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ואשמה הנפש  ה'בדבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל " ,בפרשתנוכתוב 

(במדבר  "אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לווהשיב את  והתודו את חטאתם אשר עשו .איהה

  וידוי.השפסוק זה הוא המקור למצוות  ,לת הלכות תשובהיתחהרמב"ם ב . כותב)ז-וה, 
   

, וידוי נוהגת בכל העבירות שבתורהההלא מצוות ש להקשות, חטא הגזל. ולכאורה יפסוקים אלו עוסקים בענין 
  חטא הגזל?קא בדוו וידויהמדוע נאמרה מצוות ן אם כואפילו אם ביטל מצוות עשה. 

  
אדם ש בשם הזוהר, מביא מה"ראשית חכמה" )156(מכתב מאליהו ח"ב עמ' הרב דסלר : כך לבאר בס"ד לינראה 

הוא כלי  שיש לאדם מבאר הרב דסלר, שכל מה. ה"הרי הוא גוזל מהקב ,שעושה עבירה או מבטל מצוה
לראות לצורך מצוה וקריאה בדברי תורה.  ם ניתנוירא וניתן לו. העיניה נבולשם כך דבר ז לעבוד את ה' יתברך,

, אדםתמש בהם לשם שמים. וכן חפצי הלהש קים חיים. וכן כל האברים ניתנוזנים ניתנו לשמוע דברי אלוהא
האדם אינו משתמש ואם למשל, כספו של עשיר ניתן לו בשביל שיתן צדקה.  כדי לעבוד בהם את ה'.ב ניתנו לו
 לעצמו ולהנאותיו, הרי הוא גוזל את הקב"ה! מש בהםעל ומשתשניתנו לו לעבוד את ה', אלא מו בכלים

, כלומר, מה (ישיעה ג, יד)ובמקרה של העשיר וכדומה, הוא גם גוזל את העני, כדכתיב "גזילת העני בבתיכם" (
  .)זל אותושנמצא בבית העשיר, הוא בעצם מיועד עבור העני, ואם מונע אותו ממנו, הרי הוא גו

  
הוידוי מצוות  ה. ולכן נכתבה"גזילה מאת הקב למעשה הוא עומק של כל חטא שאדם עושה,נמצא שיסוד ו

  היא על ידי תשובה.  " להקב"הגזילה"הדרך להשיב את ההגזל. וממילא, חטא דווקא ב

  
כל הנהנה מן העולם " (ברכות לה:)כתוב בגמרא  ם גוזל מאת ה' כשהוא עושה עבירה?יש לעיין, מה בדיוק האדאך 

מדוע רש"י לא אמר אך  .את ברכתו ". ומה הוא גוזל מה'? מפרש רש"י:ה"בגוזל להקהזה בלא ברכה כאילו 
משל לאדם שמוכר חלב, ובא אדם וגזל ממנו בקבוק  ?)כמו שכתב המהרש"א שם( שאכל ללא רשות האוכלשגוזל את 

ה"חלב" עצמו, מ איכפת לו לא  ,בעצם "חלב", או נגזל ממנו "כסף"?ה גיש שנגזל ממנומר בעל הבית האםלב. ח
הקב"ה. לשם מה ברא  כן הדבר לגבי אלא מהתכלית של החלב, שהוא הכסף שהיה יכול להרויח ממכירתו.

 גוזל את ה"ברכה"הוא  יתברך בעיני ה', ללא ברכה אדם אוכלהאדם יברך ויודה לה'! לכן כששהקב"ה אוכל? כדי 
  שבו הקב"ה חושק. שהיא התכליתעל האוכל, 

  

 לעילוי נשמת
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 ב"ר צבי
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 ו, אלא את המצווה שהיה יכול לקייםאינו גוזל את החפץ עצמש כל דבר שהאדם "גוזל" מהקב"ה,ל מזה נלמד
תורה שהיה יכול הדברי אלא את ", ה"עינייםגוזל מה' את  דברים להנאותיו, הוא לא ה בעיניורואהאדם בחפץ. 

