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  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת הכותל  
  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ה"לפרשת כי תבוא תשס
  בבריאה' מעשי האד� קובעי� את הנהגת ה

  
  'חשיבות השמחה בעבודת ה

אלו ברכות יבואו , התורה מבארת בפרשתנו באריכות
ואלו קללות וענשי� עלולי� , עלינו א� נשמור את התורה

על מה הקצ� . ו א� לא נשמור את התורה" חלבוא עלינו
תחת אשר לא ": אומרת התורה בקצרה? והענשי� האלה

, דברי� כח(" אלקי) בשמחה %ְבט%ב ֵלָבב ֵמרֹב "ֹל' עבדת את ה

שלא , "כללאלקי) ' תחת אשר לא עבדת את ה"לא . )מז
או לא נזהרת מלשו+ הרע או עשית דברי� אחרי� , שמרת שבת

' תחת אשר לא עבדת את ה"אלא ,  התורהשאסורי� על פי
קיימת ', ָעַבדת את ה". בשמחה ובטוב לבבאלקי) 
  .על זה באה התוכחה הנוראה. אבל לא בשמחה, מצוות

השמחה שישמח אד� "� כותב ש"הרמבאמנ� : וקשה
, ל שצוה בה+ עבודה גדולה היאבעשיית המצוה ובאהבת הא

תחת : שנאמר, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו
לולב ' הלכ(" אלקי) בשמחה ובטוב לבב' אשר לא עבדת את ה

שמי שאינו , אבל הא� עד כדי כ) חמור חיוב זה, )ו"ח הט"פ
נורא כל כ) מה ? מקיימו ראוי להענש בעונשי� נוראי� כל כ)

  ?ג מצוות בלי שמחה"א� יהודי מקיי� תרי
שאי+  הסבר אחד : נראה לבאר עני+ זה בשני אופני�

. הכוונה שבגלל עצ� העדר השמחה יבואו כל העונשי� האלה
שיגיעו למצב , שהעדר השמחה יביא לכ), אלא הכוונה היא
. שאז באמת יהיו ראויי� לעונשי� כאלה, חמור הרבה יותר

על , )בבית ראשו+(על מה אבדה האר. : ל"כמו שאמרו חז
שאי+ הכוונה בזה . )א, נדרי� פא(שלא ברכו בתורה תחילה 

שהרי במקו� אחר אמרו , לל דבר זה עצמו חרבה האר.שבג
גלוי עריות , ל שבית ראשו+ חרב בגלל עבודה זרה"חז

אלא הכוונה היא שמה שלא ברכו . )ב, יומא ט(ושפיכות דמי� 
 לכל העבירות החמורות שבאו השורשבתורה תחילה היה 

שלא היתה התורה "מפני ? שכ+ מדוע לא ברכו עליה. אחר כ)
. )+ ש�"הר(" יה� כל כ) שיהא ראוי לבר) עליהחשובה בעינ

זהו שורש כל מחלה וכל , וא� התורה איננה חשובה בעיניה�
  .עברות החמורות' ולכ+ הגיעו ג� לג, תקלה רוחנית

א� אד� אינו עובד את . 'כ) ג� בעני+ השמחה בעבודת ה
הבעיה היא . חסרו+ זה עצמו אינו נורא כל כ), בשמחה' ה

, + רואה שאביו מקיי� מצוות בלי שמחהא� הב. אצל הבני�
אי+ לו , אי+ לאביו שמחה כשלומד תורה, ל"כמי שכפאו שד ר

שמחה כשהוא שומר שבת ואי+ לו שמחה  כשהוא אוכל מצה 
מה לי : "הב+ חושב לעצמו, בפסח או נוטל לולב בסוכות

למה , א� אבא אינו שמח בקיו� המצוות? ולצרה הזאת
בוד האב הב+ עוד ינהג קצת וא� מחמת כ? "שאקיי� אות+

מפני , הנכד כבר לא ישמור מצוות כלל, בשמירת מצוות
,  א� הזקני� אינ� שמחי� בה+.שאינו מוצא בה+ כל תועלת

ממילא מגיעי� לעבור ג� על איסורי� ! ?למה שיעשה אות+
  .ועל זה נאמרה התוכחה הנוראה, חמורי�

וות א� אד� אינו מקיי� מצ. אבל כמדומני עוד יותר מזה
 אינו מרגיש את עצמו הואסימ+ הדבר שג� , בשמחה

א� היה מבי+ שהתורה היא חיינו . התועלת שבתורה ובמצוות
היה , ושזכות גדולה היא לקיי� את המצוות, ואור) ימינו

הרי שחסר לו ,  וא� הוא אינו שמח בה+.מקיי� אות+ בשמחה
 שה+ חיי עול�, הוא אינו מבי+ מהו ערכ+ של המצוות. העיקר

ג� לעול� הבא , ושה+ טובה עצומה עבורנו, נטע בתוכנו' שה
כשעושי� כי . 'חסר לו באהבת ה, כמו כ+! וג� בעול� הזה

