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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ב"עתשלך לך  לפרשת

   מתוך ידיעת ערכה של תורה-לימוד תורה 
  

   רק למראית עין-נסיונות האדם 
ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך " :וה על אברהם אבינוה מצַ "בהק

אינו ציווי זה  .)א, בראשית יב(" ַאְרֶאּךָ ֲאֶׁשר ֶאל ָהָאֶרץ , ּוִמֵּבית ָאִביךָ 
בפרשה גם  ".ֶלְך ְלךָ "ה לאברהם "הקבומר בה איחידה הפעם ה

 ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ... ָנא ֶאת ִּבְנךָ ַקח" : הוא אומר לוהבאה
אלא שיש הבדל בין  ."ֶלְך ְלךָ "עוד פעם . )ב,  כבשם(..." ַהּמִֹרָּיה

אברהם לנטוש את ה מצטו הראשון "ֶלְך ְלךָ "ב. שתי הפעמים
אין ". ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביךָ " . שלוהעבר
 .העברכל  את "ףרֹוְׂש " .אין שום דבר, אין בית אבא, מולדת

 את" לשרוף"אברהם וה  השני מצטַ "ֶלְך ְלךָ "ב, לעומת זאת
, ָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיהְוֶלְך לְ ... ַקח ָנא ֶאת ִּבְנךָ " . שלוהעתיד

ואין עתיד אין המשך  , נשחטיצחקם א ...."ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹלה
  .ועתידתר על אברהם נדרש כאן לוַ . לאברהם אבינו

שאברהם לא , היאאמת ה .רק למראית עיןהוא כל זה אלא ש
,  הוא לא מפסידאת העתיד .העתידאת העבר ולא את לא מפסיד 
וגם את .  באמת שאברהם ישחט את יצחקה לא התכוין"כי הקב

ה מבשר לו בברית בין "שהרי הקב, העבר הוא לא מפסיד
, ללמדך". )טו, שם טו( "ָּתבֹוא ֶאל ֲאבֶֹתיָך ְּבָׁשלֹוםְוַאָּתה ", הבתרים

הוא ומקום מושבו בעולם האמת , )שםי "רש( "תשובהתרח עשה ש
  . שםולפגשו, ולשם עתיד גם אברהם להגיע, עם כל הצדיקים
 למראית . למראית עין רקהםשל אברהם נסיונות הרי שכל ה

תר לוַ ו, ברתר על העוַ  ל,לעבור יסורים גדוליםאברהם עין נאלץ 
בודאי  ו,העבר נשרףלא  . לטובהּהבָ ָׁש  אבל אלקים חֲ .תידעל הע

 . שעבר אברהםאחריםהוכך גם בנסיונות . הכל קיים .העתידלא ש
, י שם יא"רש(  שום דבררה לולא קואך ,  לכבשן האשךשלהוא נ

 לאברהם לא קורה ,)י שם"רש( שםנשרף  בניגוד להרן שכן .)כח
 . לכבשן האשהיות מושלך ליסכים אם , הנסיון היה.כלום

ברית בענין  גם ךוכ. בו האש לא שולטת - רי שהסכיםאבל אח
 נר אשכול וממרהעעם ענין ּבָ תיעץ מ, חושש לעשות הוא .להיהמ

 .להישה לא קרה לו שום נזק מברית המאבל למע, )יג, י שם יד"רש(
  . אבל שום דבר לא קרה באמת, נסיוןהיה

 דברים .והרבה פעמים גם לנו, אברהם אבינוה דואג ל"הקב
 .שום בעיהבהם לא היתה  בסוף מתברר ש- נסיון גדולכשנראים 

ה כבר דואג "והקב, את ההחלטות הנכונותלקבל רק אדם צריך 
  .שלא יצא מהן נזק

שוחטו  ו,ה ליצר הרע" הקבלעתיד לבוא מביאֹו ",ל אמרו"חז
,  צדיקים נדמה להם כהר גבוה.בפני הצדיקים ובפני הרשעים

