ממש וכאילו מוכיחים את
כולם ,בזמן שהם בכלל לא יודעים לעומק את ההלכה.
לכן על כל יהודי מוטלת האחריות לעצב לעצמו את הסביבה .עלינו לעשות
השתדלות מרבית למצוא מקום עבודה מתאים להשקפות הרוחניות שלנו ולשלוח
את הילדים למוסדות חינוך מתאימים .למצוא חברים עם השקפות דומות וכו’.
אפשר להתארח בשבתות אצל משפחות מארחות ,בישיבות או במקומות אירוח
אחרים באווירה דומה .בשעות הפנויות אפשר ללכת לבית מדרש כלשהו (ולבנות
יש מדרשה) ,וכך גם נרוויח לימוד תורה וגם נזכה להכיר חברים חדשים
שמתאימים להשקפות שלנו .נוכל להכיר תלמיד חכם כלשהו שיוכל לעזור לנו
ולכוון אותנו .ככל שנכניס סביבה מתאימה ותומכת לחיינו ,כך נוכל להרגיש טוב
יותר עם השינוי וזה ידחוף אותנו להתקדם.
הסביבה החדשה בוודאי לא מחליפה את הישנה לחלוטין ,אלא באה רק בתור
תוספת .אדם לא יכול לזרוק את כל הסביבה שהכיר ,להפנות עורף לכל החברים
ולנתק קשר עם המשפחה חס ושלום .אנו חייבים הכרת הטוב למשפחה ולכל
אותם שליוו אותנו במשך חיינו ,וגם מעבר לזה הם חלק מאיתנו שאי אפשר
להתעלם ממנו .אם יש חברים שהולכים בדרכים לא טובות ואנו מרגישים שהם
משפיעים עלינו לרעה ,אז אפשר להתרחק .אבל לא סתם זורקים חברים ובוודאי
שלא מנתקים קשר עם משפחה.
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חשוב לשמור על קשר עם כל אותם אנשים שהכרנו בעבר ,רק שכעת נשמור
על קשר כשר .לאחר שנקבל חיזוקים ועוצמות לנפש ,נהפוך לחזקים יותר וכך
נוכל גם להשפיע על הסביבה .פתאום לא נרגיש צורך להצטדק על שאנו מברכים
על האוכל שאנו אוכלים ,אלא נברך מכל הלב מתוך ביטחון וכך כל האחרים
פתאום ירגישו נבוכים על כך שהם לא מברכים .כך נוכל לזכות גם את הסביבה
להתקדם למקום טוב יותר.
ויחד עם זאת צריך לציין שישנם מצבים רגישים בהם אדם כלשהו רוצה לחזור
בתשובה ,אך הסביבה ממש מצרה לו .המשפחה כאילו נפגעת מכך שהוא
משתנה ,ההורים אוסרים עליו לקיים מצוות וכו’ .ואז אותו אדם נותר חסר אונים,
שמצד אחד הוא רוצה להתחזק ולקיים מצוות ,אבל מצד שני הוא לא רוצה לפגוע
באף אחד.
והדבר צריך להיבחן היטב ,כל מקרה לגופו ,על פי כל הפרטים הקטנים
האישיים שמשתנים ממקרה למקרה .אלא שבאופן כללי ,צריך לחלק בין מקרים
בהם האדם עצמו פוגע באחרים ,לבין מקרה בו הם עצמם בוחרים להיפגע.
שאם הוא עושה דבר שמצד עשייתו הוא פוגע באחרים ,וכמו למשל שאם הוא
מכריח את המשפחה לשנות כללים ,אם הוא כועס על אחרים ,עושה דברים
שמזיקים באופן כלשהו ,אז עליו לשקול היטב את המעשים שלו ולשנות את דרכיו
כך שלא יפגעו באף אחד אחר.
אבל אם הוא עצמו מחליט להתחזק ,ואחרים בוחרים להיפגע ,למרות שאין
להם שום נזק מכך ,אז כבר הדבר שונה .וכמו למשל שאם הוא מחליט לשמור
שבת והמשפחה כועסת שהוא לא נוסע אליהם לבקר אותם בשבת ,או שמפריע
להם שהוא שם כיפה לראשו וכו’ .אז באופן כזה הוא לא מזיק כלל וזו בחירה
אישית שלהם להיפגע .התורה אומרת שאמנם אדם חייב בכיבוד הורים ,אבל
במצב בו הם אומרים לו לעשות עבירה ,אסור לו לשמוע להם.
וכמובן שבכל אופן צריך לעשות הכל כדי לשמור על שלום ולהגיע להבנות.
וכאשר ישנה אהבה ,בוודאי שאפשר להגיע לעמק השווה .ורק צריך לבדוק היטב
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בכל עניין על מה אפשר להתפשר ועל מה מוכרחים להתעקש .שיש דברים שהם
חומרות או דינים שאפשר להקל בהם ,אבל מצד שני ישנם איסורים חמורים
ואפילו כאלו של "יהרג ואל יעבור" .לכן צריך לבחון כל מקרה לעומקו מצד
ההלכה.
מעבר לשינוי סביבת האנשים ,חשוב לשנות גם את המצבים ,הפעילויות וכלל
הדברים שנמצאים סביבנו .אדם שצופה בטלוויזיה באיזה סרט יכול לקבל מסרים
הרסניים שברגע אחד יורידו לו את האמונה ,יכניסו לו מחשבות כפירה ותאוות
ויגרמו לו לתפיסה מעוותת של המציאות .אדם שמסתכל על פריצות ברחוב לא
יכול לשמור על חיבור להשם יתברך.
עלינו לסגל לעצמנו הרגלים טובים ופעילויות שיעזרו לנו להתקדם למטרה.
משחק כדורגל יכול אולי להעביר לנו את הזמן בכיף ,אבל זה דבר ריקני שלא
יוביל אותנו לשום מקום וירחיק אותנו מהשם .אם נכניס פעילויות חשובות כמו
לימוד תורה ופעילויות לחיזוק הנשמה נזכה להתקדם למקומות הרבה יותר
טובים.
התבוננות
חשוב לכל יהודי לקחת פסק זמן מהשגרה מפעם לפעם ופשוט להתחיל
להתבונן .להיות עם עצמו ולהתחבר למשהו גדול יותר .לחשוב על כל הניסים
שמתרחשים אצלנו בכל רגע ,לחשוב כמה אנחנו מודים להשם יתברך על כל
החיים הנפלאים וכל הדברים שיש לנו ,לחשוב על כל הדברים הלא טובים
והעבירות שעשינו ,לחשוב על המצוות שעלינו לעשות ,לחשוב על הנשמה שלנו
שנמצאת בתוך גוף ,לחשוב על השם יתברך שמסובב את העולם ,שולט ונמצא
בכל מקום וכו׳.
אפשר להוסיף לזה גם דיבור ולהפוך את זה למעין תפילה והתבודדות ,פשוט
לדבר עם השם על הכל ,על מה שעברנו ,על מה שאנחנו רוצים ועל הכל .אפשר
לעשות את זה בצורה של חשבון נפש בכל יום לפני השינה .אפשר לעשות את זה
בצורה של מחשבה ללא מלים בכמה דקות של שקט .ואפשר בעוד המון צורות,
כל אחד לפי ההעדפה שלו .העיקר הוא לנסות להתחבר ולהידבק בקדוש ברוך
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הוא.
צריך לדעת שכמה דקות כאלו יכולות להפוך יום שלם למוצלח יותר .ככל
שנעשה את זה זמן רב יותר ,בצורה חזקה יותר ,עם יותר כוונה ועם הרבה רגש ,כך
זה ישפיע יותר וייתן לנו כוחות עצומים להמשך .ולא צריך כלים מיוחדים לשם
כך .יש אנשים שהולכים במיוחד לשדות כדי להתבודד ,אבל אז כשאין שדה
בסביבה אז הם לא עושים את זה .אבל אפשר לדבר עם השם בכל מקום ועל אחת
כמה וכמה שאפשר בקלות להתחבר במחשבה להשם יתברך.
גם באמצע נסיעה ,גם בהמתנה בתור בסופר וגם בהליכה ממקום למקום.
אפשר אפילו להיות באמצע מקום רועש ,בתוך המולה של אנשים ופשוט להתחיל
לחשוב על חיבור להשם יתברך ולדבר אתו בלב .אדם שלא מתחבר להשם הוא
כמו רובוט שעושה מה שכולם עושים מבלי לחשוב ולהתבונן ובלי להבין מה הוא
עושה ואיך זה מקדם אותו .כל יהודי חייב את החיבור הזה לנשמה שלו .כמו מפה
שעוצרת את המרוץ של החיים כדי לראות אם אנחנו בכלל נמצאים בדרך
הנכונה.
מסירות נפש
חלק גדול מעבודת הקודש שלנו בנוי על מסירות הנפש .הקדוש ברוך הוא רוצה
שנתאמץ .זה לא משנה אם נשיג את המטרה או לא ,שהרי זה נמצא בידיים של
הקדוש ברוך הוא והוא יכול להביא אותנו אל המטרה גם ללא כל מאמץ מצדנו,
ומצד שני הוא יכול להרחיק אותנו מהמטרה גם אם נתאמץ חזק כל כך כמו שאיש
לא התאמץ מעולם .השגת הדברים תלויה בקדוש ברוך הוא .אנחנו רק מבצעים
את ההשתדלות שלנו ואת המאמץ שעלינו לעשות.
ככל שהמאמץ יהיה גדול יותר ,כך ההשגה שלנו גדולה יותר והשכר רב יותר.
מי שמוסר נפש כדי לקיים מצווה כלשהי למרות שיש לו קושי רב בכך מקבל שכר
גדול יותר על המצווה מאשר מי שזה בא לו בקלות.
לצורך דוגמה ,לרוב האנשים אין דחף מיוחד לאכול חזיר או להשתחוות לפסל,
לכן השכר על זה לא יהיה רב כמו למישהו שגדל בין הגויים ובמשך כל חייו אכל
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דברים טמאים ועבד עבודה זרה וכעת החליט לעשות תשובה והוא מוותר על כל
זה למען התורה הקדושה .ככל שהמאמץ יותר גדול ,הפיתויים קשים ומסירות
הנפש עצומה יותר ,כך המצווה גדולה יותר.
את עניין מסירות הנפש עלינו להכניס בעיקר בקבלות החדשות שאנו מקבלים
על עצמנו .כשרגילים לקיום מצווה כלשהי ,אז אי אפשר בלעדיה .אבל כאשר
מקבלים קבלה חדשה ,אז מרגישים שצריך להתאמץ כדי לקיים אותה .ממש צריך
להכריח את עצמנו כדי להצליח לקיים את מה שלקחנו על עצמנו.
אנשים רבים מתייאשים מהר כי הם מצפים לדברים טובים ויפים ,לרוחניות
ולעוצמות נפש ,ולבסוף מקבלים איזה מעשה טכני בלי רגש שנקרא מצווה שקשה
להם להתחבר אליו .דברים שונים מתנגשים עם המצווה הזו וכאילו שזה הזמן הכי
לא מתאים בשבילה .אז פתאום חושבים למה קיבלנו על עצמנו את זה? בשביל
מה צריך את המצווה הזו? אבל חשוב לזכור שזה מבחן מלמעלה כדי לנסות
אותנו.
עלינו למסור נפש על המצווה ולרצות אותה באמת .רק לאחר שנחליט
בנחישות לקיים את המצווה בכל מחיר ,לאחר שנתאמץ ונכריח את עצמנו לקיים
אותה גם אם זה נטול כל רגש ,רק אז נזכה באמת במצווה הזו ונוכל להתחבר
אליה.
נשים רבות שהסתובבו בלבוש לא צנוע היו בטוחות שזה מה שהן אוהבות ושכך
זה האופי שלהן .לאחר שקיבלו על עצמן ללכת בלבוש צנוע זה היה קשה ביותר
והיה נראה להן שהן מכוערות ולבושות כמו סבתות מיושנות ,שאין לזה טעם,
שחם להן ,שזה מוריד מערכן וכו׳.
אבל לאחר שהכריחו את עצמן ומסרו נפש על הדבר פשוט כי כך החליטו וגם
אם אין בזה כל רגש ,פתאום הן זכו לראות כמה זה נפלא .פתאום כל אחת
שעוברת ברחוב עם לבוש כמו שהן עצמן היו רגילות ללבוש בעבר נראית להן
כזולה ,מסכנה וכלואה .פתאום הן מרגישות שהנפש מתעצמת והופכת לחזקה
יותר .פתאום הן מבינות שגם אם ישלמו להם את כל ההון שבעולם כדי להתלבש
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כמו בעבר הן לא יעזו להסכים .רק צריך להחליט בנחישות מתוך מסירות נפש ואז
אפשר להתגבר על כל המכשולים.
תחבולות מול היצר הרע
היצר הרע הוא האויב הכי גדול של האדם .מגיל אפס הוא כבר נמצא בתוכנו,
מכיר את נקודות החולשה שלנו ויודע כיצד לסובב אותנו .הוא האויב הכי מסוכן
בחליפה של צדיק .הוא מראה לנו שהוא רוצה רק את טובתנו ומנסה לעזור לנו.
ואז כשאנו בוטחים בו ,ואפילו חושבים שהוא ממש חלק מאיתנו ,הוא מראה
לנו שהתאוות הרגעיות שהורסות אותנו הן הדבר הכי טוב בשבילנו .שהדברים
האסורים הם הכי מושכים .שהמצוות חס ושלום מיותרות ,מיושנות ומשעממות
בעוד שהעבירות הן מרגשות ומועילות .שכאילו הכל הפקרות ורק החומריות
בעולם זה מה שחשוב .ואנו משתכנעים שזה מה שאנחנו עצמנו באמת רוצים.
אמנם הכל דמיונות ושקרים ,אבל הוא מציג את זה בצורה כל כך טובה שקשה
מאוד לא להתבלבל .הוא גורם לנו להרגיש כאילו זה הרצונות שלנו בעצמנו.
כאילו שהוא קול פנימי וחכם בתוכנו .עד שאנחנו לא מתייחסים ליצר הרע בתור
דבר נפרד ,אלא כאל עצמנו ממש .הוא נמצא עמוק בתוכנו שאנחנו כבר לא
מפרידים בינינו לבינו.
אבל החדשות הטובות הן שיש עצה .כשיעקב אבינו גר אצל לבן מלך הרמאים,
הוא עשה תחבולות כדי להינצל ממנו .כשאדם מתנהג בצורה מסוימת ,אז דווקא
מתוך אותה התנהגות יכולה לבוא העצה .כך כולנו יכולים לעשות תחבולות מול
היצר הרע .אם הוא מסובב אותנו ,אז גם אנחנו נסובב אותו .אם הוא מרמה
אותנו ,אז גם אנחנו נרמה אותו.
צריך לחשוב כל הזמן כיצד לעשות תחבולות .למשל ,היצר הרע תוקף אותנו
בתאוות בעיקר כשאנחנו לבד .ליד אנשים אנחנו מתנהגים אחרת ופחות רוצים
לעשות עבירות מתוך שאנו מתביישים מהם ורוצים להראות לכולם שאנו טובים.
אז אם נדאג להקיף את עצמנו באנשים נוכל להיפטר מהתאוות לזמן הזה.
אם היצר הרע לא נותן לנו ללכת לשיעורי תורה ,אז נוכל לנצל את הזמן
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בדרכים לשמיעת שיעורי תורה .אם היצר מפתה אותנו לעבירה כלשהי במקום
מסוים ,אז מראש נמנע מעצמנו להגיע לאותו המקום .אם אנחנו יודעים שיש
מצבים מסוימים שמעוררים בנו את היצר הרע ,אז מראש לא ניתן לעצמנו להגיע
לאותם מצבים .כך ננסה לזהות היכן היצר פועל בצורה חזקה ונחשוב כיצד נוכל
לעשות תחבולות כדי לנצח אותו.
חשוב לזהות את דרך הפעולה של היצר הרע בתוכנו .לפעמים כאשר אנחנו
מבינים שהיצר הרע פועל בצורה מסוימת ,רק הידיעה הזו לבדה פועלת בצורה
חזקה ומחלישה את היצר הרע גם בלי שנעשה דבר .הרי היצר הרע הוא שקר,
וכאשר מתגלה האמת אין לו שום קיום.
אפשר להמציא הרבה שקרים וכל עוד לא יודעים את האמת אז אפשר להיות
מבולבלים מאוד .אבל כאשר יודעים את האמת ,אז כל השקרים מאבדים
משמעות .זה כמו שאדם הולך בחושך ולא יודע מה קורה סביבו ,אבל ברגע שהוא
מדליק את האור כל החושך נעלם וכל השקרים מאבדים כל משמעות.
כדי לנצח את היצר הרע נוכל להשתמש בתכונות החזקות שלנו ובדברים שאנו
אוהבים .אם לאדם יש כישרונות מיוחדים ,אז הוא יוכל לנצל אותם לעבודת השם
ולהתקדם בקלות .אם אדם אוהב דברים מסוימים ,אז הוא יכול להתמקד באותם
דברים .כאשר יש לאדם אינטרס ועניין בדבר כלשהו ,אז הרבה יותר קל לו
לעשות אותו ואין לו הרבה יצר שמתנגד לזה.
אם למשל לאדם יש נטייה ללימוד מסוים ,אז כדאי שהוא ילמד את מה שהוא
אוהב .אם אדם מתחבר למצווה מסוימת ,אז כדאי לו לבנות את עצמו על המצווה
הזאת .אם אדם טוב בעשיית חסד ,הוא יכול להשקיע בזה ולפתוח איזו עמותה.
אם הוא אוהב ללמד ,אז הוא יכול לקרב אנשים וללמד תורה .ככל שנעשה את
הדברים שאנו אוהבים ,כך היצר פחות יוכל להשפיע ונהיה חזקים יותר.
לזכור מה אנחנו עושים
חשוב תמיד לזכור מה בכלל אנחנו עושים .יש לנו דרך ומטרה וזה שווה הכל.
רק שלפעמים אנחנו שוכחים את זה .אם אדם היה יכול לראות לנגד עיניו שהשם
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יתברך נמצא מולו ,אז הוא לא יכול היה לחטוא לעולם .אם אדם היה מבין את
העולמות העליונים והיה רואה למה גורמת כל מצווה וכל עבירה ,הוא היה מקיים
כל היום רק מצוות בלי לנוח לרגע.
אם היינו רואים את העולם הבא כבר עכשיו ,היינו עושים הכל כדי להגיע
למקום הכי טוב שם .אדם היה נזהר בכל ההידורים של המצוות ,לומד כל היום
תורה ולא היה מתקרב אפילו לקצה של עבירה .אבל הבעיה היא שאנחנו בהסתר
פנים ולכן אנחנו מרשים לעצמנו לחטוא .לכן חשוב לזכור מהי המטרה של הכל,
מה התפקיד שלנו ולחשוב על התכלית מדי פעם.
צריך להבין שכל מצווה היא כמו יהלום .שכל עבירה היא כמו רעל שאנו
מחדירים לתוכנו .תארו לכם אדם שקיבל הוראה לסחוב אבנים כבדות ממקום
למקום מבלי שהוא מקבל על זה שום שכר .אותו אדם ינסה למצוא תירוצים
להתחמק מזה ואם בכל זאת יכריחו אותו ,הוא ישנא כל רגע .אבל תארו לכם
שמגלים לו שאותם אבנים הן אבנים יקרות מאוד וכל מה שהוא סוחב עובר
לרשותו .כעת אותו אדם יעבוד בשיא המרץ וייסחב את כל האבנים ,ואחר כך
יצטער שאין עוד אבנים לסחוב .העבודה היא אותה עבודה ,רק שההתבוננות היא
שונה והידיעה נוספה לתמונה.
כך צריך להבין שכל יהודי שעושה עבירות הוא פשוט לא יודע או לא מתבונן
בתמונה הכוללת .יש לו מבט מצומצם שמונע ממנו לראות את הטוב שבזה .לכן
אדם צריך להתבונן יותר ולזכור את התפקיד שלו ואת המטרה ,ואז הוא יראה איך
הדברים שנראו לו קשים ומסובכים הופכים להיות קלים ומהנים .הוא ירצה
להתאמץ והוא גם ישמח מכל רגע ,כמו מישהו שאוסף יהלומים.
חשוב לתת לעצמנו גם חיזוקים חיוביים .כמו שנותנים סוכריה לילד קטן שמגיע
לבית הכנסת ,וכמו שמחלקים הפתעות בתהלים לילדים ,כך נוכל לחזק את
עצמנו כדי לשמוח וליהנות יותר .אם הצלחנו לקיים מצווה לא פשוטה ,אם
הצלחנו לעצור את עצמנו מעבירה כלשהי ,אם עשינו דבר טוב ,אז מגיע לנו חיזוק
כלשהו .נרשה לעצמנו איזה מאכל טעים ,אולי נקנה לעצמנו מתנה כלשהי או
שנעשה כל דבר אחר שיעשה לנו הרגשה טובה.
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אפשר לעשות ערב מהנה של שיעור תורה עם פיצה ,אפשר להזמין את
החברים ולעשות כיף תוך כדי עשיית חסד או לימוד וכו׳ .כך נוכל לקשר את
ההרגשה הטובה עם המצווה ונחדיר אל הלב שעשינו דבר טוב .לא צריך להיות
מעונים ופרושים ולחיות חיי צער ,אלא להפך ,ללמוד תורה ולקיים מצוות מתוך
שמחה גדולה .כך מתוך שלא לשמה בא לשמה ולאט לאט נוכל ללמוד לאהוב
וליהנות מהמצוות עצמן גם ללא החיזוקים.
מצווה גדולה להיות בשמחה
הכי חשוב בכל התהליך זה לקחת את הכל בשמחה .תהליך התשובה הוא
תהליך מדהים בו אנו מתקרבים לאבא האהוב שבשמיים וצריך ליהנות ממנו.
תהליך בו אנו חוזרים אל המקורות שלנו ומגיעים לשורש נשמתנו .תהליך של
התקדמות לשאיפות הכי גדולות שלנו והתחברות לאינסוף ברוך הוא.
זוהי התקרבות למקום בו נמצא כל השפע ומשם הוא יורד לעולם .למקום בו
אנחנו מעל המזל ושום כוח לא יכול להזיק לנו ולשלוט עלינו .למקום בו אין זמן
וחומר ,אלא נצחיות חלומית ורוחנית של טוב ואושר אינסופי .כל טיפת עצבות
תרחיק אותנו משם ,שהרי זה בניגוד מוחלט למטרה עצמה .רק השמחה ,השלום
והשלווה יוכלו לקרב אותנו.
חשוב מאוד לשמור על השמחה שלנו .אם נקיים את המצוות מתוך צער
ועצבות ,אז בסופו של דבר זה יכביד עלינו ויהיה לנו קשה מאוד .אף אחד לא
אוהב לעשות דברים שמביאים לו צער ועצבות .אם אנחנו אנשים חזקים ,אז
נצליח אולי להתאמץ ולקיים את המצוות למרות הקושי ,אבל זה סתם יעשה לנו
הרגשה לא טובה וזה ירחיק אותנו וימנע מאיתנו להתקדם .ואם אנו לא מספיק
חזקים ,אז חס ושלום אנו עלולים לעזוב את הכל.
כדי לשמור על השמחה ,נוכל להשתמש בחיזוקים החיוביים או בהתבוננות
במטרה ובתכלית שהזכרנו קודם לכן .ככל שנלמד ספרי מוסר ונבין טוב יותר את
המהות והמטרה של הדברים ,כך נוכל להתחזק יותר בביטחון וזה כבר יביא לנו
את השמחה.
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הכי חשוב זה ללכת בדרך האמת ולהשתדל לקיים את התפקיד שלנו .כאשר
אדם מקיים את מה שהוא טוב בו ועושה את השליחות שלו ,אז הוא מרגיש טוב
עם עצמו וזה מביא לו סיפוק ושמחה .כאשר אדם חי בשקר ,מסתכל על אחרים
ורוצה את מה שיש להם ומנסה לעשות דברים שהם כלל לא התפקיד שלו ,אז הוא
יהיה מתוסכל ומסכן.
לכל אדם יש את הכישורים שלו והיתרונות שלו .אם כל אחד ירצה לעשות את
התפקיד של השני ,אז כולם יהיו אומללים .כאשר אדם נדבק לאמת ועושה את מה
שהוא צריך לעשות מתוך שורש נשמתו ,אז הוא יהיה מאושר.
ומה קורה אם אין רצון?
לא כולם זוכים לרצון טבעי להתקרב לקדוש ברוך הוא .בוודאי שכל אדם מגיע
למצבים שבהם הוא מהרהר ומתמלא ברצון להתחבר לשם .לכל אחד יש צימאון
מפעם לפעם שמביא אותו לרצות להיות קרוב יותר .אבל פעמים רבות הרצון הזה
נעלם לאחר שרצונות חזקים ממנו לתאוות ודברי הבל משתלטים עליו.
ישנם כאלו שיכולים לחיות חיים שלמים בלי להרגיש החמצה והם עלולים
בקלות לטעות ולחשוב שטוב להם כפי שהם מתוך חוסר ראייה של התמונה
הגדולה והתמקדות בחלק קטן ממנה .במקרה שכזה חז"ל לימדו אותנו כלל
שאומר "מתוך שלא לשמה יבוא לשמה" ,כלומר מתוך שאנו מאלצים את עצמנו
לעשות משהו ,הלב ייפתח ובסופו של דבר נעשה זאת מרצון .לכן נאמר שאחרי
הפעולות נמשכים הלבבות ,כי כאשר אדם פועל ועושה מעשים כלשהם ,הלב
נמשך ומתפתח לו רגש בהקשר של אותן הפעולות.
אם נחשוב היטב על הרגשות שאנו מרגישים במשך היום ,נגלה שכולם קשורים
לפעולות שלנו .אם זה למשפחה שלנו ,לחברים שלנו או לכל האנשים איתם היינו
באיזושהי אינטראקציה בזמן האחרון ,הכל נובע מתוך פעולות שאנו עושים .אם
נטפל במישהו אז נאהב אותו ,אם נשקיע במשהו אז הערך שלו יגדל בעינינו ,כך
ככל שנפעל פעולות הנוגעות לאותו עניין ,כך הלב שלנו יימשך אחריהן .המעשים
מביאים את הרגשות שלנו.
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בסופו של דבר גם הרצונות שלנו נובעים מדברים טכניים שמקיפים אותנו .הרי
אדם שגדל בבית מלא בתאוות ודברים אסורים ילמד ליהנות מאותם דברים
ויתרחק מהתורה והמצוות .אבל אדם שהסביבה שלו מחדירה לו רגשות חיוביים
באותו עניין יוכל להתחבר ולהתמלא ברצון טוב הרבה יותר בקלות.
עלינו להתרחק מהכוחות השליליים שמנסים לדכא את הרצון הטהור
להתקדמות רוחנית .ממש כמו שאדם שמחליט להיגמל מסמים צריך להתרחק
מחבריו וממקומות בהם ניתן למצוא סמים ,או כמו שאדם שמחליט לעשות דיאטה
צריך להתרחק ממאכלים משמינים שעלולים לפתות אותו .כך אנו מוכרחים
להתרחק מסביבה לא טובה שלא תיתן לנו להתקדם ולהתחזק באמונה.
אדם יכול ללכת לשיעור תורה ולעלות לעולמות עליונים ונשגבים ,ואחר כך
לצפות בטלוויזיה ולרדת לשיא החומר והגשמיות .הוא יכול להתפלל לבורא
בכוונה ולהגיע לדלתות הישועה שלו ,ואז ללכת לרקוד ח"ו באיזה מועדון שירחיק
אותו בחזרה למקום שבו היה .ישנם אנשים שמתנדנדים כך במשך כל החיים
מבלי להבין מדוע הם לא מצליחים להתגבר על היצר.
בדיוק כמו שאותו אדם שמנסה להיגמל ומסתובב עם כל אותם חברים ישנים
לא מבין מדוע הוא חוזר כל הזמן לסמים .צריך להבין שחלק מתהליך ההתקרבות
להשם יתברך הוא גמילה מהרגלים גרועים .ממש כמו כל תהליך גמילה אחר,
בהתחלה זה קשה וצריך להכריח את עצמנו ,אבל לבסוף זה משתלם .חשוב
להתרחק מכל דבר שעלול להביא אותנו לכישלון.
העבירה מטמטמת לבו של אדם .כאשר אנו עוברים עבירה ,אנו מביאים את
עצמנו לידי טמטום הלב .הלב הופך לאטום יותר וכך קשה לנו יותר להיפתח
לרוחניות וקדושה .אדם שגונב משהו בפעם הראשונה בחייו מרגיש לא רגוע ולא
שלם עם עצמו .לעומתו אדם שהתרגל לגנוב מדי יום במשך שנים יהיה בטוח
שהוא נוהג כשורה ואין בזה שום דבר רע.
כך גם ברוחניות ,אדם שאוכל לא כשר ,רואה מול עיניו פריצות או מתאים
עצמו למוסכמות חברתיות של אנשים רחוקים מאמונה ,יקבל לב אטום שמתקשה
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לקבל רגישות לרצונות רוחניים .כאשר נתרחק מכל הדברים הללו ,נזכה ללב
בשר רגיש לאותם רצונות רוחניים שיוכל לשרת אותנו בעבודת הקודש.
חשוב להבין שעולם האמונה והיהדות רוחני לחלוטין ומעל כל מציאות גשמית.
עם זאת ,הדרך להתעלות ולהתמיד במסלול אל המטרה שלנו מורכב מצדדים
טכניים שכל אחד מאיתנו יכול לבצע ללא כל ידע מוקדם או הארות רוחניות
שהרבה מאיתנו מחכים להם שיפלו עלינו מהשמיים .כל אחד מאיתנו יכול להגיע
למקום גבוה ורוחני אם רק ירצה בכך ,גם אם נראה לנו שכעת אנו נמצאים בשפל
המדרגה ובשיא הטומאה והגשמיות.
התורה מצווה אותנו במצוות גשמיות ,שמתוכן נוכל להגיע אל הרוחניות
הנכספת .דווקא מתוך מעשים גשמיים ,מתוך התרחקות מסביבה מזיקה,
מהתקרבות לסביבה טובה ,מחיזוק רצונות שנראים זרים לנו – ממש כאילו שאנו
מרמים את עצמנו ,מתוך כל אלו צומחת לה האמונה ,וביחד איתה אנו סוללים
לנו את הדרך הבטוחה אל הקדושה ,הרוחניות והטוב המוחלט והאינסופי.
תפילה
לאחר שהבאנו רשימה של עצות לחיזוק האמונה ,חשוב לזכור שבסופו של דבר
זהו רק החלק הקטן של ההשתדלות שעלינו לעשות .הרי מי שבאמת קובע ומעצב
את המציאות זה רק השם יתברך .כל אלו עצות מתוך הראיה הקצרה והדלה
שלנו ,אבל פעמים רבות אפשר לראות אנשים שעושים את ההפך הגמור ובכל
זאת מצליחים הרבה יותר מאחרים .כי רק הקדוש ברוך הוא יכול לנהל את
העניינים ולהחליט מה יהיה איתנו.
לכן העצה הטובה ביותר היא להתפלל .ככל שנתפלל מעומק הלב ,כך נוכל
לזכות לדברים טובים ונפלאים .אם נתפלל להשם בהכנעה ,מתוך אהבה
וכיסופים אליו ,אז בוודאי שהתפילה שלנו תישמע .אם נשליך את כל יהבנו על
השם יתברך ,אז בוודאי שהוא ייתן לנו את כל מה שאנו צריכים .ככל שנכניס
רגש ,עומק וכוונה בתפילה ,כך היא תהיה מיוחדת יותר ותתקבל יותר.
אדם שמתחנן להשם באמת ומעומק הלב יתברך ייענה בוודאי .גם אם כל
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הסיכויים מראים אחרת וגם אם התייאשנו מזמן ,צריך לדעת שאפשר תמיד
להתפלל והשם יתברך יכול לסדר הכל ברגע .אין שום דבר קשה לו והכל יכול
להתהפך כנגד כל הסיכויים .השם יתברך הוא אבא שאוהב אותנו ורוצה לתת לנו
את כל מה שנרצה ,רק צריך לבקש.
השם יתברך יזכה את כולנו לעלות מעלה מעלה בשלבי האמונה והרוחניות,
להגיע לדרגות גבוהות ועצומות ,להתמלא ביראת שמיים ואמונה טהורה ,להיכתב
ולהיחתם לחיים טובים ולשלום יחד עם כל ישראל ולהגיע לגאולה השלמה
מהרה .גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.

לבקש סליחה ולצמוח מהחטאים
החטאים שלנו מעכבים אותנו ומפריעים לנו בהשגת מטרותינו .כאשר אנו
חוטאים ,אנו למעשה מחטיאים את המטרה שלנו ומתרחקים מהדרך של האמת
והתכלית .עם זאת ,יש לזכור שהקדוש ברוך הוא ברא את החטאים האלו מסיבה
כלשהי .הרי אם לא היה בהם שום דבר טוב ,הם כלל לא היו קיימים.
כמובן שראוי לנו להתרחק מהם ולהגיע קרוב יותר למטרה ,אך אם בכל זאת
נפלנו ,צריך לזכור שתמיד ניתן לתקן .במיוחד בחודש הרחמים והסליחות ,אנו
יכולים לבחור לנצל את כל החטאים שלנו לטובת הצמיחה הרוחנית שלנו.
ואדרבה ,אולי נצליח להגיע לתכלית של בריאת אותם חטאים ,שהם אלו שיעזרו
לנו להגיע להשגות עצומות שלא היינו מגיעים אליהן בלעדיהם.
הנשמה שניתנה בנו היא אלוקית ומושלמת .בכל זאת היא ירדה לעולם הזה אל
תוך גוף ,כדי שתהיה לה את אפשרות הבחירה .החטאים ,היצר הרע ,גיהינום וכל
שאר המושגים שאנו אוהבים לא לדעת עליהם ,נועדו בשבילנו .את הכל השם
ברא ,והכל כדי להביא אותנו למקום טוב יותר.
אנו כן צריכים לדעת וללמוד את אותם מושגים כדי לדעת ממה להיזהר
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ולהתרחק .הכי קל להשתיק כל אחד שמדבר על חטאים ולברוח כאשר מישהו
מזכיר את המלים "מוות" או "גיהינום" ,אך כאשר אנו לא מודעים לסכנה ,אנו
יכולים בקלות לטעות ולסכן את עצמנו.
נהג למשל מוכרח להכיר את חוקי התנועה והתמרורים השונים כדי לנהוג.
התעלמות שלו מרמזור אדום בטענה שסתם מנסים להפחיד אותו בוודאי לא
תסייע לו .כדי לעלות על ההגה הוא מוכרח ללמוד קודם לכן את כל הסכנות
הכרוכות בכך כדי שיזהר.
אדם לא ירצה להשתיק אנשים שמסבירים לו על סכנות שונות שישנם
בסביבתו ,כיוון שאם ישנה סכנה צריך להכיר אותה ולדעת להתרחק ממנה כדי
לא להיפגע .ישנם דברים שליליים בעולם ,אך הקדוש ברוך הוא ברא אותם
לתועלתנו ,כך שנדע להתרחק מהם ככל שניתן ודרך זה נגיע אל הטוב.
כך יש אנשים שעושים טעויות ,מבינים שהיו לא בסדר ,אז עוזבים את זה
ומנסים להסיח דעתם ולשכוח מהעניין .הם לא רוצים להיזכר בזה כי זה מכאיב
להם ועושה להם רע .אז הם מתעלמים ,משתדלים להיות בסדר וחושבים שכך
סגרו את העניין.
אבל באמת העניין רחוק מלהיות סגור .שגם אם האדם לא חוזר שוב לאותו
חטא ,מכל מקום הוא לא תיקן אותו .לא העלה את אותה הפעם שכן עשה אותו.
הרי אם עשה חטא זה אומר שהייתה לזה סיבה משמיים .היה בזה איזה עניין ורצון
עליון .מובן שאסור לאדם להכניס עצמו לניסיונות וחטאים בכוונה תחילה ,אבל
אם כבר הגיע למקום הזה ,הוא מוכרח לראות כיצד הדבר מסייע לו לעבודת
השם.
לרוב ,התעלמות מהעבר רק מרחיקה עוד יותר וגורמת לחזור על אותם חטאים
שוב ושוב .אין זה משנה אם מכאיב לנו מאוד לחשוב על החטאים שלנו ולכן אנו
רוצים לשכוח אותם ,או שכלל לא אכפת לנו שחטאנו .בשני המצבים אנו מגיעים
לתוצאה זהה בה אנו לא מתקנים את אותם החטאים וכך אנו יכולים ליפול שוב.
כדי לתקן את החטאים אנו צריכים לחשוב עליהם לעומק ,להבין מה גרם לנו
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לעשות אותם ,לחשוב איך להתחמק מהיצר האורב לנו בפעם הבאה ,לתכנן
תחבולות מול היצר ,לקבל על עצמנו לא לעשות את אותם הדברים ולהתחזק
בתורה ובמצוות .אנו מוכרחים לחשוב על כל חיינו ולבחון אם אנו הולכים בדרך
הנכונה .אותו חשבון נפש הוא זה שיזכיר לנו את החטאים וירחיק אותנו מהם
בפעם הבאה.
לכן תהליך החזרה בתשובה כולל בתוכו כמה חלקים ,ולא מספיק רק לא
לחטוא עוד .אלא שצריך גם לעשות וידוי ,להביע חרטה וכו’ .צריך לנתח היטב
את הדברים וללמוד כל מה שאפשר ,כך שנוכל להפוך לאנשים טובים יותר
בזכותם.
חודש הרחמים והסליחות נועד בדיוק למטרה הזו .במשך ארבעים יום עד ליום
הכיפורים ראוי לכל אדם לפשפש במעשיו .עלינו לחשוב על כל החטאים שעשינו
ולבקש סליחה מהבורא ומכל אדם שחטאנו כלפיו ,להבין את נקודות החולשה
שלנו ולנסות לעבוד עליהן ,לקבל על עצמנו להתחזק ולקיים מצוות נוספות
שיקדמו אותנו לכיוון התכלית ,לתכנן תחבולות איך לגבור על יצר הרע ויותר
מכל ,לחשוב על כל דרך אפשרית להתרחק כמה שאפשר מכל העבירות
והחטאים.
חז"ל מלמדים אותנו שכאשר אדם עושה תשובה אמתית ,כל חטאי
העבר שלו נמחקים .אך כאשר הוא עושה תשובה מאהבה ,החטאים
נהפכים לו לזכויות .ולכאורה זה נראה תמוה ,אדם מבצע חטא מסוים
שוב ושוב ,לבסוף הוא מחליט להתרחק מאותו החטא מתוך אהבה
לבורא ,וכעת כל אותם הפעמים נזקפות לזכותו כאילו שקיים מצוות?
אך לאחר שאנו מבינים את צורת הצמיחה מהחטא ניתן להבין זאת .כל אותן
הפעמים שחטא תרמו לתשובה של אותו אדם .אם הוא לא היה חוטא מלכתחילה,
הוא כלל לא היה חושב על איך לתקן את שעשה .בזכות הקלקול הרב שגרם הוא
הגיע לאהבת הקדוש ברוך הוא .מתוך החטא הוא למד להתקרב לבורא .התברר
למפרע שהחטא עצמו עזר לו וקידם אותו למקום גבוה יותר ,לכן אותו חטא גם
נחשב למצווה.
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ואפשר לראות את זה בחוש .שיש כאלו שחיו בתוך מקומות מקולקלים,
ולבסוף החליטו לחזור בתשובה .ומרוב אהבה ותשוקה להשם יתברך ,הם החליטו
לחזור לאותו מקום ולהשפיע גם על אחרים .יוצא שאותם אנשים עשו חטאים,
אבל בזכות אותם חטאים הביאו את העולם למצב טוב יותר והשפיעו על אחרים
לשמור תורה ומצוות .אילו לא היו נמצאים באותם מקומות מקולקלים ,אז ממילא
לא היו מנסים לחזור לשם כדי להשפיע ויתכן שהרבה אנשים היו עדיין נשארים
באותו קלקול.
וכך אפשר לראות את זה במקומות רבים .שאדם לפעמים נכווה מדבר כלשהו,
שקרה לו מקרה מצער ,ודווקא זה מה שמניע אותו לפעול לשינוי כלשהו .ואז הוא
פותח ארגון שפועל באותו עניין ,או שעוזר לאנשים שנמצאים בצרה דומה ,או
מפתח תכניות לטיפול בדבר וכו’.
וגם מצד האדם עצמו .פעמים רבות דווקא אדם שחווה דברים קשים ,שעשה
עבירות נוראות והיה מוקף בחטאים ,דווקא הוא מצליח להתפלל מעומק הלב
ממש בכוונה עצומה .דווקא זה מה שנותן לו רגש עז של דבקות .דווקא זה מה
שמחדיר לו יראת שמיים ורצון וכיסופים להידבק בהשם יתברך.
לפעמים אנשים שגדלו בבית שומר תורה ומצוות מקיימים את המצוות מתוך
הרגל ומעין הכרח .שאמנם הם עושים את הדבר מכל הלב ,אבל מעולם לא חקרו
לעומקים של הדבר ולא מבינים את הערך של זה .ודווקא אותם אנשים שנפלו
בדבר ,מבינים כמה הכעיסו ,מבינים את ערך המצוות ,מכניסים רגש בדבר
ומקיימים את המצווה במסירות נפש עצומה.
יש צדיקים גדולים שמעלתם עצומה ,אבל למרות זאת לא מצליחים להגיע
לבכיות עצומות כמו אדם שמצטער על דברים איומים שעשה .בוודאי שאין מה
להשוות ,שכל אחד עם עבודת השם שלו ,אבל בדבר המסוים הזה ,אותו אדם עם
הפשטות והתמימות שלו ,יכול להגיע לדרגות עצומות .הוא יכול למשל להתפלל
בכוונה על המשפחה שלו שיחזרו בתשובה כמו שאף אחר לא יכול .כל זה דווקא
מתוך המקום בו היה.
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ראוי לכולנו להתבונן היטב על חטאנו ,לבקש סליחה ומחילה מהבורא ולנצל
את החטאים להתקרבות ולאהבת השם ,ולא חס ושלום לקלקול .אנשים רבים לא
זוכים לנצל לטובה את חטאיהם וכך נשארים איתם לעד .הם רוצים לא לחשוב
עליהם אבל אז הכל נשאר.
הם רוצים להשאיר את כל החטאים מאחור ולשכוח את העבר שלהם ,אבל אז
הם לא לומדים מהם וכך סוחבים אותם איתם לכל מקום .לא צריך לפחד מחטאי
העבר ,אלא צריך להתמודד איתם .להתעלות מתוכם .לבדוק כיצד הם הועילו לנו
בחיינו .ומובן שהם עצמם גרועים ולא הועילו כלל ואסור לחשוב עליהם כטובים
בשום אופן .אלא שבעקיפין היינו צריכים אותם כדי להתעלות למקום כלשהו
שלא היינו יכולים בלעדיהם.
לכן אנו עורכים וידוי .לא מעלימים את החטאים ולא מציגים את עצמנו
כמושלמים ,אלא מודים שחטאנו ,מבקשים סליחה וצומחים מתוכם .בכל פעם
שאנו נזכרים בחטאים ,אנו יכולים להיזכר להתרחק מהם וללכת בדרך הטובה.
דווקא מתוך הזכירה והלמידה של אותם חטאים ,אנו יכולים להגיע למקומות
גבוהים יותר.
לכל אחד מאיתנו ישנה הזכות לבחור לתקן את החטאים ולהתקרב לבורא .אין
חטא שלא ניתן לתיקון ואין אדם שנמצא עמוק מדי מבלי יכולת צמיחה .הבורא
נתן לנו מתנה יפהפייה ושמה תשובה .מתוך כל הרע ,אנו יכולים ללמוד להכיר
את הטוב ולזכות להיכתב ולהיחתם בספר החיים והטוב .אלא שאסור להתעלם.
אדם הראשון הפנה את האשמה על חווה אשתו ונענש .יהודה שהודה במעשה
תמר זכה להוציא מתוכו את דוד המלך ואת זרע המלוכה שמתוכו ייצא משיח בן
דוד .לא צריך להתעלם ולברוח ,אלא להתמודד ולראות כיצד נוכל להוציא טוב
גם מתוך הרע .ללמוד את הלקח ולתקן .השם יתברך ימחל לנו על כל החטאים
ויזכה אותנו לשנה טובה ומבורכת.
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חצי מצווה באמונה שלמה
דמיינו לכם שאתם רואים אדם שהולך לתומו ברחוב ואז נתקל במשהו בטעות
ומקבל מכה .כאשר אתם ניגשים לעזור לו ,אתם מבחינים לתדהמתכם באותו
אדם עם חתיכת ברזל בידו מכה את עצמו שוב ושוב עד זוב דם .כשאתם שואלים
אותו לפשר העניין ,מדוע הוא מכה את עצמו ,הוא עונה לכם שהוא כבר בכל
מקרה קיבל מכה ,אז מה זה כבר משנה אם הוא יקבל עוד מכות?
אמנם הסיפור הזה היה יכול להישמע מצחיק אם הוא לא היה אמתי .אבל אם
נתבונן על החיים שלנו ,נבין שכך גם אנחנו מגיבים כאשר הדברים לא הולכים
לפי התוכניות שלנו.
כאשר מתרחש דבר שלא מוצא חן בעינינו ,לרוב התגובה שלנו תהיה כעס,
עצבות ועוד רגשות שליליים נוספים .ולכאורה ,אותם רגשות גורמים לנו צער ואם
כן היה מן הראוי לבטלם ,אבל אנחנו כאילו רוצים להרגיש רע עם עצמנו.
ואם זה היה מסתיים רק ברגש חולף אז אולי עוד היה אפשר לקבל את זה ,אבל
אותו רגש מביא אתו שלל צרות חדשות .שאדם כועס כל כך עד שהוא מאבד את
השליטה ,ואז הוא מנסה לריב עם כולם ,צועק על היקרים לו ,מנבל את הפה,
מקלל את אוהביו ,משליך חפצים ,בועט בדברים וכו’.
ואז אם יבוא אליו חבר טוב במטרה לעזור ,וישאל אותו מדוע הוא כל כך מזיק
לעצמו? מדוע הוא עושה לעצמו רע? אז הוא יאמר שהכעיסו אותו ,אז עכשיו זה
כבר לא משנה .לכאורה זה אולי היה יכול להישמע משכנע ,שהרי יש בזה קצת
היגיון .האדם היה רגוע ושליו ,ואז בא מישהו או משהו והכעיס אותו .ועכשיו
הכעס ממשיך מאותו מקרה שקרה .וכי זו אשמתו?
אבל אז אותו חבר טוב יספר לו על ידידנו שנתקל ברחוב והתחיל להכות את
עצמו .וכי בגלל שקיבל מכה קטנה הוא צריך להמשיך ולהכות את עצמו עוד
ועוד? וכי בגלל שמישהו הכעיס אותו ,הוא צריך להמשיך ולכעוס עוד ועוד?
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כאשר האדם נמצא בנפילה קטנה ,אז מצדו לעזוב את הכל .כמו המן שאמר
שכל העושר שלו לא שווה כלום כי מרדכי לא משתחווה לו .במקום לעזוב את זה
בצד ולהתמקד בדברים הטובים ,האדם בוחר לחיות בסבל .הוא בטוח שזו תגובה
הכרחית ,שכאילו אם מישהו הכעיס אותו ,אז הוא מוכרח להרגיש כעס.
ואמנם זו באמת תגובה טבעית ,אבל היא לא הכרחית כלל .זו בחירה שלנו
לכעוס .האדם בוחר להיות אומלל ,עצוב ,מסכן ,כועס וכו’ .הוא משחזר את מה
שקרה שוב ושוב וכאילו מכריח את עצמו להתחבר לרגשות שליליים ,ואז ממילא
הוא גם מתייחס לכולם בצורה שלילית ומגיע לכעסים עוד יותר חזקים וכו’.
אבל אם הוא יבחר ,הוא יוכל להסתכל על הטוב ולהתחבר לשורש הטוב .גם
אם נפל ,תמיד אפשר לקום .לא צריך להישאר בנפילה ,להראות לכולם כמה הוא
מסכן ולהפגין כעס ועצבים .הרי הוא לא מרוויח מזה כלום .זה ממש כאילו הוא
ממשיך להכות את עצמו עוד ועוד בגלל איזו מכה קטנה שקיבל.
ופעמים רבות ,השכל שלנו עובד בצורה כזו גם בעניין ההתקדמות הרוחנית
שלנו .שאדם רוצה להתקדם ,להתחזק ,לקיים מצוות ,אבל אז משהו מפריע לו.
ואז יש לו בחירה .הוא יכול לעזוב כרגע את אותו דבר ,להתמקד בהתקדמות שלו
ואולי גם לנסות לטפל באותו גורם מפריע .או שהוא יכול לבחור ח"ו לזרוק את
הכל ולהגיע לכפירה ממש .וכפי שכבר קרה לצערנו פעמים רבות במהלך
ההיסטוריה.
ישנם סיפורים רבים ,על כאלו שהיו בדרגה רוחנית עצומה ,ואז בגלל דבר קטן
התדרדרו עד שעזבו את הכל והגיעו לתחתית ממש .זה התחיל מאדם הראשון
שבמקום להודות שחטא האשים את האישה ,המשיך בקין שהשם אמר לו לא
להתעצב כי לפתח חטאת רובץ ,וכך המשיך בסיפורים רבים ,ביניהם קרח ,דואג,
אחיתופל ,ירבעם ,אלישע בן אבויה ואפילו מקים הנצרות שהתחיל כתלמיד של
תנא עצום וקדוש .וכן עוד רבים שהיו אנשים לא פשוטים ,ויכלו להגיע גבוה ממש,
אבל בגלל איזו נפילה קטנה הם הלכו והתדרדרו .כי במקום לקום ולהמשיך
בדרך ,הם בחרו להמשיך ליפול ולהכות את עצמם עד זוב דם.
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אף אחד מאיתנו לא מושלם .לכולנו מעידות בדרך ודברים שונים שאנו צריכים
לתקן .עם זאת ,חשוב להתמקד תמיד במה שיקדם אותנו למטרה הסופית ולא
להתייאש בכל פעם מחדש .אם נתייחס לכל נפילה קטנה ,לא נוכל להתקדם
לשום מקום .מוכרחים תמיד להיות עם הפנים לכיוון המטרה.
הדבר דומה לאדם שמנהל עסק .כמו כל עסק ,גם אצלו יש
הוצאות והכנסות שוטפות .אם בכל פעם שהוא צריך להוציא
הוצאה כלשהי הוא ירגיש נורא ויתייאש ,אז מהר מאוד לא
יישאר לו עסק .אבל אם הוא חכם ,הוא מבין שהוא אמנם מוציא כספים ומפסיד
קצת ,אבל בסופו של דבר במאזן הכללי הוא מכניס הרבה יותר ממה שמוציא
ומרוויח מהעסק.
אמנם צריך לעשות חשבון נפש ולהשתדל לא להגיע לנפילות .אבל כמעט
בלתי אפשרי להימנע מנפילות לחלוטין .אז גם אם יש נפילות ,צריך להמשיך
להתקדם .צריך להסתכל על התמונה הכוללת ולדאוג שהמאזן הכללי שלנו
בסדר .שאנחנו מתקדמים לכיוון הנכון.
לא פעם אנשים מנסים להתחזק בשמירת מצוות ,ולא כל כך הולך להם .אדם
שרוצה לקיים מצוות ולהימנע מעבירות ונכשל בדברים מסוימים ,עלול להפסיד
המון אם יתייאש ויוותר לגמרי.
הרבה אנשים רואים שקשה להם בחלק מהדברים ,אז עוזבים את הכל מתוך
מחשבה שזה או הכל או כלום .לכאורה בשביל מה לשמור שבת אם האדם כבר
חילל את השבת קודם לכן? למה להתאמץ לשמור את העיניים אם אנו יודעים
שברוב המקרים לא נצליח לעמוד בזה? אבל באמת הדרך להתקדם היא הדרגתית
וצריך להתקדם מעט בכל פעם .אז גם אם בכל היום אנו נכשלים בעבירות ,גם
מצוות בודדות שאוספים פה ושם נחשבות ליקרות ונשגבות ,ומעבר לזה הן יוכלו
לקדם אותנו ולהביא אותנו לקיים את כל המצוות בע"ה בשלב מאוחר יותר.
הדבר דומה למישהו שחס ושלום דרס בן אדם ,וכעת הוא מרשה לעצמו לרצוח
אנשים בכל מקום אליו הוא מגיע ,כי גם ככה הוא כבר הרג בן אדם .במבט אמתי,
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מה שהיה היה וכעת אנו צריכים לצעוד לכיוון התיקון והתכלית .אין שום היגיון
בוויתור על הכל ולהזיק לעצמנו עוד יותר .זה לא הכל או כלום ,כי יש גם הרבה
באמצע.
אז אם אדם מנסה לשמור שבת למשל ,והוא נופל בחלק מהדברים ,זה לא אומר
שהכול הלך וכל מה שהוא עושה לא שווה כלום .גם אם הוא עשה דברים עשרות
דברים איומים ממש וחילולי שבת נוראים ,בכל זאת אם אפילו פעם אחת במהלך
השבת יימנע מחילול שבת כלשהו ,זו תהיה התקדמות נפלאה .ולאט לאט הוא
יוכל להמשיך ולהתקדם עוד יותר.
ואמנם הדבר נשמע קצת מצחיק ,ובמיוחד אם נמצאים בסביבה של אנשים
נוספים ,שאז רואים אדם עם חזות חילונית שעושה עבירות חמורות ,ופתאום
מציעים לו סיגריה ,אז הוא אומר שהוא לא רוצה לעשן בשבת .אז מזכירים לו
שלפני עשר דקות הוא עישן איתם ,אבל הוא אומר שהוא משתדל להפחית את
האיסורים .אז ברור הדבר שיהיה קשה לאנשים לקבל את זה ,וכי על מי אתה
מנסה לעבוד? אבל צריך לדעת שכאשר האדם באמת עושה את הדבר מתוך רצון
אמתי להיטהר ,הדבר מקובל מאוד.
אנשים חושבים שאם יעשו דברים שאינם רגילים אליהם ולא מקפידים עליהם,
אז זה אומר שהם צבועים .כאילו שיש להם הגדרה לרמת חיים רוחנית מסוימת
ואסור להם לחרוג מזה .הרי אם כולם יודעים שהוא לא שומר שבת ,אז מדוע
שינסה להקפיד על כשרות מהודרת? אם הוא מעולם לא בירך על מאכל ,אז מדוע
שיברך כעת?
כאילו שיש כללים והגדרות ,שהאדם צריך להחליט אם הוא "חרדי"" ,דתי",
"מסורתי" או "חילוני" ,ואז הוא מוכרח להתאים את מסגרת היום שלו לאותה
הגדרה שנתן לעצמו .הוא מבין שאם הגדיר עצמו כ"חילוני" ,אז כאילו אסור לו
לחרוג מזה ולקיים מצוות.
אז הוא הולך לקניות בסופר ורואה שני מוצרים זהים ,האחד בכשרות מהודרת
והשני בכשרות פחות טובה .אז הוא אומר לעצמו שהרי הוא מוגדר כחילוני ,ואיך
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פתאום יתנהג בצביעות כזו שינסה כאילו להדר בדבר הזה ,כאשר הוא יודע שהוא
כלל לא מקפיד בזה וגם כלל לא שומר מצוות? ואז הוא חושב שאין שום עניין
לקחת את המוצר המהודר יותר.
הוא לא מבין שהוא יהודי ושהוא מחויב בכל אופן בכל המצוות ,וזה לא משנה
מה קרה בכל הפעמים האחרות שהזדמנו מצוות לידו ,אלא מה שחשוב זה מה הוא
בוחר כעת .לכל התקדמות יש מקום וכל מצווה בפני עצמה היא כמו יהלום שאנו
אוספים.
וכך במצוות רבות נוספות .לפעמים יש לנו הזדמנות פז לקיים מצוות שונות,
ממש בקלות וכמעט בלי מאמץ .אבל רק בגלל שלא הגדרנו אותנו כמקיימי
המצוות הללו ,אז אנחנו חושבים שזו צביעות .גם מרגישים שאין בזה תועלת,
שכאילו מה כבר תעזור לנו מצווה אחת קטנה וחד פעמית?
אדם שיש לו הזדמנות לקיים מצווה כלשהי צריך לקפוץ על ההזדמנות .שלא
יעשה חישובים ויגדיר אותו בתור אדם לא כל כך מקפיד ואז יוותר .גם אם הוא לא
רגיל להניח תפילין ועכשיו יש לו הזדמנות רק לפעם אחת ,שיקפוץ על זה .ואם
הוא מניח תפילין וחבר מציע להניח תפילין דרבנו תם ,שיזנק על המציאה .אם יש
לו אפשרות לקנות אוכל במקום עם כשרות מהודרת יותר ממה שהוא רגיל ,שלא
יפספס את ההזדמנות.
כל מצווה היא יהלום שצריך להסתער עליו .אף אחד לא יוותר על יהלום
שמצא רק בגלל שהוא לא הספיק לאסוף יהלומים אחרים בדרך .זה לא משנה מה
היה וזה לא משנה מה יהיה ,מה שמשנה זה שכעת יש לנו הזדמנות פז שאסור לנו
לפספס .לא חוטפים מכות לחינם וגם לא מפספסים איסוף יהלומים לחינם .זה
לא משנה באיזה מצב אנחנו ומאיפה הגענו ,מה שחשוב זה להתקדם ברגע זה.
אין אדם מושלם ולכל אחד יש את הנפילות שלו או את המקומות הגבוהים
ביחס אליו שהוא לא מצליח לאחוז בהם .כדי להתקדם הלאה לכיוון התכלית ,אנו
מוכרחים לקום מהנפילות שלנו ולהמשיך בדרכנו.
אנו צריכים להבין שאנו בני אדם וככאלו אין לנו אפשרות להפוך לצדיקים
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ביום אחד .אנו צריכים לעבור תהליך ארוך שלוקח חיים שלמים כדי להגיע
למקום אליו אנו צריכים להגיע.
לכן מובן שאדם שהחליט להתחזק ולקח על עצמו קבלה טובה כלשהי ,יוכל
לעשות שינוי מועט בכל פרק זמן ובוודאי שלא יוכל לקבל על עצמו את כל
הקבלות האפשריות בבת אחת.
מובן גם שבמצב שכזה יוצא שאותו אדם מקיים מצווה מסוימת בזמן שהוא כלל
לא מתייחס למצווה אחרת ,שהרי תמיד יישארו דברים מסוימים שהוא עדיין לא
הגיע אליהם ,אחרת הוא היה צדיק גמור שמקיים את כל המצוות בשלמות .הכל
זה חלק מתהליך טבעי של התקדמות.
אלא שכאן נכנס היצר הרע בדמות "הרב" המוכיח ומסביר לנו שאם נקיים כעת
מצוות מסוימות זה יהפוך אותנו לצבועים .הרי איך יכול להיות שקיבלנו על
עצמנו לקום לסליחות ובכל זאת לתפילה שהיא חשובה יותר אנו לא מגיעים? איך
יתכן שקיבלנו על עצמנו לא לנסוע בשבת בזמן שאנו כן עוברים על איסורים
אחרים? איך זה מסתדר שאנו שמים ציצית בזמן שאין לנו כיפה על הראש?
אם נלך לפי היצר הרע אז יש לנו שתי אפשרויות ,או להיות צדיקים גמורים
מבלי הרהור של עבירה קלה ,או שאפשר לזרוק את הכל ולכפור חס ושלום .אבל
כל זה כאמור רק מתוך דבריו של יצר הרע .על פי האמת ,כולנו נמצאים רק בדרך
לתכלית .כל עוד אנחנו בדרך לתכלית ,אז עוד לא הגענו אל המטרה ומובן שאנו
עדיין לא נקיים לגמרי ,אבל זה בסדר גמור ואין בזה שום בעיה.
ההבדל בין צביעות להתקדמות
ובאמת צריך לעמוד על ההבדל הזה .כי יש לפעמים גם
עניין של צביעות בזה ,כאשר האדם נוהג אחד בפה ואחד
בלב .שלפעמים אנשים מקיימים רק חלק מהמצוות ,וכאילו חיים בסתירה .שיש
דברים שנוחים להם והם מקיימים אותם ויש כאלו שלא מסתדרים להם אז הם
מזניחים אותם.
אבל מצד שני ברור לנו שהדרך לקיום כל המצוות חייבת לעבור דרך המקום
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הזה ,שהרי אדם שאינו שומר תורה ומצוות ורוצה להתחזק ,לא יכול להפוך
להיות צדיק גמור ביום אחד .הוא צריך לקחת זמן ללמוד את הדברים ,להתחיל
להתרגל להלכות ,ורק לאחר זמן רב בו הוא מזניח חלק מהמצוות ,הוא יכול
להצליח להגיע לשלמות אמתית בקיום המצוות.
וכמו שמצוי לשמוע ברחוב המעורב בין אנשים יראי שמיים לכאלו שרחוקים
מתורה ומצוות .שאם אדם עם כיפה מדבר בשפה זולה או משקר ,אז אומרים לו
שיוריד את הכיפה .ובאמת יש בזה משהו ,שאם אדם חובש כיפה ואומר דברים
שנוגדים את התורה ,אז יש בזה חילול השם ואולי עדיף שלא ישים כיפה כלל.
אבל מצד שני ,כל אדם שמחליט לחזור בתשובה מתחיל עם סממנים חיצוניים.
וכמו הכיפה שהוא שם לראשו ,ולמרות שהוא עדיין עושה הרבה עבירות ומדבר
בשפת רחוב ,שהרי הוא עדיין לא מכיר את ההלכות ,מכל מקום לא נאמר לו
שיוריד את הכיפה ,ולמרות שיש בדבריו חילול השם ,שהרי זו הדרך שמוכרחים
לעבור.
ואם כן צריך להבין יותר לעומק כיצד ראוי לנהוג במצבים כאלו.
האם זה טוב לקיים רק חלק מהמצוות למרות שמזניחים את השאר? או
שמוכרחים לקיים את הכל ואם לא אז עדיף לא לקיים כלום?
אלא שצריך להפריד בין שני מקרים בהם האדם מקיים רק חלק מהמצוות.
שיש מקרה אחד בו אותו אדם רוצה להתחזק ,ובאמת הוא רוצה לקיים את הכל
ולהתקרב להשם ,רק שבאופן טכני הוא תקוע .הוא כרגע מצוי בעולם חילוני ,לא
מכיר את ההלכות ,לא רגיל להנהגות ,קשה לו להתקדם וכו’.
אז אותו אדם כאילו תקוע בין שני עולמות .שמצד אחד הוא חי כמו חילוני ,כל
החברים שלו עושים עבירות וכו’ ,אבל מצד שני הלב מושך אותו להתחזק ,ללמוד
תורה ולקיים מצוות .אדם כזה שיקיים מצוות בצורה לא שלמה זה דבר נפלא,
ולאט לאט בוודאי יוכל להתקדם ולהגיע למקומות טובים.
אבל יש מקרה אחר ,בו האדם רואה את התורה בתור חכמה .שכאילו הוא
מתייחס לקדוש ברוך הוא ח"ו בתור יועץ .שאם דברים מסתדרים לו ,אז הוא לוקח
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את העצה החכמה .אבל אם לא ,אז הוא מוותר על העצה.
הוא מחפש איך לשלב בין העולם ה"חילוני" שהוא מכיר לבין עולם המצוות.
כשהוא מחפש שידוך ,הוא רוצה אישה "קלילה" ,שלא יותר מדי מקפידה על
הלכות .הוא מחפש לעשות כיף ,למצוא פרצות ולהתיר את השרץ .ויוצא שהוא
מסתכל על המצב שבו הוא חי בין שני עולמות כתכלית ומטרה .זה לא מצב שהוא
"תקוע" בו בעל כורחו ,אלא מצב רצוי שהוא אוהב ורוצה לחיות בו.
אז אמנם כל מצווה שאדם עושה נזקפת לזכותו ,וכמו יהלומים שהוא אוסף.
אבל יחד עם זאת צריך לדעת ,שאותו אדם מעיד על עצמו שכל התורה שלו היא
לא תורה אלוקית שבה הוא מקיים את ציווי השם ,אלא תורה שנוחה ומסתדרת
לו .ואם כן ברור הדבר שאלו יהלומים הרבה יותר זולים שהוא אוסף.
כדי להבין את העניין ,תארו לכם שמלך מצווה את העבד שלו לעשות עשרים
משימות .ואז העבד חוזר אליו ואומר שעשה רק שבע עשרה משימות .לשאלת
המלך מדוע לא עשה גם את השלוש הנותרות ,הוא משיב שהן לא כל כך נראו לו.
שאותן משימות היו נראות לו מיושנות ,של הדור הקודם ,לא חכמות כל כך וכו’.
הוא מסביר לו שהוא חשב בהיגיון והחליט שאין בהן צורך.
המלך שישמע דבר כזה בוודאי יכעס על העבד .גם יעניש אותו על החוצפה.
ולא זו בלבד ,אלא שגם יבין שגם כל שאר המשימות שכן עשה ,אינן שוות הרבה,
כיוון שלא עשה אותן לשם קיום מצוות המלך ,אלא כיוון שהסתדרו לו בהיגיון.
ובאמת זה לא עניין של כמות המשימות שנעשו .כיוון שאם העבד היה מגיע
ומסביר למלך שהוא לא הספיק או לא הצליח לעשות חלק מהמשימות ,אז בוודאי
שהדבר היה מתקבל .ובכל אופן בוודאי שהמלך היה מעריך את שאר המשימות
שכן נעשו .אבל כאשר העבד תולה את הדבר בדעתו ,הוא מפחית מערך המלך
ומזלזל במלכות.
וכך יש אנשים שמראש לא מתכוונים להתקדם לשום מקום .הם בטוחים שהם
על גג העולם .הם קוראים לעצמם "שומרי מסורת" ורואים את זה כמו אידאל.
שכך היא התכלית ,לקיים מצוות מדי פעם ,אבל מצד שני גם ללכת למקומות
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מעורבים גברים ונשים ,להחזיק טלוויזיה בבית ,להתלבש בפריצות וכו’ .זו
צביעות ממש.
ואמנם שוב נדגיש שזה בוודאי עדיף מכלום ,כי מדי פעם יש להם מצוות שהם
מצליחים לחטוף .אבל יחד עם זאת הם מעידים על עצמם שלא עושים את הדבר
לשם שמיים .כי את שאר המצוות שלא נראות להם הם זונחים בלי לייחס לזה
משמעות.
אלא שכל זה רק כאשר הם רואים את דרך החיים הנוכחית שלהם בתור
מטרה .שכאילו כבר הגיעו ליעד .שלא צריך להתקדם עוד .כאילו שהם בטוחים
לעצמם שהם צדיקים גדולים שמקיימים את כל התורה .ואפילו שהם עושים את
הכל בצורה חלקית ומעקמים את המצוות ,אבל מכל מקום הם בטוחים שכך
צריך.
אבל אם אותם אנשים מבינים שהם נמצאים בדרך ,שיש עוד הרבה לאן לשאוף,
שצריך להתקדם מבחינה רוחנית ,שצריך להתקרב אל השם ,שצריך להשתדל
יותר בקיום המצוות ,אז כל התמונה משתנה לחלוטין .כי כעת הם מגלים דעתם
שהם כן רוצים להתקרב ולקיים את הכל ,רק שיש הפרעות בדרך.
הדבר דומה לילד קטן שהתחיל ללמוד את האותיות .הוא למד כמה אותיות,
אבל עדיין לא הגיע לכולן .בוודאי שאף אחד לא יאמר לו דבר רע על כך שהוא
למד רק את האותיות עד האות ל' ,ומהאות מ' והלאה הוא לא יודע .הם אפילו
ישבחו אותו על כמה הוא חכם ומבין .כי ברור לכולם שזה פשוט תהליך טבעי בו
אי אפשר ללמוד ברגע אחד את הכל ,אז עושים זאת בשלבים.
אבל אם אדם בגיל ארבעים יתרברב בכך שהוא יודע את האותיות עד האות ל’,
אז בוודאי שאף אחד לא ישבח אותו וכנראה שכולם גם יבזו אותו .וכי במשך
ארבעים שנה זה כל מה שהצלחת ללמוד? אם האדם נמצא בתהליך ,אז זה מובן
ואפילו ינסו לחזק אותו ולתת לו שבחים על המאמץ .אבל אם הוא בחר לעצור
בדרך כי נחמד לו שם ,אז הדבר גרוע.
אדם מתחזק הנמצא בתהליך של תשובה לא יכול להשתנות ברגע אחד .הוא
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צריך לקבל את התפיסה החדשה של החיים בצורה הדרגתית כדי שזה יכנס
בצורה טובה לתודעה שלו .לכן מובן שאין כל סיכוי לאדם שכזה לשמור את כל
המצוות בבת אחת .ההתמדה היא הדבר החשוב ביותר ,שיוכל להוביל אותנו אל
המקום אליו אנו שואפים להגיע.
אנשים רבים מסתכלים על חוזרים בתשובה שנמצאים באמצע התהליך במבט
מזלזל וזורקים מלים לאוויר שגורמות להם להרגיש צבועים ,לא החלטיים וחסרי
ביטחון .איך יתכן שהם שומרים שבת ,אבל לא מברכים על האוכל? איך זה שהם
מקפידים על כשרות ,אבל מסתובבים במסיבות או מקומות מפוקפקים שונים?
התגובות האלו יכולות מהר מאוד לייאש .לכאורה למה להתאמץ לעשות דבר
אחד כאשר אנו נופלים בדבר שני?
לפעמים התגובות האלו אפילו לא נדרשות ,שכן הם בעצמם מרגישים לא
שלמים עם הדברים .הם מחכים להרגיש "בשלים" כדי לקיים מצוות .שכאילו אם
יש הזדמנות רגעית לקיים איזו מצווה אז מוותרים כי לא התכוננו מספיק או כי הם
לא רגילים לקיים אותה .רק כשיגיעו להחלטה מסודרת וירגישו מוכנים ובשלים,
אז יוכלו לקיים את המצוות האלו.
אלא שצריך להבין שכאשר אנו בתהליך ,לא נוכל ביום אחד להרגיש קדושים
וטהורים ללא כל בעיות בחיים .הדבר לוקח זמן ותלוי בעיקר בהתמדה שלנו,
שיכולה להביא אותנו למקומות שלא חשבנו שניתן להגיע אליהם .אף אחד לא
צריך להרגיש בשל כדי לקיים מצווה .כמו אדם שמוצא יהלום שלא יתחיל לחשב
אם הוא מוכן לאסוף את היהלום או אם הוא בשל לכך .כמו שבאופן אוטומטי הוא
ירוץ וייקח את היהלום ,כך גם שירוץ לקחת את המצווה לפני שתברח לו.
חשוב להיות כנים עם עצמנו בכל זה .כי לפעמים מאוד נוח להגדיר את עצמנו
בתור "מתחזקים" ,שכאילו רוצים להתקדם ,ואז להיות מרוצים מהמצב שלנו
ולהישאר כך בלי שום מאמץ לשינוי .כאילו שקיבלנו אישור לא לקיים את כל
המצוות חס ושלום.
אמנם אדם צריך להיות חזק ולהבין שזה לא צביעות מצדו לקיים רק חלק

