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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ו"לפרשת ל� ל� תשס

  ' הדרכי� הראשיות להדבק בה
תורה עבודה וגמילות חסדי� 
  
  ? מה בדיוק היה הנסיו�
" ֶלְ� ְלָ�"
ֶלְ� ְלָ� מארצ� וממולדת� ומבית : אל אבר�' ויאמר ה"

" ְלָ�"המילה . )א, בראשית יב(" אבי� אל האר" אשר !ְרֶאָ 
ֶלְ� , אל אבר�' ויאמר ה: "היה אפשר לומר. מיותרת לכאורה

�? "ְלָ�"למה נאמר . 'וכו" מארצ� וממולדת� ומבית אבי
ְלָ� : "י"מסביר רש�אינ� נדרש להקרבה ".  להנאת� ולטובת

�כי להנאת� ולטובת� , מיוחדת בעזיבת מולדת� ובית אבי
�האר" , האר" הנכספת, "אשר ארא�אל האר" ", אתה הול
למרות שאברה� אבינו אינו יודע ! ( אר" ישראלהמובחרת 

ואעש� : "מבטיח לאברה� עוד' ה). עדיי+ באיזו אר" מדובר
ואברכה , ֶוְהֵיה ברכה, ואגדלה שמ�, ואברכ�, לגוי גדול

שפע הבטחות טובות . )גב, ש�(" מברכי� ומקלל� /אֹר
, למרות כל ההבטחות, ובכל זאת. א� רק יקו� ויל�, לאברה�
נחשב לאחד מעשרה נסיונות שנתנסה בה� ) ֶלְ� ְלָ�(ציווי זה 

א� מציעי� ? מה הנסיו+ כא+. )ג"נ פרק ל"אבות דר(אברה� אבינו 
ומבטיחי� לו שיהפו� ש� לעשיר , לאד� לנדוד למקו� רחוק

והמבטיח הוא אד� שאפשר לסמו� עליו במאת ', גדול וכו
יש מפרשי� שהנסיו+ היה ? ה נסיו+ יש בזהאיז, האחוזי� 

�הא� בשביל קבלת השכר . מאיזה טע� יקו� אברה� ויל
אברה� . 'לקיי� את רצו+ ה, או לש� שמי� בלבד, שהובטח לו

בראשית (" 'ויל� אבר� כאשר דבר אליו ה: "עומד בנסיו+ הזה

למרות (הוא לא הול� בגלל השכר הגדול שהובטח לו . )ד, יב
אלא רק בגלל עצ� הִצווי , )בכל לבו' + להבטחת השהוא מאמי

  ".'כאשר דבר אליו ה "שנצטוה לקו� וללכת 
אברה� אינו מנצל , ג� את ההבטחות שקיבל, חו" מזה
ויטע אשל ". 'הוא משתמש בה+ ככלי� לעבודת ה. עבור עצמו
הוא . )לג, ש� כא(" ל עול�ֵא' ויקרא �1ָ �1ֵ2ְ ה, בבאר שבע
, )י ש�"ברש'  עיאו אכסניה לאורחי� , ספרד(נוטע אשל 

: הוא אומר לה�, ולאחר שאורחיו הרבי� אוכלי� ושותי�
! ?סבורי� את� שמשלי אכלת�. ברכו למי שאכלת� משלו"

הוא משתמש  )י ש�"רש("! ִמ3ֶל מי שאמר והיה העול� אכלת�
לקרב� , בעושר ובפירסו� שזכה לה� להכנסת אורחי�

ואעש� לגוי . "'הקי� ע� של עובדי ההוא רוצה ל. 'לעבודת ה
כל . 'אלא ע� של עובדי ה, זה לא סת� ע� גדול" גדול

בכל . לא להנאת עצמו', ההבטחות מיועדות אפוא לעבודת ה
כי זו היא הטובה , "להנאת� ולטובת�"י אומר שה+ "זאת רש

  .כמה שיותר' לעבוד את ה, שאברה� רוצה בה
ההבטחות שלמרות , אבל ג� בפשטות אפשר להבי+

. לעזוב את הבית זהו נסיו+ גדול, הגדולות שניתנות לאברה�
. כלפי אלה שבאי� לישיבה ללמוד? כלפי מה הדברי� אמורי�

ודאי שצרי� להוקיר אות� מאד על זה , ל"אלה שבאי� מחו
י "אבל ג� תושבי א. שעזבו את ארצ� ובאו לאר" ישראל

