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בס"ד

שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט"א
לפרשת ל ל תשס"ה
מצוות להנות ניתנו
"אשר עשה אלקי את האד ישר ,והמה ִקשו
ִח ְבֹנת רבי"
"ויאמר ה' אל אבר ,ל ל מארצ וממולדת ומבית אבי
אל האר אשר ארא" )בראשית יב ,א(ִ .צווי זה ,לעזוב את
מולדתו ואת בית אביו ולנדוד אל אר בלתי ידועה )עי' רש"י ש,
ב ד"ה אשר ארא( ,היה אחד מעשרה נסיונות שנתנסה בה
אברה אבינו )אבות דר"נ פרק ל"ג( .אבל נסיו $זה לא היה הנסיו$
הראשו $שנתנסה בו אברה .הנסיו $הראשו $היה עוד קוד,
עדי $באור כשדי ,והושל ש לכבש $האש
כשאברה היה ַ
בגלל אמונתו ביחוד הש והתנגדותו לעבודה הזרה של נמרוד
וחבריו .אברה אבינו מאמי $בה' ומוכ $להשר& על קידוש
שמו .בגמרא מובא שאברה אבינו לא רק היה מוכ $להשר& על
קידוש הש ,הוא ג ישב עשר שני בבית סהר אצל נמרוד
בגלל מלחמתו בפסילי שלו )ב"ב צא ,א( .מדוע הנסיו $הגדול
שהיה לאברה ע נמרוד לא נזכר בתורה? כנראה מפני שעל
כ לא קבל אברה ציווי מפורש מאת ה' .ה' לא אמר לאברה
לשבת בבית הסוהר של נמרוד או להפיל עצמו לכבש $האש,
כמו שאמר לו "ל ל מארצ" וכו' ,ועל כ $לא נזכר נסיו $זה
בתורה .יש להניח שבית הסהר של נמרוד לא היה "בית הבראה"
מיוחד ,אלא מקו שבו עוברי עינויי קשי ,ואע"פ כ$
אברה אבינו יושב עשר שני בבית הסהר הזה ומפיל עצמו
לכבש $האש ללא שנצטוה על כ ,כדר שקיי את כל התורה
כולה קוד שניתנה ללא שנצטוה על כ )קדושי $פב ,א( .אברה
אבינו מבי $מעצמו ,מדעתו הגדולה ,שעליו ללכת לבית סוהר
ולכבש $האש על אמונתו.
מני $ידע אברה שעליו לעשות כ ,ומני $ידע את כל התורה
כולה ללא שנצטוה עליה? אמרו חז"ל" :נעשו שתי כליותיו
כשתי ַ*די של מי והיו נובעות תורה" )ב"ר צה ,ג( .מה הפשט
בזה ,שהיו כליותיו של אברה נובעות תורה? הפשט הוא,
שרצו $התורה היה רצונו הטבעי של אברה מעצ בריאתו .כיו$
שהאד הוא צל אלקי ,והתורה ג היא חכמת אלקי ורצונו,
על כ $עד כמה שה"צל" דומה למקור ,ועד כמה שמסוגל
ה"צל" הגשמי לקלוט את חכמת האלקי ,חכמתו ורצונו של
ה"צל" ה כחכמתו ורצונו של האלקי .ועל כ ,$אברה אבינו
שהוא צל אלקי ,יכול להשיג את התורה מעצמו .מתו עצ
נשמתו ידע אברה מה טוב ומה לא טוב ,שטוב לאכול מצות
בפסח ג א הוא עצמו לא יצא ממצרי ,עד כדי כ שאפילו
תלמידו לוט שלא עתיד לצאת ממצרי לא הוא ולא זרעו ,ג
הוא אוכל מצות בפסח )עי' רש"י בראשית יט ,ג( .כי ישנ טעמי
נסתרי לאכילת מצות בפסח חו מהטע המפורש בתורה,
בגלל שלא הספיק בצק של אבותינו להחמי ,ונשמתו של
אברה מרגישה ָ,אמת הזו ,שבחמישה עשר בניס $טוב לאכול
מצה .אברה אבינו אינו זקוק למשה רבנו שיוריד לו תורה מ$
השמי כדי לדעת מה הוא רצו $ה' .התורה היא אצלו "בד",
חרוטה בנשמתו.

