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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ה"לפרשת תרומה תשס

   האד� משכ� לתורה
" ושכנתי בתוכ�"
  

מה עשה משה בהר סיני במש� ארבעי� 

  ?יו�

בסו� פרשת משפטי� מספרת לנו התורה על 

ועל שהייתו ש� , עלייתו של משה רבנו להר סיני

בפרשת כי . )יח, שמות כד( לילה ארבעי� יו� וארבעי�

תשא מספרת לנו התורה על ירידתו של משה מ  ההר 

ש� (ושני לוחות עדות בידו , לאחר ארבעי� היו� הללו

? מה עשה משה בהר סיני במש! ארבעי� יו�. )טו, לב

ֵריֵקי מַֹח ": "ֵריֵקי מַֹח"שאלה זו מייחס האב  עזרא ל

וארבעי� מה עשה משה ָ(הר ארבעי� יו� , יתמהו

באמת אינני מבי  מדוע מכנה . )יח, ע ש� לא"אב(" לילה

הרי כל ". ֵריֵקי מַֹח"האב  עזרא את השואלי� כ  

, משנה, מקרא", התורה שבכתב וכל התורה שבעל פה

אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות , תלמוד ואגדה

. )ו"ב ה"פאה פ' ירו(" כבר נאמר למשה בסיני, לפני רבו

 אנשי� שחושבי� שארבעי� יו� וארבעי� הרי, וא� כ!

גאוני , לילה ה� זמ  רב ִמדי בשביל ללמוד את כל אלו

מי אצלנו יכול , סו� סו�... עול� ה� ולא ריקי מוח

� "ס ואת כל הרמב"ללמוד את כל התורה ואת כל הש

� סופר והחזו  "והשולח  ערו! והנודע ביהודה והחת

  ...?איש בארבעי� יו�

עונה האב  עזרא לשאלת ריקי מה , על כל פני�

שהשואלי� כ! אינ� , האב  עזרא עונה? המח הללו

ַ.מספר הזה '  ִע� המשהשא� יעמוד ָ-� "מביני� 

 )עוד מאה וששי�: כלומר( ְוֶכֶפל ִ.ְפל/ )ארבעי�(

 ֵמֶאֶל� ֵחֶלקלא יוכל לדעת , ]ולא ימי�[ ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�

 :כלומר"! ודרכיו וסוד כל המצוות שצוהו' ממעשה ה

לא יוכל אד� להשיג את , ג� במאתיי� אל� שנה

ועל כ  ג� , כי הבורא הוא אי  סופי. התורה בשלמותה

ואי  , התורה שהיא מחשבת הבורא היא אי  סופית

שו� אפשרות טבעית לבשר וד� לעמוד אפילו על 

ודרכיו וסוד כל '  ממעשה החלק אחד מאל�"

