
 / הרב אלישע וולפין פרשת ואתחנן: נחמו נחמו עמי!
 

 חברים יקרים, הורים מודאגים, והורים שנושמים סוף כל סוף קצת לרווחה.

  

 סוף כל סוף, שבת שכל כולה חן! או אם תרצו, אפילו נח.

  

הפרשה היא פרשת ואתחנן, וזו שבת מיוחדת הנקראת "שבת נחמו". זו השבת שאחרי 
ט' באב(. -ז בתמוז לתשעה באב, ואחרי שלושת השבועות המעיקים ש"בין המייצרים" )בין י"

השנה תקופת "בין המייצרים" הייתה קשה ומעיקה במיוחד. ברגעים אלו עדיין לא ברור אם 
 התקופה מאחורינו, או שהייתה לנו רק הפוגה של מספר ימים. 

  

הפרשה שלנו השבוע, היא השנייה בספר דברים. משה ממשיך בנאומי הפרידה שלו מהעם. 
 הפרשה פותחת במילים: 

  

"ֲאֹדָני ְיהִוה ַאָתה ַהִחּלֹוָת ]התחלת[ ְלַהְראֹות  כד  ְיהָוה ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר.-ָוֶאְתַחַנן ֶאל כגרים ג'( )דב
ַיֲעֶשה ְכַמֲעֶשיָך -ֵאל ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאֶשר-ָיְדָך ַהֲחָזָקה ֲאֶשר ִמי-ָגְדְלָך ְוֶאת-ַעְבְדָך ֶאת-ֶאת

ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶזה   ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן-ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת-ְבָרהֶאעְ  כה  ְוִכְגבּוֹרֶתָך.
תֹוֶסף ַדֵבר ֵאַלי -ָלְך ַאל-ְוֹלא ָשַמע ֵאָלי ַוֹיאֶמר ְיהָוה ֵאַלי: "ַרב ְלַמַעְנֶכםַוִיְתַעֵבר ְיהָוה ִבי  כו  ְוַהְּלָבֹנן".

ֹלא -ִכי  ֲעֵלה ֹראש ַהִפְסָגה ְוָשא ֵעיֶניָך ָיָמה ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה ּוְרֵאה ְבֵעיֶניָך זכ  עֹוד ַבָדָבר ַהֶזה.
ַע ְוַחְזֵקהּו ְוַאְמֵצהּו-ְוַצו ֶאת כח  ַהַיְרֵדן ַהֶזה.-ַתֲעֹבר ֶאת הּוא ַיֲעֹבר ִלְפֵני ָהָעם ַהֶזה ְוהּוא ַיְנִחיל -ִכי  ְיהֹושֻׁ

 ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִתְרֶאה".-ֶאת אֹוָתם

  

משה מספר לעם שהוא התחנן בפני אלוהים שיתיר לו להיכנס לארץ, אבל אלוהים סרב 
 בתוקף, ואף דרש ממנו לחדול מלבקש! 

  

ההפטרה שלנו, לעומת זאת, היא הראשונה משבע שבתות/הפטרות הנחמה שבאות תמיד 
אש השנה. כמה סימלי: שבע כפול אחרי תשעה באב. שבע השבתות מביאות אותנו עד ר

 ( נחמות, ואז, ורק אז, אפשר להתחיל בשנה חדשה. 94שבע )

  

 מתחילה במילים:  ההפטרה פותחת

ם... -ַדְברּו ַעל ב  ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִמי ֹיאַמר ֱאֹלֵהיֶכם. א)ישעיהו מ(   ֵלב ְירּוָשַלִ

  

מילה הפותחת את הפרשה, שהיא בואו נחזור לפרשה. רש"י אומר על המילה "ואתחנן", ה
לשון מתנת חנם, אע"פ שיש להם אינה באה מתחנונים, וגם לא מחנינה, אלא מהמילה חינם: 

  לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חנם...
  

עמלו בארבעים השנים האחרונות. לא בזכות כלומר, משה מתחנן להיכנס לארץ, לא בזכות 
 עמידתו האיתנה במשימה. לא כי מגיע לו! הוא מתחנן להיכנס כמתנת חינם. פשוט. נקודה. 

