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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ז"לפרשת ל� ל� תשס

  באהבה וביראה' לעבוד את ה
  

  'באברה� קודמת לבחירת אברה� בה' בחירת ה
ערכנו הכר�ת ראשונה ע� , בסו� הפרשה הקודמת

על , בלבד" יבשי�"ההכרות כללה פרטי� . אברה� אבינו
לא נזכר ש� שאברה� הוא .  ועל בני משפחתומקו� הולדתו

בתחילת , והנה. או שעשה משהו מיוחד, איש מעלה מיוחד
ל" ְלָ" מארצ" וממולדת" : אל אבר�' ויאמר ה "פרשתנו 

"... ואגדלה שמ", ואברכ", ואעש" לגוי גדול... ומבית אבי"
. )בא, בראשית יב(ועוד ועוד הבטחות נפלאות לאברה� אבינו 

? מדוע נבחר דוקא הוא לכל העני( הזה? זו זכותבאי? למה 
בתורה שבעל פה נמסרו לנו . התורה אינה מסבירה לנו דבר

כיצד , פרטי� רבי� על תחילת דרכו של אברה� אבינו
והתחיל לחשוב ביו� , התחיל לשוטט בדעתו והוא קט("

היא" אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג ': והיה תֵמה, ובלילה
כי אי אפשר ? ומי יסבב אותו? ו מנהיגולא יהיה ל, תמיד

אלא , ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר! 'שיסבב את עצמו
עד שהשיג דר" ... מושקע באור כשדי� בי( עובדי כוכבי�
, כיו( שהכיר וידע... האמת והבי( ַקו הצדק מתבונתו הנכונה

אי( זו ': ולומר... התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדי�
והתחיל , ושיבר הצלמי�', ת� הולכי� ָ.-דר" האמת שא

ביקש ... ַ- העול�להודיע לע� שאי( ראוי לעבוד אלא לאלו
א "עבודה זרה פ' � הלכ"רמב(..." ונעשה לו נס, המל" להורגו

 הרבה פרטי� נמסרו לנו בתורה שבעל  )ל" על פי דברי חזג "ה
ממה שעשה אברה� אבינו באר/ מולדתו קוד� הציווי , פה
 לא נתפרש מאומה מכל אבל בתורה שבכתב ". ל" ל" "של
  .זה

, ול� מעט, מדוע לא מקדימה התורה לספר לנו: וקשה
' ומה עשה לפני שהגיע לכ" שה, על יחודו של אברה� אבינו

, השֶוה למשל ְלנַֹח[? מבטיח לו הבטחות מופלגות כאלו
מדבר אליו ומודיע לו ' שלפני שהתורה מספרת לנו שה

י ההשגחה העליונה להנצל מ( המבול "נבחר ע זה ששהוא
ְונַֹח מצא : "התורה מציגה אותו בפנינו', ולבנות תיבה וכו

את האלקי� ... נח איש צדיק תמי�"; )ח, ש� ו(" 'ח( בעיני ה
: רק אחר כ" מספרת לנו התורה; )ט, ש�(" התהל" נח

 א� מילה טובה על וכא( . )יג, ש�(' וכו" ויאמר אלקי� לנח"
  ].מדבר אליו' לפני שה,  אבינואברה�

שהבחירה , שהתורה רומזת בזה לכ", אולי מותר לומר
 שאברה� הכיר את לפניבאברה� נעשתה עוד ' של ה
נשמה גדולה וכוחות נפש ' נת( לו ה, עוד לפני זה. בוראו

כ אברה� להתעורר להכיר "אשר מכח� הצליח אח, גדולי�
עמוד בכל שאר ול', למסור את נפשו על יחוד ה, את בוראו

אמנ� אברה� עושה מעשי� גדולי� רבי� . עשרת הנסיונות
מכח הכרתו השכלית ובלי ציווי , מדבר אליו' עוד לפני שה

אבל מי הוא זה שנת( לו את השכל הגדול והמיוחד ', מה

הכל התחיל ! ה הוא שנת( לו את השכל הזה" הקב? הזה
ונשמה הקדי� ובחר באברה� ונת( לו כוחות נפש ' שה, מזה

לכ( מקדימה התורה . 'עוד לפני שאברה� הכיר בה, גדולה
עוד לפני שהיא מספרת , באברה�' לספר לנו על בחירת ה