ג� א� ילמד בהתמדה עצומה במש! , "המצוות

  .ואפילו הוא גדול כמשה רבנו, אל� שנהמאתי� 

כיצד א� כ  השיג משה את כל התורה כולה 

וית  אל משה : "ל"דרשו חז? בארבעי� יו� בלבד

, שמות לא(" ְ.ַכ7ֹת/ ְלַדֵ(ר ִא6/ ְ(ַהר ִסיַני ְ-ֵני ל5חֹת ָהֵעד5ת

 במתנהשנמסרה לו תורה ,  כתיב חסרְ.ַכ7ֹת/ ", )יח

א היה יכול ללמוד כולה בזמ  מועט של, ְ.ַכלה לחת 

משה קבל את התורה כולה , כלומר. )י ש�"רש(" כזה

שלא על ידי דרכי הלימוד , בארבעי� יו� באופ  ניסי

  .האנושיות הטבעיות

 היותו משכ� 
שורש קדושת המשכ� 

  ללוחות

נת  למשה בארבעי� הימי� בה� שהה בהר ' א� ה

� שיהיה מה היינו מצפי, סיני את כל התורה כולה

בי  פרשת , כתוב בתורה בי  שתי הפרשות הללו

) ש� מסופר על עלייתו של משה להר(משפטי� 

היינו ? )ש� מסופר על ירידתו(לפרשת כי תשא 

שהתורה תכתוב בי  שתי הפרשות , לכאורה, מצפי�

כל , כלומר! ע� משה ָ(הר' הללו את כל מה שדיבר ה

בי  , א ג מצוות היו צריכות להיות כתובות כ"תרי

. למעשה אי  זה כ!. פרשת משפטי� לפרשת כי תשא

רק הִצוויי� הנוגעי� למלאכת המשכ  מופיעי� בי  

ולאחריה� פרשה המזהירה על , שתי הפרשות הללו

כדי ללמדנו שמלאכת  [)יזיב, ש� לא(שמירת השבת 

ג "ואול� שאר תרי]. המשכ  אינה דוחה את השבת

טי� לפרשת כי מצוות אינ  מופיעות בי  פרשת משפ

ה ראה בחכמתו שלא לכתוב "הקב: הוי אומר. תשא

, ג המצוות שנאמרו לו למשה בסיני"כא  את כל תרי

  .אלא לפזר  בי  פרשות התורה השונות

מדוע הִצוויי� הנוגעי� : יש לשאול, א� כ!

קושיא זו קשה ? למלאכת המשכ  כ  נכתבו כא 

במיוחד לדעת הסוברי� שהציווי על בניית המשכ  

, כלל לא נאמר למשה באות� ארבעי� יו� שהיה בהר

שכ  בארבעי� יו� אלו התכנית האלקית היתה להכניס 

ללא צור! לבנות משכ  , את ישראל מיד לאר8 ישראל

רק אחרי חטא העגל נוס� הציווי לבנות . במדבר

וציווי זה נאמר למשה רק בארבעי� יו� , משכ 

 אבל ג� .)יח, י ש�"רש' עי( שהיה ָ(הר האחרוני�

א� נאמר שהציווי על בניית המשכ  כ  נאמר 

למה , )א,   ש� לה"כשיטת הרמב(בארבעי� יו� הראשוני� 

ושאר כל המצוות שניתנו עתה , רק ציווי זה נכתב כא 

  ? בסיני לא נכתבו כא 

שהציוויי� על , התשובה לזה לעניות דעתי היא

מלאכת המשכ  המופיעי� כא  ה  תשובה לשאלה 

הרי : ה"את הקב) או היה עשוי לשאול(שמשה שאל 

... ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה: "אמרת לי לפֵני שעליתי להר

מה . )יב, שמות כד(' וכו" ְוֶא6ְָנה ְלָ! ֶאת ל5חֹת ָהֶאֶב 
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? היכ  אניח אות�? אעשה ע� לוחות האב  הללו

שאר . לוחות האב  מקומ� במשכ : ה"אומר לו הקב

כ בי  " מפוזרי� אאל משה בהר סיני' הדברי� שדבר ה

כדי , אבל פרשת המשכ  כתובה כא . פרשות התורה

שנדע היכ  נצטוה משה להניח את לוחות האב  

וש� יש להניח את , יש לבנות משכ : שיקבל בהר

  .הלוחות

הא� מוצדק להארי! כא  כל כ! בתאור מפורט של 

רק כדי שנדע היכ  יש להניח את , בניית המשכ  וכליו

פני שהמשכ  אינו רק מקו� אכסו  מ!  כ ! ?הלוחות

וכ  !  נובעת מ  הלוחותקדושתו כלאלא , ללוחות

נובעת מזה , קדושת המקדש בירושלי�, אחר כ!