  .גשמיותהים יולא בעינ ,תורה ה' חושקהדברי , בבאותו זמן, כי למעשה אולקר
  
הקב"ה חפץ ומתאווה לקרבתינו, ולכן נתן ! ה"מהקב עצמובעצם גוזל את  , הואאדם שחוטא, הדבר קעומל

א הו ,שהדבר שה' רוצה מכל מצוה שאנו עושים ,לנו את התורה, שהיא הדרך להתקרב אליו יתברך. נמצא
ומונע קשר זה עם ה', הוא בעצם  דבוקים ומקושרים אליו בקשר של קיימא. לכן כשאדם חוטא! שנהיה "אותנו"

לאחר , יםכיפורהביום  במעשי המצוות שאנו עושים., ולא רק ונב ה' חושק כי !גוזל את עצמו מאביו שבשמים
להשיב את  אכלומר, שתכלית הכל הי .בתפילת נעילה "למען נחדל מעושק ידינו" מסיימים ,כל הוידויים

   נתדבק בו.ו בושנ, על ידי שלהקב"ה –שזה אנחנו  –ה"גזילה" 
  

שחטא הגזל כבר נאמר  (עי' רשב"ם)כתבו המפרשים מצוות הוידוי נסמכה לחטא הגזל. אבל מדוע עד כאן למדנו 
. ומה התורה באה לת הגריגז, ולשם מה נשנית כאן בפרשתינו? אלא ללמדנו על חטא (ה, כא)בסוף פרשת ויקרא 

  ללמדנו בסמיכות מצוות הוידוי לגזילת הגר?
  

(ויקרא כה, התורה אומרת "כי גרים ותושבים אתם עמדי"  :ח"ב עמ' קמו) ,(הובא בספר טוב הפניניםושם' גת הבה'ערומפרש 

: העולם הזה טז) (אבות ד, על האדם לראות את עצמו בעולם הזה כגר בארץ נכריה. וכמו שאמרו חז"לדהיינו, . כג)
 :, ג)ויקרא רבה לד(מדרש וכדברי ה .צמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקליןעדומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן 

 היו מלווים אותו לכבודו. כל יום, שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו ,זה הלל הזקן יז) משלי יא,( "גומל נפשו איש חסד"
כל יום  ,אמרו לו האורח שבתוך ביתי.לגמול חסד עם  ,אמר להם ?להיכן אתה הולך בינו,ר ,אמרו לו תלמידיו

הנפש העלובה שלי, אורחת היא בתוך הגוף, היום היא כאן, ומחר היא לא  ,אמר להם תך?יש לך אורח בתוך בי
   כאן, ע"ש.

  
 התורה, מזהירהוהנשמה. על  אמור (שמות כא, ז)פסוק "וכי ימכור איש את בתו לאמה" המבואר בזוהר הקדוש, שו

שלא נגרע מנשמתינו את כך אנו מצווים  שלא יגרע את שארה כסותה ועונתה,כמו שבעלה של האמה מצווה 
הוא גוזל את ממצוות התורה,  נמצא שהגורעמצוות ומעשים טובים. : תורה הם, ש"שארה כסותה ועונתה"
המוסר הגדול ביותר ו . וזהגזל הגר ולכן כתוב מצוות וידוי אצל .גרה בעולם הזהנשמתו ה שהיא ,"גר"ה
העולם כל תענוגי אנו גרים בעולם הזה. וש יקהתמידית ומעמ התבוננותדהיינו  עורר את האדם לשוב בתשובה,ל

ויתאמת אצלנו מה חובתינו שיתברר  לאבינו שבשמים באמת נתחנן ונבכה. ואם נטעהאלא הבל ושוא  אינם
   ולהתדבק בו יתברך באמת!לשוב נזכה אז  – פרוזדורל ולהרגיש שהעולם הזה דומה להתענג על ה' –בעולמנו 
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