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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ה"לפרשת וירא תשס

  חשיבות ההתחברות לטוב
  

  ?מה לאברה� ולהשמדת סדו�
ַהְמַכֶ�ה אני : "הוא אומר, ה משחית את סדו�"לפני שהקב

, ואברה� ָהי& יהיה לגוי גדול ועצו�! ?מאברה� אשר אני עֶֹ ה
כי ידעתיו למע( אשר יצוה את בניו ואת ,  האר)ונברכו בו כל גויי

כי ידעתיו "ָלמה ? מה הכונה כא(. )יטיז, בראשית יח(" ביתו אחריו
הוא סיבה לַג.&ת , "למע( אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו

  ?לאברה� מראש את התכנית האלקית להשמיד את סדו�
הגילוי האלקי על העומד להתרחש : אולי מותר לפרש כ/

, קשה לומר דבר כזה.  לאברה� אבינותוֵכחהמהווה , סדו�ב
שהיתה טענה כלפי , ל לכ/"אבל ישנה הרי אסמכתא בדברי חז
? מהי הטענה. )א, נדרי� לב(אברה� אבינו בעני( השמדת סדו�  

ת( : "לאחר מלחמת המלכי� ניגש מל/ סדו� אל אברה� ומבקש
מה היה על אברה� . )כא, בראשית יד(" ְוָהְרכ01 קח ל/, לי הנפש
. ל שהיה עליו לסרב לבקשתו של מל/ סדו�"אומרי� חז? לעשות

ולהכניס� תחת כנפי , היה צרי/ לעכב את אנשי סדו� אצלו
, תחת זאת הוא מחזיר את אנשי סדו� למל/ סדו�. השכינה

. וכתוצאה מכ/ מתדרדר מצב� הרוחני עד שמוכרחי� להשמיד�
הוא , שעשה היתה טובהכמוב( שכוונתו של אברה� אבינו במה 

לא לקחת ממל/ סדו� מחוט ועד שרו/ , רצה לקדש ש� שמי�
אני העשרתי את "כדי שמל/ סדו� לא יאמר , וג� לא עבדי�, נעל

, ובכל זאת. )י ש�"כג ורש, ש�(" ה העשיר אותו"ולא הקב, אברה�
היה צרי/ כנראה לחשוב מה , יחד ע� הרצו( לקדש ש� שמי�

שבמקו� ללמוד בישיבתו של אברה� , ויהיה ע� כל האנשי� הלל
לא היה צרי/ . של מל/ סדו�" ישיבה"ילכו ללמוד ב, אבינו

לעשות קידוש הש� על חשבו( עתיד� הרוחני של כל הנפשות 
  .האלה

הטענה על אברה� אבינו על הזנחת עתיד� הרוחני של , כמוב(
כעי( , היא רק בבחינה דקה מ( הדקה בפנימיות הלב, הסדומיי�
, ל"צ רבי נת( צבי פינקל זצ"הגה, ביר הסבא מסלבודקהמה שהס

ל אמרו עליו שנענש על כ/ שבפגישתו "שחז, לגבי יעקב אבינו
כדי שֵעָ ו לא , ע� עשו אחיו החביא את דינה 3ִתו בתו/ תיבה

היה יכול , דבר שא� יעקב היה מסכי� לו, יראה אותה וירצה בה
ל אמרו על "חז. ) כג,י בראשית לב"רש(לגרו� לעשו לשוב בתשובה 

הרי היא , לא בקשת להשיאה דר/ היתר, מנעת חסד מאִחי/: "כ/
לא רצית לתת את דינה לעשו שתחזיר אותו ". נישאת דר/ איסור

וכי צרי/ : וקשה. הסו5 יהיה ששכ� הכנעני יקח אותה, בתשובה
הרי כל יהודי ! ?היה יעקב אבינו להשיא את דינה לעשו הרשע

ולא רשע , תו חת( תלמיד חכ� וצדיקיודע שצרי/ לחפש לִב
, ל"הסביר הסבא מסלבודקה זצ, התשובה היא. ו"מרושע כֵעָ ו ח

, שאמנ� בפועל לא היה צרי/ יעקב להשיא את דינה לעשו הרשע
אבל בכל , צרי/ היה באמת להחביאה ממנו כדי שלא יראנה כלל

 היה צרי/: כלומר... לא היה צרי/ לסגור את התיבה חזק מדי, זאת
שאינו יכול למסור את דינה בתו לעשו ולהשיבו , לכאוב ליעקב

שאינו יכול , לא כאב לו מספיק הדבר. על ידי כ/ למוטב
  .ועל כ/ נענש, להשיא את בתו לעשו כדי להחזירו בתשובה

