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  ד"בס
  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט

  ד"לפרשת אמור תשס
  לשאו� ולצפות למת� תורה

  
   ִצִ�יה למת� תורה�ספירת העומר 

, כגויקרא (" שבע שבתות ְ!ִמימֹת תהיינה, וספרת� לכ� ממחרת השבת מיו� הביאכ� את עֶֹמר התנופה: "התורה ְמַצוה בפרשתנו

, לא כמו ספירת שנות היובל. )א"ט ס"תפ' ח סי"ע או"שו; ב, מנחות סה(ושו שכל אחד ואחד חייב לספור פיר) בלשו) רבי�" (וספרת�. ")טו
אלא . ולכ) רק על בית די) הגדול מוטל החיוב לספור, )ח, ויקרא כה("  ל- שבע ַ,ְ+תֹת שני�וספרת"ש� ְמַצוה התורה בלשו) יחיד 

  .תות עד שבועותכל אחד ואחד צרי- לספור שבע שב, "וספרת� לכ� "
וכי ?  לספורבכללומדוע צרי- ? למה לא יהיה די בספירת בית די) בלבד ג� כא)? מדוע ְמַצוה התורה על כל אחד ואחד לספור

  !?איננו יודעי� שא� פסח היה ביו� שלישי יחול שבועות בעוד שבעה שבועות ביו� רביעי
הוא כדי שַנראה את צפייתנו , פור את הימי� שבי) פסח לשבועותשהטע� שהתורה ְמַצוה על כל אחד ואחד לס, אולי מותר לומר

עוד עשרה ... עוד עשרי� יו�: הוא סופר כמה זמ) עוד נותר לו עד שיגיע אליו, כשאד� מצפה מאד לדבר מסויי�. לקבלת התורה
עוד , בעי� ותשעה יו�עוד אר: אמנ� א� כ- היינו צריכי� להתחיל מארבעי� ותשעה ימי� ולרדת עד אחד. וכ) הלאה... ימי�

ישראל לא ידעו אז מתי בדיוק יקבלו את . אלא שאנו סופרי� כפי שספרו בני ישראל כשיצאו ממצרי�', ארבעי� ושמונה יו� וכו
כבר עברו שני ימי� מיציאת מצרי� ועוד ", "כבר עבר יו� אחד מיציאת מצרי� ועוד לא קבלנו את התורה: "ולכ) ספרו כ-, התורה

וִנֵ!) בטוי , כדי שנשא0 מחדש לקבל את התורה, ולכ) ציותה התורה ג� עלינו לספור כ- בכל שנה. וכ) הלאה, "התורהלא קבלנו את 
  .לשאיפה זו על ידי ספירת הימי� עד למת) תורה

   חוזר ומתחדש בכל שנה ושנה�מת� תורה 
הרי כבר קבלנו את התורה לפני : הואול� קש. הספירה שאנו סופרי� מבטאת את צפייתנו לקבלת התורה בשבועות, כאמור

אינ� , שהמאורעות שאנו חוגגי� בכל שנה, אלא שיש לדעת? וא� כ) לקראת מה אנו סופרי� שוב, שלשת אלפי� שנה בהר סיני
כשאנו ! המאורעות שאנו חוגגי� ה� מאורעות המתחדשי� בכל פע� ֵמחדש. מאורעות שהיו פע� בעבר ואנו עושי� לה� זכר

אלא בכל , אי) פירושו של דבר שאנו חוגגי� מאורע שהיה בעבר לפני שלשת אלפי� שנה, סח את יציאת מצרי�חוגגי� למשל בפ
וכ- בכל שנה מתחדש . עולה בכל שנה במדרגת השחרור שלו מטומאת מצרי�, מי שזוכה. שנה מתחדשת יציאת מצרי� בחג המצות

  .ג� מת) תורה בחג השבועות
ששמו ) ֵ,ד(יצא רוח , כי כשישראל עמדו לקבל תורה? למה. קיז ד� בערב חג השבועותהגמרא אומרת שאי) לה: ראיה לדבר

כי שעת סכנה , ועל כ) אי) להקיז ד� בערב שבועות. ו"היה טובח את כל ישראל ח, וִא� ישראל לא היו מקבלי� את התורה, טיבוח
וכבר , ה קבלנו את התורה"הרי ב?  שלושת אלפי� שנהשד שהיה לפני, ד"תשס'בשנת ה, מה נוגע לי היו�: וקשה. )ב, שבת קכט(היא 

