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 פניני חינוך מהפרשה

 תש"פ  ואתחנן –חינוך מהפרשה 

 דוגמא אישית -יסוד החינוך 

בפרשתנו, פרשת 'ואתחנן', נאמר הציווי: "ושננתם לבניך ודברת 

 בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" )דברים ו, ז(. 

לכאורה יש להבין את סדר הדברים בציווי, הלא היה מן הראוי 

לימוד התורה לכתוב קודם את הציווי המוטל על האב בחובת 

לעצמו: "ודברת בם", ולאחר מכן לציין את החובה ללמד את 

 בניו: "ושננתם לבניך"?!   

בהמשך הפרשה נאמר ציווי דומה: "ולמדתם אותם את בניכם 

לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" )שם 

יט, יט(. גם כאן יש להבין מדוע פתח הכתוב בלשון רבים 

 ם בלשון יחיד "בשבתך בביתך"?!"ולמדתם" וסיי

מיישב זאת הגאון בעל ה"שרידי אש" זצ"ל שהכתוב מלמדנו 

 "דוגמא אישית".  -יסוד היסודות בחינוך ילדינו והיא 

בדבריו הוא מיטיב לבאר את אחד מכשולים המצויים בחינוך בן 

'העדר אמון' בין הילד להוריו, וזאת מפני שהילד רואה  -זמננו 

רש ממנו לעשות לבין אלו הדורשים ממנו ש"נאה סתירה בין הנד

 דורשים אך לא נאה מקיימים..." וזה לשונו: 

"לעיתים תכופות חולפים הרהורים אצל הבנים, האמנם גזירה זו 

שגזר עלי אבי אף הוא בכללה, האמנם במידה שמדד לי מודד 

לעצמו...? או שמא הוא מחמיר לאחרים ומיקל לעצמו?! 

ד המעקשים בעבודת החינוך ומהגורמים הרהורים אלו הם אח

 לבידול וריחוק בין בנים להוריהם.

וכדי לגבור על מכשול זה נותנת התורה הוראה כיצד מחנכים: 

לפיכך לימדה תורה "ושננתם לבניך", היאך היא הדרך לשנן 

"ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך  -להם? 

יך ירעפון לקח, לא על כי אף אם תכביר במילים ושפת –ובקומך" 

מוצא שפתיך יחיה הבן, אלא עיניו נשואות היאך הוא שבתך 

בביתך? וכיצד היא הליכתך בדרך? צופה הוא בך בעלייתך על 

משכבך, ובקומך כארי ממיטתך אתה מפיח אף בו רוח לעמוד 

 ממשכבו.

"ושננתם לבניך" הוֵרה להם את הדרך בדברי כיבושין מתוך 

מכך ששוב לא תזוז ידם מתוך ידך...  אהבת אב, אך אל תסיק

אלא הנח להם להשריש בנפשם את לקחך ואמריך, פנה לך 

לתלמוד תורתך ולעסקיך, ותהא דעתך נתונה עליהם ולא עיניך 

 משוטטות במעשיהם". ע"כ.

 סימן לבנים -מעשי אבות 

כך גם מבאר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל את הפסוק: "כי ידעתיו 

יו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות למען אשר יצוה את בנ

צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דיבר עליו" 

)בראשית יח, יט(. הנה התורה מלמדת אותנו בזה, שעיקר כוחו 

וזכויותיו של אברהם אבינו היו בחינוך הבנים. לכשנבדוק 

במקומות המפורשים בתורה את מספר המילים אשר דיבר 

יצחק. למרבה הפלא נמצא בסך הכל שמונה אברהם אל בנו  

תיבות!! והן: "הנני בני" )שם כב, ז(, "אלוקים יראה לו השה 

 לעולה בני" )שם, ח(. 

שכדי להיות מחנך טוב,  -מסיק מכך הגרי"ש, מכאן נוכל ללמוד 

ולהורות את בניו ובני ביתו דרך ה', אין צורך להרבות במילים. 

ד רואה את אביו מתנהג כשילהעיקר היא הדוגמא האישית. 

כיאות והולך בדרכי המוסר והמידות הטובות, אין לך חינוך טוב 

 מזה.

רגיל היה מרן ה"חפץ חיים" זצ"ל לומר להורים שבאו לפניו: 

על האב מוטלת החובה לדקדק  -"מעשי אבות סימן לבנים" 

במצוות ביתרון הכשר, ומבלי לנטות ימין ושמאל אפילו כמלוא 

א יוותר על איזו מצוה קלה, ילמד הבן לוותר על נימא. כי אם הו

מצוה יותר חמורה. ואם האב יוותר על מצוה חמורה, אזי עלול 

 הבן לסור מדרך התורה לגמרי.

מכיון שנמצאים אנו בימי "בין הזמנים", נעסוק מעט העניין נחוץ 

זה, כעת זו ההזדמנות הגדולה להוות 'דוגמא אישית' לא רק 

מקום שבו אנו נמצאים, רואים אותנו,  בבית פנימה אלא בכל

מביטים בנו, מצפים מאיתנו להוות סמל ודוגמא. שומה עלינו 

להראות כיצד נראה יהודי שומר תורה ומצוות, דוגמא זו מקרבת 

 יותר מכל.
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 חינוך עצמי –חינוך הילדים 

אחת המשימות המורכבות ביותר שעומדות בפני ההורים היא 

שוטה בכלל, המונחת על כתפיו של חינוך ילדיהם. משימה לא פ

כל אחד מההורים, בהתחשב בעובדה שהמושג חינוך חובק בתוכו 

 תהליך מכוון וממושך מהרגע שהילד נולד, ואולי אף לפני כן.