. הללו בוכין והללו בוכין. ורשעים נדמה להם כחוט השערה
! היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה: צדיקים בוכין ואומרים
 חוט השערה היאך לא יכולנו לכבוש את: ורשעים בוכין ואומרים

נראה אבל , ל מדברים על העתיד לבוא"חז .)א, סוכה נב( !"הזה
הרשעים עושים מן היצר הרע :  להפךךא, גם בעולם הזה זה כךש

ואילו הצדיקים , טוענים שאי אפשר להתגבר עליו, הר גבוה
 כיצד .שקל מאד להתגבר עליו, עושים ממנו חוט השערה

. עבודה גדולהבאמת  זוהי -? "חוט השערה"עושים מן היצר 
דם עד כמה א, הדבר תלויש,  היאהתשובות לכךאחת אבל 

אם ,  דעלמאבמיליהרי .  להתגבר על יצרורוצה באמת
כל  -למטרה מסויימת שחשוב לו מאד להגיע אדם מחליט 

.  רואה את הקשייםל כךהוא לא כ .קשיים מתגמדים בעיניוה
את הוא רואה , חשובה לו אינהאם המטרה , לעומת זאת

  ."הר גבוה"והם נראים לו כ, כל הקשיים שעומדים בדרך
 כדי לקבל את רחלשבע שנים יעקב אבינו צריך לעבוד 

בראשית ( "ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִדים ְּבַאֲהָבתֹו אָֹתּה" - מלבן

הרי כשאדם מחכה מאד ,  המפרשים כבר שואלים.)כ, כט
 ,כאן התורהאומרת  ואיך !כנצח כל יום נראה לו ,למשהו

 "ְּכָיִמים ֲאָחִדים" ו לראונ, שהמתין יעקב לרחלששבע שנים 
שאין כוונת הפסוק , נראה לי .קושיהזו אין  שני חושב?בלבד

 שהיה צריך להמתנהלתאר את הרגשתו של יעקב ביחס 
ולומר שזמן זה עבר עליו כאילו היה רק , להמתין שבע שנים

של עבודת " מחיר"שה, יא אלא הכונה ה,"ָיִמים ֲאָחִדים"
הוא מבין  .מחיר נמוך מאדכני יעקב יבענחשב שבע שנים 

שבע שנים עבודת וא לא רואה בהו, של רחליקרת ערכה את 
כאילו בקשו ממנו לעבוד עבורה ימים  .מחיר מוגזםעבורה 

 באופן ל" פירש על פי מדרש חזי"אמנם רש[. 1אחדים בלבד
הביאור הוא כפי  ,לפי הפשט אבל ,)י שם"רש' עי( אחר

ֶאֱעָבְדָך "ללבן הציע הוא זה שעצמו יעקב  הרי. ]שהסברנו
לא לבן הוא זה  .)יח, שם( "ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבָרֵחל ִּבְּתָך ַהְּקַטָּנה

שיעקב מפני ! אלא יעקב בעצמו, שהציע את המחיר הזה
רימה אותו לבן זה ש. זה מחיר מוגזם אין -שבעד רחל , מבין

בסופו  אבל .בפני עצמון  עניו זה,שרה שנהוהוא עבד ארבע ע
 הוא לא ידע איזו .לבןהזו הוא מי שהפסיד בעסקה , של דבר

 אם היה . לו גם את לאהכשנתן, א נותן ליעקבמתנה טובה הו
 ות עבודהאה בשבע שנ אבל יעקב לא ר. לא היה נותן,יודע

ך את מעריו, דבר כשאדם רוצה ְּב .רחלעבור מחיר מוגזם 
 שהוא לא רוצהכו .זולמחיר  נראה לו מחיר גבוה גם - הדבר

אם יש : וכך גם בעניני שמים . המחיר נראה לו יקר-בדבר 
בלימוד התורה ובקיום המצוות  כל הקשיים - ' אהבת האדםל

אין קושי ש ,ערהשחוט הנראים לו כ .ניויבעמתגמדים 
לם אהבת עורק ',  הרשע שאין לו אהבת ה אבל. עליוברגלהת