מגיע . +זהו נסיו, שעוזבי� את בית� ובאי� לישיבה ללמוד

�מבר� את ' חלק מהברכות שה, ואכ+. לה� שכר על כ
ואברכה . "לא רק לאברה�, אברה� מיועדות ג� לנו

�לא רק על , ל שזה על כל יהודי"מבואר בחז" מברכי
מי שמבר� יהודי . )ב, א וסוטה לח, ברכות נה' עי(אברה� אבינו 

! זהו דבר גדול. מתבר� בעצמו, )ואפילו המבר� הוא גוי(
� נוסעי� מרחקי� עצומי� בשביל לזכות בברכה אנשי

והנה כא+ מבואר שאפשר , מתלמידי חכ� גדול או מצדיק
י " ע? כיצד. ה בעצמו"בקלות לקבל ברכה מהקב

ואז , שמברכי� יהודי אחר" �ה "הקב". ואברכה מברכי
�חו" מזה יש באר" ישראל דר� נוספת . [מבר� את המבר

ל "בחו. כהני�ברכת : ה בקלות"לקבל ברכה מהקב
אבל אצלנו באר" , הכהני� נושאי� את כפיה� רק בחגי�

' ועוד דר� לזכות בברכת ה. יש בכל יו� ברכת כהני� 
ברו� אשר ָיִקי� את דברי : "הבטיח' ה. י לימוד תורה"ע

. )יב, י ש�"כו ורש, דברי� כז' עי(" התורה הזאת לעשות אות�
שזהו (תורה ועוזרי� ג� לאחרי� ללמוד , כשלומדי� תורה

שחו" ממה שמקיי� , "ָיִקי� את דברי התורה"פירושו של 
' ירו עוזר ג� לאחרי� לקיי� אותה , את התורה בעצמו

: זוכי� בברכה, )+ בדברי� ש�"הביאו הרמב, ד"ז ה"סוטה פ
". ברו� אשר יקי� את דברי התורה הזאת לעשות אות�"

  ].ה בעצמו"כ בקלות לקבל ברכות מהקב"אפשר א

   מכלל דאיכא תולדות
אבות 
נקראי� אצלנו , אברה� יצחק ויעקב, שלשת האבות

, אבות): "לגבי עניני� אחרי�(הגמרא אומרת ". אבות"
א� דבר מסויי� : כלומר. )א, ק ב"ב(" מכלל דאיכא תולדות

אחרת לא היה . ודאי שיש לו איזו תולדה, "אב"נקרא 
: כ� צרי� לומר ג� לגבי האבות הקדושי�". אב"נקרא 

אבל מתי התולדות ה+ אכ+ ". מכלל דאיכא תולדות, אבות"
 רק כשה� ממשיכי� את דרכ� ? תולדותיה� של האבות

היו כבר תולדות לאבות הקדושי� , כמוב+. של האבות
 משה ואהר+ וכל הנביאי� שהמשיכו את דרכ� 

מכלל דאיכא , אבות"בה� התקיי� כבר . והחכמי�
אמנ� . תולדותאבל רוצי� שג� אנו נהיה ". תולדות

שיש , אבות נזיקי+' הגמרא אומרת לגבי תולדותיה� של ד
ויש מה+ לאו כיוצא בה+ ) שדומות לאבות(מה+ כיוצא בה+ 

אבל ג� התולדות שלאו , )ב, ש�() שאינ+ דומות לאבות(
כדי להחשב " כיוצא בה+"כיוצא בה+ צריכות להיות קצת 

 ללכת כ להשתדל"אנו צריכי� א. )ב, ש� ג' עי(לתולדות 
וג� א� , בדר� האבות הקדושי� כדי להחשב לתולדותיה�

לפחות נשתדל להדמות לה� , לא נהיה ממש כמות�
  .בדרכ�
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שלשת האבות הרי רומזי� לשלשת ? מהי דר� האבות
עבודה וגמילות ,  תורההעמודי� שהעול� עומד עליה� 

יצחק , אברה� אבינו הוא עמוד החסד. )ב"א מ"אבות פ(חסדי� 
עלינו . ויעקב אבינו עמוד התורה, וד העבודהאבינו עמ

, כ להדבק במעשינו בשלשה עמודי עול� אלו"להשתדל א
מה מיוחד בשלשה . ובזה נחשב כהולכי� בדרכי האבות

במה ? עד שהמשנה מגדירה אות� כעמודי העול�, דברי� אלו
, כמדומני שהתשובה היא? ג מצוות"ה� שוני� משאר תרי