מדוע אצלנו זה לא "עובד" כ? מדוע אנו איננו יודעי את
התורה מעצמנו כמו אברה אבינו ושאר האבות הקדושי? הרי
ג אנו נבראנו בצל אלקי! התשובה לשאלה זו מפורשת
בפסוק" :אשר עשה אלקי את האד ישר ,והמה בקשו
ִחשבֹנות רבי" )קהלת ז ,כט( .הקב"ה ברא את האד כשהוא
ישר ,וא היה נשאר בישרותו ,היה מגיע באמת מעצמו לידיעת
התורה ,כמו אברה יצחק ויעקב .האבות הקדושי נקראו
ישרי )ע"ז כה ,א( ,כי שמרו על ישרות לאור כל חייה ללא
לקלקלה ,ועל כ $השיגו את התורה מעצמ ומתו עצמ ,בלי
צור לקבלה מ $החו .אבל שאר בני אד אינ כ .שאר בני
אד נבראי אמנ ג כ $ישרי ,אבל אחר כ ה כבר מבקשי
" ִחשבֹנות רבי" .ה אינ מחפשי בישרות מהו רצו $ה' ,אלא
מחפשי מה כדאי לי ומה נעי לי ,ולכ $ה אינ מגיעי
לאמת .מספרי ששאלו פע סוחר אחד :כמה ה שני כפול
שני? ענה הסוחר :תלוי ,א אני קונה זה שלוש ,א אני מוכר
זה חמש! ...כשעושי חשבו $בצורה כזו ,מתו כוונה מראש
להגיע לתוצאה שנוחה לי ,אי אפשר כמוב $להגיע לתוצאת
אמת.
"כי השוחד יעור עיני חכמי"
מסופר על הג"ר יהונת $אייבשי זצ"ל ,שנשאל פע ע"י גוי
אחד :הרי את ,היהודי ,מעטי ,ואנו )הנוצרי( רבי מכ.
מדוע א"כ אינכ מקבלי את אמונתנו? הרי כתוב בתורתכ
"אחרי רבי ְל ַהֹ/ת"! )שמות כג ,ב( ענה לו הג"ר יהונת $אייבשי
כ" :אחרי רבי ְל ַהֹ/ת" אינו נוגע לכא" .$אחרי רבי ְל ַהֹ/ת"
שיי רק במצב של ספק .למשל :א אבוא לעיר כלשהי
ואשאל אי מגיעי למקו מסויי .אד אחד יאמר לי ע קו
מס'  ,8וכמה אנשי אחרי יאמרו לי ע קו מס'  .10במקרה
זה אניח שהצדק א הרוב ,ואעשה כדבריה .אבל א תהיה
מחלוקת בי $אנשי מהי הכתובת שלי ,או מהו הש שלי ,בזה
לא אל אחר הרוב .אני הרי יודע היטב מהי הכתובת שלי ומה
הש שלי ,וג א מאה אנשי יאמרו לי אחרת ,לא אובה ולא
אשמע לה .כ ג בנוגע לאמונתנו .אי $כל ספק אצלנו שה'
אמת ותורתו אמת ,ושיש רק אלקי אחד ולא שלושה ,וא"כ לא
שיי כא" $אחרי רבי ְל ַהֹ/ת" ,ואי $מזה כל קושיא על כ
שאיננו מקבלי את אמונתכ.
הג"ר אלחנ $וסרמ $זצ"ל )ב'קוב מאמרי' ,מאמר על האמונה(
כותב על תירו זה של הג"ר יונת $אייבשי זצ"ל ,שהוא "אמת
וברור" .ואול בנוס& לתירו זה ,מתר הג"ר אלחנ $את
"קושייתו" של אותו גוי באופ $אחר ,ותירו זה הוא שנוגע
לע ְניָננו :א יֵשבו בית די $של שבעי ואחד איש מחכמי אומות
ִ
העול לשפוט אד אחד; שבעי דייני יאמרו שהוא זכאי
ואחד יאמר שהוא חייב הסברא נותנת שהוא אכ $זכאי ,והדיי$
האחד שחייבו טועה .ואול א ידוע שאות שבעי דייני
שזיכו את הנידו $קבלו שוחד קוד שפסקו את הדי ,$הרי
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במקרה זה ברור שאי $כל משקל לדבריה ,שהרי משוחדי
ה! )ולדעתי ג לדברי הדיי $האחד שלא קבל שוחד אי$
משקל ,כי יתכ $שהוא מרוגז שלכול נתנו שוחד ורק לו לא
נתנו ...על כל פני לדבריה של שבעי המזכי ודאי אי$
משקל( .הוא הדי ,$אמר הג"ר אלחנ ,$לגבי ה"רוב" של הגוי
בעני $האמונה .הגויי הרי משוחדי על ידי תאוות עול הזה!
"המה בקשו ִחשבֹנות רבי" ,ואיבדו את הישרות .נוח לה
להאמי $בהבליה ,שכ $אמונת ההבל שלה אינה מחייבת
אות הרבה ,מה שאי $כ $התורה שלנו מחייבת הרבה מאד .ועל
כ $אי $כל משקל ל"רוב דעות" שלה בעניני אמונה! כי מי
שעושה חשבו $של "מה נוח לי" ,לא יגיע לאמת.