ג� אלה שקדמו (לנו על מעשיו המיוחדי� של אברה� 
ג� ' ועי(כי הבחירה קדמה למעשי� , ")ל" ל""לציווי של 

  .)ה וכבר"א ד"פי, ל"למהר" נצח ישראל"ב
ראה שמודגשת הנקודה הזו בנוגע ג� במקומות אחרי� נ

אתה הוא : "אנו אומרי� בתפילה בכל בוקר. לאברה� אבינו
" האלקי� אשר בחרת באבר� והוצאתו מאור כשדי�' ה
 הוא אתהאלא , לא אברה� הוא שבחר ב". )ז, נחמיה ט(

וכ( בפסוק שאנו . שבחרת באבר� והוצאתו מאור כשדי�
, בותיכ� מעול�בעבר הנהר ישבו א: "מזכירי� בליל הסדר

ואקח . ויעבדו אלהי� אחרי�, תרח אבי אברה� ואבי נחור
לא . )גב, יהושע כד(' וכו" את אביכ� את אברה� מעבר הנהר
 הוצאת אברה� לפנימזכירי� שו� דבר ממה שהיה 

ה לקח "כאילו הכל מתחיל בזה שהקב. מארצו וממולדתו
  .ללא סיבה מוקדמת, את אברה� מעבר הנהר

. )ג, איוב מא(" מי הקדימני ואשל�": איובה אומר ל"הקב
 לו עשיתי שאנילפני , מי עשה לי טובה: ל"בארו חז

מי מל את בנו , מי ִק5ֵס לפני עד שלא נתתי לו נשמה. "טובה
מי עשה לי מעקה או מזוזה , לשמי עד שלא נתתי לו ב( זכר

ה חייב לו משהו "אי( מי שהקב ..." עד שלא נתתי לו בית
תמיד אנו ה� אלה , אלא להפ", הטובי�עבור מעשיו 

, ה על הטובות שהוא עשה עמנו"שחייבי� להכיר טובה לקב
' ה: כ" ג� כא(. עוד לפני שהספקנו לעשות משהו בשבילו

ורק אחר כ" אברה� משתמש , נות( לאברה� נשמה גדולה
 להגיע באמצעותה בנשמתו כפי שצרי" להשתמש בה 

  .בדו וללכת במדותיוושצרי" לע, להכרה שיש בורא לעול�

  אברה� מתחסד ע� אלקי� וע� אנשי�
ושצרי" , אברה� מגיע להכרה שיש בורא לעול�, כאמור

המידה שאברה� אבינו עובד , והנה. לעבדו וללכת במדותיו
הוא מאכיל את . היא מידת החסד, ִעמה את בוראו במיוחד
שוחט עבור שלשת , )ז, בראשית יח(אורחיו חמאה וחלב 

כדי שיוכל לכבד כל אחד מה� בלשו( , ה פרי�אורחיו שלש
, )י ש�"רש(שהוא מעד( מלכי� ושרי� , )ב, מ פו"ב(בחרדל 

פרדס להביא "שהוא , )לג, ש� כא(נוטע אשל בבאר שבע 
פונדק לאכסניא ובו כל "או , "ממנו פירות לאורחי� בסעודה

אבל החסד הגדול . ועוד חסדי� רבי�, )י ש�"רש(" מיני פירות
וחסד ע� , )כביכול( חסד ע� הבורא ברה� עושה ביותר שא
הוא לוקח . ' הוא לַלמד את כול� לקרוא בש� הבני אד� 

, ומעניק לה� חיי עול� הבא, אנשי� שחיי� כצל עובר
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ששעה אחת של קורת רוח בה� עדיפה מכל חיי עול� הזה 
וממילא ג� האכילה והשתיה שהוא נות( , )ז"ד מי"אבות פ(

שר לקרב אות� לאמונה ולדבקות במקור ה� בבחינת ג, לה�
 לאחר שאורחיו אוכלי� ? כיצד הוא עושה זאת. החיי�

. ברכו למי שאכלת� משלו: "הוא אומר לה�, ושותי�
ִמ8ֶל מי שאמר והיה העול� ! ?סבורי� את� ֶ:5ִ8ֶ9ִי אכלת�

 הוא מעניק )לג, י בראשית כא"רש(! ולו צרי" לבר", "אכלת�
אלא ג� רוחניות ועול� , א רק אוכל גשמיאפוא לאורחיו ל

  .שזהו החסד הגדול ביותר שאפשר לעשות ע� הזולת, הבא
? כמה אנשי� קרב אברה� אבינו לאמונת האמת 

שהתקרבו , "בית אברה�"שמספר אנשי , � כותב"הרמב
לאלפי� הגיע , בזכותו לאמונת האמת ואימצו את דרכו

תי להביא  חשב)ג"א ה"ז פ"ע' � הלכ"רמב(! ולרבבות
) שבית אברה� מנה אלפי ורבבות איש(כדמות ראיה לכ" 

ומוצאי� משֶנה , כשאחי יוס� באי� למצרי�. מאֵחי יוס�
 ְמַצוה למל" שמתגלה אליה� כתלמיד חכ� הבקי בהלכה 

המיועדת (על האיש אשר על ביתו שיטבח את הבהמה 
ושיטול ממנה את גיד , בשחיטה כשרה) לארוחת הצהרי�

" משנה למל""שה,  אי" לא הבינו מזה )א, י( צאחול(הנשה 
הרי אי( בעול� מי ! ?אינו אלא יוס� אחיה�, הניצב לפניה�

! שיודע על שחיטה כשרה ועל גיד הנשה חו/ מה� וממנו
שהמשנה , שהאחי� תירצו לעצמ� בדוחק, מוכרחי� לומר

למל" הוא אחד מאנשי בית אברה� שעלה לגדולה במצרי� 
לכ( הוא טובח את הבהמה בשחיטה , ל"ונהיה ש� משנה למ

כפי שהתחנ" בבית , ונוטל ממנה את גיד הנשה, כשרה
שמספר� של אנשי בית אברה� הגיע , מכא( ראיה. אברה�

, שא� לא כ( לא היה מסתבר לתלות כ(, לאלפי� ולרבבות
  .אלא היו מביני� מיד שזהו יוס�

 ֵמֵעי� חסדו של 
מידת החסד של אברה� אבינו 
  מקו�

היא , המידה המיוחדת של אברה� אבינו,  שהזכרנוכפי
: ל אומרי� על מידת החסד של אברה� כ""חז. מידת החסד

לא , כל יֵמי היות אברה� בעול�: אמרה מידת החסד"
שהרי אברה� עמד ש� , הוצרכתי אני לעשות מלאכתי

אברה� חסדיו של . )פו' עמ, א"ספר הבהיר אות קצ(" במקומי
עד שכביכול אי( צור" במידת , ובי�אבינו בעול� כל כ" מר

אברה� הוא הביטוי הגשמי של מידת . ה"החסד של הקב
  .החסד האלקית בעול�

נהגתי כמו : ה"שאיוב טע( כלפי הקב, ל אומרי�"חז
, איוב לא(" ְ=ָלַתי ָלאַֹרח ֶאְפָ>ח, ַ.ח�/ לֹא ָיִלי( ֵ;ר! "אברה�

ת  אברה� פתח באהלו ארבעה פתחי� לארבע רוחו )לב
כל אחד היה יכול להכנס . וכ" עשיתי ג� אני, השמי�

לאברה� היה , מדוע א� כ(. ולסעוד בביתי כמו אצל אברה�
אינ" כמו : ה"אמר לו הקב? ולי כל כ" רע, כל כ" טוב

להבדיל מפת (מי שרגיל לאכול פת חטי� , אצל"! אברה�
מי שרגיל לאכול ; האכלת אותו פת חטי�, )שעורי� פשוטה

השקית , ומי שרגיל לשתות יי(;  אותו בשרהאכלת, בשר
ג� מי , אצל אברה�. אבל אברה� עשה יותר מזה. אותו יי(
קיבל בשר ויי( ,  היה רגיל במאכלי� משובחי� כאלהשלא

אבות (הרבה יותר מרמת המזו( שהיה רגיל אליה , וכל טוב

, הוא אינו שואל את אורחיו מה ה� רגילי� לאכול. )ז"נ פ"דר
  . מיד את האוכל המשובח ביותראלא מכי( לה�

בי( החסד שעושה איוב לחסד שעושה אברה� , הבדל זה
הוא לא רק  ל "זצר חיי� זאב פינקל "הג, ח<תני ֵ.ֵאר 

