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פרשת פרה

"וַיִּנֶָּחם ה' ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר 
ר לֲַעׂשֹות לְַעּמֹו"  ִּדֶבּ

)תשובה ועולמות מקבילים(
הבורא,  אצל  כוונה  שינוי  היתכן 
היה-הוה- אצלו,  ידוע  הכל  כאשר 

להשמיד  מוכן  כבר  הקב"ה  ויהיה? 
י  לִּ ִּיָחה  הַנ ה  "וְעַָתּ ישראל  עם  את 
משה  בא  ֵּם",  וַאֲכַל בָהֶם  י  אַפִּ וְיִַחר 
מֵחֲרֹון  "ׁשּוב  אותו:  ו"מרגיע"  רבינו 
ָך", ומזכיר  ֵָּחם עַל הָָרעָה לְעַמֶּ ָך וְִהנ אַפֶּ
לו זכות אבות: "זְכֹר לְאַבְָרהָם לְיִצְָחק 
לָהֶם  עְָתּ  נְִׁשבַּ אֲֶׁשר  עֲבֶָדיָך  ּולְיְִׂשָראֵל 
זְַרעֲכֶם  אֶת  ה  אְַרבֶּ אֲלֵהֶם  ר  ַדבֵּ וְַתּ ְך  בָּ

מָיִם..." כֹוכְבֵי הַָׁשּ כְּ
"הכל  עקיבא:  רבי  ע"י  נאמר  כבר 
העולם  ובטוב  נתונה  והרשות  צפוי 
נדון והכל לפי רוב המעשה" )אבות ג', 
ט"ו(, אם הכל צפוי איך יתכן מצב בו 
ובאיזה מעשה  דעתו,  הקב"ה משנה 

זה תלוי?
"ובטוב  מסביר:  מברטנורה  ר"ע 
העולם נדון - במדת רחמים ואעפ"כ 
שהכל  לפי  זו.  במדה  שוין  הכל  אין 
במעשים  המרבה  המעשה.  רוב  לפי 
מרובים.  רחמים  לו  נותנים  טובים 
והממעיט במעשים טובים ממעטים 
לו ברחמים. פי' אחר והכל לפי רוב 
אדם  של  מעשיו  רוב  לפי  המעשה: 
אם  זכאי.  זכיות  רוב  אם  נדון.  הוא 
פירש  והרמב"ם  חייב.   - עונות  רוב 
מה  אדם  בני  מעשה  כל  צפוי.  הכל 
הכל  לעשות,  שעתיד  ומה  שעשה 
גלוי לפניו. ולא תאמר כיון שהקב"ה 
הוא  א"כ  האדם  שיעשה  מה  יודע 
או  צדיק  שיהיה  במעשיו  מוכרח 
רשע. כי הרשות נתונה בידו לעשות 
שיכריחהו  דבר  שום  ואין  ורע  טוב 
העולם  בטוב  הוא  שכן  וכיון  כלל 
נדון להפרע מן הרשעים וליתן שכר 
טוב לצדיקים. שהחוטא חטא ברצונו 
צדיק  היה  והצדיק  שיענש.  ראוי 

ברצונו וראוי שיקבל שכר".

להבין,  ניתן  הרמב"ם  דברי  פי  על 
לאדם,  הבאים  והעונש  שהשכר 
ממעשיו  ישיר  באופן  נובעים 

וכוונותיו.
"תשובה  נאמר  אחר  במקום 
בפני  כתריס  טובים  ומעשים 
אומר  י"א(.  ד',  )אבות  הפורענות" 
ומעשים  "תשובה  התוי"ט:  כל  על 
התשובה  הרמב"ם  לשון   - טובים 
אחר המעשים הרעים או ]המעשים 
וסיים  ע"כ.  הענין  בתחלת  טובים[ 
תשובה  והקדים  שמואל  במדרש 
למ"ש רז"ל ]ברכות ל"ד[ במקום שבעלי 
תשובה עומדים אין צדיקים גמורים 
בשם  עוד  וכתב  לעמוד.  יכולים 
תורה  גורס  שהרשב"ם  ז"ל  החסיד 
ומעשים טובים כי אין דבר שלא יהא 
במע"ט אשר הם המצות אם יתודה 
והתודו  על חטאו הרי כתוב בתורה 
וכן אם השיב הגזילה וכן אם ילקה. 
ונ"ל  תשובה.  יש  הנוסחאות  ובכל 
וההכנעה  החרטה  היא  התשובה  כי 
בלי  והוידוי  כי הם עיקרי התשובה. 
והתודו  וזהו  כלום.  אינה  הכנעה 
)עונותם( ]את עונם[ בלי חרטה והוא 
עד  וגו'  והבאתי  וגו'  במעלם  אומרו 
]אז[ יכנע לבבם ]הערל[ ואז ירצו את 
ע"כ.  ותהיה התשובה שלימה.  עונם 

