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  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת הכותל  
  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט

  ה"לפרשת חיי שרה תשס
  ? כיצד
שלמות במידת החסד 

  
  ! ג� לבעלי ניסי�
מבח� במידת החסד 

ַוַ"ְבֵרְ� הגמלי� מחו� לעיר אל : "התורה מספרת על אליעזר
לעת ". )יא, בראשית כד(" לעת ערב לעת צאת ַה%ֲֹאבֹת, באר המי�

משמע שלא רק רבקה יצאה באותה שעה לשאוב , "צאת ַה%ֲֹאבֹת
כ� אומר ג� אליעזר . אלא הרבה ִמבנות העיר יצאו אז לשאוב, מי�

0ְבנ/ת אנשי העיר , ִהֵ.ה אנכי ִנָ-ב ַעל ֵעי+ המי�: "עצמו בתפילתו
והנה רבקה ", מיד אחר כ�, ובכל זאת. )יג, ש�(" יְֹצאֹת ִל1ְאֹב מי�

מדוע הוא ר� דווקא אל . )יזטו, ש�(" ויר� העבד לקראתה... אתיֵֹצ
! הרי הרבה בחורות היו ש� שהיה אפשר לרו� אליה+? רבקה

 לפי שראה שעלו המי� ויר� העבד לקראתה : "י"אומר רש
, ודאי צדיקה גדולה היא, מי שמתרחש לה נס כזה". לקראתה

י בשאיבת ה להקל עליה שלא תצטר� לטרוח יותר מד"שרצה הקב
אולי היא זו שמתאימה , א� כ+ כדאי לרו� אליה, המי� מ+ הבאר

  .להיות אשה ליצחק
אלא שא� ֶישנה כבר הוכחה כל כ� חותכת שרבקה היא 

מדוע הוא מבקש ? מדוע ממשי� אליעזר ובוח+ אותה, צדיקה
? ממנה להשקותו כדי לראות א� תציע לו להשקות ג� את גמליו

ה "הקב! ה עשה עמה" לכל מה שהקבהרי ניסוי זה הוא בניגוד
ואילו אליעזר מטיל , דואג לכ� שרבקה לא תצטר� לטרוח הרבה

לש� מה . להשקות לבדה את כל עשרת גמליו, עליה טרחה רבה
היה אפשר ! הרי נוכח כבר לראות שרבקה היא צדקת? נחו� הדבר

שאליעזר חשש שמא המי� עולי� לקראת רבקה לא בגלל נס , לומר
אלא מחמת מעשה כשפי� כלשהו , רוב צדקותהשנעשה לה ל
אבל . ו"וא� כ+ לא צדקת יש כא+ אלא מכשפה ח, שעשתה רבקה

שכ+ הגמרא אומרת שכל הכשפי� , למעשה אי אפשר לתר� כ�
, אי אפשר א� כ+. )ה פשר"י ש� ד"ב ורש, סז' סנה(נמסי� במי� חיי� 

יש אפוא , א� כ�. י כישו7"להעלות מי� מ+ הבאר ע, לכאורה
ולמה לו להמשי� , לאליעזר הוכחה חותכת שרבקה היא צדיקה

  ?ולנסותה
שאמנ� מה שהמי� עולי� , התירו� הפשוט לשאלה זו הוא
אבל עדיי+ אי+ מזה הוכחה , לקראת רבקה מוכיח שהיא צדיקה

יכול להיות שרבקה צדיקה בדברי� . שהיא בעלת חסד מיוחדת
מת דבר גדול שזהו בא, ובהשגחתו' מאמינה ביחוד ה, מסוימי�

היא מגיעה מדעתה , להגיע לזה בעיר שכולה עובדי עבודה זרה
, וביחודו' מכירה במציאות ה, למה שהגיע אברה� אבינו מדעתו

אולי תהיה מוכנה ג� להשר7 בכבש+ האש על אמונתה א� תדרש 
, אבל עדיי+ אי+ להוכיח מזה שרבקה היא בעלת חסד מיוחדת, לכ�

קפות פסולות ששמעה בֵבית שכ+ הרבה יותר קל לשנות הש
וכיו+ . מאשר לשנות מידות רעות שאולי קלטה ש�, גידולה

שאליעזר ֵמִבי+ שלֵבית אברה� דרושה אשה שהיא לא רק צדיקה 
לכ+ הוא ממשי� ובוח+ , באמונתה אלא ג� בעלת מידות מתוקנות

  .למרות שראה את הנס הגדול שנעשה לה, את רבקה במידת החסד

  ות יותר מאשר פג� במידותפג� בהשקפה קל לשנ
? מני+ 1ֶקל יותר לשנות השקפות פסולות מאשר מידות פסולות

לעומת היחס ,  נית+ לראות זאת מהבדל היחס של תורה אל עמלק
לגבי עמלק ְמַצ0ָה אותנו התורה ללחו� בו . אל עמו+ ומואב
� הרי "הרמב? מה יהיה הדי+ א� עמלקי התגייר. ולמחות את זכרו