414

מהפרשה לחיינו | סליחות ועשרת ימי תשובה  -חצי מצווה באמונה שלמה

מהמצוות ,אבל רק כל עוד הוא נמצא בדרך .כשאדם יודע שהוא נמצא בדרך ,אז
הוא לא צריך להחמיר עם עצמו או להתעצב מהנפילות שלו ורק ינסה לחטוף
כמה שיותר .אבל אם הגענו למצב שאנו רוצים להישאר במצב הנוכחי שלנו ,אז
אנחנו כבר לא בדרך לשום מקום ,כי במחשבה שלנו כבר הגענו אל המטרה.
אם אדם רוצה להתקדם ,מדי פעם לוקח על עצמו קבלות חדשות ,מנסה ללמוד
תורה ולהתעניין ,חוקר את החיים ואת התכלית ומביע רצון להתקדמות ,אז הדרך
שלו מצוינת ולאורך זמן הוא יזכה לראות שינוי מהותי בחייו .אם האדם מסתכל
על המקום בו היה לפני שנה ומבין שהיום הוא במקום טוב יותר מבחינה רוחנית
וקרוב יותר להשם ,אז מצבו טוב.
אותו אדם צריך להיות רגוע ולדעת שהוא בדרך הנכונה ולסלק את היצר הרע
שאומר לו שהוא "צבוע" או שהוא "דתי מזויף" .כל שינוי נעשה בניגוד למה
שהתרגלנו עד כה ולכן בכל דרך חדשה זה ייראה לנו כצביעות .אבל אם אדם לא
יעבור את השלב הזה ,הוא יישאר בדיוק כמו שהוא גם בעוד מאה שנה ולעולם לא
יתקדם לשום מקום .לכן צריך לסלק את היצר הזה ולהכיר בכך שאנו נמצאים רק
באמצע הדרך ולכן לא הכל מושלם.
לעומת זאת אם אדם בטוח שהוא רוצה להישאר כל החיים שלו במצב הנוכחי
מבלי להתקדם ולהשתנות ,חצי מקיים מצוות וחצי עבירות ,מניח תפילין יום כן
ויום לא ,לומד מוסר מול משחק כדורגל ,קורא "דברי תורה" במוסף של איזה
עיתון ,מקפיד רק על איסורים מסוימים בשבת ,מרגיש נוח לפטפט גברים עם
נשים ,ועושה עוד המון איסורים מתוך חשיבה שכאילו אין בכך שום בעיה ,אז
אותו אדם צריך לעשות עם עצמו חשבון נפש ולהיות אמתי ,כי הוא חי בסתירה
ממש.
זה מראה שכל המצוות של אותו אדם לא באמת מגיעות ממקום נקי ,אלא פשוט
נוח לו לקיים אותן .אדם שחושב לעצמו שהוא רוצה לשמור רק חצי מהמצוות
בתור דרך חיים ולשלב עם זה גם עשיית עבירות בתור מטרה ,זו כבר טיפשות
שלא נותנת שום דבר.
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גם אם אדם חושב לעצמו שהוא רוצה לקיים את כל המצוות חוץ מאחת ,זה
כבר בעיה גדולה וזה כבר מראה שכל האמונה שלו וגם כל המצוות שהוא כן
מקיים לא שוות הרבה .כיוון שכל המצוות צריכות להביא את האדם לשלמות
האמונה בהשם יתברך ,ואם אדם חושב שיש אפילו מצווה אחת שהיא מיותרת או
שנכתבה בטעות בתורה ,זה אומר שהוא מפקפק ביסוד האמונה ובכל המהות של
התורה.
אם אדם יודע שהתורה אמת ,אלא שקשה לו לקיים מצוות מסוימות או שהיצר
גובר עליו ,אז הדרך שלו היא טובה ומקובלת .אם הוא ידאג להתקדם כל פעם
קצת ולהיות תמיד בעליה ,אז המצב שלו יהיה טוב .אבל אם האדם מתעקש
שישנה מצווה מסוימת שהוא לא צריך לקיים ולא בגלל שקשה לו ,אלא בגלל
שהוא חושב שהמצווה הזו לא נחוצה או שיש בה איזושהי טעות ,זה אומר שאין לו
אפילו טיפת אמונה גם במצוות שהוא כן מקיים.
הרי אי אפשר להאמין שהשם יתברך נתן את המצוות ובכל זאת לחשוב שחס
ושלום הוא טעה באיזו מצווה שנתן .אין טעויות אצל השם .אם אנחנו חושבים
שאנחנו חכמים יותר מהשם יתברך זה אומר שאנו לא מאמינים כלל בתורה
האלוקית שהשם נתן לנו .זו כפירה לחשוב שאנו מבינים טוב יותר ממנו מהי
האמת ואיך צריך לחיות.
ישנם אנשים ששואפים להגיע להיות חצי .לשלב את התורה ביחד עם התרבות
הרחוקה מתורה ומצוות .לשאוף להקים בית בו יש מקום לטלוויזיה ליד ספריית
הקודש .שהאישה שמה חצי כיסוי והבעל חצי לומד תורה וחצי עושה עבירות.
אבל כל זה רקוב לגמרי.
זה בסדר להיות במצב כזה באמצע הדרך ,כי אי אפשר לקפוץ בבת אחת .כל מי
שחוזר בתשובה מוכרח לעבור דרך השלב הזה .אם יש קשיים אז צריך לדעת
שלכולם יש נפילות ואף אחד לא מושלם .אבל כל זה מגיע מחולשה ולא מתוך
מטרה ,לא לשאוף לזה כסמל לחיים .לא לחשוב שזו המטרה הגדולה של החיים
ולקחת את זה בתור עיקרון.
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אם למישהו חס ושלום חסר איבר בגוף הוא כבר לא מרגיש שלם .אף אחד לא
יגיד שמספיק לו שיש לו יד אחת ורגל אחת אז אפשר לוותר על היד השנייה
והרגל השנייה .כולם רוצים להיות שלמים וגם אם לא מצליחים ,זו לפחות
השאיפה .כך אנו צריכים להרגיש על כל מצווה שאנו מפספסים .כמו שלא
נסתפק בחצי גוף ולא נתפשר על שום איבר ,כך אין שום סיבה שנרצה לקיים רק
חצי מהמצוות ולהגיע לחצי אמונה בהשם יתברך.
לא מעט אנשים פוחדים להפוך לקיצוניים וחושבים שהכי טוב להישאר
באמצע .לכן הם בטוחים שהכי טוב לקיים רק חלק מהמצוות ולהישאר עם אורח
החיים המצוי אצל הרחוקים מהתורה .הם פוחדים להפוך לאנשים שונים ולאבד
את האישיות שלהם .אחרי כל מה שהראו להם על חרדים בכלי התקשורת ,זה
נראה להם שהם אנשים מפחידים ומאיימים.
אבל כדאי לדעת שכאשר ישנו קו ישר ,ישנן שתי נקודות קיצוניות המופיעות
עליו .יש את האדם הרחוק ביותר מהשם שנמצא בנקודה התחתית ואת האדם
הקרוב ביותר להשם שנמצא בנקודה הקיצונית למעלה .ברור הדבר שלהיות כמה
שיותר קרוב להשם ,וכמה שיותר למעלה ,זה הדבר הטוב ביותר שיכול להיות.
כשאנחנו מדברים על קיצוניות אנחנו לא באמת מתכוונים לקיצוניות .כי
להיות קיצוני בקרבה להשם זה דבר מבורך שכולנו רוצים בו .אלא שאנחנו
משתמשים במושג הזה לגבי אנשים שסטו לגמרי מהדרך .שאם איזה מישהו
שנראה שייך למגזר כלשהו מתנהג כמו משוגע ,אז אנו אומרים שהוא קיצוני .אבל
זה כלל לא קשור לקיצוניות ,אלא להפך ,הוא סטה לחלוטין.
אנשים שעושים דברים לא טובים אינם אנשים קיצוניים .אנשים שסוטים מחוקי
התורה הם בוודאי לא קיצוניים בקרבה להשם .אם אנשים עושים דברים לא
טובים זה אומר שהם בכלל לא נמצאים בקו.
אדם שהולך בקיצוניות אחר התורה והמצוות ,לא יכול לרצוח ,לאנוס ,לגנוב
או לעשות כל רע למישהו ,כי כל אלו איסורים מפורשים .אדם קיצוני רודף
בקיצוניות אחר המצווה "ואהבת לרעך כמוך" ומחפש איך לגמול חסדים עם

417

מהפרשה לחיינו | סליחות ועשרת ימי תשובה  -חצי מצווה באמונה שלמה

אנשים .כמעט כל ארגוני החסד שאנו מכירים מאורגנים על ידי אנשים כאלו.
אברהם אבינו היה קיצוני לגמרי כאשר כל העולם עבד עבודה זרה והוא הוכיח
אותם .הוא היה קיצוני עוד יותר כאשר הלך בדבקות וקיצוניות להרוג את בנו על
פי ציווי הבורא .משה רבינו היה קיצוני באמונתו וכך הנהיג את עם ישראל וזכה
שהתורה תינתן על ידו .אליהו הנביא היה קנאי בכל הקשור לבורא ולתורתו.
יהודה המכבי ,מרדכי היהודי וכל שאר הגיבורים הגדולים שאנו אוהבים היו
קיצוניים אמתיים .לא התפשרו על התורה הקדושה בשום אופן .רק שאנו נוטים
לשכוח את כל זה ולחשוב ש"הכי טוב באמצע".
צריך לזכור שמדובר על הדבקות בבורא וקיום המצוות ,שהם מקור החיות
שלנו .לקרוא לאדם שכזה "קיצוני" במובן שלילי ,זה בדיוק כמו לומר שאדם
קיצוני מדי בשמחת החיים שלו או בחכמה .אולי גם נאמר על אדם שנושם ללא
הפסקות שהוא קיצוני מדי בנשימה שלו.
אף אחד לא יקרא לרוקח "קיצוני" כאשר הוא מדקדק במידות החומרים ככל
האפשר .אף אחד לא יקרא לספורטאי "קיצוני" כאשר הוא יתאמץ בכל כוחו
להגיע למקום הראשון מבלי כל ויתורים .לא נחשוב שנהג אמבולנס הוא קיצוני כי
הוא לא עוצר לרגע לאיזה כוס קפה .לא קיים דבר כזה "יותר מדי טוב" .אדם
צריך לשאוף תמיד להגיע לכמה שיותר .כאשר יש מטרה אין שום טעם לעצור.
אדם שלא נתקע באמצע בין שני עולמות והולך בקיצוניות אל דרך היהדות,
מגיע לעולם של אמונה וקדושה .אם רוצים להישאר באמצע ולהיות חצי ,זה אומר
שאין לנו מושג באיזו דרך ללכת ואם הדבר שאנו מאמינים בו הוא נכון או לא.
אדם קיצוני הוא זה שהולך עד הסוף עם האמת .כי אם לא ,זה רק מראה שהוא לא
בטוח אם זו האמת או לא.
אדם שנרתע מאותה קיצוניות הוא זה שרוצה לשמור גם על קצת שקרים בחייו.
הקיצוניות בחיפוש האמת והתכלית היא נפלאה וטובה .ברגע שצצים מגזרים
חדשים שקובעים לעצמם מה לעשות ,זו כבר לא קיצוניות ,זו טיפשות.
אדם שחי מתוך שאיפה להיות חצי מאמין נמצא בסוג של צביעות וסתירה
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פנימית ,שהרי הוא לשנייה אחת מאמין בבורא ובתורתו ובשנייה שלאחריה
פתאום יכול לכפור בכל .יש כאלו שמאמינים למשל שאסור להדליק אש בשבת,
אבל לדעתם להדליק את האור או לנסוע ברכב זה מותר .הוא סותר את עצמו.
מי שבאמת יחשוב על הדברים יבין שאם אנו רוצים לצום ביום הכיפורים מתוך
אמונה בבורא שציווה אותנו על כך ,אז באותה מידה אנו צריכים לרצות לקיים את
שאר המצוות שהוא ציווה אותנו מתוך אותה אמונה בדיוק .היתכן שליום אחד
בשנה אנחנו יהודים מלאי אמונה ובשאר השנה לא אכפת לנו מהיהדות?
אלא שבדרך כלל אנחנו לא חושבים לעומק וממשיכים לעשות את מה
שהתרגלנו מבלי לשאול את עצמנו שאלות יסודיות כמו "למה?" .אם אנחנו רוצים
להתחזק רק שהיצר גובר ולא מאפשר לנו ,אז זה מובן ונתפלל לקדוש ברוך הוא
שיעזור לנו להתקרב אליו .אך אם אנחנו נוהגים כך מתוך בחירה ונוחות ,מתוך
אמונה שיהודי לא מוכרח לקיים את כל המצוות אלא רק את מה שבא לו ,אז כאן
באמת ישנה בעיה חמורה ואנו משקרים לעצמנו.
אנחנו נמצאים בחודש הרחמים והסליחות שסוגר את השנה .ראוי לכל אדם
לעשות עם עצמו חשבון נפש בימים האלו ,לבדוק אם התקדמנו מספיק מהשנה
שעברה ,אם השגנו את המטרות שהצבנו לעצמנו ,ללמוד את הלקחים לשנה
הבאה עלינו לטובה וכו' .ישנו כלל ידוע שהכול הולך אחר החיתום ,ולכן גם אם
מצאנו שלא היינו בסדר ,עדיין יש לנו הזדמנות לתקן את הטעויות שעשינו במהלך
השנה .בימים האלו נהוג לקבל על עצמנו קבלות טובות לימים האלו או לשנה
הבאה ,לצבור זכויות לקראת יום הדין (ראש השנה) ולהתחיל את השנה החדשה
ברגל ימין.
צריך לזכור שהיצר הרע אורב לנו כאן ומנסה שוב להטיף לנו מוסר .הוא יאמר
לנו שאנחנו צריכים להשתנות ולכן אנו צריכים לקבל על עצמנו קבלות טובות.
לא רק קבלה קטנה ,אלא דברים רציניים .הוא שוב יזכיר לנו את ה"צביעות" שלנו
ויאמר שאין שום טעם לקבל על עצמנו מצווה קטנה בזמן שאנחנו עושים כל כך
הרבה עבירות .הוא אומר לנו את זה כי הוא יודע שאם נקבל קבלה גדולה ,אז לא
נצליח לעמוד בה וכך נזרוק את הכל ונישאר בלי כלום.
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אנחנו מוכרחים להיות חזקים מולו ולזכור שאין מצוות קטנות ,אלא כל מצווה
מרעישה עולמות ובוקעת רקיעים ,אפילו שהיא נראית קטנה .לא צריך לקבל
קבלות גדולות ,אלא דברים קטנים שאנו יודעים שנוכל לעמוד בהם .אין שום קשר
בין המצוות שאנו עדיין לא מקיימים לקבלה שאנו לוקחים כעת על עצמנו וזו לא
צביעות כלל .אנחנו מתקדמים לאט לאט ולוקחים על עצמנו כל פעם קצת .כל
התקדמות קטנה שלנו היא חשובה מאוד ואם נהיה מספיק עקשנים ונתמיד בדרך,
בסופו של דבר מובטח לנו שנגיע אל המטרה.
חשוב לקבל על עצמנו קבלות קטנות .להתחזק בדברים קטנים שנדע שנצליח
לעמוד בהם .מי שלא לומד תורה למשל ,יכול להתחיל עם איזה שיעור פעם
בשבוע ,או לקרוא שתי הלכות בכל יום .לא כדאי לקחת יותר מזה ,כי אז אנו
עלולים לאבד את הכל .יום אחד נרגיש שזה קשה לנו ונזרוק את הקבלה שלקחנו
על עצמנו מתוך ייאוש .כדאי לקחת משהו קטן ,אבל לעשות אותו במסירות נפש.
לאחר זמן מה זה כבר יהפוך לחלק מאיתנו ,זה יהיה בידיים שלנו ,זה יהיה
טבעי וייכלל בתוך סדר היום הקבוע שלנו .אז נוכל להוסיף עוד קצת ולאחר זמן
נוסף עוד קצת עד שלא נאמין איך התקדמנו כל כך הרבה .אדם שלומד בכל יום
מעט ,לאחר זמן מסוים מגיע למצב שהוא סיים ספר שלם מבלי להרגיש.
בהתחלה אמנם נרגיש כמו עול שלקחנו על עצמנו ,נצטרך להתאמץ לקיים את
הקבלה ואולי אפילו נחשוב לעזוב את זה מתוך שאנו לא מרגישים תועלת והכל
נעשה מתוך אילוץ וללא אהבה לדבר .אך אם נמשיך להתמיד נגלה פתאום אהבה
רבה לדבר ולא נבין איך יכלנו לחיות בלי זה לפני כן.
אף אחד לא מרגיש מחובר לדבר שהוא לא רגיל לעשות ,גם אם זה הדבר הכי
נכון וטוב שקיים .בדיוק כמו שאף אחד לא ירצה להתחתן עם מישהי מבלי שפגש
אותה לפני כן או שאף אחד לא יאהב אוכל מסוים אם הוא לא ניסה אותו ,כך לא
ניתן להתחבר ולאהוב את המצוות לפני שניסינו לקיים אותן .הכי קל לומר "אני
לא מרגיש מחובר ,אז אני לא מקיים מצוות .כשזה יבוא מהלב אז אני אקיים…"
אך ברור שהדבר לא יגיע לעולם עד שאנחנו נביא את זה בעצמנו ,ורק לאחר מכן
נזכה להתחבר לדבר.
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צריך לזכור שבסופו של דבר מה שקובע זו דרך החיים והתפיסה שלנו .כאשר
אדם רחוק נמצא בהתקדמות ,זה עדיף על אדם קרוב שמתרחק .למרות שכעת
נראה שאותו אדם קרוב הוא צדיק והרחוק הוא רשע ,אבל האמת היא שהרחוק
עושה השתדלות ומתקדם ולכן זה נחשב להרבה יותר.
השם יתברך רוצה שננסה .שנרצה להתקרב אליו .שנעשה מסירות נפש ככל
שנוכל .הוא לא מצפה שנהיה מושלמים .לכן אפשר לעשות רק חצי מצווה ובכל
זאת לזכות לשכר שלם כאילו שהיא מושלמת לגמרי ,אבל זה כאשר האמונה היא
שלמה .הכל תלוי בכוונה שלנו .אם באמת אנחנו רוצים ומשתדלים ,מתוך אמונה
שלמה ,אז בוודאי שנזכה להתעלות מעלה מעלה.
שהשם יברך אותנו להתחזק בתורה ,לקיים מצוות ,להישמר מעוונות ,לשוב
בתשובה שלמה ,לזכות להיות קרובים אליו ולחוש את אורו העצום ,להתענג עליו
וליהנות מזיו שכינתו .שניכתב ונחתם לשנה טובה ומבורכת.

שלש משאלות או חיים מסודרים?
ישנם סיפורים דמיוניים לילדים שמספרים על דגי זהב ,קוסמים או שאר יצורים
מוזרים שמציעים לתת שלוש משאלות לאנשים .ואמנם אלו דברים דמיוניים ,אבל
לפעמים גם אנחנו קצת נסחפים ומדמיינים לעצמנו מה היינו מבקשים אילו היו
נותנים לנו שלש משאלות.
ובאמת העולם שלנו מורכב מפרטים רבים .יש לנו המון דברים שצריך "לסדר"
ושאיפות רבות בתחומים שונים שאליהם היינו רוצים להגיע .אז כאשר אנו
חושבים על משאלות בודדות שהיינו רוצים לבקש ,באופן טבעי אנו מתחילים
לצמצם אפשרויות עד לדברים המהותיים ביותר שהיינו רוצים לקבל.
ובאמת אם נתבונן בזה ,נוכל לראות שזה הרבה יותר מציאותי ממה שאנו
חושבים .שהרי אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש דברים .ואמנם צריך לבקש
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על הכל ,אבל בוודאי שישנו איזה דגש שהאדם שם יותר על דברים מסוימים.
שדווקא תפילות מסוימות יהיו יותר בכוונה ,יותר ברגש ,יותר מעומק הלב ,אולי
אפילו בבכי וכו’.
שאם למשל אדם הולך לכותל או למקומות קדושים אחרים במטרה להתפלל,
אז לרוב יש דברים מסוימים מאוד שמעסיקים אותו ,ולרוב ישנו דבר אחד שהוא
באמת רוצה ,שעליו הוא יתפלל באמת בכוונה ,הרבה יותר משאר הדברים שהוא
מבקש.
ואם אדם ינסה להיכנס למקום הזה ,זה יוכל לעשות לו הרבה סדר בחיים .כיוון
שאותו דבר שמעסיק אותו מלמד על עומק הנפש שלו .אותה בקשה שהוא רוצה
שתתמלא יכולה ללמד על המקום הרוחני בו הוא נמצא ,וגם לארגן לו סדר
עדיפויות ,לדעת מה חשוב יותר בחיים.
לכן כדאי לכל אדם להתעכב על הדבר .שאילו היו נותנים לו שלש משאלות,
ואולי אפילו כדאי לצמצם את זה למשאלה אחת בלבד ,והוא היה יודע שאין שום
מוגבלות ושהוא יכול לבקש ככל העולה על רוחו ,אז מה באמת היה רוצה לבקש?
אלא שצריך להיות אמתיים עם עצמנו .כיוון שרוב האנשים יבקשו דבר מסוים,
אבל בפועל הם מתעסקים בדברים אחרים לחלוטין .שבדרך כלל אנשים
מתפללים על ההבלים החולפים שמעסיקים אותם ,ומתעסקים במשך היום עם
הטרדות של החיים.
הם לא חושבים בגדול ,לטווח הרחוק ,כאילו שזה לא חשוב כלל .אבל כאשר
יבקשו משאלה כלשהי ,פתאום ירצו דברים אחרים לגמרי שמעולם לא ביקשו
אותם בתפילה למשל .לכן צריך להיות אמתיים ולראות מה באמת היינו מבקשים.
הרצון הכי גדול של האדם מלמד על רוחב התפיסה שלו .לכל אדם יש רצונות
שמבוססים על החוסרים שלו .יש אדם שחסר לו זיווג ויש אחר שחסר לו כסף
וכו’ .לכל אחד חסר משהו אחר וזה מה שמעסיק אותו בעיקר וזהו הרצון הגדול
שלו .לפי אותו רצון ,אפשר למדוד את רוחב התפיסה של האדם.
שאם למשל ניתן משאלה כלשהי לילד קטן ,אז הוא יבקש איזה צעצוע יקר,
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אופניים ,או בית מלא בממתקים וכדומה .כי התפיסה שלו מאוד מצומצמת וזה
בעיניו הדברים החשובים .אבל כאשר אדם מבוגר יחשוב על משאלה ,אז לרוב
הוא יבקש משהו יותר גדול ,וילה ,רכב מפואר וכדומה.
אלא שאם נתבונן בזה ,נראה שהוא לא שונה בהרבה מאותו ילד ,שאולי ביקש
צעצוע קצת גדול יותר ,אבל עדיין הוא ביקש דבר מוגבל ומצומצם מאוד שלא
בהכרח יהפוך אותו למאושר יותר .הכל הבל טיפשי וחולף ,ובעוד עשר שנים
הרכב יהפוך לישן והבית לא יספק אותו.
אז אדם חכם יותר יבקש סכום כסף עצום שאתו יוכל לקנות בתים ורכבים
חדשים בכל שנה וגם לקנות עוד המון דברים אחרים .כמה מליארדים בבנק
בוודאי יוכלו לסדר לו את כל החיים .אלא שגם זה עלול לחמוק לו מבין האצבעות
בדרכים שונות ,ותמיד יחיה בפחד שאולי יגנבו לו ,ירמו אותו או שיאבד את
הכסף בצורה כלשהי.
אז אדם מתחכם יבקש עושר תמידי .שאז הוא לא צריך לפחד מגנבים,
מהשקעות לא טובות וכדומה ,שהוא יודע שתמיד יהיה לו כסף .אלא שהוא מבקש
רק עושר גשמי ,וזה לא בהכרח יעשה אותו מאושר .הרי הכסף לא יביא לו אהבה,
שמחה ,חברים ,הצלחה ,ביטחון ,שלווה וכו’.
אדם מיושב יותר בדעתו יבין שהוא בעצם לא מוגבל רק לדברים חומריים ,אז
הוא כבר יבקש על חוסרים רוחניים גדולים יותר .וכמו למשל זיווג הגון ,כבוד,
הצלחה וכו’ .אלא שהחוסרים בחיים שלנו הם זמניים .וכמו שכל אדם יכול
להסתכל על החיים שלו ולראות שפעם היה משהו שהיה חסר לו ,וזה הדבר שהכי
רצה ,ולבסוף הצליח להשיג אותו ,אבל עדיין הוא לא הפך להיות האדם המאושר
בעולם.
וכמו שיש רבים שלא מוצאים את זיווגם ,יש אנשים חולים במחלות נוראיות,
יש כאלו שלא מצליחים להביא ילדים לעולם וכו’ .אלו דברים נוראיים שהצער
והסבל מהם הוא רב .אבל יחד עם זאת ,פעמים רבות בסופו של דבר האדם כן
מוצא את זיווגו ,כן מבריא מהמחלות ,כן מצליח להיפקד בילדים וכן זוכה
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לישועות עצומות בתחומים רבים.
ולכאורה לאחר שזכה לישועה ,הוא צריך להיות האדם המאושר ביותר בעולם.
אבל המציאות מוכיחה שזה לא כך כלל .שגם כל אלו שנושעו ,חוזרים לבעיות
הרגילות של החיים .שתמיד יש בעיות וצרות .האדם כל החיים שלו מתפלל
למצוא את זיווגו ,ואז לאחר כמה שנות נישואין הוא מתחיל לחשוב למה התחתן
וכמה טוב היה לו בתקופת הרווקות .וגם אם הנישואין שלו ממלאים ומספקים
בכל רגע ,עדיין יהיו לו בעיות וצרות ממקומות אחרים.
אז יוצא אם כן שגם המשאלה הזו אינה מספקת .לכן אדם ממש מתחכם יבקש
כבר במשאלה הראשונה שיהיו לו אינסוף משאלות שיוכל לבקש בכל רגע בחיים
שלו .ואז בכל פעם שרק תצוץ לה צרה כלשהי ,מיד הוא יוכל לבקש והיא תיעלם.
בצורה כזו הוא יוכל למלא כל חוסר וכל רצון ברגע.
אבל צריך להבין שגם בצורה כזו האדם הולך לאיבוד .כי האדם הוא מוגבל
ומתוך כך אינו יודע מה טוב לו .הוא יכול למשל לבקש עושר וזה יבוא לרעתו,
וכך גם בכל בקשה אחרת .ולכאורה היינו חושבים שזו לא בעיה ,שהרי בכל רגע
הוא יכול לבקש משהו חדש ולתקן את הכל .אבל העולם מורכב מטוב ורע ,שכל
דבר מעורב מהם .אז כאשר ירצה להסיר את הרע ,מכורח הנסיבות הוא יסיר גם
את הטוב שבאותו דבר.
וכמו שאם האדם רואה דבר שמפריע לו באחד מילדיו ,למשל שהוא משתולל
יותר מדי ,שהוא מתנהג בחוצפה ,שהוא עצלן מיד וכו’ ,אז הוא יכול לבקש שזה
יעלם .אבל אז כבר לא יהיה לו את אותו ילד .לפעמים דווקא אותן מגרעות שיש
לאנשים ,הן גם הנקודות שמייחדות אותם .והדבר ברור שאם בכל רגע האדם
יחליף בית ,אישה ,חברים וכו’ ,אז לעולם לא יצליח לחיות חיים תקינים וטובים,
שבכל רגע שבעיה תצוץ הוא ישנה את כל מהלך החיים שלו.
לכן אדם שחושב לעומק ינסה לכלול את כל הרצונות שלו באותה משאלה.
שהוא רוצה אושר תמידי ,שמחה או טוב .ואז לכאורה יקבל את הכל כבר כחלק
מזה .אבל בהתבוננות עמוקה נגלה שגם אלו מוגבלים ,שאדם לא באמת יודע מה
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טוב לו .הרי השם יתברך הוא מקור כל הטוב ,ובכל זאת אנשים מקבלים מדי פעם
ייסורים שונים .כי גם הייסורים הם טובים ,רק שאנחנו לא מצליחים לראות זאת.
אדם יכול להיות מאושר ושיהיה לו רק טוב בכל רגע בחיים .אבל זה עדיין לא
אומר שהוא הגיע לתכלית .שבסוף פרשת ואתחנן מובא שלפעמים הקדוש ברוך
הוא נותן שפע גדול לרשעים בעולם הזה כדי לאבדם מן העולם הבא .לפעמים
אדם צריך לעבור תיקון כלשהו כדי להגיע למקום טוב יותר ,אז השם יתברך נותן
לו ייסורים כדי שיזדכך ויצליח להגיע לאותו מקום .אז אותו אדם רוצה לוותר על
הייסורים כדי שיהיה לו טוב ,אבל למעשה הוא מתרחק מן הטוב האמתי .יכול
להיות שיהיה לאדם טוב בכל חייו ,אבל הוא מבזבז את החיים ולא מגיע לתכלית
שלמה הגיע בכלל לעולם מלכתחילה.
אז לכאורה האדם היה יכול לבקש להגיע לטוב האמתי והמושלם .אבל כפי
שנאמר ,יתכן שכדי להגיע לאותו טוב יהיה עליו לעבור ייסורים קשים ומרים
בעולם הזה ,כדי לזכות לטוב נצחי .ואמנם בוודאי שבסופו של דבר זה משתלם,
אבל יחד עם זאת אותו אדם יקלל כל רגע מחייו שמרים ממוות.
אם כן יוצא שזה בכלל לא פשוט כפי שחשבנו לבקש משאלה .זה דבר שדורש
עומק והתבוננות רבה .אך יחד עם זאת ,חשוב לציין שלפי אותה אפשרות שעליה
חשב האדם ,כך הוא יכול להבין היכן הוא נמצא .אם הוא חושב בצורה מצומצמת
או רחבה יותר.
ולפי אותו מקום בו נמצא האדם ,כך הוא יכול לנסות לעבוד על הדבר כדי
להביא להרחבת התפיסה .שבמקום לחשוב בצורה מצומצמת של המקום הזה
ברגע זה ,הוא יוכל לחשוב בהרחבה על הכלל.
ולפי זה גם יוכל לנווט את הרצונות שלו .שאם למשל הוא מתפלל תפילה
קצרה ,אז לאחר התבוננות עמוקה הוא יכול לדעת מה באמת הוא רוצה לבקש.
על מה לשים דגש באותה תפילה .גם כמה כוונה להכניס בדבר וכו’.
ולא מדובר רק לעניין התפילה ,אלא לכל הנהגת החיים שלו .אדם מתעסק
במשך היום בכל כך הרבה דברים .ואם יבחן את הדברים ,יגלה שרובם לא
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מועילים כלל ,בתקווה שלא מזיקים .אדם מעביר את הזמן ,מנסה לכבות שרפות
מזדמנות ,מתעסק עם הטרדות של היום ומחר וחושב בצורה מצומצמת מאוד.
הוא חושב איך ליהנות ,ואז מתעסק עם אוכל טוב ,עם בידור ,עם חברים ,עם
פינוקים וכו’ .אבל לא מתעסק עם ההתקדמות האמתית .מה שמעסיק אותו במשך
כל היום זה הבלים שבעוד חודש או חודשיים כבר לא יתייחס אליהם כלל .אבל
את המהות העיקרית הוא זונח .דווקא את שורש הקיום שלו הוא עוזב.
המשאלה הטובה ביותר
ובאמת כל זה אולי יוכל לכוון אותנו לכיוון המשאלה האמתית והטובה ביותר
שאותה ראוי לכל אדם לבקש ,עליה ראוי להתפלל ובה ראוי להתעסק .שאדם
צריך תמיד לרדת לשורש הדברים ולראות את הבחינה הכוללת שהיא בעצם
התכלית של אותו עניין מצומצם שהוא אוחז בו כעת.
הרי אם נחשוב על הדברים בוודאי נגיע לכך שכל הכלים שאנו משתמשים
בהם נועדו כדי להביא אותנו למטרה מסוימת .אדם למשל קונה סיר כי הוא צריך
לבשל כדי שיהיה לו מה לאכול .והוא רוצה לאכול כי הוא רעב והוא גם צריך
להתקיים והוא גם רוצה שיהיה לו טעים.
אם למשל היו נותנים לאותו אדם אוכל מבושל מוכן בכל פעם שהוא רעב ,אז
לא היה לו צורך באותו סיר .מעבר לכך ,אילו אותו אדם היה יכול לבטל את
תחושת הרעב ולהתקיים גם ללא מזון ,אז גם לא היה נצרך כלל להביא לו אוכל.
האדם לא צריך את עצם האוכל ,אלא שהוא זקוק לו כדי להתקיים ולהימנע
מתחושה לא נעימה של רעב ,אבל אם אין את אלו ,אז אין צורך כלל באוכל .כך
למשל המלאכים אינם אוכלים והם לא זקוקים לזה.
אלא שלא צריך לעצור שם ,כי גם הרעב ,צורך הקיום והרצון לטעם טוב ,גם
הם הגיעו בשביל סיבה מסוימת שצריך לחקור .כך צריך ללכת גבוה יותר ויותר
עד שנגיע לשורש הדברים .כי אין לנו עסק בכלים ,אלא במטרה שאותה אנו
מנסים להשיג.
ובאמת הדבר העליון ביותר שהוא שורש כל הרצונות של האדם ,הוא הדבקות
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בקדוש ברוך הוא .שהרי השם יתברך הוא מקור השלמות ,מקור כל השפע,
אינסוף שאינו חסר כלום .ולשם האדם באמת רוצה להגיע .אותה דבקות כוללת
הכל.
אילו האדם היה מצליח להגיע לדבקות כזו ,הוא לא היה צריך לא אוכל ,לא
שתייה ,לא שינה ,לא כסף ,לא חומר ,לא כבוד ,לא הצלחה ,לא אהבה ולא שום
דבר אחר .כי היה לו הכל ללא שום חיסרון .זה מעבר לרצונות ,מעבר לתכלית
העולם הזה ומעבר לשכר של העולם הבא .זה השורש של הכל.
לכן אדם צריך לשים את הדברים לנגד עיניו ,להבין במה עליו להשקיע יותר.
על מה לשים יותר דגש ,במה להתעסק ,על מה להתפלל ,לאן לשאוף וכו’ .אדם
רוצה בית גדול ,אבל אם היה הולך לשורש היה רוצה דבקות ואז לא היה צריך
שום בית .הוא היה בכלל נמצא מעבר למושג של "מקום" חומרי.
אלא שאת כל זה אנו נוטים לשכוח ולרוב האדם כלל לא מגיע לתובנות האלו.
כי המילה "דבקות" לא נשמעת לו טוב .כי זה בכלל לא מושג אצלו .הוא לא מבין
את המשמעות של זה .יש לו תאוות צבעוניות מול העיניים שאותן הוא רוצה .וכי
מה זה יעזור לו לכאורה להידבק בקדוש ברוך הוא?
התאוות מושכות את האדם ממקום למקום והוא לא עוצר לרגע אחד לחשוב
האם זה באמת מה שהוא רוצה וצריך .הוא פשוט נמשך אחרי הזרם של החיים
מבלי לעצור לחשוב ולהתבונן לאן הוא מוביל אותם .מרוב התעסקות עם הכלים
שנועדו להביא אותו למקום טוב יותר ,הוא זונח את המטרה עצמה שאליה רצה
להגיע.
הוא רואה את התורה חס ושלום כמשעממת .כי הוא רעב או עייף ולימוד
התורה לא נראה לו טעים כמו האוכל במקרר ,וגם לא נראה לו כמרגיע כמו שינה
טובה .הוא מחפש תאוות שונות ובתורה הוא לא מוצא אותן .יש לו יצר שאומר לו
להסתובב עם חברים ,לשחק משחקים או להסתכל על נשים ,וכרגע זה נראה לו
הרבה יותר מעניין מהתורה.
אבל כל זה מתוך חוסר מחשבה וחוסר תפיסה .אדם בדרגה פחותה רואה את
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התורה כמלים בעלמא .ברמה גבוהה יותר הוא מבין שיש שם סיפורים מעניינים.
ברמה גבוהה יותר הוא מצליח להוציא משם דברי מוסר והלכות .ברמה גבוהה
יותר הוא משתעשע עם דיוקים שונים שמביאים רמזים .ברמה גבוהה יותר הוא
לומד את הסודות הצפונים שם .וכך אפשר לעלות יותר ויותר גבוה ,עד שבדרגה
גבוהה מאוד אדם יכול לראות אלוקות .הוא יכול ממש לחוש דבקות ,להרגיש
חלק מהקדוש ברוך הוא.
ויוצא שהכול עניין של התבוננות .וכמשל גשמי ,הדבר דומה לילד קטן שמקבל
שטר כסף .אז הוא יכול לשחק אתו קצת ,אולי יקרע אותו ,אולי יזרוק אותו ,אולי
סתם ישתעשע ,אבל בוודאי שלא יעריך אותו ,כי הוא לא מבין את המהות שלו.
אז יבוא אדם שמבין ויאמר לאותו ילד לשמור היטב על השטר ,כי זה דבר חשוב
מאוד .אז אולי אותו ילד ינסה לשמור עליו כי כך ציוו אותו ,אבל הוא לא יצליח
להבין מה כבר אפשר לעשות עם אותה חתיכת נייר .מבחינתו זה דבר משעמם
ומיותר .כי כרגע הוא לא יודע שבעוד עשרים שנה הוא ירדוף אחרי שטרות כאלו
וישעבד את החיים שלו לעבודות שונות כדי להשיג עוד ועוד מאלו.
לעתיד לבוא ,כאשר אנשים יבינו מה הייתה תכלית העולם ויזכו לראות את
ערכה של התורה הקדושה ,הם יסתכלו על כל מה שהתעסקו אתו בתור הבל
טיפשי ומיותר .כמו שילד קטן מתעסק בשטויות והבלים ,כך אנחנו מתעסקים עם
שטויות והבלים .ואז נראה כמה היינו יכולים להתקדם ולהתעלות.
אדם רואה את התאוות מול העיניים ובטוח שזה הדבר .אבל כל זה מתוך
צמצום גדול .כי אם ינסה לחשוב עם עצמו על הדבר ,יבין שאין לזה שום משמעות.
זה לא יעשה אותו מאושר וזו בוודאי לא המשאלה שאותה היה מבקש .אבל
הדבקות בקדוש ברוך הוא כוללת הכל .זה מעל כל התאוות ,זו שלמות אמתית.
מקבלים גם את ההנאה כמו התאוות ,וגם הרבה מעבר לזה בלי סוף.
כסף או מילוי צרכים?
כעת נעבור לשאלה נוספת של בחירה .תארו לכם שהיו נותנים לנו לבחור מבין
שתי אפשרויות .האחת היא לקבל מאה מליון דולר במזומן ברגע זה ,והשנייה היא
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למלא את כל הצרכים שלנו לעולם בלי שיהיה לנו כסף כלל לעולם .רוב האנשים
היו בוחרים באפשרות הראשונה ,כיוון שמבחינתם מאה מליון דולר יכולים לספק
את כל הצרכים שלהם לכל החיים .אדם רוצה להיות בשליטה ,ולקבל במזומן כאן
ועכשיו.
ומכאן נבעו רוב הטענות של העם במדבר .שהתלוננו על כל מיני דברים שהיו
להם חסרים ,תאוות טיפשיות וכדומה .וכל זה בזמן שהיה להם את המן שיורד
מהשמיים ,היה להם באר שהולכת איתם ,היה להם ענני כבוד ששומרים ועושים
להם נעים .השם יתברך נתן להם את כל צורכיהם ,אבל הם המשיכו להתלונן.
כי רוב האנשים לא רוצים לאכול לחם שמכיל רוחניות עצומה ,משביע ומענג,
נותן כל טעם שרוצים ,מתעכל בגוף בצורה הטובה ביותר ,מזין וכו’ .הם רוצים
דברים גשמיים מוכרים ,תאוות שהתרגלו אליהם .הם גם לא רוצים להיות תלויים
כל הזמן בחסדי שמיים ,הם מעדיפים להיות בשליטה ,לאסוף הרבה שיספיק גם
למחר ,ולא לסמוך ולבטוח שגם מחר יגיע מן חדש וטרי.
אדם רוצה לקבל ברגע זה במזומן .לא לבטוח באחרים ,לא לחיות על רוחניות,
לא להתעסק עם הדברים המהותיים יותר ,אלא להיות בשליטה .שיביאו לו את כל
הכסף והוא כבר ינהל אותו לבדו .לא צריך שידאגו לו לכל צרכיו ,אלא שיתנו לו
סכום גדול והוא ידאג לעצמו.
אבל האדם שוכח שהכסף לא באמת יכול למלא את כל הצרכים שלו .שהרי
הכסף לא יכול לקנות לו רגשות חיוביים או לבטל את הפחדים .הוא גם לא יכול
לקנות חכמה ,חברים ,בריאות או שלווה למשל.
אם נותנים לאדם את כל צרכיו ,זה כולל את כל מה שאנו צריכים וגם את כל
מה שאנו רוצים להשיג באפשרות של קבלת סכום גדול בפעם אחת .שהרי כל
דבר שאנו צריכים לקנות בכסף הוא צורך שאותו ימלאו לנו ויתנו לנו ,וגם את
הדברים שאי אפשר לקנות בכסף יספקו לנו.
וזה מלמד אותנו על דרך החשיבה של האדם .שיש מטרה ויש כלים להגיע
אליה .וכמו למשל שיש לאדם מטרה להיות מאושר ושיספקו לו את כל צרכיו.
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ויש כלי ,שהאדם מבין שאם יהיה לו כסף רב ,הוא יוכל לקנות כל מה שירצה
ויתקדם לכיוון המטרה ,שהוא חושב שזה יעשה אותו מאושר ויוכל לקנות את
צרכיו.
אבל מרוב צמצום וקטנות ,האדם שוכח את המטרה ומתעסק בכלי .הוא מעדיף
סכום כסף גדול מאשר סיפוק כל הצרכים .הוא רוצה משהו מוחשי ,כאן ועכשיו.
הוא מעדיף תאוות זמינות ברגע זה מאשר אושר אמתי .מעדיף את הרצונות
הרגעיים מאשר התקדמות לתכלית .הוא יכול לעבוד כל החיים שלו ולחיות
באומללות ,כי הוא מנסה להשיג מטרה להיות מאושר .הוא אוגר ואוגר ,ואף פעם
זה לא מספיק לו .כי הוא חי בהתעסקות עם הכלי וכבר מזמן שכח את המטרה.
האפשרות לקבל סכום כסף גדול היא רק כלי שאתו נצטרך לטרוח ולהתאמץ
כדי להשיג את האפשרות להשיג את כל צרכינו .יהיה לנו כסף ,אבל נצטרך
לחפש מה לקנות ואיפה לקנות ,נצטרך לשמור על הכסף שלא ייגנב או יאבד את
ערכו ,נצטרך לדאוג תמיד כדי שיהיה לנו את כל מה שצריך ועדיין זה לא יהיה
מושלם כי יהיו דברים שחסרים ולא יהיה ניתן לקנות אותם כלל.
אבל אם נבחר בסיפוק כל הצרכים ,זה יספק לנו את כל מה שנרצה אי פעם,
בלי טורח ומאמץ ,בלי דאגות וללא כל קושי .אלא שהאדם כלל לא חושב בהיגיון.
הוא חושב בצורה מצומצמת ורוצה דברים מוחשיים שהוא רוצה עכשיו ,ולא
מעניין אותו שום דבר אחר.
כל החיים שלנו מורכבים מעניינים כאלו של מטרות וכלים ,ומרוב הבלבול
הגדול וחוסר יישוב הדעת ,אנשים בוחרים להתמקד בכלים גם במחיר של זלזול
במטרה.
אנשים רוצים לדאוג למשפחה שלהם ולכן הם עובדים בלי הפסקה כדי
להשקיע בבית גדול ומרווח למשפחה ,בשפע כלכלי למשפחה ,בחינוך טוב
לילדים וכו' .אלא שאותם אנשים מגיעים למצב בו הם משתעבדים לעבודה וכך
האישה והבעל בקושי מתראים ,הילדים גדלים אצל מטפלות בלי לראות את
ההורים ,וכל המשפחה קורסת.
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אז יש אמנם בית גדול אבל אין מי שיחיה בתוכו כמשפחה.
המטרה הייתה לדאוג למשפחה ,והשתמשו בעבודה כדי להשיג
את המטרה הזו ,ולבסוף מרוב שהתעסקו באותה עבודה פרקו
את המשפחה ואבדו את המטרה.
כך זה הפך להיות בכל תחום כמעט .אנשים דורכים על ערכים כדי להשיג
הצלחה .מתבזים כדי להשיג כבוד .מוכרים את הבריאות שלהם כדי לממן את
הרופאים שירפאו אותם .עסוקים זמן רב בהחזקה ,תיקון ותפעול של המכשירים
שחוסכים להם זמן .מתאווים לתאוות שונות ובטוחים שכל תאווה תהפוך אותם
למאושרים עלי אדמות ,אבל רק מתרחקים יותר ויותר מהאושר.
אמנם אנחנו נמצאים בעולם חומרי בו אנו מוכרחים לאכול כדי להתקיים,
ולהתפרנס כדי להשיג אוכל ,אבל עם כל זה צריך תמיד לזכור את המטרה
הגדולה יותר .צריך תמיד לזכור בשביל מה אנחנו עובדים ובשביל מה אנחנו
אוכלים.
יש אנשים שמאמינים בתורה ויודעים את החשיבות הגדולה שלה .אבל
כשמישהו יציע להם לבוא ללמוד שעה ביום אז הם יגידו שאין להם זמן .הם
עסוקים כל היום בדברים רבים עד שלא נשאר להם זמן ללמוד תורה .ובאמת הם
לא משקרים או מתרצים תירוצים ,באמת הם עובדים שעות רבות ,עסוקים
בסידורים ,בטיפול במשפחה וכו’ .ואז לבסוף הם עייפים מאוד ולא מצליחים
ללמוד .הם רוצים ,אבל זה לא מתאפשר .הרי מוכרחים להשתדל בפרנסה
וכדומה ,ובאמת לא נשאר להם זמן.
אלא שאותם אנשים חיים בסתירה ,כיוון שכל אותם דברים שהם עושים במשך
היום זה הכלים ,ואת המטרה עצמה של כל החיים האלו שהם הקרבה להשם
יתברך ,הם זונחים חס ושלום .נכון שצריך לעשות השתדלות בכל הדברים
החומריים ,אבל בטח שלא יותר מההשתדלות הרוחנית .צריך לדאוג גם לפרנסה,
אבל לא על חשבון ביטול תורה ליום שלם.
אדם מוכרח לעשות לעצמו סדר עדיפויות .יש דברים רבים שבהם עליו
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להתעסק ואין לו זמן לכל .אז הוא מוכרח לשבת עם עצמו ולהחליט מה חשוב
יותר ומה פחות .אי אפשר להזניח את השורש של הכל ,את הדבקות בהשם
יתברך שהיא המטרה ממש ,ולהתעסק רק בכלים ובהבלים.
אנשים רבים אוהבים לעשות תנאים עם הקדוש ברוך הוא ,שאם הוא יהפוך
אותם לעשירים אז הם מבטיחים שיתנו סכום גדול לצדקה ואז גם יהיה להם זמן
אז הם ילמדו תורה .אבל זו אשליה .אם אדם רוצה לתת צדקה ,הוא יכול לתת
כפי כוחו גם כשהוא עני מרוד ,ואם הוא לא רוצה ,אז גם בתור עשיר הוא ימצא
תירוצים מדוע לא לתת .אם אדם רוצה ללמוד תורה ,הוא יכול למצוא זמן גם
כשאין זמן .הכל עניין של סדר עדיפויות ,מה חשוב יותר ועל מה אפשר לוותר.
אדם יכול להגיע לאושר גם בלי הרבה כסף .אדם יכול לחיות חיי משפחה
נפלאים גם בבית קטן .אדם יכול להצליח ולהגיע לגדולה גם מתוך פשטות
וענווה .אדם יכול להגיע לסיפוק ושלמות גם בלי למלא את התאווה .לא מוכרחים
להשתמש בכל אותם כלים שנראים לנו כמו האמצעי להגיע אל המטרה ,לפעמים
אפשר להגיע אל המטרה באופן ישיר.
עשרת ימי תשובה זה זמן של תפילות ובקשות .זמן של חשבון נפש .של
התבוננות על החיים .זמן שבו אפשר להשיג קרבת השם .בתפילות לקדוש ברוך
הוא אנו יכולים לבקש כל דבר שרק נרצה .בהתבוננות עמוקה אנו יכולים לסדר
לעצמנו סדר עדיפויות נכון ולראות מה באמת חשוב בחיים.
אז אנו מבקשים בדרך כלל בריאות ,שפע ,פרנסה טובה ,אהבה ,שלום ,הצלחה
וכל שאר הדברים שאנו רוצים בחיינו .אנו חושבים על דרכי פעולה איך להשיג
את המטרות .חושבים כיצד לנהל את סדר היום .חושבים על קבלות חדשות .אבל
הכל נובע מתוך מה שמעסיק את עולמנו ברגעים האלו.
אמנם בוודאי שחשוב להתפלל על כל חוסר קטן שקיים בחיינו .אבל יותר מכל
עלינו להתפלל על הדבר החשוב ביותר שכולל את הכל ושהוא השורש של הכל.
להתפלל להיות קרובים לקדוש ברוך הוא .כאשר אנו קרובים אליו ,ממילא לא
נרגיש שום חוסר.
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מי שנמצא בארמון המלוכה ומקורב למלך נהנה מכל התנאים שמסביב באופן
אוטומטי .הוא אוכל על שולחן מלכים וחי בתוך ארמון עם כל השפע שהוא צריך.
הוא לא צריך בית משלו ,רכב צמוד והון בבנק ,כי הוא חי בארמון עם משרתים
וכל מה שהוא צריך לרשותו .אמנם שום דבר לא באמת שלו ,אבל יש לו הכל.
דוד המלך אומר בתהלים "גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה
עמדי" .כי אפילו כשנמצאים בגיהינום לא צריך לפחד מכלום כל עוד הקדוש
ברוך הוא נמצא איתנו .הרי אם מקור כל הטוב והשפע נמצא איתנו ,אז כל
המהות של הגיהינום מתבטלת באופן אוטומטי .כאשר אנו דבוקים בהשם יתברך,
אז גם הדבר הגרוע ביותר הופך להיות גן עדן.
כמובן שכדאי וראוי לכל אדם להתפלל גם באופן נקודתי על דברים מסוימים
בחייו ולא לבטל את הדבר חס ושלום ,אלא פשוט להוסיף לתפילה את רעיון
הקרבה לבורא במקום מרכזי .לזכור את המהות והמטרה של הכל .לזכור לאן
אנחנו באמת רוצים להגיע דרך אותם הכלים שהפכו להיות מרכז החיים שלנו.
וכך לסדר את החיים שלנו על פי זה ,השאיפות ,ניצול היום וכו’.
העולם מורכב מחוסרים .כי האדם צריך להרגיש חסר וכך לשאוף לשלמות
ולרצות להתקרב להשם יתברך .אלא שפעמים רבות אנו מאבדים את הדרך
ושוכחים היכן נמצאת השלמות האמתית .אז אנו מתבלבלים וחושבים שאולי נוכל
למצוא שלמות בתאוות או בחומריות .אבל כל אלו הם רק הכלים.
הממתק הכי טעים בעולם לא שווה כלום אם האדם חולה וקשה לו לאכול ,או
שאם האדם שבע מאוד ולא יכול לטעום שום דבר נוסף .כי הממתק עצמו הוא לא
המטרה .אין לו שום ממשות מצד עצמו ולא אותו אנחנו באמת רוצים .הוא רק
תאווה חומרית.
התאווה היא כלי שמביא אותנו להרגיש לא שלמים וכך לרצות להתקרב עוד
ועוד ,להתאמץ ולהשקיע בניסיון להגיע לשלמות .זה מה שמביא אותנו לרצות
להידבק בהשם יתברך .אלא שאנשים שכחו את המטרה ,ואז מתעסקים בדרך .אז
במקום למלא את התאווה בהתקדמות צעד נוסף לדבקות ,מעדיפים למלא את
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התאווה עם איזה ממתק או תאווה חומרית .ואז לא רק שלא מתקדמים למטרה,
אלא שגם הולכים אחורה .ואז הצימאון רק מתעצם וסף הגירוי הופך לגדול יותר.
כאשר האדם מבין את המטרה האמתית ,ממילא הוא יכול להתאוות לבקשות
נעלות יותר ,וכך הוא זוכה בסופו של דבר לקבל את הכל .גם את העולם הזה וגם
את העולם הבא .גם את השפע החומרי וגם את הרוחני .גם את שלש המשאלות
ואת כל מה שהוא רוצה להשיג בסכומי כסף עצומים ,וגם את כל שאר החוסרים
שיש לו בחיים .הוא זוכה להיות האדם השלם שלא זקוק לשום דבר חוץ מקרבה
אל השם יתברך.
השם יתברך יזכה את כולנו להתאוות לקרבה אליו ,להידבק בו ממש ולזכות
להתמלא מאור האינסוף שיביא שפע גדול ועצום לחיינו.