בכל שנה ! ששד זה מתעורר בכל שנה מחדש, אלא מוכח מכא)? וא� כ) איזו סכנה יש כא), שלשת אלפי� שנה אנו מקיימי� אותה
בל את ושכביכול ישנו ספק א� נסכי� למחרת לק,  מת) תורהקוד	בערב חג השבועות אנו נמצאי� מבחינה מסויימת במצב של 

ומשו� ערב (ולכ) אסור להקיז ד� בערב חג השבועות ג� בזמ) הזה , ועל כ) בכל שנה ושנה ישנה סכנה מצד אותו שד. התורה
שהג� שבזמננו , ויש לציי)[). ב ש�"י ובמשנ"ח ס"תס' ח סי"ע או"שו' ועי. שבת ש� ל שלא להקיז א0 בשאר ערבי ימי� טובי� "שבועות גזרו חז

אלא א� , מי שרוצה לתרו� ד� לבנק הד� לא יעשה זאת בערב שבועות: אבל ג� היו� ישנה השלכה להלכה זו לעני) תרומת ד�, אינה מצויההקזת ד� לרפואה 

  .]שאז נראה שאפשר להקל בזה, שנוצר צור- דחו0 לתרומות ד�, כ) מדובר במצב הגובל בפיקוח נפש
ובכל שבת מסתיימת מלאכת , ע חוזרת על עצמה מלאכת הבריאהבכל שבו. אלא ג� במעגל השבועי, ולא רק במעגל השנתי כ-

אנו רואי� ִמ4ֵי שבוע את אות� הבתי� ואת אות� האנשי� שאנו מכירי� מ) השבוע . איננו רואי� זאת בעינינו. הבריאה מחדש
דש בכל ימות אנשי מעמד היו מתעני� במק: ראיה לדבר. במוב) רוחני הבריאה מתחדשת בכל שבוע מחדש, ובכל זאת, שעבר

) לפי אחד הטעמי� בגמרא(לא התענו ' וביו� א, לא התענו מפני כבוד השבת' ביו� ו. )ב, תענית כז(' ומיו� ו' השבוע חו5 מיו� א
ועל כ) הוא חלש , שבו עבר האד� ניתוח קשה שבו הפרידו ממנו את חוה, )האד� נברא ביו� שישי(מפני שהוא יו� שלישי ליצירה 

הרי שלמרות שמאז שבוצע אותו ניתוח עברו למעלה מחמשת . )כה,  בראשית לדי שכ� שהיו חלשי� ביו� השלישי למילת� כמו אנש(ביו� זה 
הרי שג� במעגל השבועי הארועי� של ששת ימי בראשית . בכל זאת החולשה של יו� ראשו) מתחדשת בכל שבוע, אלפי� שנה

  . ואינ� רק זכר למה שקרה בעבר, מתחדשי� בכל שבוע מחדש

  קבלת התורה מעולה יותר כשמצפי� לה
ועל כ) צותה התורה , ומחזקי� אותה בתוכנו, מעמיקי� יותר את קבלת התורה שלנו, בכל שנה אנו מקבלי� מחדש את התורה

" יציאת מצרי�"לאחר , כדי לבטא את צפייתנו לקראת קבלת תורה המחודשת, על כל אחד ואחד מאתנו לספור את ספירת העומר
  . שָחִוינו בפסחהמחודשת
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הרי שבועות וקבלת התורה המחודשת שבו יגיעו ג� א� לא נצפה ? לש� מה חשובה הצפייה למת) תורה: אלא שיש לשאול
  ?וא� כ) לש� מה נחוצה הספירה, לה�

 עלינו מ) השמי�" נופלת"לבי) קבלת תורה ש, שישנו הבדל גדול בי) קבלת תורה שמצפי� לה ומתכונני� אליה, התשובה היא
.  שמספרת על אבימי שהל- אל רב חסדא ללמוד ממנו מסכת מנחות,)א, מנחות ז(הגמרא כ- נראה מ) . ללא צפיה וללא הכנה, מעצמה

ְוָ,ַכח , שאבימי היה חולה, אומרת הגמרא!  של רב חסדאַר�הרי אבימי היה ! ?וכי אבימי למד אצל רב חסדא: שואלת הגמרא
מדוע א� כ) הטריח אבימי את עצמו : 'שואלת הגמ. ) בקש מרב חסדא תלמידו לשנ) לו את המסכתעל כ, מנחות' בזמ) חוליו את מס