הא� , מה יהיה דינו של גר כזה. ר לקבל גרי� מעמלקסובר שאפש
שאמנ� עמלק הוא נכדו של ,  התשובה היא? מותר להתחת+ איתו

וממילא מצד זה דינו , )א, ש�(וֵע8ָו הוא ֱאד/� , )יב, בראשית לו(ֵע8ָו 
דור שלישי ָיבֹא לה� "שרק , של גר עמלקי הוא כדי+ גר אדומי

 חו� מזה אי+ לכאורה איסור להתחת+ אבל, )ט, דברי� כג(" 'בקהל ה
וא� כ+ בדור שלישי יהיה מותר לגר עמלקי לבוא , ע� גר עמלקי

  .בקהל
לא נצטוונו להלח� בה� ולמחות� כמו , לעומת זה עמו+ ומואב

א� עמוני או מואבי , ואול� מצד שני, שנצטונו לגבי עמלק
, ש�(" עד עול�' ג� דור עשירי לא ָיבֹא לה� בקהל ה", מתגיירי�

מצד אחד התורה מחמירה בעמלק ? מה הסיבה להפכיות הזו. )ד
מה , ְמַצ0ָה עלינו להלח� בו ולמחותו, יותר מאשר בעמו+ ומואב

ומצד שני מחמירה בעמו+ , שלא ִצ0ְָתה עלינו לגבי עמו+ ומואב
שעמו+ ומואב אסורי� לבוא , ומואב מה שלא החמירה בעמלק

 .בוא בקהל בדור שלישיבעוד שעמלק מותר ל, בקהל עד עול�
למה לא נאמרה בו ג� , א� עמלק חמור מעמו+ ומואב, ממה נפש�

וא� עמו+ ומואב , "ג� דור עשירי לא ָיבֹא לה�"החומרה של 
  ?מדוע לא ציותה התורה למחות ג� אות�, חמורי� מעמלק

שאצל עמלק הפג� הוא אמנ� חמור , התירו� שאמרו בזה הוא
 נית+ אבל מאיד� גיסא , + ומואביותר מאשר הפג� של עמו, מאד

אצל� הפג� פח0ת , מה שאי+ כ+ עמו+ ומואב. לתקנו בקלות
.  קשה מאד לתיקו+אבל מאיד� גיסא , בחומרתו מזה של עמלק

 עמלק חושב שאפשר להלח� נגד הפג� של עמלק הוא בהשקפה 
ופלשת אדו� , כל העמי� שמעו וירגזו+", אחרי קריעת י� סו7! 'ה

ועמלק בא , וֵמהדר גאונו' שבי כנע+ נמוגו מפני פחד הומואב ויו
הוא אינו . )בשלח' + סו7 פר"רמב(" כמתגבר על הש�ממרחק 

מחליט , אלא להפ�, מתפעל מהנס הנפלא של קריעת י� סו7
ועמלק , רוצה לתת תורה לישראל' ה! 'להתגבר ולהלח� נגד ה

שעיקר , רכ� מובא בפיוט לשבת זכו(רוצה למנוע בכח את מת+ התורה 

לכ+ . )מלחמתו של עמלק בישראל היתה כדי למנוע את מת+ התורה לישראל
התחנה האחרונה , )ח, שמות יז(הוא בא להלח� בישראל ברפידי� 

כדי לנסות למנוע , )טו, במדבר לג; ב, ש� יט(של ישראל לפני הר סיני 
, שא� לא כ+', אמנ� הוא מאמי+ במציאות ה. מת+ תורה לישראל

ו א� משה יוריד שני לוחות אבני� שמצא בראש ההר מה אכפת ל
הרי א� התורה איננה מ+ ? וכתב עליה� עשר דברות מדעתו

על כרח� ? ועל מה יש להלח�, אי+ לה כל משמעות, השמי�
ולמנוע ' אלא שרצונו להתגבר נגד ה', שעמלק מאמי+ במציאות ה

  .את התכנית האלקית
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ג� הוא  .עמלק שג� הוא היה מזרע כ� היה ג� אצל המ+ 

כבר ָזֵק+ ואינו "ה "אלא שהוא סבור שהקב', מאמי+ במציאות ה
, )יג, ר ז"אסת(כפי שאומר המ+ לאחשורוש , "יכול לעשות כלו�

הוא לא יוכל להציל את . כ אפשר להתגבר עליו בקלות"וא
, יש דיי+". לית די+ ולית דיי+"אומר שהמ+ אינו . היהודי� מידינו

 בדיוק כמו שסברו אבות התגבר עליו אבל אפשר להלח� בו ול
  .אבותיו שיצאו להלח� בישראל במדבר

פג� זה של עמלק הוא פג� חמור ביותר ביסודות האמונה 
להלח� בעמלק ולמחות אותו מתחת ולכ+ התורה מצוה ', ביחוד ה
ומקבל את ההשקפה ברגע שהוא מתגייר , מאיד� גיסא. השמי�
שלישי של עמלק מותר כבר ולכ+ דור , אפשר לקבל אותו, הנכונה

  .לבוא בקהל
לא , אצל עמו+ ומואב עיקר הקלקול הוא במידות, לעומת זאת

,  הרי עמו+ ומואב.חסרה אצל� מידת הכרת הטוב. בהשקפות
 ]לוט[ אביה� ]את[שהציל , היו גמולי חסד מאברה�", צאצאי לוט