שבקדש הקדשי� מונחי� הלוחות וספר התורה שכתב 

אפילו בבית שני . )י ש�"כו וברש, דברי� לא' עי(משה רבנו 

שאפשר היה ' אומרת הגמ, שלא היה בו ארו  ולוחות

, עבוד בו את עבודות יו� הכפורי� בקדש הקדשי�ל

, ויקרא טז(' וכפר את ִמְקַ>- ַה;ֶֹדש': "רק מפני שנאמר

)" מקודש לארו : כלומר( מקו� המקודש לקודש  )לג

קדושתו של קודש , משמע. )י ש�"רש' ועי. ב, מנחות כז(

ג� א� , הקדשי� נובעת מהיותו מקו� המקודש לארו 

וקדושת הארו  הרי . ש� בפועלהארו  אינו נמצא 

, "מכתב אלקי�", נובעת מהיותו מקו� הלוחות

ההיכל . ומקומו של ספר התורה שכתב משה רבנו

כול� יונקי� אפוא את , המזבחות והכלי�, והעזרות

שה� , קדושת� מ  התורה והלוחות שבקודש הקדשי�

  .עיקר המקדש

   הקדמה לתורה
מידות טובות 

אמיתי שבו צריכי� שהמקו� ה, אבל האמת היא

לא ש� הוא . להיות מונחי� הלוחות איננו המשכ 

ועשו לי : "אלא כמו שפירשו,  מקו� הנחת�עיקר

אלא , לא נאמר" בתוכו", "בתוכ�מקדש ושכנתי 

ש� הוא מקו� .  בלבו של כל אחד ואחד" בתוכ�"

זהו שמנבא ירמיהו הנביא שיהיה . הנחת הלוחות

� ההנה ימי� באי� ְנ: "לעתיד לבוא נתתי את ... 'א5

. )לבל, ירמיה לא(" ועל לב� אכתבנה, תורתי בקרב�

התורה לא תהיה כתובה עוד על שני לוחות אבני� או 

זהו המקו� . אלא על לב האד�, על עור של בהמה

הביטוי החיצוני לכ! הוא לוחות . האמיתי לתורה

אבל הביטוי , וה� נמצאי� במקדש בירושלי�, האב 

 צרי! להיות בלבו של כל אחד האמיתי של התורה

, ועל כ . ' המקדש האמיתי לההוא, כל יהודי. ואחד

צרי! להיות ' כש� שהבני  המיועד להיות משכ  לה

ככל אשר אני מראה ", בנוי בדיוק לפי ההוראות

כ! וכ! קרשי� וכ! וכ! יריעות , )ט, שמות כה(" אות!

ומשכ  ' כדי להיות משכ  לה, כ! ג� האד�', וכו

". את משה' כאשר צוה ה" צרי! להיות בנוי ,לתורה

כי , אבל ע� מידות טובות, לא ע� קרשי� ויריעות

  .בלעדיה  האד� איננו מתאי� להיות משכ  לתורה

הרי ) ל"י ז"תלמידו של האר(ל "רבי חיי� ויטאל ז

? מדוע אי  בתורה ציווי מפורש על המידות, שואל

, לחלק קט  מ  המידות יש אמנ� צוויי� בתורה

, )יז, ויקרא יט(" לא תשנא את אחי! בלבב!: "למשל

אבל על רוב ,  ועוד)יח, ש�(" ואהבת לרע! כמו!"

ל "המידות שאנו יודעי� שה  מידות טובות מדברי חז

אומר ? מדוע זה. אי  ציוויי� מפורשי�, או מ  השכל

ה  הכנות עיקריות אל "מפני שהמידות , חיי� ויטאל' ר

ה  הקדמה , )ב"א ש"ח" שהשערי קדו("" ג המצוות"תרי

ובשביל לקבל את התורה על האד� , ובסיס לתורה

וא� כ  אי  , להיות בעל מידות טובות עוד קוד� לכ 

שהרי ה  תנאי , צור! ואי  טע� לצוות עליה  בתורה

וממילא אי  מבוא לתורה למי שאינו בעל , מוקד� לה

תורה שלימוד ה, אמנ� ג� ההפ! נכו . מידות טובות

צוותיה ה� אלו שמעדני� ומזככי� את וקיו� מ

שתהיינה , אבל זהו רק לעני  העידו  השל�, המידות

, המידות שלמ/ת אצל האד� בכל מיני שלמ=ת ושכלול

אבל כדי לזכות להתחלת התורה מוכרח שתהיינה 

ובלי זה אי  , לאד� קצת מידות טובות קוד� לזה

  .האד� כלי מתאי� כלל להיות משכ  לתורה

.  והתורה מתאימי� זה לזה ביסוד�אמנ� האד�

, והאד� הוא צל� אלקי�, התורה היא חכמת אלקי�

אברה� אבינו . ועל כ  האד� מטבעו מתאי� לתורה

נעשו שתי כליותיו כשתי כדי� של מי� והיו נובעות "