אברה אבינו לא עושה חשבו $של "מה נוח לי" .אברה
אבינו עושה חשבו $ישר "מהי האמת" ,וכ ג יצחק ויעקב
שנקראו ג ה "ישרי" ,וכ ג משה רבנו .אמנ משה רבנו
קיבל כבר תורה מ $השמי ,לא היה צרי לדעת אותה מעצמו,
אבל ג הוא נקרא "עבד ה'" )דברי לד ,ה( ,כי לא עשה חשבו$
"מה כדאי לי" ,אלא מה כדאי למשלח ,לקב"ה .כל מהותו היא
להיות עבד ה' ,בלי חשבונות של "מה כדאי לי".
מדוע לא הל אברה לאר! ישראל קוד שנצטוה?
כפי שהזכרנו ,אברה אבינו קיי את כל התורה כולה קוד
שניתנה .נשאלת השאלה ,מדוע א כ $לא הל לאר ישראל
מעצמו ,בטר הצטוה על כ בהיותו ב $שבעי וחמש שנה?
הרי מעלתה של אר ישראל היתה קיימת וידועה כבר בדורות
הה .כבר אד הראשו $הקריב קרב $באר ישראל ,כפי שמביא
הרמב" )הלכ' בית הבחירה פ"ב ה"ב( ,וכ $קי $והבל הקריבו את
קרבנ באר ישראל )ש( ,ולדברי הכוזרי כל הריב שהיה
ביניה היה אודות אר ישראל מי משניה יזכה בה )כוזרי
ו 6בוני מזבח בירושלי ומקריבי ש
מאמר ב אות יד( .ג נ ַֹח ֵ
)רמב" ש( ,וג תרח אבי אברה יוצא ֵמא7ר כשדי כדי להגיע
לאר ישראל ,אלא שנעצר באמצע הדר בחר) $בראשית יא ,לא(,
הרי שמעלת אר ישראל היתה ידועה כבר בזמנו של אברה,
וא כ $מדוע לא הל אברה לאר ישראל עוד לפני שנאמר לו
ללכת לש?
חושבני שהטע לזה הוא ,כדי שלא יאמרו הבריות" :לא
קיי אבר את כבוד אביו ,שהניח 8זק $והל לו" ,כמו שמביא
רש"י )ש ,לב( ,שהיה מקו לטענה )מוטעית( כזו כלפי אברה.
אמנ לאחר שאברה נצטווה במפורש לעזוב את בית אביו
וללכת אי $מה לעשות ,צריכי לעזוב את האבא הזק $וללכת,
אבל כל עוד אי $ציווי כזה ,ישרות הנפש מורה שלא ללכת
לאר ישראל ,כדי שלא יהיה חילול הש בעול ,שבעל החסד
הגדול עזב את אביו הזק $והל לו .אדרבא ,כל עוד אי $ציווי
מפורש מאת ה' ללכת לאר ישראל ,הישרות מחייבת את
אברה להשאר ע תרח בחר .$כ אולי מותר לבאר ,מדוע
אברה לא הל מדעתו לאר ישראל.
מש,ח את שבט לויָ " :הא ֵֹמר לאביו ולאמו לא
ֵ
משה רבנו
ָדע" )דברי לג ,ט(.
ראיתיו ,ואת ֶא ָחיו לא הכיר ואת ָ,נָו לא י ָ
וחשבתי ,ששלשה שבחי אלו שייכי כבר באברה אבינו.
כשהוא עוזב את אביו והול לאר ישראל ,הוא "אומר לאביו
ולאמו לא ראיתיו" .כשהוא אומר ללוט ב $אחיו" :אנשי אחי
אנחנוִ ...ה ָ:רד נא מעלי" )בראשית יג ,ח ט( ,זהו "ואת אחיו לא

הכיר" .וכשהוא זורק ב $אחד מהבית בציווי ה' )ש כא ,ט יד(,
ואת הב $השני הול לשחוט בהר המוריה זהו "ואת ָ,נָו לא
ָדע" .השבחי שאומר משה על שבט לוי קיימי א"כ כבר אצל
יָ
אברה אבינו .אבל ,כמוב ,$כמו שבלי ציווי ה' אברה לא יל
לשחוט את יצחק על הר המוריה ,כי אז אי $זו אלא רציחה
בעלמא ח"ו ,כ ג בעני $עזיבת אביו כדי לעלות לאר ישראל,
אברה לא יל בלי ציווי ה' .יש דברי שאי אפשר לעשות
אות בלי ציווי .אלה ה הדברי שבניגוד למידה היסודית
שלו .אברה אבינו הוא איש החסד .חז"ל אומרי" :אמרה
ימי היות אברה בעול ,לא הוצרכתי אני
מידת החסד :כל ֵ
לעשות מלאכתי ,שהרי אברה עמד ש במקומי" )ספר הבהיר
אות קצ"א ,עמ' פו( .אברה אבינו הוא התגלמות מידת החסד
בעול ,וכל המעשי הנ"ל ה מעשי המנוגדי למידת החסד.