ממני איך התורה דורשת " : הקשיים מתגברים אצלו-הזה 
 בלתי ! קשהל כךכזה  הרי ?לעשות דברים כאלה

כהר לרשע  נראה  הרעריצה - לם הזהבעוכי  ...!"אפשרי
 זה -לם הבא בעו. ערהשחוט הנראה כהוא ולצדיק , גבוה

  .יראה אחרת
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  ! עצם החיים-התורה 
 ללמודהוא היעד שלנו ?  מה היעד שלנו.אנו בני ישיבה

, גם בענין זה .להיות גדולי תורהו, יג הרבה בתורה להש.תורה
, היעדונשגב הוא טוב כמה גדול  שכמה שנבין יותר ,צריך לדעת

 מי שלא מבין .עלמויֵ והקשיים ילכו   כך- להיות גדולים בתורה
כמה " : הוא חושב. הקשיים בעיניו גדולים מאד-  היעדטוב את

פות מה תוס, י רוצה"מה רש, קשה להביןכמה , קשה ללמוד
 מי שמרגיש מה ערכה של ..."ללמוד עוד דף ועוד דף, רוצים
 הכל .ום דבר לא קשה בעיניו ש- נו שהתורה היא חיי מבין,תורה
  .כדאי

 לדון ,שבדור שלפנינו התקיימה פעם אסיפת רבנים, מסופר
כל שהתורה , התבטא שם אחד הרבנים ואמר. על מצב עניני הדת

ר ברוך בער " קם הג!אויר לנשימהמו כש ממ,  לנוצהנחוכך 
התורה איננה ! לא נכון: ואמר") ברכת שמואל"ה(ל "ליבוביץ זצ

 אינו אלא -  האויר!אלא הרבה יותר מכך, כמו אויר לנשימה
, ואם יקום מדען וימציא דרך לחיות בלי אויר,  לחייםאמצעי

 התורה איננה רק. אבל התורה אינה כן. נוכל לחיות גם בלי אויר
נאמר " כי הם חיינו! "אלא היא החיים עצמם,  לחייםאמצעי

  .2 לחיינואמצעי ולא רק -על התורה 
זאת מי שלא מבין .  שום דבר לא קשה בעיניו-זאת מי שמבין 

להוציא עלולה  גם סבה קטנה .זמנוסבה לבטל את  ימצא כל -
 - מי שמבין מה ערכה של תורה, לעומת זאת. הלימודן אותו מ

, מוכרח לצאתכשוגם , ת לא מוציאות אותו מהלימודוסבות קטנ
 איך מסתכלים , הכל תלוי.מה שיותר מהראל הגמרא כחוזר הוא 

  .ערכהרום אם מבינים את ו, ורהעל הת
כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו עבור ש, אומרל "א ז"הגר

זוכה לאור הגנוז שאין כל הוא , שלא לדבר בו דברים בטלים
 השכר זהואם . )'ז אות א"אבן שלמה פ( לשער מלאך וברייה יכולים

כל שכן ,  ולא אומר כלום כשחוסם את פיושמקבל האדם
כי , הרבה יותרהשכר אז הרי , כשפותח את פיו ואומר דברי תורה

 יכולים להשיג יננו א.)א"א מ"פאה פ(" תלמוד תורה כנגד כולם"
  .תורהעל ידי לימוד שיג אפשר להאת האור הגדול שכלל ולהבין 

  לימוד תורההשכר העצום עבור 
 -עריך כמה שווה התורה שאנו לומדים להבכל זאת אם ננסה 

של תורה ערכה , כמובן[. חשבון כספי פשוטלעשות בזה אפשר 
 ְוָכל ֲחָפֶציָך ,ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים" .ולא יסולא בפז, בכסףמדד נלא 

כדי ו, בר את האוזןַׂש לכדי , ובכל זאת. )טו, משלי ג(" לֹא ִיְׁשוּו ָבּה
ננסה לַחשב מהו , לקרב את הדברים אל עולם המושגים שלנו

