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הקברניט

לנצח במלחמה
"כי תצא למחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו" פרשתנו פותחת
במלחמה ומסיימת במלחמה "זכור את אשר עשה לך עמלק ...תמחה את זכר
עמלק מתחת השמים לא תשכח" מה הרמז בדבר?
ימים אלו הם ימים של חשבון נפש לקראת המשפט בראש השנה .חודש אלול
מטרתו להכין את האדם לשנה הבאה כדי להיות חזקים יותר בקיום התורה
ולימודה.
כולנו מכירים את האויב האמיתי של האדם – היצר הרע .תפקידו של היצר הרע
להציב בפנינו מכשולים רבים וניסיונות כדי שנוכל להתגבר עליהם ולהתעלות.
אבל כאשר יוצאים למלחמת היצר זה נראה קשה מאד ואולי כמעט בלתי
אפשרי .לכן כותבת לנו התורה "כי תצא" כאשר תצאו ,מיד כאשר תחליט לצאת
למלחמה אתה כבר מנצח! שכן כתוב "ונתנו ה' אלוקיך בידך" הקב"ה עוזר לך
להשתלט עליו ,ולא עוד אלא "ושבית שביו" כלומר המלחמה הזאת תסתיים גם
בלקיחת שבויים .מי הם השבויים שאנחנו חוזרים ושובים אותם מהיצר? אלו
המצוות שפספסנו או שלא עשינו במשך השנה.
בכל נסיון מתפתח קרב בין היצר הרע לבין האדם כשהיצר הרע מנצח הוא
למעשה לוקח בשבי את אותה מצווה שיכלנו לקיים .אבל לשמחתנו ישנה
אפשרות לחזור לחטוף ולקחת את המצוות שהוא שבה בחזרה .איך עושים זאת?
אנחנו אומרים בתפילות הימים הנוראים "כתבנו בספר חיים למענך אלוקים
חיים" אנחנו מבקשים מהקב"ה שיכתוב אותנו בספר החיים כדי לעשות לו נחת
רוח בתורה ומצוות .אין אנו מבקשים חיים רק כדי לאכול לשתות ולטייל או דברים
חומריים .עיקר הבקשה היא עבור הדברים הרוחניים .לכן כאשר ניגש לתפילה
בראש השנה וימים הנוראים חייבים להגיע עם תוכנית רוחנית לשנה החדשה.
ימי אלול נועדו להכין תוכנית כזאת .כל איש ואישה צריכים להכין תוכניות
לשיפור המצוות של בין אדם למקום ובין אדם לחברו .צריכים לבדוק ולחפש היכן
אנו הכי חלשים ושם לקבל את התוכנית וההחלטה לשנה החדשה.
אבל עלינו להתחיל באותה תוכנית כבר עכשיו בחודש אלול! אסור להגיע עם
החלטות בלבד וחלומות שווא בלי לקבוע יתד כבר עכשיו.
לכן נתחיל כבר בימים אלו לעשות ולתרגל את אותם החלטות וקבלות טובות ואז
כאש נגיע לתפילות הימים הנוראים ונאמר את המילים "למענך אלוקים חיים"
נכוון בהחלטות והקבלות שהתחלנו לקיים .פעולה כזאת יש לה כח עצום
ומעצימה את הבקשה לחיים טובים בבחינת "המתחיל במצווה אומרים לו גמור".
אדם שהתחיל במצווה הקב"ה יסייע לו להשלים ולגמור אותה לגמרי .אנחנו רק
נתחיל והקב"ה יעזור לנו לגמור את המלאכה .עד שנגיע למה שכתוב בסוף
הפרשה "תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים" כלומר יחלש יצר הרע לגמרי
עד כדי ביטולו ,ויתקיים בנו תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה.
שבת שלום – אבנר קוואס

שאלו עולה חדש" :נו ,כבר מצאת עבודה?"
אומר להם " :בטח ,אני רואה חשבון".
אמרו לו" :אהה יפה ,הסתדרת! איפה אתה עובד?"
עונה להם" :אני יושב בכניסה למכולת ,רואה חשבון,
שם חותמת ,משחרר לקוח"...