הגאון בעל הכתב סופר מאיר נתיב ומבאר לנו פרק בהלכות 

 חינוך. 

אמנם, כל אבא רוצה לחנך את ילדיו לתורה, ליראת שמים, 

ולהנהגות טובות, גם אם הוא עצמו אינו מושלם בכל למצוות 

אלה. איך יצליח בזה? רק אם ידבר בם, "בשבתך בביתך, ובלכתך 

בדרך ובשכבך ובקומך". אם ישמש דוגמא אישית לילדיו, אזי 

יזכה שאכן יראה ברכה ב"עמלו", אלו הבנים, להחדיר בהם 

 אהבת התורה וחשקתה, להורותם את הדרך אשר ילכו בה ואת

המעשה אשר יעשון. אבא ששואף ומשתוקק להנחיל לבניו את 

האמת בה הוא חפץ, להטמיע בהם את ערך לימוד התורה, לפעול 

בנפשם אהבת המצוות, עליו החובה מוטלת בראש ובראשונה 

 לעשות זאת בעצמו, ולשמש להם דוגמא אישית לכך. 

 מה הקשר? –גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד 

בא בתרא )כא, א( מספרת לגבי המנהג שהיה הגמרא במסכת ב

מלמדו תורה, מי  -נהוג ונפוץ בזמנם, שבתחילה מי שיש לו אב 

 –לא היה למד תורה. מאי דרוש? ולמדתם אותם  -שאין לו אב 

ם. וממילא, רק מי שיש לו אב מוטל עליו ללמד את  ולמדתם ִאתָּ

לים, בנו. אחר כך התקינו שיהו מושיבים מלמדי תינוקות בירוש

 ודרשו זאת מהפסוק "כי מציון תצא תורה". 

וביארו התוספות )שם ד"ה כי( הסיבה בגינה רק בירושלים 

הושיבו מלמדים, לפי שהבא לשם היה רואה קדושה גדולה 

וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון לבו יותר ליראת שמים 

וללמוד תורה, כדדרשינן בספרי "למען תלמד ליראה" וגו', גדול 

 ר שני שמביא לידי תלמוד. מעש

ולכאורה מה הקשר בין זה לזה? אלא לפי שהיה האדם עומד 

בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו והיה רואה שכולם עוסקים 

במלאכת שמים ובעבודה היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק 

 בתורה.

 עיקר גדול –מלמד ירא שמים 

המלמדים, שצריך והחתם סופר )שם( הוכיח מכך גם לגבי תקנת 

שיהיה המלמד ירא שמים יותר מדי בשעה שמלמד עם הבנים, כי 

דברים היוצאים מלב ירא וחרד נכנסים ללב, ומלהיבים כאש 

בוער ביראת ה' ואהבתו בלב הנער. ועל דרך זה גם ביאר סדר 

הפסוק שבתחילה "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על 

", אבל אם יהיה ההיפך, אזי "ושננתם לבניך –ואז  –לבבך" 

אפילו דייק וגריס ואין לבבו נכון עם ה', מלאכתו רמיה ומחריב 

כי  -הנער, ודבריו מוסר אויל!!! ועוד הזהיר שם לאב או המלמד 

אם ירגיש בעצמו שכחת ה' ואין לבבו שלם, לא ילמד אז את בניו 

 או את תלמידיו, כי למה יחטיא נפשות נקיים אביונים.  

ה לכך מצינו בתחילתו וסופו של חומש דברים, בראש רמז נא

הספר הובאה תוכחה ומוסר של משה רבנו אל כל ישראל, 

והפסוק פותח: "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל". 

ואילו בחתימת התורה, הפסוק האחרון מסתיים במילים: "אשר 

אם רוצים  -עשה משה לעיני כל ישראל". דבר גדול למדנו מכאן 

בר אל בני ישראל ולהוכיחם, צריך גם לשמש דוגמא אישית לד

 לעניין המבוקש אל מול עיניהם.

 עשה זאת בעצמך...

זצ"ל יהודי  באחד הימים הגיע לפני רבי מנחם מנדל מקוצק

ששימש מתוקף תפקידו כחבר מועצת העיר המקומית, לאחר 

שסיים לדבר עם הרבי בעניין שלשמו בא, ביקש ברכה לבניו 

 שיהיו עוסקים בתורה. 

השיב לו הרבי: העובדה שאתה בא לבקש ברכה בעבור בניך, 

תגרום לכך שבבוא היום גם הם יגיעו לבקש ברכה לבניהם שיזכו 

ת רצונך שהם בעצמם יעסקו בתורה, עליך ללמוד... אם באמ

 לעשות זאת בעצמך... וממילא, ממך יראו וכן יעשו. 

כשהאב גוער בבנו על שאינו לומד כראוי, ואילו הוא עצמו בקושי 

ינהג הבן בדיוק כמותו: הוא יאמר לאחרים ללמוד  -פותח ספר 

 אבל לא ילמד בעצמו...