  

מה אכפת לרש"י שזה יהיה מלשון תחנונים? הרי נאסר על משה להיכנס לארץ המובטחת, 
לומר, למרות שחטאתי והוא מתחנן להמתיק את הדין! ואם לא תחנון, לפחות מלשון חנינה, כ

הרשה לי להיכנס לארץ המובטחת.  -כשהכיתי בסלע ולא דיברתי אליו, אני מבקש חנינה 
 אבל מתנת חינם? מה הקשר???

  

אני מאוד אוהב את הפרשנות הזאת של רש"י. היא מציעה לנו הגדרה מעניינת ל"צדיק": 
מגיע לי", או בגרסה צדיק הוא זה שלעולם לא יאמר: "אבל מגיע לי", או "זה ממש לא 

הילדותית: "זה לא פייר". לצדיק, אליבא דרש"י, לא מגיע כלום. צדיק הוא זה שיודע שכל מה 
 שיש לו זה מתנות חינם )כלומר, לא בזכות הוא קיבל את מה שיש לו, אלא בחסד, בחינם(. 

  

שם כל מעשה שצדיק עושה, הוא עושה לשם עשייתו, ולא לשם מטרה אחרת, ובודאי שלא ל
 קבלת פרס.



  

מכיוון שכולם צדיקים בפוטנציה, הרי שההזמנה הזאת היא לכולנו. "מגיע לי" הוא הגרסה 
. שני 81המכובסת והבוגרת )כביכול...( של "זה לא פייר", שאמורה הייתה לעבור עד גיל 

המשפטים הללו הם מקור להרבה מאוד סבל. מי שמצליח להיגמל משניהם )וזה קשה!!!(, 
 בוד לאותה אשליה אינפנטילית, ומגיע לחירות של בגרות ואחריות. יוצא משע

  

לפני שבוע נהרגו שני חיילים רגע אחרי שחבורת חב"דניקים נלהבים הניחו עליהם תפילין 
. האתאיסטים ynet –בשטחי הכינוס באשכול... היה מדהים לקרוא את הטוקבקים לכתבה ב 

שתפילין מסוכנים לבריאות ואף מסכנים חיי אדם. אמרו בלעג: תראו תראו, הנה הוכחה 
ה"דוסים" אמרו במגננה: הם היו נהרגים ללא קשר, אבל בזכות התפילין שהניחו, הם בודאי 

 הגיעו ישר לעולם הבא... 

  

נו... אלה טיפשים ואלה טיפשים. תפילין אינם כיפת ברזל, ואינם ערובה לכלום. אני מניח 
חידה )הידועה לי(, היא כי לקחתי על עצמי את המצווה הזאת. לא תפילין כל בוקר, והסיבה הי

כי ייצא לי מזה משהו, חוץ מחדוות המצווה עצמה )וגם זה לא תמיד(. אם אני מנסה לשחד 
את אלוהים שייטיב איתי, בעבור שאני מניח על גופי שתי קופסאות קטנות ורצועות עור 

תראה "אבא", הנחתי תפילין, עכשיו תתן לי, שחורות, הרי שגם אני נפלתי בפח האינפנטילי: 
 תשמור עלי, תגן עלי, כי מגיע לי... 

  

משה לא נכנס לארץ המובטחת. נקודה. מדוע? בעצם ממש לא ברור. רובנו זוכרים איזה 
עונש שהוא ואהרון קיבלו על כך שהיכו בסלע ולא דיברו אליו. האמנם? האמנם עונש? לא 

. והאם זה בכלל קשור להכאה של הסלע? גם לא בהכרח! אולי בהכרח! אולי דווקא חסד גדול
זה בכלל קשור למילים שמשה אמר רגע לפני שהוא היכה )על פי חלק מהפרשנים(. והנה, 
מסתבר שלא זה ולא זה... כנגד כל הספוקלציות שלנו, בפרשת ואתחנן בכלל מתגלה לנו 

בני ישראל )ראו לעיל(!  ןלמעתמונה חדשה לגמרי: נאמר בפירוש שמשה לא נכנס לארץ 
כן כן! גם לכך יש פרשנויות רבות, כשהמפרגנת מכולם היא שבני  למען בני ישראל???

