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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  א"עתשלך לך לפרשת 

  ללכת בדרכם של עמודי העולם
  

  " ֶחֶסד ִיָּבֶנה-עֹוָלם "
ספר "הוא ש ,הראשונה השנה לספר בראשית היא שיחתנו ,שיחה זו

 .) שמותן בהקדמתו לחומש"רמבה(" היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר
 ,לדעתעלינו , נברא העולםבכלל כשאנו שואלים את עצמנו למה 

שאי היא  התשובה ,' העל מעשישאלות שואלים שכ, באופן כלליש
ֵּכן ָּגְבהּו ְדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם , ִּכי ָגְבהּו ָׁשַמִים ֵמָאֶרץ".  הרבה לדעתאפשר

ניתנת להשגה אינה  'בת המחש. )ט, ישעיהו נה(" ּוַמְחְׁשבַֹתי ִמַּמְחְׁשבֵֹתיֶכם
מה , והמוגבלהקטן  נושכלבלהבין ם מנסים  א,כל זאתבו. בשכל ֱאנֹוׁש
ת העולם לא לפני בריאש ,המקובל הוא ההסבר - בבריאה' ההיתה ַּכונת 

ה את "ברא הקב,  וכיון ֶׁשִּמֶּטַבע הטוב להיטיב,ה למי להיטיב"היה לקב
. )ג, תהלים פט("  ֶחֶסד ִיָּבֶנה- עֹוָלם" .1כדי שיהיה לו למי להיטיב, העולם

לבעלי , לאנשים לפי צרכם ;נבנה כדי לעשות בו חסד לנבראיםהוא 
  .וכן למלאכים, חיים לפי צרכם

 . לעסוק בהטבה לאחרים- ה דורש מן האדם"זהו גם הדבר שהקב
לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם " .טיביאדם אין למי להאבל ָל, את האדם בורא 'ה

 ,טיב זה לזהיוכלו להיכך . )יח, בראשית ב(" ֶׂשה ּלֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹוֶאֱע, ְלַבּדֹו
ִהְׁשִחית "שכ ,אחר כך .טיבילמי להלהם  יהיה .גם לילדים שלהםכ "חוא

ומחריב את , ה מביא מבול"הקב ,)יב, שם ו( "ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ
לא נחתם ". )יג, שם(" ְּפֵניֶהם ִמָחָמסִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ  "-? למה .העולם

אחרות עבירות גם היו למרות ש. [)י שם"רש(" הגזלגזר דינם אלא על 
 למה ].) ושם יאי שם ב"רש' עי( גילוי עריות ועבודה זרהכגון , דור המבולב

 -חסד בוכשלא עוסקים , 2כי גזל הוא הפך מידת החסד? דוקא על הגזל
  .בה בחסדשנבראה כדי שיעסקו , אין קיום לבריאה
נוטל את ' ה -? קיומולעולם את זכות  יםכיצד מחזיר? אז מה העצה
 להתעסק שנה :ומטיל עליהם משימה ענקית של חסד, נח ובני משפחתו

,  יומם ולילה,במשך שנה שֵלמה. שלמה בעשיית חסד עם בעלי חיים
 מיני אלפי. בברואים שבתיבההם מטפלים , שבעה ימים בשבוע
נח (ושמונה מלצרים בלבד , ים מתארחים ַּבתיבהבהמות עופות ורמִׂש

להגיש לכל אחד מהם את , עומדים לֵׁשרותם) ונשותיהם, ושלושת בניו
, זה אוכל חלבי, זה אוכל בשרי: בשעות הנוחות לו, מזונו המתאים לו

וזה , זה לפני עלות השחר. וזה ביום, זה אוכל בלילה. וזה אוכל פרווה
שנה שֵלמה לא ראו נח !  שקֶׁשה לתארה,עבודה קָׁשה ביותר. בצהרים

 שנה שלמה של מסירות )'נַֹח אות ט' תנחומא פר(! ובניו שינה בעיניהם
  . בכל שעות היממה, לעשות חסד עם בעלי החיים, נפש

   שלשת עמודי העולם-שלשת האבות 
בעשית חסד לעסוק , זו התכלית העיקרית של האדם לא ,בכל זאתו

וגם , 3בא אברהם אבינו לעולם, ימיו של נחלקראת סוף , לכן .עם חיות
 בעשית חסד עם בעלי נח הציל את העולם. 4הוא עובד במידת החסד

בראשית (נוטע אשל בבאר שבע  .ת החסד הגדולאברהם עושה או, חיים

אלא גם חסד , ולא רק חסד גשמי. אדם בניועושה חסד עם , )לג, כא
, ללמדם שיש בורא לעולם, )ה,  יב-וכן בפרשתנו , י שם"רש' עי (רוחני

שאפשר לעשות שזהו החסד היותר גדול , ושצריך להאמין בו ולעבדו
  .ולא רק חיי שעה, להעניק לו חיי עולם, עם הזולת

די בעמוד אין . ד עליהם עמודים לעמֹולשלשהאבל העולם זקוק 
צריך גם עמוד של תורה ועמוד של עבודה ,  שיסד אברהם אבינוהחסד

יצחק הוא עמוד כאשר  ,כ יצחק ויעקב"אח באים לכן. )ב"א מ"אבות פ(
יֵֹׁשב ,  ִאיׁש ָּתם-ְוַיֲעקֹב ", הקרבן הנעקד על גבי המזבח, העבודה
הוא . )י שם"רש( אהלו של ֵׁשם ואהלו של ֵעֶבר, )כז, בראשית כה(" אָֹהִלים