 עד כמה שבשר וד� יכול ה"שהאד� נברא להידבק בקב
 להדבק הראשיותאֶלה ה+ שלושת הדרכי� ו, להדבק בו

  :ננסה להתבונ+ בה+ מעט. בו

'  הדר� העיקרית לידבק בה
לימוד תורה 
  במחשבה
הדר� ולימוד התורה הוא ', מחשבת ההיא התורה : תורהתורהתורהתורה

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

 אבל בכל ,)ט, ישעיה נה(" מדרכיכ� 9ַמְח1ְבַֹתי ִמ8ְַח1ְבֵֹתיֶכ�
ה הוריד לנו ברחמיו משהו ממחשבתו והלביש "זאת הקב

ובאמצעותה יש לנו איזושהי תפיסה במחשבתו , אותה בתורה
  .'ית

משה רבינו מכנה את . יש בעני+ זה דבר מעניי+ 2ָאונקלוס
ַע8ָא  "ומתרג� ש� אונקלוס . )ו, דברי� לב(" ַע� ָנָבל"שראל י

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

ולא , היה צרי� לכנות אות� על זה" ַע� צדיק"? את התורה
לוס הללו  שדברי אונקא " מבאר הגראלא "! ע� נבל"

"  תורהנובלות חכמה של מעלה : "מיוסדי� על דברי המדרש
משל ? "נובלות חכמה של מעלה"מה פירוש . )יז, ר מד"ב(

אלו . שלרוב גובהו אי אפשר ללקט את פירותיו, לאיל+ גבוה
הפירות הנושרי� שנופלי� ? פירות אפשר בכל זאת ללקט

. קיתכ� ג� החכמה האלֹ. אות� נית+ ללקט ולאכול, למטה
אלקי� הבי+ "רק . בלתי ניתנת להשגת בשר וד�, היא גבוהה

אי+ מי שמסוגל לתפוס אותה , חו" ממנו. )כג, איוב כח(" דרכה
" נובלות"הוריד לנו לאר" ? ה"מה עשה הקב. בשלמותה

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

עמא  "" ַע� ָנָבל"זהו . איזושהי השגה במחשבה האלֹקית
 מחכמה של מעלה נובלותשקבלו , "דקבילו אוריתא

בנובלות אלו יש . )ע"א לביאורו על השו"הובא בהקדמת נכד הגר(
וזוהי הדר� להתדבק , כבר לשכל האד� איזושהי תפיסה

" נובלות" שהיא ,י לימוד התורה"ע, ה במחשבה"בקב
  .'חשבת הממ

וכל אחד יכול ללמוד בה לפי , תורה זו נמסרה לכולנו
, וחכ� גדול לומד תורה, לומד תורה' ילד בכתה א. מדרגתו

ומשה רבנו למד , ותנאי� ואמוראי�, עקיבא אייגר לומד' ור
הוא יושב כבר אלפי שני� בג+ , ז"ואחרי שלמד בעוה, תורה

כי אי ? למה. ובכל זאת לא הגיע עד סופה, עד+ ולומד תורה
, התורה היא חכמת אלקי�. אפשר להגיע בתורה עד הסו:

 .רק הוא יודע את התורה כולה". אלקי� הבי+ דרכה"ולכ+ רק 
זהו . תמיד אפשר להשיג בה עוד ועוד השגות, ובכל זאת

בדרכי , להשיג עוד ועוד השגות בתורה, ב"העונג של עוה
 של מה טעמה, מה טעמה של מצַות שבת', במחשבת ה', ה

מה טעמה של מצוה זו ומה טעמה של , מצַות כיבוד אב
אבל , ז מנסי� לתת טעמי�"אנו כא+ בעוה. מצוה אחרת

ז "אינה דומה השגה של העוה. ב נשיג הרבה יותר"בעוה
לא , ב"וג� אחרי כל מה שנשיג בעוה. ב"להשגה של העוה

  .נגיע לעול� עד הסו:
וג� , אברה� אבינו השיג את כל התורה כולה מעצמו

וכ� ג� יצחק , )א, קדושי+ פב(קיי� את כולה עד שלא ניתנה 
מני+ ידע אברה� אבינו את כל התורה . אבינו ויעקב אבינו

נעשו שתי ": ל"אמרו חז? כולה ללא שנצטוה עליה
, ר צה"ב(" כליותיו כשתי ַ;די� של מי� והיו נובעות תורה

