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פרשת נצבים וילך
וְ זֹאת עַ ל יְ ֵדי " ַלעֲשׂוֹת אֶ ת כָּ ל ִדּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת"ִ .אם
"אַ ֶתּם נִ צָּ בִ ים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ ְפנֵי ה' אֱ ֵקיכֶ ם" )כט ,ט(
נ ְַקיֵּם אֶ ת ָכּל ִמ ְצווֹת הַ תּו ָֹרה ָ -תּבוֹא הַ גְּ אֻ לָּה בִּ ְמהֵ ָרה.
זֶ ה ֶשׁאָמַ ר הַ כָּתוּב ) ִמ ְשׁלֵי יב ,ז( 'הָ פ ֹו ְר ָשׁעִ ים וְ אֵ ינָם וּבֵ ית
יקים ַי ֲעמֹד' ) ִמ ְד ַרשׁ ַתּנְחוּמָ א פר' נִצָּ בִ ים סי' א(
צַ ִדּ ִ
ֲשׂה יָדֶ וְ גוֹ' לְ טוֹבָ ה ,וְ גוֹ' כִּ י
יר ה' אֱ ֶקי בְּ כָ ל מַ ע ֵ
"וְ הו ִֹת ְ
בַּ סֵּ פֶ ר " ְתּ ֵכלֶת מָ ְרדֳּ כַ י" הוּבָ א בְּ ֵשׁם הַ מַּ גִּ יד הַ ָקּדוֹשׁ ר' ִמיכְ ל
ָתּשׁוּב אֶ ל ה' אֱ ֶקי " )ל ,ט-י(
ִמזְּ 'לו ְֹטשׁוֹב זַ צַ "ל:
ירה ֶ -שׁהַ כֹּל יִ ְתהַ פֵּ לָנוּ
הַ ָקּבָּ "ה מַ ִצּיעַ לְ פָ נֵינוּ אֶ פְ ָשׁרוּת כַּבִּ ָ
בִּ ְתפִ לַּת 'נ ְִשׁמַ ת ָכּל חַ י' אָנוּ או ְֹמ ִרים" :וְ ָכל קוֹמָ ה לְ פָ נֶי
אָדם הַ ָשּׁלֵם ,גַּם כְּ ֶשׁעוֹמֵ ד זָ קוּף  -הוּא
ִת ְשׁ ַתּחֲ וֶ ה" .הָ ָ
לְ טוֹבָ ה .שׁוּם צָ ָרה א ִתּ ְהיֶה ,שׁוּם בְּ עָ יָה א ִתּ ְתעו ֵֹרר,
ִמ ְשׁ ַתּחֲ וֶ ה לִ פְ נֵי הַ ָקּבָּ "הֶ ,שׁ ֵכּן עֶ צֶ ם הַ ָדּבָ ר שֶׁ הוּא ְמ ַקבֵּ ל עָ לָיו
וּבִ לְ בַ ד ֶשׁ" ָתּשׁוּב אֶ ל ה' אֱ ֶקי " ,הַ אֵ ין ז ֹו הַ צָּ עָ ה כְּ ָד ִאית
ְמאֹד? וְ כִ י יֵשׁ ִמי ֶשׁיְּ סָ ֵרב לָהּ? הֲ ַי ֲעלֶה עַ ל הַ ַדּעַ ת?
עֹל מַ לְ כוּת שָׁ מַ יִ ם וְ עֹל ִמ ְצווֹת ,וְ יֵשׁ בּ ֹו יִ ְראַת ָשׁמַ יִ ם וְ יִ ְראַת
בּוּרים עַ ל הַ ְנּיָר -
וְ הַ ָקּבָּ "ה אֵ ינ ֹו ִמ ְס ַתּפֵּ ק בְּ הַ צָּ עָ ה יְ בֵ ָשׁה ,בְּ ִד ִ
חֵ ְטא ,בָּ זֶ ה הוּא ִמ ְשׁ ַתּחֲ וֶ ה ל ַָקּבָּ "ה.
ִאם ַתּעֲשׂוּ ַתּ ְרוִ יחוִּ ,אם א ַתּעֲשׂוּ ַתּפְ ִסידוּ.