למי שלא אוהבי� . עושי� בשמחה, משהו למי שאוהבי� אותו
מי שאינו מקיי� את המצוות . עושי� בלי שמחה, אותו

ג� זו היא כבר . 'מגלה אפוא שחסר לו באהבת ה, בשמחה
'  מספקת לתוכחה הנוראה למי שאינו עובד את הסיבה

  .בשמחה

   בשמחה וג� ביראה
עבודת הימי� הנוראי� 
בפרט בראש . צרי) ג� יראה, יחד ע� השמחה, ובכל זאת

לא ימי , ימי תשובה ויראה ופחד"שה� , השנה וביו� הכפורי�
, צרי) להיות ביראה. )ו"ג ה"חנוכה פ' � הלכ"רמב(" שמחה יתרה
. לדעת שהחיי� שלנו תלויי� בימי� אלו, ו� הדי+לחשוב על י

יכתוב ויחתו� אותנו ' בתפילות ובתקיעת השופר תלוי א� ה
, "מהיכא תיתי", ממילא לא נתפלל ונתקע סת� כ). לטובה

  .אלא נעשה ע� כל הלב וע� כל הרצו+
" סימני�"מהו העניי+ באכילת ה, המאירי הרי מסביר

מגיעי� לי גזירות מפני שאכלתי גזר וכי ? בראש השנה
או מפני שאכלתי דבש מגיעה לי שנה טובה ? טובות

אי+ בזה איסור ניחוש האסור מ+ מדוע , ובכלל! ?ומתוקה
שבאמת ,  המאירי מסביר)י ש�"כו וברש, ויקרא יט' עי(? התורה

א� מישהו חושב שבגלל עצ� העובדה שהוא אוכל תפוח 
י בעיה זוה, בדבש בראש השנה תהיה לו שנה טובה ומתוקה

ל שהורו לנו על אכילת סימני� "לא זו היתה כוונת חז. גדולה
לעורר את האד� , הכוונה בזה היתה. )א, כריתות ו(בראש השנה 

שבו הוא עומד לדי+ על , שהיו� הוא יו� קדוש ונוראלהרגיש 
, שיתמו עוונותינו, על כ) שיסתלקו שונאינו, העניני� האלה

ר כל העניני� שהסימני� וכ+ שא, שירבו זכויותינו כרימו+
כדי שג� בעת שיושב לסעוד לבו בבשר וביי+ ; מרמזי� עליה�

לא יסיח לבו ומחשבתו מאימת יו� , ולשמוח בשמחת יו� טוב
, כריתות ו, למאירי" בית הבחירה("ויתפלל על העניני� הללו , הדי+

. את השמחה ואת היראה, כ את שני הדברי�"צרי) א. )א
, )יא, תהלי� ב("  ברעדהוגילו, ביראה' ִעבדו את ה"

  .כ"ה וביוה"בפרט בר

  ? על מה
שמחת יו� טוב 
אלקינו את ברכת ' והשיאנו ה": אנו מתפללי� ביו� טוב

כשאנו , והנה". לשמחה ולששו+, מועדי) לחיי� ולשלו�
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אנו . איננו מתַ"ְוני� רק לימי הרגל, "חיי� ושלו�"מבקשי� 

שכשאנו , ומכא+. מעונייני� בחיי� ושלו� ג� לאחר הרגל
איננו , "שמחה וששו+"מבקשי� באותה בקשה עצמה 

אנו . אלא ג� לימי� שלאחר הרגל, מתַ"ְוני� רק לימי הרגל
, מבקשי� שהרגל ישפיע לנו שמחה וששו+ לכל ימות השנה

כפי , של כל ימות השנה בשמחה' שנוכל לעשות את עבודת ה
  .שאנו חייבי�

ושמחת בחג) אתה "יש שהסבירו בעני+ זה את הפסוק 
והיית א) "מה פירוש . )טויד, דברי� טז(" והיית א) שמח... ובנ)
, מה נוס� כא+ על מה שנאמר כבר בתחילת הפסוק? "שמח

" והיית א) שמח"אמנ� הגמרא דורשת ש? "ושמחת בחג)"
סוכה (הוא ציווי נוס� שבא לרבות ג� את שמיני עצרת לשמחה 

" והיית א) שמח"ש, רשוואול� על דר) הפשט יש שפי. )א, מח
א� תקיי� כראוי וכהלכה את : הבטחהאיננו ציווי אלא 

, ברגל' שמחה בעבודת ה3ַראה , "ושמחת בחג)"הציווי של 
, שמחה בעליה לרגל ובקרבנות, שמחה בלולב, שמחה בסוכה

שזוהי , כל השנה כולה" והיית א) שמח"י זה ש"תזכה ע
ה לימות לשאוב ממנה שמח, בעצ� תכלית השמחה ברגל

בזה לא חייבי� , אמנ� לא שמחה בבשר ויי+. השנה כול�
. ה ובעבודתו"שמחה של דבקות בקב אבל, במש) כל השנה

