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 ידי מוריה שטרן-הדף נכתב על
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 צדיק וישר

  –צדיקים ורשעים 
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 בס"ד

 "האזינו"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

יק ְוָיָשר הּוא". 'ב, ד"להפסוק )מופיע בפרשתנו   (: "ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצדִּ

 אומר רש"י: "אף לרשעים משלם שכר צדקתם בעולם הזה".

 על המצוות שכרבעולם הזה הרשעים מקבלים ו: כיצד הגיוני שחשב? 

  ...ר בעולם הבאפחות מאשר השכבעולם הזה הוא שכר ה רמז:

 

 כדי להבהיר את התשובה נספר סיפור מהבעל שם טוב, ולאחר מכן נראה מה התשובה:

 סיפור על ערך החשבת המצוות

מסופר על תלמיד של הבעל שם טוב שבא לפני רבו ושטח את ליבו בפניו שאין לו כסף מספיק 

למחייתו. הבעל שם טוב, רבו, הורה לו שייקח את כל כספו וייצא לעסקים והעסקה הראשונה שתעמוד 

ורצה ללון בבית מלון אך המלון היה יקר מדיי עבורו, בפניו יקנה אותה. החסיד נסע לעיר הגדולה 

והחליט ללון בחוץ. בלילה הגיעו מספר יהודים צעירים ובעודם מתלוצצים, ראו את אותו חסיד שישן 

בכניסה למלון, ולגלגו עליו שכך הוא ישן. תוך כדי שהעירוהו, שאלוהו מה מעשיו בעיר, וכששיתף 

לוג האם הוא אולי רוצה לקנות את עולם הבא שלהם. החסיד אותם שבא לעשות עסקים, שאלוהו בלג

התלהב והסכים לקנות מאחד מהם במאה רובל את חיי העולם הבא שלו. הם חתמו חוזה והחסיד 

 היה מאושר. 

 חזר החסיד לבעל שם טוב ושאלו מה עליו לעשות כעת. הבעל שם טוב הורה לו להמתין.

לו לביתו וסיפר לאשתו שמכר לחסיד שוטה את עולם בינתיים הלך היהודי שמכר את עולם הבא ש

הבא שלו תמורת מאה רובל. אשתו כלל לא צחקה מכך והודיעה לו: "מה?! התחתני עם גוי?! אני 

 ,בוטלת אין לך מה לבוא לחזור לביתרוצה להתגרש! עד שאתה לא מביא את ההוכחה שהעסקה מ

 אחרת אני מתגרשת ממך!"

אחר מספר ימים הגיע  ש לקנות בחזרה את עולם הבא שלו.לבקכדי הלך היהודי לחפש את החסיד 

למרבה צערו החסיד סירב למכור בחזרה . ותולעיירה שממנה הגיע החסיד, ואחרי עמל רב מצא א

את העולם הבא שלו. לאחר משא ומתן ממושך הסכים החסיד להחזיר לאותו יהודי את העולם הבא 

 אלף רובל. 100שלו, תמורת 

ודי בהתחלה שהרי אותו יה ,ולי נעשה כאן מקח טעותסיד לבעל שם טוב משום שחשש שאהלך הח

ששווי קנה במחיר מופקע. ענה לו הבעל שם טוב שהכול בסדר, משום  כך-רמכר במחיר נמוך, ואח

המצוות הוא כפי איך שהיהודי מחליט להתייחס אל המצוות. כאשר יהודי אינו מחשיב אותם 

 ערכם מועט, אך כשמחשיב אותם ערכם הוא לאין ערוך.