שהיו כליותיו של אברה� נובעות , מה הפשט בזה. )ג
שרצו+ התורה היה רצונו הטבעי של , הפשט הוא? התור

, כיו+ שהאד� הוא צל� אלקי�. אברה� מעצ� בריאתו
על כ+ עד כמה , והתורה ג� היא חכמת אלקי� ורצונו

" צל�"ועד כמה שמסוגל ה, דומה למקור" צל�"שה
חכמתו ורצונו של , הגשמי לקלוט את חכמת האלקי�

אברה� , ועל כ+. ה� כחכמתו ורצונו של האלקי�" צל�"ה
. יכול להשיג את התורה מעצמו, אבינו שהוא צל� אלקי�

שיעשה ומה ' מתו� עצ� נשמתו ידע אברה� מה רוצה ה
אברה� אבינו אינו זקוק למשה רבנו . שלא יעשה' רוצה ה

. 'שיוריד לו תורה מ+ השמי� כדי לדעת מה הוא רצו+ ה
  .חרוטה בנשמתו, "בד�"התורה היא אצלו 

איננו מדוע אנו  ?כ�" עובד"ה לא מדוע אצלנו ז
יודעי� את התורה מעצמנו כמו אברה� אבינו ושאר 

! הרי ג� אנו נבראנו בצל� אלקי�? האבות הקדושי�
אשר עשה אלקי� : "התשובה לשאלה זו מפורשת בפסוק

. )כט, קהלת ז(" והמה בקשו ִחשבֹנות רבי�, את האד� ישר
אר וא� היה נש, ה ברא את האד� כשהוא ישר"הקב

כמו , היה מגיע באמת מעצמו לידיעת התורה, בישרותו
ז "ע(האבות הקדושי� נקראו ישרי� . אברה� יצחק ויעקב

כי שמרו על ישרות� לאור� כל חייה� ללא , )א, כה
, ועל כ+ השיגו את התורה מעצמ� ומתו� עצמ�, לקלקלה

. אבל שאר בני אד� אינ� כ�. בלי צור� לקבלה מ+ החו"
אבל אחר כ� , אי� אמנ� ג� כ+ ישרי�שאר בני אד� נבר
ה� אינ� מחפשי� ". ִחשבֹנות רבי�"ה� כבר מבקשי� 

אלא מחפשי� מה כדאי לי ומה ', בישרות מהו רצו+ ה
מספרי� ששאלו .  מגיעי� לאמתולכ+ ה� אינ�, נעי� לי

: ענה הסוחר? כמה ה� שני� כפול שני�: פע� סוחר אחד
!... וכר זה חמשא� אני מ, א� אני קונה זה שלוש, תלוי

מתו� כוונה מראש להגיע , כשעושי� חשבו+ בצורה כזו
. אי אפשר כמוב+ להגיע לתוצאת אמת, לתוצאה שנוחה לי

לחשב מה , כשהמחשבות ה� רק לחפש דעת אלקי�
אז , במה אני יכול לעבוד את בוראי, ה רוצה ממני"הקב

להכרת התורה , מגיעי� למה שאברה� יצחק ויעקב הגיעו
אחרי כל מה שמשה רבינו לימד , אבל אנו. �מתו� עצמ

זו הדר� , פ"עכ. כמו שצרי�' הלואי שנעבוד את ה, אותנו
שהיא מחשבת , י לימוד התורה"ע, במחשבה' להדבק בה

  .'ה
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  ברגש'  הדר� העיקרית לידבק בה
תפילה 
הדר� הראשית שהיא , זוהי עבודת הקרבנות: עבודהעבודהעבודהעבודה

הוא צרי� , כשאד� מקריב קרב+. ברגשברגשברגשברגשה "להדבק בקב
כמו שיצחק ,  להיות הקרב+בעצמולהרגיש שהיה רוצה 

אלא . 'אבינו הסכי� ורצה להשחט ולהיות קרב+ עולה לה
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 עופות "במקו� זה נת+ לנו הקב

שהייתי רוצה , אבל בעצ� ההרגשה צריכה להיות, ומנחות
  .'להיות בעצמי קרב+ לה

ה "הדר� הראשית להדבק בקב, היו� שאי+ לנו קרבנות
עלינו להרגיש כמה גדולה . י עבודת התפילה"ברגש היא ע

ה כדבר "היא הזכות לעמוד שלוש פעמי� ביו� ולדבר אל הקב
, ובי� שעשה לנולהודות לו על כל הדברי� הט, ב+ אל אביו

