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אלול ופרשיות השבוע
בחודש אלול ,פרשיות השבוע "רצות" זו אחר זו .החל בפרשת "ראה" והפרשיות ממשיכות פרשת
"שופטים" כי תצא" "כי תבוא"  ..מה הקשר בין הפרשיות הללו וחודש אלול  ,חודש התשובה?
בחודש אלו חייבים אנחנו להפעיל את חוש ההתבוננות ,לחשוב עמוק יותר ולהתחיל להתבונן
פנימה בתוכנו.
משם הפרשה? האדם צריך לראות
הפרשה הראשונה שהזכרנו" :ראה אנכי נותן "..מה יש ללמוד ֵ
את עצמו " :ראה -אנכי" שכל אדם ואדם יתבונן על האנוכי הפרטי שלו אשר זקוק לשיפוץ לתיקון.
אחר כך באה המילה ":נותן" רומזת כי ביחס לזולת אנחנו חייבים לעזור לו ולתת מעצמנו ,את
עצמנו נבקר ולזולת נסייע ונתמוך...
הפרשה העוקבת אחריה "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" דבר מוזר למה נאמר כאן לשון
יחיד "תתן לך  "...למה לא נאמר":תתנו לכם "..אלא מכאן יש לרמוז כי הביטוי הזה רומז לאדם
עצמו  ,לכל יחיד ויחיד  ,שצריך לדעת בימים האלה במיוחד ,לשלוט בכל השערים) ,לא פחות
משוער בשער העוצר והנזהר שלא יכניסו לו "גולים"( .מה הם השערים הנמצאים בכל אדם ואדם ?
הוי אומר אלו הפתחים הנמצאים בראשו של האדם ,שבעה שערים הם " הפה ,האוזניים ,העיניים
וגם הנחיריים .כל אחד מסמל דבר מיוחד .הפה המדבר רכילות ח"ו  ,לשון הרע ,דבור שאינו הגון ,
האוזניים -להימנע מכל שמיעה של רכילות .כי רק ב"זכות" זה שאנו מקשיבים חלילה לרכילות
הדובר מעביר את דבריו הקלוקלים .אנחנו שותפים וגורמים לעבירה ח"ו .העיניים  -הדבר ברור
שמירת העיניים ,ועוד הסבר שמירת העיניים היא גם לראות הכל בעין טובה ,והוי דן את כל האדם
לכף זכות..לראות את החיובי אצל הזולת...והנחיריים רומזים לכעס וחרון אף  .האדם ישתדל מאוד
לשלוט ביצריו ויתגבר על הכעס בביתו הפרטי ובמקומות אחרים  ,ימחול ויסלח: ,כמ שנאמר " :מה
הוא חנון אף אתה היה חנון ,מה הוא רחום אף אתה כך ...ואם אנו רוצים מחילה וסליחה מהבורא,
נהיה אנחנו דוגמא למחול ולסלוח לכל מי שצער אותנו ונפסיק את הכעס בכל מקום ומקום..
הפרשה הבאה היא ":כי תצא" שוב :דבר מוזר :למה נאמר הכל בלשון יחיד :כי תצא למלחמה על
אויבך "...וכי ראינו אדם בודד שיוצא למלחמה ..מלחמות נלחמים בגדודים וחטיבות ולא אדם
בודד...
אלא בודאי יש לרמוז כי מדובר כאן על מלחמה פרטית של כל אדם ואדם .מסופר על אלכסנדר
מוקדון שחזר ממלחמותיו ,וכבש כמעט את כל העולם .בדרך הוא פוגש אדם זקן ,ואלכסנדר מוקדון
מבקש ממנו ברכה . :אמר הזקן ,כשם שנצחת במלחמה הקטנה כך אני מאחל לך לנצח במלחמה
הגדולה  .אלכסנדר לא הבין ":מה הכוונה מלחמה קטנה ומה זו מלחמה גדולה" הרי הוא כבר
נלחם את המלחמה הגדולה של שנים רבות וכבש חלק גדול מהעולם כולו ...ושאל לפשר הברכה
המוזרה?
ענה הזקן .מלחמה בשדה הקרב ,באופן יחסי היא קטנה ביחס למלחמה האישית שיש לכל אדם
ואדם  .לחלחם נגד היצר הרע של האדם זו מלחמה גדולה יותר וזקוקים אנו לכוחות גדולים יותר
מאשר מלחמה שהייתה בשדה המערכה.
הקב"ה מגלה לנו את הסוד הגדול של הנצחון נגד היצר –) גם זה מתאים למלחמה נגד כל אויב
ואיויב (..מבטיח אם אתה יוצא ראשון למלחמה נגד היצר :כי תצא למלחמה" אל תמתין עד שהוא
יבוא אליך ואז תתחיל להתגונן ,הגנה היא חצי כשלון .ההתקפה היא כבר חצי נצחון! האדם צריך
לחשוב  ,לא איך להתגונן ,אלא מה יש לעשות להתקיף את היצר ,להתארגן להקפיד יותר בדברים
מסוימים להתחזק בתפילה להתחזק במעשים טובים ..אחת שאלתי מאת ה' כל ימי חיי שבתי בבית
ה' כל ימי חיי ..להסתופף בצל הקדושה ללמוד תורה .כי סוף סוף התורה היא תבלין נגד היצר
הרע ...אז מבטיח הקב"ה ונתנו ה' א-לוהיך בידך ושבית שביו..תוכל להפךף את הכוחות שנתן לך
היצר הרע לרתום אותם לעבודת ה'!
אז הפרשה האחרונה לפני ראש השנה  :כי תבוא" הקב"ה מבטיחך כי תגיע אל הייעוד הנכסף לה
ובפרשת כי תבוא נאמר ":ולהיותך לעם קדוש לה' א/לוהיך כאשר דבר "..אז נזכה לכל הברכות
הכתובות בפרשת כי תבוא """:ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך..יפתח ה' לך את אוצרו הטוב
והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצוות ה' א/לוהיך אשר אנכי מצווך היום לשמור
ולעשות"..
איחולים וברכות לשנה החדשות אמן