"  למד תורה)ִמִ(ינתו(מעצמו : ורבי לוי אמר... תורה

כיצד . וכ! ג� יצחק אבינו ויעקב אבינו, )ג, ר צה"ב(

? יכלו האבות הקדושי� לדעת את התורה מעצמ�

ח "ועל כ  כל רמ, מפני שהיו צל� אלקי� מושל�

ח מצוות עשה "ה גידיו הורו אות� על רמ"איבריו ושס

אנחנו איננו במדרגה . ה מצוות לא תעשה"ועל שס

ועל כ  אנו צריכי� ללמוד את התורה מפי משה , כזאת

 לתורה והוא אבל בעצ� טבעו האד� מתאי�. רבנו

ואול� זהו בתנאי שהאד� אכ  . המשכ  הטבעי לה

אז הוא מתאי� לתורה . שומר על צל� אלקי� שלו

אבל . ומתאי� להיות משכ  לה, שהיא חכמת האלקי�

איננו בעל , א� האד� איננו שומר על צל� אלקי�

והיא אינה , אז אי  התורה מתאימה לו, מידות טובות

  .יכולה לשכו  בו

בבניית " הידור מצוה"ת של חובה מיוחד

  המקדש

מצוה מ  : "� כותב בנוגע לבניית המקדש"הרמב

כפי כח המובחר לחזק את הבני  ולהגביהו 

�ָֹח� כפיומפארי  אותו =ְמַיִ<י  ... הציבור ,

 הרי זו א� יכולי  לט=ַח אותו בזהב ולהגדיל במעשיו 
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 הרי הדי : וקשה. )א"בית הבחירה הי' א מהלכ"פ(" מצוה

שהחיוב להוסי� ממו  כדי להדרה , בכל מצוה הוא

ומדוע , )ב, ק ט"ב(הוא רק עד שליש במצוה ולא יותר 

שהמצוה לפאר , � הגבלה זו"לא כתב כא  הרמב

  ?וליפות את המקדש היא רק עד שליש

היו ַהָ;ָהל : "�"ג� לגבי ְ.ֵלי השרת כותב הרמב

, ווא� העשיר. עושי  אות  אפילו של ְ(ִדיל, עניי�

אפילו המזרקות והשפודי  . עושי  אות  זהב

א� יש .ַֹח , והמגרפות של מזַ(ח ָהע/ָלה והִמדות

אפילו שערי העזרה . עושי  אות  של זהב, בציבור

א "בית הבחירה פ' הלכ(" מחפי  אות  זהב א� מצאה יד�

הרי ההבדל במחיר בי  זהב : וג� כא  קשה. )ט"הי

מדוע . ה יותר משלישִלְבִדיל ואפילו לכס� הוא הרב

שא� יכולי� לעשות את כלי , �"א� כ  כותב הרמב

  ?השרת זהב יעשו� זהב

שזהו מפני שמצוה בניית המקדש , אפשר לומר

מ  היחיד לא דרשו . מוטלת על הציבור ולא על היחיד

שמא לא ישאר לו , ל להדר במצוה יותר משליש"חז

אבל את הציבור חייבו להדר במצוה א� יותר . כס�

ונית  , )ב, ב ח"  ב"ר(דלעול� אי  ציבור עני , שלישמ

  .לדרוש מה� יותר

הרי מַני  נלמד . אבל יכול להיות ג� טע� אחר

, שמות טו(" ִלי ְו@ְנֵוה=ֶזה ֵא"מ? הדי  של הידור מצוה

אעשה ". ֶאְתָנֶאה לפניו במצוות"פירושו " @ְנֵוה=. ")ב

, ורה יפהספר ת, תפילי  יפי�, ציצית יפה, לולב נאה

: והנה אונקלוס תירג�. )ב, שבת קלג(וכ  שאר המצוות 

זה ("  ֵ>י  ֱאָלַקי ְוֶאְבֵני ֵלA ַמְקְ>ָ-אִלי ְו@ְנֵוה= ֶזה ֵא"