: 'אומרת הגמ. ורב חסדא ודאי היה מכבד את רבו ובא, הרי היה יכול להזמי) את רב חסדא תלמידו לבוא אליו? ללכת אל רב חסדא
ולא , שיצליח יותר בלימודו א� יל- הוא אל רב חסדא תלמידואבל אבימי חש . אכ) רב חסדא היה בא אל אבימי א� היה מזמי) אותו

, מכניע את עצמו לפני רב חסדא ומכתת את רגליו ללמוד תורהא� הוא , א� הוא מתאמ5. )ש�(" סבר מסתייעא מלתא טפי". להפ-
ורמת לכ- שמצליחי� הרי שהכנת הנפש לקבלת תורה ג. ודאי יזכה להצליח יותר בלימוד מאשר א� יזמי) את רב חסדא לבוא אליו

  .לקבל ולקלוט יותר ממה שנית) לקלוט ללא הכנה מתאימה
זה נהנה וזה לא "שרב חסדא הסתפק מה הדי) ב,  מסופר)בא, כ(ק "ב' במס. מקרה דומה מספרת הגמרא ג� על רב חסדא עצמו

: אמר לו? איזו משנה: רב חסדאשאל אותו . שיש ראיה לדי) זה מ) המשנה, אמר לו רמי בר חמא. א� חייב לשל� או לא, "חסר
ורק אז אמר לו רמי בר חמא , כר- רב חסדא לרמי בר חמא את סודרו!  אגלה ל- רק א� תשמש אותי שימוש אחד" לכי תשמש לי"

בברכות ש� (ואולי ג� חותנו היה , )א, ברכות מד' עי(וכה) היה , הרי רב חסדא היה רבו של רמי בר חמא: וקשה. את הראיה מהמשנה

ולא , מכמה סיבות היה אפוא על רמי בר חמא לכבד את רב חסדא, )ל"א- יתכ) שעדיי) לא היה חותנו כשארע המעשה הנ. ואר שהיה חותנומב
וכי לא היה מסוגל לכרו- את סודרו ? ולש� מה עשה זאת, כיצד א� כ) דרש מרב חסדא לשמש אותו. לדרוש ממנו לשמש אותו

רבא שלא שימש את . [חמא תאר לעצמו שרב חסדא לא יקבל ממנו את הראיה שעמד לומר לושרמי בר , ואמנ� בארו בזה! ?בעצמו
אולי היה , ל8ֵלא היה רב חסדא משמש את רמי בר חמא. וטוע) שהראיה איננה ראיה, ק על ראיתו"אכ) חולק ש� בב, רמי בר חמא

ויהיה מסוגל , כדי שיכפי0 דעתו אליו, אותו במשהודרש ממנו רמי בר חמא לשמש , ועל כ) לטובתו של רב חסדא]. ג� הוא טוע) כ)
כל שכ) שלקבלת התורה כולה יש צור- , שהכנה מתאימה לקבלת דברי תורה מסייעת לקבלת�, הרי לנו שוב. לקבל את דבריו

  .בהכנה וצפייה מתאימי�
, תענית ל(" ו רואה בשמחתה אינושאינו מתאבל על ירושלי� , כל המתאבל על ירושלי� זוכה ורואה בשמחתה": הגמרא אומרת

כי אד� . אלא בדר- הטבע יהיה כ-, מידה כנגד מידה, שאי) הכוונה שבתורת שכר ועונש יקרה כ-, ל" והסביר בזה הרב קוק זצ.)ב
. לא אכפת לו ג� כשבא על תיקונו, ואד� אחר שאינו לוקח את אותו דבר ללב, שמח כשהוא בא על תיקונו, שלוקח דבר מסויי� ללב

, מפסידה" ביתר ירושלי�"יכול לחיות טוב ג� א� ', ברו- ה, אני. מנצחת" ביתר ירושלי�" יש אנשי� שיוצאי� מהכלי� א� :למשל
יש "מנצחת זו ראיה אצל� ש" ביתר ירושלי�"אמנ� יש אנשי� שא� ... (ועל כ) ג� כשהיא מנצחת אינני מתפעל מזה יותר מדי

וג� אי) לי מה , ועל כ) אינני זקוק לנצחו) שלה�, מפסידה" ביתר ירושלי�"� ה מאמי) שיש אלקי� ג� א"אבל אני ב, "אלקי�
שמח כשהוא בא על , מי שלוקח דבר ללב ואכפת לו ממנו מאד). ...אני יש) טוב ג� בלי לדעת את תוצאות המשחק... לשמוח עליו