לתת לנו חכמה , ולבקש ממנו שימשי� לעשות לנו טובות
לא . ותשובה וסליחה וגאולה וכל הדברי� שאנו צריכי�

 עד עמוד 16בסידור ֵמעמוד מספר " קורא"להרגיש שאני 
זוכה , ה פני� אל פני�"אלא שאני מדבר ע� הקב, 109מספר 

זהו . יו�לראיו+ אישי אצל מל� מלכי המלכי� שלוש פעמי� ב
. ישנ� כאלו שמַקוי� תמיד שהתפילה תיגמר מהר! דבר גדול

היינו צריכי� לרצות שהתפילה תמש� עוד , א� היינו יכולי�
הבעיה היא . ה כמה שיותר זמ+"להיות דבוקי� בקב, ועוד

אבל בעצ� היינו צריכי� לשאו: שהתפילה . שאי+ לנו כח לזה
קש פע� בשבת בי, כשהיה קט+, הנכד שלי. תימש� עוד ועוד

לאחר , אביו הסכי�. ללכת ע� אביו לתפלת מנחה בכותל
בהתחלה קראו . שהילד הבטיח לו שרק יתפלל ולא יפריע

 כל זה ִעניי+ את גללו אותו , כ הגביהו את הספר"אח, בתורה
כשהציבור , אחר כ�. והוא עמד והתבונ+ ולא הפריע, הילד

פתאו� . התחיל לשעמ� לילד, נעמד לתפלת שמונה עשרה
אז "!... תעשה שהתפילה כבר תיגמר', ה: "שמעו אותו אומר

יתכ+ ג� שהתפילה ... הוא רק התפלל. הוא קיי� את ההבטחה
יותר מתפילה של הרבה , שלו היתה כנה ואמיתית מעומק הלב

לא זאת צריכה להיות התפילה שלנו , אבל בכל זאת... אחרי�
, 2ִי במזרחִל": יהודה הלוי אומר באחד משיריו' ר. בכותל

אנכי : יתכ+ שהיה צרי� לומר כ�, היו�". ואנכי בסו: מערב
צרי� שיהיה לב ... המזרחי ולבי בבנק המערביבכותל 
להרגיש שעומדי� לפני מל� מלכי , שיהיה רגש, בתפילה
ושמטיב לי בכל , לפני אבא שלי שרוצה להטיב לי, המלכי�

שעושה ושאני צרי� להודות לו על כל מה , יו� ובכל רגע
�ולדעת שלא תמיד אני יודע מה , ולבקש כל מה שאני צרי

ה מוצא שזהו הדבר "לא כל מה שאני מבקש הקב. לבקש
אני אינני יודע מה . הוא יודע מה טוב עבורי. הנכו+ לעשותו

  .אבל להרגיש את קרבת האלקי� הגדולה. טוב עבורי

'  הדר� העיקרית לידבק בה
גמילות חסדי� 
  במעשה

בכלי בכלי בכלי בכלי ה "זוהי הדר� הראשית להדבק בקב: י�י�י�י�גמילות חסדגמילות חסדגמילות חסדגמילות חסד
ה למי "הרי כל בריאת העול� היתה כדי שיהיה לקב. המעשההמעשההמעשההמעשה
אסתכל באורייתא וברא "ה "שהקב, ל הרי אמרו"חז. להיטיב
ה הסתכל כביכול בתורה "שהקב, )ב, זוהר שמות קסא(" עלמא

ולפי התכנית הוא בונה , כמו שאומ+ משרטט לעצמו תכנית

שאי+ נכו+ , א" אלי פע� חכ� אחד שליטכתב. את הבניי+
לדעתו לומר שהתורה ציותה לאכול מצות בפסח מפני 

בגלל : אלא ההפ� הוא הנכו+, שבפסח יצאנו ממצרי�
לכ+ נתגלגל הדבר , שהתורה אמרה לאכול מצות בפסח
ודוקא באופ+ שלא , שאבותינו יצאו ממצרי� דוקא בפסח

:  אומרי�ל"שהרי חז? זאת מני+. הספיק בצק� להחמי"
זוהר ("  באוריתא וברא עלמאקודשא ברי� הוא אסתכל"

ולפי מה , ה הסתכל בתורה"הקב:  כלומר.)ב, שמות קסא
התורה היא , א� כ+. ה את העול�"שכתוב בתורה ברא הקב