 ישראל בבשר ויי+בבשר ויי+בבשר ויי+בבשר ויי+וישמחו "הרי ג� ברגל עצמו איננו אומרי� 
וכ+ ".  ישראל מקדשי שמ)ב)ב)ב)ב)וישמחו "אלא , "מקדשי שמ)

, "בובובובונגילה ונשמחה ' זה היו� עשה ה: "בהלל אנו אומרי�
ה "לא מתייחס אל היו� אלא אל הקב" בו"ל ש"ופירשו חז

', השמחה ברגל צריכה להיות בה. )ו"ש תהלי� תתע"ילק(
ומה שחייבי� בבשר ויי+ ביו� . בהיותנו קרובי� אליו ברגל

שכ+ א� , זהו רק כדי שהגו� לא יפריע לעבודת הנשמה, טוב
 לכ+ יש לתת לגו� את, קשה לשמוח כהוג+, הגו� רעב וצמא

אבל לא בזה צריכה להיות . הדברי� שהוא שמח בה�
', שזכינו להיות ע� ה, ''''בהבהבהבההשמחה צריכה להיות . השמחה

זוהי . אלוקי ישראל ומקיימי� את מצוותיו' דבוקי� בה
  .השמחה שצרי) שתהיה לנו בחג

לגבי ראש השנה נחלקו הפוסקי� א� לומר בתפילה 
שלו� ברכת מועדי) לחיי� ול אלקינו את' והשיאנו ה"

להלכה . )ב"תקפ' טור סי' עי(כמו ברגלי� " לשמחה ולששו+
מפני , )'ח' ע ש� סע"שו(נפסק שלא לומר בקשה זו בראש השנה 

כפי שהגדיר , "שמחה יתרה"שראש השנה איננו יו� של 
צרי) להיות . וכפי שדיברנו קוד�, )ו"ג ה"חנוכה פ' הלכ(� "הרמב

שאגת "ה. ה" בריש ג� מצַות שמחה, אבל ע� זאת. בו ביראה
ומסיק שמצוה לשמוח ,  מארי) לדו+ בזה)ב"ק' סי(" אריה

כל דבר שהקלו , ממילא. בראש השנה כמו בשאר ימי� טובי�
' עי(ט "ל והפוסקי� והתירוהו ביו� טוב משו� שמחת יו"בו חז

' סי, ג"ו וכ"ק ט"י ס"תק' סי, ט"ק י"ט ס"תצ' סי, ז"ק י"ז ס"תצ' ב סי"משנ

אמנ� 4ְַלֵמי . ה" נוהג ג� בר)ועוד' ק ג"ח ס"תקי' סי, ב"ק י"ז ס"תקט
3ְִקע% ַבחֶֹד4 : "ואולי מפני זה אומר הפסוק[ה "שמחה אי+ בר

כי מבחינה מסויימת , )ד, תהלי� פא(" ַחֵ�נ�7ֶַ"ֶסה ליו� , שופר
 )ו, ויקרא כג( כמו פסח ''''להלהלהלהולא חג , שלנו בלבד" חגנו"זהו 

כי אי+ מקריבי� בו , )י, � טזדברי( ושבועות )לג, ש�(סוכות 
אבל שמחה באכילה ושתייה יש , ]כמו ברגלי�' חגיגה לה

. ה"לשמוח בר, סימ+ טוב הוא לכל השנה כולה, אדרבא. ה"בר
אלא שצרי) ג� לחשוב על כ) שהכל תלוי בתפילותינו 

נזכה היו� להשיג כתיבה וחתימה טובה , א� נזכה. ובעבודתנו
  . כולוולכל העול�, לנו ולכל ישראל

  ה את הבריאה"האד� קובע כיצד ינהיג הקב
הסברנו ". מלכויות"7ַ9ִרנו בשבוע שעבר על ברכת 

, ולא סת� מל), הוא ֶמֶל)' שבברכה זו אנו מדברי� על כ) שה
שיכול לעשות , אלא מל) בלתי תלוי במשרתי� או בפקידי�

הוא לבדו , רק כוחו פועל בעול�. לבדו כל מה שיחפו.
, והנה. הכל בידי שמי� בקיצור . לבדו פועלוהוא , מחליט

הכל בידי : אנו אומרי� לכאורה את ההיפ)" זכרונות"ברכת ב
, אבל קביעתו אינה שרירותית, קובע הכל' אמנ� ה! אד�

ה ויתר כביכול על שליטתו "הקב. אלא תלויה במעשי האד�
להנהיג את עולמו על פי , וקבע לעצמו כלל, המוחלטת בעול�

ה "מיו� שאמר הקב: )ג, ר ד"דב(ל אמרו "חז. והמעשי� שלנ
, דברי� יא(" ראה אנכי נֵֹת+ לפניכ� היו� ברכה וקללה"בסיני 