ג� א� . זוהי כנראה ג� הטענה על אברה� אבינו
התכוו( לקדש ש� שמי� בזה שלא השאיר את אנשי סדו� 

ואולי היה צרי/ באמת , ה צרי/ לכאוב לו הדברהי, ברשותו
ג� , שלא להחזיר� כלל למל/ סדו�, להגיע להכרעה אחרת
  ".אני העשרתי את אברה�"א� מל/ סדו� יאמר 

שהפסוק שלנו מהווה , על פי זה אפשר אולי לפרש
המַכסה אני מאברה� . "תוכחה לאברה� על העני( הזה

ידה מסויימת הרי אברה� אחראי במ! ?"אשר אני עֶֹ ה
הוא לא יכול לשבת בשקט בחברו( בלי ! להשמדת סדו�

צרי/ להודיע לו על . לדעת מה עומד לקרות לאנשי סדו�
למע( אשר יצוה את בניו ואת ", תוצאות המעשה שעשה

לוותר על קירוב , שלא יעשו כ/ פע� נוספת, "ביתו אחריו
לעשות צדקה ' אלא ְיַלמדו אות� דר/ ה, רחוקי� לאמונה

אולי מותר לפרש כ/ . כדי שלא יאבדו בזה ובבא, שפטומ
  .י לא פרש כ/"למרות שרש, על אברה�' את דברי ה

 במדרגות 
אברה� ואיוב חרדי� לחילול הש� 
  שונות

, שכאשר אברה� מתפלל על סדו�, על פי דברינו נמצא
, הוא מתפלל לא רק מפני אהבת החסד שלו לכל נברא

לא ג� מפני שמרגיש א, אפילו לרשעי� כמו אנשי סדו�
הוא מנסה להציל אות� . אחריות לגורל� של אנשי� אלו

הוא . מגזר הדי( הנורא שבא עליה� במידה מסויימת בגללו
אולי , אולי יש ש� חמישי� צדיקי�, מנסה לחפש לה� זכות

מפני שגזירה זו היא , מנסה לבטל את רוע הגזירה... עשרה
  .לפי ר�7 מדרגתו, ג� גזירה עליו

אולי יש : ה בכמה שלבי�"� מתפלל לקבאברה
וא� אי( חמישי� אולי יש , חמישי� צדיקי� בתו/ העיר

עד שמגיע לעשרה , אחר כ/ הוא יורד עוד, ארבעי� וחמשה
י מסביר שעשרה צדיקי� יצילו פחות "רש. צדיקי�

, חמישי� צדיקי� יוכלו להציל חמש ערי�. מחמישי�
קי� יוכלו להציל ועשרה צדי, ארבעי� יצילו רק ארבע ערי�

אברה� אבינו הול/ א� . )כט, י בראשית יח"רש(רק עיר אחת 
? הרי אי/ נוהגי� במסחר. לכאורה, כ( בהדרגה הפוכה
 משני� וא� ההצעה אינה מתקבלת , מציעי� לשל� מעט

והנה אברה� עושה כא( . אותה ומציעי� מחיר גבוה יותר
ת מבקש להציל את כל חמש הערי� המיועדו. את ההיפ/

ה מקבל את "וכשהקב, להפיכה בזכות חמישי� צדיקי�
אברה� מבקש להציל רק ארבע , תפלתו ומסכי� להצעה

כ מבקש להציל שלש "אח, ערי� בזכות ארבעי� צדיקי�
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ולבסו5 הוא מבקש רק על עיר אחת בזכות , ערי� בזכות שלשי�
  ?מה טיבה של ההדרגה ההפוכה הזו. עשרה צדיקי�

. בינו מתפלל כא( על קידוש הש�אברה� א: נראה לבאר כ/
שש� שמי� יתחלל ע� ימותו בסדו� הצדיקי� ע� , הוא טוע(
... ָחִלָלה ְ.ָ/ ֵמֲעשֹֹת ַ;9ָָבר ַהֶ:ה ְלָהִמית ַצ9ִיק ִע� ָר0ָע". הרשעי�
אומר ? פע� נוספת"  ָ.ְ/ָחִלָלה"למה , )כה, בראשית יח("  ָ.ְ/ָחִלָלה
א� ימותו בסדו� , כלומר. " לעול� הבאחלילה ל/ : "י"רש

שאפילו , חילול הש� יהיה כל כ/ נורא, הצדיקי� ע� הרשעי�
אלא שבשלב זה . )שפתי חכמי� ש�' עי(בעול� הבא הוא לא יתוק( 