ק השמר לך ושמור לימוד זה אף נרמז בפסוק )דברים ד, ט(: "ר

נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך...והודעתם 

 לבניך ולבני בניך". 

אם אתה תשכח את הדברים ולא תעסוק בהם, ורק תודיע לבניך 

שצריכים הם ללמוד, הרי שגם בניך לא יעסקו, אלא אף הם 

 יודיעו זאת לבני בניך וכן הלאה...

 חלוקת ירושה השנויה במחלוקת

ר על האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל בעל האמרי חיים, שזמן קצר מסופ

לאחר בואו לגור בעיר וילחולביץ', באו אליו בני משפחה אחת 

וביקשוהו לדון דין תורה ביניהם אודות ירושה שהשאיר להם 

לאדמו"ר נודע אביהם והם אינם מצליחים להתפשר בחלוקתה.

י באו אחדים שאביהם הזקן היה גביר גדול, ובשכבו על ערש דוו

מהיורשים והציעו בפניו הצעות שונות לגבי חלוקת הירושה, אלה 
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יעצוהו להוריש להם נכסים מסוימים, ואחרים ביקשו להחתימו 

על רכוש פלוני לפלוני, וכן על זה הדרך. הדבר גרם לו צער עמוק 

ועגמת נפש רבה בראותו את ילדיו מתקוטטים לעיניו על ממונו, 

 תו. אך מאידך לא יכל לעשות מאומה. ובעצם... מחכים למו

לאחר פטירתו, לא יכלו היורשים להתפשר בחלוקת הירושה 

וכעת החליטו לפנות אל הרבי. בבואם אליו עם בקשתם ביקשם 

הרבי להמתין לשעת רעוא דרעוין, סעודה שלישית של שבת, אז 

יוציא פסק בנדון! הדבר היה לפלא בעיניהם, וכשהתפרסם הדבר 

ו הכל על תשובתו של הרבי, היו אף שהרהרו בקול בעיירה תמה

כיצד יתכן להוציא דין לאמיתו בלא בירור וללא שמיעת טענות 

הצדדים, וביחוד בסעודה שלישית של שבת, הרי אסור לדון 

 בשבת? 

 אלו בניו של האדם –יאריכון ימיך 

אחוזי סקרנות התאספו כולם לבית המדרש לסעודה שלישית, 

ב הצעיר? בדברי התורה שנשא באותה סעודה לשמוע מה יגיד הר

אמר הרבי: תורתנו הקדושה בפרשה זו מצווה אותנו: "כבד את 

אביך את אמך וכו' למען יאריכון ימיך". לכאורה תמוה, הלא 

יותר היה מתאים לומר "יאריך", שהרי הקב"ה הוא המאריך 

ימיו של זה בעבור קיום מצוה זו. מדוע כתוב "יאריכון" בלשון 

 ים? מי אלה ה"הם" שיאריכו את ימי מקיימי המצוה? רב

"אלא, צריך כנראה לומר", יישב הרבי, "כי סדר העולם הוא, 

שלעת זקנתו של האדם, כשתוקפת אותו חולשה אם יש לו בנים 

מסורים, מזדרזים מיד לקרוא לרופא שנותן תרופות ועושה 

מאמץ לרפא את האב. האב, בראותו את מסירותם של בניו 

ענו, מתחזק בעצמו, אט אט מתאושש, חוזר לאיתנו ומאריך למ

בראותם כיצד הוריהם מקיימים  -הנכדים  –ימים. בני הבנים 

מצות כיבוד אב ואם, לומדים גם הם איך לקיים מצוה זו, 

 וכאשר הוריהם יגיעו לימי הזקנה ינהגו גם כך". 

"אך אם יקרה ההיפך", וכאן רעם קולו של הרבי, "שהאב לעת 

נתו נחלש ונופל למיטת חוליו, ובמקום שבניו יזעיקו רופא זק

וינסו להאריך את ימי האב הם מציעים בפניו עצות למיניהם על 

חלוקת הירושה, אזי  הוא מבין כי לא בחייו הם מעוניינים אלא 

בירושתו. צערו ויגונו על כך גורמים לקצר את ימיו ולהחיש את 

 מותו".

ם ולומדים ממעשה הוריהם. כל "לבנים אלו ישנם בנים הרואי

נכד מעדיף ומייחל בסתר לבו שאבא שלו יקח כמה שיותר כדי 

שיוכל גם הוא לקחת זאת ממנו בהגיע זמנו. אם כן עונשם של 

בנים כאלה יהיה, כי גם בהם ינהגו בבוא העת כמו שנהגו הם 

 בהוריהם".

"ובזה מתורצת קושייתנו", סיים הרבי את דבריו חוצבי 

כבד את אביך ואת אמך וכו' למען יאריכון ימיך", אם הלהבות, "

 –למען יאריכון ימיך  –תקיים מצוות כיבוד אב, שכרך יהיה 

 הם אלו שיאריכו את הימים שלך"!!  -לשון רבים, כלומר, בניך  

כמובן שדברי הרבי עשו רושם רב על כל הקהל, ובפרט על 

 .היורשים, ולצאת השבת... באו כולם לידי עמק השווה

הדוגמא האישית היא דרך החינוך הנכונה ביותר והמשפיעה 

 עמוק בלב הבנים.

