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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ד"לפרשת וארא תשס

  תנו כבוד לצל� האלקי�
  

  !...?ה אצבעות"הא� יש לקב
חרטומי מצרי� מצליחי� להפו� מי� לד� כמו משה 

, ש� ח(וג� להוציא צפרדעי� מ� היאור כמוהו , )כב, שמות ז(

חרטומי� אינ� מצליחי� ה, אבל כשמגיעי� למכת כיני�. )ג
 � .)יד, ש�(להפו� את עפר האר" לכיני� כמו שעשה אהר

 אצבע: "בעקבות כ� ה� אומרי� לפרעה על מכה זו
 מה פשר דברי האמונה האלו בפי )טו, ש�("!  ִהואאלקי�

מסופקני א� זהו ? הא� שבו לפתע בתשובה? החרטומי�
�רי� לעניות דעתי נראה יותר שאמרו את הדב. ההסבר הנכו
, היות ולא הצליחו לברוא כיני� כמו משה: מסיבה אחרת

אולי פרעה יגיע למסקנה שמשה הוא : נכנס חשש בלב�
ואז יפטר אות� ויעסיק אותו , חרטו� יותר מוצלח מה�

, על כ�!... אולי ג� יתלה אות� על הע", ומי יודע, במקומ�
ה� , או לפחות על חייה�, כדי לשמור על מעמד� ופרנסת�

לא כישו) . מכת כיני� היא אצבע אלקי�: "� לפרעהאומרי
אי� סיבה לפטר ...  אנו גדולי� ממנו בכשפי� . של משה

  "...אותנו
התורה משתמשת כא� בלשו� שיש בה , על כל פני�

, כידוע".  אלקי�אצבע " ה "לכאורה הגשמה של הקב
עיקר שלישי (ה אינו גו) "שהקב, אחד מעיקרי אמונתנו הוא

 אצבעאי� שיי� א� כ� לדבר על . )�"אמונה לרמבג עיקרי ה"מי
שהחרטומי� המקולקלי� , אפשר היה לומר? אלקי�

והתורה , בדעותיה� ומשובשי� באמונת� ה� שהתבטאו כ�
אבל תירו" זה לא . בס� הכל מסרה לנו את דבריה� כהווית�

הרי בפרשת בשלח . יפתור לנו קושי דומה במקו� אחר
 ַהְ,דָֹלה אשר הידשראל את וירא י: "התורה עצמה אומרת

כיצד א� כ� מתבטאת . )לא, שמות יד(" במצרי�' עשה ה
  ?ה בלשו� הגשמה"התורה עצמה על הקב

הרי מפורש : "� וכתב כ�"לשאלה זו התייחס כבר הרמב
א� כ� מה הוא זה ... ה גו)"בתורה ובנביאי� שאי� הקב

 וכיוצא בדברי�', אזני ה', עיני ה', שכתוב ַ/תורה יד ה
שאינ� מכירי� ,  הכל לפי דעת� של בני אד� הוא? האלו

והכל 0ִינויי� , ודיברה תורה כלשו� בני אד�, אלא הגופות
�, כמוב�, אי� : כלומר. )טח' יסודי התורה הל' א מהלכ"פ(" ה

לא אזניי� ולא שו� אבר אחר , לא עיני�, ה לא ידי�"לקב
א מתארת ולכ� הי, אלא שדיברה תורה כלשו� בני אד�. ו"ח

, רואה את העול� בעיני�' בעול� כאילו ה' את השגחת ה
, ה שומע אותה באזני�"ואת קבלת התפלה כאילו הקב

אי� לו . ה"ו יש איברי� אצל הקב"אבל לא שח. וכיוצא באלו
  .גו) ולא דמות הגו)

  אלקי�' יד'אלקי� לעומת ' אצבע'
דיברה "שלא רק עני� של , בהגדה של פסח נראה, והנה

הרי . אלא ג� עני� עמוק יותר, יש כא�" בלשו� בני אד�תורה 

מני� : רבי יוסי הגלילי אומר: "אנו אומרי� בהגדה
אתה אומר שלקו המצרי� במצרי� עשר מכות ועל הי� 

