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  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ז"לפרשת וירא תשס

  יותר מאשר בקבלת השכר' הצדיקי� חפצי� בעבודת ה
  

שגדולה הכנסת אורחי� יותר , מני� ידע אברה� אבינו
  ?מהקבלת פני שכינה

ר מעל אל נא ַתֲעבֹ, א� נא מצאתי ח" בעיני , דָֹניֲא: ַו�ֹאַמר"
א� הש� שבפסוק זה הוא קודש , ל נחלקו"חז. )ג, בראשית יח(" עבד 

א� צרי  הסופר , ויש מזה נפקא מינה לעני" כתיבתו[ )ב, שבועות לה(או חול 

. )]'ב' ו סע"רע' ד סי"ע יו"שו' עי(או לא , בעת כתיבתו" לש� קדושת הש�"לומר 
ה אל או שהוא פונ, ה"הא� אברה� פונה כא" אל הקב, כלומר

יסודי התורה ' � הלכ"רמב(להלכה נפסק ֶ.ֵ,� זה הוא קודש . האורחי�

ומבקש ממנו , ה"אברה� אבינו מדבר כא" אל הקב, כלומר; )ט"ו ה"פ
  .שימתי" ולא יעבור ממנו בשעה שהוא מטפל באורחי� שהגיעו אליו

שגדולה הכנסת אורחי� יותר , )לפי דעה זו(הגמרא לומדת מכא" 
מני" ידע , יש ששאלו על כ . )שבועות ש�(ינה מהקבלת פני שכ

שגדולה הכנסת אורחי� יותר מהקבלת פני , אברה� אבינו הלכה זו
אבל אברה� . בשלמא אנו לומדי� זאת מאברה� אבינו? השכינה
ומני" ראה היתר לעצמו להפסיק להקביל ,  מני" ידע הלכה זואבינו 

� קושיה זו היא אינני יודע א? פני השכינה כדי לגשת אל אורחיו
שכמו שידע את כל התורה , אפשר לתר2 בפשטות. קושיה גדולה

, הרי כל התורה כולה לא היתה כתובה אז. כ  ידע ג� הלכה זו, כולה
וג� קיי� את כולה , מעצמווא3 על פי כ" השיג אותה אברה� אבינו 

תנא (וכ  ג� יצחק אבינו ויעקב אבינו [ )א, קדושי" פב(עד שלא ניתנה 

  .  ג� את הדבר הזה ָיַדעממילא , ])ה ברו  המקו�"ו ד"אליהו פדבי 
: ל"אמרו חז? מני" באמת ידע אברה� אבינו את כל התורה כולה

ר "ב(" והיו נובעות תורה, נעשו שתי כליותיו כשתי 4ַדי� של מי�"

שרצו" התורה היה רצונו הטבעי , הפשט הוא? מה הפשט בזה. )ג, צה
והתורה , כיו" שהאד� הוא צל� אלקי�. של אברה� מעצ� בריאתו

ועד כמה , דומה למקור" צל�"על כ" עד כמה שה, היא חכמת אלקי�
חכמתו ורצונו , הגשמי לקלוט את חכמת האלקי�" צל�"שמסוגל ה

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

כי התורה איננה איזו ידיעה חיצונית שאינה שייכת לעצ� . שמתונ
  !באשר הוא צל� אלקי�, אלא היא האד�, האד�

איננו יודעי� את מדוע אנו  ?כ " עובד"מדוע אצלנו זה לא 
את התשובה ! הרי ג� אנו נבראנו בצל� אלקי�? התורה מעצמנו

אשר עשה אלקי� ": שאמר בחכמתו, לכ  מספק לנו שלמה המל 
האד� נברא . )כט, קהלת ז(" והמה בקש7 ִחשבֹנות רבי�, את האד� ישר

היה מגיע באמת מעצמו , וא� היה מקפיד לשמור על ישרותו, ישר
כי שמרו , )א, ז כה"ע(האבות הקדושי� נקראו ישרי� . לידיעת התורה

ועל כ" השיגו את התורה מעצמ� , על ישרות� לאור  כל חייה�
אבל שאר בני אד� אינ� . ק9ְלה מ" החו2בלי צור  ל, ומתו  עצמ�

אבל אחר כ  ה� כבר מבקשי� , שאר בני אד� נבראי� ישרי�. כ 
אלא ', ה� אינ� מחפשי� בישרות מהו רצו" ה". ִחשבֹנות רבי�"

 מגיעי� ולכ" ה� אינ�, "מה נעי� לי"ו" מה כדאי לי"מחפשי� 
ולי� הגד" נעי� לי"וה" כדאי לי"אמנ� התורה עצמה היא ה[. לאמת
עוד לפני " ִחשבֹנות רבי�"אלא שבני אד� מתחילי� לבקש , ביותר

כמה : "ששאלו פע� סוחר אחד, מספרי�. ...]שהספיקו להבי" זאת
 זה א� אני קונה ! תלוי: "ענה הסוחר? "ה� ְ.ַנִי� כפול ְ.ַנִי�

"! ִחשבֹנות רבי�"זוהי דוגמא ל"!...  זה חמשא� אני מוכר ; שלוש
כשמנהלי� את ... אחד למכירה" חשבו""ו, קניהאחד ל" חשבו""