 ללמוד בבית

זצוק"ל שאם  פעם שמעתי ממרן הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ

רוצה אב להחדיר לבניו חשיבות עמל ואהבת תורה ללא גבול, לא 

צריך לדבר על זה הרבה. אם הוא יושב בעצמו בבית ולומד כל 

יום אפילו זמן מסוים, יש בכך מעלה עצומה החודרת לליבם 

ולנשמותיהם של ילדיו, שכן הדוגמא האישית היא הדבר 

ומד בכולל, אינו פטור המשפיע ביותר. גם אברך, שרוב יומו ל

 מחובת הדוגמא האישית אותה יראו בניו בבית.

 קיבלנו ארחות חיים מהמשגיח

עוד שמעתי ממו"ר מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל שסיפר 

שמידות ודרך ארץ הוא למד בישיבה מהמשגיחים שהיו דמויות 

 למופת בעניינים אלו.

הגה"צ רבי אבא "זכורני", סיפר, "שפעם אחת גער בי המשגיח 

גרוסברד זצ"ל. היה זה בערב שבת, כשנכנסתי לביהמ"ד בנעלים 

מאובקות. רבי אבא ניגש אלי ושאל מדוע לא צחצחתי נעליים 

לכבוד שבת. על אף נימת הביקורת שהיתה בדבריו, בכל זאת 

אירוע זה קירב אותי מאוד למשגיח. שכן הרגשתי שההערה נבעה 

מני, והדבר עודד אותי מאוד מכך שהוא דואג לי ואכפת לו מ

 להיקשר אליו בעבותות אהבה"!!!

הדוגמא האישית היא הלימוד הגדול והטוב ביותר עבור 

 התלמידים.

 למה? –ירידת הדורות 

יש שחשבו להסביר את תופעת ירידת הדורות בדרך זו: הבנים 

סבורים, שדי להם להגיע לקרסוליהם של האבות, וכאשר כל דור 

של הדור שלפניו, בסוף מגיעים לרמה של  מסתפק בקרסוליים

 עקב... יש בכך הרבה מן האמת. 

לכאורה, היתה ההכרה במעלתו של האב צריכה לגרום לבן בושה 

וכלימה. אך לא, זה נראה לו טבעי למדי שדי בכך שיגיע רק 

לקרסוליו של אביו. הלקח שעלינו, כהורים, להפיק ממציאות זו 



 

 

 4 

ם שלנו יהיו גבוהים מאוד, כדי הוא, שצריך להשתדל שהקרסוליי

 שהבנים לא יהיו חלילה ננסים!...

 ילדים מחקים את הוריהם

עם כל ההשפעה שיש לחברה ולסביבה בה הילד נמצא ושוהה 

במסגרת במשך שעות היום, הרי בסופו של דבר נוטים ילדים 

לחקות את הוריהם. דפוסי ההתנהגות שראו הילדים אצל 

מודע הם מאמצים -ובמודע או בתתההורים נחקקים בנפשם, 

התנהגויות אלה. זה הדבר החזק ביותר שעובר מההורים אל 

 הילדים.

כלל זה נוטים לפעמים לשכוח. מטיפים לילדים מוסר ומדברים 

גבוהה על מידות טובות וערכים, אבל לילדים אין -עמם גבוהה

 אבל את ההיפך...  –ממי ללמוד, או במקרה הגרוע, הם לומדים 

ידוע רווי מוסר השכל אותו מספרים מדריכי החתנים  מעשה

לתלמידיהם מספר על זוג צעיר, שמיד לאחר נישואיהם באו לרב 

ואמרו לו, שהואיל והם מבינים את חשיבותו של חינוך נכון, על 

כן הם רוצים לקבל הדרכה כבר עכשיו, כדי שהילדים ייוולדו 

   לתוך אוירה ראויה.

אוכל לעזור לכם, איחרתם בעשרים ענה להם הרב: לצערי, לא 

שנה. את החינוך של ילדיכם הייתם צריכים להתחיל עוד בימים 

 שאתם הייתם ילדים!

 מועילה יותר מכל תוכחת מוסר!!! –דוגמא אישית 

בשורות הבאות ננסה להציג דוגמא אחת מיני רבות, אשר אפשר 

וראוי להכניס אותה כערך בבית, סביבנו, ובכל מקום. הדברים 

נוגעים ליסוד גדול וחשוב שיש בו ללא ספק הקרנת ערכים 

 ודוגמת מופת לסביבה, כפי הנלמד מפרשתנו.

 וכדלהלן:

 ועשית הישר והטוב

"שמור תשמרון את מצוות ה' אלהיכם ועדותיו וחוקיו אשר צוך. 

ועשית הישר והטוב בעיני ה' למען ייטב לך ובאת וירשת את 

 יח(.-)דברים ו, יז הארץ הטובה אשר נשבע ה' לאבותיך"

א. יש להתבונן בכוונת התורה בציווי "ועשית הישר והטוב". מהו 

 הישר והטוב?

ב. התמיהה מתחזקת נוכח העובדה שבפסוק קודם לכן נאמר 

"שמור תשמרון את מצוות ה' אלקיכם ועדותיו וחוקיו אשר 

צוך", וממילא מבואר כאן חיוב על כל אדם לקיים ולשמור את 

רה. ובכלל קיום המצוות בפשטות נכלל גם עשיית כל מצוות התו

הישר והטוב. ואם כן, מה בא ציווי זה להוסיף? וכי קיום כל 

 המצוות אינו קיום "הישר והטוב"?