שרק א� חמישי� צדיקי� ימותו בהפיכת , אברה� אבינו מבי(
. שלא יהיה נית( לתקנו, יהיה זה חילול הש� כל כ/ נורא, סדו�

י( שג� ארבעי� וחמישה צדיקי� שימותו בסדו� הוא עוד לא מב
תפילה צריכה הרי להיות . הוא חילול הש� במדרגה נוראה כזו

מתפללי� מתו/ , אנו קטני הלב. נובעת מעומקא דליבא, אמיתית
בנוסח קבוע שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה מה להתפלל , סידור

 וכיו( ,אבל בעצ� תפילה צריכה לנבוע מעומק הלב. בכל זמ( וזמ(
שאברה� אבינו לא מרגיש בשלב הראשו( של תפילתו שמיתת 
ארבעי� וחמישה צדיקי� בסדו� היא חילול הש� בלתי נית( 

אחרי , אלא שמיד אחר כ/. ממילא הוא לא מתפלל על כ/, לתיקו(
מעָלה אותו , שהתפלל על חילול הש� של מיתת חמשי� צדיקי�

יש בה חילול והוא מגיע למדרגה שכבר מרג, התפלה במדרגה
ואחרי שהתפלל על , הש� ג� במיתת ארבעי� וחמישה צדיקי�

עד שהגיע לבסו5 למדרגה שהרגיש , ארבעי� וחמישה עלה עוד
בה חילול הש� בלתי נית( לתיקו( ג� א� עשרה צדיקי( ימותו 

י "מהטע� שבאר רש, על פחות מעשרה לא התפלל עוד. בסדו�
ל עד שהגיע למדרגה אבל ג� על עשרה הוא לא התפל. )לב, יח(

להרגיש שג� בזה יש חילול הש� נורא שאי אפשר , גבוהה דיה
זוהי הסיבה להדרגה ההפוכה לכאורה . לתקנו אפילו בעול� הבא

אכ( היתה כא( ירידה . שנקט בה אברה� אבינו בתפלתו על סדו�
כ "ואח, בתחילה ביקש על חמש ערי� ונענה(בבקשת ההצלה 

יתה כא( עליה בבקשה על חילול אבל ה, )בקש רק על עיר אחת
  .הש� שעלול לנבוע מהשמדת סדו� על הצדיקי� אשר בקרבה

שאותה תפילה שהתפלל אברה� , )ט, ר מט"ב(ל אומרי� "חז
ָחִלָלה : "אברה� אבינו אמר). בנוסח אחר(התפלל ג� איוב , אבינו

=ַחת : "אמרואיוב , "ְ.ָ/ ֵמֲעשֹֹת ַ;9ָָבר ַהֶ:ה ְלָהִמית ַצ9ִיק ִע� ָר0ָע
ג� איוב . )כב, איוב ט(" ָ<� ְוָר0ָע ה7א ְמַכֶ.ה: ַעל ֵ;( ?ַמְרִ<י, ִהיא

ה מכלה ת� ורשע ג�  "שהקבמתאונ( על חילול הש� הנגר� מכ/ 
: ל מתבטאי� על דבריו של איוב ואומרי�"ואול� חז. יחד
תפלתו , כלומר. )ר ש�"ב(" איוב אמר פגה, אברה� אמר 7A3ִָל@"

 בבחינת ואילו של איוב , של אברה� היתה בבחינת תאנה 0ֵ3ְָלה
אולי אפשר ? בתפלתו של איוב" 7BCִDַת"מהי ַה? מה פגהל. פגה

אמנ� איוב . איוב לא התכוו( בתפלתו רק לש� שמי�: להסביר כ/
כ ודאי "וא, )ח, איוב א(" איש ת� וישר ירא אלקי� וסר מרע"הוא 

ש� שנגר� מ( היסורי� הבאי� עליו כואב לו ג� על חילול ה
אבל יחד ע� זאת מעורב בצעקתו ג� כאבו האישי , למרות צדקותו

וא� כ( אי( תפלתו נובעת מלב של� , על היסורי� שבאו עליו
, )א, ב טו"ב(איוב בימי משה היה , ל"לפי דעה אחת בחז. לגמרי

איוב התפלל , שישראל סבלו במצרי�ובכל זאת לא שמענו שבזמ( 
אז הוא מתלונ( , רק כשאיוב עצמו סובל. ילול הש� שבדברעל ח

  .שצדיק כמוהו סובל, על חילול הש� שיש בזה

לו . לעומת זאת אצל אברה� אבינו המצב הוא הפו/
רק לאנשי סדו� . אישית לא עומד לקרות שו� דבר רע