ובזכותו , )טז,  בראשית ידבמלחמת המלכי� (וִאמ� מ+ החרב והשבי 
והיו חייבי� , )כט,  ש� יטבהפיכת סדו� (מתו� ההֵפכה ' 1ְָלָח� ה

 )ה, + דברי� כג"רמב(" וה� עשו עמה� רעה, לעשות טובה ִע� ישראל
ַעל ְ<ַבר אשר לא ִקְ<מ0 אתכ� בלח� ובמי� בדר� בצאתכ� " 

דברי� (" לקלל�... ואשר שכר עלי� את בלע� ב+ בעור, ממצרי�

יה לה� ממי ללמוד פרק באהבת חסד הואי+ לומר שלא . )ש�
הרי לוט אביה� קיבל שיעור מאל7 בעני+ זה . ובהכנסת אורחי�

וא7 נהג כ� בעצמו ע� המלאכי� שהגיעו , בביתו של אברה� אבינו
אפה לה� מצות ועשה לה� משתה , הכניס� לביתו: אליו לסדו�

אבל עמו+ ומואב לא מקבלי� את המורשת של . )ג, בראשית יט(
, אשת לוט, )החורגת( ה� מקבלי� את המורשת של האמא .אברה�

ואפילו מעט מלח לא , שהיא סדומית ואינה מוכנה להכניס אורחי�
  .)כו, י ש�"רש(מוכנה לתת לה� 

הרי שאצל עמו+ ומואב המידות ה+ שמקולקלות יותר מאשר 
שהרי עובדי , אמנ� ג� ההשקפות שלה� היו פסולות. ההשקפות

בזה לא היו עמו+ ומואב שוני� משאר אבל , עבודה זרה היו
וא7 על פי כ+ לא נצטֵונו , שג� ה� היו עובדי עבודה זרה, העמי�

הסיבה א� כ+ להרחקה ". 'ג� דור לא ָיבֹא לה� בקהל ה"לגביה� 
היא הקלקול , המוחלטת שהרחיקה אות� התורה מלבוא בקהל

שאי+ לה� אפילו מעט מ+ המעט של אהבת , הנורא שלה� במידות
  .ג� לא למי שה� מחוייבי� בהכרת טובה עצומה כלפיו, חסד

שישראל לא היו זקוקי� כלל לחסדיה� של עמו+ , האמת היא
כל אות+ ארבעי� שנה שהיו ישראל במדבר היה המ+ "הרי . ומואב

וענני כבוד מקיפות , והשליו מצוי לה�, והבאר עולה, יורד לה+
?  מעמו+ ומואבכ מה רוצי�"וא "!ועמוד ענ+ נוסע לפניה�, אות�

מקדימי+ לו במאכל , הבא מ+ הדר�: אלא דר� אר� הוא"
 הטענה כלפי עמו+ ומואב איננה אפוא )ח, ויקרא רבה לד("! ובמשתה

אלא על ,  לה� לח� ומי�לספקעל כ� שלא יצאו לקראת ישראל 
שלא יצאו לקראת� בלח� ובמי� כֶמחָוה של דר� אר� והכרת 

ר מאשר חסרו+ ביסודות זהו אמנ� חסרו+ פחות חמו. טובה
א� מאיד� , "מחה תמחה"ולכ+ אי+ לגביה� ציווי של , האמונה

כי גיור מעיד .  ה� אסורי� לבוא בקהלגיסא כשה� מתגיירי� 
א� אי+ הכרח לומר שג� , אמנ� על שינוי בהשקפתו של האד�

ר ישראל "הג. במידות קשה מאד לתק+פג� . מידותיו השתנו
ס מאשר להחליש " ללמוד את כל השל אמר שיותר קל"מסלנט זצ

כל שכ+ בעמי� נכריי� , וא� ביהודי� כ�. מעט מידה אחת באד�

, כמו אצל עמו+ ומואב, וכאשר הפג� הוא עמוק במיוחד. פגומי�
שלא רק שלא הכירו טובה אלא א7 גמלו רעה לבני בניו של מי 

אי+ בו עוד תקנה "הרי שאז , שה� חייבי� לו את עצ� קיומ�
ונתחזק ִעו0ת/ עד שלא יוכל , צמו ולֵהטיב מעשהולהכשיר ע

" ואיש כמוהו איננו ראוי להתערב בע� הקודש המבור�, ִלְתק/+
עד ' ג� דור עשירי לא ָיבֹא לה� בקהל ה". )א"ספר החינו� מצוה תקס(

  ".עול�

   ג� כשהמקבל אינו זקוק לו
רצו� לעשות חסד 
 ומי� מעמו+ ישראל לא היו זקוקי� כלל ללח�, כפי שהזכרנו

למה לא יצאו , וא7 על פי כ+ ישנה טענה כלפי עמו+ ומואב, ומואב
, לקראת ישראל בלח� ובמי� כמחוה של דר� אר� והכרת טובה