ג. עוד יש לחקור האם מדובר כאן על מצוות שבין אדם לחברו או 

 על מצוות שבין אדם למקום או שמא על שניהם?

וטעמת דווקא אחר מצות ד. לבד מזאת, מה פשר ההבטחה המ

"למען ייטב לך" וכו'. מה נתייחד במצוה זו שעליה יש  -עשה זו 

 כזה שכר?

 ההנהגה הראויה –לפנים משורת הדין 

על מקומה של מצוה זו, חשיבותה ומרכזיותה, עמד הרמב"ן )על 

 אתר(. נביט בפירושו ויאירו הדברים:

קותיו, תשמרו מצות השם ועדותיו וחו -"על דרך הפשט יאמר 

ותכוון בעשייתן לעשות הטוב והישר בעיניו בלבד. "ולמען ייטב 

הבטחה יאמר, כי בעשותך הטוב בעיניו ייטב לך. כי השם  -לך" 

 מיטיב לטובים ולישרים בלבותם.

ולרבותינו בזה מדרש יפה אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין. 

 והכוונה בזה, כי מתחלה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר

תן דעתך לעשות הטוב  -צוך, ועתה יאמר גם באשר לא צוך 

 והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. 

וזה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם 

עם שכניו ורעיו, וכל משאו ומתנו ותיקוני הישוב והמדינות 

 כולם. אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה כגון לא תלך רכיל )ויקרא

יט טז(, לא תקום ולא תטור )שם פסוק יח(, ולא תעמוד על דם 

רעך )שם פסוק טז(, לא תקלל חרש )שם פסוק יד(, מפני שיבה 

תקום )שם פסוק לב( וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה 

הטוב והישר בכל דבר עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת 

א מציעא קח, א( הדין, וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא )בב

ואפילו מה שאמרו )יומא פו, ב( פרקו נאה ודיבורו בנחת עם 

 הבריות עד שיקרא בכל ענין תם וישר", ע"כ.

 סמיכותה של פרשת ואתחנן לתשעה באב

ביסודו של הציווי לנהוג לפנים משורת הדין עומדת הוותרנות של 

האדם לרעהו, גם במקום שהדין עומד לצידו. שייכות רבה יש 

ווי זה שאנו קוראים בפרשת ואתחנן שתיקרא תמיד לאחר לצי

תשעה באב, היום בו אנו מתאבלים על חורבן הבית, כמדרש 

חז"ל: "לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין 

תורה". חז"ל תולים את חורבן הבית וירושלים בהעדרה של 

ידת ותרנות ופשרנות בתוך עם ישראל. ויש לנו ללמוד מכאן את מ

ההשפעה שיכולה להיות להנהגות האדם הפרטי לפנים משורת 

 הדין ביחסים עם חברו.
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בעשיית הישר והטוב מובטח שכר "למען ייטב לך". התורה 

מבטיחה שדווקא מידת הוותרנות והפשרה תביא למצב טוב 

יותר לאדם, ואל לו לחשוב חלילה שבעקבות הוויתור יינזק או 

 ך"!!!"ייטב ל –יפסיד, אלא אדרבה 

לעשות הישר והטוב בעיני  -הכוונה בעשיית המצוות 

 ה' בלבד!

אולם, בתחילת דבריו מביא הרמב"ן ביאור הכתוב בפשט 

הדברים, שהרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו. "ועשית הישר 

הוא כעין השלמה לציווי התורה "שמור תשמרון",  -והטוב" 

עשותם דהיינו את אותם מצוות שצוותה התורה לשמור יש ל

באופן שיכוון בעשייתן לעשות הישר והטוב בעיניו בלבד... לא 

כי  -בעיני בשר ודם ח"ו, "ואז באה ההבטחה "למען ייטב לך" 

כאשר תעשה הטוב ייטיב לך הבורא כי השם מיטיב לטובים 

 ולישרים בלבותם.

 יתרבה שכרו!! –בהסתרת המעשים 

ת שבין אדם רבנו בחיי בספרו "חובות הלבבות", בעוסקו במצוו

לחברו, מחנך את הלומד בספרו כי הדרך הנכונה ביותר היא 

לעשות זאת לשם שמים בלבד, מבלי כל כוונה אחרת לתועלת 

 עצמו. 

 נצטט את לשונו הזהב:

"כי בהיותו נסתר, יהיה שכרו יותר גדול ממה שיהיה אם יהיה 

נודע. ומה שלא יוכל להסתירו, יזכור בו השורש אשר הקדמנו, כי 

ועלת והנזק לא יהיה מן הברואים, כי אם ברשות הבורא הת

יתברך. וכאשר יגלגל הבורא על ידו מצוה, יחשוב בליבו כי היא 

ֵבחַׁ  שַׁ טובה מאת הבורא יתעלה שהיטיב בה אליו, ואל ישמח בְּ

אותו בני אדם עליה, ואל יחפוץ בכבודם בעבורה, ויביאהו זה 

לוקים, ויפסיד מעשהו להתגאות במעשהו ויפסיד ליבו וכוונתו לא

 ויאבד שכרו". )חובות הלבבות שער הבטחון פרק ד(

לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר יותר מבגלוי, וזאת עליו לידע! 