לעזוב את האב הזק $וללכת לאר ישראל ,זה בניגוד למידת
החסד .לכפות פרידה על ב $אח שהל איתו בכל הדר מחר$
לאר ישראל ,זה בניגוד למידת החסד ,שהרי בזה לוט מאבד
לא רק את הד8ד שמג $עליו ,אלא את כל מקור התורה שלו .א
היה נשאר ע אברה היה יכול להיות יותר גדול בתורה ויראת
שמי ,ועכשיו הוא הול לגור ע אנשי סדו .וכ $לשלוח את
ישמעאל מהבית ולעקוד את יצחק ,ג זה בניגוד למידת החסד.
אבל זהו כוחו של אברה אבינו ,שכאשר נצטוה על כ ,הוא
הצליח לקיי את ציווי ה' ג כשהדבר היה בניגוד למידותיו.
הנסיו $העיקרי של האד ,הוא הרי בשעה שהאד נדרש לפעול
נגד מידותיו .כשאד פועל על פי מידותיו ,אי $זה נסיו $גדול.
אבל כשאד נדרש לפעול בניגוד למידותיו ,אז הנסיו $הוא
גדול .ואברה אבינו אכ $עמד בנסיו $גדול זה כמה וכמה
פעמי.
במלחמת המלכי שנזכרת בפרשתנו נאמרַ " :ו ָ;בֹא הפליט
ויגד לאבר העברי" )בראשית יד ,יג( ,מה פירוש "אבר
העברי"? אומרי חז"ל" :כל העול כולו מעבר אחד ,והוא
מעבר אחד" )ב"ר מב ,ח( .כלומר :לא אכפת לו שכל העול עומד
אחר ועובד את
ֵמעבר אחד ועובד עבודה זרה הוא עומד מעבר ֵ
ה' .זה הפשט הפשוט במאמר חז"ל זה .אבל חשבתי לבאר ג
באופ $נוס& :מי זה "כל העול מעבר אחד"? אפשר שהכוונה
היא לאברה עצמו! "כל העול מעבר אחד" ,פירושו של דבר
שבדר כלל אברה הול במידת החסד .כל ימיו הוא עושה
חסד לכל הברואי ,וכא $הוא עובר אל העבר האחר ,אל מידת
המשפט יוצא למלחמה ,להרוג את אויבי ה' .יש לו מאבק ע
עצמו ,ע מידתו היסודית ,וא& על פי כ ,$א הוא מבי $שזהו
רצו $ה' כעת ,להלח באמרפל ולהציל את לוט ,הוא לא נרתע
לאחוריו ,ופועל באופ $הפו למידתו ,שזהו נסיו $קשה מאד
לאד ,כפי שהזכרנו .באיזה כח מצליח אברה לעמוד בנסיו$
הזה? בכח הישרות .אברה הישר איננו מחפש " ִחשבֹנות
רבי" ,מה כדאי לי ומה נוח לי .רק רצו $ה' קובע לאברה מה
לעשות ,לא רצונו שלו ,ג א מדובר במידתו ונטיית לבו
היסודית ביותר .בכח זה עומד אברה בנסיו $הגדול ,לפעול נגד
מידותיו.
מדוע לא מל אברה את עצמו קוד שנצטוה?
בדומה לשאלה מדוע לא עלה אברה אבינו לאר ישראל
מעצמו )מאחר וקיי את כל התורה כולה ללא שנצטוה( ,שאלו
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ג את השאלה ,מדוע לא מל את עצמו לפני שנצטוה על כ
בפירוש? ה"בית הלוי" תר ,מפני שמילה היא ברית ,וברית הרי
אי אפשר לכרות ללא צד שני שכורת אית את הברית .ממילא
לא היה שיי לקיי מצות מילה לפני שהקב"ה יסכי שהמילה
תהיה אות ברית בי $ה' ובי $ישראל .ואול קשה :הרי ג השבת
היא ברית .הא נֹאמר לפי זה שאברה לא שמר שבת? מקובל
לומר שאברה אבינו כ $שמר את השבת .צרי עיו $א"כ על
תירוצו של ה"בית הלוי".
אבל אמרו ג תירו אחר לשאלה זו .ה"מזרחי" )בראשית יז,
כב( מתר כ :הרי את כל המצוות אברה היה יכול לקיי בתור
"אינו מצווה ועושה" ,וא אחר כ ה' יצוֶה אותו ,יקיי אות$
פע נוספת בתור "מצווה ועושה" )שכ" $גדול המצווה ועושה
יותר ממי שאינו מצווה ועושה" ב"ק לח ,א( .אבל מילה ,א
יקיי בתור "אינו מצווה ועושה" ,לא יוכל לקיי פע נוספת
בתור "מצווה ועושה" .לכ $לא קיי מצות מילה עד שנצטוה
עליה.