" מפי עליו+ לא תצא הרעות והטוב "מאותו יו� ואיל) , )כו
אתה . ה אינו פוסק א� לתת ל) רע או טוב"הקב. )לח, איכה ג(

ה כותב וחות� על הפרטי� ועל "אמנ� הקב! פוסק לעצמ)
, "איזו לרעב ואיזו לשובע, איזו לחרב ואיזו לשלו�"המדינות 

מה לכתוב ומה , כביכול,  לו"מכתיב" הוא זה שהאד�אבל 
אתה זוכר ": "זכרונות"זהו שאנו אומרי� בברכת . לחתו�

א� . ולפי זה אתה פועל, "כל יצורי קד� מעשה עול� ופוקד
לכל נזכה לכתיבה וחתימה טובה לנו ו, אנו מתנהגי� כיאות

מעשי בני אד� ה� המכתיבי� . אז להפ), ו לא"וא� ח. ישראל
 זהו תוכנה של ברכת ה כיצד להנהיג את עולמו "לקב

  .זכרונות
עד כמה עצומה יכולה , בהמש) הברכה אנו מפרטי�

אנו . להיות השפעת� של מעשי בני האד� על הנהגת הבריאה
ת ישועה ַו3ִפקדהו בפקוד, וג� את נַֹח באהבה זכרת: "אומרי�

ורחמי� בהביא) את מי המבול ְל4ֵַחת כל בשר מפני רַֹע 
מעשי בני אד� יכולי� להביא עד : כלומר". מעלליה�

 ומצד , מפני רַֹע מעלליה�להחרבת העול� כולו
יכולי� , בודדי�אפילו של כמה , מעשי בני אד�, שני

י מעשיה� הרעי� של "העול� נחרב ע. להציל את העול�
, )יג, י בראשית ו"רש' עי(ובעיקר בגלל גזל , אנשי דור המבול

מצליחי� , וצדיק אחד בודד ומשפחתו שהיו באותו דור עצמו
, י מעשי� שה� ֵהֶפ) הגזל"להציל את העול� מכליו+ גמור ע

.  על ידי החסד שעשו ע� הברואי� שהיו עמ� בתיבההיינו 
, כי גזל פירושו לקחת מה שלא מגיע לי, הפ) הגזלחסד הוא [

  ].סד הוא לתת מה שאיני חייב לתתוח
מסע "מי שחושב 4ֶַהְ;ִהָ:ה של נח ובניו בתיבה היתה 

, בית מלו+ ע� אלפי אורחי�: שיעשה חשבו+, "שעשועי�
, נח ושלושת בניו(ושמונה מלצרי� בלבד עומדי� לשרות� 

שצריכי� להגיש לכל אחד את התפריט המתאי� , )ונשותיה�
זה אוכל ; ל חלבי וזה אוכל פרווהזה אוכ, זה אוכל בשרי: לו

ל "חז. זה לפני עלות השחר וזה בצהרי�; בלילה וזה ביו�
אומרי� שנח ובניו לא ראו שינה בעיניה� כל אותה שנה 

אמנ� אי אפשר לחיות שלשה ימי� ללא . )'נַֹח אות ט' תנחומא פר(
וא� כ+ כנראה שנמנמו מעט >ֹה , )א, סוכה נג' עי(שינה כלשהיא 

שנה . ל שינה של ממש לא היתה לה� אפילו בשבתאב, וש�
שֵלמה ה� עובדי� יומ� ולילה להאכיל את כל הברואי� 
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עבודה ק4ָה מאד שק4ֶה . שבתיבה כל אחד כפי צרכיו

הוא , וכשפע� אחת מאחר נַֹח להגיש לאריה את מזונו. לתארה
ְונַֹח , האריה נוש) אותו: מקבל ממנו תזכורת חמורה ומכאיבה

כמוב+ שמאז נהיה עוד יותר  .)תנחומא בראשית ט(ע נותר צול
נח ובניו ממשיכי� בעבודת אבל ... קשה לטפל בכל האורחי�

לעול� זכות מעניקי� ובכ) ה� , החסד הגדולה שלה�
רואי� . )ג, תהלי� פט(" עול� חסד יבנה. "להמשי) ולהתקיי�

  .מזה עד היכ+ מגיע כח מעשיו של של אד� אחד
. 'מקריב נח קרבנות לה, מ+ התבהלאחר שיצא , אחר כ)

ששה זוגות מכל מי+ מבעלי . לא הרבה? כמה קרבנות הקריב
שלשה [ה חמישה מיני� "שה� בס, החיי� הכשרי� לקרב+

 תורי� ובני ושני מיני עו� ,  בקר כבשי� ועזי�מיני בהמה 
ה שלא "נשבע הקב, בזכות הקרבנות המעטי� הללו]. יונה

 מימות נַֹח עד היו� אלפי פעמי� .להביא עוד מבול על האר.
וכל קשת פירושה שהיה ראוי להיות , נראתה קשת בשמי�

ב , כתובות עז' עי(והוא נמנע בזכות קרבנותיו של נח , מבול

שמעשיו של אד� אחד מנעו , הרי שוב. )א ש�"י ובמהרש"וברש
אמנ� מבול אחד . אלפי מבולי� שהיו צריכי� לבוא על העול�

כי הוא , )ט, ישעיה נד(" ֵמי נַֹח"נקרא המבול לכ+ , הוא לא מנע

כביכול זה שהביא ָלעול� את מי המבול בכ) שלא התפלל למנע� 

. אבל הרבה מבולי� מאז ועד היו� הוא כ+ מנע, )ב, א סז"זהר ח(
, אד� עד כמה גדול הוא משקל� של מעשי בני, רואי� מזה

  .ועד היכ+ ה� יכולי� להשפיע, אפילו מעשי� קלי�
ַע� של� . ) הברכה אנו מזכירי� את שעבוד מצרי�בהמש

ט שערי "שקועי� במ, גשמי ורוחני, נמצא בשעבוד נורא
בזכות שלושת האבות ? ובזכות מי ה� יוצאי�, טומאה

ויז"ֹר אלקי� את בריתו , וישמע אלקי� את נאקת�". הקדושי�
זכות� של . )כד, שמות ב(" את אברה� את יצחק ואת יעקב

לבד הועילה לשישי� רבוא איש לצאת שלושה אנשי� ב
שיקבלו את , ולעשות� לע� בחירה שיקבלו תורה, ממצרי�

מה שכל באי עול� לא , ב ונצחיות"יקבלו עוה, אר. ישראל
  !שלושה אנשי� בלבד? מי גר� לכ). זכו לו

ג� הגאולה העתידה מובטחת לנו בזכות שלשה צדיקי� 
וא� את , י יצחקוא� את ברית, וזכרתי את בריתי יעקוב: "אלה

לדורות עול� . )מב, ויקרא כו(" בריתי אברה� אז"ֹר והאר. אז"ֹר
וכמוב+ ', שלשה צדיקי� אלו מצליחי� להעמיד את כל ַע� ה

בלי ישראל אי+ . כל העול� עומד על הרגלי�' יחד ִע� ַע� ה
ובזכות ישראל כל , העול� חוזר לתוהו ובוהו, קיו� לעול�

ֶוְהֵיה : "אומר לאברה�' כמו שה, העול� עומד על הרגלי�
, שאתה ברכה בשביל כל העול�, )ב, בראשית יב(" ברכה

שכל העמי� , )ג, ש�(" ונברכו ב) כל משפחֹת האדמה"
כמה גדול הוא כוחו של , שוב רואי�. מתברכי� בגלל אברה�

בעוד שבברכת מלכויות ֶהרֵאנו את : הוא אשר דברנו. האד�
הרי שבברכת , על בעול�שהוא לבדו פו, ה"כוחו של הקב

את כחו של האד� , זכרונות אנו מראי� לכאורה את ההיפ)
, זהו תכנה של ברכת זכרונות. ואת השפעתו על הנהגת העול�
  .להראות עד כמה הכל תלוי בנו

  ! מעי� עול� הבא
הישיבה 
והיה א� 4ָמַֹע : "אנו אומרי� פעַמי� ביו� בקריאת שמע

וא� לא תשמעו ; י"אז תשבו בא, "תשמעו אל מצותי 

. אי+ בזה חכמות. ו"ח, "ַוֲאַבְד�3ֶ מהרה מעל האר. ַה<ָֹבה"
כמו . בלי הגבלה של זמ+, התנאי הזה הוא תנאי לדורות עול�

והיה א� "כ) ג� פרשת , שכל התורה כולה אינה מוגבלת בזמ+
, ממילא. והיא נכונה בכל דור ודור, אינה מוגבלת בזמ+" 4ָמַֹע

ה הגלה אותנו ֵמחָלקי� "ימת כעת הקבא� בשנה שמסתי
צרי) להתעורר . צרי) להבי+ שזה לא סת�, מאר. ישראל

אחרת ג� הישיבה שלנו בשאר אר. ישראל , לעשות תשובה
צריכי� , בישיבת הכותל, במיוחד אנו כא+. איננה בטוחה

שכ+ העיר העתיקה והרובע , לקחת את הדברי� אל לבנו
של אלה שמעונייני� בנסיגה היהודי נמצאי� בראש ַמעָיניה� 

במוב+ " העיר הקרובה אל החלל"ישיבת הכותל היא . יהודית
להתפלל שלא תהיינה עוד נסיגות , צרי) להתחזק מאד. הזה

זה לא . י תחזור להיות שלנו"שא, אלא להפ), והתנתקויות
א� נקיי� מצוות או לא נקיי� , רק בנו, תלוי בבוש או בשרו+

, כפי שדברנו. או לא נעסוק בתורהא� נעסוק בתורה , מצוות
  .תלויה במעשינו' הנהגת ה

אחד המעשי� הגדולי� והקלי� ביותר שאנו יכולי� 
ָוAִ@� 9ְָבַרי 7ְִפיָ) : "הפסוק אומר. הוא ללמוד תורה, לעשות