, מתו  כוונה מראש להגיע לתוצאה שנוחה לי, החיי� ע� חשבו" כזה
המידות שלנו משפיעות על . אי אפשר כמוב" להגיע לתוצאה ישרה

אבל האבות . לכ" איננו משיגי� את התורה מעצמנו, החשבונות שלנו
ג� את הדי" , מילאמ.  יכלו להשיג את התורה מעצמ�שהיו ישרי� 

השיג אברה� , "גדולה הכנסת אורחי� יותר מהקבלת פני שכינה"ש
  .ולא היה צרי  לתורה הכתובה כדי ללמוד זאת מתוכה, מעצמו

שגדולה ,  מני� ידע אברה� אבינו
תירו" נוס! לשאלה 
  הכנסת אורחי� יותר מהקבלת פני שכינה

מני" "וג  שיכול ליישב כל שאלה מהסל "אבל חו2 מהתירו2 הנ
 נראה לומר עוד תירו2 נוס3 " ידע אברה� אבינו הלכה זו או אחרת

, זומני" ידע אברה� אבינו הלכה , בנוגע לשאלה הפרטית שלנו
אבל לפני . שגדולה הכנסת אורחי� יותר מהקבלת פני השכינה

נניח שאחד מאיתנו מתפלל תפלת : נשאל שאלה נוספת, שנתר2 זאת
הא� נפסיק באמצע .  מופיע אורח באמצע התפלה. שמונה עשרה

, הרי הלכה היא בתפלה. כמוב" שלא? התפלה כדי לטפל באורח
כל שכ" . )ב, ברכות ל( לא ישיבנו שאפילו מל  שואל בשלומו 

גדולה "מה ע� : וקשה לכאורה. שאסור להפסיק בשביל אורח פשוט
למה לא נפסיק בתפלה ? "הכנסת אורחי� יותר מקבלת פני השכינה

', שתפלה היא עבודת ה, התירו2 הוא? לקבל את פני האורחכדי 
לכ" אסור להפסיק בתפלה . קודמת לעבודת בשר וד�' ועבודת ה

הקבלת פני , אבל אצל אברה� אבינו. בשביל לקבל את האורח
ה לא בא אל אברה� "הקב. 'השכינה באותה שעה לא היתה עבודת ה

י "רש(למילתו אלא כדי לבקרו ביו� השלישי , כדי שיעבוד אותו

 גדולה הכנסת אורחי� יותר מהקבלת פני ָ.� , ממילא. )א, בראשית יח
 לאברה� שכרהיא בבחינת , כי הקבלת פני שכינה זו. השכינה
, צדיקי� יושבי" ועטרותיה� בראשיה�"שבו , ב"מעי" עוה, אבינו

ואילו הכנסת אורחי� היא , )א, ברכות יז(" ונהני� מזיו השכינה
יפה שעה אחת של תשובה ומעשי� טובי� בעול� ", ממילא; מצוה

, ועדי3 להתעסק במצוה, )ז"ד מי"אבות פ(" הזה מכל חיי העול� הבא
  .מאשר להנות מזיו השכינה

? ב"היתה בבחינת מעי" עוה" הקבלת פני שכינה"מני" שאותה 
אלו , ב"ה בעול� הזה ֵמֵעי" העוה"שלשה הטעימ" הקב: "ל"אמרו חז

את '  הטעי� המתי. )א,  יזב , ב טז"ב(" יעקביצחק ו, אברה�: ה"
שהרי . חושבני שכא" היה הדבר הזה? ב"אברה� אבינו מעי" עוה

ָחִלָלה : "'ואומר לה, מיד אחר כ  מתפלל אברה� אבינו על סדו�
ֲה.ֵֹפט כל האר2 לא יעשה , ָחִלָלה ל�. .. ֵמֲע:ֹת כדבר הזהל�

מפרש ? שתי פעמי�"  ָחִלָלה ל"" מהו )כה, בראשית יח(! ?"משפט
, כלומר. לעול� הבא חלילה ל  ): על הפע� השניה(י "רש

מני" . ב הוא לא יתוק""שאפילו בעוה, חילול הש� יהיה כל כ  גדול
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שכבר כא" היו ,  על כרח ? ב"לאברה� אבינו מה יהיה בעוה
ה אצל "עצ� הביקור של הקב. ב"לאברה� אבינו השגות של עוה

היה בבחינת הטעמה מעי" , ישי למילתואברה� אבינו ביו� השל
לא היה לו כח לעמוד , בעוד שקוד� שנימול[לאחר שנימול , ב"עוה

אבל אברה� ]. )ג, י ש� יז"רש' עי(כאשר היתה השכינה נגלית אליו 
ממילא הוא פונה ; ולא מקבל שכר', אבינו מעדי3 להיות עובד ה

  .ומוותר על הקבלת פני השכינה, לטפל באורחיו
 ו"תקטמשה מתפלל . י� לאחר זמ" ג� אצל משה רבינוכ  רוא
. )י, ר יא"דב(כדי להכנס לאר2 ישראל ") ואתחנ""כמני" (תפילות 

וכי לאכול מפריה הוא "? בשביל מה הוא צרי  להכנס לאר2 ישראל
מדוע הוא  )א, סוטה יד(! ?"או לשבוע מטובה הוא צרי ! ?צרי 

משה רבינו משתוקק : ל"מסבירי� חז? משתוקק כל כ  להכנס ָל>ֶר2
שאי , בקיו� המצוות התלויות באר2' כדי לעבוד את ה, להכנס לאר2