כשהוא מסתיר מעשיו הטובים, שכרו יהיה יותר גדול מהשכר 

אותו יקבל בעבור מעשיו המפורסמים. אמנם, יש פעולות שאין 

אדם, כמו תפילה בציבור וכיוצא הוא יכול להסתירם מעיני בני 

שיזכור ויידע בידיעה ברורה ומוחלטת  –בזה, ועל כן יש לזה עצה 

שהתועלת והנזק אינם יכולים לבוא מהברואים שהם בשר ודם, 

אלא ברצון ה' יתברך וברשותו בלבד, וממילא השתדלותו למצוא 

חן בעיניהם ותאוותו לפרסום שמו למען יכבדוהו היא ללא כל 

 תועלת.

ואדרבה, אם תתגנב לליבו אותה מחשבת פיגול, ויתגאה 

בפעולתו, הרי שבזה הוא מעמעם את אורה של המצוה, מאבד 

את ערכה, ואף יכול לאבד את שכרו, כי בעצם... הוא כבר קיבל 

את שכרו באותה הנאה ודברי שבח וכבוד שקיבל!! מצוה כזו 

 אינה לרצון לפניו יתברך!!  

 בלבד! –"עשה דברים לשם פעלם" 

 וזהו מה שאמרו חז"ל )נדרים סב, א(:

רבי אליעזר בן רבי צדוק אומר: עשה דברים לשם פעלם, ודבר 

בהם לשמם, אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ואל תעשם קרדום 

 להיות עודר בו.

ופירשו רש"י והר"ן: "לשם שמים, לשם הקב"ה שפעלם וציווה 

לשמו  –פעלם  עליהם". ובפירוש הרא"ש ביאר יותר וז"ל: "לשם

 של הקב"ה שפעל הכל למענהו" ע"כ. 

לא די בקיום המצוות כדי לצאת ידי חובה ידי המצוה גרידא, 

אלא יש לעשות זאת למען כבודו יתברך, לעשות נחת רוח לפניו, 

 זו עשיית "הישר והטוב"!

 "ועשית הישר והטוב" שבין אדם לחברו...

 נמצא בכתוב:אמנם, הרמב"ן מביא רובד יסודי וחשוב נוסף ה

הוראה כללית יש כאן, שישתדל אדם להביא את עצמו למצב בו 

כל הנהגותיו יתנהלו על הצד הטוב, והכוונה מפורשת, לא רק 

יגיע איתו לפשרה ויכנס לפנים  –שאם יהא לו ריב עם חברו 

משורת הדין, אלא בכל דבר וענין יעשה רצון קונו, כי הא בהא 

ש בהכרח דווקא לדין ודברים תליא. המושג "פשרה" אינו מתפר

הקיימים בין שני אנשים, אלא גם כאשר אדם עושה דבר שהוא 

אינו מחויב בו, אלא ברצונו הטוב מכניס את עצמו תחת עול 

העשייה, כדי לסייע ביד זולתו, הרי שגם זה נכנס בכלל "פשרה 

 ולפנים משורת הדין". 

ירה הרמב"ן מבאר שכתיבת ענין זה דווקא כאן, לאחר שהזכ

התורה הנהגות רבות בעניינים שבין אדם לחברו, כיון שאי אפשר 

להזכיר ולציין את כל הדוגמאות, אחת לאחת, לכן בא כאן 

 הציווי "ועשית הישר והטוב" וממנו נקיש על הכל. 

שהפסוק "ועשית הישר והטוב" עוסק במצוות  -נמצא לפי זה 

 שבין אדם לחברו...
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 קום ובין אדם לחברולהדר בכל התחומים, בין אדם למ

אכן, אפשר שאין זו סתירה, אלא אדרבה, עוסק הפסוק בזה 

ובזה יחד, וכמו שביאר הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצוק"ל )לב 

 אליהו עמ' רו( בנועם אמריו:

ומינה ילפינן גם למצוות שבין אדם למקום, לומר לך שלא די 

וציצית וכדומה שעל פי  במה שאתה יוצא ידי חובתך בתפלין

לפנים משורת  –הדין הם כשרים, אלא 'ועשית הישר והטוב' 

שתשתדל לייפותם ולהדרם ביותר כל מה שאפשר לך, כי  –הדין 

כל זה רצוי כביכול בעיני ד' אלקיך. והרי כן דרשו חז"ל )שבת 

"התנאה  -קלג, ב( מהפסוק )שמות טו, ב(: "זה אלי ואנוהו" 

תורה נאה, תפילין נאים, ציצית נאה", והכי לפניו במצות: ספר 

 נמי כאן.

וזהו גם מה שאמרו חז"ל )אבות פ"ב, מ"א(: "רבי אומר: איזוהי 

דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת 

 –לו מן האדם". הנה לא אמר איזוהי דרך שיבחר לו אדם סתם 

'האדם' היחיד דאז היינו מפרשים לכל אדם, אבל אינו כן, אלא ל

קאמר, כלומר: האדם הנבחר יותר מכל אדם, והוא האדם הגדול 

שהוא בכלל 'ועשית הישר והטוב'. האדם הגדול הוא הוא המברר 

לו דרך ישרה למצוא חן בעיני ד', ואיזוהי הדרך הישרה? על זה 

משיב רבי ואומר: "כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן 

שיפאר המצוה שיהיה לשם  –יארנו האדם", והיינו גם כן כמו שב

ולתפארת, כלומר: שיתפאר בו הקב"ה כי האדם הזה מיפה 

 המצות ומשתדל לעשות הטוב והישר בעיני ה'.