ויש שתירצו כ :קיו מצוַת מילה כרו הרי בפציעת הגו&.
והרי אי $אד רשאי לחבול בעצמו )ש צא ,ב( ,ועל כ $לא היה
אברה רשאי למול את עצמו עד שנצטווה על כ מפי ה'.
כשהקב"ה מצווה ,אז כבר אי $זו פציעת הגו& אלא תיקונו,
השלמת צל האלקי של יהודי ולא חבלה .אבל כל עוד
הקב"ה לא מצווה ,אסור לאד לחבול בעצמו .לכ $לא יכול היה
אברה למול את יצמו קוד שנצטוה.
ולפי מה שדברנו ,אפשר להוסי& ולומר בזה עוד ,שמה
שאברה אבינו לא היה רשאי לחבול בעצמו ,הוא לא רק מחמת
איסור חבלה הכללי ,אלא ג מחמת שהדבר היה מנוגד למידתו
ולכל מה שחינ את העול .הרי אברה מחנ את כול לחסד,
שלא צרי להיות פצוע ,ולא צרי להיות מוכה ומעונה ,אלא
צרי להיות איש חסד ,והרי מילה היא הפ מחסד .הרי אפילו
אחרי שהקב"ה מצווה אותנו על המילה ,אומרי חז"ל*ִ " :י
י הֹרַגְ נ 7כל היו" )תהלי מד ,כג( ,זו מילה שניתנה בשמיני
ָע ֶל ָ
)גיטי $נז ,ב( ,כי מילה היא סכנה לנימול ,ולכ $א יש איזשהו
חשש חולי דוחי את המילה ,וג תינוק שהוא בריא ושל
מותר לחלל שבת בשבילו אחרי המילה .וא כ $מילה שהיא
סכנת נפשות ,ג היא מנוגדת לדרכו של אברה אבינו ,ועל כ$
רק אחרי שה' מצווה אותו עליה הוא מל את עצמו ,אבל קוד
לזה אי $מקו לעשיית פעולות המנוגדות למידת החסד ,ללא
שיש ציווי מפורש לעשות.$
לא לחפש נסיונות
כפי שאמרנו ,עיקר הנסיו $לאד הוא בדברי שה נגד
המהות שלו ונגד הטבע שלו ,והעומד בנסיונות כאלו ,שכרו
הרבה מאד .מאיד גיסא ,יש לדעת ,שאי $לאד לחפש נסיונות.
אנו מתפללי בכל יו" :ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי
עבירה ועוו $ולא לידי נסיו ."$איננו רוצי לבוא לידי נסיו .$דוד
ַ= ִני" )תהלי כו ,ב(,ִ ,קש
המל התפלל להפָ ,ְ " :ח ֵנ ִני ה' ְונ ֵ
מהקב"ה לנסות אותו )סנה' קז ,א( ,וה' ניסה אותו בבת שבע והוא
נכשל .אנו מתפללי שה' לא יביא אותנו לידי נסיו ,$שלא
נצטר לעמוד נגד הטבע שלנו ולהלח .כמוב ,$א מצוָה של
התורה מתנגשת ברצו $שלי ,אני חייב להיכנע לרצו $התורה,
ולא רק מצוה מהתורה ,אלא ג מצוה מדרבנ ,$אבל מצדנו אי$

לנו לחפש נסיונות ,וא בא עלינו נסיו ,$אנו צריכי להשתדל
להקטי $אותו עד כמה שאפשר.
הקב"ה אומר ליעקב אבינו אחרי עשרי שנה ששהה בבית
לב" :$שוב אל אר אבותי ולמולדת" )בראשית לא ,ג( .יעקב
קורא לנשיו ,האמהות הקדושות רחל ולאה ,ומספר לה על
הצווי .מה היינו מצפי מ $האמהות הקדושות לומר? 'כל
ִ
אשר ִ>בר ה' נעשה ונשמע! א הקב"ה אומר ללכת לאר
ישראל ,נקו ונל'! אבל לא זה מה שה $אומרות .ה $אומרות:
"העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו?! הלוא נכריות נחשבנו לו
כי מכרנו ,וַיאכל ג ?כ8ל את כספנו .כי כל ָהע ֶֹ6ר אשר הציל
אלקי מאבינו לנו הוא ולבנינו ,ועתה" ,לאור כל זאת" ,כל
אשר אמר אלקי אלי ע ֵ
ֲ@ה" )ש ,יד טז( .וקשה :הרי ג א
לב $הארמי היה צדיק הדור ,ומתייחס אל חתנו ובנותיו במלוא
ההגינות ,ג אז צרי היה לקיי את דבר ה' וללכת לאר
ישראל .וא כ ,$מה הצור בכל הנימוקי שאמרו רחל ולאה?