. )טז, ישעיהו נא(" ִלְנטַֹע 4ַָמִי� ְוִליסֹד Aֶר., %ְבֵצל ָיִדי ִ"Bִיִתיָ)
ָוAִ@� 9ְָבַרי ("י שאד� לומד תורה "שע, ל"ולמדו מכא+ חז

נפש "' ועי. ב, צט' סנה(הוא נוטע שמי� ויוסד אר. , ")7ְִפיָ)

עולמות שלמי� נבראי� מכל דיבור של . )ב"פי' שער ד" החיי�
איננו ? היכ+ ה� העולמות הללו! תורה שאד� מוציא מפיו

 ,ל"אבל נאמני� עלינו דברי הנביא ודברי חז. רואי� אות�
לימוד תורה היא מצוה שכל כ) . שה� אכ+ נבראי� וקיימי�

שבדקה אחת , עושה חשבו+" חפ. חיי�"ה. קל לקיי� אותה
במצוות ! של לימוד תורה מקיימי� מאתי� מצוות עשה

להשיג ארבעה , לבנות סוכה. אחרות נדרשת טרחה גדולה
הכל כרו) בטירחה מרובה ובהוצאת , לאפות מצה, מיני�

אחרי כל הטירחה ,  ובסופו של דבר,ממו+ לא קטנה
וכא+ יש מצוה שלא . מדובר במצוה אחת בלבד, וההוצאות

!  מאתי� מצוות בדקהובקלי קלות , צרי) להשקיע בה ממו+
למה ? הרי מה אנו מתפללי�! צרי) לקפו. על מציאה כזאת

אנו מתפללי� ! ב"לימות המשיח ולחיי העוה? אנו שואפי�
אה ונירש טובה וברכה לשני ימות שנזכה ונחיה ונר"בכל יו� 

: וכ+ בברכת המזו+ אנו מבקשי�". המשיח ולחיי העול� הבא
מה ". הרחמ+ הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העול� הבא"

לא נתאוו "! יהודי� ישבו וילמדו תורה? יהיה בימות המשיח
לא כדי שישלטו על כל , החכמי� והנביאי� ימות המשיח

אלא כדי שיהיו , ולשתות ולשמוחולא כדי לאכול ... העול�
כדי , ולא יהיה לה� נCֵג@ %ְמַבֵ<ל, פנויי+ בתורה ובחכמתה
, וא� כ+. )ד"ב ה"פימלכי� ' הלכ� "רמב(" שיזכו לחיי העול� הבא

יכולי� להרגיש מעי+ ימות המשיח , א� לומדי� תורה בישיבה
עוד אי+ , נכו+ שעדיי+ איננו מביני� כל כ) טוב! כבר עכשיו

עוד לא ק� משה רבינו , נו את מל) המשיח שיאמר שיעורל
אבל בכל זאת לפי דרגתנו , לתחיית המתי� לומר לנו שיעורי�

אנו גדלי� . אנו צריכי� להרגיש בישיבה מעי+ עול� הבא
זהו ממש , מביני� את הסוגיות יותר לעומק, בתורה מיו� ליו�

  !מעי+ עול� הבא
למה זה לכ� יו� ! 'ו� ההCי המְתDִוי� את י: "הנביא אומר

' סנה(ל "מסבירי� חז. )יח, עמוס ה(!" הוא חש) ולא אור! '?ה
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משל לתרנגול ועטל� שהיו ְמַצִ>י+ לאור : ")א,  צטב , צח

שאורה היא , אני מצפה לאורה: אמר תרנגול לעטל�). ַל7ֶֹקר(
לשבור קצת , להדס, לרקד, ביו� אני יכול להתרוצ.". שלי

אבל ". לעשות חיי� "בקיצור , )א, ק יז"משנה ב' עי(כלי� 
ג� כשיגיע היו� לא תרגיש ! הרי אי+ ל) עיני� כלל! ?אתה

כ מה יש ל) לצפות "וא! הממלכה של) היא החוש)! בו
מי שהממלכה . כ) ג� בעני+ הצפיה לימות המשיח? לבוקר

שכבר עתה בעול� הזה עיקר חייו ה� לימוד , שלו היא האור
ימות  .ש טע� שיצפה לימות המשיחי, תורה וקיו� מצוות

מלאה האר. 9ֵָעה "כי אז , המשיח יהיו ימי� נפלאי� בשבילו
הוא יוכל אז ללמוד . )ט, ישעיהו יא(" ַ"Fִַי� ַלָ:� ְמַכBִי�', את ה

הוא ירגיש נפלא בימות , להבי+ אותה יותר לעומק, יותר תורה
אי+ טע� , אבל מי שהממלכה שלו היא החוש)! המשיח