ל0 היו , להראות שה� מצד� היו מוכני� לספק לח� ומי� לישראל
כי ג� כשהזולת אינו זקוק לחסד ויכול . ישראל זקוקי� לכ�

  ! צרי� שיהיה לית לו רצו+ לת, בעצמו" להסתדר"
לאחר שהתורה . תביעה כעי+ זו מצינו ג� כלפי נשיאי ישראל

, כס7,  זהבמפרטת את כל מה שהביאו בני ישראל לנדבת המשכ+ 
 הביאו את אבני ְוַהְ�ִ�ִא�: " אומרת התורהנחֹשת ושאר דברי� 

כז,  להשמות(" ואת ַה�8ֶֹB ואת השמ+... ַה%ַֹה� ואת אבני ַהAִ@?ִאי�

אמרו : "י"מבאר רש? למה. +" חסר שני י0די" ְוַהְ.8ִִא�. ")כח
 אנו ומה שמחסירי� , יתנדבו צבור מה שמתנדבי+: הנשיאי�

מה : אמרו נשיאי�... כיו+ שהשלימ0 צבור את הכל. משלימי+ אותו
ולפי ... 'ֵהביאו את אבני ַה%ַֹה� וגו? עלינו לעשות

י "רש(" סרה א ת ִמְ�ָמ�נח, שנתעצלו ִמְ�ִחָ�ה

  .)ש�
הרי כל ? מה לא היה טוב במה שעשו הנשיאי�: וצרי� להבי+

�וא� כ+ לכאורה באמת , אחד הביא למלאכת המשכ+ מה שִלB/ חפ
כ שבני "והרבה יותר יעיל א, היה מקו� לחשוש שמא יחסר משהו

ולבסו7 ישלימו הנשיאי� , ישראל יביאו תחילה כל מה שינדב לב�
" נתעצלו"ל שהנשיאי� "כ אמרו חז"מדוע א. ה שיחסראת מ

  ?איזו עצלות היתה כא+? בהבאת תרומת� למשכ+
הנהגת הנשיאי� אכ+ , שמצד היעילות הגשמית, התשובה היא

אבל מצד הרצו+ להשתת7 בתרומת המשכ+ . היתה יעילה וטובה 
הרצו+ לתת למשכ+ צרי� לנבוע לא מחמת שחסר . היה כא+ חסרו+

כמו שכול� רצו .  רוצה לתת למשכ+אניאלא כי , +משהו למשכ
ג� הנשיאי� היו צריכי� לרו� ולתת למשכ+ , להביא נדבה למשכ+

א� בסופו של דבר . ולא להמתי+ לראות מה יחסר, מה שידב� לב�
אבל , אז יתנו ג� אבני שוה�, יתברר שעדיי+ חסרי� אבני שוה�

מה "ו+ של בלי חשב, דבר ראשו+ עליה� לרו� ולתת מה שיוכלו
אז . הנשיאי� תקנו אמנ� את החסרו+ הזה בחנוכת המשכ+". חסר

אלא הזדרזו להביא קרב+ למשכ+ , לא המתינו הנשיאי� לישראל
אבל בהתחלה . )כז, י שמות לה"רש' עי( כל שאר בני ישראל לפני

, ה� רצו רק שלא יחסר למשכ+ והחליטו להשלי� מה שיחסר
  .צו+ לנתינה למשכ+ובהנהגה זו היה חסרו+ של עצ� הר

  ההבדל בי� אברה� לאיוב במידת החסד
היתה הנקודה , הרצו+ לתת ג� כשלשני לא חסר דבר, נקודה זו

שהבדילה בי+ מידת החסד של אברה� אבינו למידת החסד של 
Bַח0� לֹא : "ה ואמר לו"ל אומרי� שאיוב פנה אל הקב"חז. איוב

. נהגתי כמו אברה�. )לב, איוב לא(" ְ<ָלַתי ָלאַֹרח ֶאְפDָח, ָיִלי+ Cֵר
וכ� , אברה� פתח באהלו ארבעה פתחי� לארבע רוחות השמי�
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כל אחד היה יכול להכנס ולסעוד בביתי כמו אצל . עשיתי ג� אני

אמר ? מדוע א� כ+ לאברה� היה כל כ� טוב ולי כל כ� רע. אברה�
מי שרגיל לאכול בשר נתת לו , אצל�. אינ� כמו אברה�: ה"לו הקב

ומי שרגיל לאכול רק , מי שרגיל לאכול דגי� נתת לו דגי�, רבש
אבל . וזוהי באמת הכנסת אורחי� נאה ויפה, ירקות קיבל ירקות

ג� מי שלא היה רגיל לאכול בשר , אברה�. אברה� עשה יותר מזה
וג+ מי שלא היה רגיל לאכול דגי� נת+ לו , נת+ לו לאכול בשר

,  כשבאי� אליו שלשה ערבי�,למשל. )ז"נ פ"אבות דר(לאכול דגי� 
אלא מיד מביא לה� , הוא אינו שואל אות� מה ה� רגילי� לאכול

ג� א� . )ז, י בראשית יח"רש( לשו+ בחרדל את המאכל הטוב ביותר 
א� . לאברה� זה לא משנה, מימיה� לא שמעו על לשו+ בחרדל