התשובה היא כדי למזער את הנסיו ,$שהנסיו $לא יהיה כל כ
גדול .אמנ ג א ה' היה מצוה לעזוב בית של צדיק וללכת
לאר ישראל ,ג אז אי $ספק שהאמהות הקדושות היו הולכות,
אבל א אפשר להקטי $את קושי הנסיו ,$להתבונ $בכ שלב$
אינו כל כ צדיק וכדאי לעזוב את ביתו וללכת לבית יצחק
אבינו ,הרי שצריכי לעשות זאת .לא לחפש שהנסיו $יהיה כמה
שיותר גדול ,אלא להפ ,לחפש שהנסיו $יהיה כמה שיותר קט.$
אותו דבר עושה אחר כ יוס& הצדיק .הוא אומר לאשת
ָדע ִא ִBי מה
פוטיפר שמנסה לשדל אותו לעברהֵ " :הֲ $אדֹ ִני לֹא י ַ
בבית ,וכל אשר יש לו נת,ְ $י ִָדי ,איננו גדול בבית הזה ממני ולא
ָח ַ@ ְ ממני מאומה ...ואי אעשה הרעה ַה ְCד ָֹלה הזאת וחטאתי
לאלקי"? )ש לט ,ח ט( "וחטאתי לאלקי" ,מסביר רש"י" :בני
נח נצטוו על העריות" .א ממילא הדבר אסור ,לש מה נחוצה
כל ההקדמה שלפני זה? הרי ג א פוטיפר היה רשע והיה מכה
את יוס& שלוש פעמי ביו ,ג אז היתה אשתו אסורה ליוס&
באיסור אשת איש ,וא"כ לש מה מארי יוס& לתאר את טוב
לבו של פוטיפר כלפיו? הסיבה היא ,כפי שהסברנו לעיל ,כדי
להקטי $את הנסיו .$לעורר את נפשו לכ ,שג ַהישר7ת של "בי$
אד לחברו" ,הכרת הטוב לפוטיפר ,ג היא צריכה למנוע אותו
מ $העבירה ,חו ממה שאשת איש אסורה עליו באיסור
דאוריתא.
לעשות את הנסיו $כמה שיותר קט ,$זהו חלק מעבודת
האד .חז"ל אמרו" :לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע
ושוחטו בפני הצדיקי ובפני הרשעי ,צדיקי נדמה לה כהר
גבוה ,ורשעי נדמה לה כחוט השערה .הללו בוכי $והללו
בוכי .$צדיקי בוכי $ואומרי :היא יכולנו לכבוש הר גבוה
כזה! ורשעי בוכי $ואומרי :היא לא יכולנו לכבוש את חוט
השערה הזה" )סוכה נב ,א( .חז"ל מדברי על העתיד לבוא ,אבל
למעשה ג בעוה"ז זה כ ,אבל להפ :בעול הזה הרשעי
עושי מ $היצר הרע הר גבוה ,טועני שאי אפשר להתגבר
עליו ,ואילו הצדיקי עושי ממנו חוט השערה ,שקל מאד
להתגבר עליו .כיצד? על ידי הקטנת הנסיו .$זוהי עבודה גדולה,
לדעת להפו את היצר הרע לחוט השערה ,שאי $קושי להתגבר
עליו.
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כיצד מקטיני את הנסיו?#
כיצד מקטיני את הנסיו ?$אפשר למשל להרהר על השכר
שנקבל עבור המצוות שנקיי .א אד יחשוב כמה הוא מפסיד
כשאינו מקי מצווה או כשעושה עבירה ,אולי ירָתע מלעבור
עבירות .אמנ המשנה אומרת" :אל תהיו כעבדי המשמשי$
את הרב על מנת לקבל פרס ,אלא הוו כעבדי המשמשי את
הרב שלא על מנת לקבל פרס" )אבות פ"א מ"ג( ,וא כ $לכאורה
אי $זה ראוי לחשוב על השכר שנקבל עבור שמירת המצוות,
אבל בעלי התוספות מסבירי שלא זהו הפשט במשנה.