 ועיין מה שאכתוב עוד לקמן בס"ד:
ולא  תרגום  שכן  מגן.   - כתריס 
ולא  י"ט  ב'  ]מלכים  מגן  יקדמנה 
יקדמנו בתריסין[ וי"מ מלשון תריסי 
חנויות פירושו מסגר ושני הפירושים 

בערוך".
הסברו של הרמב"ם מחדד עוד יותר 
את הדברים, שלא רק שהאדם עצמו 
מביא או מונע את הדבר הבא אליו, 
נעלמת,  לא  הפורענות  שאף  אלא 
מצד  שזה  לומר  ויש  משתנה,  אלא 

האדם ולא מצד הקב"ה.
כבר הבאנו בעלונים קודמים, שכל 
מעשיו של הקב"ה הם להטיב, כלומר, 
פורענות,  ואין  עונש  אין  רע,  אין 
את  האדם  תפיסת  ע"פ  בעצם  הכל 

המציאות.
את  במילותינו  להסביר  ננסה  אם 
דברי המשנה לפי תוי"ט, ניתן לומר 
שכאשר האדם מביע חרטה )תשובה( 
למעשים  אותם  ומטה  מעשיו,  על 
מגן  מעין  יוצר  הדבר  עצם  טובים, 
הפורענות  את  ה"עוצר"  )תריס(, 

מלהגיע אליו.
אופנים:  לשני  זאת  חלק  אפשר 
את  שינה  שהאדם  מאחר  האחד, 
באותו  אינו  הוא  ממילא  מעשיו 
מקום  באותו  שאינו  ומאחר  מקום, 

)כמו  אליו  שמכוונת  הפורענות  הרי 
חץ( כבר לא תפגע בו.

רע,  אין  שהסברנו  כפי  אם  השני, 
נחשב  שהיה  מה  ממילא  טוב,  רק 
המעשים  ע"י  הופכת  לפורענות, 
או  אחד  במקרה  לכלום  הטובים 

אפילו לטוב במקרה אחר.
המילה  בשורש  זאת  לראות  ניתן 
אפשר  אותויות  בסיכול  פורענות, 
בשורש  ואילו  כלום,  "עפר",  לקרוא 
מלשון  לפרש  אפשר  "פרע"  עצמו 
להפרע, שניתן גם להבין כדבר טוב, 

כפורע חוב.
אנו  נינווה,  ואנשי  יונה  בסיפור 
יונה  של  רצונו  חוסר  על  קוראים 
הקב"ה,  של  הוראתו  אחר  למלא 
להזהיר את אנשי נינווה, טענתו של 
ה אֵל ַחּנּון  י אַָתּ י כִּ י יַָדעְִתּ יונה היתה "כִּ
יִם וְַרב ֶחֶסד וְנִָחם עַל  וְַרחּום אֶֶרְך אַפַּ
הָָרעָה" )יונה ד', ב'(, ואכן לאחר שיונה 
מזהיר את אנשי נינווה אנו קוראים 
אֲֶׁשר  הָָרעָה  עַל  הָאֱֹלִקים  ֶָּחם  "וַיִּנ כי 