כ מפני "וא, הסיבה והעול� וכל המתרחש בו הוא המסובב
שבתורה כתוב לא לאכול חמ" בפסח לכ+ יצאנו ממצרי� 

ה "לא מפני שיצאנו ממצרי� בפסח כתב הקבו, בפסח
  .בתורה שאסור לאכול חמ" בפסח

וזאת משתי , ד אי+ דברי אותו חכ� נכוני�"ולענ
אסתכל "ה "שאמנ� נכו+ שהקב, הסיבה אחת. סיבות

? ל דבר זה"ואול� מני+ למדו חז, "באוריתא וברא עלמא
' /מ@+, ')ל, משלי ח(" ואהיה אצלו /מ@+: "מ+ הפסוק 

8ָ+מל Aאני הייתי ְ;ִלי : התורה אומרת"כאילו , שו+ א
בנוהג שבעול� מל� בשר וד� בונה . ה"אומנתו של הקב

, אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומ+, פלטי+
, אלא דיפתראות, והאומ+ אינו בונה אותה מדעת עצמו

היא� , לדעת היא� הוא עושה חדרי�, ופינקסאות יש לו
ובורא , ה מביט בתורה"� היה הקבכ, הוא עושה פשפשי+

נתבונ+ נא במשל הזה שאמרו לנו . )א, ר א"ב(" את העול�
הא� באמת נכו+ לומר שהאומ+ בונה בית מפני : ל"חז

האומ+ ! הרי ההיפ� הוא הנכו+? שכ� משורטט אצלו
א� ! משרטט את התכנית לפי מה שהוא מתכנ+ לבנות

ת גברי� הוא משרטט עזר, הזמינו אצלו מבנה לבית כנסת
ועזרת נשי� ומקו� לארו+ קודש ומקו� לנטילת ידי� 

הוא , )להבדיל(וא� הזמינו אצלו בית חולי� , לכהני�
משרטט חדר ניתוחי� וחדר רנטג+ וכל מיני חדרי� אחרי� 

הרי שלא לפי מה שהוא משרטט . שנצרכי� לבית חולי�
. אלא לפי מה שהוא רוצה לבנות הוא משרטט, הוא בונה

ולא התורה סיבה , ה העול� הוא סיבה לתורהכ לכאור"וא
  .לעול�

, ל נכוני�"אבל ג� מסיבה נוספת אי+ דברי החכ� הנ
ה הוא עילת כל העילות וסיבת כל "הרי הקב. ד"לענ

ה עצמו סיבה "ממילא אי+ כלל במחשבת הקב, הסיבות
ה הוא מעל "הקב. 'ג� סדר זמני� אי+ אצלו ית. ומסובב

אי+ סיבה . קד� אצלו למהולא שיי� לד2ֵר מה , הזמ+
או , ה לכתוב את התורה באופ+ מסויי�"המכריחה את הקב

באי� "אלא שני הדברי� , לברוא את העול� באופ+ מסויי�
ה לכתוב תורה כזו שכתוב "בבת אחת רצה הקב". כאחד

וליצור עול� כזה שפרעה , בה שמצוה לאכול מצות בפסח
בי� שני הרצונות מסוב. משחרר בו את ישראל בפסח

�  .בלי שאחד מה� יהיה סיבה לשני, מרצונו הפשוט יתבר
' בשביל מה ברא ה, כשאנו שואלי� את עצמנו, ממילא
שאיננו , התשובה האמיתית צריכה להיות, את העול�

ה הוא "הקב. יודעי� ואיננו יכולי� להשיג את הסיבה לזה
ובעל מחשבה שהיא ,  עילת כל העילות" ל עליו+א"

כי גבהו שמי� ".  המחשבה שלנובלתי נתפסת בכלי
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" כ+ גבהו דרַכי מדרכיכ� ומח1ְבַֹתי ממח1ְבֹתיכ�, מאר"
נסיונותינו וכל ', אי+ לנו תפיסה במחשבת ה. )ט, ישעיהו נה(

היא רק במסגרת המושגי� שלנו ' להבי+ את מחשבתו ית
א� מנסי� אנו , ובמושגי� אלו. הלקוחי� מעולמנו המוגבל
הרי שנראה שכוונתו , בבריאה' הלהבי+ מה היתה כוונת 

אמנ� קוד� שנבראו . בבריאה היתה לעשות חסד ע� הברואי�
הברואי� לא היה חסר שו� דבר לא: אחד ולא היה כלל מי 