שלשת .  בעולם את עמוד התורהכדי להעמיד, עוסק כל היום בתורה
  .שת העמודים שעליהם העולם עומדאת שלהאבות מקימים 

ג "הרי תרי ? עמודים אלה העולם עומדעל שלשהלמה דווקא 
ומה מיוחד בתורה עבודה וגמילות , וכולן חשובות, מצוות יש בתורה

תכלית עבודת האדם : אולי מותר לומר כך? חסדים יותר משאר המצוות
 צריכה להיותודבקות זו , אפשר עד כמה ש'להיות דבוק בה, היא

כלי רגש ו, שבהמח :שה דברים המרכיבים את כוחות האדםבשל
 -שהזכרנו העמודים  אלו מכוונים שלשת כנגד שלשה דברים. המעשה

  .עבודה וגמילות חסדים, תורה
אמנם מחשבת . תורה היא על ידי במחשבה' הדבקות בה

בחסדו נתן לנו ניצוץ ' אבל ה, הבורא היא מעבר ליכולת השגתנו
על ידי לימוד . וזוהי התורה, כל להשיג משהו ממנהממחשבתו כדי שנו

כל אחד לפום ', יש לנו בכל זאת תפיסה כלשהי במחשבת ה, התורה
עקיבא אייגר לומד ' ר, ילד קטן לומד חומש לפי הבנתו. דרגא דיליה

וגם משה רבינו שנמצא כבר אלפי , ל לפי הבנתם"חז, לפי הבנתו שלו
ואף על פי , י הבנתו ומדרגתו שםשנים בגן עדן לומד שם את התורה לפ

שהרי התורה , כן לא הגיע וגם לא יגיע לעולם לידיעת התורה בשלמותה
. וממילא גם חכמתו היא אין סופית, שהוא אין סוף, היא חכמת אלקים

 ,חוץ ממנו.  של תורה עד הסוף)כג, איוב כח("  ֵהִבין ַּדְרָּכּהִקיםֱֹאל"רק 
כל אחד , אבל בכל זאת. שלמותהאין מי שמסוגל לתפוס את התורה ב

האין ' לפי מדרגתו משיג על ידי לימוד התורה משהו ממחשבת ה
  .במחשבהה " הדרך להתדבק בקב- כאמור -וזוהי , סופית

כשאדם . י עבודת הקרבנות"היא ע, ברגש 'הוהדרך להתדבק ב
, ראוי לו שישֵפך דמו וישרף גופו"שהוא צריך להרגיש , מקריב קרבן

 "נפש תחת נפש, ורא שלקח ממנו תמורה הקרבן הזהלולא חסד הב
 'הדרך העיקרית להדבק בה, קרבנותהיום שאין לנו . )ט, ן ויקרא א"רמב(

להרגיש כמה גדולה הזכות לעמוד . י עבודת התפילה"ברגש היא ע
שמדבר אליו מתוך , ר בן אל אביו כדֵּב' ולדבר אל השלוש פעמים ביום

, 'אנו מדברים פנים אל פנים עם הלהרגיש שכביכול . קורבה גדולה
ומבקשים ממנו שימשיך , לו על כל הדברים הטובים שעשה לנומודים 

לתת לנו חכמה ותשובה וסליחה וגאולה וכל שאר הדברים , להיטיב לנו
  . ברגש'הבזוהי הדבקות . שאנו צריכים

הרי .  בכלי המעשה'ה זו הדרך העיקרית להדבק ב-דים וגמילות חס
 ה"וכל מה שעושה הקב, ה של בריאת העולם כל מטרת,כפי שהזכרנו

הדרך להידבק , ממילא. הוא להיטיב ַלברואים, בעולמו לאחר שנברא
  .י שנעסוק גם אנו בהטבה לזולתנו"היא ע, מעשהכלי הב' בה
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  "ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה ָעָנו ְמאֹד"
צריך גם , העיסוק בתורה עבודה וגמילות חסדיםיחד עם , הנהו

לעסוק  אותנו ה על שזיכה" להכיר טובה לקב.שים במה שעוחלשמו
 -ם כל זה ואף על פי כן וִע, בענינים נעלים אלו שמקיימים את העולם

, נוי משה רבו זה,דםיותר מכל א' שהגיע לדבקות בה מי !וָנ ָעהשארל
ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר " ,בתורהאומר לו לכתוב ' ה .וָנובכל זאת הוא נשאר ָע

ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד "אומר לו לכתוב , )ח, במדבר יב(" ַיִּביט' ת הּוְתֻמַנ... ּבֹו
הוא , )י, דברים לד(" ָּפִנים ֶאל ָּפִנים' ֲאֶׁשר ְיָדעֹו ה, ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶׁשה

 שהרי אין מי שמאמין בתורה יותר - בכל מה שכתוב בתורה מאמין
ֶׁשה ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ְוָהִאיׁש מֹ. "הוא נשאר ָעָנו ובכל זאת -נו יממשה רב

  .)ג, במדבר יב(" ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
 - ? ולהשאר ענו,ב שבחים כאלה על עצמולכתויכול משה איך 

שמשה לא מייחס את מעשיו הגדולים ואת מדרגתו , התשובה היא
  הוא זהה" הקב.יםאלקהוא רואה את הכל כמתנת . ה"אלא לקב, לעצמו