משה יודע בודאי שהוא עתיד לעבור . )ש�(ל "אפשר לקיימ" בחו
לדרגה רוחנית עליונה ששו� נברא לא השיג , לאחר מותו לג" עד"

כדי , ובכל זאת הוא רוצה להתעכב עוד קצת בעול� הזה, אותה
, כי מטרת חייו איננה לקבל שכר. מצוות התלויות באר2לקיי� את ה

הוא , א� יש מצוות שהוא עוד לא קיי�, ולכ"'; אלא להיות עובד ה
  .ז כדי לקיימ""ורוצה להשאר בעוה, מוותר כרגע על העול� הבא

אחז , לפני פטירתו, א"הגר. ל"א ז"כעי" זה מספרי� ג� על הגר
הרי ? מדוע רבינו בוכה: "שאלו אותו תלמידיו. בציציותיו ובכה

ומי לא ישא3 , בעוד זמ" מועט ֵישב רבינו ע� כל הצדיקי� בג" עד"
, שעוזב אני את העול� הזה, על דא קא בכינא: "אמר לה�"! לזה

והול  אני לעול� , שאפשר בעד כמה פרוטות לקיי� בו מצַות ציצית
' עליות אליהו'(" שבעד כל הו" אי אפשר לקיי� בו אפילו מצוה אחת

הוא מחפש להיות ! ל לא מחפש קבלת שכר"א ז"הגר. )ז"הערה קי
לכ" הוא , ז"רק בעוה, ב"אי אפשר להיות בעוה' ועובד ה! 'עובד ה
  .בוכה

 מני" ידע מיושבת קושייתנו הראשונה , על פי הדברי� האלו
. שגדולה הכנסת אורחי� יותר מהקבלת פני השכינה, אברה� אבינו

, את הידיעה הפשוטה והבסיסיתמשו� שידע , אברה� ידע זאת
ל "חז. לא כדי לקבל שכר, שאד� בא לעול� הזה כדי לעבוד

 היו�  )יא, דברי� ז(" לעשות�אשר אנכי מצו  היו� : "אומרי�
העול� הזה נועד . )א, ערובי" כב(למחר לקבל שכר� , לעשות�

ה "ג� א� יש איזה רגע שהקב, ממילא. לא לקבלת שכר, לעבודה
 בבחינת קיבול שכר ב "ק בעול� הזה מעי" עוהמטעי� את הצדי 

שהיא , שב הצדיק מיד לעבודתו, הרי ברגע שנוצרת אפשרות לעבוד
שזמנו , ומוותר על קיבול השכר, ")היו� לעשות�" ("מצַות היו�"

  .למחר

  !וג� אחריה, עד נשימתו האחרונה' משה רבינו עבד ה
 רואי� ולא לקבלת השכר ', עד כמה שוא3 הצדיק לעבודת ה

, ֲעֵלה ֶאל הר העברי� הזה: "אומר למשה רבינו' ה. אצל משה רבינו
ת 9ָָהר אשר אתה עֶֹלה שמה והאס3 אל עמי ... הר ְנב= כאשר מת , 7מ<

? "כאשר מת אהר" אחי " מה פירוש ).נמט, דברי� לב(" אהר" אחי  
): 'על פי ה(אמר לו משה , ה ליטול את נפשו של אהר""כשעמד הקב

פשוט . "ופשט, "פשוט ידי . "וָעָלה, "ֲעֵלה לִמטה, הר" אחיא"
והל  לו , וקמ2, "קמו2 פי . "ועצ�, "עצו� עיני . "ופשט, "רגלי 

י "רש(! אשרי מי שמת מיתה כזו: אמר משה. ]נפטר מ" העול�: כלומר[

זהו שאומר . )כו, י במדבר כ"רש( מיד חמד משה לאותה מיתה )ש�

ת 9ָ: "ה למשה"הקב " כאשר מת אהר� אחי�... ָהר7מ< 
  .כמו של אהר", באותה מיתה שנתאוית לה: כלומר

, זה מה שאכפת למשה רבינו, אחרי מאה ועשרי� שנה: וקשה
! ?על מיטה או על ספסל, היכ" ישכב ברגעיו האחרוני� בעול� הזה

ומה , הרי בעוד כמה רגעי� ֵיֵ.ב בג" עד" מעל כל הצדיקי� האחרי�
חושבני ? יצד יסיי� את חייו כא" בעול� הזהאכפת לו היכ" וכ
לעלות : אהר" מקבל פקודות עד הרגע האחרו": שהפשט הוא כ 

זה מה שרוצה משה . 'לפשוט רגלי� וכו, לפשוט ידי�, למיטה
עד ' להיות עבד ה, ג� הוא רוצה לקבל פקודות כאלו ולקיימ"! רבינו

 לכ" הוא ;עד רגע המעבר לעול� שאי" בו עבודה, נשימתו האחרונה
 מיתה הבאה מתו  מילוי בורר לו מיתה יפה כמו זו של אהר" 

  .פקודות
שלא מצינו בשו� בשר , הוא זוכה לציווי! והוא אכ" זוכה לכ 

 9ָָהר �מ�ת... ֲעֵלה אל הר העברי� הזה! " ציווי למותוד� שזכה לו 
משה רבנו לא , יש אומרי�: הגמרא אומרת". אשר אתה עֶֹלה שמה