לְ עֻמַּ ת זֹאת הָ ָר ָשׁע ,גַּם כְּ ֶשׁנּ ְִראֶ ה ֶשׁהוּא ִמ ְשׁ ַתּחֲ וֶ ה  -בְּ עֶ צֶ ם
וּמ ְתחַ נֵּן בְּ פָ נֵינוּ שֶׁ נַּחֲ זֹר אֵ לָיו וְ ַנע ֲֶשׂה
אָבִ ינוּ ֶשׁבַּ ָשּׁמַ יִ ם עוֹמֵ ד ִ
הוּא אֵ ינ ֹו ִמ ְשׁ ַתּחֲ וֶ הַ ,כּנֶּאֱ מָ ר )יְ ַשׁעְ יָה כט ,יג(" :בְּ פִ יו
אֶ ת ִמ ְצווֹתָ יו כּ ָָראוּי ,כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְהיֶה בְּ י ֵָדינוּ אֶ ת הַ זְּ כוּת לְ חַ יִּ ים
וּבִ ְשׂפָ תָ יו כִּ בְּ דוּנִי וְ לִ בּ ֹו ִרחַ ק ִממֶּ נִּי" .הַ נָּבִ יא הֲ ֵרי אוֹמֵ ר בְּ ֵשׁם
ה'" :הֲ כָזֶ ה יִ ְהיֶה צוֹם אֶ בְ חָ ֵרהוּ ...הֲ ָלכֹף כְּ אַגְ מֹן רֹאשׁ ֹו?!",
אָמרוּ חֲ זַ "ל בַּ גְּ מָ ָרא בְּ מַ סֶּ כֶת עֲבו ָֹדה
ְ
וּמאֻ ָשּׁ ִרים .וְ ָכ
טוֹבִ ים ְ
זָ ָרה )ה ע"א(:
וַדּאי
כְּ לוֹמַ ר ,הַ ִאם לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ יָה מֵ עֵ ין ז ֹו ִה ְת ַכּ ֵוּן הַ ָקּבָּ "ה? ַ
" ָתּנוּ ַרבָּ נָןִ ,אם בְּ חֻ קֹּתַ י ֵתּלֵכוּ ,אֵ ין ִאם אֶ לָּא לְ שׁוֹן ַתּחֲ נוּנִים,
ִימיּוּת
אָדם יִ ְשׁ ַתּחֲ וֶ ה בֶּ אֱ מֶ ת ,בִּ פְ נ ִ
ֶשׁ א .הַ ָקּבָּ "ה רוֹצֶ ה ֶשׁ ָ
וְ ֵכן הוּא אוֹמֵ ר לוּ עַ ִמּי שֹׁמֵ עַ לִ י ,כִּ ְמעַ ט אוֹיְ בֵ יהֶ ם אַכְ נִיעַ .
נַפְ שׁ ֹו ,א בְּ גוּפ ֹו בִּ לְ בַ ד.
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לְ פִ י זֶ ה יֵשׁ לְ פָ ֵרשׁ אֶ ת
וְ אוֹמֵ ר ,לוּא ִה ְק ַשׁבְ ָתּ לְ ִמ ְצוֹתָ י וַ יְ ִהי ַכנָּהָ ר ְשׁלוֹמֶ  ,וַ יְ ִהי כַחוֹל
 ִאם נַהֲ ֹפ אֶ ת הָ ְר ָשׁעִ ים כָּ ֶשׁיַּעַ ְמדוּ עַ ל הָ רֹאשׁ ,הַ ִאם זֹאתזַ ְרעֶ וְ צֶ אֱ צָ אֵ י מֵ עֶ י כִּ ְמעֹתָ יו".