ה רצה לעשות "אבל מכל מקו� כיו+ שהקב, שזקוק לחסד
לכ+ ברא נפשות רבות , )יח, מיכה ז(" כי חפ" חסד הוא", חסד

ברא .  אית+ חסד במילוי חסרונ+כדי שיוכל לעשות, וחסרונ+
מזכה , בני אד� שעמ� הוא עושה את החסד הגדול ביותר

אבל ברא ג� בהמות , ב"ז וג� בחיי עוה"אות� בחיי עוה
אנו אומרי� . כדי להטיב ג� לה�, וחיות ועצי� ומלאכי�

ומביא גואל לבני בניה� למע+ שמו : "בשמונה עשרה
אפשר . ופני�אפשר לפרש בכמה א? באהבה למי". באהבה

הוא מביא גואל , בגלל אהבתו לאבות;  באהבה לאבותלפרש 
או באהבה ,  באהבה לגואלאפשר ג� לפרש . לבני בניה�

. 'או באהבה לשמו ית, )לנו: כלומר(לבני בניה� של האבות 
ה "הקב! אבל אפשר ג� לפרש באהבה לכל הבריאה כולה

, יקונהרוצה שכל הבריאה תבוא על ת, אוהב את כל הבריאה
שעל ידי זה תבוא כל הבריאה כלה , ולכ+ מביא גואל לישראל

  .אל תיקונה
י שנעסוק ג� "היא ע, במעשה' ממילא הדר� להידבק בה

, תכלית הבריאה, כאמור,  שזו היתהאנו בהטבה לזולתנו 
. אי+ אפילו צור� לצאת מ+ הישיבה, לש� כ�. להטיב לברואי�

הגמרא . ו� הישיבהיש הרבה מאד חסד שאפשר לעשות ג� בת
" טוב המלבי+ שיַנִי� לחברו יותר ממשקהו חלב: "אומרת

יותר טוב מלתת לו כוס , לקבל אותו ע� חיו�. )ב, כתובות קיא(
אלא ? וחיו� לא עולה כס:, הרי חלב עולה כס:? למה. חלב

ואילו בחיו� , יומי� ולא יותרשמחלב אפשר לחיות יו�
אתה מקבל אותו ! אפשר לפעמי� להעניק לאד� חיי עול�

, ילמד בישיבה, הוא ירגיש טוב בישיבה, בסבר פני� יפות
ובניו ישלחו את , ישלח אחר כ� ג� את בניו ללמוד בישיבה

הענקת לו ולדורותיו חיי עול� בחיו� שחַיכת , בניה� לישיבה
חיו� לא , א� חסר לו חלב צרי� לתת לו ג� חלב, כמוב+! אליו

 החיו� יותר טוב אחרי הכל אבל , יכול להיות תחלי: לחלב
כל . אפשר להטיב עמו הרבה יותר מאשר ע� חלב. מהחלב

או , שכ+ א� הוא לא נות+ לו רק חיו� אלא עוזר לו ללמוד
להסביר לו כמה טוב ללמוד , מנסה להאהיב עליו את התורה

זה הרי ממש מה שאברה� אבינו עושה ע� האורחי� , תורה
למה טוב ', עבוד את המנסה להסביר לה� למה טוב ל, שלו

  .לשמור תורה ומצוות

   על מנת לתת
לקחת מ� העול� 
י מעשי חסד "ע, ה במעשה"זו הדר� העיקרית לדבוק בקב

. ה בכל עת ובכל שעה"כפי שעושה ג� הקב, והטבה לבריות
להיות דומה עד כמה , הרי זהו תפקידו של האד� בכלל

 הרי? ה"אבל אי� הוא יהיה דומה לקב. ה"שאפשר לקב
מרגע . והאד� אינו יכול להיות רק נות+, ה הוא רק נות+"הקב

לקחת . בואו לעול� ועד צאתו ממנו הוא מוכרח ג� לקחת
כ הדר� "מהי א. לקחת ביגוד ועוד דברי�, לקחת מזו+, אויר

הדר� לזה ? שהוא רק נות+, ה בכל זאת"להיות דבוק בקב
שישתדל עד כמה שאפשר שכל לקיחה שלוקח מ+ , היא

, לקחת מ+ העול� מה שצרי�.  תהיה לצור� נתינההעול�
מתו� כוונה שלקיחה זו היא כדי שאוכל ללמוד תורה 