במהותו אלא בעיקר ,  החסדבכמותהבדל 
 המטרה היא מילוי חסרונו של אצל איוב . ובמטרתו

להשיג באמצעותו את , כליועשיית החסד היא רק , השני
, ותו לא, הוא נות( לאורח רק מה שחסר לו, ממילא. המטרה

, וג� זוהי מדרגה גדולה. (שהרי ג� כ" המטרה מושגת
. אבל אצל אברה� אבינו אי( זה כ"). ואי( לזלזל בה, כמוב(

! עשיית חסד היא מטרה בפני עצמה, אצל אברה� אבינו
הוא נות( לאחרי� ג� מה , ממילא! הוא רוצה לגמול חסד

אבל זהו כבר חסד !  שהרי ג� זהו חסד לה�  חסרשלא
' מעי( מידת חסדו של הבורא ית, במדרגה אחרת לגמרי 

למרות שקוד� , שברא את העול� כדי להיטיב לברואי�
כשאי( , ממילא. הבריאה לא היה חסר לא� אחד שו� דבר

מה ( את מקבל החסד לברוא צרי" ע� מי לעשות חסד 
, או לחפש אותו בכל הכח, )ה"רק אצל הקב, כמוב(, ששיי"

" ַ>ֲאַות"כדי למלא את , )ב, מ פו"ב(כפי שעושה אברה� 
  .החסד שלו

  יצחק דואג להמש� מפעל החסד של אביו
וכל ַהְ.ֵארֹת ": אומרת התורה, לאחר פטירתו של אברה�

 ִסְ>מ�� פלשתי� אשר חפרו עבדי אביו בימי אברה� אביו 
פלשתי� סותמי� את כל  ה.)טו, בראשית כו(" וימלאו� עפר

? למה ה� עושי� זאת. הבארות שחפר אברה� בשעתו
אפשר היה להבי( ,  את הבארותגוזלי�בשלמא א� היו 

ואכ( בימי אברה� אנו מוצאי� ! [ ה� רוצי� מי�זאת 
וכ( , )כה, ש� כא' עי(שעבדי אבימל" גזלו באר מי� מאברה� 

 לנו: "ע� יצחק הפלשתי� ָרבי� על הבארות ואומרי�
הרי ? למה! ? בארותלסתו�אבל . ])כ, ש� כו(" המי�

וככל שיש בארות רבות , בארות ה( דבר טוב ומועיל לאר/
כ סותמי� הפלשתי� את "מדוע א. כ" טוב יותר, יותר

שהיתה לפלשתי� , ל"מסבירי� חז? הבארות שחפר אברה�
 לעקור והיא , מטרה שבעבורה החליטו לסתו� את הבארות

היות שמי שרואה . )ב, ג שב"זוהר ח(( האר/ את ֵזֶכר אברה� מ
וממילא , י אברה�"את הבאר נזכר בכ" שבאר זו נחפרה ע

הוא נזכר ומזכיר לאחרי� שהיה פע� צדיק באר/ ששמו 
לחסד , ליראת שמי�, שהיה מטי� לאמונה, היה אברה�

, כ כדי למחות את זכרו של אותו אד�" אולשאר דברי� 
ובלבד שלא יזֵכר ֵ:� , רותכדאי לה� לפלשתי� לסתו� בא

  .אברה� עוד
ויָ:ב יצחק ויחפר . "יצחק שב וחופר את הבארותאבל 

ויסתמו� ,  המי� אשר חפרו בימי אברה� אביוְ.ֵארֹתאת 
ויקרא לה( שמות ַ@8ֵמֹת אשר , פלשתי� אחרי מות אברה�

', הוא חוזר ומפי/ את ידיעת ה. )יח, ש�(" קרא לה( אביו
אמנ� מידתו של . )כה, ש�(" 'ויקרא בש� ה, ויב( ש� מזבח"

ה "הוא מגלה את מידת הדי( של הקב, גבורהיצחק היא 
לכ( [, ולא את מידת החסד שהיתה מידתו של אביו, בעול�
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, "ואלקי יעקב, אלקי יצחק, אלקי אברה�: "אומרי� בתפילה
כי כל אחד מהאבות ". אלקי אברה� יצחק ויעקב"ולא 