יקים
נ ְִק ֵראת ִה ְשׁ ַתּחֲ וָ יָה? "וְ אֵ ינָם"  -וַ ַדּאי ֶשׁ א" .וּבֵ ית צַ ִדּ ִ
אָדם ֶשׁחֶ ְשׁבּוֹן הַ בַּ נְק ֶשׁלּ ֹו עוֹמֵ ד בְּ חוֹבָ ה ,וּבָ א אֵ לָיו ְמנַהֵ ל
ָ
יקים ,לְ עֻמַּ ת זֹאת ,גַּם כְּ ֶשׁהֵ ם עו ְֹמ ִדים -
ַי ֲעמֹד"  -הַ צַּ ִדּ ִ
הַ בַּ נְק וְ אוֹמֵ ר ל ֹו" :יֵשׁ לִ י בַּ ָקּ ָשׁה ְמאֹד חֲ שׁוּבָ ה ,וְ ִאם ְתּמַ לֵּא
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אוֹתָ הּ ,אֲ נִי הוֹפֵ לְ אֶ ת הַ מַּ צָּ ב בַּ חֶ ְשׁבּוֹן מֵ חוֹבָ ה לְ יִ ְת ָרה" -
זֶ הוּ גַּם הַ ֶקּ ֶשׁר לַפָּ סוּק הַ פּוֹתֵ חַ אֶ ת פָּ ָר ָשׁתֵ נוּ" :אַ ֶתּם נִצָּ בִ ים
יקיֵּם אֶ ת בַּ ָקּ ָשׁת ֹו ֶשׁל הַ ְמנַהֵ ל?!
הַ ִאם הוּא א יָקוּם ִמיָּד וִ ַ
'
הַ יּוֹם"  -ל ְַמרוֹת הֱ יו ְֹתכֶ ם עו ְֹמ ִדיםִ ,הנְּכֶ ם "לִ פְ נֵי ה
וְ ִהנֵּה ,בְּ ִדיּוּק כָּ ִמ ְתחַ נֵּן וְ אוֹמֵ ר לָנוּ הַ ָקּבָּ "הִ " :אם בְּ חֻ קֹּתַ י
אֱ ֵקיכֶ ם"ִ ,מ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים וּכְ פוּפִ ים לְ פָ נָיו יִ ְתבָּ ַר .
ֵתּלֵכוּ וְ אֶ ת ִמצְ וֹתַ י ִתּ ְשׁ ְמרוּ" וְ אָז יָבוֹא עָ לֵינוּ ֶשׁפַ ע ֶשׁל בְּ ָר ָכה
בְּ רוּחָ נִיּוּת וּבְ ג ְַשׁ ִמיּוּת" .זְ דוֹנוֹת ַנע ֲִשׂים כִּ זְ כֻיּוֹת" .וְ כָ מַ ְסבִּ יר
"וַיַּ ְשׁלִ כֵ ם אֶ ל אֶ ֶרץ אַחֶ ֶרת כַּ יּוֹם הַ זֶּה .הַ נִּ ְס ָתּרֹת לַה' אֱ ֵקינוּ
ַרבִּ י יו ֵֹסף חַ יִּ ים ִמבַּ גְ ַדּד ְבּ ִספְ ר ֹו "בֶּ ן יְ הוֹי ָָדע" אֶ ת ִדּבְ ֵרי
וְ הַ נִּ גְ ת לָנוּ וּלְ בָ נֵינוּ עַ ד עוֹלָם ַלעֲשׂוֹת אֶ ת כָּ ל ִדּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה
הַ גְּ מָ ָרא ,עַ ל פִּ י מַ אֲ מַ ר הַ נָּבִ יא יְ ַשׁעְ יָה )מ ,כז(" :לָמָּ ה תֹאמַ ר
הַ זֹּאת" )כט ,כז-כח(
וּתדַ בֵּ ר יִ ְשׂ ָראֵ ל נִ ְס ְתּ ָרה ַד ְרכִּ י מֵ ה' וּמֵ א ַקי ִמ ְשׁפָּ ִטי
ַי ֲעקֹב ְ
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מַ ה הַ ֶקּ ֶשׁר בֵּ ין ְשׁנֵי הַ
ַיעֲבוֹר .הֲ א י ַָדעְ ָתּ ִאם א ָשׁמַ עְ ָתּ" וְ ג ֹו' .הַ ָקּבָּ "ה אוֹמֵ ר:
הוּדה ְפּתַ יָּ א בְּ ִספְ ר ֹו " ִמנְ חַ ת יְ הוּדָ ה" ,וְ תֵ ֵרץ,
כָּ ִה ְק ָשׁה ַרבִּ י יְ ָ
"לָמָּ ה תֹּאמַ ר וְ ג ֹו' נִ ְס ְתּ ָרה דַּ ְרכִּ י מֵ ה'" וְ כִ י סָ בוּר ִה ְנּ
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ֶשׁכַּאֲ ֶשׁר אָמַ ר לָהֶ
ֶשׁלּ ַָקּבָּ "ה א ִאכְ פַּ ת אֵ י אַ ָתּה ִמ ְתנַהֵ ג? וַ ַדּאי ֶשׁ ִאכְ פַּ ת ל ֹו,
לִ גְ לוֹת לְ אֶ ֶרץ אַחֶ ֶרתְ ,שׁאָלוּהוּ יִ ְשׂ ָראֵ ל :וּמָ תַ י ִתּ ְהיֶה
וְ הָ ְראָיָה ִהיא" :הֲ א י ַָדעְ ָתִּ ,אם א ָשׁמַ עְ ָתּ"? וְ כִ י א י ַָדעְ ָתּ,
הַ גְּ אֻ לָּה?!