זה מה , אברה� יודע שהמאכל הטוב ביותר הוא לשו+ בחרדל
, כי איוב נות+ רק מפני שחסר. ורחיו האלמוני�שהוא יגיש לא

 רוצה שהואאלא מפני , ואילו אברה� אבינו נות+ לא מפני שחסר
  .לתת

שיש בהבדל זה , ל"הרב חיי� זאב פינקל זצ, והסביר חותני
 החסד של אברה� .שבי+ אברה� אבינו לאיוב הבדל יסודי מאד

איננו אמנ� . ה בבריאת העול�"הוא מעי+ מידת חסדו של הקב
שכ+ מחשבת , בבריאת העול�' יכולי� להבי+ מה היתה מחשבת ה

כ+ גבהו , כי גבהו שמי� מאר�", היא בלתי מושגת בשבילנו' ה
 וג� עצ� ,)ט, ישעיהו נה(" ְדָרַכי מדרכיכ� 0ַמְח1ְבַֹתי ִמAְַח1ְבֵֹתיֶכ�

, ה איננו נתפס אצלנו"אצל הקב" רצו+"ו" מחשבה"המושג של 
אנו צריכי� ', � אנו רוצי� לקבל משהו מדרכי האבל בכל זאת א

ובשכל . נת+ לנו' איכשהוא לנסות ולהבי+ את הדברי� FֵBֶַכל שה
הרי , ברא את העול�' כשאנו שואלי� את עצמנו לש� מה ה, הזה

שכוונת הבורא בבריאת העול� , שהתשובה המקובלת לכ� היא
 וכיו+ שלא היה ,)יח, מיכה ז(" כי חפ� חסד הוא", היתה לעשות חסד

מלאכי� ובני אד� וחיות ה "ברא הקב, לו ע� מי לעשות חסד
ַלַחיות , לעצי� לתת גש�. כדי להיטיב ע� כול�, ועצי� וצמחי�

, והנה. ולבני אד� הראויי� לכ� לתת תורה ומצוות, לתת אוכל
שהרי לא , קוד� בריאת העול� הרי לא היה חסר כלו� לא7 אחד

, רצה להטיב' ובכל זאת ה! 'בדו יתהיה אז במציאות מאומה מל
' הרי שמידת חסדו ית. ולכ+ ברא את העול� כדי להטיב לברואי�

ובבחינה זו היתה ג� מדרגת ! היא להטיב ג� כשלא חסר שו� דבר
ולתת , לתת בשר ג� למי שלא רגיל לאכול בשר, החסד של אברה�

  .יי+ ג� למי שלא רגיל לשתות יי+
שהרי היא (ג� אליעזר את רבקה במידת חסד במדרגה כזו בוח+ 

הא� יש לה המידה הזאת של אהבת , )עומדת להכנס לבית אברה�
ורבקה אכ+ עומדת . לעשות חסד ג� למי שאינו צרי� לו, חסד

. היא מציעה מעצמה לאליעזר לשאוב מי� לכל גמליו: בנסיו+ הזה
זוהי , לשאוב מי� לעשרה גמלי� שהלכו יו� של� בלי לשתות

כל שכ+ , קלה כלל וכלל ג� לאנשי� מבוגרי�עבודה שאינה 
. )כ, י בראשית כה"רש' עי(לרבקה שהיתה ילדה קטנה בת שלש שני� 

 ותרד: "שהרי הכתוב אומר(באר המי� היתה במקו� נמו� 
וא� כ+ בכל שאיבה , )טז, ש� כד " ותעלָהַעְיָנה ותמלא כדה 

 ולטפס מש� ע� כד, ושאיבה צריכה היתה לרדת אל מקו� הבאר
כ� היתה צריכה . מלא מי� בחזרה אל מקו� עמידת הגמלי�

היתה ג� טרחה בעצ� , בנוס7 לכ�. לעשות פעמי� רבות מאד
כשבאה לשאוב מי� , בפע� הראשונה. שאיבת המי� מ+ הבאר

כשהיתה עסוקה , אבל עכשיו. המי� עלו לקראתה, לעצמה
 ותשאב, ותר� עוד אל הבאר לשאב: "נאמר, בהשקיית הגמלי�

והיא היתה צריכה , המי� לא עלו לקראתה. )כ, ש�(" גמליולכל 
למה כא+ המי� לא עולי� .  אות� מעומק הבארלשאוב
... כנראה שבשביל הנסיו+ לא עושי� לה כעת ניסי�? לקראתה

וכל אנשיו של אליעזר עומדי� מ+ , רבקה רצה ושואבת עוד ועוד
ו מדוע באמת לא נקפ. הצד ולא נוקפי� אצבע כדי לעזור לה

כדי שיוכל , ודאי קבלו הוראה מאליעזר שלא לעזור לה? אצבע
אד� רגיל היה ? מה היה עושה אד� רגיל במקרה כזה. לבחו+ אותה

אי� זה שעשרה גברי� : "א� לא מעייפות, מכעס" מתפוצ�"ודאי 
וא7 אחד לא נוק7 אצבע לעזור , חסוני� ובריאי� עומדי� ומביטי�

שבס� הכל , הילדה הזאת. אבל לא זה מה שקרה לרבקה? "לי
רצה אל הבאר שוב , הלכה להביא למשפחתה כד אחד של מי�

עד שסיימה להשקות את כל ) כנראה, כמה עשרות פעמי�(ושוב 
, להפ�. והיא אינה מתרגזת, עשרת הגמלי� של אליעזר כדי ִספוק�

מסתמא היא מצטערת על כ� שרק עשרה גמלי� יש כא+ ולא 
ר "מו.  חסד עד כלות כוחותיהכי היא אוהבת לעשות, עשרי�

שצרי� להיות , א התבטא ואמר"גדליה איזמ+ שליט' צ ר"הגה
זוהי אכ+ אהבת . על חסד כדי לעשות מה שעשתה רבקה" משוגע"

הרי היתה יכולה לבקש מאנשיו של ". שגעו+"חסד הגובלת ב
! שלה�שהיו סו7 סו7 הגמלי� , אליעזר לעזור בהשקיית הגמלי�

היא בעצמה שואבת לכל . ת עזרה מאישאבל היא אינה מבקש
. שרבקה אכ+ ראויה לבית אברה�, בזה מתברר. עד הסו7, הגמלי�

אלא ג� שלמות המידות באופ+ , לא רק צדקות באמונה יש כא+
אהבת חסד במדרגה נשגבה . נדיר � לעשות חסד בשמחה ובחפ

כי היה יכול לסתדר בכוחות , לב ג� ע� מי שאינו זקוק לו כלל
  .עצמו

  ברגש ובמעשה, במחשבה' להתדבק בה
ויקח האיש "? מה עושה אליעזר לאחר שרבקה עמדה בנסיו+

" ושני צמידי� על ידיה עשרה זהב משקל�, נז� זהב בקע משקלו
. כ תשלו� עבור מעשה החסד שעשתה"רבקה מקבלת א. )כג, ש�(

הא� נאה לבעלת חסד ? מדוע אי+ רבקה מסרבת לקבל תשלו�
? הסכי� לקבל תשלו� עבור החסד שעשתהל, במדרגה רמה כזו

 התשובה לכ� ? הא� אי+ זה פוג� במעלת המעשה שעשתה
שלא לש� תשלו� , ל"י מביא מחז"רש. י"מובאת בפירושו של רש

אלא למטרה , מעניק אליעזר לרבקה את כל התכשיטי� הללו
 רמז לשקלי " ויקח האיש נז� זהב בקע משקלו. "אחרת לגמרי

ושני צמידי� על ידיה עשרה זהב . "ולתבקע לגולג, ישראל
.  רמז לשני לוחות מצומדות שעשר דברות בתוכ�" משקל�
, את נבחרת להיות אשתו של יצחק: אליעזר רומז לרבקה, כלומר

להקי� עמו את ע� ישראל שית+ מחצית השקל למקדש ושיקבל 
נתינת התכשיטי� היתה א� ! שני לוחות מצומדות ועשרת הדברות

, ולא תשלו� עבור טרחת שאיבת המי�, מעות רוחניתכ+ בעלת מש
  .ועל כ+ מסכימה רבקה לקבל אות�

על "כי ? למה רמז אליעזר לרבקה דווקא על הדברי� האלה
על התורה ועל העבודה ועל גמילות , שלשה דברי� העול� עומד

מידת גמילות : אומר לה אפוא אליעזר. )ב"א מ"אבות פ(" חסדי�
אבל יש צור� בשני דברי� . שראינו זה עתהכפי , חסדי� כבר יש ל�

,  שני צמידי� כנגד שני הלוחותתורה .  תורה ועבודהנוספי� 
 נז� זהב בקע ועבודה . עשרה זהב משקל� כנגד עשרת הדברות

  .כנגד שקלי ישראל שמה� נקני� קרבנות הציבור, משקלו
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למה באמת אומרת המשנה שעל שלשה דברי� אלה העול� 

ומה מיוחד , ג מצוות יש בתורה וכול+ חשובות"יהרי תר? עומד
, כמדומני? בתורה עבודה וגמילות חסדי� יותר משאר המצוות

ה עד כמה שבשר וד� "מפני ששלמות האד� היא להיות דבוק בקב
ודבקות זו היא בשלשה דברי� . ה"יכול להיות דבוק בקב

. ברגש ובכלי המעשה, במחשבה: המרכיבי� את כוחות האד�
שת אלו מכווני� שלשת הדברי� שהמשנה הזכירה כנגד של 

ה במחשבה היא על "הדבקות בקב. עבודה וגמילות חסדי�, תורה
דברנו קוד� על כ� שאיננו יכולי� להשיג את מחשבת . ידי התורה

בחסדו הוריד לנו ניצו� מהחכמה שלו וזוהי ' ה, אבל בכל זאת', ה
כלשהי במחשבת ועל ידי לימודה יש לנו בכל זאת תפיסה , התורה