לתת את כל הכוח בעשרת ימי תשובה
לאחר המשפט שאנו עוברים בראש השנה ,מרחפות מעל כולם גזירות
משמעותיות שישפיעו על כל חיינו .חלקן גזירות אישיות לנו ,חלקן מיועדות לכלל
ישראל וחלקן ישפיעו על כל העולם .מי יחייה ומי ימות .מי יתעשר ומי יהפוך
לעני .כל חולי וכל צער שיהיו במשך השנה הבאה ומצד שני גם כל הדברים
הטובים והבשורות הטובות שנקבל .מלחמות או שלווה ,דיכאון או שמחה ,הכל
נקבע .גזר הדין כבר נכתב לכל אחד ואחת מאיתנו ומחכה להתגשם בעולם .אבל
למרות כל מה שנגזר ,השם יתברך ברחמיו המרובים נתן לנו הזדמנות נוספת עד
ליום הכיפורים להשתנות ולהמתיק את גזר הדין.
אילו היינו יודעים את כל מה שנגזר עלינו ,בוודאי שהיינו עושים הכל כדי לתקן
ולשנות .היינו מגישים ערעור לבית הדין ומתחננים על חיינו וחיי הסובבים אותנו.
תארו לכל שכל הסבל של השנה שעברה היה נמנע ,כל הנפטרים היו זוכים
להמשיך לחיות ,כל החולים היו בריאים ,כל מי שבצער היה רואה ישועות
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ושמחה .את כל הדינים הקשים היינו מבטלים ברגע אחד של תפילה בכוונה
בבכייה ותחנונים בשנה שעברה אילו היינו יודעים עליהם כבר אז.
אבל מטבע הדברים אנחנו לא יודעים מה נגזר עלינו ועל הסובבים אותנו ומכאן
אנחנו מאפשרים לעצמנו לחיות בהדחקה .אלא שמתוך ההכחשה הזו אנו
מפספסים הזדמנות נדירה שבה אפשר עוד לשנות הכל .זה כמו שאדם יקבל
פסיקה מבית הדין מבלי לדעת על כך וכאשר ייוודע לו זה כבר יהיה מאוחר מדי.
כבר אי אפשר לערער לאחר המועד שנקבע.
כעת אנחנו נמצאים אחרי המשפט וזה הזמן לתת את כל הכוח שלנו כדי לבטל
את כל הגזירות הרעות ולהוסיף לעצמנו שפע וגזירות טובות .זה הזמן להתחנן
לפני השם יתברך שירחם עלינו ,יקרב אותנו ויושיע אותנו .לעשות הכל ,לעשות
תשובה ,ללמוד תורה בלי הפסקה ,להשתדל לדקדק ולהדר בכל המצוות,
להתענות ולהתפלל בלי הפסקה .כל רגע קטן כעת יכול לחסוך הרבה צער ועגמת
נפש במשך השנה.
יהודים רבים רוצים להתקרב להשם יתברך ,אבל לא בדיוק יודעים איך .הכל
נראה קשה ומסובך ,נראה שהמציאות היומיומית לא מסתדרת עם ההשקפה הזו
של יראת שמיים ומתוך הדברים אנחנו מגיעים לייאוש מתוך הבנה שאין לנו סיכוי
להתקרב לקדוש ברוך הוא .אבל דווקא כעת זה הזמן הטוב ביותר ,השם נמצא פה
איתנו ,הוא קרוב אלינו .עשרת ימי תשובה זה הזמן שניתן לנו כדי לתקן ולהתקרב
ומתוך הדברים אפשר לזכות לשנות את מציאות חיינו ואת כל מה שנגזר עלינו
ועל כל עם ישראל.
המלך הגדול והנורא ששפט אותנו בראש השנה עם כל הפמליה והשרים שלו
כעת בא עד אלינו לבדו בלבוש פשוט ולוחש לנו שהוא אבא שלנו .הוא מחכה
שנחבק אותו ,שנבוא לקראתו ,שנעשה איזה צעד קטן ואז הוא יבטל את כל
המשפט שהיה .ברגע אחד הוא יוציא פסקים וגזירות חדשים כדי להתאים אותם
לבנים האהובים שלו .הוא ישנה ויהפוך את כל העולם בשבילנו.
כל אחד היה רוצה קשרים עם השופט .על אחת כמה וכמה אם גזר הדין יכול
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לקבוע חיים ומוות .על אחת כמה וכמה אם השופט הוא המלך העליון והמושל
בכל העולם ,כל יכול ושולט בכל שאינו מוגבל ולא כפוף לאף אחד ועושה כל מה
שהוא רוצה .על אחת כמה וכמה אם כבר נגזר הדין וכעת נהיה מוכנים לתת הכל
כדי לשנות אותו .כעת השופט הוא לא סתם מקושר אלינו ,אלא הוא אבא שלנו.
כל מה שצריך זה להכיר בו כעת כאבא ואז לבכות ולהתחנן לאבא שיבטל את
העונשים והגזירות למרות שהיינו לא בסדר.
אין אבא שיוכל לעמוד בפני הדמעות הכנות של הבנים האהובים שלו .כל אבא
היה נשבר ומוחל על הכל .אבל כל זה כאשר זו לא סתם הצגה ,אלא רצון כנה
להתקרב ,להתחיל דף חדש ולקבל עול מלכות שמיים .אף אחד לא יכול להבטיח
לנו שבאמת נזכה להתגבר על היצר ולהתמיד בדרך התורה והמצוות ,אבל מה
שחשוב כעת שזו באמת המטרה שלנו .זה מה שאנחנו רוצים כעת בכל הלב.
אבא שרואה את הבן שלו עושה הצגות לא ירצה לבטל את העונש מתוך רצון
לחנך אותו .אבל אבא שרואה את בנו מתחנן ובוכה ,אומר לאביו בכנות שהוא
אוהב אותו והוא מצטער על כל הדברים הרעים שעשה ,אותו אבא בוודאי לא יוכל
לעמוד בפני בנו .הוא יסלח לו על הכל ברגע ויחבק אותו חזק חזק.
אמנם לא בטוח שהבן יוכל לעמוד בהבטחות שלו ולא בטוח שהוא באמת
יתנהג כל הזמן בצורה יפה ,אבל מה שבטוח הוא שברגע זה שהבן מתחנן הוא
באמת מצטער ורוצה להתקרב לאביו מבלי לחטוא .וברור הדבר שאי אפשר
לשקר לקדוש ברוך הוא .אדם יכול לעשות הצגות לאחרים ,אולי אפילו לשכנע
את עצמו ,אבל הקדוש ברוך הוא רואה מה מתרחש גם במעמקי הנפש .זה מוכרח
להיות רצון אמתי.
הזמן הולך ואוזל ,אבל עדיין לא מאוחר לנצל את עשרת ימי התשובה
המופלאים .אם נזכה לנצל אותם כראוי ולהתקרב להשם יתברך עוד ועוד ,נזכה
להגיע ליום הכיפורים בצורה נקייה ומשם להשפיע על כל השנה שלנו .רק כמה
ימים לעשות מאמץ קצת מעבר ליכולות שלנו ואז נזכה להיחתם לשנה מבורכת
ויפהפייה.
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ומספיק היה שנצליח לבטל אפילו רק גזירה אחת כדי לתת את כל הכוח שלנו.
הרי אם היו אומרים לנו שאם נתאמץ ,נתחנן ,נתענה ,נעזוב את כל החיים שלנו
ונתקרב להשם במשך כמה ימים ואז נוכל לבטל גזירה אחת קשה ,כמו למשל
לבטל אסון נוראי או להסיר מאיתנו קושי מסוים ,אז בוודאי שכולם היו קופצים
על זה ומוותרים על כל התענוגות .אז כעת אנחנו נמצאים בדיוק במצב הזה
ויכולים לבטל גזירות רבות של כל השנה.
שווה להתאמץ לכמה ימים .שווה לתת את כל הכוח ,לוותר על העבירות
שקורצות לנו ,לקיים מצוות גם שלא התרגלנו לקיים ,ובעיקר להתפלל ולדבר עם
השם .לבקש סליחה ,לומר לו כמה שאנחנו אוהבים אותו ולבקש ממנו שיפתח לנו
את השערים ויקרב אותנו אליו .השם יתברך יזכה אותנו ואת כל עם ישראל
להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום ,לברכה והצלחה ,שמחה וישועה ,יראת
שמים ואמונה וגאולה שלמה מהרה.
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ראש השנה
יום הדין
ראש השנה נתפס אצל רוב האנשים כחג רגיל ונחמד בו חוגגים את תחילת השנה
החדשה .אנשים מכינים את המנגלים בציפייה ליומיים גדושים במאכלים טובים,
שינה טובה וזמן איכות משפחתי .אך למעשה הם מפספסים את המהות של הימים
החשובים האלו.
ראש השנה זהו יום הדין ,היום בו כל בני העולם נידונים לפני הקדוש ברוך הוא.
היום בו מדקדקים עם כל אדם כמה מצוות ומעשים טובים צבר לזכותו ,וכמה עוונות
עשה השנה .וכולנו יודעים שלצערנו כמות העוונות אינה קטנה בכלל .היום הזה קובע
לנו את כל מה שיקרה איתנו בשנה הבאה לטוב ולפחות טוב .אם נבין קצת יותר את
משמעות היום הזה ,נוכל להשקיע בו קצת יותר מאמץ ,כך שנצא זכאים בדין ונזכה
לשנה של שפע וטוב ללא כל צרות וייסורים.
תחשבו לרגע על השנה שחלפה .כל זמני הכאב שעברנו ,מחלות ,ייסורים ,בעיות
פרנסה ,השפלות ,דו"חות חנייה ,כעסים ,מריבות ,תאונות ,מלמחות ,כישלונות,
הפסדים וכל שאר הדברים הלא נעימים ,בין אם הם משמעותיים או סתם מרגיזים,
ואפילו הדברים המזעריים שלרגע עשו לנו מעט עצוב .כל אלו נכתבו בצורה
מדוקדקת בראש השנה האחרון ונחתמו ביום הכיפורים.
יוצא שהיינו יכולים עם מעט יותר מאמץ בראש השנה שעבר לבטל את אותן גזרות
ולהשפיע לנו חיים טובים ונעימים יותר .העצמה של הימים האלו כל כך חזקה ,אך אף
אחד מאיתנו לא באמת תופס זאת ולכן אנו נותנים להם לעבור מבלי להתאמץ כמעט.
אבל צריך להבין שהימים האלו קובעים את הכל.
לנצל את ההזדמנות לתקן בקלות
מי שטרח בערב שבת ,יאכל בשבת .גם מי שטרח בראש השנה ועשרת ימי

התשובה ,בוודאי יוכל לאכול במשך כל השנה .כמו גזר דין ,שלפניו ראוי
להתאמץ ככל שניתן כך שהשופט יבוא לקראתנו ,אך לאחר שנחתם כבר קשה
מאוד לתקן .צריך להגיש ערעור ,לקוות שמישהו בכלל יתייחס לזה ,וגם אז
התהליך מאוד ארוך ודורש המון מאמץ ,הרבה יותר משהיינו צריכים להתאמץ
לפני שנחתם כדי להשיג את אותו הדבר.
בראש השנה ועשרת ימי תשובה ניתנת לנו ההזדמנות לקבוע לנו את כל השנה
כולה .כל שנייה קובעת דברים גורליים .דקה של תפילה בכוונה יכולה לשנות
חודש של ייסורים לטובה .כל לימוד תורה יכול לזכות אותנו בהישגים ,הצלחות
ואושר עילאי לשנה הקרובה .אילו היינו רואים בעיניים כיצד אנו משפיעים על כל
השנה שלנו בימים האלו ,לא היינו ישנים ,לא מדברים ,לא אוכלים ולא עושים
שום דבר חוץ מלהתפלל וללמוד תורה במשך כל העשרה ימים.
הרי איך אפשר לישון בראש השנה כאשר גוזרים את דיננו? איך אפשר לטייל
או לקרוא עיתונים כאשר אנו עומדים במבחן חשוב שקובע כל פרט קטן בשנה
הקרובה שלנו? ביום הזה נקבע מי יחייה ומי ימות ,מי יעני ומי יתעשר .אז איך
אפשר להישאר אדישים לכל זה?
כשיש מבחן חשוב כלשהו בחיינו ,נתאמן ונשקיע את מרב המאמצים כדי
להתכונן אליו ,ובזמן המבחן נתרכז רק בו ללא שום מחשבה זרה .כי אנו יודעים
היטב שעכשיו זו ההזדמנות .נתאמץ ונעשה כל מה שאפשר כדי לעבור את המבחן
בהצטיינות.
ביום הדין של השנה החדשה נקבע מה יהיה איתנו בכל השנה הבאה עלינו
לטובה .ביום הזה אנו עומדים למשפט אצל השופט העליון ,הקדוש ברוך הוא.
יהיו שם סנגורים מצד אחד וקטגורים מצד שני .ידקדקו איתנו כחוט השערה
וימדדו אותנו על כל פעולה.
נסו לדמיין אדם שעומד בבית משפט ,מעשן סיגריה מול השופט ,שם סטייקים
על המנגל ומנמנם לו שנת צהריים מול השופט .זה נשמע מצחיק ,אבל זה בדיוק
מה שאנו עושים בראש השנה ,כאשר אנו עומדים למשפט אצל הקדוש ברוך הוא.
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צריך לדעת שראש השנה הוא אמנם יום טוב ,שצריך לכבדו כראוי ,אבל יחד
עם זאת זהו לא חג רגיל כמו פסח או סוכות למשל .ראש השנה הוא יום של חשבון
נפש .יום של תפילות ותחנונים .יום של שמיעת קול שופר שצריך לעורר אותנו.
יום של חזרה בתשובה וקבלות טובות (ואמתיות…) לשנה החדשה .יום של לימוד
תורה בכל רגע פנוי .יום של הליכה בדרך הטוב והחלטה לשנות את הדרך לדרך
האמת .רק כך ניתן לצאת זכאים בדין.
הקדוש ברוך הוא רחמן ,כאשר הוא רואה את ההשתדלות והרצון מצדנו ,הוא
הולך לקראתנו .גם אם חטאנו בכל השנה שעברה ,יש לנו עדיין הזדמנות לתקן.
ביומיים האלו של ראש השנה ,ניתן לסדר לעצמנו שנה שלמה של אושר ,שמחה,
בריאות ,אהבה ,גאולה ,חסד ,הצלחה ,שפע ,פרנסה וכל הדברים הטובים שרק
אפשר לבקש .הכל תלוי בימים החשובים האלו .כל מה שצריך זה להשתמש
במתנה הנפלאה שקיבלנו מאת הקדוש ברוך הוא ,התשובה.
כדי לזכות לכל זה אנו צריכים להכין את עצמנו .לא ניתן להשתנות ביום אחד
ופתאום להפוך לצדיקים בראש השנה בין רגע .ימי הסליחות ניתנו לנו בשביל
המטרה הזו .כל אחד צריך לעשות עם עצמו חשבון נפש הרבה לפני ראש השנה.
להתחיל לקבל החלטות לשינויים .להתוודות ולבקש סליחה על החטאים .לנסות
לשנות את המעשים .פשוט לשוב אל הקדוש ברוך הוא.
וזה דבר שאפשרי לכל יהודי ,וגם הרחוק ביותר .לא צריך להיות רשמיים
ולהידבק רק לתפילות המוכרות .אלא שכל אחד יכול להיסגר בחדר עם עצמו
ולומר לבורא משהו בסגנון" :השם יתברך ,אבא יקר ,הלכתי בדרך לא טובה,
ועשיתי הרבה עבירות שאני מצטער עליהן ,בבקשה תסלח לי ותעזור לי להתקרב
אליך וללכת בדרכיך".
כמובן שכל אחד יכול להרחיב על פי מצבו ולפי החוויות האישיות שהוא עצמו
עובר .להתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא .לבקש ממנו מחילה ולנסות לעשות
תשובה .כאשר נכנסים בצורה כזו ליום הדין ,זה כמו ללכת לבית המשפט כאשר
כבר דיברנו עם השופט לפני כן ,והסתדרנו אתו עוד לפני שהמשפט התחיל.
בצורה כזו בוודאי שהשם יתברך יבוא לקראתנו ונוכל לצאת זכאים.
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לאחר שהסתדרנו עם הבורא ודיברנו אתו ,קיבלנו עלינו קבלות טובות
והחלטנו להתקרב אליו ,חשוב לזכור שראש השנה הוא בכל זאת גם יום טוב
וראוי לשמוח בו .הסיבה לכך היא משום שאנו בטוחים שנצא זכאים בדין .אנו
סומכים על השם יתברך שיעזור לנו בחסדיו המרובים.
לא בזכות עצמנו ולא בזכות המצוות או המעשים הטובים שעשינו .מצד הדין
לא היינו יכולים להתקיים בעולם אפילו שניה נוספת .אך בזכות הרחמים
העצומים של הקדוש ברוך הוא ,שמקבל את תפילות עמו ישראל באהבה .שמברך
אותנו ורוצה שנצא זכאים ,כמו אב שאוהב את בנו .שעושה איתנו חסד ורוצה
שנשוב אליו.
אנחנו מהרהרים בלבנו תשובה והקדוש ברוך הוא מוחק לנו עוונות .אנחנו
מתפללים ומבקשים והקדוש ברוך הוא בורא עולמות כדי להוריד לנו את
מבוקשנו .אנחנו תוקעים בצד הצר של השופר והקול הולך ומתרחב לצד הרחב
ויוצא החוצה לפרוץ רקיעים .במעשים קטנטנים שאנו עושים כאן למטה ,אנו
משנים עולמות שלמים למעלה .אם אכן השקענו טיפ טיפה מאמץ והסתדרנו עם
הקדוש ברוך הוא ,זהו בהחלט יום חג שראוי לשמוח בו.
הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה יפהפייה ,איתה אנו יכולים לשנות עולמות
ולברוא מציאויות חדשות .המתנה הזו נקראת תשובה .אם רק נרצה לשוב אליו,
הוא בוודאי יקבל אותנו וייתן לנו את כל השפע שאנו צריכים לשנה טובה
ומתוקה.

להתחיל ברגל ימין
ראש השנה זהו יום גורלי במיוחד שקובע מה יהיה איתנו במשך כל השנה .יום
של דין בו ספרי חיים ומתים נפתחים .יום שבו נגזרים הדינים ונכתבים הגורלות
של כל אחד ואחת .במבט ראשון זה נראה כמו היום העצום ביותר בשנה.
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אבל מצד שני ,עשרה ימים לאחר מכן ישנו יום הכיפורים בו עדין אפשר לשנות
ולתקן ורק אז נחתם הדין .ואז מגיע גם יום הושענא רבא שאז זהו הזמן של
החיתום הסופי בהחלט שבו נמסרים הפתקים .ולאחר כמה חודשים יש גם את
זאת חנוכה שמסמל בחסידות את החיתום הסופי לגמרי בצורה מוחלטת וסופית
בהחלט.
כל זה מעלה תהיות ,שאם גם ככה יש לנו כל כך הרבה תחנות חיתום בדרך ,אז
לכאורה בשביל מה בכלל להתאמץ בראש השנה? הרי בכל זמן שמגיע כולם
אומרים שזהו הזמן החשוב ביותר .אבל במועד הבא אומרים שעכשיו זהו הזמן
החשוב ביותר .אז אם בכל אופן יגיע יום הכיפורים לאחר מכן,
בשביל מה להתאמץ בראש השנה?
ידוע שהכול הולך אחר החיתום וזה מה שבאמת קובע .אז גם
אם חס ושלום גזר הדין יהיה גרוע ביותר ,נוכל לתקן את הכל
ביום הכיפורים .ואם לא ,אז עדין יש זמן לפחות עד הושענא
רבא.
גם אם נתאמץ ממש בראש השנה וניכתב לשנה מוצלחת
ומושלמת ,עדיין אם לא נתאמץ ביום הכיפורים אנו עלולים לאבד הכל .אז למה
בכלל להתאמץ בראש השנה? למה לא לוותר מראש ולשמור את הכוח והמאמץ
ליום הכיפורים שיגיע לאחר מכן?
ראשית כל ,צריך לציין שהשאלה הזו מכילה עוקץ בתוכה .שהרי אם אדם
באמת חושב בצורה כזו ,שיפרוק מעצמו עול שמיים ורק לאחר מכן יעשה תשובה,
זה לבדו מוכיח שהתשובה שלו אינה אמתית .הרי אם אדם באמת מתכוון לעשות
תשובה ,הוא ירצה להתקרב להשם בכל מחיר בלי לחשוב איך יצליח להתחמק.
לצורך המחשה ,תארו לכם שאדם כלשהו מנסה לעשות חישובים איך להכות
את חברו כשהוא מראש כבר מתכנן שיומיים לאחר מכן הוא יבקש סליחה .הרי
כל זה מראה שהסליחה שהוא מבקש לא אמתית כלל .אם הוא כבר תכנן לבקש
סליחה עוד לפני שעשה את המעשה ,זה אומר שידע את ההשלכות של הדבר

442

מהפרשה לחיינו | ראש השנה  -להתחיל ברגל ימין

ובכל זאת בחר לעשות אותו ,ולאחר מכן הוא רק מבקש סליחה כי כך תכנן מראש
ולא משום שבאמת עשה תשובה.
לכן האומר אחטא ואשוב אין מספקים בידו לעשות תשובה .כי אם מראש הוא
יודע שהוא יחטא ואז יעשה תשובה ,אז זה אומר שהוא רוצה את החטא ,שמח בו
ולא מצטער עליו כלל .התשובה לא אמתית ולא נובעת מחרטה.
אבל עם זאת ,השאלה הזו עוברת בראש לכולנו .הרי אפשר לא לעשות
עבירות ,אבל מצד שני גם לא להתאמץ יותר מדי .סתם להעביר את עשרת ימי
תשובה עד יום הכיפורים ,לחסוך כוחות נפש ואז באמת להתאמץ בכל הכוח ביום
הכיפורים וכך ביום אחד לתקן את הכל ולקבוע לעצמנו שנה מצוינת .אז בשביל
מה בכל זאת צריך להתאמץ בראש השנה?
אלא שצריך לדעת שאי אפשר לקפוץ דרגות במהירות גבוהה כל כך .כל החיים
שלנו הם תהליך והיום שעובר מוליד את היום הבא בהתאם לבחירות שלנו
ולפעולות שאנו עושים .מצווה גוררת מצווה ,עבירה גוררת עבירה וההתפתחות
שלנו היא הדרגתית.
אדם שאתמול היה שקוע בים של עבירות ותאוות לא יכול מחר להפוך להיות
גדול הדור .אבל הוא כן יכול להפוך להיות אדם מתון יותר שעושה פחות עבירות.
אם יבחר בזה ,אז לאחר מכן הוא יוכל לבחור להפסיק עם העבירות לגמרי
ולהתחיל לקיים מעט מצוות ,לאחר מכן יוכל לבחור להוסיף עוד מצוות ,וכך
יוסיף עוד מצוות וילמד עוד תורה עד שיוכל להגיע למקומות גבוהים ביותר .אם
ימשיך את העליה הרוחנית שלו בהתמדה ושקדנות ,אז בהמשך הדרך בהחלט
יוכל להפוך להיות גדול הדור ממש ,למרות שלפני כן זה היה רק חלום בדיוני.
ביום אחד זה לא יכול לקרות ,אבל עם סבלנות והתמדה זה אפשרי.
הדבר דומה למסע ארוך ,שכל נקודה בו מובילה לנקודה שנמצאת לאחר מכן.
אם לא יגיע לנקודה הראשונה ,גם לא יוכל להגיע לנקודות הבאות אחריה .כי אי
אפשר ברגע אחד להגיע לסוף המסע .אם למשל דרוש שבוע למסע ,אז אי אפשר
לחכות לרגע האחרון ואז בשתי דקות לעשות את כל המסע.
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כך במסע של החיים ,כל נקודה מובילה לנקודה הבאה אחריה .שתחילה
מתקדמים לנקודה הקרובה אלינו ,ואז מתקדמים ממנה לנקודה הבאה וכן הלאה.
כל מצווה מקדמת אותנו וכל עבירה מושכת אותנו לאחור .וכך לאט לאט אנחנו
מתקדמים עד שיכולים להגיע למחוזות רחוקים שכלל לא הכרנו קודם לכן.
התפיסה של האדם משתנה בכל רגע .הדעת מתרחבת .כל אדם יכול להסתכל
על חייו לפני שנה ,שנתיים ,עשר שנים וכדומה ,ולראות את ההבדלים .איך
הרצונות השתנו ,איך תפיסת החיים השתנתה וכו’ .זה לא רק משהו טכני ,שיש
בידינו עוד מצוות או ח"ו עוד עבירות ,אלא שהגענו למקום אחר ממש.
אם אדם מחכה כל השנה שביום הכיפורים הוא יוכל להתחבר להשם ,אז
כנראה שהוא ימצא את עצמו מתקשה להתחבר .אדם לא יכול להתנתק לגמרי
מכל מה שעשה לפני רגע .המחשבות מציפות אותו והרגש מותאם להרגלים שלו.
הוא לא יכול ללחוץ על כפתור שפתאום יגרום לו להתרגש מתפילה מעומק הלב.
אז הוא יפתח את הסידור ביום הכיפורים ויתחיל להתנועע כמו כולם מסביבו,
אבל מבפנים הוא יחשוב על משחק הכדורגל מאתמול או על הסטייק שהוא רוצה
לצאת הצום .כי זה מה שמרכיב את העולם שלו כעת .הוא לא ירגיש מה שמרגיש
אדם ירא שמיים שבמשך ארבעים יום התכונן ליום הכיפורים .הוא לא יכול
להתרגש ממש ולהשתוקק לאלוקות מתוך דבקות אדירה ,כי הוא עוד לא התחיל
את המסע .עדיין לא הגיע לתחנה הראשונה.
כדי להתחבר באמת מוכרחים לעשות הכנות לפני כן .צריך לקחת זמן
להתחבר לדברים ולעשות עליה רוחנית בהדרגה .לכן נתנו לנו תחנות בדרך ,יש
את ימי הסליחות ,את עשרת ימי תשובה ,את ראש השנה וכו׳ .מתחילים להתארגן
הרבה לפני כן כדי להגיע מוכנים.
ראש השנה זו מתנה נפלאה מהשם יתברך .זהו יום מיוחד בו אפשר להתחיל
דף חדש ולמחוק את הדברים הלא טובים מהעבר .הקדוש ברוך הוא דן את כל
העולם וכעת זו ההזדמנות שלנו להראות לו שאנחנו אנשים שונים ,או לפחות
שאנו חפצים להשתנות .עם מאמץ קטן אפשר להתחיל את הכל ברגל ימין ,ומכאן
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נוכל להתקדם עוד ועוד כך שנגיע מוכנים לחיתום הסופי.
ראש השנה כבר קובע את הכל .הדין נכתב ,הגזירות מוכנות והכל כבר נקבע
לכל השנה .נכון שאמנם אפשר עדין לשנות ,אבל צריך הרבה יותר להתאמץ כדי
לשנות לאחר מכן .זה לא אותו דבר לנסות להכריע את הדין לטובתנו כאשר כל
הראיות והעדויות כבר באות לטובתנו ,או לחלופין לנסות להכריע את הדין
לטובתו כאשר כל הראיות והעדויות הן לרעתנו .לאחר שכבר התקבלה החלטה
וכל הדיינים משוכנעים ,יהיה קשה מאוד לשנות משהו בחמש הדקות האחרונות
שלפני ההכרעה.
תארו לכם שאדם שחונה במקום שאסור לחנות מקבל דו״ח והוא רוצה לנסות
לבטל אותו .אם הוא שם לב שהשוטר רוצה לתת לו את הדו״ח ,הוא יכול מיד
לפנות אליו ולדבר אל לבו כדי שירחם עליו .אבל אם הוא כבר התחיל לכתוב את
הדו״ח ,אז יהיה הרבה יותר קשה לשכנע אותו לבטל אותו .למרות שזה עדין
אפשרי ,אבל זה מסובך יותר.
לאחר שאותו אדם כבר קיבל את הדו״ח זה עדין לא אבוד ,שהרי הוא יכול
לערער ולכתוב בקשה לביטול הדו״ח או בקשה להישפט ,אבל ברור שזה כבר
תהליך יותר בעייתי ומייגע שמצריך מאמץ רב יותר .ואם כבר עברו כמה חודשים
מאז שקיבל את הדו״ח ,אז כעת הסיכויים שלו לביטול הדו״ח יורדים עוד יותר,
אלא אם כן יש לו קשרים ממש טובים .הכל תלוי מתי האדם מתעורר.
אבל מעבר לכל האפשרויות האלו ,ישנה אפשרות נוספת שהיא הטובה מכולן.
תארו לכם שאותו אדם היה מתעורר לפני שהשוטר בכלל הגיע לשם .אם אותו
אדם היה יודע שאסור לחנות באותו מקום ופוקח את עיניו ורואה שהשוטר נמצא
בסביבה ,הוא יכול היה להזיז את הרכב שלו וכך להימנע בכלל מכל הסיפור הזה
כמעט בלי מאמץ .ככל שהאדם מתעורר מוקדם יותר וככל שהוא מגיע מוכן יותר,
כך יהיה לו קל יותר והוא יוכל להשיג יותר.
להבדיל בין הקודש ובין החול ,ראש השנה זה היום בו הכל מתחיל .שם אפשר
לשנות את הכל .רק צריך לחשב את המעשים ולנסות לעשות השתדלות להתקרב
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להשם יתברך בכל צעד .זה היום בו אפשר להתעלם מכל מה שהיה בשנים
הקודמות ואפשר לפתוח דף חדש ונקי.
אמנם החיתום הוא ביום הכיפורים ,אבל אז חותמים על מה שכבר נכתב בראש
השנה .זה כמו לקבוע אם לאשר את פסק הדין או לא .כמו להחליט כיצד להוציא
את הדין לפועל .אמנם במאמץ מתאים ותשובה מהלב אפשר לקרוע את גזר הדין,
אבל אילו מראש גזר הדין היה טוב יותר ,אז היינו יכולים להשיג הרבה יותר.
הדבר דומה לאדם שמערער על פסק דין מסוים שהתקבל .אז אפשר לדון בזה
ואפשר קצת לשנות אותו ,אבל לא ישנו את גזר הדין מהיסוד .למשל ,אותו נהג
שחנה במקום אסור יכול לערער ואז לקבל הנחה בתשלום הדו"ח ,או שאולי
לאחר מאמץ רב יסכימו אפילו לוותר לו על הדו"ח .אבל בוודאי שלא יגידו לו
שבעקבות החניה האסורה החליטו לקנות לו במתנה רכב חדש או לזכות את
חשבונו בסכום כסף גדול .בדיון נוסף אולי אפשר להקל לו בעונש ,אבל הוא לא
יעבור מחייב לזכאי .הרי המשפט עצמו כבר נעשה בראש השנה.
לא מצוי שבית המשפט העליון ישנה את פסק הדין מאדם שיצא אשם לאדם
שצריך לתת לו פרס .אפשר לוותר לו קצת או להמתיק את העונש ,אבל לא ישנו
את כל פסק הדין מהשורש .אם אדם יצא חייב בבית דין ונתנו לו גזר דין של
עשרים שנה בכלא ,אז הוא יכול לערער ולקבל חמש עשרה שנה במקום .עם
קשרים ממש טובים הוא יכול לקבל מהנשיא חנינה .אבל אף אחד לא יגיד לו
פתאום שהחליטו שהוא זכאי וגם מגיע לו פיצויים של מיליון שקלים.
בראש השנה פסק הדין כבר נקבע ונכתב .לאחר מכן אפשר לערער ולשנות,
אבל אז הרבה יותר קשה לשנות והשינוי לא יהיה גדול כל כך כמו שנוכל לעשות
לפני שניתן גזר הדין.
לאחר שנקבעה גזירה לא טובה חס ושלום ,עדין אפשר לשנות אותה .אפשר
להתפלל מעומק הלב ,לעשות תעניות ,לקבל קבלות ובעיקר לעשות תשובה ,וכל
זה יוכל להועיל לבטל את הגזירה .אבל בראש השנה אנחנו במצב הטוב ביותר
עוד לפני שהגזירה נגזרה בכלל.
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בראש השנה אפשר בקלות יחסית ובמעט מאמץ להביא שפע עצום וברכה
גדולה לחיינו .אם כבר מההתחלה הגזירות יהיו טובות ,אז לאחר מכן בימי
החיתום נוכל לשבח אותן יותר ולהעצים את השפע .במקום לקבל עונש כבד
ולהתחנן ביום כיפור שימתיקו לנו אותו ,נוכל לקבל פרס .בראש השנה אפשר לא
רק לבטל את הדברים השליליים בקלות ,אלא גם להביא לחיינו שפע של דברים
חיוביים.
בראש השנה אנו קובעים לעצמנו נקודת פתיחה שממנה נוכל להתעלות עוד
ועוד .אם אדם מתחיל חס ושלום ברגל שמאל בראש השנה ,אז לאחר מכן הוא
צריך להיות עסוק בביטול כל הדינים הקשים מאותה נקודה בה דנו אותו .אבל אם
התחלנו ברגל ימין בראש השנה ,אז כבר מההתחלה פסק הדין הוא טוב וכעת
נוכל להמשיך להתעלות ולהרחיב את השפע שנקבל בעזרת השם יתברך.
ראש השנה זו מתנה נפלאה שקיבלנו שמוחקת את הכל ומשאירה לנו דף לבן
ונקי שתלוי בנו במה שנמלא בתוכו .אנו מוכרחים להתחיל ברגל ימין כדי לשנות
את כל השנה כולה לטובה יותר .בראש השנה נתאמץ יותר מהרגיל ונתעלה על
עצמנו .ניקח על עצמנו קבלות טובות ,נקדיש זמן ללימוד תורה ,נתפלל מעומק
הלב בכל רגע פנוי ,נדבר עם השם יתברך ונבקש ממנו לקרב אותנו אליו ולגזור
עלינו גזרות טובות.
נקפיד על קיום מצוות שונות כדי להרבות זכויות ונימנע מעבירות שעלולות
לקלקל לנו את כל השנה ולהביא חס ושלום דינים קשים .נשתדל לדבר דברים
טובים ולחשוב דברים טובים ,נתחשב בזולת ונשתדל לא לכעוס כלל ,ננסה לקבל
עוצמות רוחניות ובעיקר ננסה בכל רגע פנוי להתחבר להשם יתברך .השם יזכה
את כולנו לשנה טובה ומבורכת של שפע עצום ברוחניות ובגשמיות.
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הדינים מגיעים ממקור הרחמים
ראש השנה זהו זמן יוצא דופן .מצד אחד זהו יום טוב של שמחה ,אך מצד שני
זהו יום הדין בו כל באי עולם עומדים להישפט לפני מלך מלכי המלכים .מצד
אחד צריך לשמוח ,אסור לבכות וגם לא אומרים תחנון ,אך מצד שני התפילות
של היום הזה קורעות את הלב ,יחד עם תקיעת השופר שמרטיטה את הנפש.
ישנה אפילו מחלוקת אם צריך להרבות באכילה ושתייה כמו ביום טוב או שצריך
להתענות כראוי למי שעומד לדין .אבל המעניין הוא שדווקא כל החילוקים
והסתירות האלו ,הם שמביאים לנו את ההשקפה הנכונה לחיים שלנו.
תחילה צריך לשאול ,כיצד יתכן שאפשר בכלל לשמוח ביום הדין בו נכתבים
גזרי דין של כל באי עולם לשנה החדשה? הרי זהו זמן מתוח של דין .מי לחיים ומי
חס ושלום למוות .מי להעשיר ומי חס ושלום להפוך לעני .מי להצליח ומי חס
ושלום להיכשל .כמה חשוב להתפלל ולהתחנן לקדוש ברוך הוא
ביום הזה ,כמה חשוב לקבל על עצמנו קבלות טובות ,כמה חשוב
לעשות תשובה.
אז כיצד יתכן שביום הכי רציני בכל השנה ,בו כולנו נעמדים מול
המלך השופט העליון ביותר שיגזור את דיננו ,אנו שמחים וצוהלים,
אוכלים בשר ושותים יין ,לא אומרים תחנון ,לא בוכים ,עורכים סעודות וחוגגים?
אלא שבאמת הדברים כלל לא סותרים זה את זה .ישנן כמה דרכים לעבוד את
השם יתברך ,ולכל עת בשנה יש את הסגולות המיוחדות שלה .סוכות זה זמן של
שמחה ,יום הכיפורים הוא זמן של בכי ותחנונים ,בפורים אפשר מעט להשתטות
וכך בכל זמן בשנה יש את המאפיינים המיוחדים שלו שדרכם אפשר לעבוד את
השם.
ראש השנה זהו זמן מיוחד בו באמת חשוב להתפלל ,לבקש ,להתחנן ולהיות
רציניים לגמרי ,אך כל זה צריך להיות מתוך ביטחון ,אמונה ושמחה פנימית .אנו
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פותחים את השנה עם סימנים טובים ,שישפיעו על הפנימיות שלנו ויחדירו לנו
אמונה של תקווה .ידוע הכלל שאם חושבים טוב ,אז יהיה טוב .כך אנו רוצים
לפתוח את השנה באכילת דברים מתוקים ,בשמחה ,בעריכת סעודות ,וכל זה
מתוך אמונה שלמה שהשם יתברך ישמע לקול תפילתנו ותחנונינו ויכתוב אותנו
לחיים טובים ולשלום.
צריך לזכור שזוהי לא תחילת הדרך ,את ההכנות המקדימות לראש השנה
עושים כבר מראש חודש אלול ,כל אחד לפי מנהגו .סליחות ,תקיעות שופר,
אמירת מזמורי תהלים ובעיקר חשבון נפש ועשיית תשובה .במשך חודש שלם אנו
עושים עבודת הכנה פנימית ליום המיוחד הזה ,ואז כשהוא מגיע ,אנו מציגים את
ביטחוננו בקדוש ברוך הוא שיכתוב אותנו לחיים טובים ,לא משום שזה מגיע לנו,
אלא משום שהשם יתברך הוא אבא שלנו שאוהב אותנו ואנו יודעים שיקבל את
הבקשות שלנו.
כאשר מישהו רוצה לעבור ראיון כלשהו אצל אדם חשוב ביותר ,אז הוא מתחיל
להתכונן זמן רב לפני כן ומייגע את עצמו ,אבל אז כשמגיע היום הקובע ,הוא
מתלבש יפה ,מרגיע את עצמו ,מחייך והולך בשמחה .ואדרבה ,אם אותו אדם
יהיה מתוח ויחשוב בצורה שלילית ,הוא יפחית את סיכוייו להצליח.
ברגע האמת ,האדם צריך להיות בטוח בעצמו ,לחשוב בצורה חיובית,
להתמקד בצדדים הטובים ,להיות בשמחה עם חיוך על הפנים .כעת זה לא זמן
לבכי ומחשבות שליליות.
כמובן שגם מי שלא עלה בידו לעשות את ההכנות הנדרשות עדיין יכול לתקן,
תמיד אפשר לעשות תשובה כאשר הרצון הוא כנה ואמתי .כך אנו מגיעים לראש
השנה שמחים ובטוחים באבא היקר שאוהב אותנו ורוצה בטובתנו .אנו ממליכים
את הקדוש ברוך הוא עלינו ויודעים שהוא יעשה את הכל לטובה .כשאנו
מתחילים בצעד מסוים ,חשוב להתחיל בצורה טובה עם הרגשה טובה .תפילה
מתוך שמחה ואמונה מתקבלת הרבה יותר טוב מתפילה מתוך עצבות וייאוש .וזה
יביא לנו סימן טוב לכל השנה בע"ה.
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כל זה כמובן לא סותר את כובד הראש של היום הזה ,שהרי בוודאי שלא נעביר
אותו בטיולים או בהוללות .גם לא ראוי לישון בימי ראש השנה (בלילה מותר
כמובן ,אבל ביום לא כדאי) ,שהרי זה דומה לאדם שהולך לישון באמצע בית הדין
מול השופט שפוסק את גזר דינו ,וזה בוודאי מראה זלזול עצום.
מצד שני גם אין טעם להחזיק עצמנו ערים כדי לשחק משחקי חברה או להעביר
את הזמן ,כי זה לא שונה הרבה מהזלזול של הליכה לישון .את ראש השנה צריך
לנצל היטב ,כל דקה חשובה .תארו לכם שהיומיים האלו קובעים את כל השנה
הקרובה שתבוא עלינו לטובה .כל שניה נוספת של תפילה או לימוד תורה יכולה
להציל אותנו מהרבה עגמת נפש וייסורים שיתבטלו מעלינו.
תחשבו על הייסורים והחוויות הלא נעימות של השנה החולפת ,תארו לכם
שעם מעט מאמץ נוסף בראש השנה הקודם אפשר היה למנוע את זה .אולי חמש
דקות של תפילה נוספת בראש השנה הייתה יכולה למנוע שבוע שלם שהילד היה
חולה .אז האם לא שווה לעשות את המאמץ הזה כעת כדי למנוע מי יודע אילו
גזירות לשנה הבאה עלינו לטובה?
בראש השנה חשוב ללמוד ,לקרוא תהלים ,כל אחד לפי יכולתו ומעלתו.
החשוב מכל הוא להתפלל ,על החיים שלנו ,על הילדים ,על המשפחה ,על
הפרנסה ,על רפואה ,על הצלחה ,על ביטחון עם ישראל ועל כל הישועות שאנו
וסביבתנו צריכים .ובעיקר אפשר להתפלל על התשובה ,לבקש שהשם יתברך
יפתח לנו פתח ויעזור לנו להתקרב אליו ,כי זה כלל לא מובן מאליו .הכל נקבע
כעת ובידיים שלנו לשנות את כל הגזירות לטובה.
אלא שצריך לדעת שכל עניין הסתירה והניגודיות בין השמחה לכובד הראש זה
לא רק דרך ההנהגה לגבי ראש השנה ,אלא שזו הדרך בה כל יהודי צריך לחיות
את כל חייו .זה נקרא "יראת שמיים" ,וזה מייצג את הניגודיות הגדולה שמביאה
את המקום הטוב ביותר להיות בו.
שמצד אחד אדם צריך לפחד תמיד ,לפחד מעבירות ,לפחד מסטייה מהמסלול,
אבל מצד שני עליו להגיע למקום השמחה הגדול ביותר שאף אחד לא יכול להגיע
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אליו בלעדי אותה יראה .שדווקא אותה יראה שנותנת את הדין ,את הצמצום ,את
הגבולות ,דווקא היא שמביאה אותנו להידבק באינסוף ולקבל שפע אינסופי.
אנשים חושבים שהם יכולים להיות חופשיים ומאושרים ,אבל האמת היא שאם
האדם חופשי לגמרי ,אז הוא לא יכול להיות מאושר .כי החופש הגשמי מונע את
האושר ,שהרי האושר הוא רוחני .לכן דווקא ההגבלות מביאות את החופש
האמתי ,שהוא החופש הרוחני ,שזה מה שמביא לאושר באמת.
ואפשר לראות את זה בחוש ,שאדם חופשי מעבודה יהיה בטלן חסר כסף .אדם
חופשי מטרדות של משפחה יהיה אומלל ובודד .אדם חופשי מגבולות לא יידע
איפה למצוא את עצמו .אדם צריך מסגרת שתאתגר אותו ותוציא ממנו את המרב.
אדם צריך לקבל עליו עול כדי להגיע לתוצאות טובות ולהתקדמות בחיים.
המקומות שבהם אנו מגיעים לרגעי האושר הגדולים נובעים מתוך ההגבלות
שהטלנו על עצמנו.
אילו היינו נותנים למשל חופש לילדים לעשות כרצונם ,הם היו מסכנים
שגדלים ללא חינוך וללא ערכים ומגיעים לדברים האיומים ביותר .אילו היינו
עושים מה שבא לנו באותו רגע מבלי לרסן את עצמנו ובלי לחשוב על ההשלכות
מתוך מתן גבולות ,היינו מגיעים למקומות הגרועים ביותר .היינו שונאים את
עצמנו ולא יודעים איך להתקדם.
אנשים מגבילים את עצמם בדברים רבים כדי להגיע לאושר .הם מגבילים את
הזמן החופשי כדי לעשות דברים מועילים לטווח הרחוק .מגבילים את הבטלה כדי
להתקדם לעבר המטרה שהציבו לעצמם .מגבילים את האכילה כדי להיות
בריאים ,רזים ויפים יותר .מגבילים את הדברים המטורפים שעוברים להם בראש
כדי לשמור על יחסים תקינים עם הסביבה שלהם .וכך מגבילים עצמם בתחומים
רבים ,מתוך הבנה שכדי להגיע לתוצאות ,צריך להתאמץ.
דווקא אותו עול הוא שמביא לנו את השקט והביטחון .דווקא כאשר יש יראת
שמיים ,אז מבינים שאנחנו הילדים של השם יתברך ואז אפשר להתחיל להיות
מאושרים באמת .לכן היראה אמנם עלולה להיתפס אצלנו כדבר שלילי ,אבל
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כאשר מכוונים את הדברים למקומות הנכונים ,זהו דבר נעלה.
בימי הסליחות שלפני ראש השנה אנו מכריזים בקול "השם הוא האלוקים".
לאחר ראש השנה אנו מזכירים את זה בתפילה בכל יום עד יום הכיפורים .וצריך
להבין מה המשמעות של המשפט הזה ,שהרי לכאורה "השם" ו"אלוקים" נשמעים
כשמות נרדפים לקדוש ברוך הוא .להבדיל ,זה כמו לומר "הירח הוא הלבנה" או
"הבלטות הם הרצפה" .כולם כבר יודעים את זה ,אז למה בעצם אנחנו צריכים
לומר את זה? מה אנחנו מחדשים באמירה הזו?
אלא שידוע שלשמות השונים של הקדוש ברוך הוא יש משמעות שונה .אף אחד
מאיתנו לא יכול לתפוס את מציאות השם יתברך כפי שהוא באמת ,אז השמות
והכינויים שלו נותנים לנו מושג כלשהו בהנהגה ובצורת ההתגלות שלו אלינו
כאן.
כאשר אנו מציינים את שם השם (שם הויה ברוך הוא) ,אנו מתכוונים להנהגת
הרחמים של הקדוש ברוך הוא .כאשר אנו מציינים את שם אלוקים ,אנו מתכוונים
לתקיפות ודין .בכל פעם שנדרשים תקיפות ,עוצמה ,דין ,צמצום וכו' ,השימוש
הוא בשם אלוקים .כמו למשל בתחילת ספר בראשית בבריאת העולם נאמר כמה
פעמים "ויאמר אלוקים" שהרי נדרשים צמצומים וגבולות והרבה תקיפות כדי
לברוא את העולם .לעומת זאת במקרים של רחמים כמו למשל ביג' מידות של
רחמים מוזכר שם הויה ברוך הוא.
מכאן המשפט הזה מקבל משמעות שונה לגמרי .כשאנו אומרים "השם הוא
האלוקים" זה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא שמתנהג איתנו במידת הרחמים
הוא אותו הקדוש ברוך הוא שמתנהג איתנו במידת הדין .הכל אחד.
לפעמים אנו שקועים בתוך החיים שלנו ונתקלים במצבים בהם דברים לא
מסתדרים לנו .אנו מרגישים דינים מרחפים מעל ראשנו וחושבים שהנהגת העולם
היא חס ושלום אכזרית .הרבה שאלות נובעות מתוך המקום הזה" ,למה השם לא
עוזר לי?"" ,איפה אלוקים היה בשואה?"" ,איך הוא נותן למלאך המוות
לשלוט?"" ,למה הוא לא עוצר את היצר הרע?" וכו'.
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צריך להבין שזוהי אחת ההנהגות בהן הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם .זה
לא שסתם כך במקרה יצא שיש רע ואז אנו שואלים מדוע הקדוש ברוך הוא לא
עוצר את הרע הזה .הקדוש ברוך הוא לא צריך "להילחם" ברע ,שהרי הוא כל
יכול ואין פה בכלל מלחמה ,שאם הוא רוצה בכך הוא מעלים את הרע ומבטל את
קיומו ללא קושי ובלי שום מלחמה.
אלא שצריך להבין שהקדוש ברוך הוא בעצמו ברא את כל העולם ,וכחלק מזה
הוא ברא גם את הרע .ויש לזה עניין גדול לתועלתנו .קשה לנו לראות ולהבין את
זה מתוך המקום המצומצם שלנו ,אבל גם הרע הוא בעצם טוב .גם הרע הוא נברא
של הקדוש ברוך הוא וזה רצונו .אין שום דבר מקרי ואין לשום דבר כוח אם השם
יתברך לא רוצה לתת לו כוח.
הוא ברא את הרע ,אך לא בשביל שיהיה לו קיום ממשי מצד עצמו ,אלא כדי
שנשתמש בו כדי להתעלות ולהתחזק ולהתקדם לכיוון התכלית שלנו .כמו שאבא
לפעמים עוצר את השפע ומביא דינים על הבן שלו מתוך האהבה שלו כדי לחנך
ולקדם את בנו .הכל בעצם בא לטובתנו ,גם הדינים מגיעים ממקור של רחמים.
ואת כל זה אנחנו מזכירים בכל יום בקריאת "שמע ישראל" .אנו אומרים "השם
אלוקינו השם אחד" .השם יתברך הוא אלוקינו .אותו קדוש ברוך הוא שמנהיג את
העולם במידת הרחמים ,הוא אותו אחד שמנהיג אותו במידת הדין .וכל הניגודים
האלו יוצאים מהשם אחד .כמו אבא טוב שלפעמים נותן סוכריה ולפעמים מעניש,
הכל בשביל הבן שלו ולטובתו .לפעמים הוא נוהג ברחמים ולפעמים בדין ,אבל
באמת הכל נובע מתוך רחמים .גם הדינים מגיעים ממקור של רחמים וגם הם
נועדו בשבילנו ולטובתנו.
כאשר אנו מבינים שקיימת הנהגה של דין בעולם וקיימת הנהגה שונה של
רחמים ,אנו עלולים לחשוב שחס ושלום ישנם כמה גורמים השולטים עלינו .ישנו
למשל יצר הטוב וישנו יצר הרע ,ישנה מידת הרחמים וישנה מידת הדין ,יש
מלאכים טובים ויש מלאכי חבלה .אז אפשר לחשוב שכביכול ישנן חס ושלום שתי
רשויות לעולם .לכן ישנו הכרח להשלים את התמונה ולהכריז שהכול אחד.
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וזהו "השם הוא האלוקים" .אם נשאל את עצמנו מי זה אלוקים שמביא עלינו
דינים קשים כל כך? התשובה היא "השם הוא האלוקים" .הקדוש ברוך הוא
שמנהיג את העולם במידת הרחמים ,הוא אותו אחד שמתלבש בהנהגה של מידת
הדין לטובתנו.
כך בנוי ראש השנה .יום דין מצד אחד ,אך יום חג ושמחה עם קידוש וסעודה
מהצד השני .יום של צמצום ,אבל עם הרבה הרחבה .יום של גזרות ,אך של
בקשות לקבלת שפע .יום שנראה כריחוק ,שעומדים למשפט מול המלך ,אך זהו
יום שאנו קרובים ביותר ,שאנו כבנים לפניו.
וכך גם צריכים להיות כל החיים שלנו ,צריכה להיות בתוכנו יראת שמיים ,אך
עם זאת אהבת השם .זוהי הדרך הנכונה לעבוד בה את השם יתברך .חשוב להיות
בשמחה בכל רגע ,ליהנות ולא לתת לצער להשתלט עלינו ,אך עם זאת אנו
מוכרחים להיות רציניים כדי להתקדם בחיים שהרי הליצנות וההוללות מביאים
את האדם לשאול תחתית.
בכל יום אנו צריכים לחשוב על יום הדין הגדול שעתיד לבוא ביראה ,שהרי לא
לחינם באנו לעולם וישנה מטרה אותה אנו צריכים להספיק להשיג .אך יחד עם
זאת העצבות ,הכעס והפחד הם דברים מזיקים שיקפיאו אותנו ולא יאפשרו לנו
להתקדם לשום מקום ולכן אנו מוכרחים לנטרל אותם על ידי שמחה ,ביטחון,
אמונה ואהבה.
אי אפשר רק לאהוב ,מי שאוהב ללא גבולות מזיק לעצמו ולאדם שהוא אוהב.
האהבה האמתית מגיעה לאחר צמצום ומתוך עבודה והשקעה .אם נאכל רק
שוקולד במשך שבוע אנו נשנא את זה ונקיא את זה .כדי לאהוב צריך לשלב גם
צמצומים וגבולות .אם נגביל את עצמנו למעט שוקולד רק בשבת ,אז נשמור על
הנאה אמתית מהדבר .רק כך נוכל באמת להעריך וליהנות מהדבר.
אנשים לא אוהבים את מושג היראה וחושבים שצריך רק אהבה .אבל אהבה
ללא יראה לא יכולה להתקיים .אדם ללא יראה הוא חסר גבולות .אם דברים לא
יסתדרו לו ,הוא לא יעשה אותם גם אם הם חשובים מאוד .כל מה שלא נשמע לו
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טוב וכל מה שהוא לא אוהב יישאר בחוץ .מוכרחים להכניס גם יראה שתאזן
אותנו ותכניס אותנו למצב של גבולות שיוכלו לבנות אותנו כך שנוכל לצמוח.
לכן קל ויפה לומר שצריך לעבוד את השם רק באהבה ,אך במציאות אנו מוכרחים
לשלב בין האהבה והיראה ,אחרת אנו משקרים לעצמנו.
ואפשר לראות את זה בחוש .שאנשים שקיבלו על עצמם יראת שמיים ,עם הזמן
הפכו לדבוקים בקדוש ברוך הוא והגיעו גם לאהבה אמתית .אבל אנשים שרצו
לחזור בתשובה רק מאהבה ,בלי להכניס פחד ויראה ,ממילא לא הצליחו
להתקדם לשום מקום .אותם אנשים נשארו כפי שהיו וממשיכים לעשות את כל
העבירות שבעולם .הם שקועים בעולם חומרי ולא מרגישים שום קרבה אמתית
להשם יתברך .כשאין יראה ,אז ממילא גם לא קיימת אהבה.
וכמו שבני זוג מתחתנים ,וכך מכריחים עצמם להיות שייכים זה לזו ,אז ממילא
מגיעה אהבה .אבל כאשר בני הזוג רוצים להרגיש חופש ,אז כל אחד עושה מה
שמתחשק לו ,ואז כבר לא נשארת אהבה כלל .דווקא אותה מסגרת של נישואין,
שמגבילה אותם ,היא זו שמביאה את האהבה האמתית.
בראש השנה אנו לומדים את ההנהגה הנכונה שצריכה להיות לנו .שמחה
פנימית משולבת עם רצינות וכובד ראש .אהבה עם יראה .חשיבה חיובית עם
מחשבה רצינית .שהרי כל אלו נובעים ממקור אחד ויחיד" :השם הוא האלוקים".
כך גם אנו מייחדים את שמו של הקדוש ברוך הוא כמה פעמים בכל יום
באמירת "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד" ,השם שמנהיג במידת הרחמים
הוא אלוקינו שמנהיג את העולם במידת הדין ,והכל ביחד זה השם אחד מתוך
רחמים גדולים.
כל הדינים מגיעים ישירות ממקור הרחמים ,הכל לתועלתנו ,כי רק לאחר
שחווינו את הרע ,נוכל באמת להעריך ולאהוב את הטוב .שנזכה בע"ה להיכתב
ולהיחתם לשנה טובה ומבורכת ,שנה של אהבה ויראה ,שנת גאולה בבניין בית
המקדש במהרה בימינו אמן.