   .]מונחים של כסףבגובה השכר עבור תלמוד תורה 
אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם " ,כל בקרבאנו אומרים 

בין הדברים . 'וכו" והקרן קימת לו לעולם הבא, לם הזהבעו
? הכנסת כלהמהי .  הכנסת כלה-שמוזכרים שם בברייתא 

זה לא רק לרקוד קצת בחתונה ולאכול שם רבע " הכנסת כלה"
, קניית רהיטים, כוללת גם קניית דירה לכלה" הכנסת כלה. "עוף

, מכונת כביסה וכל שאר הדברים שהכלה צריכה, קניית בגדים
להסתכם עשויות  ההוצאות .'וכן לדאוג לאולם ותזמורת וכו

ביקור חולים . ביקור חוליםכך גם בנוגע ל. במאות אלפי שקלים
ולאחל לו רפואה " מה שלומך"רק לשאול את החולה זה לא 

ביקור חולים כולל גם לדאוג . שלמה בתוך שאר חולי ישראל
, רופא מומחה או לאחות צמודה אם הוא צריך לכךחולה לְ לַ 

 ולדאוג לכל הסידורים ,ל לניתוח במידת הצורך"להטיסו לחו
עלולות אפוא " ביקור חולים" הוצאות גם. הנצרכים לזה

  .להסתכם במאות אלפי שקלים
ה משלם לאדם עבור מצָוה "ברור שהשכר שהקב, והנה

שהרי ודאי , אינו פחות מן ההוצאה שהוציא עבורה, שעשה
שהשכר , נמצא אפוא. לא יתן לנו פחות ממה שהשקענו' שה

איננו פחות מערך של כמה , עבור ביקור חולים והכנסת כלה
 -אנו אומרים שם בברייתא , והנה.  שקליםמאות אלפי

, תלמוד תורה כנגד כולםאם . "תלמוד תורה כנגד כולםו"
שהשכר עבור כל פעם שאנו מקיימים מצַות תלמוד הרי 
!] אפילו מילה אחת[, אפילו בשיעור הקטן ביותר, תורה

עשה  "חפץ חיים"ה , והנה!מגיע לכמה מאות אלפי שקלים
כשלומדים כמו [ לימוד תורה  שלשבמשך דקה אחת, חשבון
 )ב"פ" תורת הבית("! ללמוד מאתים מילים אפשר ...]שצריך

 במאתיםיש להכפיל , שהזכרנוהרי שאת השכר העצום 
 זהו - עשרות מליוני שקלים !עבור כל דקה של לימוד תורה

עבור , נו!  של לימוד תורהדקההשכר המגיע לנו עבור כל 
 היתה "הסתדרות"ילו האפ ...!להתאמץכבר כדאי  שכר כזה

  !...שכר כזהעבור מסכימה שכדאי לעבוד 
, חשבון זה הוא שטותי ושקרי, כפי שכבר הזכרנו, כמובן

 רק .ב בשקלים"עוההאת ולהעריך  למדוד י אפשראשהרי 
 במונחים ב"עוהְׂשכר את  כלים לבטא נומפני שאין ל

אבל האמת . בשקליםאותו  לבטא ים מוכרחו אנ,אמיתיים
גם . ב" של עוהכוין לנו שום השגה בעראש, היא
 לעומת השכר  שקלים הם כאין וכאפסירֵדאליימ

יפה שעה אחת של  ",ל אמרו" הרי חז.של עולם הבאהאמיתי 
מה פירוש שעה של  ."ז" חיי העוהמכלב "והקורת רוח בע

חיי " כל"ומה פירוש , בעולם הבא" קורת רוח"
 הנאת עצםה איננ" קורת רוח"ש, הסבירו בזה? העולם הזה

כעין ריח טוב של , אלא רק הנאה קטנה וצדדית, ב"עוה
חיי העולם הזה " כל"ובפירוש . תבשיל לעומת טעמֹו

