מנהיגי חינוך יקרים,

השבת השבת פרשת "ראה" מברכין חודש אלול ,וכך גם מידי שנה בשנה .ניתן ללמוד
מהפרשה איך להתכונן לחודש אלול החותם את השנה ומכשיר את הדרך לשנה
החדשה.
הפרשה מתחילה בפסוק "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" .הפסוק פותח
בלשון יחיד – 'ראה' ,עובר ללשון רבים – 'לפניכם' .קושיא שזכתה לתירוצים רבים.
הרב מרדכי אליהו זצ"ל לימד שיש ללמוד מהפסוק רמז לדברי הרמב"ם בהלכות
תשובה [ה' תשובה פ"ג ה' ד']" :לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו
חציו זכאי וחציו חייב ...עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף
זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה וכו'" ,האדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יחיד
בעולם והכל תלוי בו .ולכן מצוה התורה "ראה"  -כל יחיד ,ומסיימת "לפניכם"  -שכל
יחיד מכריע את העולם כולו ואינו יכול לסמוך על אחרים שיכריעו את העולם לכף זכות
במקומו .הרב אליהו מביא סיפור מהאבן עזרא שהוכיח לקיסר שישראל מקיימים תקנת
חכמים לדורות והביא כדוגמא את התקנה לא להסתפק באמירת קידוש בתפילה אלא
לקדש על היין .טען הקיסר שגם נתיניו בוודאי יקיימו תקנות שהוא יתקן וכהוכחה לכך
ציווה שכל אדם העובר ברחוב ימזוג כוסית יין לחבית שיעמיד בעירו .אנשי העיר חשבו
לעצמם שכוסית אחת של מים לא תגרום להבדל בטעם היין ומזגו כל אחד מים במקום
יין ,כי סמכו על כך שהאחרים ימזגו יין .כשנבדקה החבית מצאו שכולה מים בלבד.
גם המילה "היום" טעונה הסבר .מסביר השפת אמת שהתורה מציבה לפנינו את
הברכה והקללה ללמדנו שגם כשחטא האדם והביא על עצמו קללה ניתן להפוך
אותה לברכה .אם מתעורר מכוח יסוריו וחוזר בתשובה היא מביאה בסופו של דבר
ברכה .כל יום יש בחירה בין דרך הברכה בעשיית המצוות ודרך הקללה בחטאים .כל
יום גם מציב אפשרות מחודשת לתשובה .חז"ל לימדונו " :בכל יום בת קול יוצאת
ומכריזה שובו בנים שובבים" .בכל יום מתחדשים הרהורי תשובה חדשים שצריך
להתעורר אליהם מכוח המאורעות והמקרים המתחדשים.
בחסידות מתפרש "היום" כראש השנה שהוא היום המיוחד בו נחתמים לברכה או
חלילה לקללה .וכעת הזמן לראות ולהתבונן איך מתכוננים לאותו יום.
ההבדל בפסוק בין הברכה ":את הברכה אשר תשמעו" ,לקללה "והקללה אם
לא תשמעו" מלמד שלברכה זוכים אפילו רק חשב לעשות מצוה ונחשב כאילו עשה,
לעומת הקללה החלה רק אם עשה בפועל עבירה .גם המחשבה וההחלטה שאנו
רוצים לעשות תשובה יש בה זכות וסיבה לקבלת סיוע לקיים זאת.
בחסידות מביאים שהפסוק "עיני ה' אלוקיך בה מראשית שנה עד אחרית שנה"
מלמד שהקב"ה מצפה כל השנה מתי יגיע אלול .בימים הללו של חודש אלול בהם
המלך בשדה נתכונן כולנו לקראת חזרת התלמידים לביה"ס ולקראת ימי ההוד
החשובים ובעזרת ה' נגיע מוכנים כראוי לשנה החדשה לבריאות טובה לחיים שלום
וברכה.
חמ"ד של חופש נעים לכם ולכל בני ביתכם
שבת מברכים שלום
שושנה נגר