 

 

  כיצד הגיוני מה התשובה לשאלה ששאלנו קודם:  –כעת לאחר שקראתם את הסיפור

 ?על המצוות שכרבעולם הזה הרשעים מקבלים ש
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את  מאוד שכל אחד מקבל את השכר לפי איך שהוא מחשיב את המצוות. צדיקים מחשיבים כנראה

 -בעולם הבא, ואילו הרשעים שלא מחשיבים את המצוות ים אותו והם מקבלולכן שכרם רב המצוות 

 מקבלים אותו בעולם הזה. שכרם מועט, ולכן

 

 מתוך הווידוי ניתן ללמוד על ערך המצוות

 ח(:"בספרו מסילת ישרים )פרק י)רבי משה חיים לוצאטו( הרמח"ל ותב כ

ן לפטור עצמו במה שכבר מפורסם ורך שמו אהבה אמתית לא ישתדל ויכו"מי שאוהב את הבורא יתב

יגלה אביו את  שאילומן החובה אשר על כל ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו 

דעתו גילוי מעט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה 

 ".שיוכל

  אותם בלשון ימינו. השלימו בעזרת התרמילון:נכתוב  –כדי להבין היטב את דברי הרמח"ל 

, אלא ____________לפטור עצמו  ______לא  ______,רך שמו "מי שאוהב את הבורא יתב

כבר  ___________אביו את דעתו גילוי מעט  _____ שאילוכמו שיקרה אל בן אוהב אביו  ______

 ".הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל ______

 ממה שהוא רוצה.יאמר לו / /  ינסהיתנהג / רק במה שחייב / באמת / /  יתאמץ תרמילון:

 

ל כל העבירות שלנו. עסקנו בכל פרט ופרט מהעבירות האפשריות שלנו עביום כיפור ערכנו וידוי מפורט 

מי שזוכה  כשם שיש ערך לכל עבירה ועבירה כך יש ערך לכל מצווה ומצווה. נזכור:והתוודינו עליו. 

 גם ה' מחשיב לו את המצווה ומעצים אותה. -ות ולהחשיב כל מצווה לדקדק במצו

 

 ב' ובו מוזכרות עבירות שיכול להיות שעשינו.-א' -ופיע בסידורים לפי סדר ההווידוי מ

 בתור תשובה נחבר וידוי חיובי, על מצוות שעשינו.

 וידוי. נכתב על ידי יעל לווין בהשראת ווידוי חיובי שכתב הרב בני הולצמן.ומצורף כאן רעיון ל

י ַעל ַהּטֹובָ  ֶדׁש. הֹוֵדיתִּ ְלׁשֹון ַהקֹּ י בִּ ַבְרתִּ ֶדׁש. דִּ י ְבֶאֶרץ ַהקֹּ י ְבָך. ַגְרתִּ י אֹוְתָך. ָבַטְחתִּ ה ְוַעל ָהָרָעה. ָאַהְבתִּ

י חַ  ְצֹוֶתיָך. ָזַכְרתִּ ּיּום מִּ י ְלַמַען קִּ ַתְרתִּ י וִּ בִּ י לִּ ַהְרתִּ ְתׁשּוָבה. טִּ י בִּ י ְוַׁשְבתִּ ְסְדָך ְוַאֲהָבְתָך ֵאֵלינּו. ָחָטאתִּ

י י ְוָסַלְחתִּ י ְזכּות. ָמַחְלתִּ ַמְדתִּ ְׁשְפחֹות ַהְשכֹול. לִּ ם מִּ י עִּ ֶמָך. ָכַאְבתִּ י מִּ י ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת. ָיֵראתִּ . ָנָשאתִּ

ּלֹות ְׁשלֹום ְתפִּ יׁשּוָעה.  לִּ י לִּ יתִּ פִּ י ָיַדי ֵאֶליָך. צִּ י. ֵפַרְשתִּ י ַבּצֹום ַנְפׁשִּ ֵניתִּ ְפְלאֹוֶתיָך. עִּ י נִּ ַפְרתִּ ים. סִּ ַהְפצּועִּ