כאשר זו היא הכוונה . לקיי� מצוות ולעשות חסד
  .ג� הלקיחה נחשבת כנתינה ולא כלקיחה, בלקיחה
.  אמר בזה משל יפהל"צ רבי שלו� שבדרו+ זצ"הגה

. ותו מחיר לשני חנווני� שמוכרי� סחורה זהה באמשל
חלות ובשר : כל מטרתו לתת לכל יהודי כל טוב, האחד
שהרי ג� ביו� חול צרי� (לכבוד שבת וג� לחול , ודגי�

א� רק יחלק בלא כס: ובלא ? אלא מאי). לאכול משהו
לא יוכל להמשי� , מחיר יי+ וחלב ושאר מיני מוצרי�

שכ+ לא יהיה לו ממה לחדש את , לאור� זמ+ בנתינתו
לא יהיה לו ממה להתקיי� כדי שיוכל לשרת וג� , המלאי

ממילא מוכרח חנווני זה לעסוק ג� . את הלקוחות
הסוחר , לעומתו. ולקחת כס: מ+ הקוני�, "לקיחה"ב

אבל א� רק . כל מטרתו היא לקחת כס: מ+ הבריות, השני
ספק גדול א� , "כא+ מקבלי� כס:: "יתלה שלט על חנותו
כרח לתלות שלט ממילא הוא מו. יהיה מי שיכנס אליו

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

נותני� סחורה , כ באותו אופ+"שני החנווני� פועלי� א
. ובכל זאת רב ועצו� ההבדל ביניה�, ולוקחי� עבורה כס:

כי אינה אלא , אצל האחד ג� הלקיחה אינה אלא נתינה
ואצל השני ג� הנתינה , י כדי שיוכל להמשי� ולתתאמצע

כי נתינתו אינה אלא אמצעי כדי לקחת , אינה אלא לקיחה
אצל האחד מביא המסחר , ועל כ+. מאנשי� את כספ�

שג� הוא רק , ה"שהרי הוא מתדמה לקב, ה"לדבקות בקב
אינו , אותו מסחר עצמו, ואילו אצל חברו, נות+ ולא לוקח

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

  .עיקר אצלו ומה טפל
תהלי� ("  שמי� חסד�ַעדכי ָגדֹל : "כתיב: "ל אמרו"חז

הא . )ה, ש� קח("  שמי� חסד�ֵמַעלכי גדול : "וכתיב, )יא, נז
כא+ : ל"תרצו חז? או ג� מעל השמי�, עד השמי�? כיצד

) בפסוק הראשו+(וכא+ , במי שעושי+ לשמה) בפסוק השני(
, העושה לשמה. )ב, פסחי� נ(" באלו שעושי+ שלא לשמה
זוכה ג� , ועושה שלא לשמה. זוכה לחסד מעל השמי�

. לא מעל השמי�. אבל רק עד שמי�', הוא לחסד ה
מעל "ומהו " עד שמי�"מהו : והסביר פע� חכ� אחד

שניה� . באניה לאמריקהמשל לשַני� שהפליגו ? "שמי�
אות+ , אותה מחלקה באניה: נוסעי� באות� תנאי�

. מגיעי� לנמל באמריקה. הארוחות ואות� הבילויי�
, דרכו+ אחד נמצא תקי+. הפקיד בודק את הדרכוני�

הדרכו+ השני . ובעליו מורשה לרדת מ+ הספינה אל היבשה
. ובעליו נשלחי� בחזרה לאר" מוצא�, נמצא בלתי תקי+

העושה ". מעל השמי�"ובי+ " עד השמי�"ההבדל בי+ זהו 
ממילא נהָיה ג� .  מגיע עד השמי� ומורשה להכנסלשמה 

 מגיע אמנ� עד העושה שלא לשמה ". מעל השמי�"
הגיע עד השמי� . אבל אינו מורשה להכנס לש�, השמי� 

זה ההבדל א� עושי� לשמה או עושי� שלא ! וש� נעצר
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, לתת ואפילו לוקחי� על מנת לתתא� נותני� על מנת , לשמה
כאותו חנווני שמוכר את , ז"או נותני� רק על מנת לקבל בעוה

  .ולא כדי להיטיב לבריות, סחורתו רק לש� קבלת ממו+
להיות לומדי ', יהי רצו+ שנזכה כולנו להיות מעובדי ה

ללכת , בתפילה, לעסוק בחסד, תורה לשמה עד כמה שאפשר
ונזכה בה� לחיי , תינו הקדושי�בכל הדרכי� שהלכו בה� אבו

  .עול� הבא