וכאילו יש כא( שלשה , �מגלה מידה אחרת של האלקי
, "אלקי אברה�: "שוני� זה מזה, )ו"ח(אלקי� " מיֵני"
אבל ג� יצחק אבינו מתעסק , "]אלקי יעקב"ו, "אלקי יצחק"

 מפי/ את ' ועל כ( ג� הוא קורא בש� ה, כמוב(, בחסד
  .לַזכות� בחיי נצח, וגומל בזה חסד לבריות', האמונה בה

ות  נסיו� לאברה� וליצחק במיד
העקדה 
  ההפכיות למידותיה�

ויצחק במידת , במידת החסד' אברה� עובד את ה
, ושניה� עושי� זאת במדרגות נעלות ונשגבות, הגבורה

לאחר : אבל מענקי עול� אלה נדרש כנראה יותר. כמוב(
בא , על פי מידתו' שני� רבות בה( עבד כל אחד מה� את ה

אומרי� ? מה היתה מטרת נסיו( העקדה. נסיו( העקדה
 להכליל את מידת החסד מטרת נסיו( העקדה היתה : ל"זח

. )ב, א קיט"זוהר ח(ואת מידת הדי( במידת החסד , במידת הדי(
אבל בשפה שלנו , לסתרי תורה, כמוב(, הדברי� שייכי�

במידת ' אברה� עובד את ה: נראה שפירוש הדברי� הוא כ"
לעשות ג� דבר שהוא , ועל כ( ההשתלמות שלו היא, החסד

,  לקחת את בנו יחידו שלא עשה כל רעד לחסד ניגו
 עדי( אי( כשאברה� נלח� נגד המלכי� . 'ולשחוט אותו לה

כי ה� אנשי� רעי� , כא( ניגוד למידת החסד של אברה�
ג� כשאברה� מגרש את ישמעאל בנו . וצרי" להלח� נגד�

אבל בכל זאת , )יא, בראשית כא( זה כואב לאברה� מביתו 
ועדי( אי( כא( , סדר ויש להרחיקו מיצחקהב( לא מתנהג ב

, ש� טז(וכ( לגבי גירוש הגר . ניגוד למידת החסד של אברה�

, אבל לקחת את בנו הצדיק שלא עשה שו� ָעול. )וד
 זה כבר מנוגד לגמרי למהותו ולשחוט אותו על המזבח 

כדי שאברה� יקנה ג� את המידה , ממילא. של אברה�
אמנ� . ה בנסיו( העקדה"במנסה אותו הק, ההפכית לחסד

אבל כדי , מונע ממנו לשחוט את יצחק' ברגע האחרו( ה
 להתגברשבשעת הצור" ידע ג� , שאברה� יגיע למצב

  .הוא מתנסה בנסיו( העקדה, על מידת החסד
יצחק אבינו הוא מידת . אצל יצחק הדברי� הפוכי�

כדי להשיג את , ולכ(. שאי( בה כל כ" עני( של נתינה, הדי(
, יש להשלימו ג� במידת החסד,  הנפש במלואהשלמות

,  לכ( נדרש יצחק לתת את נפשושהיא נתינה בלי גבול 
, ולא סת� לתת את נפשו, שהיא יקרה לאד� מכל דבר אחר

; מחייב זאת) מידתו של יצחק(אלא לתת אותה בלי שהדי( 
, אפשר אולי לומר. בלי שו� חטא קוד� מצדו, כלומר

מה פתאו� . שאברה� טועה) הבגלל ז(שיצחק חשד באמת 
לכ( הוא ? מה עשה, למה יומת? לשחוט אותו שלא כדי(

? "ְוCֵDה ַהBֶה ְלעָֹלה, הנה האש והעצי�: "שואל את אביו
ה אמר "הרי הקב?  איזו סיבה יש לשחוט אותי )ז, ש� כב(

ולא אמר לשחוט , )ב, ש�("  ש� ְלעָֹלהוהעלהו"רק 
שא� , אברה� מבי(: תמחלוק, למעשה, היתה כא(! אותי
ודאי כוונתו היא , ה מצוה להעלות את יצחק לעולה"הקב

אבל היות . ויצחק לא מבי( כ",  אותולשחוטשצרי" 
, יצחק מבטל את דעתו בפניו, ואברה� הוא גדול הדור