לתת , ה אל פהפעמי בחר בי לדבר , אפשרות להיות ענונתן לי את הש
לא בגלל , ולעשות כל מה שעשיתי במצרים, את הלוחותבאמצעותי 

אם לא , ממילא. אלא הכל מתנת שמים, איזו מעלה שיש בי מעצמי
 אין -לדברים הללו  נבחרתי מעצמיבגלל מעלה או גדלות שיש בי 

ידיעת ערך  .אר ענוואפשר בקלות להש, כל מקום לגאוה והתנשאות
 וגדלות כל עוד הוא לא מייחס את ,היות ענוללאדם מפריעה עצמו לא 

הוא לגמרי בטל לגבי כי , ינהלהשראת השכמשה לכן זוכה . לעצמו
  .השכינה

ְוָאנִֹכי " אומר על עצמו , גדולָעָנוהוא גם  ש,אפילו אברהם אבינו
אבל בכל זאת , ים הרבה עפר ואפר אינם שוו.)כז, בראשית יח(" ָעָפר ָוֵאֶפר

על עצמו ועל אומר רבינו משה , לעומת זאת. יש להם איזו ממשות
 .אינני ולא כלום. אין לנו שום עצמיות. )ז, שמות טז( 5"ְוַנְחנּו ָמה"אהרן 

האדם המתאים לקבל את  הוא -  שום עצמיותין לואאם , ממילא
 בלי , ימסור את התורה בדייקנותהוארק . התורה ולמסרה לישראל

לָעֵרב ) כונהבלי (עלול , מי שאינו בתכלית הענוה. להכניס בה גוון עצמי
 הראוי הוא, העניו מכל האדם, משהרק  ,לכן. בתורה את עצמיותו

 כפי בדיוקהוא ימסור את התורה . להעביר את התורה לעם ישראל
  .אין לו כלל עצמיותשהרי , בלי להכניס בה דבר מעצמיותו, שִקבלה

 תנאי הכרחי למסירת -אספקלריא המאירה נבואת משה ב
  התורה בדייקנות

 ,ל"א עומק דברי חזהו, ר כל עצמיותַסשמשה רבינו היה ֲח, ענין זה
משה רבינו , כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה ":ושאמר

ודאי יש ענינים נסתרים . )ב, יבמות מט(" נסתכל באספקלריא המאירה
כשאור עובר דרך :  שביאור הענין הוא כךאבל באופן פשוט נראה, בזה

נכנס ָלָבן ויוצא . הוא עובר פחות או יותר ללא שינוי, זכוכית שקופה
מתקבל אור , צבעוניתאור עובר דרך זכוכית כש, תלעומת זא. ָלָבן

: כך גם בענין הנבואה. כפי גוון הזכוכית ֶׁשַּדְרָּכּה עבר האור, צבעוני
מגיעות אלינו ְּכאור שעובר ,  הנביאיםי שאר"הנבואות שנמסרות לנו ע

לעומת . שאז יש שינוי בצבע האור שמגיע אלינו, דרך זכוכית צבעונית
נבואתו של משה רבינו מגיעה אלינו ְּכאור שעובר דרך זכוכית , זאת

שהאור עובר דרכה , ")אספקלריה המאירה("לבנה ושקופה לחלוטין 
  .6בלי שום שינוי

, הבדל זה נובע מכך?  לשאר הנביאיםממה נובע הבדל זה בין משה
במדבר (" ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה"שמשה רבינו הוא 

כזכוכית , ענוה מופלגת זו הופכת אותו לחסר עצמיות לחלוטין. )ג, יב
 בדיוקדרכו מגיעה אלינו " עוברת"ועל כן הנבואה ה, חסרת צבע

שאר הנביאים לא הגיעו למדרגת , לעומת זאת. נויללא שי, כפי ֶׁשִּקְּבָלּה

ממילא הם קולטים את , ינוביטול העצמיות באופן מוחלט כמו משה רב
ועל כן היא מגיעה אלינו שלא בצורתה , דרך מידותיהםנבואתם 
לשני יהודים שנכנסו לבקר בבית ? משל למה הדבר דומה. 7המקורית

זה ְמַספר שראה . אוכ לתאר את מה שר"ונתבקשו אח, מדרש מסויים
וזה מספר שראה תלמידים יושבים , ארון קודש וחלונות וסטנדרים

לראות את מה " נתפס"מזה שכל אחד ? ממה נובע השוני. ולומדים
 -שני תיאורים שונים לחלוטין . שעניין אותו יותר על פי מידותיו

כל נביא קולט את מרֶאה הנבואה : כך גם בענין הנבואה! ושניהם אמת
 הנבואה כבר -וכשהוא מוסר את נבואתו ,  כוחות הנפש שלודרך

סגנון אחד עולה לכמה : "ל"זהו שאמרו חז. 8הושפעה מאישיותו
מראה . )א, פט' סנה(" ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, נביאים

אבל מקבל ביטוי שונה אצל , הנבואה נראה לכל הנביאים באופן שווה
שאם מוצאים שני , עד כדי כך. [9ה ראושני נביאים שונים שמספרים מ

, יש להסיק מכך שנביאי שקר הם, נביאים מתנבאים בלשון זהה לגמרי
שאם שני עדים , וכמו בהלכות עדות; )שם(" נבואתם"ְוֵתָאמּו ביניהם את 