, מייצגי� את ההפ/ מכל מה שאברה� מטי5 לוה, הרשעי�
חילול הש� י כ( וא5 על פ, עומד לקרות דבר רע

במידה וישנ� (שבהשמדת סדו� על הצדיקי� שבקרבה 
ודאי . ועל כ/ הוא נושא תפלה, כואב לאברה� אבינו) כאלו

ועל כ( היא , אפוא שתפלה כזו נקיה מכל פניה אישית
ואילו איוב , "אברה� אמר 7A3ִָל@ "משולה לתאנה בשלה 

לא ועל סבל� של ישראל , שמתפלל מתו/ סבלו האישי
 הרי שהרגשת חילול הש� שבקרבו אינה בשלה התפלל 
, הוא מתפלל על חילול הש� רק כאשר ג� לו כואב. כל כ/

  ".איוב אמר פגה "ל "ולכ( אמרו עליו חז

   מידה כנגד מידה
גלות מצרי� 
ה טענה "ל מוסרי� לנו שהיתה לקב"חז, כפי שהזכרנו
 ולא ,שהחזיר את הסדומיי� למל/ סדו�, על אברה� אבינו

, נדרי� לב(ל "לפי דעה אחת בחז. הכניס� תחת כנפי השכינה

אברה� א5 נענש על מעשה זה בכ/ שנגזרה גלות על , )א
, ועבדו� ְוִע7E אָֹת�, ִ;י ֵגר יהיה זרע/ באר) לא לה�" בניו 

 כפי שמופיע מיד לאחר  )יג, בראשית טו(" ארבע מאות שנה
מיי� למל/ הסיפור על מלחמת המלכי� ומסירת הסדו

 מידה ? את אברה� דוקא בעונש זה' מדוע העניש ה. סדו�
, ט שערי טומאה"ישראל יורדי� במצרי� למ. כנגד מידה

לולא . והיו עלולי� חלילה לִהטמע ש� ולֵהאבד לנַצח
ה ושלח לנו את משה "שברגע האחרו( ִרח� עלינו הקב

מידה כנגד . ו במצרי�"היינו נטמעי� ח, רבנו ואהר( ומרי�
תראה מה יקרה לבני/ , אתה לא דאגת לאנשי סדו�: מידה

  .במצרי�
הרי גלות מצרי� באה . כ/ אולי ג� בעני( מכירת יוס5

ב , שבת י' עי(במידה מסויימת כעונש ג� על מכירת יוס5 

השבטי� הקדושי� חשבו את יוס5 . )ג"ה ה"ש� ד' ותוס
בעצת , אחר כ/. ודנו אותו למיתה כדי( רוד5, לרוד5
ומחליטי� להתפטר ממנו ,  ה� מוותרי� על הריגתו,יהודה

כדי לא לראותו ולא , ה� מוכרי� אותו למצרי�. באופ( אחר
הרי ? ומה ע� עתידו הרוחני של יוס5. לשמוע ממנו יותר

ולההפ/ ש� לעובד , ו"יוס5 עלול להטמע במצרי� ח
מה שקרה לסדומיי� אצל מל/ סדו� ! אלילי� כמו המצרי�
ו "לא לנו לדו( ח, כמוב(. ס5 במצרי�עלול לקרות ג� ליו

אבל כפי קוצר דעתנו בהבנת , את השבטי� הקדושי�
נראה לעינינו הכהות שלא , מעשיה� של ענקי עול� אלו

מצרי� הרי . מספיק אכפת לה� א� יוס5 יתקלקל במצרי�
, התורה משווה אות� זה לזה, לא הרבה יותר טובה מסדו�

. )ג, ויקרא יח(" נע(וכמעשה אר) כ... כמעשה אר) מצרי�"
האחי� הקדושי� לא לוקחי� מספיק ללב� מה שעלול 

ומכא( הדר/ קצרה לכ/ שישראל יורדי� , לקרות ליוס5
מדה כנגד , ט שערי טומאה"למצרי� וִמדרדרי� ש� למ

  .מידה
שאד� צרי/ , ג� בהלכה ישנו משקל רב לעני( זה

שאסור , יש לנו כלל בהלכה. דברי� מסוימי�" לקחת ללב"
עשות מעשי� שמעוררי� עלינו חשד שמא עברנו איזה ל
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בגד , למשל. ג� א� האמת היא שלא עברנו כל איסור, איסור
שמא יחשדו בי שכיבסתי , אסור לתלותו ְלִי073, שהתרטב בשבת