ואז נצליח בעזרת , � כבר לקבל את התורהשאנו רוצי, שאכפת לנו מקבלת התורה,  צרי- א� כ) להראות שאכפת לנו מתורה.תיקונו
  .להשיג יותר ביו� מת) התורה' ה

  להערי� את התורה
כמו , חכמה" עוד"לדעת שהתורה איננה סת� . הוא לדעת להערי- את המתנה שאנו עומדי� לקבל, חלק מ) ההכנה למת) התורה

ה רצה שנקבל שמ5 של תפיסה "הקב. ה האלוקיתניצו5 מהחכמ, )יז, ר מד"ב(" נובלות חכמה של מעלה"אלא היא , שאר החכמות
ילד בכתה . כל אחד מאיתנו לומד את התורה לפו� דרגא דיליה. ולש� כ- הוריד לנו את התורה, בשכל האלוקי, במחשבה האלוקית

ת אלפי� ועכשיו בג) עד) הוא כבר לומד שלש, ומשה רבנו ִע� כל גדלותו למד תורה, עקיבא אייגר למד תורה' ור, לומד תורה' א
. אי) מי שמסוגל לתפוס אותה בשלמותה, חו5 ממנו. )כג, איוב כח(" אלקי� הבי) דרכה"כי רק , ועדי) לא הגיע לשלמות, שנה תורה

  .נת) לנו' זו המתנה הגדולה שה, אבל כל אחד לפי דרגתו יכול לקבל שמ5 מהחכמה האלוקית
כל העוסק בתורה לשמה : "ל אמרו"חז.  את כל החכמותללתכואלא ג� ,  כל החכמותמעלשהתורה איננה רק , עוד יש לדעת

שמתו- התורה יכול להבי) ג� , כמדומני שהפירוש הוא? "זוכה לדברי� הרבה"מה פירוש . )א"ו מ"אבות פ(" זוכה לדברי� הרבה
ניתוחי� מסובכי� ג� , ש היה אומר לחולי� באיזה אופ) יש לעשות לה� ניתוח מסויי�"שהחזו) אי, למשל, ידוע. דברי� שלא למד

הרי מעול� לא למד ? מני) ידע לייע5 בזה. לפעמי� ג� בניגוד להוראות הרופאי�, כ"כ או לא לצו� ביוה"וא� לצו� ביוה, מאד
ידיעות שאפילו הרופאי� , שלמד הגיע לידיעות מופלגות ג� בחכמת הרפואה" תורה לשמה"אלא שמתו- ה? רפואה באוניברסיטה

אסתכל "ה "כיו) שהקב? מדוע. ג� לדברי� שלא למד,  העוסק בתורה לשמה זוכה לדברי� הרבהמפני שכל. לא ידעו אות�
ולכ) העוסק בתורה , ה בבריאת העול�"התורה היא התוכנית ששמשה כביכול את הקב, )ב, זוהר שמות קסא(" באורייתא וברא עלמא

. והכל גלוי לפניו, כל העול� פרוס לפניו כמפה, ל הכלהוא עליו) ע, )אבות ש�(" מגדלתו ומרוממתו על כל המעשי�"התורה , לשמה
התורה כוללת . ש יש הרבה מעשי� שידועי�"אבל על החזו) אי, ל היה אומר דעות בענייני רפואה"ז אויערבא- זצ"ר הגרש"ג� מו

  .ג� את החכמות בענייני העול� הזה, א� כ) את כל החכמות
לעולה ( כפי שאומרי� בברכת התורה " וחיי עול� נטע בתוכנו! "ול�היא ג� חיי ע. אבל התורה אינה רק חכמה מיוחדת

הוא חי פחות או , א� הוא איננו מחסידי אומות העול�? אבל כמה זמ) הוא חי, למרות שלא קבל תורה, אמנ� ג� גוי חי). לתורה
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אפילו בנעילת נעלי� !  וקטני�בדברי� פשוטי�? ובמה הוא זוכה לזה! ואילו יהודי חי חיי עול�. ובזה גמר, יותר שבעי� שנה
אי) שו� נפקא מינה א� ינעל כ- או . אבל אי) לו מצוה בזה, ג� גוי נועל נעלי� ורוח5 את ידיו בבוקר... וברחיצת הידי� בבוקר

 א� עושה אות� כפי הסדר המבואר, לעומת זאת יהודי יכול לקיי� מצוות ולזכות לחיי עול� בנעילת הנעלי� וברחיצת הידי�. אחרת
  . וכ) בפעולות פשוטות אחרות, )'ד' וסי' ב' ח סי"או(בשולח) ערו- 