אשה שואלת את בעלה :מה אתה רוצה לאכול
לארוחת צהרים? למעשה ,בשאלה זו טמונה
בקשה :תן לי סדר יום! אשה אוהבת סדר יום,
ולא 'מריחה' של זמן .היא מבקשת את הנהגתך
גם בדבר פשוט של תפריט לארוחת צהרים.
ישנם הרבה גברים שמתקשים לענות על זה.
הוא אומר לה :תכיני מה שקל לך ,אל תסתבכי,
תכיני מה שאת רוצה ...ויוצא מן הבית.
אתה חושב שבאמירה 'תכיני מה שקל לך'
הקלת עליה? להיפך ,סיבכת אותה יותר .היא
מגיעה למטבח ומדברת עם עצמה :מה קל לי?
מה שהכי קל לי זה פרוסה עם שוקולד ...שניצל
הוא אכל אתמול ,מקרונים זה דבר נדוש ,דגים
מכינים רק לשבת ...בסופו של דבר היא לא
הכינה כלום .הוא חזר הביתה בצהרים ,ושאל :נו,
מה הכנת לי? מה הכנתי? היא ענתה ,מה שקל
לי ...לבן עם קורנפלקס!
ואז הוא הרים את קולו ואמר :אבל אני רעב ,מה
אני תינוק שאוכל דייסה? סליחה אדוני ,כשהיא
שאלה אותך מה אתה רוצה ,היית צריך לומר לה!
אפילו אם הדבר היה לוקח לה זמן רב ,דע לך
שזה היה מסדר לה את היום והיא היתה נהנית
מאד להכין לך את מה שאתה רוצה.
דוגמא נוספת :הם רוצים להחליף ריהוט .היא
אומרת לו :בעלי ,הספה כבר לא שווה ,כל
הגומיות למטה נקרעו ,האורחים יושבים ונעלמים
בתוכה ...צריך לקנות ספה חדשה! מיד כשהוא
שומע את המילה 'לקנות''ַ ,הגּולָ ה' של הקמצנות
עולה לו והוא אומר לה :למה ,זה עוד טוב ,חבל,
לקנות סתם ...הוא התיישב על הספה ונעלם גם
הוא ...הוא הוציא את ראשו ואמר :זה דווקא נוח...
והיא אמרה לו :אני הולכת לקנות ספה חדשה,
נקודה! היא מבקשת ומתחננת :בוא איתי
לאולמי התצוגה של הרהיטים ...ובמילים אחרות:
תנהיג אותי ,תאמר את דעתך שגם היא חשובה.
הוא קם והלך אחריה לאולם התצוגה .היא
צועדת קדימה כמו גנרל והוא הולך מאחור כמו
אפרוח שנרטב בגשם ...הם הגיעו לחנות והיא
אמרה לו :אתה רק תצביע על הצבע ,אהבתי את
זה ,ואת זה ,וגם את זה ,מה אתה אומר? ...הוא
הסתכל ,גמגם ,התבלבל ,והתחיל להזיע.
בעל יקר ,לשם מה נבראת אם לא בשביל
זה??? תן החלטה ,תהיה כריזמאטי .תאמר לה:
אני אוהב את זה! נקודה! למה? ככה! זה הכי
יפה! מיד היא תזמין את הספה שאהבת .היא
רוצה שתחתוך!

"יכול אדם להנהיג חומרות בעצמו כל זמן שאינם פוגעות באחרי"
(רבי ישראל מסלנט)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

אמרו חז"ל" :עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים
מכפר עד שירצה את חברו" .במשך השנה גם המבוגרים וגם
הילדים פוגעים ומעליבים אחד את השני ,ולא תמיד מבקשים
סליחה .בחודש אלול עלינו ההורים להדריך את ילדנו ולהרגיל
אותם לבקש סליחה ולפייס .אסור לנו לחכות עד יום
הכיפורים כי אולי שם זה כבר יהיה מאוחר מידי .צריך לתרגל
אותם ולהכין אותם לקראת יום הכיפורים והשנה החדשה.
נא ללמד את הילדים שרק לבקש סליחה זה לא מספיק.
כדאי להמחיש להם נקודה זו בסיפור – אדם הלך ברחוב
והבחין שלפניו הולך השונא שלו ,הוא התקרב אל האיש וסטר
לו בצווארו .הסתובב אליו האיש ואותו אדם גילה שזה לא
השונא שלו ...הוא מיד התנצל  -סליחה ,לא התכוונתי,
חשבתי שזה הוא,...
ילדים יקרים האם בקשת הסליחה העבירה לו את הכאב???

האם ההתנצלות יש בכוחה למחוק את המעשה הזה???
בוודאי שלא! אז מה עושים?? צריך לפייס את חברו ולרצות
אותו.
ראשית ,עליו לקחת אותו לרופא לבדוק שהכל בסדר.
שנית לקנות לו משהו שיאכל כדי שניווכח שהכל תקין,
ולבסוף להגיש לו זר פרחים ולומר – סליחה!
אשר על כן כדאי בחודש אלול לערוך מבצעים של פיוס
וריצוי על העלבות ,פגיעות ,ונזקים שגרמנו אחד לשני .כדאי
לשבת עם הילדים וכל אחד יאמר את מה שיש לו בליבו על
אחיו ואז נחשוב ביחד איך אותו האח שפגע יפייס וירצה את
הנפגע .אם על ידי שיקנה לו משהו טעים מהמכולת או שיתן
לו מחפציו חפץ אחד במתנה.
ילדים שיתרגלו את המבצעים הללו ללא ספק ישרישו
לעצמם את המידה הטובה הזאת וידעו שעל טעויות
משלמים ,מפייסים ,וחוזרים להיות חברים.
את התכונה הזאת הם ייקחו גם לעתיד שיגדלו ויתחתנו
ויקימו בתים וידעו איך להגיע לשלום אמיתי.