וְ כִ י א ָשׁמַ עְ ָתּ ֶשׁהוּא ִמ ְתחַ נֵּן וְ אוֹמֵ רִ " :אם"ִ " ,אם בְּ חֻ קֹּתַ י
:
ָה
לּ
אֻ
גְּ
הַ
ן
מַ
זְ
לִ
ֹת
ו
יּ
ר
ֻ
שׁ
ָ
פְ
אֶ
י
תּ
ֵ
שׁ
ְ
ָן
נ
ֶשׁ
ְ
י
:
נוּ
בֵּ
ר
ַ
ה
ֹשׁ
ֶ
מ
ם
אָמַ ר לָהֶ
ֵתּלֵכוּ"?
ישׁנָּה"
א ֹו "בְּ עִ ָתּהּ" ,וּזְ מַ ן זֶ ה יָדוּעַ אַ וְ ַרק ל ַָקּבָּ "ה ,א ֹו "אֲ ִח ֶ
נָשׁוּב אֵ פוֹא בִּ ְתשׁוּבָ ה מֵ אַהֲ בָ ה ,וְ הַ ָקּבָּ "ה יַהֲ ֹפ לָנוּ אֶ ת
 ֶשׁהוּא ָתּלוּי בַּ מַּ ע ֲִשׂים ֶשׁלָּנוּ.הַ זְּ דוֹנוֹת לִ זְ כֻיּוֹת )יוֹמָ א פג ע"ב( ,וְ אֶ ת הַ כֹּל לְ טוֹבָ ה.
סוּקים :מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ אָמַ ר" :וַיַּ ְשׁלִ ֵכם אֶ ל
זֶ הוּ ֶשׁנּ ְִרמַ ז כָּ אן בַּ פְּ ִ
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ֶה
אֶ ֶרץ אַחֶ ֶרת כַּ יּוֹם הַ זּ
" ְמצָ אוּנִ י הָ ָרעוֹת הָ אֵ לֶּה" )וילך ,לא ,יז(
ְשׁאָלוּהוּ :וּמָ תַ י הַ גְּ אֻ לָּה? עַ ל ָכּ עָ נָה בַּ פָּ סוּק הַ בָּ א:
הוּדים ִמצָּ רוֹת וּגְ זֵ רוֹת הַ נּ ִָתּכוֹת
בְּ חֶ ְשׁכַת הַ גָּלוּת סוֹבְ לִ ים הַ יְּ ִ
"הַ נִּ ְס ָתּרֹת"  -מַ ה ֶשּׁנּ ֹוגֵעַ לְ "בְּ עִ ָתּהּ"ָ ,דּבָ ר זֶ ה הוּא "לַה'
ֲעלֵיהֶ ם חֲ ָדשׁוֹת לַבְּ ָק ִרים ,וְ הָ ָרעוֹת הָ ַרבּוֹת מַ כְ בִּ ידוֹת ֲעלֵיהֶ ן
אֱ ֵקינוּ"" ,וְ הַ נִּ גְ ת" ,הַ יְ נוּ הַ ֵקּץ הַ ְמ ֻגלֶּה ,בִּ בְ ִחינַת
אֶ ת ֻעלָּן.