שאפשר לקיי� כמאתי� מצוות עשה בכל דקה של , עושה חשבו)" חפ5 חיי�"ה. בלימוד תורה מקבלי� שכר על כל מילה ומילה
.  המיני� עולי� לא מעטאתרוג ע� שאר ארבעת. אד� קונה אתרוג? כמה כס0 שוות מאתי� מצוות עשה: נעשה חשבו). לימוד תורה

וחמש מצוות מדרבנ) ) ביו� הראשו)(מצַות עשה אחת מדאוריתא ? מה יש לו מהאתרוג. לפעמי� ג� יותר. כמה עשרות שקלי�
, הוא שיל� כ- וכ- שקלי� בשביל מצַות עשה אחת. אחר כ- גונזי� אותו או משתמשי� בו ִלְבָ:מי�). בימי חול המועד ללא שבת(

כמה זמ) . מצה שמורה עולה הרבה כס0? כמה שקלי� היינו צריכי� לשל� בשביל מאתי� מצוות! ות בדקהוכא) מאתי� מצו
כמה היינו צריכי� א� כ) לשל� עבור . ובשביל זה משלמי� כס0 רב. שבעה ימי� רשות, לילה אחד חובה? אוכלי� מצה שמורה
ה משל� לנו לא פחות ממה שאנו היינו משלמי� עבור "קבוהנה ברור שה! הו) תועפות היינו צריכי� לשל�? מאתי� מצוות בדקה

מפני , ודאי שאסור לחשב את שכר לימוד תורה בשקלי� או בדולרי�! הרי שהשכר עבור לימוד התורה עולה להו) רב. המצוות
  .כבר אז היה זה שכר עצו�, אבל אילו היה השכר על זה בשקלי� ובדולרי�, שהוא הרבה ֵמעבר לזה

אבל אחרי שבעה שבועות של תיקו) הנפש שלנו , ג� ספירת העומר עצמה היא תיקו) מסויי�. יקו) הנפש שלנוהתורה היא ג� ת
ב כולו "עוה, ב"א� יכניסו אד� לעוה. 'לעשות אותה בית קיבול לחסד ה, עדי) התורה צריכה לתק) את הנפש שלנו, בספירת העומר

א� אי) לחבית , כמו חבית גדולה תחת זר� של יי).  מסוגלת לקבל ש� דבראבל נפש שאינה מתוקנת לא תהיה', כולו חסד ה', אור ה
ז "בעוה' א� רוצי� לקבל אור ה. כ- ג� לגבי חיי עול� הבא. כל היי) יל- לאיבוד, א� אי) בית קיבול. לא יעזור כל זר� היי), תחתית

נת את נפש האד� ומכשירה אותה לקלוט את אור מעד, התורה יוצרת את בית הקיבול הזה. יש צור- בבית קיבול מתאי�, ב"או בעוה
  .'ה

משמח את : "בי) הדברי� המפורטי� ש� בברייתא מופיע ג�". כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברי� הרבה", כפי שהזכרנו
רת סו0 אג' עי(וששאיפתו תהיה לשמח את הבריות , שיהיה משמח את הבריות, זהו חלק גדול ממה שהתורה רוצה מ) האד�". הבריות

לא כמו שמספרי� על . אד� צרי- לדאוג לשמח את אשתו, לפני כל אד� אחר.  ע� אשתו? ע� מי צרי- להתחיל בעני) זה. )א"הגר
התקרב אליה לעזור , יו� אחד ראה אשה כזו מרחוק. שבכל פע� שהיה רואה אשה ע� משא כבד היה משתדל לעזור לה, אד� אחד

כ ג� בני אד� "ורק אח, קוד� כל את אשתו צרי- לשמח"...  א� כ- אז לא צרי- לעזור,אה: "אמר לעצמו!  והנה היא אשתולה 
ובלא , בלא טובה, בלא ברכה, הרי כל אד� שאי) לו אשה שרוי בלא שמחה. הרי אי) ק5 לטובה שאד� צרי- להכיר לאשתו. אחרי�

מפני שהוא שרוי בלא ,  נשוי אינו עולה לדוכ)היו מקומות שנהגו שכה) שאינו. )ב, יבמות סב(עוד כמה דברי� שמוזכרי� בגמרא 
ויש שנהגו שאד� שאינו נשוי אינו משתת0 בהושענות . )ד"מ' ח סע"קכ' ח סי"א או"ברמ' עי(ונשיאת כפי� צריכה להיות בשמחה , שמחה

אי) ק5 א� כ) . וכל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה, )ב"ס ס"תר' ח סי"א או"רמ' עי(כי ההקפות ה� משו� שמחה , בהקפת הבימה
הרי כל אחד ואחד מאיתנו זקוק לכל . אבל לא רק את האשה.  חייב לשמח אותהועל כ) קוד� לכל , לטובה שיש לאד� מאשתו

" נעשה' כל הדברי� אשר דבר ה:  קול אחד ויאמרוכל הע	ויע) ", רק לשישי� רבוא יחד, מת) תורה לא היה ליחידי�, האחרי�
. רק לשישי� ריבוא יחד,  לא נותני� תורה ליחיד.)פ שנכתבה אחריו"אע, שפרשה זו קוד� מת) תורה נאמרה, ש�' סוק אי בפ"רש' ועי. ג, שמות כד(

  .כול�" משמח את הבריות" צרי- להיות וממילא , וא� כ) הכל חייבי� להכיר טובה לכול�

  ! אי� להסתפק במועט�ברוחניות 
שכל , להבי) שהיא הדבר הקדוש ביותר שיש לנו.  התורהקדושת את  להחדיר ללבעוד הכנה חשובה לקראת קבלת התורה 

עקיבא היה דורש על כל קו5 וקו5 ' ר. ואי) תג מיותר בתורה, אי) אות מיותרת בתורה, ה"התורה שבכתב ושבעל פה כולה מפי הקב
אה מיותר נכתב אגב עני) אחר לפעמי� אנו מפרשי� ואומרי� שפסוק מסויי� הנר. )ב, מנחות כט(שבתורה תילי) תילי) של הלכות 

וכל שכ) , פ"ג� בתורה שבע.  אי) דבר שנכתב סת� כ-בעוד שבפנימיות , אבל יש לדעת שזהו תירו5 רק על דר- הנגלה, ב"וכיו
 מה  )מז, דברי� לב(" כי לא דבר ֵרק הוא מכ�: "הירושלמי אומר. לכל אות ואות ולכל קו5 וקו5 ישנה משמעות, בתורה שבכתב

פאה ' ירו(" מפני שאי) את� יגיעי) בתורה? ולמה!  מכ� הואוא� ריק הוא , כי לא דבר ריק הוא: "אומר הירושלמי? "מכ�"פירוש 

מפני שלא עמלת מספיק ,  ריקשאתההרי זה מפני , ו"מיותר וחסר משמעות ח, "ריק"א� נדמה ל- שיש בתורה דבר . )א"א ה"פ
  .ו"בתורה ח" ריק"אי) שו� דבר . וקו5 שבה תילי) תילי) של הלכותמצא בכל קו5 , עקיבא שעמל בתורה' ר. בתורה

, בגשמיות מידה טובה היא להסתפק במועט. לא להסתפק במועט. בגדלות לשאו0 לתורה עוד תנאי לזכות לקבלת התורה 
אפשר . )יא, תהלי� פא(" הרחב פי- ואמלאהו".  להפ-אבל בעניני� רוחניי� . )א, ברכות נ(רק בצמצו� , לא לבקש בקשות מופרזות

  .)ברכות ש�(ולא להסתפק במועט , צרי- לבקש בשפעו
אבל היא אינה מסתפקת . זה כבר יפה מאד, ית) לה ב)' א� ה. שית) לה ב)' חנה באה לשילֹה ומבקשת מה.  חנהדוגמא לזה 

. )ב, ברכות לא(ע ששקול כשני אנשי�  זר? "זרע אנשי�"מה פירוש . )יא, א א"שמו(" ונתתה לאמת- זרע אנשי�: "היא מבקשת. בכ-
כמו . אבל לא סת� שני צדיקי�. כמוב),  שני צדיקי�? אלו שני אנשי�. הב) צרי- להיות שקול כשני אנשי�. לא מספיק לה ב) רגיל

ה א� מה יהי!  לא פחות)ש"ע(! כמו משה ואהר)? כמו אלו שני צדיקי� היא רוצה שהוא יהיה. לא מספיק לה, למשל, יהושע וכלב
צרי- , אבל א� אפשר יותר מכ-! כמוב) שלא! ?זה מעט? כמו אלעזר ואיתמר" רק"או , כמו יהושע וכלב" רק"הב) שיוולד יהיה 