ל החשד "למה הפריע לחז. )ה"מ' א סע"ש' ח סי"ע או"שו(אותו בשבת 
? יחשדו בי לחינ�מה אכפת לי א� , א� לא עברתי כל איסור? הזה

ל חששו שמא יהיה מי שילמד ממני "שחז, בפשטות יש לומר
א� פלוני תולה בגדי� ְלִיבוש . "שמותר לכבס בגדי� בשבת

ק7ל&ת הרי מוכני� "... כנראה שמותר לכבס בגדי� בשבת, בשבת
. ל הסביר זאת באופ( אחר"א ז"אבל הגר... לקבל מכל אחד

עצ� , ני להקל לכבס בשבתשג� א� לא ילמדו ממ, א מבאר"הגר
למרות , ו"העובדה שאני מוכ( שיחשבו עלי שאני מחלל שבת ח

. זה גופא מוכיח שהשבת אינה יקרה בעיני כל כ/, שאי( זה נכו(
א5 . הוא לא רוצה שיחשדו אותו ממנו, דבר שמאד אכפת לאד�

ג� א� אי( זה , ו"אד� לא רוצה שיחשדו בו שהוא גנב או רוצח ח
, וכ( רצח,  כל אד� מבי( שגניבה היא דבר מגונהכי? למה. נכו(

ועל כ( הוא אינו רוצה שיחשדו בו שעשה חלילה אחד מ( הדברי� 
צרי/ שתהיה . כ/ צרי/ להיות ג� לגבי חילול שבת. המגוני� הללו

לאד� התנגדות פנימית לכ/ שיחשדו בו שמא הוא מחלל שבת 
זה , שבתוא� לאד� מסויי� לא אכפת א� יחשדוהו בחילול . ו"ח

  .גופא מוכיח שהשבת אינה יקרה בעיניו כל כ/

  ?ממי להתנתק ולמי להתחבר
על פי שני עדי� או על פי שלשה עדי� יקו� : "התורה אומרת

למה פרט הכתוב , א� מתקיימת העדות בשני�. )טו, דברי� יט(" דבר
שהתורה עשתה , )ב, משנה מכות ה(ל "למדו מזה חז? בשלשה

ג� ,  הוזמה כת בת שלשה עדי� בעדות(שא�, שלשה עדי� כשני�
ואינו יכול לפטור עצמו בטענה , "כאשר זמ�"השלישי נענש ב

כיו( שעדות השקר היתה מתקיימת ג� , שלא גר� כל נזק בעדותו
הרי באמת ? מדוע באמת לא פטרה אותו התורה מעונש. בלעדיו

, אדרבא. לא הוסי5 מאומה על מה שגרמו כבר הראשוני�
? כיצד. ד יכול להציל את הנידו( בעדותו השקריתהשלישי היה עו

א� בית הדי( היה מוצא סתירה כלשהי בי( עדותו של העד 
הרי כל העדות היתה , השלישי לעדות� של שני העדי� הראשוני�

חייבה אותו , א� לא קרה כ/, ובכל זאת. נפסלת והנידו( היה ניצל
סי5 למרות שלא הו, התורה בעונש כמו שני העדי� הראשוני�

מדוע א� כ( . וג� בלעדיו היה נגמר הדי( על הנידו(, כלו� בעדותו
. )ש�( לעוברי עבירה שנטפלמפני : ל"אומרי� חז? הוא נענש

אבל , אמנ� השני� הראשוני� לבד� גמרו כבר את מעשה העבירה
, סו5 סו5 כיו( שלא היה אכפת לו להתחבר לעוברי העבירה הללו

שכל שכ( שכ/ הוא , י� מכא(ל לומד"חז. הרי הוא נענש כמות�
הרי מידה טובה מרובה ממידת . הדבר לגבי נטפל לעושי מצוה

, וא� כ( כל שכ( שמי שנטפל ומתחבר לעושי מצוה, פורענות
, אמנ� המצוה היתה נעשית בלעדיו. מקבל שכר כעושי המצוה

לוט . ועל דבר זה מגיע לו שכר, אבל אד� זה יודע למי להתחבר
ומאבד בגלל זה , הוא מתחבר לאנשי סדו�. לא יודע למי להתחבר

כל זמ( שהתחבר ע� אברה� היה . את כל רכושו בהפיכת סדו�
  .משהתחבר לאנשי סדו� הפסיד את כל רכושו. עשיר

פנחס ב( יאיר הל/ פע� בדר/ '  שר)א, חולי( ז(הגמרא מביאה 
. הגיע לנהר גדול שאי אפשר היה לעבור בו. לצור/ פדיו( שבויי�

. כיו( שהול/ לדבר מצוה, חס מ( הנהר לֵהחצות בפניופנ' דרש ר
היה ש� עוד יהודי שהל/ ! הנהר אכ( שמע בקולו ונחצה בפניו

פנחס לנהר שית( ג� ליהודי זה ' אמר ר. להביא חטי� לפסח
' אמר ר. היה אית� ג� סוחר ערבי שהתלווה אליה�. לעבור

כ/ : שלא יאמר הערבי, פנחס לנהר שית( ג� לערבי לעבור
 נת( הנהר ! ?משאירי� אות� מאחור! ?ושי� לבני לוויהע

שהתחברות לעושי מצוה , רואי� א� כ(. ג� לערבי לעבור
אפשר ג� לעבור נהרות מכח ההתחברות . משתלמת מאד

גוי שאי( לו שו� קשר לפדיו( שבויי� ועוד פחות מזה . הזו
הצליח ג� , כשהתחבר לעושי מצוה, לאכילת מצות בפסח

  . הנהר באופ( ניסיהוא לעבור את
. ששכ( רע הוא גרוע מחבר רע, הראשוני� באמת כתבו

אבל . לפעמי� רואי� אותו ולפעמי� לא, כי חבר רע? למה
. אתה רואה אותו, ג� כשאינ/ מתכונ( לפגוש אותו, 0ָכ(

הוא הול/ בדיוק לקרוא את , בבוקר כשאתה הול/ לסליחות
א הול/ הו, ובערב כשאתה הול/ למנחה ומעריב, העיתו(

עצ� הראיה של שכ( כזה . לבית מרזח או למשהו אחר
אתה לא חבר , לא צרי/ לדבר איתו א5 מילה. משפיעה

לא טוב להתחבר . אבל עצ� הראיה של הרע משפיעה, שלו
  .לדבר רע

שראה פע� יהודי , ל"זצ" חפ) חיי�"מסופר על ה
את הקהל לבית " חפ) חיי�"אס5 ה. מחלל את השבת

על , בבכיות נוראות, ה� דרשה מזעזעתומסר בפני, הכנסת
יהודי לאחר זמ( ראה פע� נוספת . עני( שמירת השבת

, שוב עשה אסיפה ושוב בכה בכיות גדולות .מחלל שבת
שמרגיש בעצמו שאי( זו , אמר על עצמו אחר כ/ובכל זאת 

שמירת .  כמו בפע� הראשונהכבר אותה בכיה ואותו כאב
חר שראה חילול השבת נעשתה אצלו מעט קלה יותר לא

והוא כבר אינו מרגיש את חומרת חילול , שבת פע� נוספת
זה , כשרואי� דבר רע. השבת כמו שהרגיש בפע� הראשונה

אשר ": זה מה שאמרה התורה על עמלק. משפיע על הנפש
, שמעו עמי� ירגזו( "אחרי קריעת י� סו5 ". קר/ בדר/

מביני�  כל העמי�, )יד, שמות טו(" חיל אחז י0ְֵֹבי פלשת
. בא עמלק ומקרר את האמבטי. שאי אפשר לפגוע בישראל
ויחל0ֹ יהושע את עמלק ואת ", נכו( שעמלק קיבל את שלו

אבל האמבטי כבר אינה נראית , )יג, ש� יז(" עמו לפי חרב
אפשר לנגוע . בעיני העול� כל כ/ רותחת כמו בהתחלה

 ,כ/ מתקררי� ג� אנו. אבל אפשר לנגוע, אמנ� נכוי�. בה
  .כשאנו רואי� מעשי עבירה שנעשי� לנגד עינינו

משה רבנו . לא רק לרע, אבל הראיה פועלת ג� לטוב
לדרגות רוחניות גבוהות , עומד להכנס לעולמות עליוני�

ובכל זאת הוא רוצה , ונשגבות ששו� נברא לא השיג אות(
 את אר) לראותרק כדי , להתעכב עוד קצת בעול� הזה

זה .  אר) ישראל יש לה מעלהמפני שג� ראיית. ישראל
אחרת א� יבוא לעולמות העליוני� בלי לראות את אר) 

ואולי . או יבוא לש� לאחר שראה את אר) ישראל, ישראל
, כמו שלראות קדושה זו מעלה: מותר ללמוד מזה ג� להפ/
לא כדאי א� כ( לנסוע לחו) . כ/ לראות טומאה זה חסרו(