למה קוראי� את פרשת , אולי זהו הטע�. [ומקבל את דעתו
ל הרי היו� הראשו( ש. העקדה ביו� השני של ראש השנה

וא� כי , והיו� השני הוא מדרבנ(, ה הוא דאוריתא"ר
שכ( אברה� הבי( (, לאברה� נסיו( העקדה הוא על דאוריתא

הרי שליצחק אי( כא( , )אכ( ציוה לשחוט את יצחק' שה
, לא ציוה לשחוט אותו' שכ( לדעתו ה, נסיו( על דאוריתא

ממילא הנסיו( ליצחק הוא רק על ; רק להעלותו לעולה
דורש ממנו ' � ישמע לקול החכ� שהבי( שה האדרבנ( 

,  ויצחק עומד בנסיו( ושומע לקול החכ�או לא , להשחט
  ].למרות שלדעתו החכ� טועה

שאנו , נסיו( העקדה, הנסיו( הגדול הזה: חשבתי
בראש השנה ובהזדמנויות , מזכירי� אותו בכל הזדמנות

וליעקב ,  למה רק לשני אבות יש חלק בנסיו( הזהאחרות 
אולי זהו מפני שיעקב הוא , חשבתי? ( בו חלקאי

אחרי שנכללה מידת החסד .  של הנסיו( הזההתוצאה
נוצרת מידת , במידת הדי( ומידת הדי( במידת החסד

. שהיא השילוב בי( מידת החסד ומידת הדי(, הרחמי�
שהוא ,  הוא יעקב אבינו של נסיו( העקדה הפרי, ממילא

א שילוב החסד ע� שהי, מגלה את מידת הרחמי� בעול�
 אמת היא שלמות מכל  )כ, מיכה ז(" תת( אמת ליעקב". הדי(

  .החסד ע� הדי( משתלבי� יחד לאמת אחת. הצדדי�
מה נורא :  ויאמרויירא: "הפסוק אומר על יעקב

למה יראה שייכת דווקא . )יז, בראשית כח(" המקו� הזה
כל עוד יש רק הנהגה של : חשבתי כ"? למידת הרחמי�

אבל במה , הוא רב חסד' ה, נכו(: "כול אד� לחשובי, חסד
א� היתה רק : וכ( להפ"". אולי אני יותר ממנו, שנוגע לדי(

אבל בחסד , כ(: "היה אד� עלול לחשוב, מידת הדי( בעול�
שמשלבת את , אבל ברגע שישנה מידת הרחמי�". אני יותר

אד� לא מוצא עוד שו� , ג� את החסד וג� את הדי(, הכל
. ו"ח', או יותר מה', ות בו ולחשוב שהוא כמו המקו� לטע

 לדעת  יראה היא הרי התבטלות זו ההתבטלות הגדולה 
לכ( מידתו של . ואני Dי( ואפס, ה הוא האלקי�"שרק הקב

שילוב החסד ע� הדי( , היראהיעקב אבינו היא מידת  
לכ( אנו צריכי� להזכיר בתפילה את . תולדת נסיו( העקדה

,  זו מידת החסד" הגדול: "ות של האבותכל שלושת המיד
  . זו מידת הרחמי�" והנורא",  זו מידת הדי(" הגבור"

ג� באהבה וג� ' כל יהודי חייב לעבוד את ה
  ביראה

,  אמר לי פע� אד� אחדוא� במידת היראה עסקינ( 
' שלדעתו אר/ ישראל היא מקו� המסוגל לעבוד בו את ה

ל "ראה מתאימה רק לחובי' ואילו עבודת ה, במידת האהבה
מה שאר/ ישראל , והנה. עד כא( דבריו. ולא לאר/ ישראל

אבל .  זה ודאי נכו(' היא מקו� המסוגל להגיע בו לאהבת ה
!  זה אינו נכו( כללל "ביראה שייכת רק לחו' שעבודת ה

במקו� הכי קדוש , יעקב אבינו מגיע ליראה בהר המוריה
 המקו� ראנומה ,  ויאמרויירא "באר/ ישראל 

, והתורה ְמַצוה להביא מעשר שני ולאכלו בירושלי�". הזה
אלקי" כל '  את הליראהלמע( תלמד  "? בשביל מה