ר לַעֲׂשֹות לָהֶם וְֹלא עָָׂשה" )ג', י'(. ִּדבֶּ
במקום:  המלבי"ם  כך  על  אומר 
"וירא האלקים את מעשיהם - ר"ל 
רק  היה  נינוה  אנשי  ששבו  שתחלה 
חרטה אבל לא שבו במעשה שיתקונו 
ע"י מעשה, אבל אחר  החטא העבר 
אחרת  אלקים  ראה  המלך  פקודת 
כל מעשיהם כי שבו, ששבו במעשה 
שהשיבו את הגזל ואת העשק בפועל, 
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 - הרעה  על  האלהים  וינחם  לכן 
והגם שלא שבו רק על חטא הגזל לא 
על ע"ז, בכ"ז אחר שגז"ד נחתם על 
הגזל וזה תקנו, לא עשה את הרעה 
- ר"ל שאם היתה הרעה מוכנת לבא 
היתה  המערכה  עפ"י  בטבע  עליהם 
באה עליהם גם אז, אחר שעדין עבדו 
ע"ז והיה תחת המערכה לא ישדד ה' 
הטבע לעובדי ע"ז, אבל אחר שמצד 
הטבע לא היתה הרעה עתידה לבא 
עליהם רק ה' יעד לעשות הרע ע"י 
עונש השגחיי, וכששבו על חטא גזל 
- לא עשה, והניחם להתנהג על פי 

הטבע והמערכה".
שהפעולות  להבין  ניתן  זה  לפי 
מוכנות מצד האל, מי שמשנה אותם 

ע"י תשובה הוא האדם.
אכן בסופו של דבר היות והם שבו 
רק מענין הגזל ולא על עבודה זרה, 
בסופו של דבר, כפי שמובא במקום 
אחר, אכן הפורענות באה על נינווה.

כפי  נוסיף,  מוסגר  )במאמר 
של  שתסכולו  המפרשים,  שמביאים 
יונה נבע מזה שהוא ראה שהקב"ה, 
בעקבות  הרעה  את  מונע  כביכול 
בענין  נינווה  אנשי  של  תשובתם 
והוא  בע"ז,  אף שהמשיכו  על  הגזל, 
ישראל,  כלפי עם  בזה התרסה  ראה 
וזכו  בע"ז  ממשיכים  גויים  שהינה 
ממשיך  שהוא  בזמן  גזירה,  לביטול 
את  ורואה  ישראל,  עם  על  לכעוס 

הרעה הצפויה להם(
עצמה,  שגזירה  רואים  אנו  שוב 
אינה בטלה אלא מהותה משתנה, או 
בזמן, או במקום, או בכוונה )נהפכת 

לטוב(.
אנו  כיפור  וביום  השנה  בראש 
ּוצְדָָקה  ה  ָּ ּוְתפִל "ּוְתׁשּובָה  אומרים 
ֹרעַ  אֶת  מַעֲבִיִרין  ממון(  קול  )צום 
ונתנה  אחרי  בא  זה  דבר  ְּזֵָרה".  הַג
ממגצא,  אמנון  לר'  שמיוחס  תוקף, 
כפי שמובא בספר "אור זרוע" )הלכות 
ראש השנה סימן רע"ו(. שם מסופר על 

למלכות,  מקורב  שהיה  אמנון  ר' 
השר  ידי  על  התבקש  זמן  ולאחר 
להמיר את דתו. הוא הרבה להתחמק 
מכך, עד שפעם אחת אמר, שיתיעץ 
שלושה  לאחר  תשובה  עם  ויחזור 
ימים. הוא התייסר מאוד על שהוציא 
מפיו לשון ספק ונשאר בביתו. לאחר 
שלא חזר לשר, באו אליו והובילוהו 
לשר שביקש להענישו על שלא עמד 