,
ישׁנָּה" ,הוּא מָ סוּר בְּ י ֵָדינוּ " -לָנוּ וּלְ בָ נֵינוּ עַ ד עוֹלָם"
"אֲ ִח ֶ
ֲשׂה ַרב" הַ ִסּפּוּר
בְּ עִ ְניָן זֶ ה מוֹפִ יעַ בַּ הַ גּ ָָדה ֶשׁל פֶּ סַ ח "מַ ע ֵ

הַ בָּ א :אֶ ל ַרבִּ י מֵ ִאיר ִשׂ ְמחָ ה ִמ ְדּוִ ינְ ְסק ,בַּ עַ ל הָ "אוֹר ָשׂמֵ חַ ",
ִהגִּ יעַ או ֵֹרחַ  ,וּבְ ַד ְר ָכּם לְ בֵ ית הַ כְּ נֶסֶ ת חָ לְ פוּ עַ ל פְּ נֵי חֲ זִ ית ֹו ֶשׁל
בַּ יִ ת ְמפֹאָר.
" ֶשׁל ִמי הַ בַּ יִ ת הַ זֶּ ה?"ִ ,ה ְתעַ ְניֵן הָ או ֵֹרחַ .
"כָּאן גָּר עו ֵֹר ִדּין" ,הֵ ִשׁיב הָ ַרב.
ָתּהָ ה הָ או ֵֹרחַ " :אֵ י יִ ָתּכֵן ֶשׁעו ֵֹר ִדּין גָּר בַּ חֲ וִ ילָה כֹּה
ירה פְּ שׁוּטָ ה וְ ַדלָּה?".
ְמפֹאֶ ֶרת ,וְ ִאלּוּ הָ ַרב גָּר בְּ ִד ָ
"מַ דּוּעַ אֵ י ְנ מֵ בִ ין?"  -הֱ ִשׁיב ֹו הָ "אוֹר ָשׂמֵ חַ " ִמנֵּיהּ וּבֵ יהּ -
"הֲ א הוּא ִמ ְתפַּ ְרנֵס ִמצָּ רוֹת ֶשׁל יְ ִ
הוּדים ,וְ כָאֵ לּוּ יֵשׁ הַ ְרבֵּ ה,
הוּדים ,וְ כַמָּ ה יֵשׁ
אַ אֲ נִי ִמ ְתפַּ ְרנֵס ִמ ְשּׂמָ חוֹת ֶשׁל יְ ִ
כָּאֵ לּוּ?."...
"כִּ י יָדַ עְ ִתּי אֶ ת יִ צְ רוֹ" )לא ,כא(
אַחַ ת ִמן הַ ְדּ ָרכִ ים אֲ ֶשׁר בְּ אֶ ְמצָ עוּתָ ם ְמנַסֶּ ה הַ יֵּצֶ ר לְ תַ עְ ֵתּעַ
אָדם וְ לִ ְמנֹעַ מֵ הֶ ם לְ ַקיֵּם ִמ ְצווֹת ִהיא עַ ל יְ ֵדי הַ צָּ עָ ה
בִּ בְ נֵי ָ
לְ ִקיּוּם ִמ ְצוָ ה אַחֶ ֶרת בְּ ִדיּוּק בַּ זְּ מַ ן ֶשׁהֵ ם עו ְֹמ ִדים לְ ַקיֵּם ִמ ְצוָ ה
אַחַ ת.
ַרבִּ י ְשׁ מֹה מֵ ַרדו ְֹמ ְסק זַ צַ "ל ִה ְסבִּ יר כִּ י יֵשׁ לְ ִהזָּ הֵ ר ְמאֹד
ֶשׁ א לִ ְשׁמֹעַ ל ֹוִ ,משּׁוּם ֶשׁ ַכּוָּ נָת ֹו הָ אֲ ִמ ִתּית ֶשׁל הַ יֵּצֶ ר ִהיא
אָדם גַּם אֶ ת הַ ִמּ ְצוָ ה הַ זּ ֹו וְ גַם אֶ ת הָ אַחֶ ֶרת ,לָכֵ ן
לִ ְמנֹעַ ִמן הָ ָ
צָ ִרי ָכּל אֶ חָ ד לְ סַ יֵּם אֶ ת הַ ִמּ ְצוָ ה ֶשׁבָּ הּ הוּא ִה ְת ִחיל.
ָרגִ יל הָ יָה לְ סַ פֵּ ר בְּ עִ ְניָן זֶ ה אֶ ת הַ מַּ ע ֲֶשׂה הַ בָּ א:
ָשׁנָה אַחַ ת ִהפְ ִקיעוּ סוֹחֲ ֵרי הָ אֶ ְתרוֹגִ ים אֶ ת ַשׁע ֲֵרי הַ ְמּ ִח ִירים,
וּלְ גַבָּ אֵ י בֵּ ית הַ כְּ נֶסֶ ת א הָ יְ תָ ה אֶ פְ ָשׁרוּת לְ שַׁ לֵּם עֲבוּר אֶ ְתרוֹג
ל ִַצּבּוּר.