היה שני אחים ,שהאחד התגורר בשוויץ והשני בלונדון
שבאנגליה ודרכיהם נפרדו ,לא רק מפאת המרחק שבין
דירותיהם ,גם אורח חייהם שונה היה לחלוטין .בעוד שהאח
הלונדוני היה תלמיד חכם שיגע ועמל בתורתו יומם ולילה,
וחי בדחקות גדולה ,הרי האח שבשוויץ לא היה שומר
מצוות ,ונודע לאחד מעשיריה הגדולים ביותר של המדינה .
יום אחד מקבל הת"ח בלונדון טלפון בהול משוויץ ,ובו
מבקשים בני משפחת אחיו שיגיע בדחיפות לביתו של אחיו
העשיר .האח בלונדון לא ידע כלל במה מדובר ,אבל החליט
לקיים את בקשת משפחתו אחיו ,ונסע לשוויץ .בהגיעו
לרחוב בו מתגורר העשיר ,מבחין הת"ח באנשי משטרה
ובטחון הסובבים בכל פינה.
הוא מנסה לברר היכן מתגורר אחיו ,והעוברים והשבים
מעדכנים אותו ש'מאוד קשה להכנס לביתו של הגביר
ההוא' ....לאחר שהציג תעודות המצביעות על היותו אחיו
של העשיר ,הכניסוהו השומרים אל הארמון ,והוא הובא
אחר כבוד לחדרו של בעל הבית ,לא לפני שהוא נדהם
לראות בכבודו של הארמון ובתפארתו.
בהכנסו לחדר בו שהה אחיו ,נודע לו שהאח חולה אנוש,
וימיו ספורים .האח רומז לו שיתקרב אליו ,ואז הוא לוחש לו
באוזניו שהרופאים הודיעו לו שסופו קרב.
בשארית כוחותיו מוסיף העשיר ומספר לאחיו הת"ח 'שאין
לך מושג כמה עיסקאות עשיתי בימי חיי ,ואינך יכול אפילו
לחלום כמה כסף צברתי לעצמי'.
האח החולה הדגיש שמדובר בסכומי כסף אסטרונומים.
קולו של העשיר נדם לכמה דקות .נדמה היה שהוא עורך
חשבון נפש על פועלו בימי חייו.

לאחר מכן הוא פונה לאחיו ,ואומר לו :למרות הכסף הרב
שצברתי ,אני מרגיש שאין לי כלום ,אני עוזב את העולם
באפס ותוהו ,ומרגיש בעצמי ריקנות נוראה.
כל המיליונים השוכבים בחשבון הבנק שלי ,אינם שווים
בעיני מאומה!!! ולכן את ההעסקה האחרונה בחיי אני
רוצה לעשות איתך ,האם תהיה מוכן לכך? שאל העשיר.
האח המופתע לא ידע כיצד להשיב על שאלה שכזו :עד
שלא אדע במה מדובר ,כיצד אוכל לענות?  -אמר.
'אני רוצה לעשות איתך הסכם יששכר וזבולון ,ולהעביר
לך מחצית מכל נכסיי ,בתנאי שתעביר לי את מחצית
הזכויות שיש לך מלימוד התורה'  .השיב לאחיו החולה
'אינני מוכן לעיסקה כזו' .האח השוויצרי ,שחשב אולי לא
יודע הת"ח באיזה סדר גודל של נכסים מדובר ,החל לפרט
באוזניו את המיליונים הרבים הממתינים לו ,אחרי ההסכמה
על העברת מחצית מזכויותיו .אבל הת"ח מתעקש
בסירובו ,ואינו מוכן לבצע את העיסקה  .לאחר ימים מספר
נפטר האח העשיר לבית עולמו.
ויהי לאחר הפטירה ,החלו יסורי מצפון לנקוף את ליבו של
הת"ח ,בחושבו אולי לא נהג כשורה .את לבטיו אלו העלה
בפני רבו בלונדון ,שהתקשר לבית מרן הגר"ח קניבסקי
וביקש לברר מה דעת התורה בענין זה.
הגר"ח השיב לו :שהסכם יששכר וזבולון אינו יכול
להתבצע בסופו של התהליך ,דהיינו לאחר שהת"ח כבר
למד את תורתו ,מי שרוצה להיות שותף לזכויות של לימוד
התורה ,צריך לעשות את ההסכם עם הת"ח לפני שהוא
מתחיל ללמוד ,ולא בסוף .ולכן העיסקה בין השניים לא
היתה מועילה כלל ,כי במקרה כזה לא היה מקבל האח
העשיר את זכויות של הת"ח.
(יביע אומר)
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