מ "חו(יש לחוש שעדי שקר הם ולפסלם , מעידים בלשון מכוונת לגמרי

מפני , בלי שינויים'  את דבר הנו מוסרירק משה רב ].)'י' ח סע"כ' סי
  .ואין לו עצמיות שתשפיע על נבואתו, "ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם"שהוא 

  ?עקדהבנסיון המה היה עיקר 
שאלה ל "מ שך זצ" הגראי ורבירתירץ מו, נועל פי היסוד שבאר

קוראים . העקדה הרי תופסת מקום נכבד אצלנו. גדולה בענין העקדה
, תוקעים בשופר של אִיל כדי להזכירה, העליה בתורה בראש השנ

וגם , ")ועֵקַדת יצחק היום לזרעו תזכור("מזכירים אותה בברכת זכרונות 
מהי בעצם גדלותו המיוחדת של : ונשאלת השאלה. בהזדמנויות אחרות

הרי הרבה יהודים מסרו את ? שהסכים לשחוט את בנו, אברהם אבינו
כ מה "וא, שך הדורותעצמם ואת בניהם למיתה על קידוש השם במ

  ?המיוחד במה שעשה אברהם
אחד התירוצים מיוסד על דברי . תירוצים שונים נאמרו לשאלה זו

ובאר . )ז, משלי כ("  ַאְׁשֵרי ָבָניו ַאֲחָריו-ִמְתַהֵּלְך ְּבֻתּמֹו ַצִּדיק ", הפסוק
 -כי כמה מידות שהצדיק ָטַרח ְוָיַגע להשיגן ", ל"ין זצ'ח מוולוז"הגר

כמו שנראה ; ובקצת יגיעה ַיגיעו לזה, חריו המה כטבע מוטבעלבניו א
שרבים מעמי הארץ מהיהודים מוסרים את עצמם על קידוש , בחוש
שמסר נפשו לאור כשדים על , והוא מוטבע בנו מאבינו אברהם, השם

היו , ]שנתנסה בהם אברהם אבינו[וכן כל העשרה נסיונות . אמונתו
. שנוכל גם אנו לעמוד בנסיונות דומים[ְלֵהִׁשיר הדרך לפנינו ] כדי[

ֶלְך 'הוא מנסיון , ַההתעוררות לאדם פתאום לילך לארץ הקודש] ,למשל
שלא הרהר ,  מנסיון הרעב-וקבלת כל דעבדין משמיא לטב ', ְלָך

  . )ג"ה מ"ס אבות פ"עמ' רוח חיים'(' וכו" ת"אחר מידות השי] אברהם[
הודים בכל הדורות הכח של י: על פי דברים אלו מתורצת השאלה

, הוא ירושה לנו מאברהם אבינו, למסור עצמם למיתה על קידוש השם
ואת בנו לשחיטה , שמסר עצמו לשריפה על קידוש השם באור כשדים

 גם לזרעו -ו לא היה אברהם עומד בנסיונות אלו "אם ח. בהר המוריה
רק מפני שמסר אברהם . אחריו לא היה הכח לעמוד בנסיונות דומים

ואת יצחק בנו לשחיטה בהר , ו את עצמו לשרפה בכבשן האשאבינ
יכולים גם בניו אחריו למסור את עצמם ואת בניהם למיתה על , המוריה

  .קידוש השם
עצם  :כךואמר , תירץ באופן אחרל "מ שך זצ"הגראמורי ורבי אבל 

שכן , אברהם אבינועבור ה נסיון גדול לא הי, הציווי לשחוט את יצחק
לא שייך כלל לעבור על , לעשות כן ובעצמו אומר לו בכבודו' אם ה
אין כ "וא, של אברהם" עזרתו"יכול להמית את יצחק גם בלי ' ה. דבריו

מה היה אפוא הנסיון . טעם לנסות ולהתחמק מלקיים את הציווי
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הרי אברהם . ד יפרש את הנבואה שקיבלכיצ, הנסיון היה? אברהםל

 ולא ,"חידות" רואה -) וחוץ ממשה רבינ( כמו כל נביא -אבינו 
אלא . [באופנים שוניםמראה יש מקום לפתור את ה, ממילא. מראה ברור
קרוב ר את החידה באופן שנראה לו לפתו, כמובן, ל הנביאשחובתו ש

הוא , אם לא היה אברהם ירא שמים מושלם, ממילא]. ביותר אל האמת
ה הי. היא שצריך לשחוט את יצחק" חידה"לא היה מפרש שכוונת ה

 או משהו ,או ְלָגלּות, מפרש שצריך לשלוח אותו ַלישיבה של ֵׁשם ועבר
אם הוא מפענח את , ממילא. לשחטואבל בשום אופן לא , ב"אחר כיו

למרות שלפי פירוש זה יוצא , באופן האמיתי ביותר שנראה לו" חידה"ה
אמנם אברהם [.  סימן שהוא ירא שמים מושלם-שעליו לשחוט את בנו 

אלא ', ָׁשם ְלעָֹלה ְׁשָחֵטהּו'לא אמר לו ' השהרי ', דברי הטעה בהבנת 
שאברהם ', כך רצה האבל  - )ב, בראשית כב(..."  ָׁשם ְלעָֹלהַהֲעֵלהּו"רק 