455

פרשת וילך
מי אשם?
הקדוש ברוך הוא מודיע למשה שהוא עומד למות ,ובפרק לא ,פס' טז'-יח' הוא
מספר לו מה עתיד להתרחש בהמשך הדרך לאחר מותו" .וקם העם הזה וזנה אחרי
אלוהי נכר הארץ… ועזבני והפר את בריתי".
כתגובה למה שיעשה העם ,הקדוש ברוך הוא מספר לו על העונש" :וחרה אפי…
ועזבתים והסתרתי פני מהם… ומצאוהו רעות רבות וצרות" .שכיוון שהעם יעזוב את
דרך השם ויפר את הברית ,יבוא עליו עונש של הסתר פנים.
לאחר מכן הוא מספר מה תהיה תגובת העם לאותו הסתר פנים" :הלא על כי אין
אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה" .יוצא מכאן שהעם מאשים את הקדוש ברוך הוא
בכל הצרות .שכאילו ח"ו הקדוש ברוך הוא לא נמצא בקרבם.
ואז הפסוק ממשיך וחוזר שוב" :ואנכי הסתר אסתיר פני… על כל הרעה אשר
עשה" ,כלומר הסתר הפנים ימשיך .את הסתר הפנים הזה לצערנו אנחנו רואים היום,
אבל אולי בתוך הפסוקים הללו ניתן לנו גם הפתרון ליציאה מהמצב הזה לגילוי
ולאור.
הסיבה להסתר הפנים כבר קיימת ואת הנעשה אין להשיב .לא בוכים על חלב
שנשפך ולא יעזור לנו לחשוב שאם היינו עושים כך וכך אז היום היה לנו טוב .כדי
לצאת מהמצב אנחנו צריכים להתבונן במצב הנוכחי ולראות מה אפשר לעשות כעת
כדי לשפר אותו ולתקן את המשך הדרך.
ובאמת צריך להתבונן בפסוקים הללו .שלכאורה יש כאן חזרה על הדברים .שכבר
נאמר שהקדוש ברוך הוא יסתיר פניו כעונש ,ואז מובא מה תהיה תגובת העם ,ואז שוב
מובא שהקדוש ברוך הוא יסתיר פניו כעונש .ואם כן צריך להבין מדוע צריך לחזור
שוב על כך שיהיה הסתר פנים?

אלא שאם נשים לב ,נוכל לראות שאלו שני עונשים שונים .האחד הוא כתגובה
על כך שזנו ,עזבו והפרו את הברית ,והשני הוא כתגובה למחשבה המתמשכת
ש"אין אלוקי בקרבי" .שכאילו העם בסדר גמור ,וכאילו מאשימים את הקדוש
ברוך הוא שלא נמצא בקרבם.
הקדוש ברוך הוא אומר למשה שלאחר שיבואו הרעות הרבות והצרות ,התגובה
שלנו תהיה להאשים את הקדוש ברוך הוא בכל הצרות שלנו .לכן הפסוק הבא
ממשיך "ואנכי הסתר אסתיר פני".
כי אם אנחנו תולים את כל הרע אצל השם יתברך ,מתחמקים מאחריות ולא
מודים באשמה ,אז אנו רחוקים מהתשובה ומראים שאנו לא מתחרטים כלל ושלא
עשינו שום דבר לא בסדר.
ויוצא שהכול תלוי בזה .שמתוך שאנו מפנים את האשמה כלפי מעלה ,ובטוחים
שאנחנו בסדר גמור ,אז יש הסתר פנים כתגובה לכך .אבל מכאן נבין שאם נשנה
את הגישה שלנו ,נגלה את האלוקות שבקרבנו ,נתחרט על המעשים הרעים,
נעשה תשובה שלמה ונבין שאנחנו אלו שהבאנו על עצמנו את כל הצרות מתוך
החטאים שלנו ,אז אולי נוכל להסיר סוף סוף את אותו הסתר פנים.
מאז ומתמיד זו הייתה הבעיה העיקרית שלנו .קשה לנו להודות בטעויות ואנו
מעדיפים לגלגל את האשמה כדי לחשוב שאנו יוצאים נקיים .אדם הראשון
האשים את האישה שהשם נתן לו ,והיא האשימה את הנחש .אף אחד לא רוצה
לקבל אחריות .אולי אם מישהו היה קם ומודה באשמה ומביע חרטה ,אז הכל היה
יכול להסתיים אחרת .קורה שטועים ,אבל צריך להתמודד ולקבל אחריות לאותן
טעויות.
לכן עם ישראל הוא קשה עורף .כי הוא נמשך בעקשנות אחרי המחשבה שהוא
צודק .כולם טועים מסביבנו וכולם אשמים ,רק אנחנו בסדר .לכל דבר אפשר
למצוא תירוץ וכל דבר אפשר לראות מצד מסוים של המטבע בו אנחנו צודקים.
אלא שגם אם אנחנו צודקים ,זה לא יעזור לנו להתקדם לשום מקום.
השם יתברך לא מצפה שנהיה מלאכים ולא נחטא לעולם ,אלא הוא רוצה
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שנקבל אחריות למעשים ואם כבר נפלנו ,אז נודה באשמה ,נתחרט ונשוב אליו.
לכן יהודה הוא מלך השבטים ,שהוא הודה בטעויות שעשה ולקח אחריות מלאה
למרות ההשלכות .לכן ממנו יוצא משיח בן דוד שיתקן את כל הקשיות עורף הזו
ויביא את התיקון השלם לעולם.
וכך אנשים מאשימים את הקדוש ברוך הוא בכל הצרות שלהם .במקום לקחת
אחריות ,להבין שאנחנו לא בסדר ,להודות בטעויות ,לקבל על עצמנו להתחזק
יותר ,במקום כל זה פשוט מרחיקים מאיתנו את האשמה וכאילו מפנים אצבע
מאשימה כלפי מעלה.
אנשים עושים עברות חמורות ,רחוקים מדרך התורה והמצוות ,ואז כשקורה
איזה אסון הם באים בטענות .שואלים למה דווקא להם? איפה אלוקים? מדוע לא
עוזר להם? הם לרגע לא חושבים שהם עצמם לא בסדר .הם בטוחים שהם אנשים
טובים שכאילו סתם נטפלו אליהם משמיים והביאו להם ייסורים.
אנשים חושבים ששמירת שבת למשל זו הנהגה טובה או המלצה לחיים
רוחניים יותר .הם לא מבינים שזה איסור כרת .שאדם שמחלל שבת במזיד אפילו
פעם אחת חייב סקילה .אז הם מחללים שבת בלי נקיפות מצפון ,מתוך מחשבה
שהשם יסלח להם ,אבל כשבא העונש ,הם באים בטענות .איך יתכן שהשם עשה
להם דבר שכזה?
וכך אנשים רבים כאילו שואלים "איפה אלוקים היה בשואה?" ועוד שאלות
מתריסות .הם לא באמת שואלים כדי לשמוע תשובה ,אלא שואלים כדי להפנות
אצבע מאשימה.
ואמנם בוודאי שאי אפשר לדון את אותם אנשים כלל .שזה בוודאי לא דבר
פשוט לחוות ייסורים קשים או אבדן נפש .אלא שכל אדם צריך להסתכל על עצמו
ולבדוק היכן הוא נמצא בתמונה .האם הוא מודע למעשים שלו? או שגם הוא
בוחר להפנות אצבע מאשימה כלפי שמיים?
תארו לכם אב שמעניש את בנו על שלא התנהג כמו שצריך ואוסר עליו לצאת
מחדרו .הבן מצדו כועס על אביו שבגללו הוא סובל בחדר ומאשים את אביו בכל
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הצער שלו .האב שרואה שבנו לא למד דבר מהעונש ,כנראה ייתן לו לשהות זמן
נוסף בחדר ,עד שיתחרט על מעשיו ויבין שהוא לא היה בסדר .ואם הבן ימשיך
בעקשנות להאשים אחרים ולא להודות באשמה ,אז העונש רק יגדל ויוחמר.
הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו כעונש על מעשינו .התגובה שלנו
היא להאשים אותו בכל הצרות שלנו" .למה השם עושה לי את זה?"" ,למה כל
הרע בעולם?"" ,איך השם נותן לדברים לא טובים לקרות?" .אף אחד לא עוצר
להסתכל על עצמו .אף אחד לא חושב על החטאים שהוא עושה שמחריבים
עולמות .מבחינתו אצלו הכל בסדר וזה רק השם ח"ו שרוצה להזיק לנו.
יש גם כאלו שפוחדים להאשים את השם ,אז הם מאשימים אנשים אחרים .שזה
בגלל כל הכופרים בעולם ,שזו הממשלה או בגלל הגויים .אבל בצורה כזו אף
אחד לא מקבל אחריות על עצמו .התוצאה של התגובה הזו היא המשך הסתר
הפנים כפי שכתוב בפרשה.
אלא שישנה דרך אחרת .הקדוש ברוך הוא אומר "וחרה אפי בו ביום ההוא" וזה
מה שמביא בהמשך את הסתר הפנים .הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו ככועס
כביכול ,כפי שהוא אומר "וחרה אפי" ,ודווקא "ביום ההוא" .בוודאי שהקדוש
ברוך הוא לא כועס באמת ,אלא שזה בא ללמד אותנו משהו בהנהגה כלפינו.
להבדיל ,כאשר אדם כועס ,הוא לא חושב בבהירות ולכן אומר ועושה דברים
פזיזים .לאחר מכן כאשר הוא חוזר ליישוב הדעת ,ניתן לדבר אתו והוא יכול
לחזור בו מדבריו ומעשיו .הדבר מלמד אותנו שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר לנו
שהוא כביכול "כועס" ,זה אומר שלאחר מכן ניתן יהיה לרצות אותו והגזירה
תתבטל.
לכן זהו כעס זמני בלבד ,שאפשר לתקן אותו לאחר מכן .ודווקא בגלל זה
הפרשה חוזרת ואומרת שהקדוש ברוך הוא יסתיר פניו .כי לפי התגובה המאשימה
של עם ישראל לאותו הסתר פנים ,נדרש הסתר פנים נוסף גם לאחר שהכעס כבר
עבר.
כמו אב שכועס על בנו למרות אהבתו העזה אליו ורחמיו המרובים .אין באותו
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כעס ממשות והאב מבחינתו רק רוצה לפנק את בנו .כל מה שהבן צריך זה להודות
בטעות ,לבקש סליחה ומיד האב יסלח לו .במקום למרוד באביו ולהחריף את
המצב ,הוא יכול פשוט לתת חיבוק לאביו ולהתנצל.
במקום להיות כמו הבן שמאשים את אביו על העונש שנתן ,אנחנו יכולים
להפוך לבן שמאשים את עצמו על מעשיו הרעים שהביאו עליו את העונש .פשוט
להבין שאנחנו אשמים ,שכל הצרות שלנו מגיעות אך ורק בגללנו ,להתחרט
ולחזור בתשובה.
אם קשה לנו להתפרנס ,לא מוצאים זיווג ,יש בעיות שלום בית ,מחלות שונות
או כל שאר ייסורים שבאים לא עלינו ,אז במקום לבוא בטענות לקדוש ברוך הוא
אפשר להבין שהמעשים שלנו קלקלו לנו את השפע וכעת לחזור בתשובה ולתקן.
פסוק כ' אומר "ונאצוני" ,כי אנחנו מנאצים חס ושלום את השם יתברך ,אך
הפסוק הבא אחריו מביא את דרך התיקון" :והיה כי תמצאן אותו רעות רבות
וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד".
למרות כל מה שעשינו ,אחרי כל העבירות והעונשים ,אנחנו צריכים לשיר
לקדוש ברוך הוא .לא להאשים אותו אלא להפך ,להודות לו ולשבח אותו ,להבין
שאנחנו אשמים ולא הוא .הוא עושה הכל לטובתנו ואנחנו כפויי הטובה
שמאשימים אותו ופועלים כנגדו.
במקום להיות כפויי טובה נשיר ונודה לו ,כמו בן ששר לאביו ומשבח אותו עד
שהאב נמס מתוך התרגשות ורחמים .ואז הקדוש ברוך אומר "כי ידעתי את יצרו",
כלומר השם יתברך יודע מה מתחולל בתוכנו ,הוא יודע שהוא נתן לנו יצר הרע
שמונע אותנו מלעשות את רצונו .זה שאנחנו לא מקיימים מצוות בצורה מושלמת
זה יכול להיות בגלל הרבה סיבות ,אבל זה יכול להיות מובן שהרי יש לנו יצר .על
זה אפשר להתגבר ואפשר לסלוח.
אבל לאחר שאנחנו מקבלים את העונש ,אסור לנו לחשוב על השם יתברך
דברים רעים ,שהרי העונש הוא התיקון שלנו שמחזיר את הנשמה שלנו למצב
שהיה לפני שחטאנו .העונש הוא פרס בשבילנו כדי להחזיר אותנו למוטב ולתקן
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אותנו.
היחידים שאנו צריכים להאשים הם אנחנו .מי שהביא את כל הצרות זה אנחנו
על עצמנו .אם נתבונן על התמונה כך ,נוכל להבין שהשם יתברך עושה את
הדברים למעננו ,ואז נודה ,נשיר ונזמר לו כהוקרת הטוב ,וזה מה שיוכל להביא
לסוף של הסתר הפנים.
שנזכה לשים קץ להסתר הפנים ,נזכה לראות באורו הגדול של השם יתברך,
ונחתם כולנו לשנה טובה ומבורכת של שפע וגאולה.

חזק ואמץ
בפרשת וילך משה פונה לעם ישראל ומחזק אותם לקראת הכניסה לארץ
ישראל ,שלא יפחדו .כפי שאומר הפסוק" :חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו
מפניהם" (דברים לא' ,פסוק ו') .לאחר מכן הוא פונה ליהושע ומחזק גם אותו:
"חזק ואמץ"" ,והשם הוא ההולך לפניך… לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא
תחת" (פסוקים ז׳-ח׳).
אבל צריך לשאול בשביל מה נחוצים כל החיזוקים האלו? הרי אם השם רוצה
שננצח ,אז ננצח .ואם חס ושלום להפך ,אז כך יהיה .אז אם הדבר
תלוי בהשם יתברך ולא תלוי כלל בנו ,אז מדוע צריך להתחזק?
למה צריך להיות חזקים? למה אסור לפחד?
אם השם נלחם בשבילנו ,אז הוא לא צריך שום עזרה מאיתנו.
יוצא שגם אם כולם יהיו חלשים וחסרי אמונה ,עדין הקדוש ברוך
הוא ינצח את כולם בלי בעיה .אז מדוע כל כך חשוב לחזק את העם ואת יהושע
שיידעו שהשם יתברך ילחם להם?
אלא שצריך להבין מהי המטרה של כל העניין .כאשר אנו חושבים על מצב של
מלחמה ,על מתיחות בינינו לבין מדינות אחרות ,על אויבים וכו’ ,אז זה נתפס
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אצלנו כאילו שיש אותנו (הטובים) ,וגם יש אותם (הרעים) ,וגם יש את הקדוש
ברוך הוא שעוזר לנו.
אבל בעצם אין פה לא אותנו ולא אותם ,אלא רק את השם יתברך שהוא עושה
את הכל .הוא לא בא "לעזור" לנו להילחם ,שכאילו אנו חושבים שאנחנו נלחמים
ואז השם נותן לנו סיוע ,אלא שהוא עושה את כל המלחמה.
הקדוש ברוך הוא לא בא לעזור לנו מתוך מצב נתון של מלחמה ,והוא גם לא
באמת נלחם באף אחד .כי הרי הוא זה שנותן את הקיום בעולם וכל כוח שקיים
בעולם הוא מכוחו של השם יתברך .בין אם זה הכוח שלנו ובין אם זה הכוח של
האויב ,זה הכל בעצם מכוחו של השם יתברך.
יוצא שהשם יתברך הוא לא רק זה שנלחם בשבילנו ,אלא הוא גם זה שנלחם
בשביל הצד השני ,והוא גם זה שעשה את המלחמה מלכתחילה ,והוא זה שהביא
את כל הנסיבות לכך .הוא זה שנותן קיום לאותם לוחמים שנמצאים בצד השני,
הוא מכניס להם את המחשבות לראש והוא שקובע כיצד יפעלו.
הוא לא צריך להילחם נגד האויבים שלנו כדי להפיל אותם ,אלא שהוא יכול
פשוט להפסיק לתת להם קיום ואז הם נעלמים מאליהם .הוא לא נלחם באף אחד
כי אין אף אחד ושום דבר מלבדו .הוא הכוח היחידי בעולם.
הדבר דומה לבעל מפעל גדול שהכול שם מתנהל על פיו .הוא הולך ברחוב
כמו אדם פשוט ואז ניגש אליו מכר כלשהו ,שלא יודע שהוא הבעלים .אותו מכר
מספר לו שהוא מנסה להיכנס לעבוד באותו מפעל ,אבל המנהלים שם לא אוהבים
אותו ומקשים עליו את מבחני הקבלה .אז הוא שואל אותו אם הוא יכול לעזור לו,
אם יש לו קשרים ,אם הוא יכול ללמד אותו מה לומר בראיון ,איך להתנהג וכו’,
כך שיוכל להרשים את המנהלים שיקבלו אותו.
אותו אדם חושב שאולי הוא יוכל לעזור לו .שילמד אותו דברים ,שיפעיל
קשרים ,שידבר עם אנשים מתאימים וכו’ .אבל הוא לא יודע שהוא בכלל לא
צריך את כל זה .אותו בעל מפעל קובע שם על הכל ,הוא יכול להכניס את מי
שהוא רוצה וגם בלי שום מבחני קבלה .הוא המנהל של אותם מנהלים שנראים לו
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מאיימים ומלחיצים .אם בעל המפעל ירצה לעזור ,אז לא צריך שום השתדלות
מצדו.
וכך להבדיל בין המוגבלים לאינסוף ,הקדוש ברוך הוא שולט בכל .כל כוח שאי
פעם היה לו צד של קיום הוא רק ממנו .הוא המקור של כל הכוחות ושום דבר לא
יכול לפעול בלעדיו.
אז אנחנו מבקשים ש"יעזור" לנו להילחם .כאילו שאנחנו נלחמים בעצמנו ,ורק
צריכים מעט סיוע בדברים שמסביב .אבל באמת הוא עושה את הכל .הוא זה
שנלחם עבורנו ,ומצד שני הוא גם הכוח שנלחם לצד שנגדנו .הוא הצד המנצח
והוא גם הצד המפסיד .הוא גם יכול לתת בלב כולם לאהוב אותנו ולא יהיו
מלחמות כלל .הוא המנהיג לכל ,הוא זה שמחליט הכל והכל מתבצע על פיו.
לכן צריך להבין יותר מה עניין המלחמה .הרי הקדוש ברוך הוא יכול לבטל את
כל המלחמות ולעשות שלום בעולם .אז מדוע בכל זאת יש צורך במלחמות? את
השאלה הזאת אפשר לשאול בעצם על כל כוח שלילי שקיים בעולם .בשביל מה
בכלל יש רע? מדוע העולם לא מושלם? הרי הקדוש ברוך הוא יכול בקלות לברוא
עולם מושלם בלי שום צרות .אז למה צריך לעבור דברים קשים ומפרכים?
התשובה לכל השאלות האלו היא שזה נחוץ בשבילנו .דרך הניסיונות אנו
מתעלים ודרכם אנו יכולים להתחבר חיבור חזק יותר לקדוש ברוך הוא .ככל
שהאדם רחוק יותר ,במקום חשוך יותר ועם ניסיונות קשים יותר ,כך העבודה
שהוא עושה היא גדולה יותר והעצמה הרוחנית שהוא מקבל היא חזקה יותר.
כמו בענייני גשמיות ,שברור לכולם שזה לא אותו הדבר אם חייל עובר טירונות
של טבחים או טירונות של השייטת .שככל שקשה יותר ,כך אפשר להגיע רחוק
יותר .כך גם בניסיונות שמביאים לנו מהשמיים .ככל שהאדם עובר דברים קשים
יותר ,כך הוא הופך לחזק יותר.
לפני שעם ישראל נכנסים לארץ ,יש צורך לעבור ניסיונות .לכן יש מלחמות
שעליהם לעבור .אבל כל עניין הניסיונות הוא לקרב אותנו להשם יתברך
ולהתעצם באמונה .לכן משה רבינו מדריך את עם ישראל כיצד להפיק את המרב
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מהמלחמות האלו.
ככל שבני ישראל יאמינו ויבינו שהשם יתברך הוא שנלחם להם וככל שהם
יתחזקו באמונה ,כך ההישגים שלהם יהיו טובים יותר .ממילא גם המלחמות יעברו
בקלות יותר ,שהרי אם כבר השיגו את מה שצריך ,אז אין עוד צורך בניסיונות .הרי
כל עניין המלחמות מלכתחילה הגיע רק לאחר שבני ישראל התרפו באמונה כפי
שהיה במלחמת עמלק שנלחמו ברפידים (כאשר רפו ידיהם של ישראל) ושם כל
המלחמה נעשתה על ידי נס שמשה הרים את ידו כדי לחזק את האמונה.
אם בני ישראל לא יהיו חזקים מספיק באמונתם ,אז המלחמה שהם יעברו לא
תספיק כדי להביא אותם למקום הרוחני שאליו הם צריכים להגיע .כל הגשמיות
נועדה לשמש את הרוחניות .כשאדם פועל בעולם הזה ,נשמתו פועלת ממש
בעולמות העליונים בצורה רוחנית בהתאם לאותן פעולות שלו כאן .לכן אותן
מלחמות צריכות להביא אותם לדרגת אמונה גבוהה ,שאז יפעלו את הדברים
הנכונים והטובים למעלה.
ואם לא יצליחו להתחזק באמונה ,אז אותן פעולות לא יצליחו להשיג את
מטרתן ,ואז ממילא גם פה בעולם החומרי זה לא יעבוד .וכמו שבמלחמת עמלק
ניצחו דווקא כיוון שידו של משה נשארה למעלה ,ואילו היה מוריד אותה ,אז היו
ח"ו מפסידים .הם אמנם חשבו שהם נלחמים ,הרגישו את המלחמה ממש ,זזו
בגופם והיו חלק מהמלחמה ,אבל הכל פעל על פי המלחמה הרוחנית.
וכך למשל לאחר חטא המרגלים עלו מעפילים להילחם למרות שמשה אמר
להם שהשם לא יהיה איתם ,ולכן הם הובסו .וכך גם במלחמות יהושע ,שניצחו
את כולן ,ורק במלחמה אחת הפסידו בתחילה ,כיוון שמעלו בחרם ואז השם עשה
שלא ינצחו.
כי העיקר זה המלחמות הרוחניות שעושים בשמיים .ואם מסיבה רוחנית
כלשהי הם מפסידים במלחמה ,אז אין שום אפשרות לנצח כאן במלחמה הגשמית
שהיא רק ביטוי גשמי לאותה מלחמה עיקרית ,שהיא הרוחנית.
לכן מוכרחים להכניס אמונה ,וזה העיקר .זה לא מספיק להילחם כלפי חוץ,
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אלא להיות חזקים גם בפנים .שאז עוברים את הניסיונות הרוחניים שבאים עלינו,
וממילא הניסיונות הגשמיים ,שהם ההתגשמות של אותם ניסיונות רוחניים,
נעלמים כלא היו.
בני ישראל מוכרחים להיות חזקים .הם צריכים להיות בתוך מלחמה גשמית,
לראות אנשים אמתיים שנלחמים מולם ,לראות דם ,לשמוע את החרבות ,להריח
את הפחד ,להרגיש את אוירת המלחמה ,לחוש גשמיות מוחלטת ועם כל זה להבין
שהשם יתברך הוא שעושה את הכל ,שומר עלינו בהשגחה פרטית ונלחם עבורנו.
זה מבחן לא פשוט כלל שדורש המון אמונה וביטחון .וכמו שעד היום אפשר
להרגיש ,ולא רק בענייני מלחמה .שיש אנשים שמאוד מחוברים לרוחניות ,ואז
ממילא הם לא מתעסקים כמעט כלל עם העולם הגשמי .ויש אנשים שמאוד
מחוברים לגשמיות ,ואז הם בטוחים לעצמם שהם גיבורים גדולים ,שכוחם ועוצם
ידם עשה להם את החיל הזה.
אדם פועל בצורה רוחנית או בצורה גשמית .אבל קשה מאוד למצוא אנשים
שפועלים בצורה גשמית ממש פה בעולם החומר ,ועם כל זה הם מרגישים ויודעים
שכל מה שהם עושים זה רוחני לחלוטין .שהולכים להילחם מול האויבים
המאיימים והמפחידים ,אבל אין להם שום פחד ,כי הם זוכרים בכל רגע שהשם
יתברך הוא שנלחם .הוא נמצא בתוכם ,הוא מפעיל את האויבים והוא עושה את
כל המלחמה.
לכן משה רבינו דואג לחזק את כל ישראל ובעיקר את יהושע שינהיג את העם,
כי זה הדבר העיקרי שעליהם לקבל מכל אותם דברים שהם הולכים לעבור
בכניסה לארץ.
מכל זה נבין את גודל החשיבות שעלינו לבטוח בהשם ולראות אותו גם בתוך
הדברים הגשמיים שנמצאים מולנו .מתוך הטבע שהתרגלנו אליו עלינו לזכור
שהשם יתברך הוא זה שמפעיל אותו.
כל אדם נמצא בקשיים שונים .צריך לדעת שככל שנפחד ונסתכל על אותם
הדברים כמאיימים ,כך יהיה לנו קשה יותר והניסיונות ימשיכו לבוא .אדם פוחד
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מדברים כיוון שהוא לא רואה את האלוקות שבהם .הוא חושב שיש להם כוח משל
עצמם .הוא לא מבין שהשם יתברך הוא שמפעיל אותם ונותן להם ממשות.
וזה סוד גדול בהנהגת העולם ,שכל העולמות העליונים מתנהלים על פי
המעשים שלנו .כשאדם חושב מחשבה טובה ,הוא נותן כוח להשפיע שפע טוב
לעולם .כשאדם מדבר דברי תורה ,הוא מוריד ברכה לעולם .כל מעשה טוב ,כל
מצווה וכל חיזוק באמונה וביראת שמיים מביא לשפע עצום לנו ולכל הסביבה
שלנו .שהרי זו המטרה ,להתקרב להשם ולהתחזק באמונה ואז כל הניסיונות
בטלים וכל הטוב האינסופי שמחכה לנו יכול לרדת אלינו כך שנקבל אותו.
השם יתברך יחזק אותנו באמונה ויזכה את כל ישראל להיכתב ולהיחתם לשנה
טובה ומבורכת ,להצלחה ,ליראת שמיים ,לשמחה ,לבריאות ,לפרנסה טובה,
לחיים טובים ולשלום.
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יום הכיפורים
תפילה על הפרנסה ביום הכיפורים?
ראש השנה הוא יום הדין בו נגזר דיננו לשנה הבאה ,ואז השם יתברך נתן לנו את
עשרת ימי התשובה להתחרט ,להתחנן ולעשות תשובה ,כאשר ביום העשירי שהוא
יום הכיפורים ,השם יתברך סולח לנו על העוונות וממתק לנו את גזר הדין.
הימים האלו הם מתנה נפלאה שהשם יתברך נתן לנו כדי לגלות את רחמיו
המרובים .מובן אם כן שימי השיא שהם ראש השנה ויום הכיפורים הם ימים מסוגלים
ביותר שראויים להשקיע בתפילה ותחנונים ,בעשיית תשובה ,בתפילה מעומק הלב
כדי לעורר רחמי שמיים ובתחינה להזדמנות נוספת לשנה הבאה.
מאוד מוזר אם כן לגלות שבשיאן של תפילות ראש השנה ויום כיפור ,כאשר ישנה
עת רצון עצומה בשמיים ,אנו מתפללים דווקא על הפרנסה .כך גם התפילה הקצרה
שהכהן הגדול היה מתפלל רק פעם בשנה ביום הכיפורים סמוך לשהייתו בקודש
הקודשים הייתה מורכבת בעיקר מהעניין של הגשם והפרנסה .כך בהיכל הקדוש ,בזמן
הכי רוחני בשנה ,מבקשים את שיא הגשמיות.
אם כן צריך להבין כיצד יתכן שבעת חשובה כזו ,כאשר אנשים נחתמים לחיים
ולמוות ,במקום להתחנן עוד קצת על החיים שלנו ,אנו מבקשים שתהיה לנו פרנסה
טובה? וכי זה הדבר החשוב ביותר שאפשר לבקש בעת הזו?
כדי להבין את התמיהה קצת יותר ,נתאר לעצמנו אדם שמואשם
בעבירות חמורות ביותר שעליהם ישנו עונש מיתה .כעת הוא נמצא בבית
הדין והשופט עומד לתת את גזר הדין .כאשר כולם סביב במתח ,השופט
פונה אל הנאשם ושואל אותו אם יש לו משהו להוסיף ולומר לסיום.
הנאשם מצדו קם ומתקרב לשופט ומבקש ממנו שידאג לו לאיזו דירה יפה או שיסדר
לו עבודה טובה .וכי דבר כזה יכול להיות הגיוני?

ותארו לכם שחס ושלום נגזר דינו למוות והוא הגיש ערעור .לאחר עשרה ימים
מתקיים משפט חוזר וכעת זו ההזדמנות שלו להתחנן שיחוסו על חייו ,האם יעלה
על הדעת שהוא יחשוב בכלל על הפרנסה שלו? אז איך יתכן שבמקום לבקש חיים
אנו מבקשים פרנסה? האם היום הרוחני ביותר בשנה הוא הזמן המתאים לבקש
צרכים חומריים וגשמיים לעצמנו?
אלא שדווקא אותה תפילה על הפרנסה היא תפילה גבוהה ורוחנית ביותר.
הפרנסה היא אחד הדברים הגשמיים ביותר שמשפיעים על חיינו .הפרנסה היא
נצרת ממש ובלעדיה אי אפשר להתקיים .זהו דבר שאנו עמלים עליו יום יום,
שאנו מוכנים להשקיע ולטרוח בשבילו ,שמשפיע על כל החיים שלנו ושמבטא את
החומריות שבנו.
ואמנם כדי להתקיים ,אדם לא צריך יותר ממים ,לחם ואולי קצת ירקות .אבל
התאוות שלנו כל כך גדולות כך שהצרכים הבסיסיים שלנו הפכו להיות הרבה
יותר יקרים ובמשך כל היום אנו חושבים על איך לממן אותם .אדם יעשה כמעט
הכל בשביל כסף.
החומריות הפכה להיות החלק המרכזי בחיינו עד שהיא מעלימה מעינינו את
הרוחניות שמחייה אותה .הרי מובן שמאחורי כל דבר גשמי עומד לו דבר רוחני
שמשפיע עליו ומחייה אותו ,וכך גם מאחורי עניין הפרנסה עומד לו שורש רוחני
חשוב וגבוה.
כדי לגלות את אותם ניצוצות רוחניים שמפעילים מאחורי הקלעים את אותה
חומריות שאליה התרגלנו ,אנו צריכים להכניס את חיי הרוח לתוך חיי החומר.
להצליח לראות את הרוחניות בתוך שיא הגשמיות.
כדי להכניס רוחניות למקום רוחני ,לא צריך להיות מקובל גדול וכל יהודי
פשוט יכול לעשות זאת .הרי כל אחד מבין שבית כנסת או בית מדרש הם מקומות
רוחניים וכאשר נכנסים לשם מיד מרגישים צורך לשים כיפה ולהתנהג בצניעות
ויראה.
אבל הדבר הקשה ביותר שמצריך אמונה גבוהה הוא להכניס רוחניות דווקא
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למקומות גשמיים .הגדלות האמתית היא להגיע למשל למוסך לתקן תקלה ברכב,
להוציא סכום כסף גדול ,ובכל זאת להבין שהכול אלוקות .להרגיש באותו רגע את
הרוחניות שמקיפה אותנו ואת השם יתברך שנמצא איתנו.
כמעט כל יהודי שנכנס לבית כנסת יכבד את ספר התורה והמתפללים ויקבל
לפחות מעט יראת שמיים .אבל אותו יהודי בנסיבות אחרות ,בין כל החברים שלו
שצוחקים על רוחניות וחיים חיי חומר ,יצטרך להתאמץ הרבה יותר כדי להכניס
קצת קדושה ורוחניות לאותו מקום .העניין הוא שכל אחד יכול להרגיש רוחניות
כאשר הוא חווה חוויה רוחנית כלשהי ,אבל מעטים מאוד מרגישים רוחניות כאשר
הם חווים חוויה גשמית לחלוטין.
כשאנו הולכים למקום קדוש או ציון של אחד הצדיקים ,אנו פתאום מרגישים
קצת נבוכים ,חושבים שאולי אנו צריכים לחזור בתשובה ומכבדים את אותו
המקום מתוך יראת שמיים .אבל כאשר אנו יוצאים משם ,בשנייה אחת אנו חוזרים
לאותן מחשבות גשמיות עליהן חשבנו קודם לכן .החכמה היא לקחת את אותה
הרגשה רוחנית ולשמור עליה גם לחיי היום יום ,שתלווה אותנו גם ברגעים
הגשמיים שלנו.
כאשר מדובר על חיים ומוות ,אנו מבינים שזה בידי השם יתברך .לימוד תורה
ויראת שמיים? זה רק מלמעלה .בכל הקשור ליהדות ,תורה ורוחניות בוודאי שאנו
מבינים שהשם יתברך מאחורי הכל .אבל כאשר מדובר על פרנסה גשמית ,אז
לכאורה אדם חושב לעצמו מה בכלל הקשר לקדוש ברוך הוא בכל הסיפור הזה?
אז אמנם זה טוב לקבל ברכה לפרנסה טובה ,זה נחמד לפעמים להתפלל על
פרנסה ,אבל בסופו של דבר צריך לעבוד וזה מה שקובע .אדם יכול לומר
שהפרנסה משמיים ,אבל הוא לא באמת מאמין בזה .אילו היו נותנים לו לבחור
רק בדבר אחד ,או לעבוד כדי להתפרנס בלי שום השתדלות רוחנית ,או שיתפלל
ויתחזק באמונה בלי לעבוד כלל .הדבר ברור שכמעט כל האנשים היו בוחרים
לעבוד .כי הם בטוחים שהעבודה היא זו שמכניסה כסף ,וח"ו לא הקדוש ברוך
הוא.
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כשחושבים מי יממן את המשכנתה ,אז לא חושבים על השם יתברך באותו רגע.
כשעורכים חשבונות של הוצאות והכנסות ,אז הכל נראה חסר רוחניות לחלוטין.
הרי ברור לנו שאם רוצים להתעלות ברוחניות ,צריך עזרה מהשם .אבל כדי
להתעלות בגשמיות זה עניין של משכורת ,עניין של כמה שעות אנו עובדים או על
כמה אנשים אנו עובדים .צריך להתאמץ ,צריך מזל ,צריך לדעת למכור ,צריך
קשרים ,אבל נראה לנו שהשם יתברך הוא כאילו מחוץ לתמונה.
אמנם ישנם הרבה שיאמרו בנחרצות שזה כלל לא נכון לגביהם והם מאמינים
בהחלט שהפרנסה משמיים .אבל המציאות מוכיחה אחרת ,כי גם אם נאמר
לעצמנו שהכול מלמעלה ,בסופו של דבר אם המשכורת תהיה נמוכה מהרגיל
מסיבה כלשהי ,אז כולנו נרוץ למעסיק ולא נחשוב לפנות לקדוש ברוך הוא .אם
יתנו לנו דו"ח חנייה ,אז נקלל את השוטר ולא נחשוב כמה טוב שהשם יתברך
הוציא מאיתנו כסף שעל פי חשבונות שמיים לא היה צריך להיות ברשותנו .אם
מתחרה יפתח עסק לידנו ,אז לרוב לא נברך אותו להצלחה מתוך ידיעה
שהפרנסה היא משמיים .כאשר הדברים הגשמיים עומדים לנגד עינינו ,אז
הרוחניות כאילו נעלמת באותו רגע .קשה לנו לחבר את הדברים.
האמונה הגבוהה ביותר היא להבין שהשם יתברך נמצא בכל פרט בחיים .גם
בדברים הקטנים וגם בדברים הגשמיים .להבין שהשם יתברך לא רק "עוזר" לנו
להתפרנס ,אלא הוא זה שמפרנס אותנו .שאין מנהל בעבודה ,אין פקח ,אין
מתחרים ,אין לקוחות ואין אף אחד בעולם .יש רק את השם יתברך שמסדר לנו
תפאורה המתאימה לחיינו.
מתוך הצורך לפרנסה ,אנו מתפללים אליו שיספק לנו את הצורך הזה ,מתוך
אמונה שהוא היחיד שקובע והוא שקוצב לנו את השכר ואת העמל והטורח כדי
להשיג אותו .תפילה כזו היא תפילה גבוהה מאוד שמכניסה את הקדוש ברוך הוא
לתוך עומק החיים הגשמיים שלנו .שגם כאשר אנו עובדים במשך היום ,זה לא
יהיה דבר מנותק מרוחניות ,אלא נזכור שהשם יתברך הוא מפרנס אותנו והוא שם
אותנו במקום העבודה הזה כדי לפרנס אותנו דרך הצינור הזה שמתאים לנו.
כשחושבים בצורה כזו כל עניין הפרנסה הופך לרוחני.
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כל מטרת בריאת העולם היא לקדש שם שמיים על החומר .הקדוש ברוך הוא
התאווה שתהיה לו דירה בתחתונים .כי זה לא חכמה שהמלאכים אוהבים אותו
ואומרים שירות ותשבחות לפניו ,הרי הם יצורים רוחניים שנועדו לעשות זאת.
המטרה היא שדווקא היצורים הגשמיים הפחותים ביותר יעשו זאת.
לכן המקום הרוחני ביותר בעולם הוא בית המקדש שעשוי מזהב ואבנים טובות
בו שוחטים כל היום בהמות ,מוציאים מהן דם ומקריבים איברים פנימיים כקרבן
להשם .המקום הרוחני ביותר מוכרח להכיל את שיא הגשמיות .לכן הקידוש
נעשה על היין שמייצג את השכרות ושיא התאוות הגשמיות .לכן ספרי תורה
ותפילין נכתבים על קלף שנעשה מעור בהמה .לכן אנו מברכים על האוכל הגשמי
שאנו אוכלים .כל המצוות מביאות אותנו לקידוש החומר ,כי את הרוחניות לא
צריך לקדש ,שהרי היא כבר מקודשת מעצמה .העניין הוא לקדש את הדבר
הרחוק והגשמי ולהצליח להפוך גם אותו לרוחני.
הכסף ,כמו כל דבר חומרי ,הוא בסך הכל כלי .הכסף הוא לא רע ולא טוב ,כי
אין לו מהות משל עצמו .זה בסך הכל חתיכת נייר חסרת ערך ,שהרי ביבשת
מרוחקת למשל ללא בני אדם אין שום ערך לזה .אלא שהמטרה שלנו הופכת
אותו לחשוב ובעל ערך .כאשר יש לנו מטרה להשיג משהו שבשבילו אנו צריכים
כסף ,אז הערך שלו הופך לגבוה יותר בעינינו.
כמו כל כלי ,גם כאן יש לנו בחירה אם להשתמש בו לתועלת ולצרכים
מהותיים ,או לבזבז אותו על דברים חסרי ערך או חס ושלום מזיקים .אפשר
להשתמש בכסף כדי לעשות עבירות או כדי להעביר את הזמן בהבלים ,או
שאפשר לנצל את הכסף לעשיית מצוות ולהשתמש בו לתועלת ולהתקדמות
בחיים.
אין שום דבר רע ברכישת בית גדול ,חפצים יקרים וכו' .אבל כל עוד זה משמש
אותנו ומקדם אותנו בעבודת השם .אם למשל אנו משקיעים ברכב יוקרתי כדי
שיהיה אמין ובטוח לנסיעה ולא יעכב אותנו בדרך עם תקלות שונות ,אז זה מצוין.
אם הוא ישמש אותנו לנסיעה לשיעורי תורה או עשיית מצוות ,אז אפילו זכינו
לקדש בכך את החומר .אבל אם אנו בוחרים רכב יקר מתוך גאווה ורצון להוציא
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לאחרים את העיניים ,אז פספסנו את כל העניין והתרחקנו מהמטרה שלשמה
באנו לעולם.
פעמים רבות אנשים חושבים שרבנים גדולים צריכים לחיות בצמצום
ולהצטופף עם משפחה ברוכת ילדים בדירה של חדר וחצי .אם שומעים על איזה
רב גדול שגר בוילה ונוסע ברכב יוקרתי מיד כולם מתרעמים .אבל זה כלל לא
נכון לחשוב כך ,כי הכל תלוי באיך מקדשים את החומר .רב ירא שמיים אמתי
שהולך בדרכי התורה ולא כמו המתחזים למיניהם ,מייצג את עולם התורה ולכן
צריך להיות מכובד ועשיר הרבה יותר מחברי כנסת למשל .כי זהו כבוד התורה,
שמקדשים את החומר .לכן היו מעשירים את הכהן הגדול .כמו שספר תורה צריך
לשים בתוך בית מיוחד עשוי מכסף וזהב ,כך תלמידי חכמים צריכים לגור בבתים
עשויים מכסף וזהב.
לפעמים הרבנים הגדולים בוחרים להתנתק מעולם החומר ולחיות בצמצום
ובדוחק מתוך בחירה שלהם ,כי לכל אחד יש את דרכו בעבודת השם .אבל
מנקודת המבט שלנו ,מן הראוי היה שכל רב גדול יחיה מתוך רווח ופרנסה טובה
כדי שיוכל ללמוד תורה ולהתפלל עלינו מתוך יישוב הדעת.
חז"ל לימדו אותנו שאדם צריך דירה נאה וכלים נאים .אם הדברים החומריים
היקרים משמשים את האדם לצורך עבודת השם ,אז הוא זוכה לקדש אותם וזה
בדיוק המקום הראוי להם .לכן בית המקדש נבנה מהחומרים היקרים ביותר ולכן
בית כנסת ותשמישי מצווה שונים צריכם להיות מפוארים .לעומת זאת אם אדם
מחלל את החומר ומטמא אותו ,אז הוא עושה את ההפך מכוונת הבריאה.
לכל אחד מאיתנו חומריות רבה סביבו .חשוב לשים לב כיצד אנו מתייחסים
לאותה חומריות .כי בקלות רבה מדי אנו יכולים להשתמש בה להתהוללות
ולירידה רוחנית .אך עם מעט מאמץ נוכל לזכות להכניס קדושה ורוחניות לתוך
אותה חומריות ולנצל אותה לעבודת השם.
וכל זה מביא אותנו למהות של יום הכיפורים .כי הרבה אנשים עוזבים את
עיסוקיהם ומוסרים נפש ממש ביום הכיפורים ,אבל למרות הכל לא נראה שזה
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מקדם אותם לשום מקום .במשך כל השנה הם עושים את כל העבירות שבעולם,
ואז מגיע יום הכיפורים ופתאום הופכים למלאכים קדושים ,עד שהוא מסתיים.
ובאמת שיום הכיפורים הוא לא דבר חד פעמי ,של יום אחד בשנה ,שכאילו
מוחק את כל העבירות ואז אפשר להתחיל לחטוא מחדש .אלא שצריך לשאוב
ממנו את האורות המתאימים ולהשתמש בהם בכל השנה כולה.
לשמור על האור העצום שהגענו אליו
ביום הכיפורים קורה משהו נפלא ומיוחד .פתאום כולם עוזבים את כל
העיסוקים שלהם ומתפנים לעבודת הבורא .אנשים שלא העזו לדרוך בבית הכנסת
מוצאים את עצמם מצטופפים בין הקהל הרחב .אנשים ש"צפצפו" על כל הרבנים
פתאום שומעים בקול גדולי הדור .הכבישים ריקים מכלי תחבורה ,מלבד מקרי
חירום.
כל אלו שחשבו במשך כל השנה שהתורה היא מיושנת ומיועדת לאדם הקדמון
מוצאים את עצמם צמים ושומרים על חוקיה .כל מי שסובר שהאש שאסור
להדליק בשבת היא דווקא זו שהדליקו בקושי בשפשוף עצים או אבנים ולא
בלחיצת מתג החשמל ,מוצא את עצמו נזהר שלא לגעת באותו מתג .כולם מבינים
את עוצמת היום וחשים את הקדושה שמגיעה אלינו.
הבעיה מגיעה לאחר צאת היום הקדוש .אנשים חוזרים לשגרה ומהר מאוד
שוכחים את ההארה הרוחנית אליה הגיעו .אנו חוזרים לחיי הגשמיות ושוכחים
שהקדוש ברוך הוא עדיין איתנו ולא עוזב אותנו לרגע גם בכל יום חול שגרתי.
אנשים חושבים על זה כמו על נופש ,שהולכים להרגיש קצת רוחניות ליום אחד,
ואז חוזרים לשגרה ושוכחים מהכול לעוד שנה שלמה.
החכמה האמתית היא לקחת את ההארה שאליה הגענו ביום הקדוש ,ולשמור
אותה לשאר ימות השנה .ואת זה אפשר לעשות על ידי הכנסת הרוחניות לחיי
החומר.
ולמשל אפשר אפילו רק לחשוב מדי פעם על הקדוש ברוך הוא ובכך להכניס
אותו לחלק מחיינו .אפשר לעשות יותר מזה ולחשוב בכל מעשה גשמי כיצד השם
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יתברך הוא שסובב אותו עבורנו בצורה רוחנית .ואפשר עוד יותר מזה ,לראות
איך כל הגשמיות שאנו רואים מול העיניים נובעת בשורשה מרוחניות שמתרחשת
בעולמות העליונים.
אם נתבונן בתוכנו ונחשוב מעט על המהות האמתית ,על התכלית ועל סיבת
הקיום שלנו בעולם ,נוכל להגיע לתובנות עצומות .הרי כל האמת כבר נמצאת
בתוכנו בהסתרה .כל מה שצריך זה לעצור לרגע ולחשוב כדי לגלות אותה .אדם
שמתרגל לשגרה וזורם עם חייו ללא שליטה ימצא את עצמו ביום הכיפורים הבא
באותו מצב ללא כל התקדמות .אדם שחושב ומתבונן בחייו יכול לצמוח
ולהתקדם.
לכן מובן כמה חשובה התפילה על הפרנסה ביום החשוב והקדוש בשנה .כי
זוהי עיקר העבודה שלנו ,לקחת את החומר ולקדש אותו .לקחת את האור העצום
ששאבנו מיום הכיפורים ולהכניס אותו לחיי היום יום .לא להסתפק ביום קדוש
של פעם אחת בשנה ובכל שאר השנה חס ושלום לשכוח מכל טיפת רוחניות,
אלא להכניס לחיי השגרה שלנו את הקדושה שקיבלנו.
זוהי תכלית הבריאה להכניס את הקדוש ברוך הוא גם לתוך המקומות
החומריים ביותר .שנוכל להתעסק ביום יום בפרנסה ,ונזכור בכל רגע שזה השם
יתברך שמפרנס אותנו .שכל השפע שלנו זה בזכות הברכה שהשם נותן לנו .הכל
בעצם רוחני ורק מתגשם פה בעולם בתור מה שנראה כחומר.
ואולי בגלל זה אנו קוראים במנחה של יום כיפור דווקא את פרשת העריות.
שהרי לכאורה מדוע להזכיר דבר כל כך ירוד ושפל בעיצומו של היום הקדוש
ביותר בו אנו דומים למלאכים? מדוע לא לקרוא על מעמד הר סיני? מדוע לא
לקרוא על יג’ מידות של רחמים? וכי הדבר שמצאו הכי מתאים ליום הקדוש
בשנה הוא איסורי העריות?
אלא שכל העניין הוא לחבר בין הדברים ולהכניס את הקדושה לתוך שיא
השפלות והגשמיות ,כך שמתוך החומריות הגדולה ביותר נצליח לעלות ולקדש
אותה.
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זה לא חכמה להרגיש קדושה ביום הכיפורים כשאנו דומים למלאכים או בזמן
שקוראים על ההתגלות שהייתה למשה עם יג’ מידות .החכמה היא לשמור על
הקדושה ביום יום ,כאשר יש ניסיונות ,שהיצר מתגבר ,שהחומריות מול העיניים,
שיש תאווה לעריות ,שאז אנו הופכים פתאום דומים לבהמות.
וזו העבודה העיקרית שעלינו לעשות ביום הכיפורים .לא לחשוב על היום הזה
כדבר ארעי של פעם בשנה ,אלא להכניס ללבנו את האורות שיקדשו את כל
חיינו .שנשאף להידמות למלאכים בכל יום בשנה ובכל רגע מהיממה .לקחת את
כל הקדושה הזו ,לזכור אותה היטב ,לחקוק אותה בלבנו ולחיות אותה גם בתוך
כל הגשמיות ועסקנו בעולם החומר .לראות איך השם יתברך נמצא גם בתוך
הגשמיות שבעולמנו.
לא לזכור את השם יתברך רק פעם בשנה ולא להרגיש רוחניות רק בבית
הכנסת ,אלא להכניס את השם יתברך בכל רגע בחיינו הגשמיים ולראות רוחניות
בכל רגע מאחורי כל דבר חומרי שאנו נתקלים בו .השם יזכה אותנו לקדש את
החומר ולהביא לתכלית העולם .גמר חתימה טובה לכל אחד ואחת מישראל.