די5 לראות את ע.  רק בשביל לראות את חו) לאר)לאר)
  ...לא את חו) לאר), אר) ישראל

א דיבר היו� על הצור/ להתקשר "ראש הישיבה שליט
. אנו צריכי� לדעת מה ערכה של אר) ישראל. לאר) ישראל
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בשביל הגויי� . ל היא אר) טמאה"וחו', אר) ישראל היא אר) ה
אבל בשבילנו רק אר) ישראל היא מקו� , היא מספיק טובה

אבל ג� בתו/ אר) ישראל צרי/ לדעת . ל"ולא חו, מתאי�
לראות מול העיני� , להתחבר למקומות של תורה ויראת שמי�

שדוחפי� אותנו , 0ָכ( טוב וחבר טוב, תלמידי חכמי� יראי שמי�
העיקר הוא שג� האד� עצמו יהיה , וכמוב(. לתורה ויראת שמי�

  .תלמיד חכ� וירא שמי�
, בשטח התורהראוי שיחפש פרנסה , ג� מי שמחפש פרנסה

להיות דיי( או שוחט , להיות רב, להיות ראש ישיבה, מ"להיות ר
יש הרבה דברי� בשטח התורה שאפשר למצוא בה� , או מוהל
? הרי מי יהיה רב או מוהל או שוחט א� לא אנחנו. פרנסה

א� כ( נותר רק לנו . לצערנו, צ לא יעשו זאת"או מר" שינוי"
אל תעש� עטרה "משו� ואי( בזה . לעשות את הדברי� האלו

 כי א� .)ה"ד מ"אבות פ(" להתגדל בה� ולא קרדו� לחפור בה�
אלא שהוא מוכרח , המטרה העיקרית של האד� היא ללמוד תורה
הרי שאי( כא( עשיית , ג� להתפרנס ולכ( הוא עוסק בדברי� האלו

יש כא( עשיית , אלא להפ/, התורה קרדו� לחפור בה פרנסה
הכל תלוי . שזה ודאי מותר. תורההפרנסה קרדו� לחפור בה 

ומהו הטפל שמשרת את , מה העיקר אצלו, בכוונתו של האד�
  .העיקר

  מעשי האד� נשקלי� לפי כוונת הלב
שיש בו כדי ,  אמר משל יפהל"צ רבי שלו� שבדרו( זצ"הגה

להבהיר כיצד הכוונה של האד� במעשה מסויי� יכולה לשנות את 
 חנווני� שמוכרי� סחורה  לשנימשל. ערכו הרוחני מקצה לקצה

, כל מטרתו לתת לכל יהודי כל טוב, האחד. זהה באותו מחיר
שהרי ג� ביו� חול (לכבוד שבת וג� לחול , חלות ובשר ודגי�

א� רק יחלק בלא כס5 ? אלא מאי...). יהודי צרי/ לאכול משהו
לא יוכל להמשי/ לאור/ , ובלא מחיר יי( וחלב ושאר מיני מוצרי�

וג� לא , שכ( לא יהיה לו ממה לחדש את המלאי, זמ( בנתינתו
ממילא . יהיה לו ממה להתקיי� כדי שיוכל לשרת את הלקוחות

. ולקחת כס5 מ( הקוני�, "לקיחה"מוכרח חנווני זה לעסוק ג� ב
. כל מטרתו היא לקחת כס5 מ( הבריות, הסוחר השני, לעומתו

ספק , "כא( מקבלי� כס5: "ואול� א� רק יתלה על חנותו שלט
ממילא הוא מוכרח לתלות שלט . גדול א� יהיה מי שיכנס אליו

מוכרח ג� לספק סחורה ו, "מוכרי� בשר ודגי� ועופותכא( "
  .כדי שיאותו להעניק לו מכספ�, לאנשי�

נותני� סחורה , כ באותו אופ("שני החנווני� פועלי� א
אצל . ובכל זאת רב ועצו� ההבדל ביניה�, ולוקחי� עבורה כס5

" היכי תמצי"כי אינה אלא , קיחה אינה אלא נתינההאחד ג� הל
, ואצל השני ג� הנתינה אינה אלא לקיחה, שיוכל להמשי/ ולתת
. כדי לקחת מאנשי� את כספ�" היכי תמצי"כי נתינתו אינה אלא 

שהרי הוא , ה"אצל האחד מביא המסחר לדבקות בקב, ועל כ(
, חברוואילו אצל , שג� הוא רק נות( ולא לוקח, ה"מתדמה לקב

שהרי כל , ה"אינו מביא אלא לריחוק מ( הקב, אותו מסחר עצמו
הכל תלוי א� כ( בכוונת . ה"הפ/ ממידותיו של הקב, כולו לקיחה