להענש  ביקש  אמנון  ר'  בדיבורו. 
מפיו,  ספק  שהוציא  לשונו  בחיתוך 
בקיצוץ  להענישו  החליט  השר  אך 
את  קיבל  הוא  ורגליו.  ידיו  בהוניו 
ראש  וכשהגיע  באהבה,  היסורים 
אצל  אותו  שיושיבו  ביקש  השנה 
הוא  לקדושה  החזן  וכשהגיע  החזן 
עצר אותו וביקש לומר תפילה. זאת 
מדבר  הוא  בו  תוקף"  "נתנה  תפילת 
לטובה.  שהכל  הדין,  הצדקת  על 
טּובְָך  ַרב  "מָה  הפסוק  נאמר  עליו 
כ(.  ל"א,  )תהילים  יֵראֶיָך"  לִּ צָפַנְָתּ  אֲֶׁשר 
"מה  המלבי"ם:  שם  שמפרש  וכפי 
אשר  טובך  מאד  שרב  הגם   - רב 
הצפון  שכר  שהוא   - ליראיך  צפנת 
מאד,  רב  שהוא  בעוה"ב  לצדיקים 
אבל הלא הוא צפון נעלם ואין רואים 
אותו, אבל הטוב שפעלת לחוסים בך 
הזה  הטוב  כי  ונסתר,  צפון  אינו   -
הוא נגד בני אדם - שהוא נראה לכל, 
)ור"ל שעל מה שימצאו רעות לצדיק 
בעוה"ז יש ע"ז תשובה שעי"כ ימצא 
שכר גדול ורב טוב בעוה"ב, אבל זה 
דבר צפון ורבים מכחישים עי"כ את 
ההשגחה ממה שנראה צדיק ורע לו, 
ה'  שיעשה  הגלויה  ההשגחה  אבל 
לכל,  הנראה  דבר  הוא  בו  לחוסים 
ובזה תאלמנה שפתי שקר הדוברים 
לאמר  עתק  עולמים  חי  צדיק  על 

שאינו משגיח(".
עכשיו,  עד  שראינו  מה  על 
בהשאלה ניתן לומר ש"מעבירין את 
רוע הגזירה", מדבר על כך שהגזירה 
אינה מתבטלת, אלא שהיא מועברת, 
או מרע לטוב כפי שראינו באפשרות 
השניה בדברי התוי"ט בעמוד הקודם 
)שעבירים את רוע הגזירה לטוב(, או 
שהגזרה פשוט עוברת ואינה פוגעת 
כפי שראינו באפשרות הראשונה עם 

ה"מגן", התריס בפני הפורענות.
הרמב"ם  שהזכיר  למה  נחזור  אם 
מהגמרא )ברכות ל"ד( "במקום שבעלי 
תשובה עומדים אין צדיקים גמורים 

יכולים לעמוד".
הרב  חי"  איש  "הבן  כך  על  אומר 
 יוסף חיים בספר "בניהו בן יהוידע": 

דבעלי  מזה  למדנו  פנים  כל  "דעל 
שכר  להם  יש  דהא  גדולים  תשובה 
בשביל עונות רבים שנהפכו לזכיות, 
ואם תאמר אם כן יאמר נמי דפליגא 
מהפכת  מאהבה  תשובה  מאמר  על 
עונות לזכיות, דזה אמר דהתם אמר 

אמר  ולא  כזכיות,  הזדונות  עושה 
רק שלא  כן אלא  גם  דמקבלין שכר 
וטינוף, אך  ליכלוך  ניכר מקום  יהיה 
מכאן מוכח דיש קבלת שכר גם כן, 
תשובה  בעלי  גדולים  ודאי  כן  ועל 
להם  המגיע  השכר  רבוי  מחמת 
מכמה רבבות זדונות שנהפכו לזכיות, 
אי נמי נראה לי בס"ד דברי ר' אבהו 
במקום  הבא  עולם  על  קאי  דלא 
על  הנפשות, אלא קאי  ועונג  השכר 
עולם הזה, כי תשובה מעלייא באותו 
מקום באתו פרק באותה אשה, ואם 
עצמו  לסכן  צריך  תשובה  בעל  כן 
פרק  באותו  מקום  באותו  ולשמור 
באותה אשה כדי לשבר יצרו לעשות 

תשובה מעלייא".
בפנימיות, אכן מובא שכאשר חוטא 
נעשה בעל תשובה אמיתי, כל חטאיו 
הופכים לזכויות, ולפיכך כגודל החטא, 
כך גדול הזכות. ועוד, התיקון הוא על 
בסיס זה שמגיעים לאותו מקום של 
אשה  ובאותה  זמן,  באותו  החטא, 
של  למבנה  הכוונה  בהשאלה,  )זאת 
מקום-עולם,  כלומר  החטא(,  אותו 
ששלושת  אשה-נפש,  שנה-זמן, 
וכאשר  העולם.  תבנית  מהווים  אלה 
נמנע מהחטא, הרי הוא נעשה לבעל 
תשובה, שלכאורה מדרגתו גבוהה מזו 
של צדיק גמור, וזאת למה? לכאורה 
זה,  בנסיון  נבחן  אינו  גמור,  צדיק 
שהרי מעודו לא חטא, לפיכך מקומו 
לא השתנה,  ויותר מכך, צדיק גמור 
כזה. למקום  להגיע  רשאי  אינו  אף 