ְזקָ  י ְלנִּ ְצֹוֶתיָך, ֵעְדֹוֶתיָך ְוֻחֶקיָך. ָתַרְמתִּ י מִּ ְצָוה. ָׁשַמְרתִּ ְדַבר מִּ י לִּ ים ַלתֹוָרה. ַרְצתִּ תִּ י עִּ יםָקַבְעתִּ  .קִּ

 

 ידים לחבר ווידוי לעצמם...נזמין את התלמ

 __________ -א 

 __________ -ב 

 __________ -ג 

 __________ -ד 

 __________ -ה 

 __________ -ו 

  __________ -ז 

 __________ -ח 

 __________ -ט 

 __________ -י 

 __________ -כ 

 __________ -ל 

 __________ -מ 

 __________ -נ 

 __________ -ס 

 __________ -ע 
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 __________ -פ 

 __________ -צ 

 __________ -ק 

 __________ -ר 

 __________ -ש 

 __________ -ת 

 

 :לסיום

יום אחד בנוסעי בכבישים, עצרתי במושב מסורתי לחפש מניין להתפלל מספר הרב הילל מרצבך: 

תפילת מנחה. בבית הכנסת התאספנו בערך שמונה גברים, השקיעה מתקרבת, ואמרו לי הנוכחים 

ה סיכוי שנמצא מניין. הצעתי שנצא לחפש אנשים בחוץ. יצאתי לחפש ומצאתי סמוך לבית שאין הרב

צע להעמיס סחורה. שאלתי אותם אם הם מוכנים להשלים מניין הכנסת שני יהודים ללא כיפה באמ

לתפילה, הם סירבו בטענה שהם עסוקים. אמרתי להם שאני מוכן לשלם להם אם רק יגיעו כמה דקות, 

 הם הסתכלו אחד על השני והחליטו לבוא.

כשהצעת אחרי התפילה שאלתי אותם: "כמה אני חייב לכם?". אך השניים סרבו לקחת שקל, והסבירו: "

לשלם הבנו כנראה שזו באמת מצווה גדולה וחשובה. ולמה שעכשיו נוותר עליה בגלל כסף". אשרי עם 

 ישראל!

 

 !ה' הטוב יקרבנו אליו באהבה גדולהשנזכה תמיד לדעת את חשיבות ומעלת המצוות, ו

 

 האזינו:בר תורה לשבת פרשת "ד

יק ְוָיָשר הּוא". 'ב, ד"להפסוק )מופיע בפרשתנו   (: "ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצדִּ

 אומר רש"י: "אף לרשעים משלם שכר צדקתם בעולם הזה".

 מאוד שכל אחד מקבל את השכר לפי איך שהוא מחשיב את המצוות. צדיקים מחשיבים כנראה

בעולם הבא, ואילו הרשעים שלא מחשיבים את ים אותו והם מקבלולכן שכרם רב את המצוות 

 מקבלים אותו בעולם הזה. שכרם מועט, ולכן -המצוות 

 ח(:"בספרו מסילת ישרים )פרק י)רבי משה חיים לוצאטו( הרמח"ל ותב כ

ן לפטור עצמו במה שכבר ורך שמו אהבה אמתית לא ישתדל ויכו"מי שאוהב את הבורא יתב

 מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו שאילו

יגלה אביו את דעתו גילוי מעט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא 

 ובמעשה ההוא כל מה שיוכל".

כלומר מי שאוהב את ה' עושה את המצוות ברוחב לב, בנדיבות ובאהבה, לא כאילו כפו עליו. 

 הוא עושה.ומיד  –רק מבקשים 

ל כל העבירות שלנו. עסקנו בכל פרט ופרט מהעבירות עביום כיפור ערכנו וידוי מפורט 

כשם שיש ערך לכל עבירה ועבירה כך יש ערך לכל  נזכור:האפשריות שלנו והתוודינו עליו. 

גם ה' מחשיב לו את המצווה  -ות ולהחשיב כל מצווה מצווה ומצווה. מי שזוכה לדקדק במצו

  ומעצים אותה.