זהו שאומר  ].10העקדהנסיון  וכדי שיעמוד בפני, יטעה בדבר הזהאבינו 
 את  כי פירשָּת-" הָּתים ַאִקלֹ ֱאַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ְיֵרא": לאחר העקדה' לו ה

ְולֹא ָחַׂשְכָּת  "-) לפי הבנתך(באופן הקרוב ביותר אל האמת " חידה"ה
 לא ָנַתָּת לשום נגיעה להטות את דעתך -" ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמֶּמִּני

זוהי המעלה הגדולה . שלא יחייב לשחוט את יצחק, יותר" נוח"לפתרון 
 אחר שמוסר את נפשו על  יותר מכל אדם,של אברהם אבינו בעקדה

' הלכ" אבי עזרי("ל "מ שך זצ"כך הסביר מורי ורבי הגרא. קידוש השם

  .)ו"ז ה"יסודי התורה פ

  ?למה התפלל אברהם על אנשי סדום
מגלה  ' כשה. במדת החסד'האברהם אבינו עובד את , כפי שהזכרנו

ָחִלָלה  ":ואומר' הוא מתווכח עם ה, ריב את סדוםלהחעומד לו שהוא 
ֵפט ָּכל ׁשֲֹה, ָחִלָלה ָּלְך... ָך ֵמֲעׂשת ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם ָרָׁשעְּל

בא עם טענה של חילול הוא  )כה, בראשית יח(! ?"ה ִמְׁשָּפטָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂש
י "רש' עי( מית צדיק עם רשעי' האם ) "ָחִלָלה ְּלָך("בעולם  שיגרםהשם 

להתפלל , ם שלו הוא גם מידת החסד שבו אבל ודאי שאחד המניעי,)שם
 .מוחלט לשיטתוהפועלים בניגוד , לורשעים אאפילו על רחמים ולבקש 

  . אברהם מנסה להציל אותםכל זאתוב, סדום היא הניגוד הקיצוני לחסד
את להציל אברהם  למה מנסה ,סיבה נוספתומר אבל אולי מותר ל

ונשתעבדו בניו , ומפני מה נענש אברהם אבינ", הגמרא שואלת .סדום
הגמרא מביאה כמה תשובות . )א, נדרים לב(" למצרים מאתים ועשר שנים

מפני שאברהם החזיר למלך סדום את , ואחת התשובות היא, לזה
אמנם מלך סדום ביקש . )כג-כא, בראשית יד(הנפשות שהציל במלחמה 

ם לא היה צריך אבל אברה, )כא, שם(" ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ָלְך"ממנו 
לַלמד , היה צריך לקחת את הנפשות שהציל ַלישיבה שלו. להסכים לזה

של ֶּבַרע מלך " ישיבה"ולא לשלוח אותם ַל, אותם להיות בעלי חסד
, לכן. )יג, שם יג(" ְמאֹד' ָרִעים ְוַחָּטִאים ַלה"ששם לומדים להיות , סדום

י ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני ַהְמַכֶּסה ֲאִנ: הוא אומר, משמיד את סדום' לפני שה
 צריך להראות לאברהם את התוצאה מן הטעות )יז, שם יח(! ?"עֶֹׂשה

שלא , )יט, שם(" ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו", שעשה
י באר "אמנם רש. לַותר על קירוב רחוקים לאמונה, יעשו כך פעם נוספת

' שַּכונת ה, ואולי מותר לומר, ם לתורהאבל שבעים פני, באופן אחר
 ְרֵאה -? החזרָּת את האנשים למלך סדום: היתה לַרמז ולומר לאברהם

אם היית ! גרמת שאצטרך להמית אותם במיתה משונה! מה גרמת
או לפחות לא היו רשעים , הם היו צדיקים, לוקח אותם לישיבה שלך

  .11 צריך להמיתם-אבל עכשיו . ולא היו מתים, כאלה
אולי .  שאברהם מתאמץ כל כך להתפלל עבורם,זו הסיבה לכךאולי 

. ְמנסה בכל דרך למנוע את הגזרה, אולי יש פחות, יש חמישים צדיקים
אבל . כי אנשי סדום אכן היו מושחתים עד היסוד, הוא לא מצליח בזה

על כך שהחזיר את האנשים למלך ,  לאברהם אבינוזהו שיעור מּוָסר

שלא נהג נכון כשהחזיר את , נים לפי הדעה בגמראכך על כל פ. סדום
  .הנפש למלך סדום

  ?"זכות אבות"למי מועילה 
למרות שנאמר בו  . לוטוהוז, בסדוםהיה  כל זאתצדיק אחד באבל 

, הסיע עצמו מקדמונו של עולםש", )יא, בראשית יג(" ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם"
 משהו כל זאתב ,)י שם"רש( "אי אפשי לא באברהם ולא באלקיו: אמר

 במסירות נפשלביתו כניס אורחים מ הוא .מבית אברהם נשאר בו
' עי(וגם אוכל ַמצות בפסח ,  כפי שראה בבית אברהם)ח-א, בראשית יט(

 - ולא עתיד לצאת ממצרים , למרות שלא ָיָצא ממצרים- )י שם"ג ורש, שם
. פגעהוא זוכה לצאת מסדום בלי לכן . כי כך חינכו אותו בבית אברהם

אבל את , י בנותיותאת חתניו ואת שגם  ו,הוא איבדאמנם את אשתו 
  .כי נשאר לו משהו מאברהם אבינו, גופו הוא הציל

 - )לח-ל, שם' עי( עמון ומואב -בניו . כל זה רק אצל לוט עצמואבל 
נוהגים  . מזה ההפך הגמוראלא, הם לא מכניסי אורחים. כאלוכבר לא 

ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי לֹא ָיבֹא ', ּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל הלֹא ָיבֹא ַע ".במדת סדום
ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים . ַעד עֹוָלם' ָלֶהם ִּבְקַהל ה

... ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר ָעֶליָך ֶאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור, ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים
חסר ו אבל גם אם בבני. הם יסוד החסדחסר ל .)ה-ד, דברים כג( 12"ְלַקֲלֶלָּך

מואבי ולא , עמוני ולא עמונית" .לפחות הבנות בסדר, יסוד החסד
 כל זאת משהו מבית אברהם הצליח לוט ב.)ב, יבמות עו(" מואבית
 השפעתו של אברהם לא . לפחות לבנות,אם לא לבנים,  לזרעולהעביר

הארץ ן  מו זוכה לקבל שתי ארצותהוא אפיל .אבדה אצלו לגמרי
 ה נותן לאברהם אבינו עשר ארצות" הקב.המובטחת לאברהם אבינו

אחת ו[, )יט, י שם"רש' עי(  שתים מקבל לוטומתוכן ,)כא-יח, בראשית טו(
ל  מפני שנשאר בו משהו מההשפעה ש,])י שם"רש( עשוכ "אחמקבל 

  .אברהם אבינו
מידות הרבה . מאבותיו לעם ישראהרבה יותר מזה ירש , כמובן אך

, מאברהם יצחק ויעקבעברו אלינו בירושה טובות ומעלות רוחניות 
זכות "כי מהי . מרבים להזכירהאנו כה ש, "זכות אבות"שזהו ענינה של 

אם : ויותר מכך? מה זה נוגע אלינו, היו צדיקיםאבותינו אם ? "אבות
ה אדם אבי הי: "הוא יאמר להגנתוו, ישפטו אדם על גניבה שביצע

 יש ,כךאם : " לוהוא יאמרהרי ? השופטכך  מה יאמר על "!ישר
היה מקום , בשלמא אם אביך היה גנב! עוד יותרבדינך להחמיר 

אבל אם אביך היה אדם . שלא ראית מימיך דרך אחרת, להתחשב בך
דקת אבותינו ִצ... ?"למה נהיית גנב,  וחינך גם אותך להיות ישר,ישר

מרבים מדוע אפוא ! ולא לעמוד לזכותנו, ו" חלקטרג עלינוכ "אצריכה 
  ? הזדמנויותשארבתפלה ובאנו להזכיר אותה 
, שכוונת הדברים היא, ל"א דסלר זצ"צ רא"ר הגה"הסביר בזה מו

גם אם רחוקים אנו מאד .  יש משהו ִמִּצְדַקת של האבותלנושגם 
אבל משהו מאהבת החסד של , מלהיות דומים לאברהם יצחק ויעקב

משהו ממסירות הנפש על קידוש השם של יצחק ומשהו , אברהם
רים לפני אנו מזכי" ְזכות אבות"לא . מאהבת התורה של יעקב יש גם בנו

 הקדושים ינואבותם של נפשכי משהו מַזּכּות , "ַזּכּות אבות"אלא ', ה
לרחם ' מהובזכות זה אנו מבקשים , עבר גם אלינווממידותיהם הטובות 

)14-8' א עמ"הו חמכתב מאלי' עי( עלינו
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נטפח בתוכנו את , צריך שנלך באמת בדרכי אבותינו, אבל אם כך
ורק אז יש תקוה שזכות זו , המידות הטובות שקבלנו מהם בירושה

ולא נטפח בתוכנו את המידות , אם חלילה לא נעשה כן. תעמוד לנו
,  לא תשאר בידינו ַזּכּות אבותינו-הטובות של אבותינו הקדושים 

כל ו, וסבא צדיק, ָׂשו היה אבא צדיקהרי גם לֵע.  גם לא ְזכותםוממילא
 ,הבחירה שלנוזוהי אפוא . כי הוא לא ממשיך בדרכם, זה לא עוזר לו
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ללכת בדרך החסד , ינועד כמה אנו משתדלים ללכת בדרך אבות

  אברהם אבינו היה. להיות מהנותנים ולא רק מהמקבלים,והנתינה
כל יֵמי : )של מעלה (אמרה מידת החסד" ,ל אומרים"חז. שלמות החסד

שהרי אברהם , לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי, היות אברהם בעולם
חסדיו של אברהם אבינו . )פו' עמ, א"ספר הבהיר אות קצ(" עמד שם במקומי

, ה"עד שכביכול אין צורך ָלעולם במידת החסד של הקב, כל כך מרובים

 כמו אברהםאיננו אנחנו  .נוודי לו לעולם במידת החסד של אברהם אבי
, ר בתוכנו קצת מכח החסד של אברהםואבל צריכים לשמ, אבינו

  .מהעבודה של יצחק ומהתורה של יעקב
תעמוד לנו זכות , לפי מדרגתנו ללכת בדרך האבותנשתדל אם 

  . אמן, שנזכה אנחנו וכל ישראל לגאולה שלמה במהרה בימינו,אבות
  

  
 

                                                           
ל וכל "י ז"וכן דעת האר. בבריאה' שזו היתה כוונת ה, שבאר) ח"י-ב"י' סי, ל"צ רבי חיים פרדלנדר זצ"מהדורת הגה(ל "לרמח" דעת תבונות"' עי. 1

 .המקובלים
 . לקחת מה שאינו מגיע לך-וגזל משמעו הפוך , שכן חסד משמעו לתת מה שאינך חייב לתת. 2
-י, שם יא; לב, בראשית ה(כפי שמפורט בפסוקים , כך עולה מחשבון השנים של עשרת הדורות ֶׁשִּמּנַֹח עד אברהם. ו של נחחמישים ושמונה שנה לפני מות. 3

 )].ט, אבן עזרא שם ו" (נַֹחנַֹחנַֹחנַֹח כאשר מת חַחַחַַח""""נֹנֹנֹנֹ ואברהם אבינו בן -והסימן לזה הוא ). ["כו
כי אברהם היה מתדבק במדת החסד , רמז: "וכתב שם הריקאנטי). ט, בראשית יב" (סֹוַע ַהֶּנְגָּבהַוִּיַּסע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנ "-ונרמז ענין זה בפסוק שבפרשתנו . 4

 דא -מאי הנגבה . ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה): "א, א פ"ח(וכן מבואר בזוהר ". ה היו לצד דרום"ועל כן כל מסעיו של אברהם אבינו ע, שהוא דרומה של עולם
 ).יא, ויקרא א(רבינו בחיי ' ועי". ותמן אתקשר כדקא יאות, עד דסליק לדרום,  דרגא בתר דרגא-הלוך ונסוע . והוא חולקיה דאברהם, דרום
ָׂשר ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִסיר ַהָּב' ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ה ["שניהםזהו מפני שתלונת בני ישראל היתה על , אף שגם את אהרן כלל ִעמו בזאת הבחינה. 5

לל גם את אהרן ִעמו וָכ, ולכן ֵהִׁשיָבם משה בלשון רבים, )]ג, שמות טז" ( אָֹתנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעבהֹוֵצאֶתםִּכי , ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלשַֹבע
 ).ג"פי' יים שער גנפש הח(אבל העיקר ְּבזאת המדרגה הנוראה היה הוא לבד ". ונחנו מה "-

וזה . 'ספק ראיה, 'והוא אצלי מילה מורכבת,  הוא המכסה אשר ֵיָעֶׂשה לראות מאחוריו-אספקלריא : "שכתב) ב"ל מ"כלים פ(ם "פירוש המשנה לרמב' עי. 6
וכן לא ֵיָרֶאה על שיעורו , בחכמת המבטיםכמו שהתבאר ,  לא ֵיָרֶאה במקומו האמיתי-) שקוף(= שהוא מזכוכית או מן דבר ספירי -ֶׁשֵּיָרֶאה אחורי המכסה 

. ש מה שכתב בענין משה רבינו"וע. וזהו כעין שנתבאר כאן". אספקלריא המאירה, ויקראו החכמים המכסה הבהיר מאד אשר לא יסתיר דבר מאחוריו. האמיתי
 .פרק שביעי, ם"גם בשמונה פרקים לרמב' ועי

ש במדבר "ילק" ('ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה'שנתנבא ִּבלשון , מוסיף עליהם משה. 'והנביאים נתנבאו ְּבכֹה ָאַמר ה', המשה נתנבא ְּבכֹה ָאַמר : "ל"זהו שאמרו חז. 7
"). כמו" = "ּכֹה("'  כך אמר הבערך,  פירושו,"'ּכֹה ָאַמר ה "-? "'ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה"ל" 'ּכֹה ָאַמר ה"מה ההבדל בין ). ב, י במדבר ל"הובא ברש. ד"רמז תשפ

כי , )כמובן, יחסית למשה" (בערך"ושאר הנביאים קולטים רק , באופן מדוייק' כי משה קולט את דבר ה. ' כך אמר הבדיוק,  פירושו,"'ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה"ו
 .הנבואות נתפסת אצלם דרך מידותיהם

). ב, מגילה יד" (מפני שהנשים רחמניות הן", ]שגם הוא היה באותו זמן[, לא פנו אל ירמיהוו', הלכו לחולדה הנביאה לשאול את דבר ה, בימי יאשיהו, לכן. 8
כיון שהנשים , ממילא. וההשפעה היא על פי כוחות הנפש של הנביא, יש השפעה של הנביא על דברי הנבואה שקיבל', שעל אף שהנביא משמיע את דבר ה, הרי

אלא , שודאי לא סברו שתשתנה הנבואה לטובה מפני שנשים רחמניות הן, א שם שפירש"מהרש' אך עי. [רחמני יותרהנבואה מתפרשת על ידן באופן , רחמניות הן
 ].סברו שתבקש עליהם רחמים לשנות הגזרה מרעה לטובה

ר על דברי הנביאים מה שייך לומ, דקשה לכאורה". ורצה בדבריהם הנאמרים באמת, אשר בחר בנביאים טובים", וזהו שתיקנו לומר בברכת ההפטרה. 9
ורצה בדבריהם הנאמרים "ועל כן אנו אומרים , אלא שהנביא משפיע על הנבואה כפי סגנונו! בעצמו שנאמרו להם' והרי דבריהם הם דברי ה, "ורצה בדבריהם"