הקהל את : "ג� במצַות ַהְקֵהל נאמר. )כג, דברי� יד(" הימי�
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למע( ישמעו ולמע( ילמדו ... האנשי� והנשי� והט�, הע�
הבית מתקהלי� בהר . )יב, ש� לא(" אלקיכ�'  את הויראו

הרי . להשיג את מידת היראה, בבוא כל ישראל לרגל
שהמקו� המסוגל להשגת מעלת היראה הוא דווקא 

אבל ', ל יהודי חייב לירא מה"אמנ� ג� בחו! בירושלי�
  . זהו הבל הבלי�ל קיי� החיוב הזה "לומר שרק בחו

חשב כנראה שיראה ואהבה ה� , מי שאמר את הדברי�
שאהבה שייכת , סקנה מוטעיתממילא הגיע למ, תרתי דסתרי

אבל הטעות . ל"יותר לאר/ ישראל ויראה שייכת יותר לחו
 תרתי אינ�אהבה ויראה . היא כבר בהנחה היסודית

ג� , ובכל מקו� שהוא, תמידיהודי חייב . דסתרי
שתיה( מצו<ת עשה גמורות מ( . 'וג� ביראת ה' באהבת ה

ממילא ו, שחיוב( הוא חובת הגו� ולא חובת האר/, התורה
משנה וגמרא ' עי(שתיה( נוהגות ג� באר/ וג� בחוצה לאר/ 

אמנ� יש אנשי� שמטבע� נוטי� יותר . )א,  לזב , קדושי( לו
ויש אחרי� שמטבע� נוטי� יותר למידת , למידת האהבה

חייב בשתי , מיו� שנהיה בר מצוה, אבל כל יהודי, היראה
שרות בלי שו� אפ, ג� באהבה וג� ביראה, המצוות ג� יחד

  .להפטר מאחת מה(
שני� , כשאנו מתוודי� ביו� הכפורי�: אני חושב תמיד

ה� עד כמה , מהדברי� שאנו צריכי� להתוודות עליה�
ועד כמה שחסר לנו במידת , שחסר לנו במידת האהבה

ה( שתי� מתו" שש המצוות ' ויראת ה' הרי אהבת ה. היראה
' עי(ייו שאד� חייב בה( בכל רגע ורגע כל ימי ח, התמידיות

ממילא יש , )ה הוא כלל גדול בתורה"ד' א' סע' א' סי" באור הלכה"
. עד כמה שלא קיימנו אות( כראוי, להתוודות עליה(

היא , שהדר" להגיע בה לשתי המעלות הללו, � כותב"הרמב
 בשעה ? היא" היא הדר" לאהבתו ויראתו: "אותה הדר"

וירֶאה , שיתבונ( האד� במעשיו וברואיו הנפלאי� הגדולי�
 ומשבח אוהבמיד הוא , מה( חכמתו שאי( לה ער" ולא ֵק/

מיד הוא נרתע , וכשמחשב בדברי� אלו עצמ(...  ומפאר
, ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה, ויפחדלאחוריו 

' � הלכ"רמב(..." עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמי� דעות

,  דסתריאינ( תרתי, א� כ(, אהבה ויראה. )ב"ב ה"יסודי התורה פ
וחייבי� , ה( שתי מידות שנובעות מאותו המקור, אלא להפ"

  .שלנו' אנו להשתמש בשתיה( בעבודת ה
): ה"הקב(הרי מבקשת מהד<ד ) כנסת ישראל(הרעיה 

, א� יש בכוחה לרו/. )ד, ש א"שה(" אחרי" נרוצה, ָמְ:ֵכִני"
היא מפחדת ,  כי מצד היראה? "ָמְ:ֵכִני"למה היא מבקשת 

ה ימשו" "היא צריכה שהקב. ה מעצמה" אל הקבלהתקרב
מצד ". אחרי" נרוצה "אבל מצד שני . אותה להתקרב אליו

" נרוצה. ["'היא רצה כבר מעצמה להתקרב אל ה, האהבה
אבל המילה דומה בשרשה ג� למילה , הוא מלשו( ריצה

שתי הבחינות ]. רצי� לקראתו, כי מה שרוצי� בו, "ר<ֶצה"
, כי שתיה( נצרכות לעבודת האד�, משמשות אפוא כאחת