ובהר נבו , )כח, שמות לד(" ' ִע� הָ��ויהי : "בסיַני כתוב? "מני. מת
א3 , מה בסיני עומד ומשמש. )ה, דברי� לד("  משהָ��וימת : "כתוב

? "א3 כא" עומד ומשמש"מה פירוש . )ב, סוטה יג(כא" עומד ומשמש 
הרי לא עלה לש� אלא כדי ? בהר נבו' במה שימש משה את ה

המיתה עצמה ! היתה שימוש שעצ� מיתתו, על כרח ! למות
, משה רבינו! ומקיימו, הוא מקבל ציווי למות: היתה בבחינת עבודה

ולכ" , וג� עשה כ" בכל כוחו', ָ.?3 כל חייו לעבוד את ה', עבד ה
כדי שג� ;  ציווי למותהוא זוכה לציווי מיוחד שא3 אד� לא זכה לו 

נת יהיה בבחי, עצ� המעבר מעול� העבודה לעול� קבלת השכר
  .עבודה

! עדיי" אינו הציווי האחרו" שמקבל משה רבינו, וג� ציווי זה
זאת האר2 אשר : "ה"אומר לו הקב, כשמשה כבר נמצא בהר נבו

' וכו"  לזרע  אתננהֵלאמֹרנשבעתי לאברה� ליצחק וליעקב 
ל  אמור : אמר הקדוש ברו  הוא למשה'? ֵלאמֹר'מאי . ")ד, דברי� לד(

לתת לבניכ� (שבועה שנשבעתי לכ� : בלה� לאברה� ליצחק וליעק
משה , חו2 מהציווי למות. )ב, ברכות יח("  כבר קיימתיה) את האר2

ללכת ;  מיתתולאחר מה לעשות מקבל אפוא ציווי נוס3 
ולבשר ש� לאבות שישראל עומדי� להכנס , לג" עד"' בשליחות ה

ועד , משה רבינו עובד את בוראו עד הרגע האחרו". לאר2 ישראל
  !אחריווא3 , ללבכ

  ב"ז ולא בעוה"תלמידי חכמי� אי� לה� מנוחה לא בעוה
ב הוא מקו� "והעוה, ז הוא מקו� העבודה"למרות שהעוה, והנה

בכל זאת נראה שג� בעול� הבא יש בחינה מסויימת , קבלת השכר
שתלמידי חכמי� אי" לה� מנוחה לא בעול� , ל אמרו"חז. של עבודה

בשלמא בעול� ? מה פירוש הדברי�. )א, ש� סד(הזה ולא בעול� הבא 
אבל בעול� . כי העול� הזה הוא עול� העבודה, הזה אי" לה� מנוחה

 למה ש� אי" לה� שש� אי" עבודה אלא רק קיבול שכר , הבא
  ?מנוחה

כל . ה הרי רוצה להעניק לנו טובה"הקב: אולי מותר לומר כ 
' תר שהוהטובה הגדולה ביו, נועדה להיטיב עמנו, בריאתו אותנו

חו2 מ" הטובות הרבות שהוא מעניק לנו כא" (רוצה לתת לנו 
כפי שמסביר , שזוהי תכלית הבריאה,  היא חיי עול� הבא) ז"בעוה

מוכרחי� , אלא שכדי להגיע ָלעול� הבא. [)א"בפ(המסילת ישרי� 
  ].להתקי" עצמנו לחיי העול� הבאשרק בו נית" , לעבור בעול� הזה
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תתכננה שתי סיבות מדוע , לי מתנהכשבשר וד� נות" , והנה

,   המתנה מוצאת ח" בעיניסיבה אפשרית אחת : ארצה לקבלה ממנו
ג� ,  היות והנות" רוצה לכבדניסיבה אפשרית שניה . ואני מעוני" בה

. כדי שלא יAָגע, ולכ" אני מקבל את מתנתו, אני רוצה לכבד אותו
רי שבאופ" השני ה, "לוקח"בעוד שבאופ" הראשו" אינני אלא , והנה
, שכ" כל מטרת לקיחתי היא להיטיב לנות", "לוקח"ולא " נות""אני 

שתלמידי , ל"זוהי כוונת דברי חזש, ממילא יתכ". ולא עבור עצמי
ה� אינ� , כי ג� בעול� הבא. חכמי� אי" לה� מנוחה בעול� הבא

כדר  שהתרגלו . ה"אלא עבור הקב, מקבלי� את השכר עבור עצמ�
, כ  ה� ממשיכי� לעבדו בעול� הבא, כא" בעול� הזה' לעבוד את ה

שתתמלא ', אלא לש� ה, ומקבלי� את שכר� לא להנאת עצמ�
ה מצידו נות" לה� עול� "הקב. להיטיב ע� יצוריו, כוונתו בבריאה

אבל ה� מציד� , וה� אכ" נהני�, הבא כי הוא רוצה שה� יהנו
כדי , די�מקבלי� את ההנאה לא בבחינת מקבלי� אלא בבחינת עוב

  .שרוצה להנות אות�' למלא את רצו" ה

  ? מדוע ה� מותרות
בקשות לזכיה בחיי עול� הבא 
ב יכולה להיות בבחינת "שג� קבלת השכר בעוה, על פי יסוד זה