הֶ חָ ג ִה ְת ָק ֵרב וְ אֶ ְתרוֹג  -אַיִ ן .בְּ לֵית בְּ ֵר ָרה הֶ ְחלִ יטוּ כָּל
הַ גַּבָּ ִאים לִ ְקרֹא לַאֲ סֵ פַ ת בַּ ֲעלֵי בָּ ִתּים ,עַ ל ְמנָת לִ ְדרֹשׁ ִמן
הָ ע ֲִשׁ ִירים ֶשׁבָּ הֶ ם לִ ְתרֹם ְסכוּם הָ גוּן לְ טוֹבַ ת ְק ִניַּת הָ אֶ ְתרוֹג.
הֵ ם ִה ִצּיגוּ אֶ ת בַּ ָקּ ָשׁתָ ם ,וּבִ ְתגוּבָ ה לְ ָכ ָקם אֶ חָ ד ִמן
הָ ע ֲִשׁ ִירים וְ אָמַ ר" :לְ פִ י ַדּעְ ִתּי ,בִּ ְמ ִח ִירים כָּאֵ לּוּ אֵ ין צ ֶֹר
לִ ְקנוֹת אֶ ְתרוֹג עֲבוּר הַ ִצּבּוּר .פִּ ְתגָּם עֲמָ ִמי אוֹמֵ ר :מָ ה עו ֶֹשׂה
ָקהָ ל בְּ לִ י אֶ ְתרוֹג?  -א ְמבָ ֵר  ,וְ גַם אָנוּ נ ְִס ַתּפֵּ ק ,אֵ פוֹא ,לְ א
אֶ ְתרוֹג .הַ ִאם א יוֹתֵ ר ָראוּי לְ הו ִֹציא אֶ ת הַ ְסּכוּם הַ זֶּ ה לְ צ ֶֹר
הַ ָשּׂאַת יְ תוֹמָ ה פְּ ל ֹונִית ,אֲ ֶשׁר כְּ בָ ר בְּ מֶ ֶשׁ ָשׁנִים אֲ ֻרכּוֹת
יו ֶֹשׁבֶ ת בְּ בֵ יתָ הּ וְ ַשׂעֲרוֹתֶ יהָ כְּ בָ ר הֵ חֵ לּוּ לְ הַ לְ בִּ ין?!."...
ְראוּ נָא  -נָהַ ג ַרבִּ י ְשׁ מֹה לְ סַ יֵּם  -כְּ בָ ר ָשׁנִים אֲ ֻרכּוֹת
ֶשׁהַ יְ תוֹמָ ה הָ ַרוָּ ָקה יו ֶֹשׁבֶ ת בְּ בֵ יתָ הּ ,וּמֵ ע ֹולָם א ִה ִצּיעַ אוֹת ֹו
עָ ִשׁיר כִּ י הַ ְקּ ִהלָּה ַתּ ִשּׂיא אוֹתָ הַּ ...רק כָּעֵ ת ,כַּאֲ ֶשׁר הֵ חֵ לּוּ
לְ ַדבֵּ ר עַ ל ִמ ְצוַת אֶ ְתרוֹג ,הוּא 'נִזְ ַכּר' בַּ ִמּ ְצוָ ה הַ ִהיא וּבָ א
בְּ טַ ֲענָה כִּ י ִמ ְצוַת הַ כְ נָסַ ת ַכּלָּה ע ֹולָה עַ ל ז ֹו ֶשׁל הָ אֶ ְתרוֹג...
וּמן הַ פְּ ָרט הַ זֶּ ה אַ ָתּה לָמַ ד עַ ל הַ כְּ לָל כֻּלּ ֹו...
ִ
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הַ פָּ סוּק אֲ ֶשׁר הֵ ם לִ כְ או ָֹרה סו ְֹת ִרים זֶ ה אֶ ת זֶ הֶ .שׁכֵּ ן "צַ ִדּיק"
הוּא ִמי ֶשׁעו ֶֹשׂה ִמ ְשׁפָּ ט עַ ל פִּ י ִדּין ,וְ ִאלּוּ "חָ ִסיד" ,הוּא
שּׁוּרת הַ ִדּין.