לומד חומש לפי ' ילד קט+ בכתה א. כל אחד לפו� דרגא דיליה', ה
, ל לפי הבנת�"וחז, עקיבא אייגר לומד לפי הבנתו שלו' ר, הבנתו

ומשה רבנו כבר אלפי שני� בג+ עד+ ולומד ש� תורה לפי המדרגות 
וא7 על פי כ+ לא הגיע וג� לא יגיע לעול� לידיעת , העליונות ש�

. )כג, איוב כח(" אלקי� הבי+ דרכה"כי רק , לית שלמותההתורה בתכ
אבל כל . אי+ מי שמסוגל לתפוס את התורה בשלמותה, חו� ממנו

האי+ ' אחד לפי דרגתו משיג בה בכל זאת משהו ממחשבת ה
  .סופית

. כדאי להזכיר את דברי אונקלוס בפרשת האזינו, בעני+ זה
ומרג� , )ו, דברי� לב(" ַע� ָנָבל: "משה רבינו מכנה ש� את ישראל

). ַע� שקבלו את התורה" (ַעAָא דקבילו אוריתא "ש� אונקלוס 
" ַע� ָנָבל"אי� אפשר לפרש שע� ישראל נתכנה ? מה פירוש הדבר

היה צרי� לכנות אות� " ע� צדיק"הלא ? מפני שקבלו את התורה
שדברי אונקלוס הללו , א"מבאר הגר"! ע� נבל"ולא , משו� זה

ר "ב("  תורהנובלות חכמה של מעלה : "ברי המדרשמיוסדי� על ד

, משל לאיל+ גבוה? "נובלות חכמה של מעלה"מה פירוש . )יז, מד
אלו פירות אפשר בכל . שלרוב גובהו אי אפשר ללקט את פירותיו

אות� נית+ ללקט , הפירות הנושרי� שנופלי� למטה? זאת ללקט
 ניתנת להשגת בלתי, היא גבוהה. כ� ג� החכמה האלֹקית. ולאכול

אי+ מי שמסוגל , חו� ממנו". אלקי� הבי+ דרכה"רק . בשר וד�
הוריד לנו לאר� ? ה"מה עשה הקב. לתפוס אותה בשלמותה

, מחכמתו בדמות התורה כפי שאנו מכירי� אותה" נובלות"
כדי , וכ+ התורה שבעל פה, "לעיני כל ישראל"עד " בראשית"מ

" ַע� ָנָבל"זהו . יתשתהיה לנו איזושהי השגה במחשבה האלֹק 
 מחכמה של מעלה נובלותשקבלו , "עמא דקבילו אוריתא"
בנובלות אלו יש כבר . )ע"א לביאורו על השו"הובא בהקדמת נכד הגר(

ה "וזוהי הדר� להתדבק בקב, לשכל האד� איזושהי תפיסה
  .'ממחשבת ה" נובלות" שהיא י לימוד התורה"ע, במחשבה

כשאד� מקריב . ת הקרבנותי עבוד"והדבקות הרגשית היא ע
קרב+ הוא צרי� לדמות לעצמו שבעצ� הוא היה רוצה להשחט על 

ה אמר לאברה� אבינו שהוא אינו רוצה "אלא היות והקב, המזבח
לכ+ במקו� זה הוא צרי� להקריב בהמה או עו7 או , קרב+ כזה

אבל בעצ� הקרב+ מבטא את המסירות שלו , מנחה במקומו
והיו� שאי+ לנו . ה" להיות מסור לקבעד כמה הוא רוצה, ה"לקב

בתפילה אנו צריכי� . התפילה היא במקו� הקרבנות, קרבנות
, מדברי� אליו כמו ב+ אל אביו', להרגיש שאנו עומדי� לפני ה

כנסת ישראל היא כביכול בת זוגו של , וכמו אשה אל בעלה
להרגיש שאנו מדברי� , מדברי� אליו מתו� קורבה גדולה, ה"הקב

  .ה ברגש"זוהי הדבקות בקב, ה" פני� כביכול ע� הקבפני� אל

, כפי שהזכרנו. ה במעשה"וגמילות חסדי� זו הדבקות בקב
בבריאת העול� ובכל מה שהוא עושה ' הציור שלנו במעשי ה

להיטיב , עושה הכל מתו� חסד' הוא שה, בעול� לאחר שנברא
כשאנו עושי� חסד אנו מתדבקי� בזה במעשי , וא� כ+. לנבראי�

ה רק "הקב. ה"איננו יכולי� להיות בזה ממש כמו הקב, כמוב+. 'ה
ואילו בשר וד� מרגע צאתו לאויר העול� מוכרח , נות+ ולא מקבל

אחר כ� ביגוד , אחר כ� מזו+, בהתחלה מקבל אויר. ג� לקבל
אבל יחד ע� זה צרי� , ודירה וכל מיני דברי� שהוא מוכרח לקבל
ושהקבלה תהיה רק , רשתהיה לאד� שאיפה לתת עד כמה שאפש

  .אמצעי בשביל שיוכל לתת
שיש בו , ל אמר משל יפה"צ רבי שלו� שבדרו+ זצ"ר הגה"מו

כדי להבהיר עד כמה הכוונה של האד� במעשה מסויי� יכולה 
 לשני חנווני� שמוכרי� סחורה משל. לשנות את ערכו מקצה לקצה