ידי  על  התשובה,  בעל  זאת  לעומת 
עש"ן  של  מסגרת  אותה  על  שחזר 
והוא  חטא,  ולא  נפש(  שנה,  )עולם, 
להגיע  כדי  זאת  לעשות  מחוייב  אף 
למדריגה של בעל תשובה, אחרת לא 
נדע אם באמת תיקן ענין זה, הרי הוא 
משנה את מקום "עמידתו". יוצא מזה 
עומדים,  תשובה  שבעלי  ש"במקום 

אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד".
על פי זה ניתן לומר כביכול, שלאחר 
שנעשה בעל תשובה, שוב אינו עומד 
לא  קודם,  בו  שהיה  מקום  באותו 
מבחינת העולם )מקום(, לא מבחינת 
השנה )זמן, או שינוי(, ולא מבחינת 

הנפש )הגוף(.
כעת  הוא  שלכאורה  לומר  אפשר 
מקביל  ביחס  שהוא  אחר  בעולם 
הוא  שכאן  אלא  בו,  שהיה  לעולם 

כבר לא חוטא.

בלשון המדע מכנים זאת "עולמות 
מקבילים", בקיצור, כוונת הדבר שכל 
זמנית  בו  מתקיימות  האפשרויות 
ובזמנים  בעולמות  מקביל  באופן 
עובר  החלקיק  כאשר  מקבילים 

בינהם בו זמנית.
בהתאמה לעניינו, כאשר אדם חוטא 
כאשר  אך  גזירה/פורענות,  עליו  יש 
הוא נעשה בעל תשובה, הוא בעצם 
הגזירה/ שם  מקביל  לעולם  עובר 

לפגוע,  יכולים  אינם  כבר  פורענות 
התריס-המגן  הוא  המקביל  העולם 
מועברת  והגזירה  הפורענות,  מפני 
)או נשארת( בעולם הקודם. לסיכום, 
דבר,  נשתנה  לא  האלוקות  מצד 
הרי  הזה,  בעולם  האדם,  מצד  אך 
לכאורה כל "העולם" השתנה. וכעת 
"החדש",  בעולם  עומד  הוא  כאשר 
גמור אינו  הוא במדריגה שגם צדיק 
המדריגה  וזאת  אליה.  להגיע  יכול 
ישראל  עם  את  מביא  רבינו  שמשה 
אליה בהפעלת זכות האבות על עם 
ישראל  במעשה  ובהמשך  ישראל, 
המקדש,  לבנין  תכשיטיהם  בפירוק 
שהוא בחינת התיקון של חטא העגל 
כמעשה של חזרה לאותו עולם, שנה 
לעולם  מעבר  החטא,  לתיקון  ונפש, 

ללא חטא, והפיכה לבעל תשובה.
שנזכה לחזור בשבובה שלימה, וכל 

עוונותינו יהפכו לזכויות, אמן.

רּוְך ה' אֱֹלֵהי יְִׂשָרֵאל ִמן  "ָבּ
וְָאַמר  ָהעֹולָם  וְַעד  ָהעֹולָם 
ַהלְלּויָה"  ָאֵמן  ָהָעם  ל  כָּ

)תהילים ק"ו, מ"ח(

שבת שלום
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נא לשמור על
קדושת העלון.

יש לדאוג שלא יזרק לפח אלא
יאסף לגניזה.

נא להמנע מקריאת העלון בשעת
 התפילה וקריאת התורה.

לקבלת העלון יש לשלוח
דואר אלקטרוני ל-

 aepropp@smile.net.il
ובעז"ה העלון הבא יגיע

ישירות לתיבה.
ניתן להוריד את העלונים הקודמים 

מהאינטרנט בכתובת הבאה:
http://www.adamsmac.com/apd