שהכונה היא לריכוז כל ההנאות שיש לבני אדם , הסבירו
מאכילה ושתיה ודירה ומלבושים וכסף וזהב , בעולם הזה

אלא של כל , ולא רק של אדם אחד; וכל מה שיש בעולם הזה
יארדי הברואים שהיו ושיהיו במשך כל ששת אלפי שנות מל

א "מכתב מאליהו ח' עי(חיי העולם הזה " כל"זהו . קיום העולם

 - "קורת רוח"ששעה אחת של , ל"וא חזאומרים אפ. )4' עמ
 עצםשאיננה אפילו , ב"של הנאה צדדית ושולית בעוה

 המאכלים מכל שקולה יותר - ההנאה של עולם הבא
 ברואי העולם הזה במשך כלף והמכוניות של והבגדים והכס

 הכסף כלהרי שגם אם נאסוף את , אם כך! כל הדורות
לא נגיע למחירה , פרנקים ושקליםיּורו ודולרים ו, שבעולם

  .של הנאה הכי קטנה של עולם הבא
ואם  .ב"של עוההוא השכר גדול מה כ, להביןכ "אפשר א

הרי השכר על לימוד תורה הוא , "תלמוד תורה כנגד כולם"
 אין - וחי בהרגשה כזאת, מי שמבין זאת. ל"עוד יותר מכל הנ

 לא יחפש .יכול ללמוד בלי קשיים . בלימודקשייםלו 
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 איך . ללמודכןיחפש תירוצים ,  להפךאלא, תירוצים לא ללמוד
  ורק להשקיע את עצמו בלימוד,להפטר מכל ההפסקות בלימוד

  .התורה

  "עולם הבא"ול לקבל בהם להכין כלי קיב
 ביטול של  החומר,של התורההעצום בגלל ערכה , והנה
, במדבר טו(" ָּבָזה' ִּכי ְדַבר ה", ל אמרו" חז.מאד א גדולותורה ה

. )א, צט' סנה( זה מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק - )לא
אם אדם יכול לעסוק בתורה והוא ,  לתורהבזיון וזהמדוע 

של גדולות אדם ערימות פני לכי אם מונחים  - ?אינו עושה כן
, לא לוקח אותםווהוא לא נוגע בהם , )של הפקר(שטרי כסף 

ִּכי ְדַבר "זהו , אם כך .ערך לניירות האלהשום אין לדעתו סימן ש
 )! שהדגמנויכפ(אלפי שקלים מונחים לפניך מאות  ."ָּבָזה' ה

 גדולהן  הבזיווזה - ???מריםאינך  למה ???לוקחינך למה א
אדם צריך , כמובן .לומדואינך ,  ללמודיש באפשרותךש, ביותר

אבל כשאין , ולעסוק לפרנסתו, לאכולגם צריך ו, לפעמים לנוח
והעונש על , "ָּבָזה' ִּכי ְדַבר ה" וזה, שום סבה והוא לא לומדלו 

"  ֲעֹוָנה ָבּה, ַהִהואׁשפֶ ּנֶ ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת הַ  "-הוא חמור מאד כך 
 היזו .)שם' סנה(ב "ִּתָּכֵרת לעוה, ז" ִהָּכֵרת בעוה.)ר שםבמדב(

  .החומרה הגדולה של מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק
יש ,  יש את המסכת הישיבתית.ויש הרבה מה ללמוד בתורה

 ועוד ,ם" ורמב, ויש משניות,ך"יש תנ, שיבתיתמעבר למסכת הי
: ל"ואמרו חז.  ויש הרבה מה ללמוד,ללמודאפשר אז , ספרים

,  מדת בשר ודם.ה מדת בשר ודם" שלא כמדת הקב,בא וראה"
 מלא .ה אינו כן" אבל הקב.אינו מחזיק - מלא ,מחזיק -כלי ריקן 

 מדת בשר: כלומר .)א, ברכות מ(" אינו מחזיק - ריקן ,מחזיק -
או כל , ין י, מים- שרוציםיס לתוכו מה להכנאפשר  , כלי ריק,ודם