יפתח כהרגלו . הוא יהיה אז מסכ+ מאד. צפה לימות המשיחשי
 ישמע ש� את הרדיו לשמוע את תוצאות משחק הכדורגל 

ויכוח בי+ המשיח לאליהו הנביא על פשט בסוגייה בבבא 
? מה הוא יראה ש�, יל) ליד אליהו! איזו אכזבה נוראה. קמא

מה יהיה . או מישהו אחר, יראה שיעור שמוסרי� משה ואהר+
בשבילו . מוטב לעטל� הזה שלא יגיע הבוקר לעול�?  מזהלו

מי שרוצה , אבל מי שרוצה תורה. טוב החוש) יותר מ+ האור
יסלק אז את ' ה. בשבילו ימות המשיח ה� הזמ+, יראת שמי�

נוכל , לא תהיינה מלחמות, לא יהיה רעב, כל המפריעי�
  .לשבת בשקט ולעסוק בתורה ובמצוות

  גש ובמעשהה במחשבה בר"להדבק בקב
כדי שנשפיע לטובה , באלו מעשי� נוספי� כדאי שנתרכז

על שלשה דברי� העול� : המשנה אומרת? על הנהגת הבריאה
א "אבות פ(על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדי� , עומד

ג "במה ה� שוני� משאר תרי? מה מיוחד בדברי� אלו. )ב"מ
ק שהאד� נברא להידב, כמדומני שהתשובה היא? מצוות

אֶלה ה+ שלושת ו, ה עד כמה שבשר וד� יכול להדבק בו"בקב
  :ננסה להתבונ+ בה+ מעט.  בולהדבק הראשיותהדרכי� 
הדר) ולימוד התורה הוא ', מחשבת ההיא התורה : תורהתורהתורהתורה

אמנ� בשר וד� אינו יכול . במחשבהבמחשבהבמחשבהבמחשבה' הראשית להידבק בה
כ+ גבהו דרכי , כי גבהו שמי� מאר."', להשיג את מחשבת ה

 אבל בכל ,)ט, ישעיה נה(" � ומחשבֹתי ממחשבֹתיכ�מדרכיכ
ה הוריד לנו ברחמיו משהו ממחשבתו והלביש "זאת הקב

  .'כדי שתהיה לנו איזושהי תפיסה במחשבתו ית, אותה בתורה
משה רבינו . יש בעני+ זה דבר מעניי+ בתרגו� אונקלוס

ומתרג� זאת . )ו, דברי� לב(" ַע� ָנָבל"מכנה את ישראל 
). ַע� שִקבלו את התורה" (ַעFָא דקבילו אוריתא": אונקלוס

וכי זהו ?  שקבלו את התורה" ַע� ָנָבל"כיצד אפשר לפרש 
היה צרי) " ע� צדיק"הלא ! ?התואר המתאי� למקבלי התורה

שדברי , ל"א ז"מבאר הגר"! ַע� ָנָבל"ולא , לכנות אות� על זה
נובלות : "ל שאמרו"אונקלוס הללו מיוסדי� על דברי חז

נובלות "מה פירוש . )יז, ר מד"ב("  תורהחכמה של מעלה 
שלרוב גובהו אי אפשר , משל לאיל+ גבוה? "חכמה של מעלה

את ? אלו פירות אפשר בכל זאת ללקט. ללקט את פירותיו
. אות� נית+ ללקט ולאכול, הפירות הנושרי� שנופלי� למטה

 בלתי ניתנת להשגת בשר, היא גבוהה. כ) ג� החכמה האלֹקית
שהוריד " נובלות"את ה? מה בכל זאת נית+ להשיג בה. וד�

" בראשית"בדמות התורה המוכרת לנו מ, ה לאר."ממנה הקב
ולהשיג , אות+ אפשר ללקט ולאכול, "לעיני כל ישראל"עד 

" ָנָבלַע� "זהו . על יד+ מעט מזעיר מחכמה של מעלה 
 מחכמה של נובלותשקבלו , "עמא דקבילו אוריתא"

, על כל פני�. )ע"א לביאורו על השו" בהקדמת נכד הגרהובא(מעלה 
  .י לימוד התורה"ע, ה במחשבה"זוהי הדר) להדבק בקב

הדר) הראשית שהיא , זוהי עבודת הקרבנות: עבודהעבודהעבודהעבודה
הוא צרי) , כשאד� מקריב קרב+. ברגשברגשברגשברגשה "להדבק בקב

כמו שיצחק ,  להיות הקרב+בעצמולהרגיש שהיה רוצה 
אלא . 'היות קרב+ עולה להאבינו הסכי� ורצה להשחט ול

ועל כ+ , ה לא הרשה לאברה� אבינו לשחוט את יצחק"שהקב
. 'ג� אנו איננו רשאי� למסור את עצמנו להיות קרב+ לה

ה אפשרות להקריב לו בהמות ועופות "במקו� זה נת+ לנו הקב
שהייתי רוצה , אבל בעצ� ההרגשה צריכה להיות, ומנחה