ויאמרו  "במצרי� מה הוא אומר ? לקו חמישי� מכות
1ִי� אל פרעה ועל ; " ִהואאלקי� אצבע: ַהַחְרט2
 ישראל את היד ַהְ,דָֹלה וירא "הי� מהו הוא אומר 

 עשר כמה לקו באצבע ". במצרי�' אשר עשה ה
ועל הי� , במצרי� לקו עשר מכות: אמור מעתה. מכות

' ר. יוסי הגלילי' כ� אומר ר". לקו חמישי� מכות
. עקיבא מוסיפי� ש� על המנייני� הללו' אליעזר ור
אליעזר לקו במצרי� ארבעי� מכות ועל הי� ' לשיטת ר
עקיבא במצרי� לקו ' ולשיטת ר, י� מכותלקו מאת

. חמישי� מכות ועל הי� לקו חמישי� ומאתי� מכות
שכיו� , ִ/יסוד כל השיטות מונח העקרו�, על כל פני�

, "יד"ועל הי� נאמר " אצבע"שבמכות מצרי� נאמר 
יש להסיק מזה שעל הי� לקו מכות במני� הגדול פי 

  .חמשה ממה שלקו במצרי�
אינ� ביטויי� " 'יד ה"ו" לקי�אצבע א"א� : וקשה

אלא ביטויי� שהתורה , המבטאי� עני� אמיתי כלשהו
ובאמת אי� , נוקטת בה� רק כדי לדבר בלשו� בני אד�

מה שיי� לדקדק בביטויי� , ה לא אצבע ולא יד"לקב
הללו וללמוד מה� שעל הי� לקו פי חמישה מאשר 

היות וכא� , שמכל מקו�, צרי� אפוא לומר? במצרי�
, "יד"וכא� בלשו� " אצבע"שה התורה בלשו� השתמ

נית� בכל זאת להסיק מזה שמספר המכות שלקו 
המצִרי� על הי� היה גדול פי חמישה מזה שלקו 

שכשמסופר בתורה שפלוני , מפני שיש לדעת. במצרי�
אי� הכרח לומר שבדיוק בנוסח זה , אמר איזה דבר
, יתכ� שאותו פלוני התנסח באופ� אחר. נאמרו הדברי�

ואולי ג� הארי� בדבריו הרבה יותר ממה שנמסר 
אלא שהתורה תמצתה את דבריו ומסרה לנו , בכתוב

. מתוכ� רק מה שנות� התורה סבר שחשוב שנדע אותו
�התורה מוסרת לנו כל דבר בלשו� . וכ� לגבי הלשו

אבל יתכ� בהחלט שבמקור� נאמרו הדברי� , הקודש
מה משה כשהתורה מוסרת לנו , למשל. בלשו� אחרת

לא מוכרח להיות , דיבר ע� פרעה ומה ענה לו פרעה
משה דיבר אולי בלשו� . שדברו ביניה� בלשו� הקודש

שכ� ממילא אהר� היה מלי" בינו לבי� פרעה , הקודש
, )י ש�"טז וברשיד, שמות ד' עי(בגלל כבדות פיו של משה 

 �אבל פרעה הרי ודאי שלא דיבר ע� משה ואהר� בלשו
' עי(רעה לא ידע כלל את לשו� הקודש שהרי פ, הקודש

פרעה דיבר אפוא אל משה ואהר� . )ו, י בראשית נ"רש
אלא שהתורה מוסרת לנו את דבריו בלשונה . במצרית

שהתורה , יתכ� א� כ� ג� לומר. בלשו� הקודש, שלה
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אולי דברו איתו באריכות וניסו . לא כתבה כל מה שאמרו לו
 והתורה תמצתה ,לשכנע אותו לשלח את ישראל ממצרי�

, בשבילנו מה שאנו צריכי� לדעת מתו� כל הדברי� הללו
אי� הכרח לומר שנמסר לנו בדיוק , וג� המעט שנמסר לנו

  .כפי הנוסח המקורי של הדברי�
שנוסח התורה אינו בהכרח הנוסח המקורי של , כלל זה[

הרי משה רבינו . נכו� במיוחד לגבי משה רבינו, המדבר
. )י, שמות ד(" ְכַבד 8ֶה 6ְכַבד לשו� אנכי0ִי : "ה"אומר לקב

שאינו מוציא מפיו מילי� , כבד פה פירושו שהיה מגמג�
? "0ְַבד לשו�"אבל מה הפירוש של . חתוכות וברורות

בפירושו לאיוב (האב� עזרא שואל : כמדומני שהפירוש הוא כ�

מבחינת כוונת ( מדוע ספר איוב כל כ� קשה להבנה ,)יא, ב
אבל יתכ� . אב� עזרא מתר" מה שמתר"ה? )המילי�

ב "ב(הרי את ספר איוב כתב משה רבינו : שהתשובה היא זו

את התורה כתב משה . אבל לא כפי שכתב את התורה. )ב, יד
הקדוש בר� הוא אומר ומשה ", מילה במילה מפי הגבורה

כתב משה רבינו ואילו את ספר איוב , )א, ש� טו(" כותב
אבל לא מילה , וח הקודשאמנ� כתב אותו בר. מעצמו

כי כתיבה ברוח הקודש עניינה הוא . במילה מפי הגבורה
אבל הניסוח הוא , שהרעיו� מופיע אצל הנביא ברוח הקודש

סגנו� אחד עולה : "ל"כמו שאמרו חז, ניסוח פרטי של הנביא
' סנה(" לכמה נביאי� ואי� שני נביאי� מתנבאי� בסגנו� אחד

, בואה מסויימת לכמה נביאי�ה מראה נ"הקב, היינו, )א, פט
וכל אחד מנבא אותה לאחרי� במילי� ובסגנו� משלו 

הגמרא מביאה למשל על ירמיהו ועובדיה שנבאו אותה [
אבל לא באותו סגנו� אלא בהבדל לשוני קל , נבואה עצמה

סגנונו של ספר איוב . כ� ג� לגבי ספר איוב]. )ש�(ביניה� 
 ממה שהדיבור שלו חו", ומשה, הוא סגנונו האישי של משה

ג� הסגנו� שלו היה עמוק וקשה , ")כבד פה("היה מגומג� 
שלא כדאי , ה"זהו שאומר משה לקב"). כבד לשו�("להבנה 

0ִי ְכַבד 8ֶה 6ְכַבד לשו� ", לשלוח אותו לדבר אל פרעה
, "כבד לשו�"הוא ג� , חו" ממה שהוא מגמג�, היינו, "אנכי

, ו� כבד וקשה להבנהמנסח את הדברי� שרוצה לומר בסגנ
א� האב� עזרא אומר . וא� כ� פרעה לא יבי� את דבריו

הרי פרעה ודאי , )בספר איוב(שקשה להבי� את דברי משה 
יש לנו ג� בתורה קטע שנתנסח ... שלא יצליח להבי� אותו

ובאמת כולה , "וזאת הברכה" פרשת י משה רבנו עצמו "ע
. רשות אחרותשהיא לשו� קשה יותר להבנה מפ, לשו� פיוט

תפילה למשה איש "וכ� אחד עשר מזמורי� שבתהילי� מ
, י ש�"רש' עי(שכול� משה אמר� ,  ואיל�)תהלי� צ(" האלקי�

וכ� ספר איוב כמעט כולו שירה חו" , כול� לשו� שירה, )א
פרעה לא יבי� א� כ� מה שמשה מדבר אליו . מכמה פרקי�

אומר . ה"בסגנונו הכבד בעני� שחרור עבדי� והשגחת הקב
הוא יהיה ... הלא אהר� אחי� הלוי: "ה למשה"על כ� הקב

אהר� יתרג� את דברי� העמוקי� , )טזיד, שמות ד(..." ל� לפה
יוכל . זה שפה שפרעה יבי�. 'צפרדע וכו, ד�: לשפה ברורה

לא "אבל לא יוכל לטעו� , לבחור א� להכנע או לא להכנע
  "].הבנתי

ורה מסרה לנו יתכ� שהת, כפי שאמרנו, על כל פני�
דברי� שנאמרו על ידי אנשי� שוני� במילי� שונות מכפי 

לא מוכרח להיות , וא� כ�. שנאמרו במקור�
יתכ� ".  אלקי� היאאצבע"שהחרטומי� אמרו דווקא 

ג� א� אמרו , וכ� להפ�".  אלקי� היאיד"שאמרו 
אי� כל הכרח לתורה להביא את , " אלקי�אצבע"

יכולה לומר שאמרו היתה . דבריה� דוקא בלשו� זו
א� , ועל כ�. שהרי העני� אחד, " אלקי� היאיד"

רואי� אנו שהתורה בחרה לסגנ� את דברי החרטומי� 
 �בי� א� אמרו בדיוק " ( אלקי�אצבע"דוקא בלשו

ואת מה שישראל ראו על הי� ניסחה , )בי� א� לאו, כ�
 �נית� להסיק מזה שלקו על הי� פי , "יד"התורה בלשו

  .קו במצרי�חמישה ממה של

תבנית גו� האד� רומזת לדרכי הנהגתו של 
  'ה

. אבל אפשר לבאר את העני� באופ� עמוק יותר
ֱהי:ת האד� . )כז, בראשית א(האד� נברא בצל� אלקי� 

לנשמה : מתבטא ראשית כל בנשמה" צל� אלקי�"
, לבחור בי� לטוב לרע, שניתנה באד� יש כח בחירה

שג� הוא יכול , ה"כעי� הקב, "צל� אלקי�"ובזה היא 
' עי(להחליט בכל דבר א� לפעול כ� או אחרת כרצונו 

  .)גפרקי� א' שער א" נפש החיי�"
שלא רק הנשמה היא , אבל חכמי הקבלה מסבירי�

הגו) רומז . ג� הגו) הוא צל� אלקי�. צל� אלקי�
ומסיבה זו , ה"בתבניתו למידות העליונות של הקב

אצבע ויד ה במושגי� של "התורה מתבטאת על הקב
מפני שאברי� אלו ואחרי� בגו) , ועיני� ואוזני�

האד� רומזי� על בחינות מסויימות בדרכי ההשגחה 
" אצבע"שא� , ל בהגדה"ולכ� אומרי� חז. העליונה

לוקי� חמישי� " יד"אזי ב, אלקי� היא עשר מכות
, מפני שלא במקרה התורה בחרה במשלי� אלו, מכות

וא� , עליונות כלשה�אלא כל אבר ואבר רומז למידות 
, בגו) האד� אנו מבחיני� שביד ישנ� חמש אצבעות

היא " יד"ה בחינת "הרי שג� במידות הנהגתו של הקב
ו "לא שח". אצבע"בחינה חזקה פי חמשה מבחינת 

בלתי מתחלק ובלתי , ה הוא אחד"הקב. ה יש גו)"לקב
הוא א, ה"אי� לנו שו� השגה בקב, משתנה�, ל עליו

, לא ישיגוהו משיגי הגו), השגה שכליתעליו� מעל כל 
אפילו המלאכי� והנביאי� לא . וג� לא שו� שכל אחר

אבל מה שכ� משיגי� במידה . ה"משיגי� את הקב
, את דרכי השפעתו והנהגתו בבריאה, ה"מסויימת בקב

כל אחד לפי רו� מעלתו , זה אנו משתדלי� להשיג
 נתנה, וכעזר לזה. לפי כח המקבל ומדרגתו, והשגתו

. 'לנו התורה משלי� שוני� להבי� מה� את דרכי ה
אהבת אב לבני� ניתנה לנו כמשל על האהבה , למשל

סלח לנו : "אנו אומרי� בתפילה. ה לבניו"של הקב
אנו , "השיבנו אבינו לתורת�", "אבינו כי חטאנו

כי אהבת אב לבני� היא משל , ה אבינו"קוראי� לקב
נו ג� משל אחר נית� ל. אלינו' שנית� לנו על אהבת ה

כל שיר . אלינו' להבי� ממנו את ָעצָמתה של אהבת ה
, ה לכנסת ישראל"השירי� הוא משל של אהבת הקב



  

  
 ירושלי�,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל כל הזכויות שמורות © 

3

מפני שכל הבריאה נבראה , בצורת אהבה שבי� איש לאשה
חו" ממה שהבריאה יש לה תפקיד ', להיות משל לדרכי ה

התורה רוצה שתהיה באמת אהבה בי� איש . כשלעצמה
אד� צרי� לאהוב את ,  היות האד� לבדולא טוב, לאשתו

אבל עניני� , צרי� לאהוב את אשתו ואת שאר הברואי�, בניו
' אלו משמשי� ג� כמשל להבי� מה� אפס קצהו של דרכי ה

  .והנהגתו בעול�

   ג� בעני  המידות
 צל� אלקי� 
ג� לבשר . ג� במוב� נוס)" צל� אלקי�"האד� הוא 

אצל בשר וד� הרבה אבל . ישנ� מידות, ה"כמו לקב, וד�
צרי� הרבה שכל ומוסר כדי . פעמי� המידות שולטות עליו

אלא הוא ישלוט על , שהמידות לא תשלוטנה על האד�
השכל , שהוא שכל בלתי מוגבל, ה"כמו אצל הקב, מידותיו

מתי , והוא מנווט את המידות שלו, שמעל כל שכל
�מתי במידת , מתי במידת הרחמי�, להשתמש במידת הדי

לא כמידות , ה ה� פעולותיו"המידות של הקב. ב" וכיוהכעס
. שאד� מתרגז ומתרצה ומתפייס ומתגעגע, במוב� שלנו

" לי ואנוהוזה א": ל"כשהוא מעתיק את מאמר חז, �"הרמב
א) אתה , מה הוא חנו� ורחו�,  הוי דומה לו )ב, שמות טו(

מה : "בלשונו וכתבדקדק , )ב, שבת קלג(" ֱהֵיה חנו� ורחו�
 א)  רחו�נקראמה הוא ,  חנו� א) אתה ֱהֵיה חנו�נקראא הו

ה לא "כי אצל הקב, )ו"דעות ה' א מהלכ"פ(" אתה ֱהֵיה רחו�
אלא הוא משתמש פע� , שיי� לומר שהוא רחו� וחנו� בעצ�

אבל הוא עצמו אינו , במידת הרחמי� ופע� במידת החנינה
� להסביר בהלכות יסודי "כמו שמארי� הרמב, משתנה כלל

כולל ג� את העני� הזה " אחד' ה. ")ב"יא"י' א הל"פ(ורה הת
היו� הוא , בשר וד� משתנה. ה הוא בלתי משתנה"שהקב
. מחר הוא לא עיי), היו� הוא עיי), מחר הוא ברצו�, בכעס

אלא הוא מכוו� את המידות , ה אי� שינויי�"אבל אצל הקב
ה "אסור לנו חלילה להשוות את עני� המידות אצל הקב. שלו

ובכל זאת נתנו לנו את הגו) שלנו . לעני� המידות אצלנו
, ה"כמשל ודוגמא ללמוד ממנו קצת את מידותיו של הקב

ימ� רומזת על יותר , יד שמאל, יד ימי�. כמשל על המידות
כי בימי� יש לאד� , שמאל רומזת על פחות השפעה, השפעה

  .יש לו פחות כח, היד הכהה, ובשמאל, הרבה כח

  האלקי�לשמור על צל� 
שהיא מרמזת , א� כל כ� מרוממת היא תבנית הגו) שלנו

צרי� א� כ� לשמור על הגו) שיהיה , למידות של מעלה
� ג� אומר שאי אפשר שֵידע אד� דבר מידיעת "הרמב. של�

אמנ� היו . )א"דעות ה' ד מהלכ"פ(הבורא כשהגו) אינו של� 
ל שהיו "יש מחז, חכמי� גדולי� שהגו) שלה� לא היה של�

� "ובכל זאת ברמב, )א, א ועירובי� נד, ברכות נח' עי(ומי� ס
הדבר גור� לחסר בידיעת , משמע שא� הגו) אינו של�

' ל שהיו סומי� השיגו בידיעת ה"אמנ� אות� מחז. הבורא
א� ה� לא היו סומי� , אבל בכל זאת, הרבה יותר מאיתנו

ל הרי אומרי� "חז. היו יכולי� להשיג יותר ממה שהשיגו
�שלא , )טו, י שמות כ"רש' עי( תורה נרפאו כל המומי� שבמת

לש� מה היה . לא אילמי� ולא חרשי�, היו בה� לא סומי�

' מפני שה, יכול להיות? נחו" הנס הזה במת� תורה
רצה שבמעמד הר סיני כל� ישיגו את הגילוי הגדול 

�וא� כ� היה צור� ליצור מצב , ללא כל הפרעה וחסרו
כדי שישיגו את מירב , למי�שכול� יהיו בריאי� וש

  .לכ� נרפאו כל המומי�. ההשגה שנית� להשיג
, במהרה בימינו, מסתמא כ� יהיה ג� לעתיד לבוא

: הרי יואל הנביא אומר. ג� אז ירפאו שוב כל המומי�
..." והיה אחרי כ� אשפו� את רוחי על כל בשר ונבאו"
ממילא , כול� יהיו נביאי� לעתיד לבוא, )א, יואל ג(

כדי שיוכלו , כו כול� להיות בריאי� ושלמי�יצטר
  .להיות נביאי�

. צריכי� ג� לכבד אותו, א� הגו) הוא צל� אלקי�
והיה , ל מביאי� שהלל היה רוח" את פניו בכל יו�"חז

מה א� איקוני� של "? למה. אומר שמקיי� בזה מצוה
מלכי� שמעמידי� אותו בבתי טרטיאות ובבתי 

... וא מורק� ושוטפ�מי שנתמנה עליה� ה, קרקסאות
"!  על אחת כמה וכמהאני שנבראתי בצל� ובדמות 

צרי� א� כ� ,  הגו) שלנו הוא צל� אלקי�)ג, ר לד"ויק(
אבל . כדי לכבד את צל� האלקי�, שיהיה רחו" ונקי

ג� . צרי� לדעת שלא רק הגו) שלי הוא צל� אלקי�
צרי� לכבד ג� את . הגו) של חברי הוא צל� אלקי�

לא רק את צל� האלקי� ,  של הזולתצל� האלקי�
  ...שלי

. הוא בנשמה" צל� אלקי�"עיקר ה, ובכל זאת
הא� ? איזה חלק רוחני שלנו הוא עיקר צל� אלקי�

הראשוני� כתבו ? השכל הוא עיקר צל� האלקי� שבנו
יש מ� . השכל איננו עצמיותו של האד�. שלא

המלא� המלי" בי� "הראשוני� שכינה את השכל 
הוא כלי חשוב מאד : כלומר, "לקיוהאד� ובי� א

, כדי ללמוד בו תורה', שנית� לנו לצור� עבודת ה
אבל בסופו של דבר , ולקיי� בעזרתו מעשי� טובי�

מהו א� . שלי בעצמו" אני"ולא ה, הוא איננו אלא כלי
" אני"מה הוא ה? כ� הצל� אלקי� האמיתי שלי

, הבחירה שלי, האני האמיתי הוא הרצו� שלי? האמיתי
ל "חז. א� אני בוחר להיות צדיק או בוחר להיות רשעה

', ה' תנחומא קרח סי(אמרו על קַֹרח שהיה פיקח גדול 

, ובכל זאת בחר בדר� של טעות, )ז, י כא� טז"הובא ברש
אמנ� . ולכ� אחריתו עדי אובד, בחר למרוד במשה

צדיק כתמר "י הקדוש אומר שלעתיד לבוא "האר
אבל , היה לקַֹרח תקומהת,  סופי תיבות קַֹרח " יפרח

כי השתמש , בינתי� בעול� הזה אחריתו עדי אובד
וא� כ� מה , בפקחות שלו בשביל למרוד במשה רבנו

  .הבחירה זה האני האמיתי? שווה כל הפיקחות שלו
אי� לאד� בחירה . והבחירה היא דקה מ� הדקה