 אבל . דבר להכניסי אפשרא -לי מלא כלאילו ו. דבר אחר
לכלי מלא ואילו , דברלא מכניס הוא  דווקא לכלי ריק ,ה"הקב

הוא יוצר ,  יותר מלא בתורהאדם כמה שה.עוד ועודהוא מכניס 
האדם . תורהויותר לקבל יותר , לעצמו כלי קיבול יותר גדול

לקבל את מסוגל  להיות ,בולקיהכלי  את ויוצר לעצמעצמו 
 כלי קיבול גדול לקבל את ו יהיה ל, לומדדם מה שאפיל .התורה
 עם מה שאדם לומד .לם הבאקיבול לעוה גם כלי וזהו, התורה

 אם יש לו כלים .ב"בעוה' ב ההוא יכול להשיג את טּו ,ז"בעוה
יוכל , אם הכלים קטניםו, ב"יוכל לקבל הרבה בעוה, גדולים

 .םולהגדילאת הכלים אפשר לפתח ז "בעוה. לקבל רק מעט
 ,ז"אם לומדים הרבה בעוה .זה כבר מאוחר מדי -ב "בעוה

 דעת אלקים  שיוכלו לקבל הרבה,מכינים כלי קיבול גדולים
  .ב"בעוה

אצל גדולי  . מקבל שאיפה ללמוד יותר,ומד הרבהלמי ש
יש גדולי ישראל שחיים . ישראל יש שאיפה ללמוד עוד ועוד

כמה שאדם , מםולוגדולי ישראל שכבר הלכו לבית ע, איתנו היום
כי הוא יצר , תה לו יותר שאיפה ללמודהי -היה גדול יותר 

צה ללמוד  והוא ר,א ידע המון" הגר.לעצמו כלי קיבול יותר גדול
צה ללמוד רכי , ז"כה כשנאלץ להפרד מהעוה הוא ב. ועודעוד
ר לא יכול ליצור ב הוא כב"בעוה. )ז"הערה קי' עליות אליהו'' עי( עוד

 .ב" זה מה שיהיה לו בעוה,ז" מה שיצר בעוה.לעצמו כלי קיבול
  .יותר לא יהיה לו

בשביל ליצור כלי קיבול , אותו יש עוד דבר שצריך ךא
צריך גם מדות אלא  ,בלימוד תורהלא די , לשם כך .ב"לעוה

רוצה '  ה.ב"קשה מאד לקבל עוה - בלי מדות טובות .טובות
קנות את המדות ז משתדלים ל"שבעוה, כאלואנשים 

רק ,  שתהיה בעלת מדות טובותתםנשמלתקן את , בותהטו
היה לאדם אהבת תש. ב"יה לאדם כלי קיבול טוב לעוהיהכך 

להשתדל להטיב , לשמוח בשמחת אחרים, עין טובה, חסד
יצור להנדרשים כדי התיקונים אלו הם , לאחרים כמה שיותר

  .ב"כלי קיבול לעוה

  ! אין להסתפק במועט-ברוחניות 
? ב" כל כך על כלי קיבול גדול לעוהלמה צריך לעמול

 מידה טובה היא -בגשמיות כי ? למה לא מספיק כלי קטן
. )א, ברכות נ(לא לבקש בקשות מופרזות ו ,להסתפק במועט

" ַהְרֶחב ִּפיָך ַוֲאַמְלֵאהּו "-אבל בתורה ובענינים רוחניים 
לא להסתפק במועט ו, צריך לבקש בשפע. )יא, תהלים פא(
שיתן לה ' ומבקשת מה, באה לשילֹה חנה :שללמ .)ברכות שם(

הרבה . יפה מאדהישג זה כבר , יתן לה בן רגיל' אם ה. בן
היא . זהמסתפקת בחנה לא אבל . אנשים היו כבר מרוצים

ֶזַרע "מהו . )יא, א א"שמו(" ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנִׁשים"מבקשת 
אלו ו. )ב, ברכות לא( אנשים כשניזרע ששקול  -? "ֲאָנִׁשים