וז"ל רבינו יונה באבות שם: "רבי אומר: איזוהי דרך ישרה וכו' 

 –בהיעשות המצוות הקב"ה מפואר בהן, והן תפארת לעושיה  –

בבני אדם, ולכן יברר לעצמו  כי תפארתו היא תפארת אמיתית

הדרך ההיא וכו'. גם צריך להתנאות במצוות: לולב נאה, טלית 

 בעניין שיפארוהו בני אדם", ע"כ. –נאה, ספר תורה נאה 

 נבל ברשות התורה!!

הרמב"ן עצמו אף מבאר זאת במקום אחר וכותב כי מצוה זו של 

, יש "ועשית הישר והטוב", הנמנית עם המצוות שבין אדם לחברו

לה מקבילה במצוות שבין אדם למקום: "קדושים תהיו, כי 

קדוש אני ה' אלהיכם" )ויקרא יט, ב(. בפירושו לפסוק הוא כותב 

 כך:

והעניין כי התורה הזהירה במאכלים האסורים, והתירה אכילת 

הבשר והיין. אם כן, ימצא בעל התאווה מקום להיות בסובאי 

ל הנבלות שלא הוזכר איסור זה יין, בזוללי בשר, וידבר כרצונו בכ

בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה. לפיכך בא הכתוב, אחרי 

שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וציווה בדבר כללי, שנהיה 

פרושים מן המותרות... וזה דרך התורה, לפרוט ולכלול בכיוצא 

בזה. כי אחרי אזהרת פרטי הדינים בכל משא ומתן שבין בני 

גנוב ולא תגזול ולא תונו ושאר האזהרות, אמר בכלל: אדם, לא ת

ועשית הישר והטוב. שיכניס בעשה היושר וההשווייה. וכל לפנים 

 משורת הדין, לרצון חבריו. )רמב"ן ויקרא יט, ב(

 -והמסר נוקב ויורד עד עמקי הנפש 

אין כל האזהרות שבתורה מבטיחות שהאדם יחיה באמת ברוח 

נבל ברשות התורה". יתכן שיהא שקוע התורה, הוא יכול להיות "

בתאווה, בדברים המותרים לו, להיות זולל וסובא במאכלות 

המותרים ולמצוא היתרים לעשוק את רעהו מבלי לעבור על 

 איסור מפורש. 

משום כך באה האזהרה, "קדושים תהיו", לאמור, שאין לעמוד 

 רק על הדין בלבד, כי אם "להיות רודף אחר כוונת התורה" או

כפי דברי חז"ל "קדש עצמך במותר לך". מי שרוצה לקיים את 

התורה בשלימות, אי אפשר לו להסתפק בשמירת הדינים 

המפורשים, כי אם עליו גם להתעמק במטרה הנשגבה הצפונה 

בדינים אלה ולהשתדל למלאות את המטרה הזאת. עליו לחשוב 

 י ה'"!!לא רק על הישר וטוב בעיניו, כי אם על "הישר והטוב בעינ

 ועשית הישר והטוב הנלמד מעשו הרשע

וביתר עומק ביאר ה"לב אליהו" בהמשך דבריו שם את גודל 

 חובת 'ועשית הישר והטוב':

אמרו חז"ל )בראשית רבה סה, טז( עה"פ )בראשית כז, טו(: 

"ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה 

', 'אשר איתה בבית' מה שחמד מנמרוד וכו –'החמודות'  -בבית" 

שבהן היה משמש את אביו! אמר רשב"ג: כל ימי הייתי משמש  –

ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשו את  –את אבא 

אביו! )וישנה גירסא אחרת: "אמר רשב"ג, לא כיבד בריה את 

אבותיו כמו אני את אבותי, ומצאתי שכיבד עשו לאביו יותר 

הייתי משמשו  –ש את אבא בשעה שהייתי משמ -ממני!"(, אני 

הייתי יוצא  –בבגדים מלוכלכים, ובשעה שהייתי יוצא לדרך 

לא  –בשעה שהיה משמש את אביו  –בבגדים נקיים. אבל עשו 

היה משמש אלא בבגדי מלכות, אמר: 'אין כבודו של אבא להיות 

משמשו אלא בבגדי מלכות!', הדא הוא דכתיב: אשר איתה 

 בבית", ע"כ.

ש מזה קל וחומר פשוט: אם לפני יצחק אבינו, ויש לנו לדרו
מפארים חז"ל את מנהגו הטוב של עשו הרשע  –שהוא בשר ודם 

בקיום מצות כיבוד אב, ששימש את אביו בבגדי מלכות, קל 
והרי התפילה  –וחומר כשאדם נכנס להתפלל בבית הכנסת 

ככהן עומד ומשמש כביכול לפני מלך  –במקום קרבן, והמתפלל 
בהקרבת הקרבן, על אחת כמה וכמה  –כים הקב"ה מלכי המל
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שיתנאה לפניו במצוה זו, וקל  -שיש בזה משום "זה אלי ואנוהו" 
 וחומר בן בנו של קל וחומר שלא יכנס בבגדים מלוכלכים!

