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 פרשת כי תשא –מבט על החיים 

 אורח בעל השאלות

 מרן החפץ חיים זצוק"ל משל את משלו הנוקב כתשובה לאנשים שהגיעו אליו מלאי תמיהות וקושיות על מצבם:
מעשה באדם שנקלע לאחת העיירות בערב שבת, והתאכסן שם בפונדק העיר שהיה בבעלותו של יהודי. בבוקר יום השבת, 

הכנסת וראה שהגבאי מחלק עליות לכהן וללוי מן הדרום, לשלישי מן המזרח, לרביעי מן המערב, לחמישי וששי הגיע לבית 
מן הצפון. ויתמה עליו ויאמר: למה קראת אלה מן הדרום? הלא ישנם נכבדים מהם בצד מזרח? ולמה העדפת את השלישי 

ל כל העליות, למה היה לו לחפש מארבע רוחות ולמה דווקא מן המזרח? הלא יכול היית לקרוא גם מן הדרום? וכן תמה ע
 לא קראם כסדר מרוח אחת?

 השיב לו פיקח אחד: 
ת אחת, וכבר רוצה אתה לדעת סדר העליות בבית הכנסת? אילו היית פה כמה שבועות זה  בָּ שמע נא יהודי יקר, באת לשַׁ

ון של החודש כיבד את הכהן והלוי של צד אחר זה, היית רואה את החלוקה של הגבאי שהיא בסדר נכון: בשבוע הראש
מזרח ועכשיו הוא מזמין אלו שבדרום, ואת השלישי שהוא קורא עכשיו מן המזרח הוא מפני שבשבת הקודמת כיבד בזו 
 העלייה את אחד הנכבדים שבצפון, וכן הדין בכל העליות, מדלג על אותם האנשים שכבר נקראו ומזמין אחרים תחתיהם.

 יננו. כן הוא ממש בעני

 אי אפשר להבין בלי לראות את כל התמונה
האדם בא לעולם הזה לרגעים אחדים, כי כמה הם ימי שנותיו? והוא רוצה לדעת תירוץ על כל הקושיות, מפני מה זה עני 
וזה עשיר, אילו היה חי עלי חלד כמה מאות שנים, אולי היה זוכה לראות את המציאות נכוחה שלפני מאה שנה היה זה 

עני, ונבחנו אז בניסיון, זה בניסיון העושר וזה בניסיון העוני, ונהפך גורלם, אבל עתה, שימי האדם  –עשיר, והעשיר  - העני
קצרים מאוד ואינו רואה את העולם וענייניו בכל היקפם, כאכסנאי העובר ממקום למקום, אין לו לחקור אחר הנהגתו של 

הכל  -"ה, וצריך להתהלך עמו בתמימות ולהאמין שכל מה שהוא עושה הקב -מנהיג הבריאה ומנהל תהלוכות חיי האדם 
 לטובה.

 "הודיעני נא את דרכך"
בפרשתנו מובא שמשה רבנו מבקש מהקב"ה: "ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן 

 יג(-בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה" )שמות לג ,יב
 "הודיעני נא את דרכך"? -בקשת משה רבנו מהקב"ה ויש להתבונן, מה פשר 

בגמרא )ברכות ז, א( מובא: אמר לפניו משה: ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו יש רשע וטוב לו 
 ויש רשע ורע לו".

יסורים קשים ואילו משה רבנו שואל את הקב"ה להודיעו פשר מציאות זאת, לפיה אנו מוצאים לפעמים שהצדיק סובל י
 הרשע חי באושר?

ביקש משה דווקא את זאת. לדעת הרמב"ן )בפירושו על  –אין זה מפליא שמכל הבקשות האפשריות שהיה יכול לבקש 
איוב(, תעלומת "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו" נוגעת בשורש האמונה וביסודות התורה כולה. הרמב"ם כותב שהיא זו 

ת בנושא השגחת ה' בעולמו. ולדעת מפרשים רבים, ספר איוב כולו נכתב כדי ללבן נושא זה שהולידה מספר שיטות כוזבו
 על כל פרטיו, ואין כאן המקום להאריך בזה.

בפירוש הכותב בעין יעקב )שם( מעיר, כי משה כלל בדבריו אף את תופעת צדיק וטוב לו וכן רשע ורע לו, כי בכך ביקש 
עדיין לא נפתרה  –ה כלשהי המספקת הסבר המניח את הדעת לסבל הצדיקים להחריף את שאלתו: גם אם נמצא סיב

עם כל זאת שקיימת סיבה לסבל.  –התעלומה כל עוד לא הוסברה גם עובדת מציאותם של צדיקים אחרים שאינם סובלים 
, לפיה חלק וכן בעניין אושר הרשעים, כל הסבר שיוצע לכך יצטרך לקפל בתוכו הסבר המניח את הדעת לתופעה ההפוכה

 מן הרשעים כן נענשים בעולם הזה.
ואכן, מוצאים אנו גם בחיי היום יום רבים מהעם אשר שואלים, מדוע אדם זה עשיר ואדם זה עני? הרי מצוי הדבר פעמים 

 רבות שעושה העני מעשים טובים כמו העשיר ולפעמים אדרבה העני הוא בדרגה גדולה משל העשיר.
ה התנא בפרקי אבות )ד, טו(: "רבי ינאי אומר אין בידינו לא משלוות הרשעים, ואף לא מייסורי אין לנו אלא ללמוד את ששנ

 הצדיקים". 

 במשנתו של חובות הלבבות –צדיק ורע לו 

 מבאר רבנו בחיי ומראה כמה פנים לעניין "צדיק ורע לו": ולגופם של דברים,
הספקה, ואומר כי הפנים אשר בעבורם ימנע מהצדיק הזדמנות ועם כל זה ראיתי לבאר בעניין הזה מה שיהיה בו מעט 

טרפו עד שיטרח עליו ויבחן בו אפשר שיהיה עוון שקדם לו התחייב להיפרע ממנו עליו כמו שכתב )משלי יא, לא( "הן צדיק 
 בארץ ישולם".

 ויש שיהיה על דרך התמורה בעולם הבא כמו שכתב )דברים ח, טז( "להיטיבך באחריתך".
 איוב. ןמענייהיה להראות סבלו והסברתו הטובה בעבודת הבורא יתברך כדי שילמדו בני אדם ממנו כמו שידעת ויש שי

, בלעדיהםויש שיהיה לרשע אנשי דורו ויבחנהו הבורא יתעלה בעוני ובריש ובחולאים להראות חסידותו ועבודתו לאלהים 
 בלם".כמו שכתב )ישעיה נג, ד( "אכן חוליינו הוא נשא ומכאובינו ס

עלי ובניו שאמר בהם הכתוב )שמואל  ןמעניילקחת הדין מאנשי דורו כמו שידעת  םלאלוקיויש שיהיה מפני שאיננו מקנא 
חשבונות שמיים נקודה מהותית ביסודי  אכן אין אנו יודעים  א ב, לו( "והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו" וגו'.

 האמונה.
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