א� העיקר הוא להיות בשטח . מה עיקר אצלו ומה טפל, האד�
מוכרחי� איכשהו . לא נורא א� עושי� מהתורה פרנסה, תורה

  .לאכול כדי להמשי/ בתורה

. )ב, פסחי� ח(" שלוחי מצוה אינ( ניזוקי( ":ל אמרו"חז
הנפקא מינה בי( . ל מאיזה פסוק לומדי� זאת"ונחלקו חז

, הא� רק בהליכת( מובטחי� שאינ( ניזוקי(, שני הלימודי�
ששאלו את , הגמרא מביאה, והנה. )ש�' עי(או ג� בחזירת( 

הא� תלמידי� הגרי� בריחוק מקו� מבית המדרש , רב
כשעדיי( חשו/ (המדרש מוקד� בבוקר רשאי� לבוא לבית 

או שצריכי� לחשוש לסכנת הדרכי� ולא לצאת , )בחו)
! עלי ועל צוארי! שיבואו: אמר רב. מבית� עד שיאיר היו�

). כיו( שהולכי� לדבר מצוה, ודאי לא ינזקו: כלומר(
הא� ג� לשוב לבית� בסו5 היו� : הוסיפו ושאלו אותו
  . איני יודענה רב על שאלה זאת ע? יוכלו בשעת החשכה

א� סבר שרק בהליכת( ? כמו איזו דעה סבר רב: וקשה
וא� סבר . היה לו לומר שלא יחזרו משחשכה, אינ( ניזוקי(

היה לומר שיכולי� לחזור , שג� בחזירת( אינ( ניזוקי(
כי [זהו דוחק , ולומר שהסתפק בי( שתי הדעות. משחשכה

שלוחי לומר שרב לא ידע מאיזה פסוק הוא לומד שקשה 
: ועל כ( נראה לעניות דעתי לבאר כ/]. מצווה אינ� ניזוקי�

, הוא רק בהליכת(" שלוחי מצוה אינ( ניזוקי("רב סבר ש
לא , אלא שהחזרה.  אי( הבטחה שלא יוזקואבל על חזרת( 

פעמי� שהחזרה עצמה נחשבת . תמיד היא רק חזרה
א� אד� חוזר הביתה מפני ? כיצד. להליכה לדבר מצוה

 זו איננה סדר נגמר ואפשר ללכת לאכול ולישו( ה ה"שב
אבל א� אד� חוזר הביתה לאכול . הליכה לדבר מצוה

בשבילו ג� החזרה , ולישו( כדי שיהיה לו כח ללמוד מחר
כעת מדבר " חוזר"הוא אינו ! היא הליכה לדבר מצוה

להכי( עצמו ללימוד של , לדבר מצוה" הול/"אלא , מצוה
עלי  "י לבוא לבית המדרש שלגב, זהו שאמר רב! מחר

בי( א� באי� , לא משנה מה תהיינה הכוונות". ועל צוארי
בכל , ללמוד לשמה ובי( א� באי� ללמוד שלא לשמה

ומובטחי� שלא ינזקו , מקרה זוהי הליכה לדבר מצוה
 זה כבר מסור ללבו של כל אבל בחזרה הביתה . בדר/

 הדבר כי בזה. על זה אי אפשר להבטיח כלו�. אחד ואחד
או , א� חוזר כדי ללמוד מחר, תלוי בלבו של כל אד�

  .שחוזר סת�
מה , שהרבה תלוי בכוונת האד�, הכלל הוא אפוא

להיות קרוב , לחפש להתחבר ללומדי תורה, המגמה שלו
אמנ� אנו רוצי� . או לא, ללומדי תורה ולמקיימי מצוות

אבל ג� באר) ישראל צרי/ , להיות בתו/ אר) ישראל
0ָכ( טוב וחבר , מות של תורה ויראת שמי�לחפש מקו

י ההתחברות הזאת להיות בעצמנו תלמידי חכמי� "וע, טוב
, לעלות מעלה מעלה בתורה ויראת שמי�, ויראי שמי�
שבמקו� התנתקות מתורה והתנתקות מאר) , ונזכה באמת

, נזכה להתחברות לתורה והתחברות לאר) ישראל, ישראל
שתהיה התחברות ,  היו�א אמר"כמו שראש הישיבה שליט

והתנתקות מכל מה שצרי/ , לכל מה שצרי/ להתחבר אליו
לעמו ולארצו ' ונזכה לראות בישועת ה, להתנתק ממנו

  !אמ(, וללומדי התורה ולכל ע� ישראל