שכוחות נפשם הם טובים , "נביאים טובים"ה בחר ב"וזהו מפני שהקב. [הנבואה כפי שסיגנן אותה הנביא על פי כוחות נפשו' שנרצית לפניו ית, ונהיי". באמת
 ].'לפרש את מראה הנבואה באופן שיהיה רצוי לפני ה, וישרים
שזהו דוקא בקרבן , ם סופר"כבר באר החת, ואין עוָלה בלא שחיטה והקטרה, "ָלהָלהָלהָלהְֹֹֹֹלעְלעְלעְלעְוַהֲעֵלהּו ָׁשם "אלא אמר , "ְוַהֲעֵלהּו"ה לא אמר סתם "פ שהקב"ואע. 10
י "ת ע" נדבק להשיבחיים חיותוכי , ]גם בלי שחיטה והקטרה בפועל[ת "הרי נפשו כולה כליל להשי, פשו לשחיטה והקטרה הנותן נאדם"אבל . בהמה

להבין את [ה מחשבה זו מאברהם ויצחק "מ העלים הקב"ומ! והרי ֶהֱעָלהּו והיה עֹוָלה', ְלעָֹלהְוַהֲעֵלהּו 'כ היינו "וא. ובתנאי שיהיה מסירת נפש ממש, מחשבתו
על כן לא הבינו תוכן הדבר עד אחר , כי ידע שלא ימות, לא היה מסירת נפש שֵלמה, כי לולא שהעלים מהם סברא זו, ]וק בין קרבן בהמה לקרבן אדםהחיל

  ).ה והנה כשאמר"ח ד"א סי ר"ח ח"ס או"ת חת"שו" (מעשה
 את יצחק להעלותהם ידע והבין היטב שלא נצטוה אלא דאבר'; שלאברהם לא היתה כל טעות בהבנת דברי ה, ל באר"ח מבריסק זצ"ואולם מרן הגר

שלאחר שיקדיש את , אלא שהבין עוד מעצמו. ולא יותר מזה, והבין שזה היה כל הציווי שקיבל בנבואה. להעלותו למזבח ולהקדישו שם לעולה,  כלומר-לעולה 
כ " נאמר אחזהוכלפי חיוב ]. יל שקיים בכל בהמה שהקדישוה לעולהאלא חיוב רג, אך זה לא מכלל הנבואה[, יהיה חייב לשחטו ולהקריבו, יצחק לעולה

ז "מרן הגרי' חי(ואף קיימו במלואו , הבין אברהם היטב" ְלעָֹלהְוַהֲעֵלהּו ָׁשם "אבל את הציווי הנבואי של . "ַאל ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַּנַער ְוַאל ַּתַעשֹ לֹו ְמאּוָמה"לאברהם 
  ).ל"ח זצ"בשם הגר, ז" אות לפרשת וירא, )בסטנסיל(ת "עה

וכן . ולא רק להעלותו על המזבח,  את יצחקלשחוטשהיה ציווי לאברהם , )ה וכתיב"א ד, תענית ד' ובמס; לא, ירמיהו ז(י "ובאמת כן משמע מדברי רש
שהיה לו , שהכוונה היא שכך אברהם הבין, ל"ס צ"ולדרכו של החת". ִלְׁשּפֹוְך ָּדמֹו ַּכַּמִים, ְלָׁשְחטֹוַׂשְחָּת ְלהֹורֹו  "-בתפלת הגשם ) הקליר(משמע מדברי הפייטן 

 אלא שכיון שנעשה - דהנבואה היתה רק להקדישו לעולה -אך לא מחמת הנבואה , ל שאכן היה ציווי כזה"ח י"אבל לדרכו של הגר. באמת לא היהו, ציווי כזה
 .כדין כל בהמה שהקדישוה לעולה,  איכא ציווי לשחטו ולהקטירו,עולה

אתונות , פרים, גמלים, רחלים ואילים, תישים, הוא שולח רק עזים, כשיעקב שולח מנחה לעשו אִחיו. יעקב אבינו כבר לא נכשל בטעות הזאת, ואכן. 11
. ל עשו הרשעולהעבירם לרשותו ש, לא להוציא מרשותו אנשיםמפני שיעקב נזהר ש? למה.  הוא לא שולח-עבדים ושפחות ). טז-טו, בראשית לב(ַוְעָיִרים 

 ).ח"א לפרשת וישלח תשס"על פי שיחת הרב שליט(לא נפשות .  אפשר לתת לעשובהמות
, )ה, דברים כג(ן "כן דעת הרמב [עמוןהאם הוא מכוון רק כלפי , ]'וכו" ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ִקְּדמּו[" שבפסוק הראשוןהראשונים נחלקו לגבי הטעם . 12
 השניהטעם , ועל כל פנים]. ועוד) שם(ם "והרשב) כט, דברים ב(ע "כן דעת האב[או גם כלפי מואב , )]ה איש דרכו לקדם"ב ד, יבמות עו(א "א והריטב"הרשב

 .שכן לעמונים לא היה כל קשר לזה,  ודאי מכוון רק כנגד בני מואב-' וכו" ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר ָעֶליָך "-שבפסוק 
 והיינו דנשאר לנו בירושה מעט מהמידות הטובות של אבותינו, "מה יפה ירושתנו"בתפלה ו שאומרים ובאר דזה). סוף פרשת וירא" (בית הלוי"וכן באר ה. 13

 .הקדושים

  ,פי הבנתו של העורךיחה נערכה להש

  .יש לתלות בעורך בלבד) אם ישנם(וכל טעות או חסרון 