התוספות כותבי )ע"ז יט ,א ד"ה על מנת( ,שהאיסור לעבוד את ה'
על מנת לקבל פרס ,הוא רק א עושה בזה כעי $תנאי כפול,
כלומר שמכוי $בלבו :א אקבל פרס מה טוב; וא לא אקבל,
הריני מתחרט על כל המצוות שאעשה .אבל א אד אינו עושה
תנאי כפול כזה ,ועל הצד שלא יקבל פרס אי $הוא מתחרט על
המעשי הטובי שעשה ,אלא שמכל מקו הוא עובד כדי
לזכות בפרס ,אי $זה בכלל "אל תהיו כעבדי המשמשי $את
הרב על מנת לקבל פרס" ]וזהו כשיטת הרמב" )הלכ' אישות פ"ו
הי"ז( ,הסובר שלשו" $על מנת" משמעו תנאי כפול[ .אדרבא,
אנו מתפללי בכל יו" :ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה
לשני ימות המשיח ולחיי העול הבא" .וכ $בברכת המזו $אנו
מבקשי" :הרחמ $הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העול
הבא" .הרי שאנו רוצי לעצמנו "עול הבא" וא& מתפללי על
כ .האמת היא שג מצד קיו רצו $ה' אנו צריכי לרצות
"עול הבא" .הרי ה' ברא אותנו כדי שנבוא לעוה"ב ,זהו
השלמת רצו $ה' בבריאה ,שנבוא לעוה"ב .וא כ $ג מצד
אהבת ה' ,ולא רק מצד אהבת עצמנו ,אנו צריכי לשאו& לזכות
לעוה"ב .אבל ג בלי זה ,ג מצד אהבת עצמנו מותר לנו
לשאו& לעוה"ב לפי דברי התוספות .אי $זו עבודת ה' על מנת
לקבל פרס ,שהיא עבודה במדרגה פחותה
אבל לא רק שאיפה לזכות לחיי עול הבא מותר שתהיה
לנו ,אלא ג להנות מ $המצוות כא $בעול הזה מותר לנו.
ה'אבני נזר' כותב )בהקדמתו ל"אגלי טל"( ,שיש סוברי "כי הלומד
ומחדש חידושי ושמח ומתענג בלימודו ,אי $זה לימוד תורה
כל כ לשמה כמו א היה לומד בפשיטות ,שאי $לו מהלימוד
שו תענוג והוא רק לש מצוה" .וכותב ה'אבני נזר' שזוהי
טעות מוחלטת" :כי זה הוא עיקר מצות
ושמח
שש
להיות
התורה,
לימוד
ומתענג בלימודו"! אמנ נכו $שג אד שלא נהנה
מהלימוד חייב ללמוד תורה ,אבל המדרגה היותר טובה היא
שאד ג נהנה מהלימוד ,נהנה למצוא תרו יפה על הרמב"
או פשט יפה בסוגיה ,ואינו לומד בעל כרחו רק מפני שכ ה'
ציוה .אנו מבקשי הרי בכל יו" :והערב נא ה' אלקינו את
דברי תורת בפינו" .הרי שאנו מתפללי שדברי התורה שנלמד
יהיו ערבי עלינו .שנהנה מהתורה ומ $הסברות שבתורה.
את דברי ה'אגלי טל' הללו אפשר הרי לקיי בלימוד ה'אגלי
טל' עצמו ...תענוג ללמוד 'אגלי טל'! ...אני אומר תמיד ,שכל
מילה של תורה שיהודי לומד הרי הוא מקיי בזה מצוַת עשה
של תלמוד תורה .וא לומד הלכות שבת ,מקיי ג מצוַת עשה
של "זכור את יו השבת לקדשו" .וא לומד בשבת הלכות
שבת ע 'אגלי טל' ,מקיי ג "עונג שבת" ...ולאו דווקא 'אגלי
טל' ,ג כל ספר אחר ,א אד לומד ונהנה מהסברה ,נהנה

מלהבי $סברה ,מלרדת לעומקה של סברה ,או אפילו נהנה
מבקיאות ,ההנאה הזאת היא כשרה .אדרבא התורה רוצה
שתהנה ממנה.
ראיה לדבר מצוַת מצה .א היו שואלי אותי אי צרי
לאכול מצה ,הייתי אומר שכדאי לפני אכילת המצה לאכול
דברי אחרי לשובע ,ורק אח"כ ,כשכבר אינו רעב ,יאכל את
שאוכל את המצה לש שמי ,מפני גזרת
ֵ
המצה .כ יהיה ניכר
ה' לאכול מצה בלילה הזה ,ולא מפני שהוא רעב .אבל חז"ל לא
תיקנו לנו לאכול מצה כ ,אלא להפ .חז"ל תקנו שלא לאכול
בערב פסח ,כדי שבליל הסדר יהיה רעב ויאכל את המצה
לתאבו .$ודאי שצרי לאכול את המצה מפני שכ ה' ִצָ7ה ,וצרי
ג לזכור שאנו אוכלי את המצה בגלל שלא הספיק בצק של
אבותינו להחמי ,אבל יחד ע זה צרי ג להנות מאכילת
המצה ,כדי שהמצוה תהיה חביבה עלינו ולא יקשה עלינו
לקיימה .השמחה צריכה אמנ להיות מ $העובדה שאנו זוכי
לעבוד את ה' באכילת המצה ,ולא מכ שהמצה משתיקה את
רעבוני ,אבל כדי שנוכל לשמוח ביתר קלות בעבודת ה' ,יש
צור שלא היו דברי שיפריעו לנו לשמחה זו .א היינו צריכי
לאכול את המצה בלי תאבו ,$היה קשה לנו לשמוח בעבודה ה'.