אלא , לא סתם צדיקיםו. כמובן,  שני צדיקים-? שני אנשים
אמנם אם הבן ! כך היא מבקשת )ש"ע(! כמו משה ואהרן

זה גם לא ,  כמו אלעזר ואיתמראו, יהיה כמו יהושע וכלב
צריך . צריך לבקש על יותר,  אבל אם אפשר יותר מכך,מעט

  !לבקש כמו משה ואהרן
מֶׁשה ְוַאֲהרֹן : "מלאחנה זוכה שבקשתה תת, ואכן
 שמואל שקול - )ו, תהלים צט(" ּוְׁשמּוֵאל ְּבקְֹרֵאי ְׁשמֹו, ְּבכֲֹהָניו

לֹא ָקם ָנִביא עֹוד ", ו"לא לגמרי ח, כמובן. כמשה ואהרן
ג עיקרי "בעיקר השביעי מי' ועי; י, דברים לד(" ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶׁשה

 משה אבל מבחינה מסוימת שמואל שקול כנגד, )האמונה
ברוחניות צריך לשאוף כי . כפי שרואים בפסוק, ואהרן

אם היתה . מקבלים גדולות -וכששואפים לגדולות , לגדולות
, היתה מבקשת כשני צדיקים פשוטים, חנה מסתפקת במועט

אבל היא אינה מסתפקת כשני . או כשני יהודים פשוטים
אלא כשני , שני צדיקים" סתם"וגם לא כ, אנשים פשוטים

, ועל כן. שאין בעולם דוגמתם, ים הגדולים ביותרהצדיק
היא אכן , ודאי מעומקא דליבאבשנאמרה , בצרוף תפלתה

  .זוכה לזה
אבל , אמנם דרושה הסתפקות במועט בגשמיות, מצד שני

סתפק במועט י אם מישהו יותר מדי . בזההגזיםאסור ל
המשנה אמנם  .הוא לא יצליח ללמוד,  בשינה או,הבאכיל

ועל הארץ , ומים במשורה תשתה, במלח תאכלפת "אומרת 
, )ד"ו מ"אבות פ(" ובתורה אתה עמל, וחיי צער תחיה, תישן
אם . לא לנו. הנהגה זו היתה ראויה רק לתנאים הקדושיםאבל 

, ורהשוישתה רק מים במ, מישהו אצלנו יאכל רק פת במלח
,  אלא גם על הסטנדר,הסוף יהיה שהוא יישן לא רק על הארץ

כדי , אנו צריכים לאכול טוב ולישון טוב.  ללמודולא יוכל
 מוכרחים לתת לגוף את מה שהוא .כח ללמודלנו יהיה ש
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וסיפוק צרכיו ההכרחיים של הגוף הוא לא רק מעשה , צריך
ן האוֵכל ויֵׁש ש, ם"כפי שכותב הרמב ,רוחנימעשה גם אלא , גשמי

כדי שתהיה נפשו ישרה , שיהא גופו שלם וחזק"מתוך כונה 
מפני שמחשבתו ... 3תמיד' עובד את ה"הרי זה , "'ת את הלדע

. 'ַּבּכֹל כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את ה
נמצאת שינה שלו עבודה למקום ... ואפילו בשעה שהוא ישן

אם אדם אוכל כדי  .)ג"ב וה"ג ה"דעות פ' ם הלכ"רמב( "ברוך הוא
אם ו', בודת ה אז גם האכילה שלו היא ע,שיהיה לו כח ללמוד

 אז .' גם השינה שלו היא עבודת האז, אדם ישן כדי שיוכל ללמוד
אבל לא במועט ,  צריך להסתפק במועט.לא להסתפק במועט מדי

לצורך לימוד התורה , צריך לשמור על הכוחותכי , 4מדי
  .'ועבודת ה

  ?או גם בחזרתן,  בהליכתן-שלוחי מצוה אינן ניזוקין 
. את הגמרא במסכת פסחיםעל פי דברינו אפשר לבאר 