  .צרי- לבקש כמו משה ואהר). לבקש על יותר
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. משה ואהר) שמואל שקול כ )ו, תהלי� צט(" ושמואל ְ+קְֹרֵאי ְ,מ>, משה ואהר) בכהניו: "חנה זוכה שבקשתה תתמלא, ואכ)
אבל מבחינה מסוימת , )ג עיקרי האמונה"בעיקר השביעי מי' ועי; י, דברי� לד(" לא ק� נביא עוד בישראל כמשה", ו"לא לגמרי ח, כמוב)

או , היתה מבקשת כשני צדיקי� פשוטי�, א� היתה חנה מסתפקת במועט. כפי שרואי� בפסוק, שמואל שקול כנגד משה ואהר)
אלא כשני הצדיקי� הגדולי� , שני צדיקי�" סת�"אבל היא אינה מסתפקת כשני אנשי� פשוטי� וג� לא כ. כשני יהודי� פשוטי�

הרי שברוחניות צרי- . היא אכ) זוכה לזה, שנאמרה ודאי מעומקא דליבא, בצרו0 תפלתה, ועל כ), שאי) בעול� דוגמת�, ביותר
  ".הרחב פי- ואמלאהו", לבקש ביד רחבה

אי- אפשר לבקש בקשה . )ה"ר פכ"תדא(" אברה� יצחק ויעקב, מתי יגיעו מעַ:י למעֵ:י אבותי: "ומרשאד� צרי- ל, ל אמרו"חז
או לכל הפחות אל מעשי החפ5 ! ?א"או אל מעשי הגר! ?ולמעשי האמוראי� כבר הגעתי! ?וכי למעשי התנאי� כבר הגעתי? כזו

לכשנגיע , כ"רק אח". מתי יגיעו מעַ:י למעֵ:י החפ5 חיי� "לכאורה צרי- היה לבקש, כ"וא. לא הגעתי לכל המדרגות הללו! ?חיי�
ל מלמדי� אותנו "חז. ל מלמדי� אותנו שלא זו הדר-"א- חז. וכ- הלאה, א"נבקש מתי יגיעו מעַ:י למעֵ:י הגר, )א� נגיע(לזה 

א� אד� ישא0 להיות ". יעקבאברה� יצחק ו, מתי יגיעו מעַ:י למעֵ:י אבותי "שכבר מ) ההתחלה יש לשאו0 לגדלות המירבית 
. אזי ג� כמו החפ5 חיי� לא יהיה, אבל א� לא ישא0 להיות כאברה� יצחק ויעקב. אולי יהיה כמו החפ5 חיי�, כאברה� יצחק ויעקב

  .לא מקבלי� כלו�, אבל א� לא שואפי� לגדלות. יש סיכוי לקבל גדלות, א� שואפי� לגדלות
ל "חז. ג� היא לא השאיפה הגדולה ביותר, "אברה� יצחק ויעקב, מעֵ:י אבותימתי יגיעו מעַ:י ל"השאיפה של , ובאמת[

א0 אתה ֱהֵיה חנו) , מה הוא חנו) ורחו�, )אני והוא:  נוטריקו)" ואנוהו(" הוי דומה לו  )ב, שמות טו(" לי ואנוהוזה א: "אומרי�
בפועל ודאי שלא שיי- ! ה"יש לשאו0 להיות כמו הקב. כ לשאו0 להיות כמו אברה� יצחק ויעקב"לא מספיק א. )ב, שבת קלג(ורחו� 

  ]. צרי- שתהיהאבל שאיפה להיות עד כמה שאפשר קרוב לזה , להגיע לזה
בשר וד� לא יכול אמנ� להשיג את ! יש לשאו0 לקבל את התורה על מנת לדעת את כולה, כששואפי� לקבל את התורה, ועל כ)

ה בא בטרוניה ע� "אי) הקב, כמוב). לא בקטנות מוחי),  לקבל תורה בגדלות מוחי)אבל לפי היכולת יש לשאו0, התורה בשלמותה
וכ- על , למשל מצוות שנוהגות רק במל- או בכה), לא יבואו אלי בטענות על שלא קימתי מצוות שאינ) שייכות אלי, בריותיו

א ואי) לי את " אי) לי את המח של הגר.א"למה לא למדתי כמו הגר: למשל, מדרגות שאיני שיי- אליה) לא יבואו אלי בטענות
וג� הבי) היטב מה , ואת מסכת מנחות בלילה אחד!) גמרא(שבהיותו ב) עשר שני� בלבד למד את מסכת זבחי� , א"השכל של הגר