קונטרס "ב(ל "ר הרב דסלר זצ"כפי שהסביר מו, רחבה

שאצל כל אד� , )111' א עמ"ליהו ח מכתב מא" הבחירה
. מרחב הבחירה הוא מצומצ� ומותא� למדרגתו

אי� מלחמה בי� , אצל מי שנולד בי� הקוזקי�: למשל
שני היצרי� הא� לעמול בלימוד הגמרא ע� פירושי 

המלחמה אצלו . הראשוני� או בלי פירושי הראשוני�
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או שמא ג� ,   הא� רק לשדוד בני אד� היא לגמרי אחרת 
" ילשינו"או כדי שלא , כדי שלא יפריעו לשוד(רצוח אות� ל

יעלה במש� , א� יעמוד בנסיו� זה ולא ירצח). למשטרה
יוכל להפסיק להיות . הזמ� לנקודת בחירה גבוהה יותר

יוכל אפילו להגיע להיות אחד מגדולי , וא� יעלה עוד, שודד
לגאו� מוילנא לא היה : וכ� להפ�. )א, מ פד"ב' עי(ישראל 

הנסיו� . ו"סיו� א� להיות שודד או אפילו מחלל שבת חנ
שלו היה הא� ללמוד עשרי� ושתי� שעות ביממה או קצת 

ה "ד, ע"א לשו"בהקדמת בני הגאו� לביאורי הגר' עי(פחות מזה 

היה עלול לרדת , א� היה נכשל חלילה בנסיו� הזה. )ותדע
 .לנו אי� בחירה כזאת. יותר ולהגיע למדרגות יותר נמוכות

אסור לנו להתחיל עכשיו ללמוד עשרי� ושתי� שעות 
כי במצב שלנו הסו) יהיה שלא נלמד עשרי� ושתי� , ביממה

... אלא ניש� עשרי� ושתי� שעות ביממה, שעות ביממה
�א היה במדרגה "אבל הגר. צרי� ללמוד בזמ� ולישו� בזמ

  .כזאת
הבחירה שיש לאד� לבחור בי� טוב , "אני"זהו עיקר ה

" בדר� שאד� רוצה ליל� בה מוליכי� אותו" כלל בדר�. לרע
מסייע לו בדר� כלל ג� ' ה, אד� שבוחר בטוב. )ב, מכות י(

, )א, שבת קד(" בא ליטהר מסייעי� אותו", לקיי� את הטוב
. )ש�(" פותחי� לו, בא ליטמא", ו רוצה להפ�"ואד� שח

�לא תמיד נותני� לאד� לעשות כל . יש גבול, אבל כמוב
היו יהודי� טובי� שרצו לעלות לאר" . רוצהמעשה שהוא 

ל בגטו וורשא "ומתו ר, ישראל ולקיי� את כל המצוות
אבל לא , הבחירה שלה� היתה טובה. ובערבות סיביר

היו שרצו להשמיד להרוג , וכ� להפ�. נתקיימה מחשבת�
וסיימו את דרכ� במצולות י� סו) או , ו"ולאבד את ישראל ח

 הרי שלא תמיד בדר� שאד� .בראש ע" גבוה חמישי� אמה
א� תרצה להיות , אבל ברצו�. רוצה ליל� בה מוליכי� אותו

יתנו ל� , ו"וא� תרצה את ההפ� ח, תוכל להיות צדיק, צדיק
כי עיקר הבחירה היא הרצו� . ג� את האפשרות להיות ההפ�

הא� הוא , מה הוא בוחר להיות, זה הצל� אלקי�, של האד�
בחסד , ביראת שמי�, הבוחר לעלות מעלה מעלה בתור

  .או שהבחירה שלו בכיוו� הפו�, ובשאר מידות טובות

   בשמירה על צל� האלקי�
" לי ואנוהו
זה א"
ובה מחלוקת ,  מביאה ברייתא)ב, שבת קלג(הגמרא 

. )ב, שמות טו(" ִלי ְו?ְנֵוה6ֶזה ֵא"לכאורה לגבי פירוש הפסוק 
' ?ְנֵוה6 'לדעת תנא קמא? "ְו?ְנֵוה6"מה פירוש המילה 