יהי : "אנו מבקשי� בכל יו�. נוכל לתר2 קושיא חמורה, "עבודה"
Bֶיָ  בעול� הזה... רצו" ש טובה ונזכה ונחיה ונראה וניר, שנשמֹר ח<

ג� . ")ובא לציו""מתו  (" וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העול� הבא
הרחמ" הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי : "בברכת המזו" אנו מבקשי�

אל תהיו כעבדי� ", הרי המשנה אומרת: וקשה". העול� הבא
אלא הוו כעבדי� המשמשי� , המשמשי" את הרב על מנת לקבל פרס

כיצד אפוא . )ג"א מ"אבות פ("  פרסאת הרב שלא על מנת לקבל
  ?הא� אי" זו בקשת פרס עבור עבודתנו? מבקשי� אנו בקשות כאלו

שעבודה על מנת , יש שהסבירו את הדבר על פי דברי התוספות
היא רק א� אד� מתֶנה תנאי בלבו , לקבל פרס ששללה המשנה

הריני מתחרט על , וא� לא אקבל;  מה טובא� אקבל פרס : "ואומר
וג� על , אבל א� אד� אינו עושה תנאי כזה". מצוות שאעשהכל ה

, הצד שלא יקבל פרס הוא אינו מתחרט על המעשי� הטובי� שיעשה
הוא עובד כדי ג� א� , אי" כא" חסרו" של עבודה על מנת לקבל פרס

לפי שיטה זו ניחא מה שאנו . )ה על מנת"א תוד, ז יט"ע(לזכות בפרס 
, שהרי איננו עושי� תנאי, "� הבאלחיי העול... ונזכה"מתפללי� 

אנו . אנו מתחרטי� על כל הנעשה, ב"לחיי העוהו "שא� לא נזכה ח
י עבודתנו לחיי "שלכתחילה רוצי� אנו לזכות ע, רק מתפללי�

  .ב"העוה
א� אד� : אפשר לומר ג� הסבר אחר, אבל לפי מה שדברנו
'  זוהי באמת עבודת הב רק עבור עצמו "מבקש לזכות בחיי עוה

אבל א� אד� מבקש לזכות בחיי . והיא אינה ראויה, לש� קבלת פרס
' ז כוונת ה"אלא ג� כדי שתתקיי� עי, ב לא רק עבור עצמו"עוה

 אז אי" זה ב "שרצה להיטיב לנו ולהעניק לנו חיי עוה, בבריאה
אלא כעבדי� , "כעבדי� המשמשי� את הרב על מנת לקבל פרס"

לפי . מלא כוונתו בבריאהשתת, המבקשי� פרס כדי לשמש את הרב
ונירש טובה ... שנזכה", שזוהי אפוא 4ַונת בקשתנו, זה יש לומר

לא בקשת שכר יש ". וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העול� הבא
שברא ,  בקשה למילוי רצונו של הבוראצרופה ' אלא עבודת ה, כא"

אנו . ב"ולַזכות אותנו בחיי עוה, את העול� כדי להיטיב לנו
ושנהיה ראויי� באמת לירש טובה וברכה , י� שיתמלא רצונומתפלל

  .ב"בימות המשיח ובעוה

במה ? מה פירוש הדבר, "'ברו  אתה ה"כשאנו אומרי� , בכלל
,  אפשר לבר  אותו שיהיה חכ�בשר וד� '? אנו יכולי� לבר  את ה

במה שיי  , ה"אבל את הקב. שיארי  ימי� ויהיה בריא, שיהיה עשיר
? שיהיה עשיר.  אריכות ימיו היא לאי" סו3?   ימי�שיארי? לברכו

, כל הכס3 והזהב שבעול� שלו ה�, ובכלל. ה לא צרי  כס3" הקב
 ג� ? שיהיה בריא. יכול לברוא עוד כמה שירצה, וא� לא מספיק לו

 כל החכמה שיש לנו היא ? שיהיה חכ�. ה"זה לא שיי  אצל הקב
חסר לו ? מה חסר לו? ה"במה נית" אפוא לבר  את הקב. מפיו

שנהיה ; שיתמלא רצונו בעול� להיטיב לבריותיו, כביכול הדבר הזה
כדי שיתמלא רצונו , ושכל העול� יהיה ראוי להטבה, ראויי� להטבה

, ה מאה פעמי� ביו�"זו הברכה שאנו מברכי� את הקב. בעול�
להיטיב לנו ולכל ישראל , שיתמלא רצונ  בבריאה, "'ברו  אתה ה"

  .אהולכל הברי

   חילול כבוד שמי�
הבחירה 
,  שהיא שאיפה בעייתית' השאיפה לקבלת שכר על עבודת ה

.  היא שעמדה במרכז חטאו של אד� הראשו" בג" עד"כפי שראינו 
אי" לכ� . שלכ� איננה במדרגה גבוהה' עבודת ה: הנחש אומר לחוה

ממילא קל לכ� , אינכ� צריכי� להתמודד מול פיתויי�, ר"יצה
עדי3 אפוא שתאכלו מע2 . וממילא ג� שכרכ� מועט', ת הלעבוד א

עבודה ' אז תעבדו את ה, כדי שיכנס בכ� יצר הרע, הדעת טוב ורע
ואז ג� שכר עבודתכ� יהיה , קשה יותר הדורשת התגברות על היצר