צמיחה רוחנית ביום הקדוש
יום הכיפורים הוא כנראה היום הקדוש והמסוגל ביותר בשנה .יום בו היצר
הרע יוצא לחופשה ,כולנו הופכים דומים למלאכים והקדוש ברוך הוא סולח לנו
על כל החטאים והעוונות .אבל כל זה רק אם זוכים לנצל אותו כראוי .כי אם
נעביר את היום כיום שגרתי ,נפספס הזדמנות עצומה שניתנה לנו לצמוח
ולהתעלות בקלות יחסית.
במשך כל השנה היצר מבלבל אותנו ומסיט אותנו מהתכלית ומהעבודה
האמתית שלנו בחיים .כולנו שקועים בתוך עולם של חומר וגשמיות וכמעט
שוכחים שיש בורא לעולם .כאשר מגיע יום הכיפורים ניתנת לנו הזדמנות לכפר
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על כל השנה ולהיחתם לשנה חדשה וטובה.
היצר הרע מוסר מאיתנו ,איסורי היום מנתקים אותנו מהחומריות ,לא אוכלים,
לא שותים ,לא מתרחצים ,לא נועלים נעלי עור ,אין רכב ,אין עסקים ואין את כל
שאר הבלי העולם הזה .מתוך כל זה הרוחניות שבנו עולה והניצוץ הקדוש שבכל
אחד מאיתנו מתחבר לקדוש ברוך הוא .אנו זוכים להרהורי תשובה וכך אנו
יכולים לזכות לתקן שנה שלמה ביום אחד ,כמעט ללא מאמץ.
אבל למרות הכל ,רוב האנשים לא מבינים את העצמה של הדבר וכך אולי
צמים ולא מחללים את היום ,אך לא זוכים לנצל אותו כראוי .כי התרגלו לעולם
של חומר ,ואז כשהם הופכים דומים למלאכים ,זה קצת משעמם אותם .אז הם
מתנחמים בזה שהם מתענים ,לא אוכלים ,שובתים ממלאכה ,וזה נראה להם
מספיק .ואמנם מהצד הטכני זה באמת כך ,אבל העיקר ביום הזה הוא הרגש,
לעשות תשובה מכל הלב ,להתעלות ולהידבק בקדוש ברוך הוא.
יום הכיפורים לא ניתן רק כדי לצום .אמנם זה חלק חשוב ועיקרי ממצוות היום
ומי שלא צם חס ושלום עובר על איסור כרת .אבל זה לא התכלית עצמה ,אלא רק
חלק אחד שמביא אותנו לניצול של היום הקדוש.
ישנה תופעה כזו ביום הכיפורים שאנשים רבים אמנם צמים ,אבל משתעממים
ומחפשים מה לעשות .אז הם יוצאים למרכז העיר ושם פוגשים את כל החברים
שלא פגשו במשך שנים ,כי הרי כולם באים לשם .כך מספרים בדיחות ונהנים
במפגש חברתי ,ללא כל זכר ליום הקדוש .הילדים יוצאים לכבישים ,רוכבים על
אופניים ועורכים תחרויות ,וגם בני הנוער עוד עושים עצמם כילדים לעניין הזה.
ואחרי כל זה כולם חוזרים הביתה וקוראים ספרים ועיתונים כדי להעביר את היום
תוך כדי דמיונות שונים מה לאכול בצאת הצום.
אם כך נראה יום הכיפורים שלנו ,אז כנראה שלא הרגשנו מה זה יום הכיפורים
מעולם .ואמנם צריך להדגיש שאותם אנשים לא עברו בכך על איסורי תורה
חמורים ,ובוודאי שעצם הצום והשביתה ממלאכה הם כבר מועילים מאוד .אבל
עם זאת הם עדיין רחוקים מלהתקרב לקדוש ברוך הוא ולעשות תשובה .בוודאי
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שבצורה כזו היום הקדוש והמסוגל הזה בכלל לא מנוצל.
כדי להמחיש את הדברים ,תארו לכם שבבית המשפט גזרו על אדם מאסר
עולם ,מלווה בעינויים אכזריים .אך לפני שהוא מתחיל לרצות את העונש ,המלך
של אותה מדינה קורא לו לשיחה בביתו ,לצורך בירור אחרון של העניין.
אותו אדם יודע שהמלך הוא השולט .הוא יכול לבטל את כל העונש ללא מאמץ
כלל .הוא יכול גם לסדר את כל החיים שלו בדברים טובים ושפע גדול .הכל תלוי
בדברים שיאמר לפני המלך ,הכל תלוי בכמה יצליח לשכנע אותו ,כמה רגש
ישפוך לפניו ,כמה יתחנן על חייו וכמה ינסה להיראות טוב בעיני המלך.
ואז מגיע הרגע המיוחל .המשרתים מכניסים את אותו אדם לארמון המלכותי
והוא ניצב בפני המלך .כעת נתאר לעצמנו ,האם יתכן שאותו אדם יחשוב על כך
שלא אכל כל היום ושמתחשק לו סטייק וקולה? האם יכול להיות שהוא יחפש
חברים לצחוק איתם או עיתונים לקרוא כדי להעביר את הזמן? או שאולי הוא
ינמנם קצת כדי לאזור כוחות למחר?
הרי בוודאי שהוא ינצל כל שניה להיות מרוכז במטרה האמתית וינסה לצאת
נשכר ככל שניתן .בזמן ההמתנה להיכנס למלך ,הוא רק ינסה בכל רגע לשנן שוב
ושוב את מה שהוא רוצה לומר למלך .בכל הזדמנות שהמלך ייתן לו רשות לדבר
הוא רק יתחנן על חייו ,ישבח את המלך ויבקש בקשות .הוא יהיה כל כך לחוץ
ומוצף ברגש ,עד שהוא לא יצליח לחשוב על שום דבר אחר.
אבל בפועל מסתבר שהדבר שונה .כי ביום הכיפורים אנחנו מגיעים לתפילה
מול מלך מלכי המלכים שיכול הכל .וזה לאחר שכבר נגזר דיננו קודם לכן בראש
השנה .וכעת הוא נותן לנו הזדמנות לשפוך את נפשנו ,לבכות ולהתחנן על חיינו,
ולכפר לנו על הכל.
אבל במקום להתחנן ולהתפלל על צרכינו אנו חושבים מה נאכל בצאת הצום.
קוראים ספרי קריאה חסרי טעם כדי להעביר את הזמן ,עושים טיולים ברחוב,
מתכננים מה נעשה מחר ועושים כל מה שרק אפשר כדי לשרוף ולבזבז זמן קדוש
בו אנו יכולים לצמוח ולהתעלות לדרגות עצומות.
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מהי משמעות הצום ביהדות?
ובאמת אולי צריך לרדת קצת יותר לעומק ,ולהבין את השורש והמהות של
עניין הצום .ביהדות ישנם צומות שונים ומגוונים .צום יום הכיפורים הוא צום
שעליו ציוותה התורה ,אבל מעבר לזה ישנם ארבעה צומות שתקנו חז״ל על חורבן
בית המקדש וגם יש את תענית אסתר בפורים.
מלבד ששת צומות החובה האלו ,ישנן תעניות ציבור שעליהם מכריזים בשנות
בצורת או בזמנים קשים ,ישנם צומות של רשות שיש הנוהגים לצום כמו תענית
ביום הפטירה של ההורים ,תענית חלום ,תעניות לכפרה ,תעניות שובבי״ם וכו׳.
אבל צריך להבין קצת יותר לעומק מה התכלית של הצום ביהדות .האם יש
עניין לסבול ולהתענות סתם כך? האם המניעה מאכילה ושתייה באמת מועילה
במשהו?
משמעות הצום היא להביא לניתוק מהעולם החומרי ולחיבור עם השם יתברך.
האכילה הופכת את האדם לחומרי ,האכילה היא תאווה ,היא מביאה לחיבור
לגשמיות העולם ,היא מביאה לגאווה והרגשת עליונות .הצום מונע מאיתנו את זה
ואז אנו הופכים לכנועים ,לענווים ,לדלים ,לעבדים שמוכנים לקבל את מרותו של
השם יתברך עלינו .נטרול כל התאווה הזו מביא אותנו למיקוד בתדר שונה ורוחני
יותר .כך אנו יכולים להתחבר לעולמות עליונים ,להידמות למלאכים ולהרגיש
דברים שאי אפשר להרגיש מתוך אכילה וגבהות לב.
כשאומרים "צום" אז בעצם מתכוונים לעשיית תשובה .הצום הוא הסמל של
הכניעה ,הרצון לעשות שינוי ,לזרוק את כל התאוות ולעשות את רצון השם
בשלמות .כך אנו מצהירים בפני השם יתברך שאנו רוצים להתקרב אליו ולהידבק
בו .כך אנו יכולים להראות להשם יתברך שזה לא סתם דיבורים ושאנו מוכנים
להקריב מעצמנו למען המטרה הזו .כך אנו יכולים לקבל על עצמנו את ייסורי
הצום באהבה כדי לזכך אותנו ,ובכך אנו מונעים מעצמנו הרבה יותר ייסורים
שהיו צריכים להגיע חס ושלום על החטאים שלנו.
חשוב לדעת את הדברים האלו ,שהרי הרבה יהודים יקרים צמים ביום
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הכיפורים מתוך אמונה פשוטה ותמימה ,אבל הם לא מבינים את משמעות הצום.
כאשר לא מבינים את המשמעות ,אז אפשר במשך כל היום לתכנן מה הולכים
לאכול בצאת הצום ,לדבר דיבורי חול מיותרים ,לעשות מזה צחוק או להפוך את
זה לתחרות מי הגיבור שמצליח לצום יותר זמן בקלות .אבל כל זה מנתק אותנו
מהחיבור הרוחני שבשבילו אנחנו צמים.
צריך לדעת שאין משמעות לצד הטכני שאדם לא אוכל ושותה במשך יום שלם.
הרי אפשר לצום בלי שום קשר ליהדות ולרוחניות .אם אדם ישן כל היום ולכן לא
צריך לאכול ולשתות ,אם כואבת לו הבטן או שהוא אינו חש בטוב ואין לו תיאבון,
אם הוא החליט לעשות דיאטה חדשנית או ניקוי רעלים לגוף לצורך הבריאות ,אם
הוא התערב עם חברים שלו שהוא לא יאכל או אפילו סתם להוכיח לעצמו שהוא
יכול לעבור יום ללא אוכל .כל אלו בוודאי לא נחשבים לצום שמכפר על
החטאים ,לחיזוק רוחני וכו׳.
אמנם ביום הכיפורים יש חיוב לצום גם אם לא מתכוונים לשם המצווה ,כיוון
שהתורה ציוותה עלינו לצום ואדם שאוכל או שותה חס ושלום עובר על איסור
כרת .אבל כל זה רק מונע מאיתנו לעבור על איסור תורה .זה עדיין לא מעלה
ומחבר אותנו .מעבר לשמירה מעבירה יש לנו כאן אפשרות להתעלות ולהתחבר,
להרוויח משהו גדול מהצום הזה שאנו צמים .כאשר אנו מבינים את המשמעות
של הצום ומתחברים לזה ,אנו יכולים להגיע להשגות גבוהות ולהצליח להביא את
התפילות שלנו למרומים.
משמעות הצום היא לעשות תשובה .להראות שאנחנו באמת מצטערים
ולהוכיח לעצמנו שאנו מוכנים להתענות כדי לכפר על המעשים .הרי סתם לומר
שאנו מצטערים ,מתחרטים ועושים תשובה זה קל .אבל צריך להוכיח את זה
במעשים.
במקום לעבור ייסורים שונים שהכרחיים בשבילנו כדי להתנקות ולחזור לדרך
הישר ,אנו מקבלים על עצמנו ייסורים בצורה יזומה של תענית ,וכך אנו מראים
שלמרות שבכל השנה אמנם התפתינו ליצר ,כל זה היה רק חיצוני .אנו מגלים
שבעומק הלב אנו באמת אוהבים את הקדוש ברוך הוא ורוצים לעשות תשובה.
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כדי שהצום יתקבל עלינו להכניס אותו לרגש .עלינו להתפלל בכוונה מעומק
הלב ולבקש מהשם יתברך שיסלח לנו וישיב אותנו אליו .יש אנשים שפורצים
בבכיות ומתחרטים חרטה גמורה על המעשים הלא טובים ,אבל יש כאלו שעושים
וידוי תוך כדי שהם חושבים כמה שהם רעבים ואיך שהיו רוצים לאכול עוף
ברוטב .יש כאלו שרוצים להתקרב להשם יתברך ומוכנים להקריב מעצמם לשם
כך ,אבל יש כאלו שהופכים את זה להילולה באמצע הרחוב כשנפגשים עם כל
החברים.
אדם שרוצה להיות אמתי עם עצמו צריך לשאול את עצמו בשביל מה הוא צם,
מה הוא מנסה להשיג בצום הזה ,ואיך אפשר להשיג את זה בצורה הטובה ביותר.
צריך להבין שזה הזמן שלנו לדבר עם הקדוש ברוך הוא .לבקש סליחה מהמלך,
להתחנן על החיים שלנו ולבקש כל מה שנרצה .כל שנייה היא חשובה וכל רגע
יכול להביא לנו השגות גדולות .אסור לאבד אף רגע מהיום הקדוש.
אם רק נצליח להבין את המהות האמתית של היום הקדוש הזה ,כולנו נוכל
לזכות להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהתחבר לרוחניות ולאמת .נזכה לסליחה
ומחילה על כל העוונות והחטאים ולעיצוב שנה נפלאה וטובה עם הקדוש ברוך
הוא לצדנו.
השם יתברך יכניס לכולנו את הרגש המתאים שיביא אותנו להתעלות רוחנית
עצומה .נזכה לגמר חתימה טובה ולכפרה מלאה על כל החטאים והעוונות.
הקדוש ברוך הוא יטהר אותנו ויגאל אותנו גאולה שלמה בבניין בית המקדש
במהרה בימינו אמן.

וסלחת לעווני כי רב הוא
במזמור כה' בתהלים נאמר "וסלחת לעווני כי רב הוא" .אבל לכאורה זה נשמע
מוזר ,שהרי אם אנו מבקשים מהשם שיסלח לנו בעקבות סיבה מסוימת ,אז כדאי
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שהסיבה תהיה מוצדקת.
אילו היו לנו מעט עוונות בלבד ,אז היינו יכולים לבקש שהשם יסלח
לנו כי השתדלנו לא לעשות הרבה עוונות .אך אם יש לנו הרבה עוונות,
אז עדיף למצוא תוכנית חלופית ולבקש שיסלח לנו בזכות דברים
אחרים כמו זכות אבות ,בזכות הרחמים של השם יתברך ,בזכות יום
הכיפורים שמכפר על העוונות או כי אנו מתחרטים ומצטערים .אבל מדוע שנבקש
מהשם לסלוח לנו בזכות זה שיש לנו הרבה עוונות?
לצורך משל ,אם אדם קונה מכשיר חשמלי יקר וחסרים לו עשרה שקלים
לתשלום ,אז בוודאי שבעל החנות ישמח לעשות לו הנחה .אך אם הוא מוציא חצי
שקל מהכיס כדי לשלם על מוצר ששווה כמה מאות שקלים ,מתוך בקשה שבעל
החנות יוותר לו על השאר ,אין סיכוי שהוא ייענה בחיוב .הרי הדבר מובן וברור
שעל מעט אפשר לוותר ולעגל פינות ,אבל על הרבה לא.
אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לסלוח לנו על העוונות .וכעת תארו לכם
שהשם יתברך שואל אותנו מדוע אנו חושבים שהוא צריך לסלוח לנו ,ואנו
משיבים "כי יש לנו עוונות רבים!".
כדי להבין את זה אנו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא אינו בשר ודם כמונו.
תכלית בריאת העולם היא להטיב לנבראים בלי לקבל שום דבר בתמורה .השם
יתברך רוצה לגלות את רחמיו בעולם ללא כל תנאי .הרי הוא שלם ולא צריך
מאיתנו כלום.
הוא לא צריך שנעשה דברים מסובכים וקשים מעבר ליכולות שלנו .הוא רק
רוצה שנכיר בו ונבקש ממנו את צרכינו כך שהנתינה תהיה שלמה ,שנדע להעריך
את הדבר שאנו מקבלים ונוכל ליהנות ממנו .כך הוא ירחם עלינו וייתן לנו מטובו
ואנחנו נוכל לקבל שפע עצום ולהכיל אותו.
כדי להגיע למקום הזה של הכרה ,ניתנו לנו המצוות שמקרבות אותנו אליו
והאיסורים שמרחיקים אותנו מהמונעים ,המזיקים והמכשולים שעלולים להפיל
אותנו בדרך אליו .כך אפשר להתקרב ולהגיע לאותה הטבה.
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אך מה לעשות שהיצר גובר ,התאוות מסנוורות וכבר שכחנו לגמרי את הדרך
ואפילו את המטרה שאליה רצינו להגיע ,וכעת אנו מסתובבים במקום ומחפשים
את עצמנו עם הרבה עוונות מסביב .ואז האדם שקוע בעבירות ,תאוות חומריות
ושלל דברים מזיקים ,ובכלל לא יודע שקיים עולם אחר.
כאשר אדם מתבונן על החיים ,על תכלית העולם ,על כל הבריאה המופלאה,
הוא מבין ויודע שמשהו מוכרח להשתנות .אם הוא זוכה ללכת עד הסוף עם
החלטתו ,הוא מתחיל תהליך שנקרא תשובה .הוא מבין שלא נהג נכון ,מתחרט
על העבירות שעשה ומתוודה עליהן ,ואז מקבל על עצמו לא לחזור לאותן
העבירות עוד לעולם.
לאחר כל התהליך אותו אדם נמצא בבעיה .הוא מקבל המון גאווה ובטוח
שהכול מגיע לו .הוא חושב לעצמו שאם עכשיו הוא שומר שבת אז הבורא חייב לו
ואם הוא מניח תפילין אז כעת הבורא ייתן לו את כל מה שהוא צריך בדין .הגאווה
הזו הופכת אותו לכפוי טובה שלא מעריך את מה שנותן לו הבורא וכך יוצא שכל
תכלית העולם ,שהיא להטיב לנבראים ,לא יכולה להתקיים .שהרי לא משנה מה
ניתן לאדם גאוותן ,זה לעולם לא יספק אותו ותמיד הוא יחפש על מה לכעוס.
זה כמו מישהו מפונק שגדל בבית עשירים וחושב שמגיע לו הכל .הוא לא
מעריך ושום דבר לא שווה לו .כך אותו אדם שחושב שמגיע לו ,במקום לרוקן את
עצמו כדי שיהיה לו מקום לקבל שפע מהשם יתברך ,הוא ממלא את עצמו באוויר
שלא משאיר מקום לקבלה מהבורא .הוא בטוח שיש לו מעט עוונות והוא בעצמו
יוכל לכפר עליהן ולהתמודד איתן ומסיר כביכול את הקדוש ברוך הוא מהתמונה.
כאילו שחס ושלום לא צריך חסדים ורחמים ,כי הכל מגיע לו בצדק ובדין.
האדם חושב שהכול עובד כפי שהוא מכיר מכללי העולם .שהכול תחרותי,
שהולכים לפי הישגים .שלוקחים את כל המצוות שעשה ,וכך מעריכים את האדם.
שמסתכלים על המידות הטובות שרכש ,ואז פורסים לפניו שטיח אדום .וכך הוא
מקבל גאווה ,ובטוח שהכול מגיע לו.
ומצד שני אדם רחוק מסתכל על הכל מתוך ייאוש .כי הוא מבין שאין לו סיכוי.
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הוא עושה חישובים ורואה שהוא גם ככה לא יצליח להתקרב .כבר לא ייצא ממנו
תלמיד חכם ,אז כאילו אין בכלל בשביל מה להתאמץ .הוא בטוח שהוא אכזבה.
שהשם יתברך חס ושלום שונא אותו.
אבל צריך להבין שהמחשבה הזו ,בין לרשעים ובין לצדיקים ,נובעת מגאווה
גדולה .שכאילו אנשים חושבים שהם מנהלים את העולם .שאם הם עשו מצוות,
זה כאילו בכוחם האישי ,בזכות החוזק הגדול שלהם והיתרון שלהם על שאר
הנבראים .ואם לעומת זאת עשו עבירות ,אז זה מתוך שהם כישלון ,הורסים
ומקלקלים.
ובכל אופן שניהם תופסים מעצמם ממשות .שכאילו הם אלו שקובעים
ומחזיקים את העולם .כאילו שהשם יתברך ח"ו בכלל לא חלק מהתמונה .שהם
בכוחות עצמם בנו או הרסו.
והדבר הזה הוא הקלקול הכי גדול שקיים .שכל תיקון העולם הוא להוציא את
המחשבה הגאוותנית הזו שבאדם ,להתמלא בענווה ולהמליך את הקדוש ברוך
הוא עלינו .וכמו שמבואר בדברי האריז"ל ,שהשורש של כל קלקול העולם הוא
שבירת המלכים ,שכל אחד התנשא לומר אני אמלוך.
ואז בא אדם שיש לו מעט עוונות ,ומתפלל לקדוש ברוך הוא כאילו שהוא חייב
לו משהו .הוא דורש דברים כאילו בדין .בזכות הצדיקות שלו .הוא לא מרגיש
שעושים לו טובה גדולה ,בדומה למוכר שמוותר על כמה שקלים למישהו שקנה
מוצר יקר מאוד ,שאז הקונה לא מרגיש שעשו אתו חסד.
ומצד שני בא אדם שיש לו המון עוונות ,ואז הוא מיואש ולא רוצה בכלל
להתפלל .כי הוא יודע מראש שהשם לא יקשיב לו ולא יסלח לו .הוא בכלל לא
מנסה להתקרב ,כי הוא יודע שאין לו סיכוי.
ושני סוגי האנשים האלו פועלים מתוך גאווה עצמית .לכן אנו באים ומתפללים
בצורה שונה .אנו מודעים לכך שיש לנו המון עוונות ,ואדרבה ,אנו באים
ומתחננים לפני השם יתברך שיסלח לנו .אנו מבינים שאנחנו כלום ,שאנחנו כל
כך קטנים ,שהשם יתברך הוא הכל ,ואנחנו אפילו לא שווים יריקה .וזה עיקר
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התשובה.
ובאמת לא מודדים את האדם בצורה טכנית ,על פי כמות המצוות והעבירות
שעשה בחייו .וכפי שמובא במקומות רבים מעלת התשובה ,שיכולה אפילו להפוך
עוונות לזכויות .וכפי שמובאים סיפורים שונים בחז"ל על רשעים גמורים שפתאום
ברגע אחד עשו תשובה וזכו לעולם הבא.
כי זה לא משהו טכני ,זכויות מול חובות .אלא שזה המקום הרוחני של האדם.
איפה הוא עומד .כמה הוא אוהב את השם .אמנם התורה והמצוות הן חלק עיקרי
וחשוב ,כיוון שהן הדרך להגיע לשם .אבל מה שבאמת קובע זה כמה הצלחנו
להידבק בהשם יתברך.
לכן אנו מבקשים מהשם שיסלח לנו ,דווקא משום שיש לנו המון עוונות .שאז
אנחנו כבר לא בוטחים בעצמנו ,לא חושבים להצליח בזכותנו ,לא מנסים
להתגאות ולהשוויץ ,כי אנחנו מלאי עוונות .ואז ממילא אנו מבינים שרק השם
יתברך יכול לעזור לנו .רק הוא יכול לסלוח לנו למרות כל מה שעשינו .רק אליו
אנחנו יכולים לפנות.
הדבר דומה לאדם שהתעלל ועשה נזקים שונים לחברו .ולאחר זמן ,עלה מזלו
של החבר והוא הפך להיות עשיר גדול ובעל כוח ושליטה .ואז אותו אדם שצריך
לחברו מחליט ללכת אליו לבקש ממנו עזרה.
וניצבות לפניו שתי אפשרויות .הוא יכול להתמקד בדברים הטובים ,להזכיר
את הזמנים היפים שלהם כשהיו חברים .אבל הדבר ברור שאותו חבר זוכר היטב
את כל הנזקים שגרם לו .לכן קרוב לוודאי שאותו חבר יכעס עליו ולא ירצה לעזור
לו .וכי הוא חושב שהוא טיפש? שהוא שכח הכל? שהוא יזכיר את הדברים
הטובים וכאילו כל השאר יישכח?
והאפשרות השנייה היא להזכיר את הדברים הלא טובים שעשה .לבקש
סליחה ,להביע חרטה עמוקה מכל הלב ,להצטער על שעשה עוונות כל כך רבים
וכל כך חמורים כלפיו ,ולבקש סליחה .כעת החבר שרואה שהוא באמת מתחרט,
בוודאי ירצה לעזור לו .כי הוא רואה שהוא אמתי ,שהוא בא מתוך ענווה ,שהוא
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מכופף עצמו ,אז כעת התשובה תתקבל יותר.
הקדוש ברוך הוא יודע היטב את המקום שלנו ואת כמות העבירות שלנו .הוא
אוהב את כולם ,צדיקים ,בינוניים ורשעים ,והראייה לכך היא שאנו רואים שיש
המון רשעים שטוב להם בחיים והשם ממתין להם בסבלנות שיעשו תשובה .לא
יעזור לנו לומר או לחשוב שיש לנו רק מעט עוונות ,כי האמת היא שיש לנו המון
והשם יתברך יודע זאת אפילו טוב יותר מאיתנו.
אדם שחושב שיש לו מעט עוונות הוא אדם גאוותן .אולי מתוך שהוא לא מכיר
את דקדוקי המצוות והעבירות הוא יכול לחשוב כך ,אך ככל שאדם לומד יותר
ומתחזק יותר ,כך הוא מבין כמה הוא קטן.
צריך לזכור שאפילו משה רבינו ,למרות כל גדולתו שהוריד את התורה
לישראל והנהיג את העם במדבר ,ביקש מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא ,שנאמר
"ואתחנן" מלשון מתנת חינם .כי הוא ידע שהוא לא ראוי ולא מגיע לו שום דבר.
ביחס לבני אדם ,משה רבינו הוא הענק שבענקים ,אבל ביחס להשם יתברך אף
אחד לא ראוי לכלום על פי דין והכל מתנת חינם ,שהרי לא הועלנו לו במאום.
כשאנו פונים להשם יתברך ואומרים לו שיש לנו הרבה עוונות ,יוצא שעל ידי
כך אנו מתוודים לפניו ,עוברים לצד האמת ומכירים בטעות שלנו .מעבר לכך אנו
מצהירים שאין לנו דעות כוזבות שנובעות מתוך גאווה ואומרות שאנחנו יכולים
להסתדר לבד ,או שהשם יתברך חייב לנו משהו.
אילו היו לנו רק מעט עוונות ,אז היינו אומרים שנסתדר כבר בעצמנו איכשהו
לכפר עליהן .אבל כעת אנו אומרים בצורה חד משמעית שהעוון שלנו רב .אין לנו
שום דרך להתמודד עם העוון העצום הזה בעצמנו ואי אפשר לכפר עליו ,הדרך
היחידה היא שהשם יתברך יסלח לנו מתוך הרחמים העצומים שבו.
כך גם בתשובה הראשונה בהיסטוריה האנושית מאז בריאת העולם ,אמר קין
"גדול עווני מנשוא" ,ודווקא בגלל זה השם יתברך סלח לו במידה מסוימת והקל
לו בעונש .ברגע שאנו מודים ומבינים שאין לנו שום דרך לשאת את העוון שלנו,
אנו נכנעים לפני הקדוש ברוך הוא ,מקבלים ענווה וממליכים אותו עלינו.
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אנחנו מבינים שאין לנו ממשות ,ושהיחיד שיכול להציל אותנו זה רק השם
יתברך ורק עליו אנחנו סומכים .וזה עיקר התיקון .להבין שרק השם יתברך יכול
לגאול אותנו .וכפי שמובא לגבי אחרית הימים ,שאין על מי להישען אלא על
אבינו שבשמיים .מבחינתו זה לא משנה אם אנחנו צדיקים או רשעים .כולנו
הבנים שלו .ולכן במקום לעשות חישובים שונים על המקום הרוחני שלנו ,פשוט
צריך להתבטל אליו ולהמליך אותו עלינו.
הדרך אל הגאולה
בני ישראל במצרים סבלו מעבדות נוראה .המצרים התעללו בהם ,הכו אותם,
ביזו אותם ,רצחו את ילדיהם ולא נתנו להם רגע אחד של הפוגה .אם נתאר
לעצמנו שכל זה התרחש מעט אחרי תקופת האבות הקדושים ,נוכל להבין
שבוודאי בני ישראל הכירו בבורא ,האמינו בו והתפללו לישועה .אך עם זאת,
באותה תקופה הם לא נענו.
כדי לעזור להם להגיע לתפילות הנכונות ולתשובה המתאימה ,השם יתברך
סייע להם להיכנס עוד יותר עמוק לסבל נורא יותר ולעוד יותר התעללויות .הוא
שלח את משה רבינו לפרעה כדי להכעיס אותו כך שיכביד את העבודה על בני
ישראל.
לכאורה כל זה נראה לנו כדבר איום והיינו מעדיפים להישאר במצב הקודם.
אך אילו היינו נשארים במצב הקודם ,היינו אולי עד היום עבדים במצרים .אך
דווקא ההכבדה ,ההתעללויות והסבל שכבר הפך ממאוד קשה לבלתי נסבל ,כל
אלו הביאו את בני ישראל להתעלות ולהבין שאין שום פתרון גשמי ואין שום דרך
שתפתור את הבעיות .הכל נהיה רק יותר ויותר גרוע ללא תקווה ,וכך כולם הבינו
שיש רק פתרון אחד ויחיד ,שרק השם יתברך יכול להוציא אותם מהמצב הזה.
ברגע שבני ישראל צעקו ,הקדוש ברוך הוא שמע את צעקתם .לא בגלל שלפני
כן הם לא צעקו ,אלא בגלל שלפני כן הצעקה הייתה משולבת עם תקוות גשמיות
שאולי אפשר להסתדר איכשהו .כעת הצעקה הייתה כל כולה פנייה לקדוש ברוך
הוא לגאולה ללא שום רצון אחר.
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ובאמת אפשר להבין את הדבר .כי אם אדם עני יבוא לבקש מאיתנו צדקה ,אז
לרוב נוציא שקל או שניים וניתן לו .הרי ברור לנו שאותו עני לא חי מהצדקה
שאנו נותנים בלבד ,אלא הוא מסתובב ואוסף מאנשים רבים עד שמגיע לסכום
שמספיק למחייתו.
אבל תארו לכם שעני יבוא לפתח ביתנו ויספר לנו שרק אנחנו יכולים להושיע
אותו ושהוא מתבייש ללכת לבקש עזרה מאחרים .כעת בוודאי לא נוכל לשלוח
אותו עם כמה שקלים בודדים לישון בקור באמצע הרחוב ,ולכן נשתדל לספק לו
ארוחה ,מקום ללון ואת כל הצרכים שלו.
לכן חז"ל למדו אותנו שצריך להתפלל כמו עני .לכן דוד המלך שהיה מלך
עשיר ביותר ,התפלל תפילה לעני .כי כאשר עני מתפלל אין לו ציפיות מאף אחד
אחר והוא איבד כל תקווה .רק השם יתברך יכול לעזור.
הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו הכל בלי שום מוגבלות .אין שום מניעות
מבחינתו .הוא לא רוצה לחסום שפע גם לרשעים .ואדרבה ,דווקא שם רואים את
גודל רחמיו המרובים ,שהוא נקרא רחום וחנון .כי כל אדם מרחם על אנשים
טובים ורוצה לעזור למי שאוהב אותו .אבל רק רחום וחנון כמו השם יתברך יכול
לרחם כל כך אפילו על הרשעים.
אבל כדי לקבל את כל השפע ,הוא רוצה שנפנה אליו ונכיר בו .שנמליך אותו
עלינו ונבין את המקום שלנו .לפנות רק אליו ולבקש רק ממנו ,כי הוא העזרה
היחידה שלנו .לבקש בלב שלם ובלי מחשבות זרות.
אם אדם פונה לקדוש ברוך הוא בתור ניסיון נוסף ,בין התכניות השונות שהוא
מתכנן ,אחרי שהוא פונה לאיזה גורו מהודו ובדיוק לפני שהוא מתכנן איזו פעולה
מבריקה ,אז אמנם כל תפילה להשם יתברך מועילה ,אבל זה לא חזק מספיק.
קשה לענות למי שממעיט חס ושלום מערכו של השם יתברך ,ועל אחת כמה
וכמה אם הוא משווה את השם יתברך חס ושלום לאלילים אחרים או פתרונות
אפשריים נוספים .רק כאשר אנו נשענים אך ורק על השם יתברך ,מצהירים שאין
לנו שום תקווה אחרת ורק עליו אנחנו סומכים שיושיע אותנו ,אז בוודאי שהוא לא
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ישלח אותנו מביתו רק עם כמה שקלים בודדים ,אלא ידאג לכל צרכינו.
כך היא הדרך לגאולה שלנו .לגאולה שאנו מצפים לה כבר אלפי שנים וגם
לגאולה האישית של כל יהודי ויהודי לצרכיו השונים .יום כיפור נמצא בפתח
וצריך להתכונן אליו כראוי .אם נזעק לקדוש ברוך הוא ונשלב את הזעקות עם
תקוות גשמיות ,נענה בהתאם בצורה מועטה בלבד .אם אנחנו בטוחים שאנחנו
יכולים לקבל שפע גדול ממקורות גשמיים ורק רוצים עזרה מהשם יתברך ,אז
נקבל רק עזרה קטנה .אם נסמוך על מקורות עזרה שונים וביניהם גם השם יתברך,
אז הקדוש ברוך הוא ישאיר אותנו לנסות להתמודד עם מקורות העזרה האחרים.
אך אם נעזוב את הכל ונשליך את כל תקוותנו רק על השם יתברך מתוך הבנה
שרק הוא יכול לעזור לנו ,נוכל לזכות לכך שהשם ישמע את צעקתנו ויגאל אותנו.
דרך הפניה לקדוש ברוך הוא צריכה להיות נקייה לחלוטין .התפילה צריכה
להיות רק אליו ללא שום תקוות אחרות .לא צריך לחשוב על דרכים גשמיות
להשיג את רצוננו ,אלא להתפלל בלב שלם שהשם יתברך ימצא את הפתרון
המתאים לנו.
כמובן שצריך לעשות גם השתדלות גשמית ,אבל לא צריך להאמין באותה
ההשתדלות כאילו שהיא זו שפועלת ,אלא להבין שרק השם יתברך עוזר לנו ,ואם
הוא ירצה הוא בקלות יוכל להביא לנו את השפע בדרך אחרת .לא צריך להתעקש
על הדברים הגשמיים ,שהפרנסה תבוא דווקא מפה ושהזיווג יהיה דווקא בצורה
כזו .צריך רק להשליך את יהבנו על השם .להתפלל ולהישען על השם יתברך
מתוך אמונה שלמה שרק הוא עוזר לנו ,ואז הוא יביא לנו את כל הישועות בצורה
מופלאה בדרכים נסתרות שכלל לא חשבנו עליהן לפני כן.
כשאנו אומרים "וסלחת לעווני כי רב הוא" אנו אומרים לקדוש ברוך הוא שאין
לנו כבר שום תקווה .העוון שלנו רב כל כך שאין לנו שום דרך לסדר אותו.
התייאשנו מהשתדלויות ומבלעדי השם יתברך אנחנו אבודים לחלוטין .אין לנו
איך לתקן את חיינו ואין לנו איך להמשיך .אנחנו דלים ועניים ללא כל תקווה.
הכל תלוי רק בסליחה של השם יתברך .אנחנו אפסים והוא המלך שלנו שיכול
הכל .אנו מבקשים ממנו לסלוח לנו כי הוא התקווה היחידה שלנו ואין לנו שום
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דרך אחרת .כך בוודאי שהתפילה נענית.
שנזכה לזעוק מקירות לבנו ולבקש סליחה מתוך ענווה ומתוך הבנה שכל חיינו
תלויים אך ורק בהשם יתברך ללא שום תלות גשמית .שייענו תפילותינו לטובה
ונזכה להיחתם בספר חיים טובים ,ישועות ,שמחה ,פרנסה ,שפע ,הצלחה,
התעלות רוחנית וגאולה שלמה ,אנחנו וכל עם ישראל.

מדוע צריך להתוודות?
וידוי הוא אחד משלבי התשובה והוא הכרחי ,ולכן תשובה ללא וידוי אינה
שלמה .אך עם זאת ,וידוי זהו אחד הדברים שלפעמים נראים לנו מיותרים .מדוע
בכלל אדם צריך להתוודות?
הרי הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב ויודע היטב מה נמצא בתוכנו .הוא יודע
אם עשינו תשובה פנימית או לא ,אם התחרטנו על המעשים הלא טובים ואם
קיבלנו על עצמנו ללכת בדרך טובה ,אז מדוע צריך את המעשה החיצוני הזה של
וידוי בדיבור ממש?
ואם נאמר שיש בזה טעם ,אז אפשר להתוודות פעם אחת ,או כשנזכרים באיזה
עוון שלא התוודינו עליו ,אבל מדוע להתוודות על אותם החטאים שוב ושוב ,יום
אחר יום ,שנה אחר שנה ,גם הרבה לאחר שכבר עשינו תשובה?
חשוב להבין שהדיבור משפיע מאוד על האדם .לדיבור יש כוח עצום שאנו כלל
לא תופסים בהחדרת אמונה ודרך חשיבה .כאשר אנו מתוודים לפני הקדוש ברוך
הוא ,אנו פועלים בכך לשינוי המהות הפנימית שלנו.
ראשית ,כמו בכל תפילה ,עצם הדיבור מחזק את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך
הוא .רק העובדה שאנו מדברים עם השם כשלעצמה היא כבר מנגנון שמחדיר
אמונה לתוכנו .שהרי אנו מרגישים מגוחכים לדבר עם עצמנו ,כך שבדיבור עם
השם אנו מתמלאים באמונה שהשם יתברך נמצא איתנו ושומע אותנו .מעבר לזה
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שאנו מדברים אתו ,החטאים הקשים שלנו שאנו מספרים עליהם הם כל כך
אישיים ואנו לא רוצים שאף אחד ידע מהם ,ובכל זאת אנו משתפים אותו ,כך
שאנו מוסיפים לעצמנו ביטחון בו.
אך מעבר לתפילה רגילה ,לווידוי יש משמעות מיוחדת עבורנו .הווידוי מביא
אותנו להכיר במקום האמתי שלנו .הוא מחדיר לנו ענווה ,שהרי אדם יכול לחשוב
בקלות שהוא מלך העולם ושלא היה צדיק כמוהו מאז משה רבינו .אבל כאשר
האדם אומר לקדוש ברוך הוא את חטאיו ,הוא פתאום מבין את מקומו.
פתאום אנחנו מבינים כמה שאנו אפסים שלא מצליחים לעמוד מול היצר הרע
ששובר אותנו .פתאום אנחנו מגלים כמה עבודה עצמית עלינו עוד לעשות כדי
להתגבר על החטאים .פתאום אנחנו רואים שחטאנו כל כך הרבה ושכל מה שיש
לנו זה מתנת חינם מהשם ,כי על פי דין אנחנו כלל לא ראויים למה שהשם נתן
לנו עם כל החטאים שעשינו.
כאשר אנו עורכים וידוי ,אנו עושים הפסקה מעולם השקר והחיצוניות ,שם אנו
חיים בכאילו ,ועוברים לעולם אמתי בו אנו מניחים את כל הקלפים על השולחן.
המעבר הזה מביא אותנו להתבוננות אחרת על החיים שלנו.
זה כמו שאדם שותה יותר מדי אלכוהול ומרוב שהוא כבר מכור הוא לא מבין
שיש לו בכלל בעיה .כעת גם אם הוא יחליט להפסיק ,שיקול הדעת שלו לא
מספיק יציב ובקלות הוא יכול לחזור לזה בכל רגע .אבל כאשר אדם מגיע למוסד
של גמילה ומתוודה על הבעיה שלו ,הוא קודם כל יוצא משלב של הכחשה
ומחדיר לעצמו את המודעות לבעיה .הוא בעצם מצהיר שהוא בעצמו לא יכול
להתמודד עם הבעיה ולכן הוא זורק את המושכות למישהו אחר שישמור עליו.
כך אנו מתוודים לפני הקדוש ברוך הוא ומביאים עצמנו להכרה בבעיות שלנו.
אנו זורקים את המושכות אל הקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו להציל אותנו .כי
לבד אין לנו כוח להתמודד מול היצר הרע ,אבל הרצון שלנו להתמודד מולו הוא
כבר התחלה טובה וכאשר אנו מבקשים את עזרתו של השם יתברך ,בצורה כנה
ואמתית מכל הלב ,אז בוודאי שהוא יבוא לקראתנו ויעזור.
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אדם מוכרח להכיר בבעיות שלו כדי לפתור אותן .לכל אחד מאיתנו יש הרבה
צדדים אפלים ולא כל כך טובים שלפעמים אנחנו בעצמנו לא מכירים אותם
ולפעמים אנו גם לא רוצים להכיר .הווידוי נותן לנו להתמודד עם המציאות,
להכיר באמת ,לצאת מההכחשה ,ואז אנו יכולים להתחיל לעבוד על עצמנו
ולטפל בבעיות.
אדם שיתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלי שאף אחד נמצא סביבו ,יגלה
דברים שהוא כלל לא ידע על עצמו .לאחר שהוא מתחיל לדבר ולהתוודות על
דברים שעשה הוא פתאום יכול להוציא דברים מעומק הנפש שהוא בעצמו לא ידע
אותם לפני כן .אמנם זה היה קיים בתוכו ,אבל זה התחבא עמוק בתוך תת המודע
שקוע בתוך תרדמה .עצם המעשה החיצוני הזה של וידוי דברים הוציא את
הדברים החבויים אל ההכרה שלו.
זה כמו שאנשים מוציאים דברים מהעבר כשמדברים עם חברים שמנסים לעזור,
או שיש כאלו שעושים את הדבר אצל פסיכולוגים ,ואז מגלים קשרים בין בעיות
שונות לבין הגורמים לבעיות וכך לומדים איך לפתור אותן .לא צריך פסיכולוג
בשביל זה ,שהרי זה חבוי בתוך האדם עצמו ורק צריך להוציא .עדיף פשוט לדבר
גלוי עם השם יתברך וכך להוציא את הכל ולהגיע לתובנות עצומות .כך נוכל
לבחון את עצמנו ממבט מקיף יותר ,לתכנן שינוי ולהגיע להשגות.
כל אחד מאיתנו עושה הרבה דברים שהוא יודע שהם מזיקים ולא טובים ,מי
מאיתנו למשל לא אוכל חטיפים מלוחים או מתוקים שמכילים צבעי מאכל
ורעלים לגוף? מי לא מתעצל לפעמים לשמור על בריאותו ועושה דברים נוחים
יותר? מי לא כועס מדי פעם למרות שאנו לא מרוויחים מכך שום דבר? מי לא
מדבר שטויות פה ושם למרות שאין בזה שום תועלת? ישנם עוד אינספור דברים
שמזיקים לנו ובכל זאת ,אין לנו מודעות לכך שזה מזיק.
אם נשאל אנשים עם השכלה ממוצעת ברחוב על הדברים האלו ,האם נמצא
מישהו שבאמת חושב שאוכל תעשייתי הוא בריא או שסיגריות תורמות לנו? הרי
בוודאי שכולם יודעים שזה מזיק ,אך בכל זאת זה לא מפריע לנו להמשיך לעשות
זאת .ואי אפשר לומר שלא יודעים ,כי אנשים קוראים על חפיסת הסיגריות
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שהעישון מביא מחלות ,אבל זה לא מפריע להם .בוחרים להתעלם .על אחת כמה
וכמה כאשר מדובר על שמירת המצוות ,ששם קשה מאוד למצוא מישהו שבאמת
מקיים את הכל כהלכה.
כדי להפסיק את זה ,אנו צריכים לעורר את עצמנו .לא חסרה לנו חכמה
חיצונית של דברים שאנו לא יודעים ,אלא חסר לנו החיבור לדברים שכבר ידועים
לנו כך שנעלה את הבעיות שלנו מתוך תת ההכרה אל החלק המודע .את זה אנו
עושים באמצעות הווידוי .כאשר אנו מתוודים ,אנו שמים את הבעיות שלנו מולנו,
מתבוננים בבעיות ומבקשים מהשם יתברך שיעזור לנו להתמודד איתן .אנו יוצאים
משלב ההכחשה ומתחילים שלב חדש של בניה ועבודה עצמית .רק כך התשובה
יכולה להיות שלמה ,שהרי בלעדי השלב הזה אין לנו אפשרות להיות מודעים
לבעיה שלנו.
כך אנו מעלים את הדברים ,מביעים חרטה ,מאפשרים לעצמנו להתבונן,
לעשות תשובה ,להכניס רגש ,וכך לאט לאט אנו מתרחקים מהחטא ומתחברים
לרצון להתקרב להשם יתברך.
אלא שעדיין הדבר קשה ,שאמנם הווידוי הוא נחוץ ,אבל צריך להבין מדוע אנו
מתוודים שוב ושוב גם לאחר שכבר חזרנו בתשובה? שהרי אם כבר עשינו תשובה
על חטא מסוים ,אז מדוע להזכיר את אותו החטא שוב ושוב?
העניין הוא שהתשובה זה לא דבר שעושים פעם אחת וזהו .התשובה היא שינוי
הדרגתי של התפיסה והמהות ,ולא משהו טכני שאנו עושים בנקודת זמן כלשהי.
אדם צריך לעשות תשובה יום יום כדי להתקדם ,כי לא משנה כמה גבוה הצלחנו
להגיע בעזרת השם ,תמיד אפשר להתקדם עוד ולהתקרב עוד יותר.
לכן אם ניקח למשל אדם שגנב בצעירותו משהו קטן וכעת הוא רוצה לעשות על
כך תשובה ,אז כחלק מהתהליך ,אותו אדם צריך להתוודות על כך שגנב .לאחר
שהוא כבר התחרט על מה שעשה וקיבל על עצמו לא לגנוב לעולם ,הוא הפך
לאדם אחר והתקרב מעט יותר לקדוש ברוך הוא.
אבל מעשה הגניבה הוא לא משהו טכני בלבד ,אלא דבר עם אינסוף השלכות.
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לאחר שאותו אדם התקרב לקדוש ברוך הוא ,כעת בדרגה החדשה שלו הוא מבין
יותר דברים ,הלב שלו נפתח יותר וכך הוא מבין יותר לעומק את המעשה שעשה.
פתאום הוא מבין שלא רק שהמעשה שעשה הוא אסור ,אלא שהוא גם ציער את
האדם שממנו גנב.
לאחר מכן הוא עולה עוד דרגה ומבין עוד יותר את חומרת הדבר והוא מצטער
עוד יותר על כך שעבר על ציווי של השם יתברך והתרחק ממנו .לאחר מכן הוא
מתקרב עוד יותר להשם ואז הוא רואה את כל החסדים והטובות שהשם עושה לו,
והוא כבר ממש מתבייש בעצמו על אותו חטא שעשה .לאחר מכן הוא כבר מבין
שפגם בעולמות העליונים והביא קטרוג לעולם ואז הוא מצטער על אותו מקרה
כפי שלא הצטער לעולם.
בפעם הראשונה שעשה תשובה הוא בכלל לא חשב על כל הדברים האלו ,כיוון
שהם כלל לא היו במודעות שלו .כך בכל פעם התשובה שלו הופכת ליותר ויותר
שלמה ,עם כוונות חדשות ועם רבדים עמוקים יותר.
נדמיין לעצמנו ילד שבמעשה קונדס כלשהו עשה חס ושלום נזק בלתי הפיך.
כעת אותו ילד מצטער על המעשה שעשה ,אבל מנקודת מבט של ילד .ככל שהוא
גדל ,כך הוא מבין יותר את חומרת הנזק ולכן מצטער יותר .כשיגדל עוד יותר
בוודאי כבר יתבייש ממש במעשה שעשה וירצה לנסות לתקן ולעשות מעשים
טובים שיועילו.
אם לאחר שאותו ילד היה מבקש סליחה הכל היה נגמר ,אז אותו ילד היה
שוכח מזה וממשיך את חייו כרגיל .עצם ההתמקדות באותו מעשה שוב ושוב,
מזכירה לנו בכל פעם מחדש מהי הדרך הנכונה ,מרחיקה אותנו ממעשים דומים
ומקרבת אותנו למעשים טובים ולתיקון .כך אנו עולים בכל וידוי עוד עליה קטנה
לדרגה גבוהה יותר מזו שהיינו בה קודם לכן.
כאשר אנו מתוודים שוב ושוב אנו מתחברים יותר ויותר לתשובה השלמה
שתכפר על המעשה .אנו מסתכלים בכל פעם מחדש על המעשה ומתרחקים ממנו
יותר ויותר .אנו מחדירים לעצמנו את החומרה של אותו מעשה וכל ההשלכות
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שלו.
יותר מכל ,אנו צומחים מתוך אותו מעשה שמביא אותנו בכל וידוי למקומות
חדשים שכלל לא היינו יכולים להגיע אליהם לולא היינו מתוודים .ואז אפשר
להגיע לתשובה מאהבה שהעבירות נהפכות לזכויות ומתוך כך להגיע למקום בו
בעלי תשובה עומדים שבו אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד .שהרי דווקא
אותם חטאים ,הם אלו שגרמו לנו לצמוח עוד ועוד בכל פעם שעשינו וידוי
והתחרטנו עליהם ,דווקא הם אלו שסייעו לנו לקבל על עצמנו קבלות טובות,
דווקא הם אלו שגרמו לנו לסלוד מהם כל כך ולהגביר את אהבת השם שבנו .לכן
אותם חטאים ,הם עצמם הופכים לזכויות ,כי הם אלו שהביאו אותנו לדרגות
הגבוהות שלנו.
לכן רק בעלי תשובה יכולים לעמוד שם ,כי הצדיקים הגמורים לא יכולים
לעמוד במקום של צמיחה מהחטאים ,שהרי מעולם לא חטאו בחטאים כאלו .את
כל זה אי אפשר להשיג ללא הווידוי שוב ושוב ,שהרי אם לא נביא את החבוי
בתוכנו למודעות שלנו ,אז לא נוכל לצמוח ממנו ונישאר באותו המקום בו אנו
נמצאים כעת.
הווידוי הוא הבסיס לצמיחה שלנו .ישנו אמנם נוסח וידוי מיוחד אותו אנו
אומרים בכל יום בימים בהם אומרים תחנון ,אך מעבר לזה ישנם גם נוסחים
אחרים .ביום הכיפורים מתוודים בצורות שונות ונוסחים שונים בתפילות .בחלק
מהעדות נוהגים לומר את הווידוי הגדול לרבנו נסים ,שמי שיתרכז וישים לבו
היטב לדברים הכתובים בו ,ספק אם יוכל למנוע עצמו מלהתפרץ בבכי כמו ילד
קטן.
אך מעבר לכל הווידויים האלו ,ישנו וידוי אישי שכל אחד יכול לעשות בשפה
שלו .כל אדם יכול להיזכר במעשים לא טובים שעשה ,כל אדם בוודאי מתחרט
על חטאים שונים ,את כל זה אנו יכולים להביא לווידוי פרטי משלנו .הנוסחים
שתיקנו לנו הם מועילים וטובים ועלינו להשתמש בנוסחים האלו בזמני התפילה.
אך בנוסף כדאי לשלב בזמן הפנוי שלנו את הווידוי האישי שלנו .זה כנראה מה
שמשפיע יותר מכל על הלב ,כיוון שהוא בנוסח הפרטי שלנו שאליו אנו
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מתחברים ,במלים שלנו על המעשים הלא טובים האישיים שלנו.
אפשר פשוט לומר משהו בסגנון של "השם יתברך ,חטאנו לפניך ועשינו כך
וכך…" ולבקש סליחה .להתחרט מעומק הלב ולבקש מהשם שיעזור לנו לתקן את
המעוות .כל זה בוודאי ישפיע עלינו ויקדם אותנו לתשובה שלמה .השם יתברך
יחתום את כולנו ואת כל ישראל לטובה ולברכה אמן.
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פרשת האזינו
הקדוש ברוך הוא נושא אותנו
כאשר אנו רואים את עצמנו כאנשים בעלי כוח והשפעה ,קשה מאוד להגיע לאמונה
שלמה ואמתית .יש לנו הרבה תכנונים לעתיד טוב יותר וכל אחד רוצה בלבו לסדר
את העולם ,אבל אנחנו לא באמת אלו שקובעים ומחליטים .ואז יוצא שבכל פעם
שהרצונות שלנו לא מסתדרים היטב עם המציאות ,זה מביא אותנו למשבר באמונה.
אנחנו חושבים לעצמנו כיצד יתכן שהעולם מתנהל בצורה שונה מזו שאנו מצפים לה,
ולא מוכנים לקבל את המציאות.
כל הדאגות שלנו נובעות מהמקום הזה ,שאין לנו שליטה על המציאות והיא יכולה
בכל רגע לסתור את התוכניות שלנו .כל הכעס שאי פעם חווינו נובע מזה ,שהרי אדם
כועס ומתעצבן רק על דברים שנוגדים את הרצונות שלו .כל עצבות שהרגשנו בחיינו
הגיעה משם ,שהרי אדם מתעצב רק מתוך אכזבה מהמציאות שלא תואמת לציפיות
שלו.
כך כל המידות השליליות נובעות מאותו עניין של גאווה .כאשר האדם חושב שהוא
מסובב את העולם ,ואז פתאום הדברים מסתדרים אחרת ,הכל מתרסק והוא מבין
שהעולם מתנהל בלעדיו ובניגוד לרצונו ,אז רגשות שליליים מתחילים להתעורר
בתוכו.
לעומת זאת ,שורש כל המידות הטובות הוא מידת הענווה .לכן נאמר על משה
רבינו שהוא הענו מכל האדם ולכן התמנה למנהיג של ישראל שיתווך בינינו לבין
הקדוש ברוך הוא ויוריד את התורה אלינו מהשמיים .אבל צריך להבין יותר לעומק
מהי אותה ענווה ,שהרי משה רבינו הנהיג את ישראל וכולם הכירו אותו ואת גדולתו,
אז איך שייך להגיד שהיה ענו? הוא היה הרי האדם המפורסם ביותר בכל ישראל,
ומצינו שגם היה תקיף מאוד מול העם כשהיה בכך צורך.