  .'להיות בעצמי קרב+ לה
ה "התפילה היא הדר) להדבק בקב,  לנו קרבנותהיו� שאי+

להרגיש מה גדולה הזכות לעמוד שלוש פעמי� ביו� . ברגש
להודות לו על כל , ה כדבר ב+ אל אביו"ולדבר אל הקב

ולבקש ממנו שימשי) לעשות , הדברי� הטובי� שעשה לנו
לתת לנו חכמה ותשובה וסליחה וגאולה וכל , לנו טובות

  .הדברי� שאנו צריכי�
בכלי בכלי בכלי בכלי ה "זוהי הדר) הראשית להדבק בקב: גמילות חסדי�גמילות חסדי�גמילות חסדי�גמילות חסדי�

. הרי כל בריאת העול� היתה כדי להטיב לברואי�. המעשההמעשההמעשההמעשה
ולכ+ ברא , ה למי להטיב"לפני בריאת העול� לא היה לקב

אי+ לנו תפיסה , כמוב+. ברואי� כדי שיהיה לו למי להטיב
היא רק ' וכל נסיונותינו להבי+ את מחשבתו ית', במחשבת ה

אבל לפי , גרת המושגי� שלנו הלקוחי� מעולמנו המוגבלבמס
ה היה מעוניי+ בבריאת "אפשר להבי+ שהקב, מושגי� אלו

ובלי , כי ִמֶ<ַבע הטוב להטיב, העול� כדי להטיב לברואיו
' ממילא הדר) להידבק בה. ברואי� אי+ לו למי להיטיב

  .י שנעסוק ג� אנו בהטבה לזולתנו"היא ע, במעשה
איננו צריכי� אפילו לצאת מ+ , זאתבשביל לעשות 

: ל אמרו"חז. אפשר לעשות זאת ג� בתו) הישיבה. הישיבה
, כתובות קיא(" טוב המלבי+ שיַנִי� לחברו יותר ממשקהו חלב"

יותר טוב לפעמי� מאשר לתת לו כוס , לחיי) אל אד�. )ב
אלא ? וחיו) אינו שווה כס�, הרי חלב שווה כס�? למה. חלב

ואילו בחיו) אפשר , יומי�ת רק יו�שמחלב אפשר לחיו
, אתה מקבל אותו בסבר פני� יפות! להעניק ְלאד� חיי עול�
ישלח אחר כ) ג� את , ילמד בישיבה, הוא ירגיש טוב בישיבה

הענקת לו ולדורותיו חיי עול� בחיו) שחַיכת , בניו לישיבה
קבלו , כשהגעתי כבחור ַלישיבה. אני יודע זאת מעצמי! אליו

ממילא רציתי להישאר . רי� בסבר פני� יפותאותי הבחו
ה אחרי זה זכיתי לחנ) ג� את 7ַָני ללמוד "וב, בישיבה
והכל מכח , וג� בני מחנכי� בניה� ללמוד בישיבה, בישיבה

א� היו מקבלי� אותי בפני� . החיו) שבו קבלו אותי בישיבה
מסתמא הייתי בורח מהישיבה וג� ילדי ונכדי לא היו , חמוצות
הרי שבחיו) אפשר לפעמי� להעניק לאד� .  בישיבהלומדי�

כמוב+ שא� מישהו רעב וצמא כדאי לתת לו ג� ! חיי עול�
, חיו) לא יכול להיות תחלי� לחלב, כוס חלב ולא רק חיו)

אפשר .  החיו) הרבה יותר חשוב מ+ החלבאבל אחרי הכל 
זהו חסד גדול , וכאמור. להטיב בו הרבה יותר מאשר ע� חלב
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ללא צור) לצאת , עשות אותו ג� בי+ כתלי הישיבהשאפשר ל

  .מ+ הישיבה
חסד . ג� זהו חסד, לבר) זה את זה לקראת השנה החדשה

ה הרי הבטיח לאברה� "הקב. שמשתל� מאד ג� למבר) עצמו
שמי שמבר) , )ג, בראשית יב(" ָוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָ): "אבינו

 גדולי� נוסעי� לפעמי� מרחקי�. ה יבר) אותו"הקב, יהודי�
והנה אפשר בקלות , לקבל ברכה מצדיק או מתלמיד חכ�

ממי כדאי ! י שנבר) יהודי�"ע, ה עצמו"לקבל ברכה מהקב
? ה בעצמו"א� לא מהקב, לקבל ברכה לקראת ראש השנה

ה "אנו זוכי� להתבר) מהקב, כשאנו מברכי� זה את זה, והנה
  !בעצמו

, כהיכתוב ויחתו� את כולנו לטובה ולבר' יהי רצו+ שה
שנזכה לחידוש עבודת . ושתהיה שנה טובה לכל בית ישראל

וכל העול� , שהעבודה תהיה כפי שצרי) שתהיה, בית המקדש
  .אמ+, יבוא על תיקונו במהרה בימינו