הָ עו ֶֹשׂה לִ פְ נִים ִמ ַ
בְּ הֶ ְמ ֵשׁ ִדּבְ ֵרי הַ גְּ מָ ָרא ָשׁם ,מוֹפִ יעִ ים עוֹד ְשׁנֵי פְּ ִ
סוּקים אֲ ֶשׁר
ִמ ְתעו ֶֹר ֶרת בָּ הֶ ם ְשׁאֵ לָה דּוֹמָ ה:
הָ אֶ חָ ד ִמ ְתּ ִהלִּ ים )סב ,יג(" :לְ ה' הַ חֶ ֶסד כִּ י אַ ָתּה ְתּ ַשׁלֵם
ֲשׂהוּ" ִ -אם ְמ ַשׁלֵּם ה' לְ ִאישׁ עַ ל פִּ י מַ ע ֲָשׂיו ,מַ הוּ
לְ ִאישׁ כְּ מַ ע ֵ
הַ חֶ סֶ ד ֶשׁבְּ ָכ ? וְ הַ ֵשּׁנִי ִמתּ ֹו י"ג ִמדּוֹת ֶשׁל ַרחֲ ִמים ) ְשׁמוֹת
רוּשׁהּ ִדּין,
לד ,ו(" :אֶ ֶר אַ פַּ יִ ם וְ ַרב חֶ ֶסד וֶאֱ מֶ ת"  -אֱ מֶ ת פֵּ ָ
כְּ פִ י הָ ָראוּי וְ הַ מַּ גִּ יעַ ל ָ
ָאָדם ,וְ ִאם כֵּ ן  -הֵ י ָכן טָ מוּן הַ חֶ סֶ ד
ֶשׁבְּ כָ ?
עַ ל ְשׁ שׁ הַ ְשּׁאֵ לוֹת הַ לָּלוּ ְמתָ ֶרצֶ ת הַ גְּ מָ ָרא ֵתּרוּץ דּוֹמֶ ה:
"בִּ ְת ִחלָּה צַ ִדּיק וּלְ בַ סּוֹף חָ ִסיד"" ,בִּ ְת ִחלָּה אַ ָתּה ְתּ ַשׁ ֵלם
לְ ִאישׁ כְּ מַ ע ֵ
ֲשׂהוּ ,וּלְ בַ סּוֹף לְ ה' הַ חֶ ֶסד" ,וּ"בִ ְת ִחלָּה אֱ מֶ ת
וּלְ בַ סּוֹף ַרב חֶ ֶסד".
וּבֵ אֵ ר הַ מַּ גִ יד ִמוִּ ילְ קו ִֹמיר ֶשׁכַּ וָּ נַת הַ גְּ מָ ָרא ִהיא לְ כָ ֶשׁבָּ ע ֹולָם
סּוּרים ,וְ הוּא ְמשֻׁ כְ נָע ֶשׁ ִאם כֹּה
אָדם ְמ ַקבֵּ ל יִ ִ
הַ זֶּ ה  -בִּ ְת ִחלָּהָ ,
וּת ִקילִ ין עַ ל כָּ ל
גָּדוֹל ִסבְ ל ֹו וַ ַדּאי כְּ בָ ר יֵשׁ בְּ זֶ ה ַתּ ְשׁלוּם טָ בִ ין ְ
עֲווֹנוֹתָ יו .הוּא נֶאֱ נָח וְ אוֹמֵ ר :הַ ָקּבָּ "ה א וִ ֵתּר לִ י עַ ל כְּ לוּם...
אַ לְ בַ סּוֹף ,כַּאֲ ֶשׁר הוּא נִפְ טָ ר וּמַ גִּ יעַ לְ ע ֹולָם הָ אֱ מֶ תִ ,מ ְתבָּ ֵרר
ל ֹו לְ פֶ תעַ עַ ד כַּמָּ ה נו ָֹראָה ִהיא ָכּל עֲבֵ ָרה ,וְ כַמָּ ה ֹענֶשׁ מַ גִּ יעַ
ידה ְקטַ נָּה בְּ בו ְֹרא ֹו! א ֹו אָז הוּא מֵ בִ ין ֶשׂה'
ָאָדם עַ ל ָכּל ְמ ִר ָ
ל ָ
הוּא ֵקל מָ לֵא ַרחֲ ִמים ,וּמָ ה ֶשעָ בַ ר עָ לָיו כִּ פֵּ ר ל ֹו ל ְַמרוֹת
ֶשהָ יָה צָ ִרי לִ ְהיוֹת הַ ְרבֵּ ה יוֹתֵ ר ָק ֶשׁה...
"לְ ה' הַ צְּ דָ ָקה וְ לָנוּ בּ ֶֹשׁת הַ פָּ נִ ים"
פֵּ רוּשׁ נָאֶ ה מוּבָ א בְּ "יַלְ קוּט הַ גּ ְֵרשֻׁ נִּ י" לַפָּ סוּק ) ָדּ ִניֵּאל ט ,ז(
"לְ ה' הַ ְצּ ָד ָקה וְ לָנוּ בּ ֶֹשׁת הַ פָּ נִים" :כִּ י אַ ָתּה ה' נוֹתֵ ן ְצ ָד ָקה
בּוּשׁה ל ְַמ ַקבֵּ ל ,וְ לָכֵ ן "לְ ה' הַ ְצּ ָד ָקה",
ָ
בְּ אֹפֶ ן ֶשׁאֵ ין בּ ֹו
כִּ פְ שׁוּטָ ה ,בִּ ְשׁלֵמוּת .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁאָנוּ נו ְֹתנִים ְצ ָד ָקה ,הַ מַּ עֲשֶׂ ה
אֵ ינ ֹו מֻ ְשׁלָם ,כִּ י הַ ְמ ַקבֵּ ל ִמ ְתבַּ יֵּשׁ .וְ לָכֵ ן "לָנוּ בּ ֶֹשׁת הַ פָּ נִים".
פֵּ רוּשׁ נוֹסָ ף מוּבָ א בְּ "יַלְ קוּט הַ גּ ְֵרשֻׁ נִּי":
"לְ ה' הַ ְצּ ָד ָקה" ,כְּ לוֹמַ ר מֵ הֵ י ָכן בָּ א לָנוּ הַ מָּ מוֹן לָתֵ ת ְצ ָד ָקה
ַל ֲענִיִּ ים? הֲ א ִמ ְמּ ה' ,כִּ י אַ ָתּה הוּא הַ נּוֹתֵ ן לָנוּ כֹּחַ ַלעֲשׂוֹת
חַ יִ ל ,נ ְִמצָ א ֶשׁאֵ ין הַ ְצּ ָד ָקה כְּ לָל וּכְ לָל ִמ ֶשּׁלָּנוּ ,אֶ לָּא ִמ ֶשּׁלְּ ,
וְ ָל ֵכן "לָנוּ בּ ֶֹשׁת הַ פָּ נִים" ,כִּ י אֲ פִ לּוּ הַ מַּ ע ֲֶשׂה הַ טּוֹב הַ זֶּ ה ֶשׁאָנוּ
עו ִֹשׂים ,בְּ עֶ צֶ ם אֵ ינ ֹו ַשׁ ָיּ לָנוּ.
וּבְ ֶד ֶר אַחֶ ֶרת ְמפָ ֵרשׁ ָשׁם :כָּ ל מַ ה ֶשּׁאָנוּ ְמ ַקבְּ לִ ים מֵ אֵ ת ה'
יִ ְתבָּ ַר הוּא מַ ְתּנַת ִחנָּם ,וְ עַ ל כֵּ ן אָנוּ בּו ִֹשׁים בַּ ָדּבָ רֶ ,שׁהֲ ֵרי
כְּ לָל הוּא ֶשׁכָּל ִמי ֶשׁא ֹו ֵכל ָדּבָ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו ֶשׁלּ ֹו ,בּוֹשׁ הוּא
לְ ִה ְס ַתּכֵּ ל בַּ נּוֹתֵ ן .וְ עַ ל כָּ אוֹמֵ ר הַ פָּ סוּק" :לְ ה' הַ ְצּ ָד ָקה",
הֲ ֵרי ָכּל מַ ה ֶשּׁיֵּשׁ לָנוּ אַ ָתּה נָתַ ָתּ לָנוּ בְּ תו ַֹרת ְצ ָד ָקה ,וְ לָכֵ ן
"לָנוּ בּ ֶֹשׁת הַ פָּ נִים".
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