יותר מזה ,גם אם נאמר שהקדוש ברוך הוא הביא אותו לגדולה והוא עצמו
נשאר ענו ,זה עדיין קשה ,כי ברור לנו שאם משה רבינו היה מוותר לכל אחד
ומנמיך את עצמו מול כולם ,אז בוודאי לא יכול היה להנהיג את העם .הוא לא
היה מצווה אותם על שום דבר (כי היה חושב שהוא לא ראוי) ,הוא לא היה פוסק
שום דבר (שהרי היה חושב שהם מבינים טוב יותר ממנו) וכך לא יכול היה
לעשות שום דבר.
תארו לכם מנהיג שמחליט להיות ענו ,ראש מדינה אחרת רוצה ממנו כסף
ושטחים ,אז הוא נותן לו ,כל השרים באים בדרישות ,אז הוא מנמיך את עצמו
ונותן להם להחליט מה שהם רוצים ,וכך הוא נותן לכל מי שבא לדרוך עליו והוא
לא מעז לצייץ .ברור לנו שמנהיג כזה לא יצליח והוא גם יפיל לקרשים את כל
העם שלו.
אם כן ,אפשר להבין שענווה זה לא להרגיש ולהיות "כלומניק" .זה לא לתת
לכולם לדרוך עלינו ולחשוב שאנחנו אפסים וטיפשים .להפך ,ענווה כזו עלולה
בקלות להזיק לנו ולהכניס אותנו לייאוש ודיכאון ,לרמוס את כל השאיפות שלנו
ולגרום לנו להרגיש חסרי יכולת .כל זה בוודאי לא ענווה אמתית.
מהי ענווה אמתית?
ענווה אמתית היא דווקא ההכרה בכוח העצום שלנו .הבנה שאנחנו בני מלכים.
אלא שבן של מלך מבין שיש לו כוח עצום ,אבל רק מתוך שאביו המלך נותן לו
את הכוח .בן של מלך מבין שללא אביו הוא לא נחשב לכלום .הוא יכול לקבל את
כל מה שהוא רוצה מאביו המלך ,אבל אין לו שום כוח מצד
עצמו.
ענווה היא הכוח להכיר באפסיותנו מול הקדוש ברוך הוא.
להבין שאנו כלום ביחס אליו ,שאין לנו כלום מעצמנו ,אבל
בכל זאת יש לנו הרבה ,כי הוא נתן לנו מתנת חינם .לא בגלל שמגיע לנו (שזוהי
גאווה לחשוב כך) ,אלא בזכות חסדי השם עלינו שנתן לנו אפילו שלא מגיע לנו.
הוא נתן לנו את כל החיים שלנו ,את השכל ,את המשפחה ,את הממון ,את
האוכל ,את הבריאות ,את השמחה ואת כל מה שאי פעם חווינו.
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מעבר להבנה הזו שהוא נתן לנו הכל ,צריך להבין שהוא גם עושה בשבילנו
הכל .שהרי אין לנו כוח משל עצמנו והכל בא ממנו .ולא רק שהוא עושה בשבילנו
הכל ,אלא הוא נושא אותנו על הגב שלו ,מניק אותנו ומספק לנו את כל צרכינו,
בזמן שאנחנו מתפנקים כמו תינוקות שמקבלים את הכל מההורים שלהם בלי
מאמץ .אנחנו חושבים שאנחנו פועלים ,אבל בעצם השם יתברך הוא שעושה את
הכל.
פרשת האזינו מלמדת אותנו את העניין הזה" :כנשר… ישאהו על אברתו",
"השם בדד ינחנו"" ,ירכיבהו על במותי ארץ"" ,ויניקהו דבש מסלע" (דברים לב,
פסוקים יא' – יג').
הקדוש ברוך הוא נושא אותנו כמו נשר שנושא את הגוזלים שלו .הוא מרכיב
אותנו על הארץ ומזיז עניינים בזמן שאנחנו חושבים שאנחנו אלו שפועלים ועושים
את הכל מעצמנו .כמו אבא שמרכיב את בנו על כתפיו והבן חושב שהוא גבוה ,או
שהוא מרכיב אותו על האופניים והבן חושב שהוא זה שרוכב מהר ,או שהוא נותן
לו דחיפה על הבימבה והבן בטוח שיש לו כוח רב לנסוע.
אין לנו שום כוח מעצמנו ,כל מה שיש לנו זה מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא.
אנחנו כמו הילדים הקטנים בלונה פארק שרוכבים על המתקן של הסוסים
שמסתובב ועולה ויורד ומרגישים על הגובה .אבל אם נחפש סביבנו וננסה לגלות
את הקדוש ברוך הוא ,נוכל לראות שכל העולם הזה הוא תפאורה בלבד והשם
יתברך הוא זה שפועל מתוכנו.
לכן "הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים" ,כי אין לנו שום כוח משל עצמנו,
אפילו לא כוח של בחירה ,מלבד הבחירה ביראת שמיים .אדם יכול להחליט אם
ללכת בדרך טובה או לא ,אדם יכול להתפלל שיהיה טוב ,אבל מה שיהיה בדרך
זה כבר בידיים של הקדוש ברוך הוא בלבד .זוהי ענווה אמתית.
וזה גם מבהיר לנו את עניין המנהיגות ,שהרי משה רבינו היה העניו מכל האדם
ולכן התבטל לחלוטין לקדוש ברוך הוא .אך זה לא אומר שהוא נתן לכולם לדרוך
עליו ,שהרי הגן על כבוד התורה והעביר את הדברים אל העם .אלא שתמיד דאג
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לבדוק מהו רצון השם ,ולא פעל על פי רצונו האישי שלו .הוא ביטח את הרצון
שלו כדי להכיל את רצון השם.
במקום שהיה צריך להילחם הוא נלחם ובמקום שהיה צריך להוכיח הוא
הוכיח .הוא היה כמו צינור שמעביר את הדברים ממקום גבוה בשמיים אל
המקומות הנמוכים יותר כאן בארץ .לא היה לו במה להתגאות מצד הכוח של
עצמו ,אבל הוא בוודאי הכיר בכוח שהקדוש ברוך הוא העביר דרכו.
הדבר דומה לגבאי צדקה שבא עשיר ונותן לו תקציב עצום של עשרות אלפי
שקלים לחודש .אותו גבאי צדקה יודע היטב מה יש בידיו ,אבל מצד שני בוודאי
שהוא לא יתגאה בזה ויחשוב שכל הכסף הזה שלו .הוא פשוט נבחר להיות הכלי
שמעביר אותו הלאה.
דרך ההתבוננות בעניין הזה ,אפשר להגיע לאמונה שלמה ואמתית .בלי דאגות
על דברים שלא מסתדרים ,כי אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מסדר אותם כרצונו
ואנו לא צריכים לשלוט בזה .בלי כעסים על דברים שמפריעים לרצונות
ולשאיפות שלנו ,כי אנו יודעים שהשם יתברך מסובב את העולם לפי הרצון שלו.
בלי עצבות ,כי אנו יודעים שהשם יתברך אוהב אותנו ונושא אותנו ועושה את
הכל לטובתנו ,כמו הנשר שדואג לגוזלים שלו וכמו אב שנושא את בנו הקטן
ושומר עליו.
נמלא את חיינו בהרבה שמחה ואמונה ,כי אנו יודעים ומבינים שאנו לא באמת
עושים שום דבר ,אלא הקדוש ברוך הוא סוחב אותנו ביחד אתו ומרכיב אותנו על
גבו .לא צריך להתעקש לסדר את כל העולם על פי רצוננו ,אלא לעשות את
ההשתדלות ולתת לקדוש ברוך הוא לנהל את העניינים.
אם אתה מאמין שאפשר לקלקל ,תאמין שאפשר לתקן
רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן (תנינא קיב')" :אם אתה מאמין שיכולים
לקלקל תאמין שיכולים לתקן" .אבל הניסוח של הדברים נראה לכאורה מעט
בעייתי .כי אם נניח שרבי נחמן רצה לעודד אותנו ולהסביר לנו שאין יאוש בעולם
כלל ,אז למה צריך להאמין שאפשר לקלקל? למה לא לומר בפשטות ש"תמיד
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אפשר לתקן" .כל החלק הראשון הוא לכאורה מיותר ,שהרי צריך להגיד שבכל
מקרה יכולים לתקן ולא רק אם מאמינים שיכולים לקלקל .מדוע האמונה בתיקון
צריכה להיות תלויה באמונה בקלקול?
העניין הוא שעל פי מה שלמדנו בפרשה ,הקדוש ברוך הוא
עושה את הכל .לכן מובן שאי אפשר כלל לקלקל וממילא גם לא
צריך שום תיקון .כדי להאמין שאפשר לקלקל האדם צריך להיות
בעל הרבה גאווה .אז אם האדם הגיע למקום של גאווה ,שהוא
חושב שהוא כל כך משפיע עד כדי כך שהצליח "לקלקל" את העולם שהשם
יתברך ברא ,אז שישתמש באותה גאווה שלו שיבין שגם אפשר לתקן.
הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם והוא שם כל אחד בדיוק במקום בו הוא
צריך להיות .אמנם הוא נתן לנו בחירה ,אבל הבחירה הזו היא רק בשבילנו.
הבחירה משפיעה על עצמנו בלבד ,לעניין שכר ועונש ולהתקדמות הרוחנית שלנו.
כפי שאמרו חז"ל" :הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים" .אנחנו יכולים לבחור רק
בין טוב לרע ,אבל את כל נסיבות החיים הקדוש ברוך הוא מגלגל כפי רצונו.
כשאנו אומרים שמישהו קלקל והזיק ,הכוונה שהוא התרחק מהקדוש ברוך
הוא ,מהטוב האינסופי .אבל בוודאי שאי אפשר לקלקל את האינסוף המושלם .אף
אחד לא יכול לשבש לקדוש ברוך הוא את התכניות שלו .האדם צריך להיות בעל
גאווה ענקית ומנופחת כדי לחשוב שיש לו כוח לקלקל את העולם נגד רצון השם
יתברך.
כל מציאות העולם היא שקרית וכל כוחות האדם הם מהשם יתברך .הנשמה
הרוחנית היא חלק אלוקי ממנו והוא גם ברא לנו את הגוף הגשמי ,הוא נתן לנו את
הכוחות הפנימיים והוא גם נותן את כוחות ההתנגדות ,הוא ברא את היצר הטוב
והוא ברא את היצר הרע ,הוא מקיים אותנו ואת כל מה שמסביבנו ,הוא הכל.
אין עוד מלבדו ,מה שאומר שכל הכוחות שייכים אליו ולנו אין כוח כלל .בתוך
אינסוף רוחני כל יכול וללא כל גבול ,לא שייך לחשוב שאולי אנחנו הקטנים
והמוגבלים השפענו וקלקלנו את העולם .ביחס לאינסוף אנחנו אפסים שלא
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יכולים להשפיע.
אמנם ברור שכל חטא מרחיק אותנו מהמטרה וברור שהמצוות מקרבות אותנו
אל השם יתברך .וזוהי הכוונה של רבותינו הקדושים שמשתמשים בביטויים כמו
"להחריב" או "לקלקל" ,שבאים לסבר את האוזן כדי להעביר לנו מסר .יש דברים
רוחניים שקשים לתפיסה מתוך העולם הגשמי בו אנו חיים ולכן מעבירים לנו את
הלימוד דרך מושגים שנתפסים ,כמו קלקול ותיקון.
אבל ברור לחלוטין שהקדוש ברוך הוא מושלם ואין שום קלקול בעולם שברא,
וגם מה שנדמה לנו כקלקול ,יתברר בעתיד כדבר טוב שסייע לנו להגיע אל
התכלית .כפי שנהג לומר נחום איש גמזו" :גם זו לטובה" .לעתיד לבוא נברך על
הרעה כשם שאנו מברכים על הטובה ,כי נוכל להבין שהכול היה לטובה ,גם
הדברים שנתפסו כלא טובים בדעתנו.
כל מה שאנו רואים כעת בתור קלקול ,זה רק מקוצר הראיה שלנו לפנימיות
הדברים .על פי האמת הכל טוב ואין שום קלקול .הקלקול שאנו רואים זה
החטאים שלנו שמרחיקים אותנו מהאמת.
אנו מסתכלים על העולם דרך הזגוגית המלוכלכת שלנו וכך חושבים שכל
העולם מלוכלך .אבל גם אם חטאנו ,זה רק ריחוק זמני .הריחוק לא אומר שיש
ממש משהו מקולקל ,כי אפשר להתקרב בחזרה מתי שרוצים .כמו מישהו
שמתרחק ממשפחתו ונוסע למקום מסוים ,הוא אמנם רחוק אבל הוא לא קלקל
שום דבר .הכל נשאר כמו שהיה וברגע שהוא יחליט הוא יוכל לחזור בחזרה.
אבל למרות כל זאת ,האדם לרוב נוטה להתגאות ולחשוב שיש לו ממשות.
האדם אוהב את הרעיון שיש לו כוח והשפעה ולכן קשה לו לקבל שהאינסוף אינו
מושפע מכלום ואין שום אפשרות של קלקול .האדם רוצה להרגיש שהוא משפיע
ולכן הוא מאמין שהוא יכול לקלקל.
הדבר מביא לייאוש כאשר אדם מסתכל על העבר שלו ועל כל החטאים
שעשה .לכאורה נדמה לו שאחרי שקלקל כל כך הרבה ,כבר נדמה שאין שום
סיכוי להחזיר את המצב לקדמותו .לא יעזרו הסיפורים שנספר לו על הכוח העצום
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של התשובה ,לא יעזור לספר לו כמה חשוב להתקרב להשם יתברך ,נראה לו
שהכול אבוד .הוא מסתכל על המצב שלו וחושב לעצמו שהוא קלקל כל כך הרבה
עד שאין כבר שום סיכוי להחזיר את המצב לקדמותו.
לכן רבי נחמן מלמד אותנו שלא יכולים לקלקל כלל וממילא אין יאוש בעולם
כלל .אדם לא צריך לחזור אחורה בזמן ולהתחיל לתקן את כל החטאים שעשה,
אלא פשוט לעשות תשובה ,כלומר לשוב לקדוש ברוך הוא ולחזור למצב בו היה
בתחילה .אדם שעשה חטאים במשך חמישים שנה והתרחק מהשם יתברך ,יכול
ברגע אחד להתקרב בחזרה וכל החמישים שנה האלו נמחקים .בלי תיקונים ובלי
מאמץ כמעט ,רק עם כוונה אמתית ורצון טהור ונקי.
הגמרא מספרת לנו ש"יש קונה עולמו בשעה אחת" .לא משנה כמה חטאנו
בעבר ,מה שמשנה זה היכן אנו נמצאים כעת .אדם שחוזר בתשובה מתוך אהבה
יכול להפוך את כל החטאים והעוונות שלו למצוות .יוצא שאין באמת קלקול,
אלא רק הסתרה של התמונה הגדולה והשלמה שגורמת לנו לחשוב שהדברים לא
בסדר כפי שהם.
אז אדם לא יכול לקלקל .אבל אם בכל זאת אנחנו מתעקשים להיאחז בדמיון
של "כוחי ועוצם ידי" ,כאילו שיש לנו כוח משל עצמנו ,ואז אנו מאמינים שכן
יכולים לקלקל ,אז בא רבי נחמן ומלמד שכבר נוכל להמשיך עם האמונה באותו
כוח ולהאמין שגם אפשר לתקן .כי אם יש לנו ממשות וכוח משל עצמנו בו אנו
יכולים להשתמש כדי לקלקל ,אז עם אותם כוחות וממשות נוכל להשתמש לתיקון
הדברים המקולקלים.
הרי זה אבסורד שאנשים מגיעים לייאוש ,כי או שאנחנו אפסים שלא יכולים
כלל לקלקל ,או שאם כן יש לנו כוח לקלקל אז נוכל להשתמש באותו כוח גדול
שיש לנו כדי לתקן .אם אדם מרגיש חזק ובעל כוח ועצמה ,עד כדי כך שהוא חושב
שהרס דברים בחייו ,שייקח את החוזק והעצמה האלו וינצל אותם כדי לתקן את
מה שקלקל .ואם אתה מבין שאתה אפס ואין לך שום כוח לתקן ,אז אתה צריך
לשמוח ,כי מעולם לא היה לך כוח וכך יוצא שאף פעם לא קלקלת.
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אדם שנמצא לבדו בקרון של רכבת שנוסע במהירות של מאה וחמישים קמ"ש
עלול להיכנס ללחץ ודאגות .מרוב חרדה הוא יכול לרוץ בתוך הרכבת כדי לברוח
מהסכנה .הוא רואה עצים ועמודים חולפים במהירות מבעד לחלון ,ואז הוא
מתכופף כדי שלא יפגעו בו.
אבל ברגע שהוא מבין שאותו קרון מחובר לקטר עם נהג מיומן ,אז הוא יכול
להירגע ,לשבת בכיף ולשמוע איזה שיעור תורה בנגן .כי הוא יודע שהוא יגיע
לאותו היעד באותה הצורה ,בין אם הוא ירוץ בתוך הרכבת מתוך לחץ כמו
משוגע ,בין אם יתכופף ויקפוץ כדי לברוח מהמכשולים בחוץ ,ובין אם הוא יישב
במקום וירגע.
ואמנם הקרון עדיין נוסע באותה מהירות מפחידה ,אבל אותו אדם יודע שיש מי
שמנהיג אותו ,ולכן הוא יכול להסיר את הפחד .הוא מסיר מעליו את האחריות
וסומך על נהג הקטר ועל המסילה שיובילו אותו ליעדו בבטחה .הוא מבין שהדבר
לא תלוי בו.
על אחת כמה וכמה שאנחנו יכולים להירגע כשאנו סמוכים ובטוחים שהקדוש
ברוך הוא בכבודו ובעצמו מנהיג אותנו לדרך טובה .כי השם יתברך נושא אותנו
ממש ,ואז ממילא הוא דואג לכל מה שצריך .השם יתברך יזכה אותנו לענווה,
ולהבנה שכל הכוחות בעולם הם שלו והוא זה שנושא אותנו ועושה את הכל.

הבו גודל לאלוקינו
בפרשת האזינו מופיע הפסוק "שם השם אקרא הבו גודל לאלוקינו" (דברים
לב' ,פסוק ג') .לכאורה זה נשמע כמו דבר ממש לא הגיוני ,ואם זה לא היה כתוב
במפורש בתורה ,אולי אפילו היינו חושבים שזה כפירה לומר את זה .מה זאת
אומרת "הבו גודל לאלוקינו"? וכי אנחנו אלו שנותנים לו גדולה? מי אנחנו
בכלל?! סתם אפסים שלא נחשבים לכלום ביחס לאינסוף העצום .איך יתכן
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שאנחנו הקטנים נוכל להשפיע ולתת גודל לאלוקים הכל יכול ,האינסופי והבלתי
מוגבל?
כך גם בספר תהלים אנו קוראים את הפסוק "תנו עוז לאלוקים" (תהלים סח',
פסוק לה') .אבל איך אפשר לתת עוז לאלוקים? איך אנחנו המוגבלים והקטנים
יכולים להשפיע?
אלא שצריך לדעת שלמרות שהשם יתברך בוודאי לא צריך אותנו ולא מושפע
מאיתנו שהרי הוא מושלם ללא כל שינוי .בכל זאת ,הוא ברא אותנו בצלמו
כדמותו ונתן לנו את היכולת לברוא ולהשפיע .למרות שמצד האמת אין לו שום
תלות ,אבל דרך ההנהגה שלו בעולם היא כזו שמאפשרת לנו כביכול לנהל את
העניינים .כל העולם נברא על מנת שנשפיע עליו.
כבר בבריאת האדם נאמר "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" ,ולאחר מכן "בצלם
אלוקים ברא אותו" (בראשית א' ,כו' – כז') .וברור לכולנו שאין צורה או דמות
מסוימת לאלוקים ,שהרי הוא אינסוף ולא מוגבל בדמות מסוימת .אם כן צריך
להבין מה עניין הצלם? מה הכוונה שאלוקים ברא את האדם בצלמו כדמותו?
רבי חיים מוולוז'ין מאריך בעניין ה"צלם אלוקים" שבו נברא האדם בתחילת
ספרו המופלא "נפש החיים" .כמו שאלוקים הוא בעל כוח שמשפיע על כל
העולמות וכולם תלויים בו ,כך הוא ברא את האדם בצלמו כדמותו ,כלומר הוא
נתן לאדם כוח להיות סוג של שליט על עולמות עליונים ועצומים.
וכך אפשר לראות שהקדוש ברוך הוא שיתף את האדם הראשון במעשה
בראשית .הוא נתן לו לקרוא לחיות בשמות וחיכה שהאדם יתפלל כדי שאז הגשם
יוכל לרדת .שנתן לו להיות המשפיע על העולם.
כל התורה מבוססת על העניין הזה ,שאנחנו פועלים בדרך התורה והמצוות ועל
ידי כך מפעילים כוחות עליונים ,מורידים שפע לעולם וכאילו נותנים "עוז"
ו"גודל" לאלוקים .העולם מונהג בדרך של מידה כנגד מידה .כפי שאדם נוהג ,כך
נוהגים אתו מהשמיים .תחשוב טוב יהיה טוב .לפי מה שנפעל כאן למטה ,כך
נעורר דברים עצומים בשמיים ונוכל להוריד שפע עצום לעולם.
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למרות שמצד עצמו אין לו צורך בנו ,בכל זאת הוא ברא את העולם בצורה כזו
שאנחנו אלו שניתן לעולמות העליונים את הכוח לפעול כביכול ,כך שישפיעו
בחזרה עלינו .מובן הדבר שאם הוא ירצה הוא יכול לשנות את כל ההנהגה
ולהפוך את הטבע .אבל דרך ההנהגה הנוכחית היא כזו שבה אנחנו נותנים את
הכוח ועל פי הכוח שאנחנו נותנים ,אנו מקבלים את השפע לעולם.
מכאן כל עניני השכר והעונש שאנו מכירים :אם בחוקותיי תלכו ,תקבלו טוב,
אם לא אז תקבלו ההפך חס ושלום .אם שמוע תשמעו אל מצוותיי ,תקבלו טוב,
אם לא אז לא .משמעות הדבר היא שאם נמליך את השם עלינו וניתן לו את הכוח
כביכול ,אז אותו כוח יוכל להשפיע עלינו ולהוריד לנו את השפע שאנו צריכים.
שהכול תלוי בנו.
צריך לדעת שכל יהודי נברא בצלם ועל כן יש בכל יהודי כוח לבנות או
להחריב עולמות .כל מעשה ,כל דיבור וכל מחשבה משפיעים בעצמה על עולמות
עליונים .ומובא שם בנפש החיים שאסור ליהודי לחשוב שאין בכוח מעשיו
השפלים לפעול שום ענין ,כי בחטא קל הורסים הרבה יותר ממה שהחריבו
נבוכדנצר וטיטוס שהחריבו את בית המקדש .כי הם החריבו רק למטה ,אבל
החטאים שלנו החריבו את בית המקדש של מעלה שגרם לחורבן מטה.
לכל אדם יש שאיפות .כל אחד רוצה להגיע להישגים בתחומים שונים .לכל
אחד יש חלומות .כל אחד רוצה חיים טובים ומוצלחים .צריך לדעת שהמפתח
לכל זה נמצא אצלנו .כל יהודי קובע כיצד ייראו העולמות העליונים ובהתאם לזה
משפיע שפע לכל העולם ,וכמובן גם לעצמו ולסובבים אותו .יהודי שעושה מעשה
טוב ,שמתגבר על היצר שלו אפילו באופן חד פעמי או שחושב מחשבה טובה,
עושה דברים עצומים בשמיים בלי לדעת על כך .אחרי זמן מה פתאום מגיע לו
ולסובבים אותו משהו טוב ,ואף אחד לא מקשר וחושב על אותו מעשה או
מחשבה.
עד היום אנחנו ניזונים בזכות עקדת יצחק שהביאה לנו שפע לדורות .בראש
השנה וביום הכיפורים אנו מסתמכים על זה כדי לזכות ברחמיו של השם יתברך.
מעשה של מישהו לפני אלפי שנים משפיע עד היום ומהווה חלק נכבד מחיינו.
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כל התפילות של הסבים והסבתות שלנו משפיעות עלינו בלי שנרגיש .פתאום
אדם לא מבין איך זה שהוא מקבל הארה רוחנית .פתאום מתחשק לאדם להתחזק
ולהתקרב ליהדות .פתאום מגיע לאדם שפע שמשמח אותו .פתאום אדם זוכה
להצלחה .אנשים לא מבינים מאיפה זה בא ,אבל זה הכל קשור בעולמות
העליונים.
כל תפילה שלנו ,כל דיבור ,כל מעשה וכל מחשבה ,הכל משפיע וקובע כיצד
ייראו חיינו .לפעמים אנשים אוהבים להתלונן ולהאשים אחרים בכל הנסיבות
הסובבות אותם .אבל האמת היא שהם עצמם קובעים את אותם הנסיבות .כל
יהודי משפיע וקובע כיצד ייראו חייו .כל יהודי נברא בצלם אלוקים ויש לו את
הכוח לבנות או להחריב עולמות.
רוב האנשים חושבים לעצמם שישנם צדיקים גדולים שהם קובעים דברים
מהותיים והאנשים הפשוטים הם כלל לא נחשבים ,אבל הדבר לא נכון .אמנם
ככל שהאדם מחובר יותר לקדוש ברוך הוא ,כך הכוח שלו גדול יותר ,אבל לכל
יהודי יש כוח ,גם אם זה היהודי הפשוט והשפל ביותר .כל יהודי הוא חלק אלוק
ממעל.
אנשים חושבים שהם יכולים לנבל את הפה ,לקלל ,לראות מראות לא טובים,
לחשוב מחשבות לא טובות וכו' ,וכאילו שהכול סתם בצחוק ,בלי כוונה ,שזה לא
משפיע .הם רואים שכולם מסביבם עושים את זה וחושבים שהם הרי לא יותר
טובים מכולם .אבל הם לא מעלים על הדעת כמה הם מזיקים לעצמם בכל פעולה
כזו.
הם חושבים ששמירת העיניים או שמירת הלשון הן עבודות של צדיקים גמורים
ולהם אין שום חלק בזה .הם חושבים שאף אחד לא רואה אותם וקורא את
המחשבות שלהם כשהם חושבים על שטויות ודברים אסורים .אבל הם טועים
בענק .כי לכל יהודי יש כוחות עצומים.
כל הצרות והייסורים שלנו נובעים מתוך הבחירות והפעולות שפעלנו .כך גם
כל השפע והדברים הטובים שהגיעו אלינו .המוח שלנו הוא כמו מכונה ענקית
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מלאה בכפתורים שכפתור אחד מדליק את האור בחדר הסמוך ,כפתור אחר
מפעיל את המזגן וכפתור שלישי משגר טיל שעלול להחריב את העולם.
אם לא נלמד מה כל כפתור עושה ונזלזל בדברים ,אנו עלולים לעשות דברים
הרסניים שאולי כעת אנו לא רואים אותם ,אבל בסופו של דבר הם ישפיעו .אם
לעומת זאת נלמד ונפעל בצורה מחושבת ומודעת ,נוכל להשפיע לנו שפע עצום
ולקבל את כל מה שנרצה.
אנשים נוטים לזלזל בעצמם ולחשוב שאין להם שום השפעה .אבל בכל אחד
ואחת מאיתנו יש פוטנציאל עצום לבנות או להחריב .כל מעשה נחקק ועושה
רושם .כל מחשבה הופכת למציאות באופן מסוים .שום דבר לא נמחק .אמנם
תמיד אפשר לעשות תשובה ,אבל הדבר פשוט שתמיד ישנו רושם שנשאר .אנשים
חושבים שהם יכולים להרשות לעצמם מדי פעם לעשות דברים לא טובים ואחר
כך לשכוח מזה .אבל שום דבר לא נשכח.
אם יהודי פשוט יצליח להתגבר אפילו פעם אחת על היצר ,הוא יעשה רעש
גדול בשמיים וירעיד עולמות .אם נתרגל להכניס בתוך כל סדר היום העמוס שלנו
מעט זמן של מחשבות טובות ,כמה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא ומודים
לו ,נשפיע שפע גדול עלינו ועל כל הסובבים אותנו .אם כל יהודי ייקח את עצמו
בידיים וינסה להשפיע לטוב בעולמות העליונים ,אז נביא לכך שייבנה בית
המקדש וכבר תגיע הגאולה השלמה שתגאל אותנו מכל צרותינו.
אסור לנו להמעיט בערכנו .אנחנו מייצגים מהות חשובה מאוד .גם אם מצד
עצמנו נראה לנו שאנחנו סתם אפסים חסרי חשיבות והשפעה ,ובטח שלא צדיקים
גדולים ,בכל אופן צריך להבין שאנחנו בני מלך .אנחנו הבנים של הקדוש ברוך
הוא.
הנשמה שלנו היא אלוקית .יש לכל יהודי חיבור ישיר לקדוש ברוך הוא ללא
כל מתווכים ובלי שום גבול .מכאן כל יהודי יוכל להבין את הערך העצום שלו
וכמה חשוב לשמור על כל מה שיוצא ממנו ,מחשבה ,דיבור או מעשה .הכל נרשם
ונחקק לעולם .כל דבר קטן משפיע לנצח נצחים.
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בדיוק בתחילת השנה זה הזמן להיזכר בכל זה .להתחיל את כל השנה ברגל
ימין .אנו יכולים לפעול כדי להשפיע ולשנות דברים בשמיים ,לתת כוח לעולמות
עליונים וכך לזכות לשפע עצום שירד אלינו.
בתפילות ראש השנה אנו מסתמכים על שלוש דרכים שיעזרו לנו לצאת זכאים
בדין ולהשיג לעצמנו שפע וברכה שאותן אנו מזכירים בתפילת המוסף .הרי מצד
עצמנו אין לנו סיכוי לצאת זכאים וכל מה שנשאר לנו זה לעורר את רחמיו בשלוש
הדרכים הללו.
אחת הדרכים היא זיכרונות ,ששם אנו מעלים את זכויות האבות הקדושים
ומתוך שהשם יתברך זוכר את עקדת יצחק ומסירות הנפש של אבותינו ,הוא
מרחם עלינו .דרך נוספת היא השופרות ,שהשופר מכניע את הלב ומביא את
האדם לתשובה ,ומתוך שאנו עושים תשובה השם יתברך מרחם עלינו.
אך לפני כל זה אנו משתמשים בדרך שנקראת מלכויות ,ששם אנו ממליכים
את השם יתברך עלינו .לכאורה נשאל מדוע צריך להמליך את השם יתברך? הרי
הוא מולך עלינו בכל מקרה ,אם נרצה בכך או לא .אלא שכאשר אנו אלו
שממליכים אותו עלינו ,אנו נותנים כביכול כוח שמשם נוכל לקבל שפע רב ונזכה
להנהגה של רחמים במקום דין.
השופר עצמו בנוי בצורה מיוחדת שאנו תוקעים בצד הצר והקול יוצא מהצד
הרחב והולך וגדל .רמז לפעולות הקטנות שאנו פועלים כאן בעולם הגשמי
והמוגבל ומתוך אותן פעולות אנו משפיעים על עולמות עליונים ועצומים.
אדם רחוק מתורה ומצוות למשל שעובר ליד איזה דוכן של חב"ד ומחליט
להשתכנע הפעם ולהניח תפילין לשלוש דקות ,אחר כך ממשיך בסדר היום שלו
ושוכח ממה שקרה .אבל הוא לא יודע שהשפיע על עולמות עליונים ,ביטל גזרות
קשות ,הוריד שפע לעולם ועשה דברים עצומים ומיוחדים.
אנחנו רואים את העולם מנקודת המבט של היום לאחר כל מה שעברנו ,לאחר
הבחירות שעשינו ולאחר שהחיים הובילו אותנו למקום שאנו מכירים היום ,ולכן
הכל נראה כמובן מאליו .אבל מי יודע איפה היינו אילולא אותן בחירות? מי יודע
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כמה גזרות קשות התבטלו בזכות הבחירות הטובות ,וכמה שפע עצום היינו
יכולים לקבל אילולא הבחירות הלא טובות? מי יודע איך העולם היה נראה אילו
אותו אדם לא היה משתכנע וממשיך בלי להניח תפילין באותו יום? מי יודע איך
העולם היה נראה אילו אותו אדם היה מחליט להניח תפילין כל יום? אילו היינו
בוחרים בחירות שונות ,כל העולם היה נמצא כעת במקום שונה.
כל פעולה קטנה נראית לנו חסרת משמעות ,אבל פועלת ועושה רעש גדול
בשמיים .בין אם זה לטוב ובין אם להפך ,דברים שעלולים להזיק וגזירות קשות
שמגיעים בעקבות העבירות והריחוק .אנחנו לא רואים את הספרים שנפתחים,
את המלאכים שמחכים לבצע את רצון השם ,את בית הדין בשמיים שפוסק מה
יהיה עלינו.
מי יודע כמה גזרות קשות נגזרו ובלי לשים לב ביטלנו אותן בזכות דברים
קטנים וטובים שזכינו לעשות וכלל לא ייחסנו להם חשיבות? מי יודע כמה שפע
היינו צריכים לקבל על פי חשבונות שמיים אבל אז כעסנו ועשינו עבירות שביטלו
והרחיקו את כל אותו שפע מאיתנו ,בלי שנהיה מודעים לכך בכלל?
תארו לכם שהיינו יודעים בראש השנה שעבר את כל מה שנגזר .היינו רואים
את כל השנה הזו שחלפה ויודעים שאנחנו יכולים להשפיע .תארו לכם כמה
גזירות היינו יכולים לבטל .כמה שפע היינו יכולים למשוך לעצמנו.
היינו מתפללים ,עושים מצוות ,לומדים תורה ועושים תשובה כדי להשפיע
ולעורר רחמי שמיים כדי לבטל את ההרג של כל אותם שנהרגו השנה ,היינו
משפיעים כדי להטות את הזכויות לכל החולים והפצועים ,היינו מעוררים רחמים
כדי להביא לנו ולכל ישראל שפע ,שמחה והצלחה בחיים .היינו עושים תשובה
כמו משוגעים בלי לישון בלילה כדי לסדר לנו שנה מבורכת.
אבל אנחנו לא רואים את ההשפעה הישירה של המעשים ,כי אם אנחנו לא
יודעים שנגזרה חס ושלום גזרה לא טובה ,אז אנחנו לא יודעים שאותו מעשה טוב
שעשינו ביטל אותה ואנחנו ממשיכים כאילו הכל רגיל .אבל בכל רגע החשבונות
של כל אדם בפרט ושל עם ישראל בכלל משתנים ומתעדכנים בהתאם למה שאנו
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משפיעים כלפי השמיים .אנחנו נותנים את הכוח בשמיים לכל מה שיורד אלינו
לכאן.
כל יהודי צריך לדעת שיש בידו כוח עצום .כל יהודי צריך להבין שהוא מתעסק
עם כפתורים של הכור הגרעיני השמור ביותר בעולם .כל מעשה משפיע ולכל
דיבור ואפילו מחשבה יש השלכות עצומות שמי יודע לאן יגיעו .יש לכל יהודי
פצצת אטום ביד שאיתה הוא יכול לפוצץ מכרות זהב ולגלות משאבים ושפע גדול
באדמת כדור הארץ ,או שחס ושלום הוא יכול להחריב עולמות ולהביא להרס
עצום בעולם.
הכי קל לחשוב שאנחנו קטנים ולא משפיעים ואז לעשות מה שמתחשק בלי
אחריות .אבל יש לנו אחריות עצומה בידיים שלנו .אסור לנו להיות שאננים.
אסור להיכנס לעצבות ,ייאוש ודיכאון .הכוח בידיים שלנו להמליך את הקדוש
ברוך הוא עלינו ,להביא גודל להשם יתברך ולהשפיע עלינו ועל כל העולם.
השם יזכה אותנו לפעול דברים טובים ולזכור את הכלל "שיוויתי השם לנגדי
תמיד" ,כי בכל מקום שיהודי נמצא ,השם יתברך נמצא מולו .נזכה לחשוב
מחשבות טובות ,לדבר דברים טובים ולעשות מעשים טובים שיביאו אותנו ,את
הסביבה שלנו ואת כל העולם למקום טוב יותר ,עליון יותר וקרוב יותר אל השם
יתברך.

חשבון נפש ויישור התפיסה
פרשת האזינו מורכבת מתוכחות שאומר משה רבינו לדורות הבאים שעתידים
חס ושלום למרוד בהשם יתברך ועד לדור האחרון .הדבר צפוי וידוע שההרגלים
עושים את שלהם ,השגרה אוטמת את הלב ,ההתלהבות יורדת ,הרצון נשחק,
ההתאמצות נמאסת ,הטוב מוסתר ,הקלקול בולט וכל זה מביא חס ושלום לפרוק
עול שמיים ולמרוד .לכן משה רבינו מביא עצה שתוכל לעזור לכל הדורות ,ועד
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הדור האחרון והקשה שבכולם.
משה רבינו מוכיח את עם ישראל שיעשו חשבון וינסו להתבונן מעט בצורה
רחבה יותר ,להבין על מה בכלל מדובר ולהיכנס טיפה לפרופורציות נכונות .הרי
זה טבע האדם להתרגל לכל הטובות שעושים עמו ולהיות בטוח שזה מגיע לו.
שאם אדם מתרגל לקבל משהו ,אז אם פעם אחת ייתנו לו דבר פחות טוב ,הוא
יכעס ויחוש כפיות טובה .במקום להסתכל על הטוב והחסד שעושים אתו ,למרות
שלא חייבים לו דבר ,הוא מעדיף להרגיש שחייבים לו ולבעוט.
אפשר לראות את זה בצורה הברורה ביותר ביחסי הורים וילדים  .שההורים
מוכנים להקריב את כל החיים שלהם למען ילדיהם ,הם ישקיעו בהם כל ממון
שבעולם ,יתאמצו ויעשו הכל בשבילם .אבל הילדים לא רואים את כל זה ולא
מרגישים חייבים כלל .הם לא מעריכים ,לא אומרים תודה בכל פעם ,לא מכירים
טובה .הם בטוחים שההורים חייבים להתאמץ בשבילם ושהכול מגיע להם ביושר.
ואם לעומת זאת פעם אחת ההורים עושים משהו שנראה לא בסדר ,אז הילדים
מיד כועסים וחשים שיש להם הורים רעים .הם לא חושבים על כל החסד העצום
שעשו למענם ,אלא רק על הדברים שלא מוצאים חן בעיניהם.
וזה כך בכל יחסי בני אדם ,בעל ואשתו ,אחים ואחיות ,חברים ומכרים ,עניים
שמקבלים צדקה וכו’ .אם מישהו עושה טובה למישהו אחר פעם אחת ויחידה,
הוא מעריך את זה מאוד .אבל כאשר הוא עושה לו טובות שוב ושוב ,הוא כבר
מתרגל ומרגיש שחייבים לו .כבר אין הערכה כלל.
לפעמים רואים איך אדם משתדל ונותן את כולו כדי לעזור לאחר ,ולאט לאט
כשהאחר מתרגל לקבל אז הוא לא מרגיש הכרת הטוב כלפי אותו אדם שעוזר לו .
לאט לאט הוא מתחיל לפתח אפילו כפיות טובה וגומל רעה תחת טובה.
כשרואים את הדברים מהצד מתחשק לתת לאותו אדם סטירת לחי כדי לעורר
אותו ולהחזיר אותו למציאות .תפקח את העיניים .תסתכל מי זה שעוזר לך
ומחזיק אותך .תראה מי הרים אותך .תתבונן כמה השתדלו בשבילך למרות שלא
חייבים לך כלום .לפחות תגיד תודה .אבל כל זה רק כשמסתכלים מהצד ,אבל
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האדם עצמו הוא נגוע ומוקף ברגשות ויצרים שלא נותנים לו לראות את התמונה
האמתית.
התורה הקדושה מסבירה לנו לדורות איך אפשר לצאת מתוך המקום הצר
והמצומצם הזה ,ולהעריך את הטובה שעושים לנו ,ובמיוחד את הטובות
האינסופיות שהשם יתברך עושה לנו בכל רגע .כל מה שצריך זה להתבונן לעומק
ולחשוב על הדברים בתמונה הרחבה יותר .מהם הפרטים המדויקים של העניין?
מה באמת קרה? מהן העובדות היבשות? מי נגד מי? איך התנהגו איתנו ואיך
התנהגנו אנחנו? וכו’.
ככל שנסתכל על הפרטים והעובדות של הדברים ,ננסה לצאת מתוך הרגש
המושפע מההרגל ולתפוס את המציאות האמתית כפי שהיא ,כך נוכל להבין את
הטעות שלנו ואת ההערכה הרבה שצריכה להיות לנו כלפי השם יתברך.
משה רבינו רומז על השם יתברך" ,הצור תמים פעלו" (דברים לב פסוק ד).
ורש"י מסביר שאפילו שיש לו כוח אדיר (כמשל לצור שהוא חזק) ,עם כל זה
כשצריך להביא פורענות על עוברי רצונו ,לא בשטף הוא מביא כי אם בדין ,כי
תמים פעלו .יוצא שלמרות שיש לו כוח אינסופי ולא מוגבל ,הוא ממתן אותו ונוהג
בנו ברכות מתוך רחמים.
"אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא" .שהכול נעשה מידה כנגד מידה ואף
אחד לא סובל אפילו טיפה יותר ממה שהוא צריך על פי דין ויושר .ועם זאת אל
אמונה מרמז על הטובה שהוא מביא גם ללא דין .יוצא שהשם יתברך רחמן ומביא
לנו הרבה יותר טוב ממה שמגיע לנו.
"שיחת לו לא בניו מומם" .שאותה השחתה שמשחיתים הבנים שלו ,היא המום
שלהם .יוצא שכאשר הם עוברים על רצונו ,הם עושים רע לעצמם והם עצמם אלו
שמביאים עליהם את המומים ,הייסורים והדברים הרעים .כמו למשל אדם
שמנסה לעשות נזק לרכוש של חברו ובסוף מתברר לו שאותו רכוש היה בכלל
שלו .יוצא שהוא זה שהזיק לעצמו.
כמו שיש אנשים שכאשר הם כועסים ומתעצבנים הם מתחילים לשבור דברים,
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לבעוט בחפצים או לדפוק את הראש בקיר .וכי הם מזיקים למישהו בזה? הרי הם
היחידים שיסבלו מזה .אחר כך הם ימצאו שהחפצים שלהם שבורים ושהרגל
והראש כואבים .הם לא משיגים בזה כלום ורק מביאים נזק לעצמם.
"דור עיקש ופתלתול" .שלפעמים מרוב עקשנות ומרוב ניסיונות למצוא דרכים
עקיפות ,אנחנו שוכחים את האמת ולא מצליחים לראות את הדרך הישרה
והדברים הברורים שנמצאים לנו מול העיניים .שיש דרך ישרה וקלה שבה אפשר
לצעוד מתוך אושר ושמחה .אפשר להשיג את הכל ,גם את העולם הזה וגם את
העולם הבא .ובכל זאת האדם מתחכם והוא יעשה הכל כדי להתחמק ולנסות
למצוא פרצות ומעקפים.
במקום לקיים מצוות בפשטות ,הוא מחפש איך להיות כאילו חכם יותר
מהתורה .הוא מחפש איך לעשות קיצורי דרך ולהשיג את הרצונות שלו בלי
הרבה מאמץ .וכך הוא מתעקש על דרך מפותלת וארוכה שהוא יוצר לעצמו.
"הלהשם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם" .האם אנחנו מבינים עם מי בכלל יש
לנו פה עסק? האם אנחנו מודעים למה שאנחנו אומרים? וכי זה מה שאנו גומלים
להשם יתברך? מי שעושה כך הוא עם נבל ,שמתנהג בצורה לא ישרה וגומל רעה
תחת טובה .ולא חכם ,שאם היה עושה חשבון אמתי כראוי ,היה מבין שראוי
לדבוק בדרך הישרה .הרי הוא היחיד שמפסיד מכפיות הטובה שלו.
"הלא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך" .שהכול ממנו .הוא אבינו שהביא
אותנו לעולם ודואג לנו .הוא קנה אותנו ,שאנחנו שייכים אליו כמו הקניין שלו,
שהוא יכול לעשות איתנו כרצונו .הוא עשה אותנו והוא העמיד אותנו .כל מה
שיש לנו זה ממנו ואנחנו עצמנו זה ממנו .אז איך יתכן למרוד?
יוצא מכאן שמי שמתבונן לעומק יכול למצוא את כל הסיבות האפשריות
להידבק בהשם יתברך .שמצד הכרת הטוב ,הוא זה שברא אותנו והוא זה שנתן
לנו את הכל .מצד הרגש ,הוא אבינו שאוהב אותנו .מצד היושר ,הוא נוהג על פי
דין ולא מביא שום רע על אף אחד שלא מגיע לו  .מצד היראה ,אין חזק ממנו והוא
שולט עלינו ויכול לעשות בנו כרצונו.
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מצד השכר והעונש ,אנחנו אלו שמביאים על עצמנו את הדברים הטובים או
הלא טובים בהתאם לדרך שאנו בוחרים בה .ומצד המציאות ,זה לא משנה לאן
נברח או מה נבחר לעשות ,בסופו של דבר אנחנו הקניין שלו והוא זה שמחליט
עלינו ויכול לעשות כרצונו בעל כורחנו .אז אחרי כל הסיבות האלו ,איך אפשר
למרוד?
אלא שאנשים רבים לא חושבים לעומק על כל הדברים האלו .הם פשוט
בוחרים להתעלם ולהמשיך לנהוג כרצונם .כאשר משהו לא מוצא חן בעיניהם או
שיש להם איזו שאלה לא פתורה ,אז הם פשוט מורדים .הם חושבים כאילו
"להעניש" חס ושלום את הקדוש ברוך הוא .שאם משהו לא מסתדר להם כרצונם
אז הם מחליטים למרוד ,כאילו בתור נקמה חס ושלום להשם יתברך שהביא
עליהם את אותו עניין שלא הסתדר להם.
אבל כל זה מראה שאותם אנשים הם לא חכמים .הם לא התבוננו מספיק .הרי
אי אפשר להעניש את הקדוש ברוך הוא וכל דבר שנעשה לכאורה לרעתו יזיק רק
לנו .אנחנו היחידים שסובלים מעשיית עוונות או מאי קיום מצוות .השם יתברך
הוא מושלם ולא חסר כלום ,אנחנו משפיעים רק על עצמנו ומזיקים לעצמנו.
מעבר לזה השם יתברך אוהב אותנו ועושה איתנו טובות וחסדים עצומים בכל
רגע .אז אם אנו מורדים אנו מציגים כפיות טובה נוראה מצדנו וגומלים רעה תחת
טובה .וגם לאנשים רשעים שאין להם כל טיפת עניין בגמילות חסדים או הכרת
הטוב ,מכל מקום צריך להבין מול מי הם נלחמים .כמו דור הפלגה שניסו
להילחם בהשם יתברך וחשבו להתחכם .וכי אפשר להתחכם מול השם יתברך?
וכי מישהו יכול לנצח אותו ? וכי מישהו יכול בכלל לנסות להילחם אתו? וכי הוא
בכלל בהשגה ובתפיסה שלנו?
הרי הוא בכלל לא צריך להילחם ,שהרי הוא נותן לנו את מקור החיים שלנו
ושל כל הסביבה שלנו ,והוא יכול להפסיק את החיות בכל רגע .הוא שולט על
הכל ויכול לעשות כרצונו .אילו היה רוצה בכך ,הוא יכול היה לתת לאדם לסבול
ייסורי גיהינום בלתי פוסקים בגוף ובנפש לנצח נצחים בלי לתת שום דין וחשבון
לאף אחד .הוא לא חייב לאף אחד שום דבר .ובכל זאת הוא מרחם עלינו ואוהב
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אותנו ,אבל איך אפשר בכלל להעלות על הדעת לרצות להילחם בו?
יש הרבה אנשים שבאו מתוך מקומות הרוסים ומתוך חוסר אנושיות נוראה .יש
כאלו שבאו מהשואה הארורה ,יש כאלו שעברו התעללויות מצד המשפחה ,יש
כאלו שגדלו עם לחצים גדולים ,יש כאלו שעברו טראומות קשות ,יש כאלו
משכונות מצוקה ,יש כאלו שבאו מסביבה מחלישה ורחוקה מתורה ומצוות ,ויש
כאלו שסתם לא העמיקו בעניין התורה הקדושה כדי לזכות להבין מהי בכלל.
אז בוודאי שאי אפשר לדון את האנשים האלו כלל לאור הדברים שעברו,
ובכלל אי אפשר לדון גם אף אחד אחר .כיוון שלכל אדם ניתנו כלים מסוימים
משלו ,כוחות מסוימים ,ניסיונות מסוימים ואין אף אדם שיכול להבין באמת מה
האחר עובר .לכן מובן הדבר שאי אפשר להאשים אותם כיוון שמי יודע איפה
היינו אנחנו אילו היו לנו הניסיונות שלהם.
אבל יחד עם זאת ,התורה הקדושה נתנה לנו עצה ,לחשוב בצורה חכמה
והגיונית .לעשות חשבון נפש ,ולא לחינם זה קרוי "חשבון" ,כיוון שעלינו ממש
לעשות חישובים שכליים כדי להגיע למסקנות אמתיות .לא לפעול סתם מתוך
הרגלים ,לא להיות כפויי טובה ,לא לעשות לפי הרגש המזדמן ,לא להרוס לעצמנו
את החיים בגלל שכל המשפחה ,החברים והמכרים מסביבנו הורסים לעצמם.
כל אלו נובעים מתוך חוסר מחשבה .עלינו לחשוב ברצינות ,להיות אמתיים עם
עצמנו .ליישר את התפיסה .איך לתפוס את העולם .באיזו דרך אנו נמצאים ולאן
אנחנו רוצים להגיע.
ימי התשובה הם ימים של חשבון נפש .לעשות חשבונות עם עצמנו וליישב את
הדעת ,ומתוך כך לשנות את הדרך לכיוון הנכון .זוהי בעצם התשובה .שאנו
משנים את הדרך שבמקום להתרחק מהשם יתברך אנו שבים ומתקרבים אליו .
אנשים חושבים שהם עושים "טובה" להשם שהם חוזרים אליו בתשובה ,אבל
באמת השם יתברך לא צריך את זה כלל .זה רק בשבילנו ,כדי ליישר אותנו,
להיות אמתיים עם עצמנו ולהביא לעצמנו חיים טובים יותר בעולם הזה ובעולם
הבא .אדם שעושה תשובה עושה טובה לעצמו.
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השם יתברך יזכה אותנו לשוב אליו באהבה ,ליישר את דרכנו ולזכות לאור
העצום של התורה הקדושה.