כי קרוב : "על זה אומרת התורה, אבל על מה שאד� כ) יכול לעשות. )יביא' עמ' הגאו) החסיד מוילנא'כעדות בניו המובאת בספר (שלמד 
  .למה לא התאמ5 לעשות, ועל זה יבואו בתביעה אל האד�, )ידיא, דברי� ל(" בפי- ובלבב- ַלֲעשֹֹת>, מאדאלי- הדבר 

   מתו� שאיפה לשלמות בתורה�פסח שני 
ויהי אנשי� אשר היו טמאי� לנפש ": התורה מספרת). שחל השבוע(דוגמא לשאיפה לשלמות בתורה אפשר לקבל מפסח שני 

במדבר (" ְ+מֲֹעד> בתו- בני ישראל' למה נגרע לבלתי ַהְקִרב את קרב) ה... ויאמרו... ויקרבו לפני משה... א יכלו לעשֹֹת הפסחאד� ול

אמנ� משה הוא [יש אומרי� שנושאי ארונו של יוס0 היו . )בא, סוכה כה(ל "נחלקו בזה חז? וכיצד נטמאו, מי היו אות� טמאי מת. )זו, ט

יש אומרי� שמישאל , ]אלא נת) לאנשי� אחרי� לשאת אותו, אבל כנראה לא לקח אותו במו ידיו, )יט, שמות יג(ונו של יוס0 ממצרי� זה שהעלה את אר
שנטמאו , ויש אומרי� שסת� יהודי� היו, )הד, ויקרא י(שנטמאו מנשיאת גופותיה� של נדב ואביהוא אל מחו5 למחנה , ואלצפ) היו
אלא באנשי� שנטמאו מחמת התעסקות במצוה , אי) מדובר באנשי� שנטמאו סת� כ-,  הדעותלכל, על כל פני�. במת מצוה

כ לטענת� "מה מקו� יש א. או טפול במת מצוה, הוצאת גופותיה� של נדב ואביהוא מ) המשכ),  נשיאת ארונו של יוס0כלשהיא 
  !הרי במקו� קרב) פסח זכו למצוות אחרות שאחרי� לא זכו לה)? "למה נגרע"

הצטערו , ולכ) למרות שזכו למצוות אחרות. אבל סו0 סו0 מצות פסח חסרה לה�, שאמנ� מצוות אחרות יש לה�, שובה היאהת
  .אלא לשאו0 לכמה שיותר, ברוחניות אי) להסתפק במועט, כי כפי שאמרנו. על שאינ� יכולי� לקיי� ג� את מצות קרב) הפסח

אמרה אשתו של אותו חכ� לבנה הקט) . הודה התארחו פע� בביתו של חכ� אחדי' יצחק ור' שר, )א, ג קפו"זוהר ח(ל "מובא בחז
ונרתע , התחיל הילד להתקרב אליה�! גש לשני חכמי� אלו וקבל מה� ברכה): כפי שנראה, שהיה בעל מדרגה גבוהה מאד(

יהודה ' יצחק ור'  שמעו ר!מריח אני עליה� שלא קראו קריאת שמע היו�! איני רוצה להתקרב אליה�, אמא: אמר לאמו. לאחוריו
והעוסק במצוה פטור , אבל זהו מפני שהיינו עסוקי� במצות הכנסת כלה. אכ) לא קראנו קריאת שמע היו�! אמת: את דבריו ואמרו

כ אמרו הטמאי� "בצדק א.  חסרה לואבל בכל זאת המצוה השניה , שלמרות שהעוסק במצוה פטור מ) המצוה, הרי! מ) המצוה
אבל איננו רוצי� , מת מצוה זה חשוב, קבורת נדב ואביהוא זה חשוב, ארונו של יוס0 זה חשוב, נכו)". ה נגרעלמ: "למשה רבנו

  .שיריחו עלינו שלא הקרבנו קרב) פסח
. ג� אז היתה ניתנת מצַות פסח שני, אמנ� א� אות� טמאי� לא היו באי� אל משה ומבקשי� לאפשר לה� להקריב את הפסח

ובזכות ההבנה , בזכות השאיפה הגדולה שהיתה לה� למצות הקרבת הפסח, )בא, סוכה כה' עי(ָ?ֵת) על יד� אבל ה� זכו שהמצוה ִ!
  .מצוה ומצוה מ) התורה היא חיי עול�שלה� שכל 


