
 

 חברים יקרים,

 השבת שלפנינו נקראת "שבת נחמו", על שם שלושת המילים הפותחות את ההפטרה: "נחמו
 נחמו עמי" (ישעיהו מ, א). השבת הזאת באה לכבות את הבערה הגדולה של תשעה באב
 ולהקל על המועקה של שלושת השבועות ש"בין המצרים" - בין י"ז בתמוז לתשעה באב.

 הפרשה היא פרשת ואתחנן - פרשה משמעותית - וכך היא מתחילה:

ר... ֶאְעְּבָרה־ָּנ֗א ְוֶאְרֶאה֙ ֶאת־ָהָאֶ֣רץ ַהּטֹוָב֔ה ֲאֶׁש֖ר ְּבֵעֶ֣בר  "ָוֶאְתַחַּנ֖ן ֶאל ה' ָּבֵע֥ת ַהִה֖וא ֵלאמֹֽ
 ַהַּיְרֵּד֑ן ָהָה֥ר ַהּטֹ֛וב ַהֶּז֖ה ְוַהְּלָבֽנֹון ... ְולֹ֥א ָׁשַמ֖ע ֵאָל֑י ַוּיֹ֨אֶמר ה' ֵאַלי֙ ַרב־ָלְ֔ך ַאל־ּתֹ֗וֶסף ַּדֵּב֥ר ֵאַל֛י

 עֹ֖וד ַּבָּדָב֥ר ַהּזֶֽה׃"  (דברים ג: כ"ג-כ"ו)

 משה מתחנן בפני אלוהים שיתיר לו להיכנס לארץ, אבל אלוהים מסרב בתוקף, ודורש ממנו
 לחדול מלבקש!

 פרשנים רבים, מחז"ל ועד ימינו, תוהים… איך יתכן שמשה לא זכה להיכנס לארץ?!? "זו
 תורה וזו שכרה"? זה הרי חוסר צדק משווע!

 אלא שמזומן לנו שיעור ענק. אם נסכים להתמסר לו, ייתכן ונזכה לראות את שער הרחמים
 נפתח מחדש. לא פחות!

 רש"י מסביר, שהמילה "ואתחנן" בכלל לא באה מלשון תחנונים, וגם לא מלשון חנינה, אלא
  מהמילה חינם:

… ֶאָּלא ְלׁשֹון ַמְּתַנת ִחָּנם – ַאַע"ִּפ ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַלַּצִּדיִקים  [סיבה מוצדקת]  "ֵאין ִחּנּון  [תחנון]
 ִלְתלֹות ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים, ֵאין ְמַבְּקִׁשים ֵמֵאת ַהָּמקֹום ֶאָּלא ַמְּתַנת ִחָּנם..."

 משה אמנם מתחנן להיכנס לארץ, אבל לא כי מגיע לו (בזכות נאמנותו, ובזכות עמידתו
 במשימה הקשה של הוצאת בני ישראל ממצרים, ובזכות ארבעים שנות נדודים ומרורים

 במדבר). לא! הוא  מבקש מתנת חינם. להיכנס לארץ למרות שלא מגיע לו! לפי רש"י, צדיק
  אמיתי יודע שאין "מגיע לי" ואין זכויות. הכל מתנות חינם. הכל חסד.

 זאת הגדרה חדשה למושג "צדק": צדיק הוא זה אשר עושה דברים לשם עשייתם ולא בשביל
 התוצאות המקוות, ובודאי שלא על מנת לקבל פרס או גמול.

 כמה מאתגר! לא פלא שמעטים הצדיקים בעולמנו. מעטים הרגעים שבהם אנו עושים דבר
  לשם עשייתו, ולא לשם תוצר או תוצאה מקווה.

 אצלנו רווחות אמירות כמו, "אבל מגיע לי" ו"זה לא פייר", כי אנו כולנו שבויים בתפיסת עולם
  של זכות וגמול.

  האמנם מגיע לי?

  האם באמת יש דבר כזה פייר ולא פייר?

  באיזו תקנון קוסמי זה כתוב?



  והאם הציפייה הזאת איננה מקור לרוב הסבל שאנו חווים?

  ואולי… רק אולי… הוויתור על הציפייה לגמול ולהוגנות, היא היא הארץ המובטחת?!?

 אולי... משה הוא היחיד שבאמת השתחרר מכבלי מצרים והגיע אל הארץ המובטחת, אל
 החירות האמיתית: לחיות את החיים לשמם - או כמו שאומרים, "לשם שמים" - ולא לשם

  גמול או תוצאה.

  זאת אולי הקריאה המאתגרת ביותר שנתקלתי בה מאודי.

 אבל כמה נחמה יש בה! כמה נחמה!

 שבת שלום וט"ו באב שמח,

 אלישע