לא לגמול רעה תחת טובה
לאדם יש טבע קצת מוזר ,שפעמים רבות כאשר מנסים לעזור לו ולעשות לו
טוב ,הוא לא מעריך ובטוח שזוהי חובת העולם להתייחס אליו כך .האם יש ילד
שמעריך מכל הלב את הוריו שדואגים לו לבית ,אוכל וכל שאר הצרכים? האם יש
בעל שכל היום מודה לאשתו על עזרתה המרובה? האם אנו מקפידים לעשות טוב
לכל מי שעוזר לנו?
בדרך כלל הדבר לא יהיה כל כך מצוי וכאשר אנו מתרגלים לקבל ,אז יהיה
קשה לנו להעריך את זה .אנו לומדים להתרגל לכל מצב ומרגישים שזהו המצב
הטבעי שצריך להיות ולכן לא מעריכים את הדברים הטובים שהתרגלנו אליהם
כל עוד הם נמצאים.
אנחנו מתחילים להעריך דברים רק כאשר הם בורחים מאיתנו .כאשר יש
קיצוצים בתנאים אליהם הורגלנו ,אנחנו מבינים שלפני כן היה לנו דווקא טוב .אך
כאשר הכל מתנהל בצורה תקינה ,אנחנו דואגים לטרדות ולשאיפות שלנו מבלי
לייחס חשיבות לכל הטוב שסביבנו .כל זה מתרחש כמובן רק כאשר האדם לא
מודע לעצמו ולא עושה עבודה עצמית כדי לשנות את הטבע.
בפרשת האזינו מתואר איך הקדוש ברוך הוא נושא אותנו כנשר על אברתו,
איך אנו מקבלים את כל מה שאנו צריכים ואז "וישמן ישורון ויבעט" (דברים לב',
פסוק טו') .אחרי שאנו משמינים ומקבלים את מה שאנו רוצים מתוך שפע וטוב,
אז אנחנו פשוט בועטים .וכמו איזו פחית קולה שבועטים בה לאחר שהיא נגמרת.
כאשר אנו בועטים ,אנו הופכים כפויי טובה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את כל
השפע .כדי להוציא אותנו מהמצב הזה ולהחזיר אותנו למוטב ,הקדוש ברוך הוא
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מקצץ לנו את התנאים ומביא לנו ייסורים חס ושלום כמו שאומר פסוק כ':
"אסתירה פני מהם" .הסתר הפנים של השם יתברך זהו הסתר השפע והטוב שאנו
מקבלים ממנו ללא הפסקה ,ואז מתחילות כל הצרות שלנו.
בכל מקום בו היינו והתחלנו להרגיש בו בנוח ,ללא רצון להתקדם ,התחילו
פרעות וסבל .כי אסור לנו לשכוח את השם יתברך ולהרגיש נוח במקום בו אנו
נמצאים ,אנו מוכרחים לשאוף ולהתקדם עוד ועוד.
לא מוכרחים לחוות את הדברים בצורה כזו .אנו יכולים לבחור להודות על
הטוב מבלי לבעוט .כל מה שצריך לשם כך זה לפקוח את העיניים ולהתבונן.
לראות את כל היופי שקיים בחיים שלנו ואת כל מה שכבר ממזמן התרגלנו אליו
והפסקנו להתרגש ממנו.
הקדוש ברוך הוא נתן לנו משפחה ,ממון ,הצלחה ,שמחה ,חיים ועוד אינספור
דברים מיוחדים ונפלאים .לחלקנו יותר ,לחלקנו פחות ,אבל לכולם הוא נתן את
זה במידה מסוימת ועוד הרבה מעבר לכך ,למרות שהוא לא חייב לנו כלום.
גם אדם שחושב חס ושלום שאין לו ממון ,חסר לו אוכל וכו' ,בכל זאת יסתכל
על חייו ויראה שיש לו הרבה מאוד .יש הרבה מאוד דברים שכן יש לו ,וכל מה
שיש לו או שאי פעם היה לו זה מתנת חינם מהשם יתברך ,אפילו שהוא לא חייב
לו כלום.
אנשים חושבים שיש דברים בסיסיים שמגיעים להם ורק המותרות זה מתנות
מהשם .אבל זה כלל לא כך .כי מצד הדין הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ,אנו
שייכים לו והוא לא חייב לאף אחד דין וחשבון .הוא יכול לקחת אדם וחס ושלום
לענות אותו בייסורי גיהינום קשים במשך מיליון שנה בלי שניה אחת של מנוחה,
ואף אחד לא יוכל לפצות פה .אז אם היה לאדם רגע אחד קטן של מעט שמחה
בכל החיים שלו ,זה כבר משהו שצריך להודות עליו יום ולילה .על אחת כמה
וכמה שלכל אחד מאיתנו בוודאי היו ויהיו רגעי נחת ושמחה מרובים.
גם האדם הנחות ביותר בעולם ,שכל חייו סבל וייסורים מרים ,מכל מקום קיבל
שפע רב מהשם יתברך בתור מתנת חינם .ואם הוא לא מודע לכך ,השם יתברך
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יכול לקחת לו גם את המעט שיש לו כדי שיבין זאת.
אז איך יתכן שנבעט? איך יתכן שרק נרצה עוד ועוד מבלי להודות על כל מה
שכבר קיים בעולמנו? אדם שחושב על הדברים יכול לזכות לצאת מהמקום הנורא
הזה של כפיות טובה.
מובא בספר "נפלאים מעשיך" מעשה מח’ ,על משפחה שגידלה בביתם יתום,
שהשקיעו בו ודאגו לכל צרכיו .ופעם אחת הגיע עני לבקש צדקה ,ונתנו לו סכום
גדול ,אז הוא שמח והלל ושיבח את בעל הבית בלי הפסקה .ואז אשתו לא הבינה,
כיצד יתכן שאותו עני כל כך משבח ואסיר תודה ,בזמן שאותו יתום קיבל הרבה
יותר ,שגידלו אותו ממש במשך שנים וביום אחד הוא מקבל כמו אותו סכום שנתנו
לעני ,ולמרות הכל אותו יתום לא משבח ולא מודה להם כלל.
ואז בעל הבית הרחיק את אותו יתום ונתן לו להסתדר לבד ,ולאחר שלשה ימים
של סבל איום בחיפוש אחר מזון ,הוא החזיר אותו בחזרה .ואז הוא הודה לו על
הכל בלי הפסקה .על האוכל ,על הבית ,על הבגדים ,על כל מה שנתן לו.
כי כאשר רגילים לקבל ,אז לא מבינים בכלל שאנו מקבלים .כאילו שזה מובן
מאליו .שזה הכרח המציאות .אבל כאשר לוקחים לנו ,אז מתחילים להבין כמה
היה לנו ומה הפסדנו .לכן צריך להתבונן היטב ולהודות בכל רגע להשם יתברך.
מבין כל הברכות שאנו מברכים ,היחידה שאנו מצווים עליה מהתורה היא
ברכת המזון .לברך לפני האוכל או לברך אחרי משהו קטן שאכלנו זה אמנם דבר
חשוב וטוב ,אך באופן יחסי זה נחשב כקל .החכמה הגדולה יותר היא לברך את
ברכת המזון .לאחר שאכלנו ושבענו ,התמלאנו גאווה ,הפכנו לעייפים ,קיבלנו
כבר את מה שרצינו ,אז אנחנו צריכים להיזכר מי נתן לנו את הטובה הזו ולברך.
הרבה יותר קל לשלם על מוצר לפני שאנו קונים אותו ,לפעמים אנו אפילו
עושים זאת עם חיוך ובשמחה כי אנו מקבלים תמורת התשלום את המוצר .אך אם
יתנו לנו מוצר ולאחר כחודש יבקשו מאיתנו לשלם עליו ,זה יהיה הרבה יותר
קשה .פתאום נרגיש שאנו סתם משלמים ,שהעסקה לא משתלמת.
הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכור אותו גם לאחר שקיבלנו את רצוננו ,הוא רוצה
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להרגיל אותנו לחשוב טוב ולא להיות כפויי טובה .לא להשמין ולבעוט ,אלא
לזכור מי נתן לנו את השפע ולהודות לו .חשוב להתבונן על הדברים כדי לזכות
להודות לקדוש ברוך הוא מכל הלב על כל מה שנתן לנו.
ובאמת העניין הזה עושה לנו המון חסימות בחיים .כיוון שהקדוש ברוך הוא
רוצה לתת ,לשמח אותנו ,להשפיע לנו שפע רב ,ואנחנו רק מתלוננים .כל המהות
של נתינת השפע היא כדי שנתענג .אבל אם אנחנו לא מצליחים להעריך ,אז
ממילא אותו שפע לא עוזר לנו כלל.
לצורך משל ,כאשר רוצים לשמח ילד אפשר לתת לו סוכרייה .אם הילד יהיה
אסיר תודה וישמח מאוד ,זה ייתן לנו חשק לתת לו עוד סוכריות בכל הזדמנות.
אבל אם הוא לוקח את הסוכרייה עם פרצוף עצוב ,ממלמל לעצמו "אני בכלל לא
אוהב סוכריות"" ,מה הסוכרייה הזו תעזור לי בכלל"" ,למה לא הבאת יותר
סוכריות" וכו’ ,אז זה יוריד את כל החשק לתת לו.
השם נתן לנו כל כך הרבה ,ואנחנו בוכים על מה שאין ,מסתכלים על
החסרונות במה שיש ,מתלוננים וכופרים בטובה .כאילו שהיינו יכולים להסתדר
לבד .כאילו שלא טוב לנו עם השפע שהשם נותן לנו .וכל זה הוא עצמו חוסם
אותנו מלקבל את השפע.
ולכן קל לראות בחוש שאנשים שרגילים להסתכל על הצד החיובי הם לא רק
מאושרים יותר ,אלא גם מקבלים יותר .שדברים הולכים להם יותר בקלות .אדם
שחושב בצורה חיובית הוא מצליח יותר מאחרים ,מקבל יותר שפע ויש לו יותר
כוח לפעול.
ומאידך ,אנשים שתמיד עצובים ,שחושבים על הגרוע מכל ,שחשים שהם
מסכנים ,הם אלו שהכי סובלים .לא רק בגלל המצב הראשוני שבגללו הם בכו,
אלא בגלל המצב החדש שהכניסו את עצמם אליו .שבכל רגע הם מתחברים
לשורשים לא טובים וגורמים לעצמם עוד ועוד נזקים נוספים.
וכמו שבחטא המרגלים כל העם בכו ,והשם אמר להם שהם בכו בכייה לחינם
והוא יקבע להם בכייה לדורות .שעצם הבכי והתלונות מביאים על האדם דברים
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לא טובים .וכמו שמובא באיוב ,כאשר יגורתי יבוא לי.
ולכן צרות בדרך כלל באות בצרורות .ויש ימים כאלו לאדם ,שמתחילים ברגל
שמאל ואז כאילו הכל מסתבך ושום דבר לא הולך .נוחלים כישלון בעוד ועוד
דברים ,למרות שלכאורה הם לא קשורים זה לזה .כיוון שאנחנו בעצמנו מתחברים
לשורשים לא טובים ,וממילא הם אלו שמשפיעים עלינו.
לכן עלינו להתחזק ,להודות להשם יתברך ,להסתכל תמיד על הצד החיובי,
להתמקד בטוב ,לבחור בחיים ,לפקוח את העיניים ולראות את השפע העצום
שהשם יתברך מביא לחיינו .לא לקחת את הדברים כמובנים מאליהם ,אלא
להעריך ,להתרגש ,לשמוח ממש גם מהדברים הקטנים והשגרתיים .ודווקא זה מה
שיחבר אותנו למקומות טובים יותר שישפיעו עלינו שפע עצום.
דוד המלך זכה להלל את הקדוש ברוך הוא על כל נשימה ונשימה בפרק קנ'
בתהלים ("כל הנשמה תהלל… הללויה") .כי כל נשימה היא חסד חינם שעליו
צריך להודות .שנזכה גם אנחנו בע"ה להודות לקדוש ברוך הוא על כל נשימה וכל
פעולה קטנה שנראית פשוטה לכאורה ,אך מכילה בתוכה אינסופיות אלוקית.
מתוך כך בע"ה נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.
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סוכות
התחזית :מעונן ,עצבות והרבה כעס (חס ושלום)
התורה מצווה אותנו לשמוח בחג הסוכות .כמובן שצריך להיות בשמחה בכל רגע
ועל אחת כמה וכמה שאנו צריכים לשמוח בחגים השונים .אך יותר מכל החגים
בשנה ,דווקא בסוכות ישנו זמן השמחה הגדול ביותר.
אלא שהדברים האלו אמנם נשמעים יפים מאוד בתאוריה ואכן כולם מצפים
לשמוח בסוכה ,אך הניסיון מוכיח את ההפך הגמור .אין כמעט חג שאין בו מריבה ,וכל
שכן בסוכות שמגיעים לכעסים גדולים.
נסיבות החיים מביאים אותנו לטרדות שונות ודברים שונים מעיקים עלינו וגורמים
לנו עצבות .לחצים ממקום העבודה או מסידורים שונים שעלינו לעשות .מריבות עם
האישה ,הילדים ,ההורים וכל העולם ,ובעיקר בחגים שאז כל המשפחה מתאספת וכל
אחד מעצבן את השני.
גם מבחינת הסוכה עצמה ,אנו אמנם מצפים לה וחושבים לעצמנו כמה כיף הולך
להיות ,אבל אז השמש יוקדת וכבר לא נעים לשהות בסוכה .בלילה תוקפים אותנו
היתושים ובבוקר מחליפים אותם הזבובים .מדי פעם מגיח לו איזה חתלתול תועה או
חרק מוזר שעדיין לא הצלחנו לזהות לאיזו משפחה הוא שייך .נערים ברחוב לפעמים
מחליטים להתמקם בדיוק מחוץ לסוכה שלנו באמצע הלילה ולעשות רעש .גם הגשם
לפעמים מחליט לבוא לביקור ולהרוס את כל הקישוטים ,וכך מגיעים להם הדברים
המעצבנים אחד אחרי השני כאילו שבאו במיוחד כדי להרוס לנו את כל החג .אז מדוע
בכל הסיפורים זה נשמע כל כך יפה ורק אצלנו שום דבר לא הולך כמו שצריך?
חשוב להבין את משמעות הציווי "ושמחת בחגך" .הרי איך אפשר להכריח מישהו
לשמוח? האם אפשר בכלל לשלוט על כמות השמחה שלנו? הרי ברור לנו שאם נגלה
פתאום שזכינו בסכום כסף גדול ,אז נהיה שמחים גם אם יצוו אותנו וגם אם לא .ואם

לא עלינו יקרה דבר מצער כלשהו חס ושלום ,אז בוודאי שנהיה עצובים ולא יעזור
לצוות אותנו לשמוח.
יוצא לכאורה שאנו מושפעים מהסביבה החיצונית שקובעת אם נהיה שמחים
או עצובים ואין לנו כל שליטה על זה .התגובה לדברים משמחים היא שמחה
והתגובה לדברים עצובים היא עצבות .אז אם התורה רוצה שנשמח בחג ,שיזמנו
לנו מהשמיים נסיבות חיים משמחות בזמן החג ואז נוכל לשמוח .שיסדרו לנו את
כל הטרדות ויביאו לנו שקט נפשי ואז נשמח בכיף.
אם כן ,צריך להבין כיצד התורה מצווה אותנו לשמוח למרות שזה לא
בשליטתנו? וכי בידינו להחליט כיצד להרגיש? אלא שמכאן אפשר להבין שאם
התורה הקדושה מצווה אותנו על זה ,זה נמצא באפשרותנו.
האמת היא שהאדם בוחר לעצמו אם להיות שמח או עצוב .זה לא קשור למה
שקורה בעולם החיצוני ,כי כל זה רק תפאורה מסביב .מה שמתחולל בפנים
בתוכנו זה מה שבאמת חשוב וזה מה שמביא לנו עצבות או שמחה .אנשים יכולים
להגיע לשפל המדרגה ולהיות חסרי כל ,ועם זה להיות שמחים ומאושרים.
לעומתם ישנם מיליונרים מצליחים שמשיגים את כל רצונם ,ובכל זאת מוצאים
אותם בדיכאון גדול ובחוסר רצון להמשיך את החיים .אין שום קשר לחיצוניות,
הכל תלוי בשמחה הפנימית שלנו .הכל תלוי בצורה בה אנו מקבלים את הדברים.
אנו מתרגלים לכל דבר ולכן ניתן לראות את האנשים העניים והאומללים
ביותר שכבר התרגלו למצבם ,במצב רגיל כמו כולם .הם לא בוכים כל היום ולא
נראים עצובים יותר מאחרים ,הכל רגיל .אמנם אדם שברגע זה הפסיד סכומי עתק
והפך להיות עני יגיב בצורה נוראה ויבכה על מצבו .אבל אדם עני שהתרגל
למצבו במשך שנים ,לא יתפרץ פתאום בבכי .כי כמו כולם ,גם לו יש את הדברים
המשמחים בחייו ,יש שאיפות וכו’.
כך גם אצל העשירים הגדולים ,לא נראה אותם מחייכים כל היום ללא צרות
וכעסים .היינו חושבים לראות אותם כל היום מחייכים ושמחים כשהולכים
ברחוב ,אבל זה רחוק מכך .הם התרגלו לחיות בעושר ובחיי מותרות ולא
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מתלהבים בכל פעם מחדש ממה שיש להם .אם אדם ברגע זה התבשר שהתעשר,
הוא בוודאי יהיה שמח מאוד .אבל אדם שהתרגל להיות עשיר לא שמח ממה שיש
לו ,כי תמיד מעסיקים אותו דברים שעדיין לא הצליח להשיג.
לכל אדם יש את העליות והירידות שלו ,כל אחד באופן
יחסי למה שהתרגל אליו ,וכך ניתן לראות כל אדם בכל מצב,
בין אם אנו בטוחים שהוא המאושר באדם ,ובין אם הוא בעל
ייסורים קשים ,שלפעמים שמח ,לפעמים קצת עצוב וברוב
הזמן עם פרצוף רגיל של חיים רגילים ופשוטים.
לכן ברור שאמנם החיצוניות משפיעה עלינו ,אך מה שבאמת גורם להשפעות
הפנימיות שלנו זו הדרך בה אנו מקבלים את הדברים מהחיצוניות לתוכנו .כי
אדם יכול להיות מוקף בשפע רב ולא להעריך כלל ,או להפך ,שיש לו מעט מאוד
ובכל זאת הוא מלא בשמחה.
עם כל זה ,צריך לשאול מדוע בכל זאת לא מסייעים לנו מעט מהשמיים לשמוח
עם קצת עזרה מבחוץ? לכל הפחות שלא יהיו את כל הטרדות הלא צפויים
שפתאום נוחתים עלינו בתוך החג .שיתנו לנו שבוע של חופש מדאגות החיים וכך
נוכל באמת לשמוח בסוכות מכל הלב .הרי אם ישנה מצווה לשמוח בסוכות ,אז
מדוע שלא יעזרו לנו לשמוח?
כדי להבין את זה נשאל שאלה אחרת בדרך משל :מדוע במשרד החינוך לא
מסייעים לתלמידים ונותנים להם את כל התשובות למבחנים במוסדות הלימוד
השונים ביחד עם השאלון? מדוע לא להעלות את הרמה ולגרום לכולם להצליח
בענק במבחן? הרי לכאורה זה יכול להיות הישג נהדר למדינה ,זה יעלה את אחוזי
ההצלחה במבחנים ויקדם את המדינה בצורה משמעותית .כולם יהיו מצטיינים
בקלות.
אך ברור לנו שכל זה נראה רק ממבט ראשון כאשר בשטח התוצאה תהיה
בדיוק הפוכה .אם כולם ידעו את התשובות למבחנים אז אין שום טעם להיבחן.
אף אחד לא יטרח ללמוד והמבחן כלל לא ישקף את רמת הידיעה של הנבחנים.
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כולם יקבלו ציונים גבוהים ,אבל בפועל האנשים יהיו טיפשים יותר .לא יהיה
אפשר לבחון מי טוב יותר או פחות בתחום של הבחינה ולא יהיה אתגר וניסיון
שדרכם הנבחנים יוכלו להוציא לפועל את כשרונם וידיעותיהם.
מכאן נוכל להבין את התשובה לעניין הטרדות בחגים ובפרט בסוכות .אילו היו
מסייעים לנו מהשמיים לשמוח ,שהכול היה בא בקלות ,אז לא היה צריך לצוות
אותנו על כך .כולם היו שמחים בכל מקרה ,בלי קשר למעשים שלהם .הם היו
שמחים כי כך זמנו להם משמיים ,ולא משום שרצו לקיים מצווה.
הקדוש ברוך הוא יכול גם היה בקלות לברוא אותנו בתור יהודים שמחים
שמתוכנתים לשמור תורה ומצוות ולעשות הכל על פי האמת והטוב ,אבל אז לא
היה ניסיון ולא היה שום טעם לשום דבר ,שהרי כולם היו מתפקדים באופן
אוטומטי .מה שמביא אותנו להתעלות ולהתקדם הם הבחירה והניסיון .דווקא
כאשר מביאים לנו מבחנים קשים ,אז אנו יכולים להוציא לפועל את הכישרונות
שלנו ואת כל התאוריה שלמדנו.
לכן חג הסוכות שהוא זמן השמחה בו אנו מצווים לשמוח ,זהו אחד הזמנים
הקשים ביותר לשמחה .מריבות ,לחצים ,עצב ושאר דברים לא טובים נופלים
בדיוק בימים האלו .אך דווקא משם ניתן להתעלות ולצמוח .זו לא חכמה לשמוח
כשהכול טוב ומשמח ,החכמה היא לשמוח גם כשהדברים לא הולכים לפי רצוננו.
הניסיון האמתי הוא להישאר בשמחה בגלל שזו מצווה לשמוח ,למרות שבשטח
הכל נראה מכעיס ועצוב.
לכן התורה מצווה אותנו והיית אך שמח .שגם כשהדברים הולכים לא בצורה
הרצויה ,מחובתנו לשמוח .ואדרבה ,דווקא כאשר הכל הולך הפוך ,אז יותר צריך
לצוות אותנו ,כי אילו הכל היה הולך כרצוננו אז היינו שמחים מאלינו גם ללא
הציווי .לכן נשתדל בכל עוז לשמוח ממש בכל רגע מהחג.
בע"ה נתפלל שיהיה לנו חג שמח ללא כל טרדות ,אך גם אם ייפלו עלינו כמה
טרדות קטנות פה ושם ,נזכור שזהו הניסיון האמתי של החג ,וכאן ההזדמנות שלנו
להפגין את הכישרון והיכולת שלנו לשמוח שמחה אמתית של מצווה שמגיעה
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מתוך הלב ללא כל תלות בסביבה החיצונית .שנזכה שהקדוש ברוך הוא יגאל
אותנו ויפרוש עלינו את סוכת שלומו.

למה בונים סוכה?
ישנם המון טעמים לעניין בניית הסוכה .בין השאר ,הסוכה היא זכר לענני כבוד
שהגנו על בני ישראל במדבר ,זכר ליציאת מצרים ולסוכות שבני ישראל בנו
במסעותיהם ,וישנם עוד טעמים שונים בעניין הסוכה.
אבל ברור וידוע שהתורה האלוקית לא מצווה אותנו לעשות סתם פעולות לזכר
דברים שקרו בעבר ואין להם קשר והשפעה לפנימיות שלנו .אף אחד לא דורש
מאיתנו למשל לעשות שבוע של צלילה במים זכר לקריעת ים סוף ,או שבוע ללא
אור זכר למכת חושך שקיבלו המצרים .אם השם יתברך ציווה אותנו לעשות
סוכה ,אז בוודאי שיש לזה טעמים הנוגעים אלינו ולחיים שלנו ,מהם נוכל ללמוד
ולהתעלות בעבודה הרוחנית שלנו.
המקום שאנו מרגישים בו מוגנים ביותר הוא הבית שלנו .הבית הוא המקלט
שלנו מפני העולם .הן מבחינה פיזית ,שהוא מגן עלינו מהקור והחום ,מהגשם
ומהרוח ,ממזיקים ומדברים לא רצויים ,והן מבחינה רוחנית ורגשית ,שהוא מקום
הבריחה שלנו מהסביבה ומהצרות שנמצאות בחוץ .שם אנו מרגישים בטוחים
ונינוחים ,מתהלכים בו בצורה חופשית ומכירים אותו היטב.
בחג הסוכות אנו יוצאים לשבוע מחוץ לאותו בית מוגן .לפתע כל מה
שהתרגלנו אליו משתנה .הבית שלנו הופך להיות בגודל של חדר קטן ,עשוי
מכמה דיקטים והרבה חורי אוורור .בלי חדר שינה מרווח ,בלי מזגן מרכזי ,בלי
סלון גדול עם ריהוט כבד ,בלי כל החפצים שאליהם אנו רגילים .אנו יוצאים מכל
הנוחות ועוברים למבנה פשוט וזמני.
פסק הזמן הזה עוזר לנו להיזכר שגם בחיי השגרה אנו נמצאים בעולם זמני
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וארעי ממש כמו הסוכה .בסופו של דבר ,נעזוב את העולם הזה ונחזור לחיים
האמתיים בבית האמתי שלנו .הסוכה מציגה לנו את הארעיות וחוסר היציבות של
העולם ,מזכירה לנו שהכול חולף בזמן שבית הקבע שלנו מחכה לנו בעולם הבא.
במשך כל השנה אנו מרגישים את המעטפת הזו בצורת בית וחשים מוגנים בה.
לא חושבים על כך שהכול פה זמני ושאנו צריכים לנצל את הזמן .לא חושבים על
כך שיש לנו תפקיד שלשמו באנו לעולם הזה .לא טורחים לברר שום דבר בקשר
למהות הקיום שלנו .אנו יכולים להיות שקועים לגמרי בהבלים מתוך מחשבה
שאותם הבלים ארעיים הם עיקר חיינו.
הדבר דומה לאדם שמצא עבודה זמנית עם שכר מינימום בזמן לימודיו למקצוע
מכובד .אלא שלאחר שסיים את לימודיו וקיבל תעודה לעסוק במקצוע רציני
ואיכותי ,הוא החליט להמשיך עם אותה עבודה זמנית שאליה כבר התרגל .הוא
מרגיש בה מוגן ויציב ,ולכן למרות התנאים הלא טובים ,מעדיף לסבול מאשר
לקחת סיכון בחיפוש עבודה טובה יותר.
אותו אדם לא יודע כלל מה הוא מפסיד מתוך ההשקעה בעבודה הזמנית שלו.
הוא הרי יכול לפתח קריירה בעבודה רצינית במקצוע בו בחר בזמן שהוא מתאמץ
בעבודה זמנית שהוא כלל לא אוהב .אותו אדם רדום לגמרי .אך אם מישהו יבוא
וינער אותו ,יגרום לו לצאת מאותה עבודה זמנית ,יראה לו את העולם ,פתאום
הוא יוכל להבין שיש לפניו הזדמנויות גדולות יותר.
כך הסוכה מנערת אותנו ומוציאה אותנו מהבית החולף של העולם הזה שאליו
התרגלנו .פתאום אנו יוצאים מהבית ה"מוגן" שלנו ויכולים להתחיל לחשוב על
השקעה לצורך בית קבע יציב וטוב יותר בעולם הבא במקום השקעה בבית הזמני
והחולף שנמצא כאן.
בזכות הישיבה בסוכה אנו יכולים פתאום להבין שמה שחשבנו שהוא בית
הקבע שלנו ,הוא אינו באמת מוגן כפי שסברנו .פתאום אנו מבינים שגם הוא זמני
ורעוע כמו הסוכה .שהרי אף אחד לא הולך לחיות כאן לנצח .בסוכה הארעית אנו
בונים את בית הקבע האמתי שלנו בעולם הבא ,ובמה שנראה לנו כבית קבע ,אנו
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מבזבזים את זמננו בעולם על הבלים.
האדם מטבעו רוצה להשיג את הכי טוב בכל העולמות .הוא רוצה מבחינתו
שיהיה לו בית גדול ומפואר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא .אבל מה שקודם
ומוחשי ,שנמצא פה ממש מול עיניו ,הוא עדיף מצד ההשקעה .הוא מעדיף לדאוג
קודם כל להיום ומחר ,ורק אם נשאר לו מיותר אז הוא חוסך גם לעוד עשרים
שנה .הוא לא ישקיע בחיסכון לטווח ארוך כאשר הוא בקושי מסתדר לימים
הקרובים.
אז באופן טבעי האדם משקיע בבית ה"קבע" שלו שנמצא לפניו ,וממילא זונח
את ההשקעה בבית האמתי שנמצא בעולם הבא ,כי הוא בכלל לא נמצא בתודעה
שלו .זה לא שהוא לא מאמין בעולם הבא ,אלא שהוא לא חושב על זה כעת .כי יש
לו טרדות ודברים אחרים שמעסיקים אותו כאן ועכשיו ,ולא נשאר לו פנאי לחשוב
על העולם הבא שנראה רחוק מאוד.
כי מצד המציאות אפשר לתת את עיקר ההשקעה רק בדבר אחד .או בבית
בעולם הזה ,או בבית בעולם הבא .ואמנם אפשר ליהנות מכל העולמות כאשר זה
מתאפשר ,אבל מצד ההשקעה והמאמץ ,אפשר להשקיע רק בדבר אחד.
ואז האדם משקיע בבניית בית מפואר ,וממילא הוא מתבטל מתורה ומקיום
מצוות .לא שהוא רוצה בזה חס ושלום ,לא מדובר על רשעים ששונאים ונלחמים
בתורה ,אלא שמכורח הנסיבות הוא כל כך שקוע בעשייה והשקעה בעולם הזה,
שלא נותר לו פנאי להשקיע בעולם הבא.
אדם שבונה בית לגור בו ,לא מסתפק בכמה קרשים .הוא משעבד את עצמו
ממש לאותו בית .לוקח משכנתא ומתחייב לעבוד ולהשיג סכומי כסף גדולים בכל
חודש ,כדי שיהיה לו בית יפה ,נאה ,מרווח ,מפואר ,נעים וכו’.
ואז הוא עובד קשה למימון הבית ,וגם עובד קשה לצורך התחזוקה השוטפת,
וכך גם לכל ענייני החומר ,כי הוא צריך גם רכב ורהיטים ,מכשירים שונים וכו’.
ואז לאט לאט הוא משעבד את כל החיים שלו לענייני החומר ,ומגלה שאין לו כלל
זמן פנוי לעסוק בבניית הבית הרוחני שלו .ככל שהוא משקיע בחומר ,כך עולם
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הרוחניות שלו סגור יותר.
ואז הוא פוגש בחבר ירא שמיים שמציע לו לבוא אתו לשיעור תורה ,אז הוא
אומר שאין לו זמן .כי יש לו הרבה טרדות ועיסוקים שהוא מוכרח לטפל בהם והם
לא סובלים דיחוי .הוא כל כך שקוע בתוך העולם הגשמי עד שהוא תופס אותו
כעיקר ממש ,ואת העולם האמתי ,הנצחי ,שבאמת חשוב ,הוא תופס כדבר
מעורפל ולא ברור ,שכאילו אפשר לדחות את זה ולהשקיע בו בעתיד.
לכן צריך להוציא אותו מאותו מקום כדי שירגיש במקום ארעי .כי כאשר הוא
יודע שהוא הולך לגור עכשיו בסוכה למשך שבוע ,אז הוא לא משקיע כל כך
הרבה .הוא לא יביא בעלי מקצוע ,לא יעשה איטום ,לא יצבע את הקירות ,לא
ישקיע בחומרים יקרים ,ואפילו שהוא יודע שהוא קצת יסבול מזה ,מכל מקום הוא
מבין שזה זמני ולא שווה את ההשקעה .שעדיף יותר לשמור את ההשקעה
למקומות אחרים.
ומכאן ,אם יבחר להתבונן ,הוא יכול להגיע לתובנות אמתיות .שכל העולם הזה
הוא זמני .וכמו שלא רצה להשקיע המון בסוכה ,אלא רק להקים מבנה זמני שבו
יוכל לשהות למשך זמן קצר ,כך אין סיבה להשקיע כל כך בביתו ,כי גם הוא זמני.
ולכן עדיף יותר לשמור את המאמץ וההשקעה לבית הקבע האמתי ,בעולם הבא.
אם יתבונן על כל ההשקעה שלו ,בבית ,בעבודה ,בכסף ,בתאוות ובכל שאר
הדברים ,הוא יבין שהוא עוסק בתפל .וכמו שאם היה רואה אדם חסר אמצעים
שבונה סוכה מלבנים ,עושה בתוכה ריצוף ,קונה לשם ריהוט מיוחד ,מביא אנשי
מקצוע לגימורים ומשקיע מאות אלפי שקלים באותה סוכה ,אז הוא היה חושב
עליו שהוא טיפש .וכי בזה הוא משקיע? לבית זמני שמיועד לשמונה ימים? וכי לא
עדיף לחסוך את הכסף ולהשקיע בדבר חשוב יותר?
אלא שהוא עצמו מתנהג בדיוק כמו אותו אדם .שהוא משקיע ומשקיע ,והכל
בדבר זמני וחולף .כמו שאדם טיפש זונח את ההשקעה בבית הקבע שהוא בונה,
ומשקיע את כל הכסף וחומרי הבניה בסוכה ,כך גם הוא זנח את ההשקעה בבית
האמתי שלו ,בתורה ומצוות ,בדבקות להשם ,ולקח את כל האמצעים שברשותו
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כדי להשקיע בהבלי העולם הזה.
מתוך כל החגים ,דווקא חג הסוכות הוא השמח ביותר ,שם מודגש עניין
השמחה בתורה .ולכאורה הדבר היה צריך להיות הפוך ,שהרי עם כל החרקים,
הלחות המוגזמת והטרדות השונות שאורבות בחוץ ,זה בוודאי לא פשוט להגיע
לשמחה.
אבל זהו בדיוק העניין ,שכאשר אנו מבינים שלא החומר הוא זה שמשמח
אותנו ,אלא הפנימיות ,אז הסוכה מנתקת אותנו מכל ענייני החומר ,מוציאה אותנו
לטבע ואז אנו יכולים לזכות להתחבר לפנימיות האמתית וכך לשמוח באמת.
לאדם לא אכפת להיות באופן זמני במקום מוזנח .יש אנשים שמחפשים לצאת
ל"קמפינג" ,שיוצאים לטבע וישנים בשק שינה בתוך אוהל כדי לשנות אווירה.
ואמנם הם בוודאי לא יסכימו למכור את הבית שלהם ולגור באותו אוהל באופן
קבוע ,אבל כאשר הדבר זמני אין להם שום בעיה עם זה.
כאשר אנו מבינים שכל מה שיש לנו כאן זה ארעי וחולף ,אז אפשר להגיע
לשמחה אמתית .כי צרות יש תמיד ,אלא שכאשר הם בתוך הבית אז הן נראות
עצומות ,אך כאשר הן בחוץ ,אז תמיד יש לנו בית קבע משלנו להתנחם,
להתגעגע ,לשאוף ולזכור שנגיע אליו בסופו של דבר.
וכל זה יכול להסביר לנו את הקשר בין מגילת קהלת לבין סוכות .שכל אחת
מהמגילות מתקשרת עם מועד מסוים ,ודווקא מגילת קהלת היא השייכת לסוכות.
ולכאורה הדבר נראה הפוך לגמרי ,שסוכות הוא הזמן השמח ביותר ,שאז ישנה
מצווה להרבות בשמחה .ומצד שני מי שיקרא את מגילת קהלת ,ספק אם יצליח
לעצור את עצמו מלהיכנס לדיכאון.
הרי כבר מההתחלה שלמה המלך מייאש אותנו" .הבל הבלים הכל הבל"" .מה
יתרון לאדם בכל עמלו"" .דור הולך ודור בא"" .מה שהיה הוא שיהיה"" .אין כל
חדש תחת השמש"" .מעוות לא יוכל לתקן"" .יוסיף דעת יוסיף מכאוב"" .ושנאתי
את החיים כי רע עלי המעשה"" .הכל הבל ורעות רוח"" .שנאתי אני את כל
עמלי"" .כל ימיו מכאובים וכעס"" .ומותר האדם מן הבהמה אין"" .הכל היה מן
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העפר והכל שב אל העפר"" .ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים".
וכל זה רק חלק קטן .מי שיקרא את כל המגילה וינסה להבין מה הוא קורא,
יצטרך להחזיק את עצמו חזק כדי לא לתקוע לעצמו כדור בראש .לכאורה
מאבדים כל טעם בחיים .כאילו אין טעם בכלום .בשביל מה להתאמץ? בשביל מה
להשקיע? הרי אין שום טעם בכל דבר שנעשה והכל הבל.
אם כן צריך להבין מדוע דווקא המגילה הזו שמכניסה את האדם לדיכאון עמוק,
היא זו שמשתייכת לחג השמח ביותר? מדוע לא קוראים דברים משמחים שיעזרו
לנו להתעודד ולקיים את מצוות השמחה בחג?
אלא שדווקא זה מה שיכול להביא לנו שמחה אמתית .כי באמת אדם שקוע
בכל הצרות השגרתיות שלו ,ורק מנסה להתעלם מהן כדי להמשיך ולסחוב .ואז
אמנם הוא יכול להתעסק בהבלים ולחשוב לעצמו שהוא שמח ,אבל הוא רחוק
משמחה .הוא עסוק באכילה ושתייה ,מוקף בחברים ,מלא בתאוות ,עם חיוך של
מליון דולר ,אבל בפנים הוא יודע שהכול שקרים .הוא יודע שהכול רקוב והוא
רחוק משמחה.
אבל כאשר אדם קורא את המגילה ,ומבין שבאמת כל העולם הזה הוא הבל,
שהכול ארעי וחולף ,אז ממילא הוא מתעודד .כי הוא מבין שאין חדש תחת השמש,
בעולם הזה ,אבל כן יכול להיות חדש מעל השמש .שכל הדיכאון הזה שהוא שקוע
בתוכו שייך רק לעולם הזמני הזה .ולכן שלמה המלך מסיים את המגילה שסוף
דבר הכל מסתכם ביראת אלוקים ושמירת המצוות.
כאשר אדם שרוי בצער הוא עלול להיגרר לעצבות נוראה .אבל אם הוא מבין
שהצער הוא זמני וחולף ,אז הוא אפילו יכול להיות בשמחה ואפילו בזמן שהוא
מרגיש ממש את אותו הצער .וכמו למשל שאדם מצטער מעבודה פיזית מאומצת
וקשה כדי להשיג שכר גדול עבורה .או שאדם מתעמל או משחק בפעילות ספורט
מאמצת ,ואמנם הוא מצטער וקשה לו ,אבל הוא שמח ומרוצה מכך.
כאשר מבינים שיש תכלית ,ושכל הצער שנמצא כרגע הוא זמני ,אז אפשר
לשמוח ממש .ולכן בזמן הכי שמח בשנה מוציאים אותנו מהבית ,מהשגרה ,מעולם
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החומר ,וגורמים לנו להבין שהכול זמני .שיש תכלית ויש עולם הבא.
בדיוק כמו שאנו מבינים שאותה סוכה מיועדת לתקופה קצרה ולאחר מכן
נחזור לבית הקבע המרווח ,אז לא מפריע לנו שיש זבובים ,שהשמש יוקדת,
שג'וקים מעופפים מעלינו וכו' ,כי הכל זמני .כך גם לא צריך להפריע לנו שיש לנו
טרדות וחוסרים בחיים ,כי הכל זמני.
כמו שאדם שמתארח באכסניה לא מצטער שהוא לא הביא לשם את הסלון
המפואר שלו ,והוא גם לא ישקיע מכספו וזמנו לקנות סלון כזה לחדר באכסניה,
כי הוא יודע שהכול זמני והסלון שלו מחכה לו בביתו .אין טעם להשקיע במשהו
חולף .זה לא שווה את ההשקעה.
אם נזכור שבאנו לעולם הזה לבצע שליחות מסוימת ,ובסופו של דבר נחזור
לבית הקבע המפואר שלנו ,אז בוודאי שלא יפריעו לנו הבלים חולפים וטרדות
מטופשות .את המשאבים והאנרגיות נשקיע בוודאי על טיפוח הבית האמתי ,ולא
על המקום הזמני בו אנו נמצאים לתקופה קצרה .כך אפשר להגיע לשמחה
אמתית.
ובכל זאת ,השמחה אינה שלמה לחלוטין כאשר לאדם יש כרגע טרדות .וגם אם
הוא יודע שבסופו של דבר יהיה טוב ,מכל מקום כרגע הוא מצטער .לכן הקדוש
ברוך הוא הכניס אותנו דווקא לתוך סוכה ,שמרמזת על השגחה פרטית והגנה.
הסוכה מביאה אותנו לאמונה שהשם מקיף אותנו מכל הכיוונים .לא צריך גג
בטון כדי להיות מוגנים ,מספיק סכך רעוע מענפים ,כל עוד השם יתברך מגן
עלינו .אנו לא זקוקים לשום דבר חומרי ,אלא רק להתחבר לעולם העליון ואז הכל
מסתדר מצוין .ואז מבינים שאולי דווקא הסוכה הארעית היא המבנה הקבוע
והחזק יותר מהבית למרות המראה החיצוני המטעה.
הרי הסוכה מסמלת את האמונה והשמירה ,כמו ענני הכבוד והסוכות של בני
ישראל ששמרו עליהם במדבר ביציאת מצרים .וברור שענני הכבוד או הסוכות
הם לא באמת אלו ששמרו ,אלא השם יתברך הוא זה שהגן וסובב את זה דרכם.
אז אפשר פתאום לחוש מוגנים דווקא כשיוצאים מתוך הקיבעון של בית הקבע
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אל הרוחניות והאמונה של הסוכה הארעית .במקום לחפש מקלט מוגן ,אפשר
להיות במקום פשוט וזמני ולהרגיש הכי מוגנים בעולם ,כי השם יתברך נמצא
איתנו שם.
כל זה בוודאי ממלא באמונה את מי שבוחר להתבונן .זו השגחה פרטית
מופלאה .לכן הסוכה היא סככת אמונה .כי אנחנו מחברים כמה קרשים ,אבל
באמת הכל רוחני ,הרבה מעל החומר.
לכן בחג הסוכות ,הקרוי "זמן שמחתנו" ,אנו יוצאים מכל ההבלים של העולם
החולף ומתחברים לאמונה האמתית .לכן מגילת קהלת מתקשרת עם חג הסוכות,
שהרי כל מגילת קהלת מדברת על הבלי העולם הזה ואפסיות החומר .לכן אנו
בונים סוכה ארעית שתהיה הבית שלנו למשך שבוע.
השם יתברך יזכה אותנו לצאת מהקיבעון שלו ,להתנתק מהבלי העולם
ולהתחבר לאמונה מצמיחה שתבנה לנו את בית הקבע האמתי שלנו בעולם הבא.

הלכות סוכות – בניית סוכה כשרה
סוכות הוא חג נפלא שכולם אוהבים .שוברים את השגרה ובונים סוכה בחוץ,
אוכלים טוב ונהנים .אלא שפעמים רבות אנשים מתמקדים בדברים הפחות
חשובים בעוד שאת העיקר הם שוכחים .לא מספיק לבנות סוכה ולבקר בה מידי
פעם ,אלא מחובתנו לדאוג לסוכה כשרה כהלכה על פי כל הכללים ושם עלינו
לקבוע את דירתנו במשך כל שבעת ימי החג.
ולצערנו מצויות המון תקלות בקרב העם מתוך חוסר ידיעת ההלכות .אנשים
שמים סדינים בלבד בתור מחיצות ואז הסוכה פסולה ,אנשים עושים את הסוכה
מתחת למרפסת והיא פסולה ,אנשים מניחים סכך עם רווחים גדולים מדי או
מרובים מדי שפוסלים אותו וכו׳ .וגם אם הסוכה כשרה למהדרין ,אנשים רבים
באים לבקר איזה פעם או פעמים במשך החג ולא יודעים שאסור לאכול סעודת
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קבע או לישון מחוץ לסוכה כלל במשך כל שבעת ימי החג.
לכן ניסינו לרכז בסיעתא דשמייא את ההלכות העיקריות והבסיסיות הקשורות
לבניית הסוכה ולשהייה בסוכה בצורה פשוטה וברורה כך שכל יהודי יזכה לדעת
את ההלכות ויוכל לקיים מצוות ישיבה בסוכה כהלכתה.
הסוכה מורכבת משני חלקים עיקריים שהם דפנות
וסכך .לכל חלק פרטים חשובים בפני עצמו ולכן נחלק
את ההלכות לפי החלקים האלו.
הלכות דפנות הסוכה
סוכה כשרה מורכבת משלוש דפנות לפחות .את דפנות הסוכה אפשר לעשות
מכל חומר עמיד ואין צורך לעשות דווקא מעצים .ואפשר למשל לעשות מאבנים,
מפלסטיק ,מקירות קבועים שכבר עומדים במקום ,או מכל חומר יציב אחר.
כדי שדפנות הסוכה יהיו כשרות עליהן להיות עשויות מדבר שעומד ברוח
מצויה .לכן סוכה שעשויה מסדינים בלבד בתור מחיצות היא פסולה ,שהם
מתנדנדים עם הרוח ואינם עומדים ברוח מצויה ,וגם אם קושרים את הסדינים זה
לא מועיל  .אלא שצריך להוסיף מחיצות מלבד הסדינים עצמם ,ובהמשך יתבארו
אי"ה פתרונות אפשריים לסוכות הסדינים.
אם יש רווחים בין מחיצה למחיצה בגודל של פחות משלשה טפחים (כעשרים
וארבעה סנטימטר) ,זה נחשב "לבוד" ,כלומר שכאילו הרווח סתום ונחשב גם הוא
למחיצה .לכן אפשר למשל להשתמש בגדר או סורגים בתור מחיצה  ,בין לרוחב
ובין לגובה ,אם הרווח בין סורג לסורג הוא פחות מעשרים וארבעה סנטימטר.
גובה המחיצות צריך להיות לפחות עשרה טפחים (כשמונים סנטימטר לפחות,
ועדיף שיהיה לפחות מטר אחד כדי שיהיה לדעת כל הפוסקים) .ואז אומרים "גוד
אסיק" שרואים את הדפנות כאילו ממשיכות עד למעלה לסכך.
לכן אם יש מחיצות כשרות עד לגובה של עשרה טפחים ומעל הגובה הזה ועד
לגובה הסכך אין כלום או שיש סדינים בלבד ,אז הסוכה כשרה ,כיוון שהעיקר הוא
החלק התחתון עד לגובה עשרה טפחים.
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ומעיקר הדין ,לאחר שכבר יש שתי מחיצות מלאות ,אפשר להוסיף מחיצה
שלישית קטנה יותר ,ברוחב של טפח לפחות .וכך אפשר להכשיר סוכה בקלות
יחסית ,על ידי שתי דפנות כשרות ,ועוד תוספת קטנה ברוחב יותר מטפח ובגובה
של עשרה טפחים.
ומכאן נוכל למצוא פתרונות לסוכות הברזלים והסדינים .שמלבד הסדינים,
צריך להוסיף דבר נוסף בתור מחיצות כשרות ,ואז הסדינים יהיו רק תוספת
למחיצה והסוכה תהיה כשרה.
אפשר למשל לעשות את הסוכה צמודה לקירות ,גדרות ,סורגים או שאר
דברים קבועים שיכולים לתפקד כמחיצות ,ואז אלו יהיו הדפנות שלה והסדינים
יהיו כתוספת .ואם אין שלש קירות או גדרות שיהיו דפנות ,אז משתמשים באלו
שיש בתור דופן אחת או שתיים ,ומוסיפים ומאלתרים דברים נוספים בתור
מחיצות כשרות ,עד שיהיה לפחות שתי דפנות ועוד קצת יותר מטפח בתור דופן
שלישית.
וכמו שיש רבים ש שמים כמה ברזלים בתחתית הדפנות או קושרים שם חבלים
מתוחים שלא זזים ברוח מצויה בכל עשרים סנטימטר בערך מתחתית הסוכה ועד
לגובה של מטר .ואז אותם ברזלים או חבלים נחשבים למחיצה כשרה (שיש לבוד
וגוד אסיק) ולאחר מכן אפשר לקשור סדינים או שאר דברים אם רוצים.
רק חשוב להשתמש בחבלים חזקים ולהקפיד למתוח אותם היטב כדי שלא יהיו
רפויים ולא יזוזו ברוח .וחשוב גם לוודא שהרווח בין חבל לחבל הוא פחות
מעשרים וארבעה סנטימטר.
והדבר מצוי שאנשים מודדים בדיוק עשרים וארבעה סנטימטרים בין חבל
לחבל ,אבל החבל מתרפה ומאבד מחוזקו עם הזמן ,או שבנקודת הקשירה הוא
בגובה מסוים אבל בהמשך הוא משתנה בגובהו וכו’ .ולכן כדאי לעשות מרווח קטן
יותר כדי שגם אם יזוז מעט ,יישאר כשר.
גם לפעמים החבל מאבד מחוזקו ואז אינו עומד ברוח מצויה .ולכן יש למתוח
אותו היטב וגם לבדוק במשך כל ימי החג בכל הזדמנות שהוא נשאר בכשרותו .הן
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מצד שאינו זז ברוח מצויה ,והן מצד שהרווח בין חבל לחבל לא גדול משלשה
טפחים.
ואפשר גם לאלתר חפצים נוספים שמזדמנים לידינו בתור דופן  .אפשר למשל
לשים עציצים גדולים ,דיקטים ,שולחנות מוטים לצד ,שרפרפים ,כיסאות הפוכים,
סלעים ,מוטות או כל דבר אחר ,ובעזרת כל אלו לבנות מחיצה מתאימה וכשרה.
הכללים שצריך לזכור הם שהחפצים צריכים להיות יציבים ועומדים ברוח
מצויה ,ושהרווחים בין חפץ לחפץ צריכים להיות קטנים מעשרים וארבעה
סנטימטר ,בין לרוחב ובין לגובה .וכך למלא את הדפנות עד לגובה של מטר .שתי
דפנות לפחות מלאות לגמרי מצד לצד ,ועוד דופן אחת ברוחב טפח לפחות,
וכמובן שעדיף להוסיף קצת יותר כדי לא להיכנס לספקות.
ומכל מקום אם אפשר לעשות שלש דפנות כשרות מלאות ,ועל אחת כמה
וכמה אם אפשר ארבע ,זה בוודאי עדיף וטוב יותר.
הלכות סכך הסוכה
לאחר שהדפנות כבר מוכנות ,עוברים לעשות את הסכך .וצריך לשים לב
לעשות לפי הסדר הזה ,שרק לאחר שישנן דפנות שמים את הסכך .והדבר מצוי
בעיקר בסוכת ברזלים ששמים סדינים (שלא נחשבים לדופן כשרה) ואז את
הסכך ,ורק לבסוף מוסיפים את החבלים או החפצים העמידים שמכשירים את
הדפנות .לכן יש להקפיד להכשיר את דפנות הסוכה ורק לאחר מכן להוסיף את
הסכך.
הסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמיים ואסור שיהיה גג כלשהו מלמעלה.
לכן מובן שאסור לעשות סוכה בתוך הבית ,וכך גם אסור לעשות סוכה תחת
מרפסת או תחת עץ ואפילו אם הם גבוהים מאוד (וגם אם בקומה שביעית למשל
יש מרפסת ,אסור לעשות מתחתיה אפילו בקומת קרקע ,וכך גם אסור מתחת לעץ
גדול שהענפים שלו מגיעים למקום גבוה מעל הסוכה) .וצריך לשים לב
כשמצמידים את הסוכה לקיר ,שפעמים רבות יש גגון שקצת בולט החוצה
מלמעלה ואז אותו מקום לא נחשב תחת כיפת השמיים.
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הסכך חייב להיות מגידולי קרקע (כלומר מן הצומח) ,תלוש מן הקרקע (כלומר
שקצצו אותו והוא לא מחובר כמו אילן שגדל באדמה ופסול להיות סכך עד
שיקצצו את הענפים ויוכלו להשתמש בהם לסכך) ושאינו מקבל טומאה (כלומר
שאינו מוגדר ככלי ולא היה כלי ,כמו חתיכות של ארון או כיסאות ,קרשים וכו’,
אלא צריך להיות דבר שלא השתמשו בו לדברים אחרים).
ויש לשים לב לא לקחת גדר או מחלצת ולשים אותה בתור סכך כיוון שהיא
שימשה ככלי ומקבלת טומאה .ואם המחצלת מיוחדת לצל או לסכך מותר כמו
הסכך נצח שנפוץ כסכך לסוכה.
צריך שצילתה של הסוכה תהיה מרובה מחמתה .כלומר שיהיה יותר צל מאשר
שמש שנכנסת דרך הסכך (ודווקא מלמעלה כשהשמש במרכז השמיים ,אבל אם
השמש מאירה מהצד ונכנסת דרך דפנות הסוכה ומרובה מצילתה אין בזה בעיה ).
לכן צריך לשים לב לא להשאיר חורים מרובים ללא סכך ולא לשים ענפים
מעטים שעושים רק מעט צל ,אלא לשים כמות גדולה של סכך שתכסה את כל
הסוכה .ואם הענפים עלולים להתייבש במהלך החג ,צריך לשים יותר ענפים כך
שגם לאחר שיתייבשו הצל יהיה מרובה מהשמש.
אוויר בסכך פוסל בשלושה טפחים (כעשרים וארבעה סנטימטר) .כלומר אסור
שיהיה מקום של כעשרים וארבעה סנטימטר ללא סכך כלל ,ואם יש מקום כזה
הוא פוסל את כל הסוכה (וגם אם בסך הכללי צילתה של הסוכה מרובה
מחמתה).
גם אסור לסכך בנסרים ברוחב ארבעה טפחים (שזה כשלושים ושניים ס"מ).
לכן אין להשתמש בדיקטים רחבים או בגזעים רחבים מדי ,אלא לקחת חתיכות
דקות יותר.
חכמים אסרו לסכך בדבר שריחו רע ,שממהר להתייבש או שעליו נושרים ,כדי
שיהיה אפשר לשהות בסוכה כהלכה.
הלכות סוכה
הסכך והמחיצות צריכים להיות ראויים לעמוד כל שבעת הימים ,שרוח מצויה
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לא תזיז או תהרוס אותם ושלא יתכלו בכל דרך טבעית ומצויה .וצריך לדעת שאם
הסוכה יכולה להתקיים רק לזמן קצר ולא לכל שבעת הימים ,למשל אם העלים
בסכך עתידים לנשור ולהצטמק עד שלא יישאר שיעור מספיק לסכך או אם דפנות
הסוכה עלולים ליפול ,אז הסוכה פסולה כבר מההתחלה.
כל שבעת ימי חג הסוכות מצווה על הגברים לשבת בסוכה .ואסור לאכול
אכילת קבע מחוץ לסוכה ,כלומר אם אוכלים שיעור כביצה (חמישים וארבעה
גרם) לחם או עוגות חייבים לאכול בסוכה (ואם אוכלים אכילת עראי של דברים
אחרים כמו פירות או שתייה וכו׳ אז אמנם אין חיוב לאכול בסוכה ,אבל בוודאי
שזה טוב לאכול הכל בסוכה ויש בזה מצווה גדולה).
גם אסור לישון מחוץ לסוכה במשך כל שבעת ימי החג .לכן על כל יהודי לדאוג
לסוכה כשרה שיוכל לשהות בה במהלך החג .וישנם רבים שנוהגים לבקר בסוכה
מדי פעם ,לאכול פעם או פעמיים בשביל אווירת החג ,ובשאר הפעמים אוכלים
מחוץ לסוכה וישנים בבית מחוץ לסוכה ,וצריך לדעת שהדבר אסור וישנו חיוב
לישון ולאכול דווקא בסוכה.
כשאוכלים שיעור קביעות סעודה (חמישים וארבעה גרם) מחמשת מיני דגן יש
לגברים לברך ברכת "לישב בסוכה" .וצריך לדעת שלמרות שאין איסור לשתות
או לאכול אכילת עראי מחוץ לסוכה ,יחד עם זאת במהלך הסעודה עצמה אסור
לאכול מחוץ לסוכה אפילו דבר מועט ואפילו לשתות מים ,שהכול נחשב לחלק
מסעודת קבע.
נשים פטורות ממצוות סוכה ,ולכן אינן חייבות לאכול ולישון בסוכה (וגם לא
חייבות בארבעת המינים) .ואם הן רוצות לאכול או לישון ,זה כעין הידור ולא
חיוב ,ולכן אין להן לברך ברכת "לישב בסוכה".
בלילה הראשון של חג הסוכות יש חיוב לאכול כזית לחם בסוכה (כעשרים
ושבעה גרם לפחות) .ויש לאכול את זה בזמן של כשבע דקות לכל היותר .לכן מיד
לאחר ברכת המוציא יש לאכול שיעור כזית לחם ורק לאחר מכן להמשיך לאכול
את שאר הסעודה.
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אין לעשות תשמיש ביזיון בסוכה ,ולכן אין להניח כלים מלוכלכים בסוכה ,אין
להחליף חיתול לתינוק ,לתלות כביסה ,להניח פח אשפה ,להשאיר נעליים או
גרביים או שאר דברים בדרך ביזיון.
השם יזכה את כל ישראל לקיים את מצוות הישיבה בסוכה כהלכתה בהידור
ובשמחה מרובה ,וישפיע שפע גדול על כל ישראל.