אעשה את המצוות בצורה , "ֶאְתָנֶאה לפניו במצוות"פירושו 
, ספר תורה נאה, תפילי� נאי�, ציצית נאה, לולב נאה: נאה

. מתפרש במוב� של נוי" ְו?ְנֵוה6", כלומר. וכ� שאר המצוות
מעניק ' ?ְנֵוה6'ל) לכאורה(הסבר אחר . כ� דורש תנא קמא

מה :  הוי דומה לו' ְו?ְנֵוה6 ':אבא שאול אומר. "אבא שאול
דברי אבא ". א) אתה ֱהֵיה חנו� ורחו�, הוא חנו� ורחו�

שחלק על תנא קמא בביאור , שאול נובעי� לכאורה מכ�
: כלומר, "אני והוא"מלשו� ' ?ְנֵוה6'ודרש ', ?ְנֵוה6'תיבת 

  .)י ש�"רש' עי(אעשה עצמי כמותו לידבק בדרכיו 
. ל איננו חולק על תנא קמאאבל אפשר שאבא שאול כל

הוא לשו� ' ?ְנֵוה6'ש, יתכ� שג� אבא שאול סובר כתנא קמא

אלא שבשונה מתנא קמא שפירש . ה"נתינת נוי לקב
, "ֶאְתָנֶאה לפניו במצוות"י ש"שנתינת נוי זו נעשית ע

י שֶאְתָנֶאה "סובר אבא שאול שנתינת נוי זו נעשית ע
האד� הוא : לומרכ, " הואאני "שהרי , לפניו במידות
עד כמה , שאמור לשק) את אלקי�, צל� אלקי�

י שיתנאה "כ ע"וא. י בשר וד�"שהדבר אפשרי ע
שכ� בזה הוא , יהיה האד� צל� אלקי� נאה, במידות

, לעומת זאת. ה"משק) באופ� מדוייק יותר את הקב
אזי אי� התאמה , ה"א� איננו הול� במידותיו של הקב

והרי זה צל� שאינו , ה"לבי� הקב" צל� אלקי�"בי� ה
בתחילת (' תומר דבורה'ק ב"כפי שמסביר הרמ, נאה

הוא , ה"שא� אד� אינו דומה במידותיו לקב, )ספרו
שאי� זה נוי לצל� א� הוא אינו דומה , מכזיב הצורה

, הגו) הוא צל� אלקי�. לדבר שאותו הוא אמור לסמל
כפי שהסברנו , ה"רומז למידות העליונות של הקב

וא� אד� עושה דברי� , ות קדושות וטהורותמיד, לעיל
ה רחו� "הקב. הרי אי� זה נוי לצל�', הפוכי� מדרכי ה

�אי� כא� א� כ� . והוא ההפ� מרחו� וחנו�, וחנו
שניה� מודי� . מחלוקת בי� תנא קמא ואבא שאול

אלא שזה דיבר על הנוי של , הוא לשו� נוי" ואנוהו"ש
הנוי של האד� וזה דיבר על , הדברי� החיצוניי� לאד�

של� ע� הצורה , שהאד� יהיה נאה ע� עצמו, עצמו
שיל� במידות המתאימות לצל� , הקדושה שיש בו

יאהב , יאהב את התורה, יהיה רחו� וחנו�, אלקי�
יהיה אר� , לעלות מעלה מעלה בתורה, ללמוד תורה

עד כמה שאד� , ה"אפי� ורב חסד ואמת כמו הקב
אד� לא " ד לאלפי�נֵֹצר חס"אמנ� . יכול להיות כזה

אבל , כי מ� הסת� לא יחיה אלפי דורות, יכול להיות
ג� בשר " רב חסד"ו" אר� אפי�"ו" חנו�"ו" רחו�"

אבל לפי , ה"לא כמו הקב, כמוב�. וד� יכול להיות
כדי להיות , המדרגה שלנו יש להשתדל להיות כאלו

שזוהי המטרה , ה"דומי� עד כמה שאפשר לקב
דומי� ליוצר , "צל� אלקי� "להיות, שבשבילה נבראנו
  .עד כמה שאפשר