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

אלא שא� יחלק חינ� יי+ וחלב ושאר מיני ...). צרי� לאכול משהו
שכ+ לא יהיה לו , לא יוכל להמשי� לאור� זמ+ בנתינתו, מוצרי�

וג� לא יהיה לו ממה להתקיי� כדי שיוכל , ממה לחדש את המלאי
חנווני זה לעסוק ג� ממילא מוכרח . לשרת את הלקוחות

כל , הסוחר השני, לעומתו. ולקחת כס7 מ+ הקוני�, "לקיחה"ב
ואול� א� רק יתלה על חנותו . מטרתו היא לקחת כס7 מ+ הבריות

. ספק גדול א� יהיה מי שיכנס אליו, "כא+ מקבלי� כס7: "שלט
כא+ מוכרי� בשר ודגי� "ממילא הוא מוכרח לתלות שלט 

כדי שיאותו להעניק , סחורה לאנשי�מוכרח ג� לספק ו, "ועופות
נותני� סחורה , כ באותו אופ+"שני החנווני� פועלי� א. לו מכספ�

אצל . ובכל זאת רב ועצו� ההבדל ביניה�, ולוקחי� עבורה כס7
" היכי תמצי"כי אינה אלא , האחד ג� הלקיחה אינה אלא נתינה

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

שהרי הוא מתדמה , ה"אצל האחד מביא המסחר לדבקות בקב, כ+
אותו מסחר , ואילו אצל חברו, שג� הוא רק נות+ ולא לוקח, ה"לקב

, שהרי כל כולו לקיחה, ה"אינו מביא אלא לריחוק מ+ הקב, עצמו
מה , תלוי א� כ+ בכוונת האד�הכל . ה"הפ� ממידותיו של הקב

  . עיקר אצלו ומה טפל
אד� שלומד . כ� ג� בעני+ קבלת ממו+ עבור לימוד התורה

אבל א� אד� .  זו לא התכלית הגדולהבכולל כדי לקבל כס7 
רוצה ללמוד תורה אלא שהוא אינו יכול לעשות זאת בלי שתהיה 

וכל מותר לו לקחת כס7 מהכולל כדי שי, לו ג� איזושהי פרנסה
, במקרה זה התורה אינה קרדו� לחפור בה פרנסה. ללמוד תורה

א� עיקר , ובכל זאת. אלא הפרנסה היא קרדו� לחפור בו תורה
לא נורא ג� א� עושי� , כוונת האד� היא להשאר בשטח התורה

  .מוכרחי� הרי לאכול כדי להמשי� בתורה. מהתורה פרנסה
 דומה כביכול שאז אד�, הרצו+ לתת הוא א� כ+ דבר גדול מאד

אלא שבשביל זה לא מוכרחי� דווקא לרו� ברחובות . ה"לקב
ג� בבית פנימה יש מקו� רב ). א� כי ג� זה דבר גדול(לעשות חסד 

הרב צ "ר הגה"מו. לעבוד על מידת הנתינה ולהתרחק מ+ הלקיחה
: ל היה נוהג לומר לזוגות צעירי� בעת שמחת כלולות�"דסלר זצ

אשר , ודעו. שאפו להשביע נחת זה לזהשתמיד ת, יקרי�, הזהרו"
ִהֵ.ה כבר אשרכ� מכ� , ברגע שתתחילו לדרוש דרישות זה מזה

כי היסוד לחיי נישואי+ מתוקני� . )39' א עמ"מכתב מאליהו ח(" והלאה
והאשה תשא7 לתת , הוא שהבעל ירצה לתת לאשתו מה שיותר
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שהבעל רוצה לקבל מהאשה , ברגע שזה הפו�. לבעלה מה שיותר

בזה מתחיל , והאשה רוצה לקבל מהבעל מה שיותר, ה שיותרמ
  .חורב+ הבית

ומש� ,  יכול אד� לשבת לבדו בחדר סגוראבל ג� בלי זה 
א� הוא לומד תורה כדי לזכות את ! לעשות חסד לכל העול� כולו

הרי הוא בעל חסד , בפרט א� לומד ג� על מנת ללמד, כל העול�
הוא בעל חסד , ות את העול�וכ+ א� עושה מצוות כדי לזכ, גדול
ועד היו� אנו חיי� , א ישב בחדר סדור ולמד תורה"הגר. גדול

הרי שאפשר להיות . ממה שכתב ואמר ולימד לתלמידיו, מתורתו
ה היה "א� הקב. בחדר סגור ולהיות בעל חסד גדול בזכות התורה

כי הזכות , סדו� לא היתה נהפכת, מוצא בסדו� חמישי� צדיקי�
אפשר א� כ+ להיות בעל חסד . ינה על הדור כולושל הצדיק מג

כל שכ+ א� עושה ג� דברי� , אפילו בקיו� תורה ומצוות בלבד
עד כמה שהדבר אינו מפריע לו ללימוד , אחרי� עד כמה שאפשר

  .בודאי שזהו דבר גדול, התורה