אעשה : פירושו', @ְנֵוה=': כלומר. )ואבנה לו מקדש, ֱאלַֹקי

שעיקר , זאת אומרת. כביכול, אעשה לו דירה, לו ָנֶוה

וא� כ  . אמר על בית המקדשנ" ואנוהו"החיוב של 

ל "א� שבשאר מצוות קבעו חז, אפשר שמטע� זה

במקדש לא ,  עד שליש במצוה ולא יותרגבול להידור 

ואמרו שמצוה על הציבור , הגבילו את מצות ההידור

  .ואפילו יותר משליש, "�ָֹח� כפי"לפארו 

  אתנאה לפניו במידות

, כפי שדברנו לעיל, א� ג� לאד� יש די  מקדש

אי  הכוונה . הרי שג� את המקדש הזה יש לנאות

לא לכ! . כמוב  שעל האד� ללבוש בגדי זהב וכס�

נוי מקדש אצל האד� יש לקיי� בדרכי� . הכוונה

לדעת תנא " ֶאְתָנֶאה לפניו במצוות"על ידי . אחרות

הוי "או על ידי קיו� של , )בברייתא בשבת ש�(קמא 

 א� אתה ֱהֵיה ,מה הוא חנו  ורחו�; )ה"לקב(דומה לו 

לדעת אבא " @ְנֵוה="שזהו פירושו של , "חנו  ורחו�

  .)ש�(שאול 

שחלק על , שיטת אבא שאול נובעת לכאורה מכ!

מלשו  ' @ְנֵוה='ודרש ', @ְנֵוה='תנא קמא בביאור תיבת 

אעשה עצמי כמותו לידבק : כלומר, "אני והוא"

אינו אבל יתכ  שאבא שאול כלל . )י ש�"רש' עי(בדרכיו 

, יתכ  שג� הוא סובר כתנא קמא. חולק על תנא קמא

אלא שבשונה . ה"הוא לשו  נתינת נוי לקב' @ְנֵוה='ש

י "מתנא קמא שפירש שנתינת נוי זו נעשית ע

סובר אבא שאול שנתינת , "ֶאְתָנֶאה לפניו במצוות"ש

אני "שהרי , י שֶאְתָנֶאה לפניו במידות"נוי זו נעשית ע 

שאמור לשק� , ד� הוא צל� אלקי�הא: כלומר, "הוא

. י בשר וד�"את האלקי� עד כמה שהדבר אפשרי ע

יהיה האד� צל� אלקי� , כ על ידי שיתנאה במידות"וא

שכ  בזה הוא משק� באופ  מדוייק יותר את , נאה

א� איננו הול! במידותיו של , לעומת זאת. ה"הקב

, לבי  המקור" צל�"הרי שאי  התאמה בי  ה,  ה"הקב

כי אינו דומה למקור אותו , א אי  זה צל� נאהוממיל

  .הוא אמור לסמל

הרי , יש לאד� די  של מקדש, כפי שדברנו, וא�

שג� במקדש זה יש להשקיע אפילו יותר משליש 

אינני אומר שג� בממונו יצטר! אד� . בשביל להדרו

אבל מצד ההשתדלות , לתת לזה יותר משליש

די להגיע והמאמצי� הרוחניי� שצרי! אד� לעשות כ

להיות רחו� וחנו  ולהיות בעל שאר מידות , לזה

אד� . ודאי שצרי! להשתדל בכל כוחותיו בזה, טובות

שהוא זוכה להיות מקדש , צרי! להרגיש את הדבר הזה

וכמוב  כמה שלומד יותר תורה , מקדש לתורה', לה

הוא . להיות מקדש לתורה, הוא זוכה יותר לבחינה הזו

 הרי אמרו שתלמידי חכמי� ל"חז. מתעלה ִ(קדושה

אפילו א� . )א, חגיגה כז(אי  אור של גיהנ� שולטת בה  

מפני , הגיהנ� אינו שולט בה�, ו מגיע לה� גיהנ�"ח

וממילא אש הגיהנ� , אש של תורה, שה� עצמ� אש

  .אינה שולטת בה�

, שבכל ד� גמרא שאנו לומדי�, אנו צריכי� לדעת

ילה של גמרא ולא רק בכל ד� אלא בכל שורה ובכל מ

יותר מקדש ', אנו נהיי� יותר היכל לה, שאנו לומדי�

, לכאורה היה צרי! לומר לפי זה. אנו מתרוממי�. 'לה

שהגו� שלנו קדוש כמקדש ואסור יהיה להשתמש בו 

ה אי  "אצל צדיק גמור שדבוק בקב, ואכ . לצרכי חול

הוא אוכל . כל מעשיו ה� קודש, שו� דבר של חול

ובודאי שג� לומד לש� , לש� שמי�ויש  , לש� שמי�

כפי ', כל דבר שהוא עושה הוא עבודת ה. שמי�

שבדרגת , )בפרק האחרו (שמסביר המסילת ישרי� 

אי  אצלו , הקדושה כל מעשיו של האד� ה� קודש

אמנ� למעשה יהודי רגיל שעוד לא . שו� דבר של חול

אי אפשר לאסור עליו לעשות , הגיע למדרגה הזאת

אבל יחד ע� זה , א לא יכול לעמוד בזההו, דברי חול

עליו לדעת שעד כמה שאפשר יש להיות במדרגת 

זו אינה , )ל, שמות כב(" ואנשי קדש תהיו  לי", הקדושה
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ועל כ  יש להשתמש בעול� עד , זוהי חובה, רשות

כל . לא לצרכי חול, כמה שאפשר רק לצרכי קודש

י ובנ, ובפרט ישראל שקבלו את התורה, אד� חייב בזה

בני ישיבה הרי משתדלי� הרי להיות . ישיבה עוד יותר

וא� כ  ודאי שעליה� , משכ  לתורה כמה שיותר

להשתדל ', להרגיש שבמידה מסוימת ה� היכל ה

שספר , "ואנוהו"שג� זה בכלל , להיות ספר תורה נאה

', ביראת ה', באהבת ה, נאה במידות, תורה יהיה נאה

י שכשמתוודי� אלה ה  מידות שחושבנ. 'בדבקות בה

. כ ראוי להתוודות עליה  א� ה  חסרות אצלנו"ביוה

 פטור מי שבטוח בעצמו שהוא של� במידות הללו 

, אבל מי שחושב שעוד לא השלי�. מלהתוודות על זה

  .יש לו על מה להתוודות ביו� הכפורי�

שכשעושי� תשובה , � כותב"אמנ� הרמב

ות יעיד עליו יודע תעלומ"צרי! השב ש, ומתוודי�

. )ב"ב ה"תשובה פ' הלכ(" שלא ישוב לזה החטא לעול�

ה לֵעד שיעיד עליו שלא "שיעשה את הקב, כלומר

במחזורי� שלנו לא אבל , יחזור לחטא זה לעול�

להבטיח קשה לנו . מופיע משפט בעל תוכ  כזה

אנו מתודי� אמנ� ביו� . שבשנה הבאה לא נחטא יותר

מבקשי� , מביעי� חרטה על מעשינו הרעי�, הכפורי�

אלַקי ואלֵקי אבותי שלא ' יהי רצו  מלפני! ה"ג� 

זה , ה עד שלא נחטא"אבל לומר שהקב, "אחטא עוד

מפני שאיננו בטוחי� שאכ  לא ? למה. איננו אומרי�

ממילא איננו יכולי� לומר את מה . ניכשל שוב

צרי! להשתדל בכל שנה . � אומר לנו לומר"שהרמב

אבל , נה הקודמתלהיות קצת יותר טובי� מאשר בש

ר "מו. להיות בטוח שלא אחטא עוד זו תפילת שוא

א� אד� נוסע : ל אמר"א דסלר זצ"צ הרא"הגה

מירושלי� לתל אביב ונזכר פתאו� שבעצ� הוא צרי! 

לא כל כ! משנה , להיות בירושלי� ולא בתל אביב

כמו שמשנה שישֶנה את , באיזו מהירות הוא יסע מתה

כ "אח.  לכיוו  הנכו כיוו  נסיעתו ויתחיל לנסוע

אבל קוד� כל שיתחיל לעלות , יתקד� כמה שיתקד�

  .לא לרדת למטה. בכיוו  מעלה

על מה להתוודות ביו� הכפורי� , א� כ , יש לנו

עוד ' יראת ה, שלנו אינה שלמה' אהבת ה. בכל שנה

. עוד לא שלמה' וג� הדבקות שלנו בה, לא שלמה

, הכוסמצד שני יש לראות ג� את החלק המלא של 

וכ  ביראת ', שיש לנו בכל זאת איזו מדרגה באהבת ה

  .'ובדבקות בה' ה

   במידות טובות
לקדש ש� שמי� 

הוא קוד� כל צור! , שאד� יהיה של� במידות

להיות . אבל ג� כלפי חו8. עצמי של האד� עבור עצמו

ה "שהקב, )ג, ישעיהו מט(" ישראל אשר ב! אתפאר"

שא� אד� , )א,  פויומא(ל הרי אמרו "חז. ישתבח בו

שאי  משאו ומתנו , עוסק בתורה אבל מידותיו רעות

מה הבריות , באמונה ואי  דיבורו בנחת ע� הבריות

אוי ! אוי לו לפלוני שלמד תורה "? אומרות עליו

פלוני ! אוי לרבו שלימדו תורה! לאביו שלימדו תורה

שלמד תורה ראו כמה מקולקלי  מעשיו וכמה 

אבל "! דאי ללמוד תורהלא כ! מכוערי  דרכיו

מתנהג , כשאד� לומד תורה ויש לו מידות טובות

הבריות , אז להפ!, בנחת ובהגינות ע� הבריות

אשרי רבו ! אשרי אביו שלימדו תורה: "אומרות

ג� אני רוצה !  ללמוד תורהכדאי! שלימדו תורה

"! ג� אני רוצה ב  כזה! לשלוח את בני ללמוד תורה

ורה ולהאהיב ש� שמי� אד� יכול א� כ  להאהיב ת

זהו החיוב . ע� מידותיו מיושרות ונאות, על הבריות

שיהא ש� , "אלקי!' ואהבת את ה: "ל"שאמרו חז

תעשה שבני אד� ירצו . )ש�(שמי� מתאהב על יד! 

כל , א� המידות של! טובות. 'להיות דבוקי� בה

הרואה אות! ירצה שג� הוא או לפחות ילדיו יהיו 

  ...הרי להפ!, ו רעות"! חוא� המידות של. כאלו

מרדכי מוכתר בנימוסו : "ל אמרו על מרדכי"חז

ועל , היו לו מידות טובות, כלומר. )ב, מגילה יב(" היה

שבט יהודה . כ  כל שבט רצה לומר שמרדכי בא ממנו

ושבט בנימי  אמר שהוא , "איש יהודי"אמר שהוא 

כי מצד אמו הוא היה שיי! ליהודה " (איש ימיני"

ג� על אסתר ). ו הוא היה שיי! לבנימי ומצד אבי

ל שכל אחד ואחד מאומות העול� שהיה "אמרו חז

. )א, ש� ז(נדמתה לו כאילו היא מאומתו , רואה אותה

המ  כנראה היה בטוח שהיא עמלקית ומשתפת פעולה 

לכל אחד היה נראה , וכ  שאר אומות העול�, איתו

אמנ� ש� היה זה מעשה . שאסתר היא מהע� שלו

  .א! על כל פני� כ! היה, �נסי

אנו איננו צריכי� להשתדל להיות דומי� לעמלקי� 

אנו צריכי� להיות . ולמצרי� ולכל שאר העמי�

לא כמו , להראות כמו יהודי�, מובדלי� מהעמי�

אבל עלינו לראות שלפחות כל . גרמני� או כמו רוסי�

איזו היא . "אחד מישראל ירצה להרגיש שייכות אלינו

כל שהיא תפארת לעושה , יבור לו האד�דר! ישרה ש

ה " תפארת לקב )א"ב מ"אבות פ(" ותפארת לו מ  האד�

שבני אד� מפארי� , ותפארת מ  האד�, שעשה אותנו

, זו מטרת האד� בעול� הזה. אותו על דרכו הנאה

שכול� יראו שטוב , להביא לקידוש הש� בעול�

אשרי הע� "ש, שטוב לקיי� את התורה, ללמוד תורה

, ומי שעושה כ ". אלקיו' אשרי הע� שה, ה לושככ

הוא הארו  המתאי� להניח בו את , אשריו וטוב לו

  .התורה שמשה הוריד לנו מהר סיני