ישראל זקוקים כעת להנהגה חדשה, הנהגה שיודעת לנחול את הארץ ונהל מדינה )זו הסיבה 
לכך שהפסוק הבא עוסק בהכנתו של יהושע בן נון למשימה. אתה משה עשית את שלך. 

בל דעו: אין קשר בין הקרבתו הגדולה לבין הכניסה לארץ. הכניסה לארץ אינה בונוס, תודה. א
 ואינה פרס. היא מצווה. ואתה משה, פטור מהמצווה הזאת! למה? מי יודע!

  

כל מי שאומר: המלחמה האחרונה קרתה בגלל ההתנתקות, בגלל אוסלו, בגלל ששת הימים, 
לשתו של אובמה, בגלל הטורקים, בגלל הייאוש, בגלל ההתנחלויות, בגלל הדיכוי, בגלל חו

 בגלל ההקצנה במדבר המוסלמי, בגלל רצח הנער הערבי...

  

 אין לנו שמץ של מושג!

  

 והאם חשוב שנדע? 

  

 "כן", תאמרו, כדי שנלמד מטעויות... 

  

 האמנם? האם מה שנכון )אם זה בכלל נכון( למקרה אחד בהכרח נכון גם למקרה אחר???

  

 ! זו טעות!ממש לא

  

ואז באה ההפטרה שלנו, שאומרת: "נחמו נחמו עמי". לא רק כי "נחמו" ו"חנם" הן אותן 
 האותיות. 

  

כל מי שמרגיש פגוע עבור משה, מרגיש ש"זה לא פייר", ש"הגיע לו להגיע אל הארץ 
 המובטחת אחרי כל מה שעשינו לו...", או כי "הבטחות צריך לקיים", הנה הנחמה הגדולה: 



  

יש נחמה מופלאה בהתמקדות במצב עצמו, בלשאת אותו, בלעמוד במבחן שניצב לפנינו, בלי 
להכביד ולהעמיס עליו עם ספוקלציות מיותרות של "למה זה קרה?", "הגיע/לא הגיע לי". 

 הספקולציות גורמות לסבל וכאב ומיותר. 

  

ממש לא! אבל   ונותינו.אנחנו לא פטורים מלעשות כמיטב יכולתנו, כמיטב הבנתנו, כמיטב כו
 כאן מסתיים תפקידנו. איננו כל יכולים. ציפייה שכזאת היא אלילית.

  

. לא כי אי אפשר היה לעשות יותר. תמיד אפשר! אבל... good enoughוזאת נחמה גדולה: 
 אם נעשה הרבה יותר, ייתכן שנגלה גם שטעינו יותר, שהנזק שגרמנו, גם הוא הרבה יותר. 

  

 כולם עושים כמיטב יכולתם בכל רגע נתון! כוווולם!

  

של  -ואנחנו נמשיך לעשות כמיטב יכולתנו, אבל גם נתפלל ונתחנן, שנזכה למתנת חינם 
 לא כי מגיע לנו, ולא כי זה לא פייר.  -שלום, של בטחון, של אנושיות 

  

להעלות אותו פשוט כי אנחנו מאוד רוצים. זאת חלק מאומנות התפילה: לזהות רצון, ו
 למרומים, נקי מכל "מגיע לי". 

  

האם אנחנו זכאים לשלום? מי יודע! האם זה מגיע לנו? אני מקווה שכן... אבל זה פשוט לא 
 רלוונטי. 

  

 מה שרלוונטי הוא: האם אנחנו רוצים? אני חושב שהתשובה היא שכן! מאוד!

  

לנו. זה פשוט אומר שזה קרה.  ואם תפילתנו תיעתר, מה טוב. זה עדיין לא אומר שזה הגיע
ואם לא... נמשיך לעשות כמיטב יכולתנו, ונמשיך גם להתחנן ולבקש ולהתפלל, למתנת 

   החינם הזו. מתנת השלום.

  

 שבת של נחמה גדולה. שבת של שלום.

  

 אלישע
 

 