וג� לא לבכר אחת מה( על , ואי( להסתפק באחת מה( לבדה
  .חברתה

. בגמרא נראה לכאורה שישנה מחלוקת בדבר הזה, והנה
ה נגלה אליו "כשהקב(התורה מספרת על משה רבינו 

"  ֵמַהִ.יט אל האלקי�ָיֵראכי , ויסתר משה פניו): "בסנה

א� טוב עשה משה , מרו בגמראושתי דעות נא. )ו, שמות ג(
וא� , טוב עשה, לפי דעה אחת. או לא, בהסתירו את פניו
 זכה לקלסתר " ויסתר משה פניו"בשכר : שכר קבל על כ"

" כי ירא"בשכר ; )כט, שמות לד " כי קר( אור פניו("פני�  
 זכה " ֵמַהִ.יט"ובשכר ; )ל, ש�(" וייראו מגשת אליו"זכה ל

ַנת ה"ל Fְתמ�ואול� לפי דעה אחרת . )ח, במדבר יב(" ִ.יטַי' 
וא� נענש על , לא טוב עשה משה בהסתירו את פניו, בגמרא

ַהְרֵאִני ָנא : "ה" כשביקש לאחר זמ( מהקב? במה נענש. כ"
לא תוכל ִלְראֹת : "ה"אמר לו הקב, )יח, שמות לג(" ֶאת ְ@בֶֹדָ"

,  רוצהעכשיו שאתה; כשרציתי לא רצית. )כ, ש�(" ֶאת Gָָני
 נחלקול "שחז, בפשטות נראה. )א, ברכות ז(איני רוצה 

, ואול�. הא� טוב עשה משה בסנה או לא טוב עשה, כא(
בעניני אגדה "ש, ל אמר"א דסלר זצ"צ רא"מורי ורבי הגה

וא� , )353' ג עמ"מכתב מאליהו ח("  לא שיי" מחלוקתוקבלה 
כי , מחלוקת במובנה הרגיל"אי( זו , מצאנו מחלוקת באגדה

" אלא שמלמדי� לנו בחינות שונות בעני(, שני הצדדי� אמת
לא מחלוקת , שג� בעניננו, ממילא נראה. )173' ב עמ"ש� ח(

, אחת מבחינת היראה, אלא שתי זויות ראיה שונות, יש כא(
 טוב עשה משה מבחינת היראה . ואחת מבחינת האהבה

י זוהי הר. וא� זכה לקבל שכר על כ", כשהסתיר את פניו
, להתרחק, ה"לא להעז להתקרב אל הקב, מידת היראה

הבינו כנראה , ואול� מבחינת האהבה. להסתיר את הפני�
שהיה צרי" , שהיתה כא( תביעה מסוימת כלפי משה, ל"חז

אי( . ועל חסרו( זה נענש באמת', יותר לשאו� לראות את ה
, של משה רבינו' טענה על עצ� מידת אהבת ה, חלילה, כא(

ל התכוונו רק "חז. 'ו היה חסר לו משהו באהבת ה"כאילו ח
שלו היתה ' שמידת אהבת ה, שהטענה על משה היתה, לומר

היה צרי" . צריכה לבוא יותר לידי ביטוי באותה התגלות
', לתת יותר ביטוי ג� למידת האהבה והרצו( להתקרב לה

ששתי , רואי� ג� כא(, פ"עכ. ולא רק למידת היראה
ג� היראה וג� , ת בעבודת האד�הבחינות צריכות להיו

אי( , וג� א� האחת קיימת וזוכי� לקבל שכר עליה, האהבה
  .י זה מעונש על חסרו( כלשהו בחברתה"להנקות ע

ג� באהבה וג� , אנו ודאי שחייבי� בשתי המידות, פ"עכ
ג� בתארי� של , להשתמש בתפילה בכל התארי�, ביראה

ל כל מה לקב, וג� בתארי� של מידת הדי(, מידת החסד
ג� , ג� את הדר" של אברה� אבינו, שאבותינו לימדו אותנו

את כל , וג� את של יעקב אבינו, את הדר" של יצחק אבינו
ובזכות זה שנל" בדר" . המידות יחד אנו צריכי� לקבל

יביא , "זוכר חסדי אבות"ה שהוא "הקב, אבותינו הקדושי�
  .באהבהלמע( שמו , גואל לבני בניה�


