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 ז "ב תמוז תשנ"ד י"בס
 

 א "שיחה שבועית מפי הרב אביגדר נבנצל שליט
  תלמידיו של אברה� אבינו �ז "תשנ" בלק"פרשת 

 

. אומרת שמ� התורה מ� הנביאי� ומ� הכתובי� יש ללמוד שבדר� שאד� רוצה ליל� בה מוליכי� אותו' הגמ
ואחרי , "לא תאר את הע�לא תל� עמה� "ה אומר לבלע� "בהתחלה הקב.  הראיה מהתורה מבלע�
אז , בלע� רוצה ללכת". א� לקרא ל� באו האנשי� קו� ל� את�"ה אומר "שבלע� מתעקש אז הקב
ג� בלע� לא הצליח לעשות כל , אי� הכוונה שאד� מצליח לעשות כל מה שרוצה. מוליכי� אותו בדר� הזו

זה נקבע לפי ,  יצליח בידומה, יש לו בחירה חופשית, אבל נותני� לו את האפשרות לבחור, מה שרצה
.  הא� הוא רוצה להיות צדיק או להיפ�. חובת הלבבות מסביר שהבחירה של האד� היא על הרצו�. ה"הקב

וגמר על ע� גבוה חמישי� , המ� הרשע רצה לעשות מה שרצה. ה קובע"זה הקב, אבל מה יצליח לעשות
יש צדיקי� שלא הצליחו לעשות , �וכ� להיפ. לא כל רשע מצליח לעשות מה שרוצה, ברו� הש�. אמה

. זו המשמעות של בדר� שאד� רוצה ליל� בה מוליכי� אותו. הבחירה היא על הרצו�. מצוות שרצו לעשות
מצד אחד בלע� .  אצל בלע� אפשר לראות עד היכ� אפשר להגיע ע� הרצו�. ג� בלע� לא ביצע מה שרצה

שאת ? דעת עליו� ידע, שתא דעת בהמתו לא ידעה, ל אמרו על בלע�"חז, מתימר להיות יודע דעת עליו�
? אז להבדיל אל  אלפי הבדלות הוא מתימר לדעת דעת עליו�, דעת אתונו בלע� לא יודע ומתווכח איתה

ולזה בלע� קורא יודע דעת , ה כועס"בלע� ידע את השעה שבה הקב. אלא שהיתה איזו נקודה שהוא ידע
ה אומר לו במפורש לא "הקב, "א תאר את הע� כי ברו� הואלא תל� עמה� ל"ה אומר לבלע� "הקב. עליו�
ג� כשהוא רואה שהאתו� , אולי בכל זאת אפשר להצליח לעשות מה שאני רוצה, ובלע� מתעקש, ללכת

, ובכל זאת הוא לא חוזר בו ג� כשמראי� לו נס גדול, האתו� רואה את המלא� והוא לא, רואה יותר ממנו
ל אומרי� שהיה מלא� של רחמי� שבא "וחז, ז לא חוזר בו כשהמלא�ג� א, שהאתו� יכולה לדבר אליו
ובלע� . הדר� שאתה הול� אינה דר� טובה, "כי ירט הדר� לנגדי"אומר לו , לרח� על בלע� שלא יאבד

הוא לא שואל ! יש לו ספק א� זה רע, בעיני המלא�, א� רע בעיני�". ועתה א� רע בעיני� אשובה לי"עונה 
אבל , אולי אי� זה טוב, בעיני המלא�. הרשה לי ללכת, כ� חושב בלע�, ה"הקב. ה"קבא� זה רע בעיני ה

רק , את האיסור בלע� לא זוכר, "לא תל� עמה�"ה אמר "אבל הרי בהתחלה הקב. ה הרשה לי ללכת"הקב
ה לא רצה שיל� כי לא היו "שהקב, כמו שתיר� לפני כ� לשרי מואב, ואולי הוא מתר� לעצמו. את ההיתר

יש כבוד , אז הוא יכול ללכת, אבל עכשיו ע� שרי� רבי� ונכבדי�,  רבי� ונכבדי� בפע� הראשונהשרי�
ה לא אמר שהטע� הוא בגלל שהשרי� לא מספיק נכבדי� אלא "אמנ� הקב. מספיק  ללכת ע� השרי�

 בלע� הבי� שהע� ברו� כל עוד? מה פירוש ברו�, "לא תל� עמה� לא תאר את הע� כי ברו� הוא"מפני ש
אד� שטוע� שיודע . ו אינו ברו�"אז כבר הע� ח, אבל א� שולח, בלק לא שולח שרי� רבי� ונכבדי� יותר

אבל הוא חושב , ה אמר לו לא ללכת"הקב, ה"י אומר שהוא חשב שאפשר להשפיע על הקב"ורש, דעת עליו�
ה "והקב, ילי�הוא מביא שבעה פרי� ושבעה א? ה"אי� יצליח לשכנע את הקב. ה"שיצליח לשכנע את הקב

אז , בלע�  מביא יותר קרבנות מאברה� אבינו. יקבל את הקרבנות ויתרצה  לתת לו לעשות מה שרוצה
א כלל "א'  אד� שהוא נביא ה. כ� חושב בלע� הרשע, ה שיסכי� לרצונות שלי"אפשר לשחד את הקב

ר הירש "הרש! ?ה"בשנית� לשחד את הק, אי� אפשר לחשוב כ�, ובכל זאת לפי הבנתנו, לתפוס את מעלתו
מסביר שכאשר אברה� אבינו עומד להביא את הקרב� הכי  גדול שאד� יכול להביא אז הוא אומר 

ואילו בלע� אומר לבלק שהוא רוצה ,  ה"אני אכניע את עצמי לפני  הקב, "ונשתחוה ונשובה אליכ�"
, אלא התייצב, ה"קבאל תכניע את עצמ� לפני ה, "התייצב על עלת�", קרב� א� ורק לעשות רע"להביא 

הוא ', כי הוא רוצה למלא את רצו� ה, שמדוע צדיק מקריב קרב�, והפשט הוא. ה"עמוד זקו  לפני הקב
הוא היה רוצה , בעול�' שיתגלה כבוד ה, בעול�' הוא משתדל שיתמלא רצו� ה, ה"מנסה להתקרב אל הקב

ה מה שיכול "אז הוא נות� לקב, כולוא� הוא לא י, ואברה� אבינו את בנו, ה"להקריב את עצמו לפני הקב
 אני רוצה , אז הצדיק נות� פר ואיל, ה רוצה פר ואיל"א� הקב, לתת
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ואילו הרשע בקרבנו רוצה להכניע את , בעול�' אני רוצה שיתמלא רצו� ה, ה"להכניע את עצמי לפני הקב
ה יעשה "אגרו� שהקבאז באמצעות הקרב� אני , ה לא רוצה"אבל הקב, ו לקלל"אני רוצה ח, ה אליו"הקב

ה ירצה מכא� "הקב, ה יעשה את רצוני"אלא שהקב, לא שאני אעשה מה שהוא רוצה, את מה שאני רוצה
. זה ההבדל בי� הקרב� של בלע� לקרבנות של אברה� אבינו ושאר צדיקי עול�. את מה שאני רוצה, ולהבא

שיתמלא ', י�  ברו� אתה הכשמברכ, בעול�' רוצי� שיתמלא רצו� ה, כאשר מביאי� קרב�, הצדיקי�
 .  ואילו הרשע רוצה שיתמלא הרצו� שלו בעול�, הרצו� של� בעול�

עמי זכר מה יע� בלק מל� מואב ומה ענה אתו בלע� ב� בעור מ� השטי� עד הגלגל "מיכה אומר בהפטרה 
' הירצה ה: אכ  לאלקי מרו� האקדמנו בעולות בעגלי� בני שנה' במה אקד� ה: 'למע� דעת צדקות ה

' הגיד ל� אד� מה טוב ומה ה: באלפי אילי� ברבבות נחלי שמ� האת� בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי
אולי ? מה הקשר כא� בי� הפסוקי�". דורש ממ�  כי א� עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת ע� אלהי�

ענה אתו בלע� ומה "ו לקלל את ישראל "בלק יע� ח". עמי זכר נא מה יע� בלק מל� מואב"אפשר להסביר 
ובסופו של דבר לא הצליח . ואפשר לקלל, בלק יביא שבעה פרי� ושבעה אילי�, שאפשר לקלל" ב� בעור

כ מה היתה הטעות "א, שלא קרה שו� דבר מכל הקרבנות, "'מ� השטי� עד הגלגל למע� דעת צדקות  ה"
ות בעגלי� בני שנה אכ  לאלקי מרו�  האקדמנו בעול' במה אקד� ה"אלא שבלע� לא ידע ש? של בלע�
בלע� הקריב שבעה פרי� ושבעה ? ה צרי�"זה מה שהקב, "באלפי אילי� ברבבות נחלי שמ�' הירצה ה

מישע מל� , "האת� בכורי פשעי"? מ שיעשה מה שבלע� רוצה"ה צרי� אלפי פרי� ע"אולי הקב, אילי�
הגיד ל� אד�  מה ", צהה רו"אלא שהקב? ה רוצה"זה מה שהקב,  מקריב את בנו, מואב לפי פירוש אחד

כשמקריבי� את הקרב� ". דורש ממ� כי א� עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת ע� אלקי�' טוב ומה ה
מטרת הקרבנות של בלע� אינה כדי . כדי לשפר את המידות ולא להיפ�, מ להיות אכ  לאלקי מרו�"זה ע

ל אחד ירצה א� ורק את מה רוצה שכ' ה, "דורש ממ� כי א� עשות משפט' ומה ה"לשפר את המידות 
ה רוצה "הקב. א� בלק ית�, "מלא ביתו כס  וזהב"הוא רוצה , נפש רחבה, ואילו בלע�. לא יותר, שמגיע לו

' והצנע לכת ע� ה. "ה רוצה"הקב. עי� רעה, ואילו בלע�, להיטיב לבריות, שבאד� תהיה אהבת חסד
ה רוצה "ע� ה� בדיוק ההיפ� ממה שהקבכל המידות של בל. רוח גבוהה יש בו, ואילו בלע�, "אלקי�
ה ימלא את "הוא רוצה שעכשיו הקב, הוא לא רוצה לשנות את מידותיו, כשהוא מקריב את הקרב�, ועכשיו

קרב� מתקבל כאשר אתה . קרב� כזה לא יתקבל. שבאות לו מתו� המידות שיש לו, משאלותיו השפלות
 . שיעשה את הרצו� הטמא של�, ה"הקבלא כאשר אתה רוצה להכריח את ', רוצה לעשות רצו� ה

אבל זה רק א� יהודי , מ שיחיה בני אז זוהי צדקה גמורה"ואומר ע, שא� אד� נות� צדקה, הגמרא אומרת
. זו אינה צדקה גמורה, א� לא צדקה מעולה, זוהי צדקה, מ שיחיה בני"א� גוי נות� צדקה ואומר ע, אמר

אלא , הוא רוצה לתת צדקה, הנתינה היא בלב של�, הוא נות�יהודי כאשר ? מה ההבדל בי� יהודי לגוי כא�
אז זוהי , ולתת צדקה' אבל הוא רוצה לעשות את רצו� ה, זהו ג� רצו� טוב, הוא רוצה ג� שבנו יחיה, מה

מ לקנות את "אז הוא נות� צדקה ע, הוא רוצה שבנו יחיה, הגוי רוצה שיתמלא הרצו� שלו. צדקה גמורה
אצלו . ה  לרצונו"הוא רוצה לכופ  את הקב', הוא לא רוצה להכניע את עצמו לרצו� ה, ושבנו יחיה' רצו� ה

. מ לא צרי� תנאי כפול"� הרי סובר שכאשר אומרי� ע"הרמב. 'כמו שהסבירו תוס, מ זהו תנאי כפול"הע
כ עיקר הרצו� הוא לתת צדקה "אבל אעפ, נית� לעשות תנאי, בלב של�, יהודי גומר בליבו לתת צדקה

 . 'מלא רצו� הושית
למה אינו נות� ג� , ה נות� שכר רק לישראל"הגויי� יבואו וישאלו למה הקב, ל אמרו שלעתיד לבוא"חז
אז אמנ� זה , כ שכר"ונקבל ג, אז ג� אנחנו נקבל את התורה ונקיימה, היהודי� קיימו את התורה? לנו

מצות , ית� לה� מצוה קלה'  האבל, ש לא יאכל בשבת"ל מי שלא טרח בע"וכמו שאומרי� חז, קצת מאוחר
הרי הדי� , ל מה העול של הגויי�"שאלו חז. א יבעט ויצא"ה יוציא חמה מנרתיקה כ"כ הקב"ואח, סוכה

 אז מה העוול דוקא , וא� אפשר לצאת, הוא שא�  מצטער פטור מ� הסוכה
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 שמח בזה אבל הוא לא, מסבירה הגמרא שיהודי יוצא מהסוכה אז הוא לא מקיי� את המצוה? בגויי�
אמנ� מצד אחד הוא , הוא מצטער שאינו יכול לקיי� מצוות סוכה, שהוא לא מקיי� עכשיו מצות סוכה

לשבת ', אבל מצד שני להצטער על כ� שאינו יכול לקיי� עכשיו את מצות ה, ט"צרי� להיות שמח כי זה יו
יהודי . פקירא ניחא ליה עבדא בה$זה מה שהגוי רוצה , ואילו הגוי שמח שאפשר לצאת  מהסוכה. בסוכה

ויש גויי� שה� כ� , אמנ� לצערנו יש יהודי� שהולכי� בדרכי הגויי�. ה"צרי� לשאו  לדבוק בדרכי הקב
ו להכניע את "לא להתרחק או ח, ה"אבל באופ� כללי השאיפה של ישראל היא להתקרב אל הקב. צדיקי�

 . אלא למלא את רצונו, ה"הקב
ל תקנו לא "חז. ביטולה זהו קיומה, י ביטולה"לעיתי� ע. תנו לתורהל מתקני� תקנות כדי לקרב או"חז

אז ה� , ל יודעי� להערי� מהי שבת"חז. ר"שמא יעבירנו ארבע אמות ברה? למה, לתקוע שופר בשבת
שמא יהודי אחד יטעה ויעביר שופר ארבע , מביני� שצרי� לתק� שכל ישראל לא יתקעו בשופר בשבת

ל  "באי� חז, התורה אסרה לאכול בשר בהמה בחלב. מה גודל העני� של שבתל ידעו "כי חז, ר"אמות ברה
ל מתקני� כל "חז. מכיו�  שה� חששו שמא נכשל ונאכל בשר בהמה בחלב, ואוסרי� ג� לאכול עו  בחלב

' כי צרי� לזכור את ניסי ה, פורי� לקרא במגילה, חנוכה להדליק נרות, מיני זמני� שהתורה לא ציוותה
אלא שהתורה לא ', ס סובר שיש חיוב מדאורייתא לזכור את הניסי� של ה"והחת,  על הניסי�'ולהודות לה

וכ� בפורי� במקרא , ל ותקנו שהזכירה תהיה בנרות והלל ושאר דברי�"באו חז, ציותה לזכור דוקא בנרות
כאורה פרוזבול של. 'לעשות רצו� ה, ל ה� לקרב אותנו"כל תקנות חז, משלוח מנות ושאר דברי�, מגילה

אבל , הא� פרוזבול מועיל ג� לשמיטה דאורייתא או רק לשמיטה דרבנ�' ובגמרא  זוהי מח, זוהי קולא
השמר ל� פ� יהיה דבר "ועוברי� על , פרוזבול תוק� כי אנשי� היו נמנעי� מלהלוות, בעיקר הגמרא אומרת

אז תקנו , " ולא תת� לוע� לבב� בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמיטה ורעה בעיני� באחי� האביו�
כ עוזר שאנשי� יתנו "היתר עסקא ג. ויתנו צדקה לעניי�', פרוזבול כדי שאנשי� יקיימו את מצות ה

ל מטרת� לקרב את האד� "כל תקנות חז, כ"א. הלוואות כדי שאד� ילוה ויוכל להרויח ללא איסור ריבית
ל אינ� "תקנות חז. פ� בקולות למינה�או להי, י איסורי�"לפעמי� ע, י תקנות"לפעמי� ע. 'אל רצו� ה

. היתר עסקא אינו היתר לקחת ריבית היתר עסקא עושה שלא יעברו על איסור ריבית, עוקרות את התורה
ל מתקני� לנו לעבור ולעקור את "אבל לא חלילה שחז. פרוזבול יוצר שלא יהיה כא� איסור שמיטה

השיטה , יטה של הקונסרבטיבי� והרפורמי�הש? מה הבלע� שכנגד? ל"מה הניגוד לתקנות חז. התורה
ע� זה קשה להסתדר אז , אז עוקרי�, ע� זה לא נוח לי. לעשות אי� שיהיה נוח לה�, שעוקרת את התורה

לכופ  את , ה"אלא ה� מנסי� לכופ  כביכול את הקב, ה"ה� לא מקרבי� את ישראל לקב. כ עוקרי�"ג
אז עקרו לגמרי , שאפשר להתבולל בגרמניה, ח להאמי�כשהיה נו. למה שנוח לה� ומה שה� רוצי�, התורה

ה� מחקו את , לא הפריע לה� שאינ� יכולי� להתפלל ליד הכתל המערבי, את ציו� וירושלי� מתפילת�
כ להתקרב אל "אז ה� זוכרי� שכדאי ג, על העליונה, ברו� הש�, היו� כשידנו. זכר ציו� וירושלי�

אז שוב ימחקו את ציו� וירושלי� , על העליונה בירושלי�ו יד הערבי� תהיה "אבל א� ח. ירושלי�
לבי� מי שרוצה לקרב את , ה ואל התורה"זהו ההבדל בי� מי שרוצה לקרב את עצמו אל הקב. מתפילת�

 . התורה אליו
הוא ' כשמשה שומע את רצו� ה. מפי משה', כ שומע את רצו� ה"ופרעה ג', משה רבינו שומע את רצו� ה

פרעה צרי� לקבל מכות . צרי� להתמלא' ודאי שרצו� ה. אינני ראוי, אני אי� ואפס, "מי אנכי"אומר 
ואילו פרעה כשהוא שומע , אבל אני לא ראוי שזה יעשה על ידי, וישראל צריכי� לצאת ממצרי�, ולהענש

זהו ההבדל בי� מי ". אני ואפסי עוד", אני חשוב, "אשר אשמע בקלו' מי ה"אז הוא אומר ', את רצו� ה
כמו פרעה אד� השואל את  עצמו מי ' לעומת זה השואל מי ה, כמו משה רבינו, ואל את עצמו מי אנישש

אבל , ענו כמוהו, אמנ� א  אחד לא יכול להגיע לדרגה של משה רבינו, אני הוא הול� בדרכי משה רבינו
ניע את רצו� אבל להתקרב אל הדר� של משה רבינו ומי שעושה להיפ� ומנסה להכ. א לפו� דרגא דיליה"כ
 .  אמנ� לא יהיה רשע כמוהו אבל הול� בדר� של פרעה. אז הוא הול� בדר� של פרעה, אל רצו� עצמו' ה
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לנסות , אל המפרשי�, יש אד� שמנסה להתאי� את השכל שלו אל הגמרא, כ רואי� זאת"בלמדנות ג
רי� ללמוד כמו שהוא ויש להיפ� שיש לו הנחה מוסכמת שצ, מה אמרו הראשוני�, ל"להבי� מה אמרו חז

אבל מה  , אז יש לו קושיה עליה� וצרי� להבי� למה לא אמרו כ�, וא� הראשוני� ה� לא אמרו כ�, למד
צרי� להבי� שהראשוני� ה� , א� ראשוני� כמלאכי� אנו כחמורי�. ואני צודק, שאני אומר זה נכו�

כ לשאו  "ל לשאו  ולהבי� גאנחנו צריכי� להשתד, הבינו פשט בגמרא', כמלאכי� הבינו את רצו� ה
, ואילו אנחנו כחמורי�, ה� כמלאכי�, כ בשולי גלימת� של הראשוני� והאחרוני� ולהבי�"ולהחזיק ג

 . צרי� לנסות ולהשתדל להבי� את הקושיות של ראשו� זה על ראשו� אחר ולתר� אות�
עשה . לדעת עליו�, להתקרב כמה שיותר,  המשכיל שוא  להדבק למעלה$ " ארח חיי� למעלה למשכיל"

הרשע מנסה להפו� את , "למע� סור משאול  מטה"וההיפ� זה . בטל רצונ� מפני רצונו, רצונו כרצונ�
לא שאני ארצה מה , ירצה מה שאני רוצה' שה', להשפיל את רצו� ה, להוריד את הקדושה בעול�, הדברי�
כ צרי� להבי� "ואח, פשט הפשוטאלא מה שאני חושב זהו ה. לא שאני אבי� את התורה ופרשני ה, ה"שהקב

עד , והוא צרי� לטפס מעלה מעלה, המשכיל מבי� שהוא נמצא למטה, למה הראשוני� לא סברו כמותי
בדר� שאד� רוצה , והרשע מנסה להוריד הכל, אל רצו� התורה וקיומה, אל התורה, ה"שיתקרב אל הקב

ה לרצות לקלל אז אפשר חלילה כשאפשר חליל, אז הרשע מנסה שהכל יהיה בדר� שהוא רוצה, ליל�
, "לא תל� עמה� לא תאר את הע� כי ברו� הוא"ה אמר במפורש "הקב. ה לקלל"לנסות   ולשכנע את הקב
יש שעמדו על כ� שאותיות בלק בלע� ה� אות� אותיות של . זוהי הדר� של עמלק. אבל בלע� מתעקש ללכת

ל אומרי� שמטרתו של עמלק "חז. רא לעול�עמלק מאמי� שיש בו', עמלק לא כופר בהשגחת ה. בבל עמלק
ה אז מה איכפת לו שיתנו את "א� הוא לא מאמי� בקב, כשהוא נלח� ברפידי� היא למנוע מת� תורה

אלא שעמלק חושב שהוא יכול לנצח , ושהוא נות� את התורה, אלא עמלק יודע שיש בורא לעול�? התורה
, עמלק הוא לא ירא אלקי�, אל לקבל את התורהעמלק חושב שיצליח למנוע מישר. את כל הדברי� הללו

אבל , אלא שהוא מכיר בבורא עול�, לא שיי� לדו� עליו א� הוא ירא או לא', מי שלא מאמי� במציאות ה
עמלק לא מבטל ,  זהו לא ירא אלקי�, ו"ה יעשה את רצונו ח"ושהקב, ה מה יקרה"הוא רוצה להכתיב לקב

לא להיות , והתורה דורשת מאתנו לזכור להיות יראי אלקי�', ו� הלא מכניע את רצונו לפני רצ, את עצמו
הרשע מנסה לבטל ',  זה יראת ה$ובטל רצונ� מפני רצונו '  זה אהבת ה$עשה רצונ� כרצונו .  כמו עמלק

והסו  . אבל כמוב� שמה שהוא רוצה לא יוצא לפועל, רצו� שמי� ובדר� שרוצה ליל� בה מוליכי� אותו
 .  יחד ע� מלכי מדי�שבלע� נהרג במדי�

תלמידיו של אברה� אבינו ? והמשנה אומרת מה בי� תלמידיו של אברה� אבינו לתלמידיו של בלע� הרשע
צרי� לדעת שתלמידיו של , ג� א� נראה לנו שיש צדיק ורע לו, ז,יש לה� ג� עוה, אוכלי� בעול� הזה

ז ולא " תלמידיו של בלע� הרשע לא עוהואילו. ב"ז ועוד יותר יש לה� עוה"אברה� אבינו אוכלי� ג� בעוה
אז ,  הוא היה ב� שלושי� ושלש שנה כשנהרג, ל בלע� אפילו לא הארי� ימי�"לפי דעה אחת בחז. ב"עוה

, בלע� לא קיבל מלא ביתו כס  וזהב מסלק וכאשר הל� ליטול שכר במדי�. ז לא היה לו יותר מדי"ג� עוה
וג� , ז אי�"ג� עוה". עור הרגו בני ישראל בחרב אל חלליה�ואת בלע� ב� ב, אז קיבל את השכר שהגיע לו

. ו"לכ� כדאי להיות מתלמידיו של אברה� אבינו ולא מתלמידיו של בלע� הרשע ח. ב"אי� לו חלק לעוה
, אלא להיפ�, לא לרצות את מה שלא מגיע, ורוח נמוכה ונפש שפלה, כדאי להיות מאלו שיש לה� עי� טובה

בלע� רוצה מלא ביתו . לא להיות מאלה שרוצי� מלא ביתו כס  וזהב, � ונות�להיות חונ, לתת לאחרי�
הוא , "א� מחוט ועד שרו� נעל"הוא אינו רוצה דבר ? מה אברה� אבינו לא רוצה בשכר הטרחה, כס  וזהב

אברה� היה יכול לדרוש בעד עזרה למל� . זהו ההבדל בי� הנפש של אברה� לזו של בלע�. לא רוצה כלו�
אלא שבלע� רוצה מלא ביתו כס  וזהב ,  פחות ממה  שבלע� דורש תמורת העזרה למל� מואבסדו� לא

לאברה� אבינו אי� את הרוח . אינו רוצה" א�  מחוט ועד שרו� נעל"ואילו אברה� אבינו לא רוצה דבר 
ה "הוא מתכופ  מפני הקב, "ונשתחוה ונשובה אליכ�"אלא אברה� אומר , הגבוהה שיש לבלע� הרשע

 אברה� , ת החסד של אברה� אבינוואהב
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לא היה , ל אומרי� שמידת החסד אמרה שכל זמ� שאברה� אבינו היה חי"חז. הוא יסוד החסד בעול�
אברה� הוא בדיוק . כי אברה� אבינו מלא את מידת החסד בעול�, ה בעול�"צור� במידת החסד של הקב

 .  ות מתלמידיווכדאי להי, ב"ז ונוחל לעוה"אוכל בעוה, ההיפ� מבלע� הרשע
 