כ ג באכילת קדשי .התורה מצוה בעני $זה" :ואני הנה
ָה" )במדבר יח ,ח(.
ח
מְ
לָ
נתתי ל את משמרת תרומ ָֹתיְ ...
GHה )רש"י ש( .כלומר :כה $שאוכל קדשי
" ְל ָמ ְָ 6חה" ,היינו ִלגְ ד ָ
צרי לאכול אות בדר של גדולה וכבוד" ,כדר שהמלכי
אוכלי" )זבחי כח ,א( ,שיהנה מ $האכילה ,ולא שיאכל בעל
כרחו רק מפני גזרת ה'.
וכ ג לגבי שבת ודאי צריכי לשמור שבת בי $א נוח
לנו ובי $א לא נוח לנו ,יהודי עמדו בכל הדורות בנסיונות
קשי על שמירת השבת ,אבל יחד ע זה התורה אינה רוצה
שנרגיש שבשבת אנו יושבי כביכול בבית הסהר ,אסור לנסוע
באוטובוס ,אסור להדליק אור ,אסור לבשל ועוד .התורה רוצה
שנרגיש שהשבת היא עונג" ,וקראת לשבת עֹנֶג" )ישעיהו נח ,יג(,
לא בית סהר.
חז"ל אומרי" :ואהבת את ה' אלקי בכל לבב" בשני
יצרי ,ביצר הטוב וביצר הרע )ברכות נד ,א; רש"י דברי ו ,ה( .מה
ה*ונה בזה? אני מבי $היטב אי עובדי את ה' ע היצר הטוב.
ַ
אבל אי עובדי את ה' ע היצר הרע? אולי הפשט הוא כ:
עבודת ה' ביצר הרע היא הדאגה שג יצר הרע יהיה מרוצה .אני
אוכל בשבת ואני נהנה ,ואז ג יצר הרע מרוצה מזה ,וממילא
הוא כבר לא מפריע לי בשמירת המצוות .כ אני עובד את ה'
בכל לבבי ,בשני היצרי.
וכ ג בנוגע לנישואי .$נכו $שצרי לשאת אשה ,כ
הקב"ה ציוה ,אבל יחד ע זה רצו $ה' הוא שאד יהנה מאשתו.
אסור לאד לקדש אשה עד שיראנה ,כדי שיקיי בה "ואהבת
לרע כמו" )קדושי $מא ,א( ולא תהיה מגונה עליו .שלא יאמר:
"טוב ,ה' ציוה לשאת אשה ,אז אשא את האשה הראשונה
שאמצא ,מה אפשר לעשות ,כ המל גזר" .אלא אדרבא,
שיהנה מהאשה שהוא נושאְ " ,ר ֵאה חיי ע אשה אשר אהבת
כל ימי חיי הבל" )קהלת ט ,ט( ,כדי להקטי $את הנסיו $ולהרגיש
שעבודת ה' היא טובה ונעימה .אמנ צריכי להיות מוכני ג
למקרי אחרי ,צריכי להיות מוכני ג לההרג על קידוש
הש ,ר' עקיבא סרקו את בשרו במסרקות של ברזל על קידוש
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הש )ברכות סא ,ב( והוא אמר שכל ימיו צפה לעני $כזה ,לקיי
"בכל נפש אפילו נוטל את נפש" ,אבל יחד ע זה לא צרי
לחפש את המסרקות לפני הזמ ,$צרי לחפש את ההפ ,להנות
בעבודת ה' ,להשתדל לקיי את התורה בעונג ולא בעל כרחו.
אמנ מו"ר הרב דסלר זצ"ל אמר )בש הגר"י מסלנט זצ"ל(,
שהג שמצוה לאכול צ'ולנט בשבת ,אבל יש להזהר שלא
להכניס את השבת עצמה אל הצ'ולנט ולאכול אותה עמו) ...עי'

מכתב מאליהו ח"א עמ'  ,(227כלומר :לא לעשות מהטפל עיקר,
להפו את השבת מיו של קדושה ומנוחה ודבקות בה' ,ליו
של מנוחת הגו& ותענוגי גרידא ,אבל סו& סו& צרי להתענג
ג מ $הצ'ולנט בשבת ,ומתו כ זוכי ביתר קלות להתענג על
ה' ,שזוהי תכליתה של השבת" ,א תשיב ִמשבת רגל ...וקראת
לשבת ענג ...אז תתענג על ה'" )ישעיהו נח ,יג יד(.
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