, ב( על הפסוק )ויקרא ו, ד(: "ופשט וכמו שאמרו חז"ל )יומא כג
'בגדים  -את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן" וגו' 

פחותים מהם, דתנא דבי ר"י: 'בגדים שבישל בהן  –אחרים' 
לא ימזוג בהן כוס לרבו'". ופירש רש"י: "אחרים  –קדרה לרבו 

כגון שחוקים, או מפשתן שאינו מוצהב, ואין  –פחותים מהם 
יקרים, שהאפר מלכלכם כשנושאו חוץ למחנה, גנאי הוא  דמיהן

 למלך שיהא משמש בהן על המזבח בעבודת אכילה", ע"כ.

 עשו יישב בגן עדן???

אנו למדים  –ואגב, ממעשה כיבוד אב הגדול הלזה של עשו הרשע 
איזה בעל נפש גדולה היה, ולא לחינם אמרו חז"ל )ירושלמי 

ע לעטוף טליתו ולישב עם נדרים פ"ג, ה"ח(: "עתיד עשו הרש
הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא, והקב"ה גוררו ומוציאו משם", 

היינו הטלית של מצוה שכיבד  -ע"כ. פירוש: "לעטוף טליתו" 
במלבושי מלכות שלו את אביו כשהיה משמש לפניו, ובזה יתעטף 

בטענתו כי משום מצות כיבוד  –ויכנס לגן עדן וישב בין הצדיקים 
רגש נפלא כל כך יש לו לזכות לעולם הבא... אלא אב שעשה בה

 שהקב"ה מגררו ומוציאו משם!

 חידוש עצום!!

אותו עניין אשר בו מסר האדם ליבו ונפשו לעשות נחת רוח 
לבורא בבחינת ועשית הישר והטוב, הוא עצמו יעמוד לו באחרית 
ימיו להיות לו למליץ יושר, שהרי בזכות אותה טלית שנתעטף בה 

יכול להראות את פרצופו בגן עדן. זכות זו שימשה לו  עשיו היה
 –מעין כרטיס כניסה לשם, הגם שהקב"ה מגררו ומוציאו משם 

 שהרי סוף כל סוף עשו הרשע הוא.

 מכל מקום זכה להיכנס!

 זכה להיות כמה רגעים במחיצתם של צדיקים!!

 וכל כך למה? 

את  בזכות אותה טלית! אותו בגד אשר מסר עליו נפש לכבד בו
 אביו.

 זהו כוחה של מצוה בהידור! 

 כח של "ועשית הישר והטוב"!

כדי להבין את היחס בין עשיית הישר והטוב בהידור במצוות מול 
הערכים עליהם אנו מצווים במצוות שבין אדם לחברו ראוי 

 להביא את המעשה הבא:

 שלום בית אל מול הידור במצוות הפסח

אל ביתו של הרב הקדוש שנה אחת בערב פסח הגיע גבאי צדקה 
מאפטא בעל ה"אוהב ישראל", וביקש צדקה לקמחא דפסחא 

 עבור עניי העיר. 

הרבי לא היה בביתו באותה שעה, והרבנית, שהתרגשה עד מאד 
 מהמצוה שבאה לידה, רצתה לתת לגבאי הצדקה מתנה הגונה. 

דא עקא, שלא מצאה כסף בבית, מה תעשה? הרי לא תשיב את 
לה את מצות המצוה שנאפו זה עתה לליל הסדר פניהם ריקם! נט

 ומסרה אותם לגבאי שיעבירם לאותה משפחה נזקקת. 

כאשר עזב הגבאי את הבית חששה הרבנית שמא יקפיד עליה 
בעלה, וכיון שידעה ש"מותר לשנות מפני השלום", לקחה מצות 

 פשוטות והניחה אותם במקומם של מצות המצוה. 

אפטא את ליל הסדר על מצות באותה שנה ערך הרב הקדוש מ
פשוטות.... כמה ימים לאחר הפסח, הגיעו אל הרב הקדוש שני 

 בני זוג וביקשו להתגרש! 

"מדוע אתה רוצה לגרש את אשתך"? שאל הרב מאפטא את 
 הבעל. 

"אשה זו", השיב הבעל, "לא רצתה לבשל עבורי בכלים מיוחדים 
 בלי 'שרויה'".... 

 בנית, וזו מיהרה לבוא. ציווה הרב שיקראו לזוגתו הר

"אמרי נא לי את האמת", פנה ה"אוהב ישראל" לרעיתו, "איזה 
 מצות הונחו לפניי בליל הסדר"?... 

"מצות פשוטות", הודתה הרבנית, וסיפרה במילים קצרות את 
 אשר אירע. 

"שומע אתה"?, אמר הרבי, "אני שטרחתי ויגעתי בהידורים 
ת, לבסוף אכלתי מצות מהידורים שונים ורבים באפיית המצו

פשוטות, ועשיתי עצמי כאילו איני מרגיש ואיני יודע דבר, למען 
לא אבוא חלילה, לידי מריבה וקטטה, ואילו אתה רוצה לגרש 

 אשתך בגלל "שרויה"?!.. 

נכנסו הדברים לליבו של הבעל, הבין שטעה והשלום חזר לשרור 
 בבית.

 ללמדנו מהו "הישר והטוב"!!!!
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