נשמת כל חי
בליל הושענא רבא נוהגים להישאר ערים כל הלילה
ולעשות סדר לימוד מיוחד שנתקן ליום הזה .לאחר מכן בסיום תפילת מוסף
נוהגים להודות ולשבח לשם יתברך ולומר את תפילת "נשמת כל חי" (בלי שם
ומלכות) .וצריך לדעת שנשמת כל חי זוהי סגולה נפלאה כדי לצאת מכל צרה
שהיא.
מה זה נשמת כל חי?
נשמת כל חי זוהי תפילה קצרה שבה אנו משבחים את הקדוש ברוך הוא
ובעיקר מודים לו על כל מה שעשה בשבילנו .התפילה הזו נמצאת בכל הסידורים
בתפילת שחרית של שבת בסוף פסוקי דזמרה (לאחר שירת הים) ולפני "ברכו"
שלפני קריאת שמע.
בשחרית של שבת או יום טוב אנחנו קוראים את נוסח נשמת כל חי במלואו,
אבל כאשר אנו רוצים לקרוא נשמת כל חי מרצוננו שלא כחלק מהתפילה ,אסור
לקרוא את הברכה שבסופה (כלומר לא אומרים "ברוך אתה השם" שלא להזכיר
את שם השם לבטלה).
צריך לדעת שאמירת תודה לקדוש ברוך הוא זה דבר עצום שעושה נפלאות
בעולם .מתוך שאנו אומרים תודה אנו מתחברים לעולמות עליונים ופותחים
לעצמנו מקום לסיוע גדול מהשמיים .כאשר אנו מודים ומשבחים לקדוש ברוך
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הוא ,זה מביא להתעוררות עליונה שמסוגלת להוריד שפע רב .כמו אדם שירצה
לתת מתנות למי שמודה לו ומשבח אותו ,שזה אומר שהוא מעריך את מה שהוא
מקבל .נרצה לתת למי שמעריך את הדברים ולא למי שמזלזל וכפוי טובה.
כאשר אנו מודים על מה שיש לנו אנו מביעים הערכה ולכן הקדוש ברוך הוא
רוצה לתת לנו עוד .הרי מה הטעם לתת למישהו שאינו מעריך את מה שהוא
מקבל?
תארו לכם ילד קטן שמקבל סוכריה ורוטן לאחר מכן .אחר כך נותנים לו
שוקולד והוא כועס למה הבאנו לו דווקא שוקולד מסוג כזה ולא אחר .אחר כך
ניתן לו עוד ממתק יקר והוא יהיה עצוב ויאמר לנו שכל הממתקים האלו לא שווים
כלום .בוודאי שבאיזשהו שלב נפסיק לתת לו דברים וניתן לו להתמודד לבד .אולי
אפילו נלמד אותו איזה לקח קטן כך שילמד להעריך דברים.
אבל תארו לכם לעומת זאת ילד קטן שמקבל מאיתנו סוכריה ופניו מאירות
משמחה .תארו לכם שמרוב הרגשה טובה אתם נותנים לו עוד אחת והוא לא
מפסיק להודות ולשבח .זה רק עושה לנו חשק ללכת לקנות לו חנות שלמה של
ממתקים.
הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחת מאיתנו עולם ומלואו .הוא מעניק לנו
את חיינו במתנה ,נותן לנו אויר לנשימה ,מים לשתייה ,מזון לאכילה ,בריאות,
משפחה ,בית ,פרנסה וכו' .אז נכון שלאחד יש יותר ולאחר יש פחות ,אבל כל זה
רק מתוך מתנת חינם למרות שלא מגיע לנו כלום.
זה כמו שמישהו ברחוב ייתן לנו אלף ש"ח במתנה ,האם יעלה על דעתנו
להתלונן אליו מדוע רק אלף? למה לאדם שעבר מקודם נתת אלפיים? הרי זה
טיפשי לגמרי .אם הוא נותן לנו מתנה מתוך טוב ליבו למרות שלא מגיע לנו ,אז
בוודאי שאין לנו שום זכות להתלונן ולכן מובן שאנו מוכרחים להודות לו על כל
דבר שהוא נותן לנו.
אמנם הקדוש ברוך הוא אינו פועל כמו בשר ודם ,והוא בוודאי לא צריך את
התודה שלנו או השבחים .הוא לא נעלב אם לא אומרים לו תודה והוא לא רודף
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כבוד שזקוק לשבחים .אבל הקדוש ברוך הוא פועל בשבילנו ורוצה בטובתנו .לכן
מובן שאדם שאינו מעריך דברים צריך חינוך לטובתו.
אדם רוטן משפיע על עצמו אנרגיות שליליות שמסוגלות להרוס .אדם בעל
הכרת הטוב לעומת זאת משנה את כל תפיסת העולם שלו .כאשר הוא מעריך
דברים הוא הופך לכלי שראוי לקבלת שפע .כאשר הוא אומר תודה הוא מזמן
לעצמו שפע נוסף .כאשר הוא משבח את הבורא הוא מחזק את האמונה ביכולות
של השם יתברך שיעזור לו .הכרת הטוב של האדם מביאה אותו להיות שמח יותר
בחלקו ,להסתכל על הצד הטוב של החיים ולהשפיע טוב לעצמו ולכל העולם.
כל זה לעניין אמירת שבח והודיה בכלליות .אולם אמירת "נשמת כל חי" היא
גדולה אפילו יותר ,שכן השבחים וההודאות המתוארים שם הם נשגבים ביותר.
כבר בזמן הגמרא דברו על אמירת נשמת כל חי (מסכת פסחים קיח .כחלק
מאמירת ההגדה) .זוהי תפילה עצומה שנכתבה עוד בימי התנאים עם סודות
עצומים בתוכה.
אלא שכמובן כמו בכל דבר ,אם אדם סתם יקרא את מה שכתוב בלי להבין מה
הוא אומר ,אז ספק כמה זה יועיל .הרי כל מתפללי בית הכנסת קוראים את
התפילה הזו בכל שבת וחג ולכאורה לא ראינו דברים על טבעיים יוצאי דופן
שמתרחשים בכל שבת לכל מי שמתפלל.
אלא שאם אדם יקרא נשמת כל חי מתוך כוונה והתחברות לדברים ,אז בוודאי
שזה יועיל .ככל שאדם יתבונן יותר בדברים ,יבין ויתכוון יותר למה שכתוב ,כך
הוא יזכה לראות ישועות גדולות ונפלאות.
סגולת אמירת נשמת כל חי
רבינו יוסף חיים כתב בספרו "בן איש חי" (שנה ב' ,פרשת תולדות ,הלכה ג')
ששבח נשמת כל חי הוא יקר ומעולה מאוד .הוא מביא שם את הסגולה ,שאם
אדם נמצא בכל צרה שהיא ,שיקבל על עצמו לומר אחר הצלתו "נשמת כל חי"
ויועיל לו .כך כתוב בשם רבי יהודה החסיד.
ובאמת ישנם יהודים רבים שנהגו כך ,וקיבלו על עצמם לומר נשמת כל חי
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לאחר הצלתם וכך ראו ישועות גדולות .יש שנוהגים גם לערוך סעודה בפני עשרה
(כדאי וראוי להזמין עניים או תלמידי חכמים לסעודה שאז זה המשובח ביותר) ואז
לומר "נשמת כל חי" בניגון ובכוונה מתוך הודאה להשם יתברך.
אבל כל זה לא מעכב ואפשר רק לומר נשמת כל חי אם שאר הדברים לא
מסתדרים .יש מנהגים שונים כמו לתת צדקה לפני הסעודה וכו' ,אבל העיקר הוא
אמירת נשמת כל חי בכוונה אמתית ולכן אולי באים כל הדברים שמסביב ,כדי
לפתוח את הלב והכוונה בעשיית מצוות שונות ובכך להתחבר לדברים.
כאשר אדם מקבל על עצמו לומר נשמת כל חי ,כדאי לומר שהוא מקבל על
עצמו בלי נדר .עוון נדרים הוא חמור ביותר וכך אם נשכח או שאפילו לא נדקדק
בפרטים של מה שקיבלנו על עצמנו בנדר במלואם ,אנו עלולים להזיק לעצמנו
הרבה יותר ממה שנועיל .אף אחד לא יודע מה יהיה מחר ולכן כדאי להתרגל שכל
קבלה טובה שאנו לוקחים על עצמנו תהיה בלי נדר ,כך שלא נכשיל את עצמנו.
ביום הושענא רבא מתבצע החיתום הסופי לאחר יום הכיפורים ואז נשלחים
הפתקים וגזר הדין מתחיל להתבצע .אמנם זהו חול המועד ,עדיין בתוך ימי החג
השמח ביותר בשנה ,אבל יחד עם זאת זהו יום של דין .וכך מי שישים לב לתוכן
הלימוד ,יוכל להבחין למשל שהוא כולל אמירת סליחות.
כי צריך לעשות תשובה ולעשות כל מה שאפשר כדי להיחתם לחיים טובים
ולשלום .לכן עורכים את התיקון במשך הלילה ולכן משתדלים גם למצוא עצות
נוספות כיצד להינצל מהדין.
ואז לאחר תפילת מוסף נוהגים לפתוח את ארון הקודש ולומר נשמת כל חי.
מודים לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו להינצל ולעבור את השנה בשלום .ולאחר
מכן מקבלים על עצמנו בלי נדר לומר נשמת כל חי גם בשנה הבאה .וכמו אותה
סגולה ,שהשם יתברך יציל אותנו מכל הדינים הקשים של השנה ונזכה להגיע גם
לשנה הבאה בשלום ולהודות לו באמירת נשמת כל חי.
מאוד מומלץ לכל יהודי להודות להשם יתברך ולומר מדי פעם נשמת כל חי
בכוונה ,ובפרט כמובן בתפילת שחרית של שבת ויום טוב ,שם תיקנו לומר זאת
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כחלק מהתפילה .יש עניין גדול להתבונן במלים ,במשמעות העמוקה של הדברים,
לפתוח את הלב ולומר את הדברים בכוונה ,ואז בוודאי שהדברים יועילו ביותר.
השם יתברך יזכה את כולנו לומר לו שבח והודיה ולזכות לראות ישועות
גדולות בחיינו ,כל אחד לפי צרכו ומבוקשו לטובה ולברכה.
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שמחת תורה ופרשת וזאת הברכה
שמחה פרטית עם השם
אמנם חג הסוכות הוא הזמן השמח ביותר ,שעליו נאמר "ושמחת בחגך" .אבל
למרות השמחה העצומה ,זו עדיין לא שמחה שלמה ממש .בחג הסוכות אנו מקריבים
שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם ובכך מביאים שפע לכל אומות העולם .ביום
הראשון שלושה עשר ,ביום השני שניים עשר וכך זה הולך ופוחת במשך שבעת ימי
הסוכות ,לרמז על כוח אומות העולם שהולך ונחלש .אלו ימים בהם אנו מתפללים על
כל העולם לגשם ושפע שירד לעולם.
ברגע שאומות העולם נמצאות בתמונה ,השמחה לא שלמה לגמרי .אבל לאחר כל
החגיגות ,הקדוש ברוך הוא שולח את כולם בחזרה לשגרה ,ונשאר לחגוג חג נוסף רק
איתנו ,כך שהשמחה תוכל להיות מושלמת.
הגמרא בתחילת מסכת עבודה זרה מספרת שלעתיד לבוא אומות העולם ירצו
לקבל שכר ויטענו שאילו התורה הייתה ניתנת להם ,הם היו מקיימים אותה .לכן
הקדוש ברוך הוא נותן להם ניסיון ומביא להם מצווה אחת קלה ,שהיא מצוות סוכה.
לאחר מכן השם מוציא חמה מנרתיקה והם בועטים בסוכה ומראים כמה הם מבזים
את המצווה.
ולכאורה מדוע נבחרה דווקא מצוות סוכה מתוך כל תרי"ג המצוות שקיימות? אלא
שחג הסוכות מרמז על השפע שיורד לכל העולם .אבל לאחר שאומות העולם מבעטים
בסוכה ,כעת אפשר באמת לשמוח ולקבל את השכר ,רק אנחנו לבדנו עם הקדוש
ברוך הוא.
יוצא שעניין חג הסוכות הוא זמן גבוה של שמחה והתעלות ,בו מתחיל להתגלות
ההבדל בין יהודי לגוי .שאז מקריבים קרבנות כנגד אומות העולם שהולכים ופוחתים,
בזמן שהכוח של ישראל הולך וגובר .וגם נותנים לאומות העולם להשתתף במצוות

סוכה ,ואז מגלים שבעוד שיהודי שמח בקיום המצווה ,הגוי בועט בסוכה.
אלא שכל זה רק מרמז על תהליך ההפרדה בין יהודי וגוי ,אבל עדיין לא מרמז
על התכלית עצמה ,על היעד הסופי .וכמו שישנם ששה ימי חול ,כנגד ששת אלפי
שנים של עבודה ,ועוד יום שבת כנגד האלף השביעי של קבלת השכר .אבל מעבר
לזה יש גם דבר בלתי נתפס שהוא מעל הטבע ,שזה היום השמיני ,ושם בעצם גנוזה
התכלית של הכל.
לכן השמחה עדיין לא שלמה לחלוטין בחג הסוכות ,ולכן הקדוש ברוך הוא נתן
לנו את הדובדבן שבקצפת ,את רגע השיא של השמחה שבתוך השמחה ,את היעד,
וזהו יום שמחת תורה ,שנקרא שמיני עצרת ,כיוון שאז זהו היום השמיני שמעל
הטבע ,בו הכל נעצר ומגיעים לתכלית ממש.
רבותינו הקדושים נותנים משל למלך שעשה שמחה גדולה וחגיגה במשך
שבעה ימים לכל עמו .ולבסוף שהכול מסתיים ,הוא מבקש מאדם אהוב שיישאר
אתו עוד יום אחד כי קשה עליו פרדתו .עוד יום של שמחה .אבל זה לא סתם עוד
יום ,כי כעת כולם הלכו ,והם יכולים לשמוח ביחד באמת .כך הקדוש ברוך הוא
חוגג עם כל אומות העולם במשך ימי הסוכות ,אבל לבסוף הוא נשאר לחגוג רק
עם ישראל ,אבל חגיגה מושלמת עם שמחה אמתית ומכל הלב.
בשמחת תורה אנחנו חוגגים את השוני העצום שבינינו לבין אומות העולם.
השוני הזה נובע מהבדל אחד בלבד שקיים בינינו לביניהם ,ההבדל הוא שלנו יש
את התורה הקדושה.
לפעמים מרוב שהתרגלנו לרצף החיים השוטפים ,קשה לנו להבין את העצמה
שיש לנו .קשה לראות את ההבדל וקשה להעריך את הנכס העצום ביותר
שקיבלנו במתנה .ואז האדם מתחיל לחשוב שהתורה ח"ו משעממת ,או שכל בני
האדם שווים ואין הבדל בין יהודי וגוי .וכך הוא מאבד את הדבר היקר ביותר
בעולם בלי לדעת מכך.
קשה לאדם להעריך דבר שניתן בחינם .אם הוא לא התאמץ להשיג אותו ,אז
יש נטייה לזלזל ולהפקיר את הדבר .כאשר אנחנו משלמים על דבר כלשהו ,אז
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אנו יודעים להעריך אותו .אבל כאשר זה בחינם זה נראה כמובן מאליו ,כזול מדי
או כחסר תועלת.
לכן אנשים אמנם ממש מתרגשים מרוחניות ,אבל מחפשים את זה אצל אומות
העולם .במקום לבוא למקור ,לשורשים ,לאמת ,למה שנמצא פה בהישג יד מתחת
לאף ,בוחרים להתעלם ולהתנכר ולחפש את זה במקום זר ורחוק .ואז ממילא גם
לא מוצאים ,אלא מגיעים לטעויות ,דמיונות וריחוקים עוד יותר גדולים.
בדיוק בשמחת תורה אנו קוראים את הפרשה האחרונה של התורה הקדושה,
פרשת "וזאת הברכה" שם מוזכר הפסוק "תורה ציווה לנו משה מורשה" .התורה
עוברת בירושה ולכל יהודי יש חלק בה בלי מאמץ ובלי שום תשלום.
אולי התחלנו לזלזל מרוב שזה כל כך מובן מאליו ,שהרי בכל בית יהודי ישנו
ספר תנ"ך שהוא מרכז המהות של כל יהודי ,שאפשר לפתוח אותו ולקרוא בו בלי
שום תנאי ובלי מאמץ .לכן פעמים רבות יהודים שמחפשים משמעות לחייהם
בוחרים לשלם כסף רב ולהשקיע הרבה מאמץ כדי להכיר תרבויות חדשות,
ללמוד את חכמת המזרח או לחיות חיים מנותקים מאמונה .הם ישקיעו בקורסים
יקרים וביועצים מפוקפקים שידריכו אותם איך לנסות להשקיט את הצימאון
שזועק בפנים.
אולי דווקא מרוב שזה מתחת לאף שלנו ,התרגלנו לחגוג את החגים כמובנים
מאליהם בצורה ריקה מתוכן מבלי לקשר אותם לתורה ולמהות שלנו כיהודים.
נשארנו עם מנהגים ריקים בלי שום משמעות כלפינו.
שמחת תורה זה הזמן שבו אנו יכולים להיזכר בתורה הקדושה .בירושה
הנפלאה שקיבלנו ששווה יותר מכל הון שבעולם .במהות החיים שלנו שמרכזת
את כל הכללים להצלחה ולחיבור רוחני שיעזרו לנו לנצל את המרב מהחיים
שלנו על פני האדמה .ולא סתם להיזכר ,אלא לשמוח ממש .להבין את המשמעות
של הדבר ופשוט להתחיל לשיר ולרקוד.
התורה הקדושה היא המגן שלנו ,היא ההצלחה שלנו ,היא הוראות הדרך שלנו,
היא החיים שלנו .בלעדיה כל החיים שלנו חסרי תוכן ואין להם כל משמעות .זוהי
545

מהפרשה לחיינו | שמחת תורה ופרשת וזאת הברכה  -שמחה פרטית עם השם

הסיבה שלשמה הגענו לעולם .זה החיבור שלנו עם העולמות העליונים .אין שום
טעם אחר לכל החיים שלנו .אפשר לצחוק וליהנות כמה שרוצים ,אבל בין
ההנאות מגיעים להם גם רגעי סבל ובכי ,ובסוף הכל נגמר .אף אחד לא נשאר
לחיות פה לנצח .כל מה שאספנו נשאר כאן ואנחנו נשארים בלי כלום .חוץ ממה
שהצלחנו להשיג מהתורה הקדושה כמובן.
חג הסוכות מזכיר לנו את ארעיות העולם .הסוכה הארעית מזכירה לנו שאין
לנו בית קבע בעולם הזה ,ורק האמונה שאליה הסוכה רומזת (שהיא זכר לענני
הכבוד שהגנו על ישראל במדבר) נשארת איתנו לנצח .לאחר שאנו מגלים שהכול
חולף וארעי ,אפשר ממש להיכנס לדיכאון .כי מבינים שאין לנו כלום בחיים.
אבל דווקא זה בדיוק הזמן לחגוג ולשמוח ,כי מתוך כל האפסיות הזו אנו
יכולים לגלות את התכלית של הכל .אנו מבינים שיש לנו תורה ,שהיא נותנת
משמעות עמוקה ואמתית לכל.
לכן בדיוק לאחר מכן נתנו לנו את שמחת תורה .להיזכר ולשמוח שיש לנו את
התורה הנצחית שנשארת איתנו לעד .לאחר שכל אומות העולם הולכים לאבדון,
רק עם הנצח נשאר כדי לקבל את השכר ולשמוח עם הקדוש ברוך הוא.
אם רק נרצה בכך נוכל לגלות עולם שלם של תוכן ועומק שלא הכרנו .נוכל
לגלות דברים שלא ידענו על עצמנו ולקבל כוחות עצומים מעבר לכל מה
שחלמנו .נוכל לשנות את כל מציאות העולם כרצוננו ולהביא לתיקון העולם .זה
עולם שלם שחבוי וגנוז בתוך התורה הקדושה ורק מחכה לנו שנגלה אותו .רק
צריך לפתוח את ספר התורה ולהתחיל לחקור וללמוד.
שמחת תורה זהו הזמן הכי שמח ,כי מה שבאמת מביא לשמחה אמתית זה רק
התורה הקדושה .פתאום אנחנו מגלים שאנחנו והתורה הם אחד ובעזרת פענוח
הקודים שנמצאים בספר הקדוש אפשר להגיע למהות החיים שלנו ,לנצל אותם
בשלמות ולהגיע לשמחה רוחנית ,עליונה ,נצחית וגבוהה הרבה יותר מכל שמחה
שהכרנו עד כה.
ראוי לכל יהודי להחזיק חזק חזק ולא לוותר על הנכס העצום שנמצא ברשותנו.
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גם אם אין לנו זמן ונשקיע רק חמש דקות בלימוד התורה ,זה כבר יעשה שינוי
עצום.
תארו לכם שאחרי מאה ועשרים ,יבדקו מה עשינו במשך כל החיים ,ואז מתוך
סדר היום העמוס שלנו נראה איך שהכול כמעט נזרק לפח .ימים שלמים שהעברנו
בבזבוז זמן מוחלט בלי שום תועלת .עבודה ,הנאות ,בילויים ,אהבה ,שנאה ,מופעי
בידור ,מסעדות ,שינה ,אכילה ושאר דברים שאינם שווים למאום בעולם הבא.
אבל מתוך כל זה פתאום יוציאו חמש דקות ,ויאמרו לנו שאלו חמש דקות
נצחיות ששייכות לנו לתמיד .חמש דקות של תורה .חמש דקות ,ועוד שתי דקות
שחיכינו בתור וקראנו ספרון אמונה קטן או אמרנו תהלים ,ועוד עשר דקות
ששמענו שיעור בין מנחה לערבית ועוד כמה דקות פה ועוד כמה דקות שם ,בסופו
של דבר אנחנו נבין איך כל דקה כזו הייתה חשובה ונשארת שלנו לנצח.
פתאום נצטער על זה שלא השקענו עוד המון דקות כאלו .אם היינו משקיעים
רק עוד שתי דקות כל יום ,היו לנו מעל שבע מאות דקות בשנה .פתאום נצטער
למה לא זרקנו את כל העיסוקים והלכנו ללמוד תורה במשך כל היום .הדבר
היחיד שנצחי הוא התורה .זה הדבר היחיד שבאמת חשוב בעולם .אסור לנו
להתעלם ולשכוח ממנה חס ושלום.
השם יתברך יזכה אותנו להבין את מהות הדברים ולנצל את התורה הקדושה
שנמצאת מתחת לאף שלנו להתעלות רוחנית ,ללימוד מעמיק ולחכמה אינסופית
שתביא אותנו לפרוץ את כל הגבולות.

התורה שייכת לכל ישראל
פרשת וזאת הברכה היא האחרונה בפרשיות התורה .לפני מותו ,משה מברך
את כל ישראל על פי השבטים ,כל שבט והברכה הראויה לו .לפני כל זה הוא
דואג להזכיר לכל ישראל ביחד שהתורה היא מורשה שלהם ,שעוברת בכל אחד
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מישראל מדור לדור" .תורה ציווה לנו משה מורשה…" (דברים לג' ,פסוק ד') .לא
משנה מאיזה שבט אתה ,לא משנה מה מצבך ,לא משנה שום דבר… אם אתה
משתייך לישראל ,התורה שייכת לך וקיבלת אותה בירושה.
קשה להבין את משמעות הדברים ,אבל התורה היא באמת הירושה שלנו .היא
מתנה נפלאה השייכת לכל אחד ואחת מישראל .לכל אחד מאיתנו יש חלק בה.
תארו לכם שיש לכם את האבא הכי עשיר בעולם ,והוא אוהב אתכם כל כך ,והוא
נותן לכם בירושה את הדברים הכי יקרים בעולם .כך בדיוק אצלנו ,שזכינו לקבל
את הדבר היקר ביותר שקיים בעולם ,את המפתח לכל השפע בעולם ,את
המסלול לחיים הטובים ,המאושרים והנכונים ביותר בעולם ,את הסוד לקיום
העולם ואת הפתרון לכל הבעיות בעולם ,הלא זה התורה הקדושה.
אלא שבירושה ,כמו כל דבר בחיים ,יש יתרונות וחסרונות .היתרון המובהק
הוא שאנו לא צריכים כלל להתאמץ ,להשתדל ,לנצח ,להתגבר ,להרוויח או
לעשות כל פעולה שהיא כדי לקבל את התורה .התורה היא כבר שלנו .היא
שייכת לנו בירושה מאבותינו ואף אחד לא יכול לקחת אותה מאיתנו.
כל אחד מאיתנו יכול לפתוח את ספר החכמה העצום הזה וללמוד בו .אין שום
תנאים מקדימים ,לא נדרש מאיתנו תשלום ,לא צריך להיות חכם או בעל
כישרונות מיוחדים ,אלא כל אחד מישראל בלי שום יוצא מן הכלל יכול להתחבר
לתורה הקדושה שקיבל בירושה מאבותיו ,רק מכוח היותו יהודי.
החיסרון המובהק לעומת זאת ,הוא שכאשר דברים באים לנו בקלות רבה מדי,
אין לנו הערכה מתאימה אליהם .כאשר אנו מקבלים ירושה ,אנו נוטים לזלזל בזה
ולא להעריך את זה כמו דבר שעמלנו עליו.
אם אדם מזיע ומתייגע כדי להגיע לארמון המלוכה ,ולאחר
עמל רב והרבה ציפייה המלך מסכים לקבל אותו ,הוא יהיה
מרוצה מאוד ומאושר עד הגג .הוא ידבר עם המלך ביראה
וכבוד ,ובהתרגשות רבה מאוד .הוא יעריך כל רגע.
אבל אם אותו אדם סתם הולך בדרך בלי לצפות לכלום ,ובטעות נתקל במלך
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כשהוא לבוש בגדים פשוטים ,והוא אפילו לא מזהה אותו ,אז הוא לא מעריך כלל.
המלך יכול לפנות אליו ולהתחיל לדבר אתו ,אבל אותו אדם יחשוב שהוא מבזבז
לו את הזמן וירצה להמשיך בדרכו .כי הוא לא מעלה בדעתו שזה המלך שעומד
מולו.
הוא לא מבין בכלל איזו מתנה נפלה בחיקו .וגם אם הוא יאמר לו שהוא המלך,
הוא לא יאמין לו כלל .כי זה לא נשמע לו הגיוני שדברים גדולים יכולים להסתדר
כל כך בפשטות .דברים הבאים בקלות נראים לא כל כך שווים ולכן מזלזלים
בהם.
כך התורה הקדושה ניתנה לנו בירושה ,ולכן אנו מרגישים שזה חס ושלום חסר
ערך .אנו מרגישים מאמץ גדול וטרחה בכך שנצטרך לקיים אותה .כל כך הרבה
מצוות ,כל כך הרבה איסורים ,כל כך הרבה דקדוקים ,כל כך טורח ויגיעה
ללימוד התורה ,אז לכאורה נראה שעדיף ח"ו לוותר.
כמו אדם לא חכם במיוחד שלא מבין כלום בעסק המצליח של אביו וכעת קיבל
בירושה מאביו לנהל מפעל שלם .מתוך הבורות שלו ,הוא מרגיש שאביו שונא
אותו שהשאיר לו כל כך הרבה בעיות וסידורים לטפל בהם .לא אכפת לו
מהמפעל הזה והוא רק רוצה לחזור להנאות שלו .הוא מעדיף לעזוב את הירושה
הזו שקיבל ולהתעסק בהנאות החיים.
הוא לא מבין שאם הוא ילמד לנהל את העסק כפי שעשה אביו ,הוא יכול
לעשות מיליונים .הוא לא מבין שאם העסק לא יתפקד הוא עלול לאבד את כל מה
שיש לו ולקבץ נדבות למחייתו .כל אחד היה מתחלף אתו בשנייה ולוקח את כל
ה"צרות" שלו כדי לזכות להיות בתפקידו .אלא שהוא קיבל את זה בירושה ,ללא
מאמץ וללא הבנה בדבר .לכן זה נראה לו כמטרד במקום שהוא יראה זאת כמתנה
עצומה.
אילו היינו מבינים באמת את משמעות הדברים ואת מהות התורה הקדושה,
היינו המאושרים ביותר עלי אדמות וללא כל בעיות בחיים .יש לנו את הכל .כל
מה שאדם צריך בחיים נמצא בתורה .המפתח לכל הדלתות שחלמנו לעבור בהן
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נמצא שם .רק צריך ללמוד ולדעת .כמו אותו אדם בור שצריך ללמוד כיצד לנהל
את העסק ,כך גם אנחנו צריכים ללמוד כיצד להתנהל ולתפקד על פי התורה
הקדושה .אם לא נבין את היוקר והחשיבות הגדולה של התורה שאנו מקבלים
בירושה ,לא נוכל ליהנות ממנה.
כולנו רואים בעולם הרחוק מתורה ומצוות את ההתלהבות סביב הכוח של
עמים אחרים .אדם שמחפש משמעות בחייו יעדיף להתרחק אלפי קילומטרים כדי
ללמוד על חכמת המזרח במקום לפתוח את ספר התנ"ך המונח אצלו בספרייה
ומספק את התשובות לכל השאלות הקיומיות.
אדם יעדיף לקיים מנהגים של גויים וללמוד על תרבויות אחרות מבלי שהוא
יודע חצי דבר על התרבות של העם שלו .אדם ישקיע את כל כספו ,זמנו וכוחותיו
כדי לחיות חיים של גוי שאולי יביאו לו את האושר ,מבלי להבין שמתחת לאפו
נמצא הדבר היקר ,החשוב והטוב ביותר בעולם .כי כאשר מקבלים את הדברים
בירושה ,זה נראה כמובן מאליו ומשעמם .אי אפשר להאמין שזה באמת שווה כל
כך הרבה.
התורה הקדושה היא ירושה של כולנו .היא לא שייכת רק
לחרדים ולא רק לחסידים .לא רק לאשכנזים וגם לא רק לספרדים.
לא למגזר וציבור מסוים ,אלא לכולם .כל יהודי הוא בן של מלך
העולם ועל כן הוא ראוי לקבל את התורה בירושה מתוך הייחוס המדהים שלו.
כל מי שרק ירצה יכול ללמוד את החכמה העצומה הזו ללא כל תנאי מקדים.
אם נבחר שלא ללמוד ,נישאר עם עול החיים על כתפינו ,מבלי לדעת מדוע מגיע
לנו לעבור כל כך הרבה קשיים ותלאות ומבלי שאלו יובילו אותנו למקום כלשהו.
אך אם נבחר ללמוד ולהכיר בגודל הירושה שקיבלנו ,נוכל לזכות להבין שקיבלנו
עסק עצום שעלינו לנהל ונוכל גם ללמוד כיצד לנהל אותו כראוי.
וכמו בכל עסק ,אמנם יש גם קצת קשיים ואתגרים ,אבל גודל השכר הוא כל
כך עצום כך שזה בהחלט שווה את זה .רק שכרגע אנו לא מבינים את המשמעות,
לא תופסים את גודל השכר ,אבל ככל שנתחבר לתורה הקדושה ,כך נבין יותר
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ויותר את המשמעות העצומה של הדבר ,ואת הזכות האדירה שנפלה ברשותנו.
השם יתברך יזכה אותנו להידבק בתורה הקדושה ,ללמוד וללמד ,לקיים
ולעשות ,להתמיד ולפלפל בה ,כי היא חיינו ואורך ימינו ,ועל ידי כך נתחבר
להשם יתברך ונזכה ליהנות מהמתנה הגדולה ביותר שאפשר לקבל.

היכן מעונו של הקדוש ברוך הוא?
אנשים רבים מתקשים בשאלה "היכן נמצא הקדוש ברוך הוא?" .הילדים
הקטנים יאמרו שהוא נמצא בשמיים ,בעוד שהבוגרים יותר והמיושבים בדעתם
יאמרו שהוא נמצא בכל מקום.
אבל למרות הכל הדבר לא מובן כלל ,שהרי אנו מסתכלים סביבנו ורואים
עולם שלם קיים ופועל ,אנו רואים אנשים ,טבע ושלל דברים חומריים .אבל את
השם יתברך אנחנו לא רואים .אז לכאורה איך אפשר לומר שהוא כאן? היכן הוא
נמצא ומדוע אנחנו לא רואים אותו?
פרשת וזאת הברכה מביאה לנו פסוק שנראה קצת מעורפל בקריאה ראשונה,
"מעונה אלוקי קדם ומתחת זרועות עולם" (דברים לג ,כז) .אלא שאולי אפשר
להסביר ש"מעונה" כלומר המעון והמקום הוא "אלוקי קדם" ,שהשם יתברך שקדם
למציאות העולם הוא מעונו של העולם" .ומתחת זרועות עולם" שממנו
משתלשלת הנהגת העולם ומתוך אותו המעון יוצא מקומו של העולם.
ובדומה למה שמובא ברש"י בפרשת כי תשא (לג ,פסוק כא) על "הנה מקום
איתי" ,שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו .שהקדוש ברוך
הוא לא נמצא ב"מקום" כלשהו ,כי אין מקום שיכול להכיל את מציאותו .אלא
בדיוק להפך ,הקדוש ברוך הוא מכיל את ה"מקום".
לא לחינם הקדוש ברוך הוא מכונה "המקום" .הרי אם נתייחס למושג "מקום"
נראה שזהו כינוי יחסי לאזור שמכיל דבר כלשהו שנמצא בתוכו וקטן יותר באופן
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יחסי .המקום מכיל את מה שנמצא בתוכו ,אבל אין אפשרות שמקום קטן יכיל
דבר שגדול ממנו.
אם נבחן את מושג המקום ביחס לאדם מסוים למשל ,אז נגלה שהוא נמצא
בבית מסוים ,ואותו בית נמצא בשכונה מסוימת ,ואותה שכונה נמצאת בעיר
מסוימת ,ואותה עיר נמצאת בארץ מסוימת ,ואותה ארץ נמצאת ביבשת מסוימת,
ואותה יבשת נמצאת בכדור הארץ שנמצא בגלקסיה שנמצאת ביקום .אבל איפה
אותו יקום נמצא? איזה מקום גדול מספיק כדי להכיל אותו?
תמיד דבר מצומצם יותר יהיה בתוך מקום כלשהו שהוא גדול יותר ויכול
להכיל אותו .לא יתכן שדבר גדול יהיה בתוך מקום שקטן יותר
ממנו .אז על אחת כמה וכמה שכל היקום כולו לא יכול להכיל
את הקדוש ברוך הוא שהוא אינסופי וחסר גבול .שום מקום לא
יכול להכיל אותו.
באופן אוטומטי אנו מייחסים לקדוש ברוך הוא חס ושלום תכונות של בשר
ודם .לכן אנו שואלים שאלות כמו "איפה נמצא הקדוש ברוך הוא" .אבל האמת
היא שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוך העולם והעולם המוגבל כלל לא יכול
להכיל אותו .אלא בדיוק להפך ,שהעולם נמצא בתוכו.
כל היקום נמצא בתוך הקדוש ברוך הוא .הוא המקום של הכל .הרי הוא "אלוקי
קדם" ,שהיה לפני שנברא היקום .הרי הוא זה שברא את היקום .ואם היה לפני
היקום ,זה אומר שהיה לפני שבכלל היה המושג "מקום" .עוד לפני שהיה מקום
בעולם ,כבר היה את הקדוש ברוך הוא.
השם יתברך לא צריך מקום כדי להיות בו ,וגם שום מקום לא יכול להכיל
אותו ,שהרי אין מקום מספיק גדול ומזוכך שיוכל להכיל אותו .אלא שהשם
יתברך הוא המקום שמכיל את כל היקום שברא.
ומכאן אולי נוכל להבין בדרך משל מדוע אין אנו יכולים לראות את הקדוש
ברוך הוא .הרי כשאדם נמצא בתוך מקום מסוים הוא לא רואה את המקום עצמו
אלא רק את הפרטים הקטנים שנמצאים בתוכו .רק כאשר מסתכלים מבחוץ
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אפשר לראות את המקום ,אבל מבפנים רואים פרטים בודדים.
ולמשל דרך מצלמות לוויין אפשר לראות את ארץ ישראל או את כדור הארץ,
כיוון שהלוויין נמצא מחוץ לכדור הארץ .אבל כעת כשאנו נמצאים פה בתוך ארץ
ישראל ובתוך כדור הארץ אנו לא מבינים שאנו רואים אותם,
כיוון שאנו רואים רק פרטים בודדים מתוכם שנמצאים בסביבה
שלנו.
ואז אדם יכול לשאול אותנו איפה נמצא כדור הארץ ,אז נאמר
לו שאנחנו נמצאים בו .אז הוא יסתכל ימינה ושמאלה בתמיהה גדולה ולא יבין
היכן הוא נמצא .הוא הרי לא רואה שום כדור בסביבה .האדם רואה את הסביבה,
את העצים ,האדמה ,המבנים ,האנשים וכו’ ,את מה שכדור הארץ מכיל .אבל הוא
לא רואה בצורה ברורה את כדור הארץ עצמו .כי הוא נמצא בתוכו.
לצורך משל ,זה כמו שאיברים בגוף האדם ישוחחו זה עם זה ,וישאלו היכן
נמצא האדם .האחד יאמר שהוא נמצא בכיוון הלב ,האחר יאמר שהוא במוח,
והשלישי יבוא ויאמר שהוא נמצא בכל מקום .אז מיד יאמרו לו האחרים וכי איך
זה יתכן? הרי הם מסתכלים ורואים לב ,כבד ,ריאות ,עורקים ,דם ,מערכת עיכול,
אבל הם לא רואים שום אדם בסביבה .אבל הם לא מבינים שכל אותם דברים
שהם רואים ,אלו פרטים רבים שאותו אדם מכיל בתוכו.
כשמסתכלים על בניין מגורים מבחוץ רואים את הבניין ,אבל כשנמצאים בתוכו
רואים רצפה ,תקרה ,קירות ,ריהוט ושאר חפצים שנמצאים באותו המקום .אי
אפשר לראות את הבניין כאשר נמצאים בתוכו .רואים רק חלקים ממנו מבפנים.
כך אם נסתכל על רכב כלשהו מבחוץ נוכל לזהות אותו על פי הצבע ,הדגם
ושאר הפרטים המזהים ,אבל כאשר ניכנס לתוכו נוכל לראות רק את הפרטים
שבתוכו ,כמו הגה ,מושבים ,תיבת הילוכים וכו׳ .וכך בכל דבר .יוצא שכאשר אנו
נמצאים בתוך מקום מסוים ,אין לנו אפשרות לראות את אותו המקום עצמו ,אלא
רק את הפרטים הקטנים שבתוכו.
ומכל המשלים האלו נוכל קצת להבין ,להבדיל אלף אלפי הבדלות בלי שיעור
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בכלל ,שהקדוש ברוך הוא מכיל את הכל .הוא המקום של הכל .כל מה שאנו
מכירים ,הכל זה פרטים קטנים שהוא ברא ומכיל בתוכו .לא שאותם פרטים
מהווים את עצמותו חס ושלום ,אלא שהוא ברא אותם ונתן להם קיום בתוכו.
ומכאן גם נבין איך יתכן שאין עוד מלבדו ,שהרי אנו רואים בחוש שיש דברים
נוספים בעולם? אז איך יתכן לומר שהכול זה הקדוש ברוך הוא? אלא שהכול זה
פרטים קטנים שהוא מכיל אותם ,ויוצא שהכול זה הוא.
ומכאן נבין שגם אנחנו פרטים קטנים שכביכול מוכלים בתוכו (הכל כמובן
בדרך השאלה ממושגים שאנו מכירים ,כיוון שאין לנו תפיסה בו כלל) .ולכן ברור
שאין לנו אפשרות לראות אותו.
הרי כל אחד מאיתנו ואפילו כל חפץ הוא אלוקות .כל העולם פועל מכוחו של
הקדוש ברוך הוא והחיות בכל פרט בעולם מגיע רק ממנו .לכן אנו יכולים לראות
אנשים ,חפצים או מצבים שונים ,וכל אלו באים בהשגחה פרטית מופלאה כדי
לרמוז לנו מה השם רוצה מאיתנו.
השם יתברך מתקשר איתנו דרך הדברים הקטנים ודרכם אנו יכולים לראות
אותו .אבל לא לראות אותו כפי שאנו מצפים לראות אותו מבחוץ ,כמו שאנו
רוצים לראות בית או רכב מבחוץ ,שהרי זה לא יתכן כיוון שאין לו גוף ולא דמות
הגוף .אין שום מקום שיכול להכיל אותו כך שהוא יימצא שם ונוכל לראותו.
אלא שאנו יכולים לראות אותו דרך הפרטים הקטנים ,כמו שאנו רואים קירות
בתוך בית ואנו מבינים שאנו נמצאים בתוך בית ,למרות שאנו לא רואים אותו
מבחוץ .וכמו שרואים תיבת הילוכים בתוך רכב ,ואז ממילא מבינים שאנו נמצאים
בתוך רכב ,למרות שאנו לא רואים את הרכב ממש שנוכל לתאר כיצד הוא נראה
מבחוץ.
כך להבדיל ,אנו רואים את האנשים ,הטבע ,החפצים וכל החומר שהשם
יתברך ברא ,וממילא אנו מבינים שאנו נמצאים בעולם מופלא שהשם יתברך
מכיל ,שהוא מקומו של העולם .אז אמנם אי אפשר לראות אותו בצורה ישירה,
אבל אפשר לראות את כל הבריאה המופלאה וממילא להבין שהכול זה חלק
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מאלוקות.
לפעמים אדם יכול להסתכל אפילו על חפץ דומם ולקבל
תובנות מופלאות ,ועל אחת כמה וכמה אם הוא מתבונן
בטבע ,בצומח או בחי .כאשר מקדישים זמן להתבונן
בפרטים סביבנו תוך כדי מחשבה שכל אותם דברים מקושרים לאלוקות ומקבלים
את החיות שלהם בהשגחה פרטית מופלאה ,פתאום אפשר דרך זה להתחבר
לאלוקות שבתוכנו ,שגם כל אחד מאיתנו הוא חלק אלוקי שמחובר לאינסוף.
הכל מתחיל מתוך ההבנה הזו שהשם יתברך הוא לא סתם עוד יצור נברא
שנמצא בתוך העולם ,כפי שאנו מצפים לראות ,אלא שהוא מכיל את העולם
והעולם נמצא בתוכו ,ובעצם כל העולם כולו הוא אלוקות והכול זה חלק ממנו.
כשאנו מנסים לראות את השם יתברך צריך לזכור לא לנסות לראות אותו
מבחוץ ,כי אין לו צלם ודמות .אלא לנסות לראות אותו דרך הפרטים הקטנים
שהוא מכיל בתוכו ,ואלו כל הדברים שנמצאים סביבנו וגם אנחנו בעצמנו.
לכן נאמר בספר איוב "מבשרי אחזה אלוק" ,שמתוך התבוננות בעצמנו אפשר
לראות את אלוקים .מתוך חיפוש בפרטים הקטנים שסובבים אותנו בהשגחה
פרטית מופלאה ונמצאים במיוחד בשבילנו אפשר לזכות לראות ממש את הקדוש
ברוך הוא .לשום דבר אין ממשות מצד עצמו .לכן במקום להסתכל על חומר
כלשהו בפני עצמו נבין שאנו מסתכלים על חלק מהקדוש ברוך הוא שכרגע
מתגשם באותו החומר ,וכך אפשר להתחבר למקומות גבוהים.
ואם אדם באמת מתבונן לעומק על הדברים ,אז ממילא הוא יכול להבין שהוא
חלק מאלוקות גמורה .וזוהי הדרך לנסות ולתפוס עד כמה שאפשר את מציאות
השם .שלא לנסות להסתכל כמו שמסתכלים על דברים מבחוץ ,שרואים צורה
מסוימת וגבול ,שהרי השם יתברך הוא אינסוף ללא צורה וללא גבול .אלא לנסות
להסתכל על הפרטים הקטנים ,כמי שנמצא בתוך מקום מסוים ,ולאט לאט חוקר,
מסיק מסקנות ומגיע לתובנות בקשר לאותו מקום בו הוא נמצא.
השם יתברך יזכה אותנו להתחבר להשם יתברך ,לזכות לראות אלוקות בכל
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דבר ולהידבק בו ובתורתו.

מהיכן מקבלים חכמה?
הרבה אנשים מחפשים חכמה .לרוב כולנו מנסים פשוט ללמוד עוד ועוד כדי
להחכים .אבל פרשת וזאת הברכה מלמדת אותנו דרך שונה לגמרי להשגת
חכמה .ממש לפני סיום ספר התורה ,פסוק רביעי לפני האחרון ,התורה דואגת
ללמד אותנו כיצד נוכל לקנות אותה ולהשיג את החכמה העצומה הטמונה בה.
הפסוק אומר "ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו…"
(דברים לד׳ ,ט׳) .החכמה לא הגיעה מתוך לימוד בלתי פוסק או ניסיון רב
במקצוע ,אלא פשוט כי משה סמך את ידיו עליו.
כמובן שיהושע לא הגיע לכך במקרה .הוא השתדל ונתן את כל כולו לשם כך.
התורה מספרת לנו שיהושע בן נון היה משרת את משה שהיה גדול הדור ולא זז
ממנו לרגע .המדרשים מספרים לנו שהוא היה מסדר את הספסלים בבית המדרש.
הוא עשה כל מה שהוא יכול למען התורה הקדושה .מסר את נפשו עליה והתבטל
ביטול גמור .הוא לא חיפש גאווה וכבוד ,לא להיות רב גדול ,רק להתבטל
ולהידבק בתורה הקדושה בכל מחיר.
סביר להניח שבין התלמידים של משה היו כאלו שהיו בקיאים יותר בחומר
הנלמד .אפשר לנחש שהיו תלמידי חכמים מפולפלים יותר שבוודאי הניחו
לעצמם שהם אלו שיירשו את כתר התורה ממשה רבינו .ואמנם ההשתדלות
הגשמית היא הכרחית ,אבל החכמה לא מגיעה בצורה טבעית בהתאם לאותה
השתדלות.
וכך אפשר לראות ממקומות רבים .שלמשל מובא שהחסידים הראשונים היו
שוהים שעה לפני התפילה ועוד שעה לאחריה ,והתפילה עצמה גם הייתה לוקחת
כשעה ,ואם כן במשך תשע שעות ביום הם היו מתפללים .אז אם כך ,כיצד היו
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מספיקים ללמוד?
אלא שכיוון שהם עצמם עשו השתדלות ומסירות נפש ,ממילא הייתה להם
סיעתא דשמייא להספיק יותר ולהבין את הלימוד ,וכך היו מספיקים ללמוד הרבה
בזמן מועט .וברור אם כן שזה לא יחס טבעי וישיר בין השתדלות לחכמה .שיכול
להיות שמישהו שלומד יותר שעות ,ביותר מאמץ ואפילו שבצורה טבעית הוא
חכם וחריף יותר ,ועם כל זה אדם פשוט עם רצון גדול להתעלות שמוסר את הנפש
על התורה ,יזכה להיות חכם יותר.
דווקא מי שמסר נפש ומי שהקריב מעצמו למען התורה ,הוא זה שזוכה לירושה
העצומה והנפלאה של התורה הקדושה .לכן לאחר שיהושע נבחר להיות היורש,
הוא פשוט מקבל אותה במתנה .חינם לגמרי וללא השקעה של מאמץ ולימודים
מפרכים .משה סומך את ידיו עליו וזהו.
אמנם את ההשתדלות הראשונית והמאמץ הרב הוא בוודאי כבר עשה .שהרי
זה עצם המסירות נפש שהקריב כדי לזכות לזה .אבל בצורה טבעית אדם
שמתאמץ בצורה כזו לא יכול להגיע לחכמה כזו .אלא שזה לא טבעי ,שהכול
בדרך של נס ,שמשה סומך את ידו עליו ובלי שום מאמץ והשתדלות מצדו ברגע
אחד הוא פתאום הופך להיות בעל חכמה עצומה ומופלאה.
וצריך לדעת שהתהליך עדין עובד בצורה כזו .הרבה פעמים רואים תלמידי
ישיבות שמשקיעים ומתמידים ,אבל אז פתאום רואים דווקא מישהו מהתחתית
צומח מתוך כלום .הרבה גדולי עולם מספרים על עצמם שבצעירותם היו מהפחות
מוצלחים בישיבה.
רבי עקיבא היה עם הארץ עד גיל ארבעים ואז הפך לענק שבענקים .בית שמאי
היו מפולפלים וחריפים יותר מבית הלל ,אבל למרות זאת נפסקה הלכה כבית
הלל .להבדיל ,גם מהצד השני צריך לזכור שקרח ,ירבעם ,דואג ,אחיתופל ועוד
רבים היו תלמידי חכמים גדולים ,ולמרות זאת היו רחוקים מהאמת.
כמובן שכל זה לא אומר שלא צריך להשקיע בלימוד ,אלא בדיוק להפך ,דווקא
לפי המאמץ ולפי מסירות הנפש בלימוד התורה נקבע כמה חכמה נקבל .אבל
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חשוב עוד יותר להשקיע ביראת שמיים ,מידות טובות וחיבור להשם יתברך.
גם אם אדם רואה שאין לו הצלחה בלימוד ,אסור לו להתייאש ,שהרי ככל
שיעשה יותר מסירות נפש על התורה ,כך הוא יהפוך לראוי יותר ואז ברגע אחד
השם יתברך יכול להפוך אותו לגדול הדור.
ומכאן כל אדם יוכל להתחזק ולהבין שהוא עצמו ממש
יכול להיות אפילו גדול הדור .כי האדם לרוב עורך
חישובים של כדאיות .שכל אדם מעריך את עצמו פחות
או יותר מול אחרים ,ואז ממילא מבין את המקום שלו.
יש את אלו שלומדים במהירות ובקלות ,בהבנה מעמיקה ,זוכרים את הלימוד
והופכים לתלמידי חכמים מובילים .יש כאלו בינוניים ,שדרושות להם הרבה יותר
השקעה וחזרות ,ואז ממילא הם מבינים שהם פחותים מאלו שזה בא להם בקלות,
וכך הם מקבלים חלישות וכמעט לא מנסים להתאמץ להפוך להיות גדולים
בתורה .ויש כאלו חלשים יותר ,שצריכים טורח גדול מאוד בלימוד ,שהם מיואשים
כבר מההתחלה ,שאפילו לא מנסים ,שמראש יודעים שאין להם סיכוי.
וכך כל אחד עושה חישובים כאלו ביחס לעצמו .הוא מחשב לעצמו שבמשך
שנתיים הוא הספיק ללמוד כך וכך ,ואז מחשב שלפי ההספק הזה רק בעוד שבע
מאות שנה אולי באמת ייצא ממנו משהו.
וכך אנשים רבים זונחים את לימוד התורה .ואם הם כבר לומדים ,אז זה לא
מתוך חשק ,אלא מתוך ייאוש ומחשבה שאין להם סיכוי ,ואז ממילא הלימוד ירוד
והם לא מספיק פתוחים לקבל .ואם הם אנשים מוכשרים שבאמת מצליחים
בלימוד בקלות ,אז הם חושבים "כוחי ועוצם ידי" ומתגאים בלימוד שלהם .וכך
נוצרים מההסתכלות הזו קלקולים רבים.
אבל התורה מראה לנו את ההסתכלות הנכונה .שבאמת זה לא משנה כמה כוח
יש לאדם ,זה לא משנה כמה הספק יש לו ,זה לא משנה אם הוא מצליח לזכור
גמרות שלמות בעל פה או שהוא בכל יום שוכח את מה שלמד אתמול .כל אחד
יכול להצליח ולהיות גדול הדור ממש .כל מה שצריך זה רצון אמתי ומסירות
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נפש.
אז יכול להיות שאדם מנסה ללמוד שוב ושוב ולא מצליח להבין .יכול להיות
שאדם מצליח להתקדם בצורה אטית מאוד שלא מספקת .יכול להיות שאדם לא
מצליח לקיים מצווה כלשהי .יכול להיות שהוא משתדל מאוד ולא רואה שום
התקדמות רוחנית.
הוא מנסה ומנסה ,אבל כאילו לא מאפשרים לו ,כאילו שמשהו חסום .הוא
משקיע ,הוא רוצה ,הוא מתאמץ ,אבל כלום לא הולך .ואז הוא מתחיל לחשוב
שאין סיכוי .שאולי הוא טיפש מדי או מוגבל מדי .אז הוא מתייאש.
אבל אותו אדם לא יודע שאם ימשיך עם המאמץ שלו במסירות נפש ,ישמור על
הרצון שלו ויחזק את האמונה שלו שמשמיים יפתחו לו פתח ,אז בסופו של דבר זה
יקרה .שאדם יכול ללמוד וללמוד במשך עשרים שנה בלי שום סימן של הצלחה,
ואז פתאום יפתחו לו את מעיינות החכמה או שיתנו לו הצלחה.
זה לא משנה כמה הספקנו עד עכשיו ,זה לא הספק מול מאמץ,
אלא שבשמיים נותנים לאדם ניסיונות ,וכאשר רואים שהוא ראוי
לכך ,פותחים לו את השערים .ואז בזמן קצר הוא יכול להספיק מה
שלא הספיק כל חייו .ברגע אחד הוא יכול לקבל חכמה עצומה מן השמיים.
ובאמת אם נתבונן בדברים נוכל להבין שזה מוכרח להיות כך .הרי החכמה היא
מתנה .יש אדם שנולד יותר חכם ויש אדם שנולד פחות חכם .אבל מה זה קשור
לאדם עצמו? מה זה קשור למעשים שלו? וכי הוא השתדל עבור זה? זה בסך הכל
מתנה שהשם יתברך נתן לו .ואם השם יתברך נתן לו כמות מסוימת של חכמה
במתנה ,אז מדוע שיהיה איזה קושי לתת לו חכמה נוספת במתנה גמורה בלי שום
מאמץ מצדו?
לאדם ניתנה נקודת פתיחה ,אבל מכאן והלאה הכל תלוי בו .גם אם זה נראה
שאין סיכוי ושאנחנו טיפשים מדי כדי להבין ,זה רק עצה מצד היצר הרע שבתוכנו
כדי שנתייאש ,כי מצד האמת כל יהודי יכול להשקיע ולמסור נפש על התורה
הקדושה ,ואז לזכות בה בדרך על טבעית.
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כדי לזכות בתורה צריך למסור נפש .צריך להתפלל בבכיות ולהתחנן להשם
יתברך שיזכה אותנו ללמוד ולהבין .שיזכה אותנו לחכמת התורה הקדושה .צריך
לעשות השתדלות ,אבל לא רק מצד הלימוד עצמו ,אלא גם מצד הרצון להידבק
בהשם יתברך ,מצד חיזוק האמונה ומצד העבודה על המידות .לעשות הכל בשביל
התורה הקדושה בכל מחיר מתוך ביטול גמור .אדם שזוכה למעלה כזו עצומה של
ביטול העצמיות וחיזוק הרצון להידבק בהשם יתברך ובתורתו ,בוודאי יזכה
לחכמה עצומה.
כשיראת שמיים קודמת לחכמה ,שתיהן מתקיימות .כי מה שבאמת חשוב זה
להיות ירא שמיים באמת .כאשר יש יראת שמיים טהורה ואמתית ,החכמה כבר
מגיעה לבד במתנה.
ומספרים שאת האר״י הקדוש היו מלמדים בשינה יותר ממה שהוא היה יכול
ללמוד בזמן שהיה ער .את רבי שמעון בר יוחאי אליהו הנביא היה מלמד כאשר
נגלה אליו במערה .שלמה המלך זכה להיות החכם באדם לאחר ששאל מהשם
חכמה ואז השם יתברך נתן לו חכמה במתנה .אברהם אבינו למד את כל התורה
עוד לפני שהיא ניתנה .כך גם רבים אחרים זכו למעלה עצומה ,לדרגות גבוהות
ולחכמה אדירה ,כשהכול ניתן להם במתנה.
לכן המשנה באבות אומרת לנו שלא עלינו המלאכה לגמור ,אבל אין לנו רשות
להתבטל ממנה .אנחנו עושים את ההשתדלות והמאמץ שלנו ואז השם יתברך
מביא לנו את הדברים במתנה .זו גם הכוונה בפתחו לי פתח כחודו של מחט ואני
אפתח לכם כפתחו של אולם .הפתח כחוד המחט הוא לא התוצאה שאנו רוצים,
הוא רק בחינה של השתדלות ומסירות נפש .אבל כאשר אנו עושים זאת ,אנו
מקבלים מעל ומעבר ,בלי שום יחס הגיוני ,פי מיליארדים .רק צריך להשתדל.
מצד המציאות זה לא אנושי ללמוד כל כך הרבה חכמה .אם נחשב את
הדברים ,נראה שללמוד את כל הגמרא בעיון והעמקה ייקח לנו עשרות שנים ,יחד
עם כל הפוסקים הראשונים והאחרונים זה ייקח יותר ,יחד עם לימוד מוסר
ונושאים נוספים זה כבר ייקח לנו זמן של חיים שלמים ללא הפסקות.
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אבל החישוב הזה מוטעה ,כי אם נתחבר להשם יתברך ונעשה את ההשתדלות
שלנו ,אז נוכל לזכות בחכמה במתנה .הרי השם יתברך יכול להחדיר לנו את כל
הידע העצום הזה (שצריך חיים שלמים כדי לרכוש אותו) ברגע אחד ללא כל
מאמץ וטרחה מצדנו ,הכל במתנה גמורה.
לכן צריך לדעת שאסור להתייאש .גם אם נראה לנו שאנו מבוגרים מדי ,שאנו
טיפשים מדי ,שאנו עצלנים מדי ,שאנו רחוקים מדי ,שאנו לא מיושבים בדעתנו
ושיש לנו הפרעות ריכוז שונות ,כל זה רק שקרים שמתרצים למה זה בסדר
כביכול לא להשקיע ולהתאמץ .זה תירוצים שכאילו מאשרים לנו שאנחנו בסדר.
כמו אדם שאומר שהרצפה עקומה כדי שלא יאשימו אותו על זה שהוא כישלון.
אבל אם נשקיע בזה את כל הכוח ,בוודאי שנוכל לזכות לחכמה עצומה .לא
בצורה שכלית ומובנת כמו דרך העולם ,אלא בצורה של חכמה מעל הטבע
שניתנת לנו במתנה גמורה .כמו שמשה רבינו זכה שהתורה תינתן לו במתנה
במשך ארבעים יום ולילה שלמד בשמיים מפי הגבורה ,וכפי שסמך ידיו על יהושע
לאחר מכן .כל אחד מאיתנו יכול גם לזכות לזה .אם נמסור נפש על התורה
הקדושה ,נזכה למתנה עצומה מהשמיים ,לדעת עוד ועוד ולהחכים.
השם יתברך יזכה אותנו לעשות את ההשתדלות שלנו ,נתחבר להשם יתברך,
נזכה ללמוד תורה בשמחה ,באהבה ,בחשק ובהתמדה ,ומתוך כך נזכה לקבל
חכמה עצומה במתנה מהשם יתברך ,הרבה מעבר למה שלמדנו.
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