! אבל זוהי טעות. ) ואיל 137' ב עמ"ח" מכתב מאליהו"' עי(גבוה יותר 
ש בו נסיונות ומלחמות ע� שי, אסור לאד� להכנס למצב כזה

כי דוקא ; לא ברא את האד� מלכתחילה במצב כזה' וג� ה, ר"היצה
היא דוקא , העבודה השלמה והמעולה יותר! ההפ  הוא הנכו"

כי הנסיו" והבחירה שיש האד� א� לשמוע . ר" יצהבליעבודה 
 בחינה של מרידה במלכות ג� א� יעמוד בו , ר או לא"בקול יצה

  ).פי שיתבארכ(שמי� יש בו 
ָעה : "הפסוק אומר  באה )על כ  ששלמה הרג את אדניה ב" חגית(ְוַהְ,מ<

ַוָ�ָנס , ואחרי אבשלו� לא ָנָטה, כי יואב ָנָטה אחרי ֲאדִֹנָ�ה, ַעד יואב
נטה "בשלמא מה שיואב : וקשה. )כח, א ב"מלכ(" 'יואב אל אֶֹהל ה

ומהווה סיבה , אבזוהי באמת נקודה לחובתו של יו, "אחרי ֲאדִֹנָ�ה
שמא יעשה שלמה משפט לא רק ', טובה בשבילו לברוח אל אֶֹהל ה

אחרי אבשלו� לא "אבל מה ש. באדוניה אלא ג� ביואב שתמ  בו
זוהי הרי אינה נקודה לחובתו של יואב אלא דוקא , "נטה

וא� כ" מדוע נזכרת ג� היא בפסוק כסיבה לבריחתו של , לזכותו
  '?יואב אל אֶֹהל ה

לא " יותר מדי"שהכוונה היא שיואב ,  היה אפשר לפרשבפשטות
הרג אותו יואב , שכשמרד אבשלו� באביו, היינו. נטה אחרי אבשלו�

יואב . )טוט, ב יח"שמו( להרגו שלאבניגוד לפקודה מפורשת של דוד 
כמו , שג� הריגת אבשלו� Dֵָחֵ.ב לו כמרידה בדוד, מפחד עתה

ואחרי : "ל פרשו"חז. פרשו כ ל לא "אבל חז. הנטיה אחר אדוניהו
אמנ� . )א, מט' סנה("  לנטות ולא נטהשביקש אבשלו� לא ָנָטה 

 היתה לתמו  בו " הוה אמינא"אבל , יואב נמנע מלתמו  באבשלו�
כי אולי יעשה בו ', ג� זוהי סיבה לבריחותו לאהל ה, ועל כ". לו

וד  אי  זה שלשר ְצָבא ד" הוה אמינא"שלמה משפט ג� על אותה 
נתאר לעצמנו שפרצה . לתמו  באבשלו�" הוה אמינא"היתה 

ְושר צבא אנגליה יעמוד וישקול א� , מלחמה בי" אנגליה לצרפת
? מה נאמר על שר צבא כזה. לתמו  באנגליה או לתמו  בצרפת 

צרי  לגייס , שר צבא ששומע שפרצה מלחמה! מורד במלכות! בוגד
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את כל מה שנית" לגייס , �את חיל הי, את חיל אוויר, מיד את הצבא

א� יואב ". הלנו אתה א� לצרינו"ולא לעמוד ולשקול , למלחמה
. זה עצמו חטא חמור, שוקל א� לתמ  בדוד או לתמו  באבשלו�

  .ועל אחת כמה וכמה עבור שר הצבא, חמור עבור כל חייל
הוה "ויש לנו , כשיש לנו בחירה. כ  ג� בנוגע למלכות שמי�

 יש בה בחינה של זו " הוה אמינא"צ� הרי ע, לחטוא" אמינא
או לבטל , ללמוד עכשיו: "אד� יושב ושוקל. מרידה במלכות שמי�

לעשות כ  או לעשות ? או לא לתת, לתת צדקה? את הזמ"
איזו מי" ! 'הרי אתה עבד ה! ?אי  יתכ" להסתפק בזה... ?"אחרת

? ר"או לשמוע בקול היצה' א� לשמוע בקול ה, היא זו" הוה אמינא"
ג� א� תחליט בסופו של דבר לבחור , מחשבה זו עצמה היא מרידה

שאמר שעדי3 לאד� שיהיה לו יצר , זוהי הטעות בעצת הנחש! בטוב
שבו היה , עדי3 המצב הראשו" של האד� בג" עד"! לא נכו". הרע

. לעבור על דבריו" הוה אמינא"ללא ', לעבוד את ה" מוכרח"האד� 
שמלכות , גדל ויתקדש שמיה רבאשית, הלא על זאת יתפלל כל חסיד

שלא תהיה . ושתתבטל הבחירה, שמי� תתגלה על כל העול� כולו
כי מצב שבו ֶישנה ליציר . רק נטיה לטובה, כלל בעול� נטיה לרעה

הוא חילול , ה אפשרות שלא לעשות את רצו" בוראו"כפיו של הקב
אינו , מתו  בחירה' י עבודת ה"וקידוש הש� המושג ע, הש� נורא

  .ול כנגדושק

   כעי� חטא אד� הראשו�
חטא המרגלי� והמקושש 
: ג� על המרגלי� נאמר. ג� חטא המרגלי� היה על זה הדר 

" ויכרתו מש� זמורה ואשכול ענבי� אחד, ויבֹאו עד נחל ֶאְ.4ֹל"
 הכריתה היתה מע2 הדעת שג� כא" , ל"ופירשו חז ,)כג, במדבר יג(

, במצב של הסתר ההשגחה'  רצו" לעבוד את הכלומר . טוב ורע
י "כי א,  להכנס לאר2 ישראלמטע� זה לא רצו. ובחירה בי" טוב לרע

אלקי  בה ֵמֵרִ.ית ' תמיד עיני ה, אלקי  Gֵר. אָתF' אר2 אשר ה"היא 
י יותר "ההשגחה גלויה בא. )יב, דברי� יא(" השנה ועד אחרית שנה

ר לצד והכל מוש  יות, השכינה שורה ש� יותר, ל"מאשר בחו
שעדי3 לישראל להשאר , ממילא מחליטי� המרגלי�. הקדושה
כדי , י"ביחס להשגחה שבא" הסתר פני�"במצב של , במדבר

אותה טעות ! וזוהי טעות. שלה� תהיה מובחרת יותר' שעבודת ה
שאיפתנו אינה צריכה להיות . שטעו בה האד� ואשתו בעצת הנחש

ה שלנו עד  הבחירצמצו�, אלא להפ ,  הבחירה שלנוהגדלת
. בנגלה' והשתדלות לראות עד כמה שנית" את כבוד ה, כמה שאפשר

, ל"מאשר בחו' י יש יותר סיכוי לראות את השגחת ה"א� בא, ממילא
  .ל"ולא בחו, באר2 ישראל' הרי שעדי3 לעבוד את ה

 )א, ג קנז"ח(בזוהר הקדוש . ג� חטאו של המקושש היה בעני" הזה
אלא ע2 , ושש לא היו סת� עצי�שהעצי� אות� קושש המק, מבואר

כיצד הגיע המקושש לע2 החיי� ולע2 הדעת . החיי� וע2 הדעת היו
שהמקושש לא קושש עצי� של ממש מע2 , מבאר הזוהר? שבג" עד"

ִהי מינייהו רב , הוה דייק על ִאHֵי" ִאיָלִני""אלא , החיי� ומע2 הדעת
משני איזה ע2 , המקושש דקדק לברר בשכלו, כלומר". על אחרא

, הא� ע2 החיי� גדול מע2 הדעת, העצי� האלו גדול וחשוב מחברו
כמו היקש שבדרשות ,  מלשו" ֵהיֶקש והשואה" מקושש. ["או להפ 

  ].שענינו השוואת שני עניני� זה לזה, ל"חז
אבל . ודאי שעניני� עמוקי� ונסתרי� כלולי� בדברי הזוהר הללו

, שהמקושש הסתפק, כנראה שכוונת הדברי� היא, על דר  הנגלה
ללא ' עבודת ה. מר9ָה יותר כבוד שמי�' איזה סוג של עבודת ה

שכולו קודש , שזהו ע2 החיי�(אפשרות של בחירה בי" טוב לרע 

מתו  ' או עבודת ה, )כמו בע2 הדעת" דעת טוב ורע"ואי" בו ', לה
  ).ע2 הדעת טוב ורע(בחירה 

 עצי� הרי המקושש נסקל על שקושש? ומה שיי  כל זה לשבת
שימות החול ה� , התשובה לכ  היא )לב, במדבר טו("! ביו� השבת"

ה "כ שרק הקב" לא ניכר בה� כ" ע2 הדעת טוב ורע"בחינה של 
הוא : כאילו ג� האד� פועל בבריאה, נראה בה�. מנהיג את הבריאה

יש כא" הסתר . והזרעי� צומחי� כביכול בגלל פעולתו, חורש וזורע
ה פועל " ואול� בשבת ניכר שרק הקב.מסויי� של כבוד שמי�

המקושש מחליט . האד� שובת ממלאכה ואינו פועל כלו�, בעול�
: שעדיפה ההנהגה של ימות חול מההנהגה של שבת, אפוא בדעתו

על ידי ! ' להאמי" בהובכל זאת, להיות שקוע בעול� העשיה
יתרבה כבוד שמי� יותר מאשר מצב בו האד� אינו פועל בעול� , זה

שאז אי" כל כ  , ה לבדו לפעול בבריאה ולהנהיגה"ונות" לקב, כלו�
  .כמו במצב בו ג� האד� פועל', נסיו" לאד� להכיר בהשגחת ה

כ פחות חשובה בעיני המקושש מאשר "בחינת השבת היתה א
יתכ" שקושש עצי� .  וזהו חילול השבת שלוהבחינה של חול 

 בפנימיות אבל. ולא נסקל על מחשבה בלבד, בשבת ג� בפועל ממש
; שסבר שיותר טוב להתנהג בשבת כמו בחול, העני" חטא= היה

אמנ� זהו . אחד ושמו אחד' ובכל זאת להאמי" שה, לקושש עצי�
שא� , התורה ידעה. אבל התורה אסרה אותו, נסיו" יותר גדול לאד�

כחי "הוא יגיע לבסו3 לחשוב ש, שבעה ימי� בשבוע אד� יעבוד
מנהיג את ' ולא יכיר בעובדה שרק ה, ול�מנהיגי� את הע" ועוצ� ידי

שיו� אחד בשבוע תייחד ַלידיעה שאינ  , לכ" רצתה התורה. העול�
ו לכפירה "כדי שלא תגיע ח, פועל בעול�' ורק ה, פועל בעול� כלו�

  .'בהשגחת ה

  ? מי גבוה יותר
צדיקי� ובעלי תשובה 
הא� מדרגת הצדיקי� גבוהה ממדרגת , הגמרא מביאה מחלוקת

צדיקי� ,  במקו� שבעלי תשובה עומדי"או להפ  ,  תשובהבעלי
כבר הזכרנו כמה פעמי� את דברי . )ב, ברכות לד(גמורי� אינ� עומדי" 

בעניני אגדה וקבלה לא שיי  "ש, ל"א דסלר זצ"צ רא"ר הגה"מו
אי" , וא� מצאנו מחלוקת באגדה, )353' ג עמ"מכתב מאליהו ח(" מחלוקת

ב "ש� ח(אלא בחינות שונות באותו עני" , זו מחלוקת במובנה הרגיל

? הנראות כסותרות, ל"כיצד נפרש אפוא את שתי הדעות הנ. )173' עמ
לפיה" נמדד גודל המצוה וגודל , שתי בחינות ה":  נראה להסביר כ 

מי ; )ב"ה מכ"אבות פ(" לפו� צערא אגרא"בוח" אחד הוא . השכר
, מבחינה זו. כרמקבל יותר ש, שהצטער והתאמ2 יותר בקיו� המצוה

, גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעול�] של בעלי תשובה[מעלת" "
הנסיו" . )ד"ז ה"תשובה פ' � הלכ"רמב(" מפני שה" כובשי" יצר� יתר מה"

וללכת , לעזוב את ההבלי� שהיה שקוע בה�, של בעל תשובה
הוא גדול יותר מזה של הצדיק שלא , ללמוד תורה ולקיי� מצוות

שהרי ָטַע� ַטַע� , ]יותר מ" הצדיק[שכרו הרבה " כ" ועל, חטא מעול�
אבל מבחינת שלמות . )ש�(" ופירש ממנו וכבש יצרו, החטא

. הצדיקי� נמצאי� במדרגה גבוהה יותר מבעלי התשובה, העבודה
, וכבר מ" ההתחלה הכל חלק וישר אצל�, אי" פגמי� בעבודת�

ה מאשר ממילא ה� מגיעי� למדרגות גבוהות יותר בשלמות העבוד
  .)353' ג עמ"ביאור נוס3 במכתב מאליהו ח' ועי(בעלי תשובה 

ויהי יצחק ב" : "הפסוק אומר. י"הדברי� כמעט מפורשי� ברש
אחות , ארבעי� שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפד� אר�

וכי עד כא" לא ידענו שרבקה . )כ, בראשית כה(" לו לאשה, לב" הארמי
אלא להגיד "? ושמוצאה מפד" אר�, היא בת בתואל ואחות לב"
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ולא , ומקומה אנשי רשע, ואחות רשע, שהיתה בת רשע, שבחה

ַוֶ�ְעDַר : "מיד אחר כ  אומרת התורה. )י ש�"רש(" למדה ממעשיה�
 אומר ).כא, ש�(" 'ַוֵ�ָעֶתר ל= ה, ְלנַֹכח אשתו כי עקרה ִהוא' יצחק לה

אינה ש; )יא התפללהלמרות שג� ה( ולא לה ַוֵ�ָעֶתר ל= : "י"רש
יצחק הוא צדיק . "דומה תפילת צדיק ב" רשע לתפילת צדיק ב" צדיק

שהיא , מקבל את תפילתו יותר מתפילתה של רבקה' לכ" ה, ב" צדיק
ששבחה , הרי בפסוק הקוד� למדנו את ההפ : וקשה. צדקת בת רשע

אלא שבשלמות ! של רבקה הוא דוקא בכ  שהיתה צדקת בת רשע
 בזה יצחק מגיע יותר גבוה ות העליונות של תפילה במדרג, התפילה
לפו� "ואילו מבחינת ה. כי נקודת ההתחלה שלו גבוהה יותר, מרבקה

  .כי באה מבית של רשע,  בזה רבקה גדולה מיצחק" צערא אגרא
היה , "לפו� צערא אגרא"מצד ה. כ  ג� בעני" שדיברנו עליו

ת ימי החול על פני או את עבוד, י"ל על פני א"מקו� להעדי3 את חו
ה הרי רוצה את שלמות " והקבאבל מצד שלמות העבודה . השבת

ושבת עדיפה על ימי , ל"י עדיפה מחו"א,  מבחינה זוהדברי� 
, קרוב יותר לשכינה, כי בה� האד� קרוב יותר אל השלמות, החול

ולא טובה עצת , לכ" לא טובה עצת הנחש. ה"ויותר דבק בקב
להיות קרובי� ,  אנו מחפשי� את השלמות.המרגלי� ועצת המקושש

וכא" בישיבה אנו זוכי� ג� , י"זכינו לשבת בא. ה כמה שאפשר"לקב
לשבת באהלה של , למרגלות הר הבית, לשבת בירושלי� עיר הקודש

ה "ואנו מתפללי� ומקוי� שהקב,  זו השלמות שאנו מחפשי�תורה 
  . הבאבימות המשיח ובעול�, יעזור לנו להגיע לשלמות המלאה