האם תלמידים , שאלו את רבבני הישיבה ש, הגמרא מביאה
הגרים בריחוק מקום מבית המדרש רשאים לבוא אליו מוקדם 

או שצריכים לחשוש לסכנת , )כשעוד חשוך בחוץ(בבוקר 
: אמר להם. ולצאת מביתם רק לאחר שיאיר היום, הדרכים

כיון , דאי לא ינזקוו: כלומר! (עלי ועל צוארי! יכולים לבוא
האם גם לשוב לביתם בסוף : שאלו אותו). שהולכים לדבר מצוה

. )ב, פסחים ח(איני יודע : אמר להם? היום יוכלו בשעת החשכה
שלוחי מצוה אינן "האם , ל נחלקו"הרי חז: וקשה לכאורה

 ממנה בחזרהאו גם ,  אל המצוהבהליכההוא רק " ניזוקין
אם סבר שרק בהליכה ? ד סבר רבכיצ, ממילא צריך להבין. )שם(

ואם סבר שגם .  יחזרו בחשכהשלאהיה לו לומר , אינן ניזוקין

. היה לומר שיכולים לחזור בחשכה, בחזרה אינן ניזוקין
  ].זהו דוחק, ולומר שהסתפק בין שתי הדעות[

, רב סבר: נראה לבאר כך, על פי הדברים שהזכרנו
ועל , הבהליכהוא רק " שלוחי מצוה אינן ניזוקין"ש

לא תמיד , אלא שהחזרה.  אין הבטחה שלא יוזקו-החזרה 
לפעמים החזרה עצמה נחשבת להליכה לדבר . היא רק חזרה

 הסדר 'ברוך ה"אם אדם חוזר לביתו מפני ש? כיצד. מצוה
.  זו איננה הליכה לדבר מצוה- "נגמר ואפשר ללכת לישון

 אבל אם אדם חוזר לביתו לאכול ולישון כדי שיהיה לו כח
 היא הליכה לדבר החזרההרי אצלו גם , ללמוד מחר

" הולך"אלא , כעת מדבר מצוה" חוזר"הוא אינו ! מצוה
כפי שכתב ; להכין עצמו ללימוד של מחר, לדבר מצוה

שמחשבתו ַּבּכֹל כדי שימצא צרכיו עד "שמי , ם"הרמב
...  אפילו בשעה שהוא ישן,'שיהיה גופו שלם לעבוד את ה

, זהו שאמר רב. "דה למקום ברוך הואנמצאת שינה שלו עבו
שהרי זו , "עלי ועל צוארי "-שלגבי הליכה לבית המדרש 

אבל בחזרה . ומובטחים שלא ינזקו בדרך, הליכה לדבר מצוה
כי בזה הדבר מסור .  על זה אי אפשר להבטיח כלום-הביתה 

או שחוזר , אם חוזר כדי ללמוד מחר, ללבו של כל אחד ואחד
  .סתם

, זכה כולנו להיות מעוסקי התורה לשמהשניהי רצון 
, ראת שמיםיו  בשאיפה לגדול בתורה"זמן"את הלהתחיל 

 , להגדיל את כלי הקיבול שלנו,להשיג מה שיותר בתורה
 . ואמןאמן, לאורך ימים' ונזכה כולנו לראות בטוב ה

 

  
  
  
  
  

                                                           
  .)בפירוש ראשון(ם "וכן פירש המלבי. 1
' ֵריק'ד, והיינו). מז, דברים לב" ( ִּכי הּוא ַחֵּייֶכם,ִּכי לֹא ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם ",שזהו ביאור הפסוק, ל היה אומר"זצ" חפץ חיים" שה,ומובא. 2

, אדםבכל המעלות והתשבחות שאצל בני , והנה. הוא ריק מכלוםש לא א,שהכלי קיים, וכמו כלי ריק, אינו מלאאלא ש, פירושו שהדבר קיים
הוא ריק מן ,  מי שאינו יודע לשיר ולזמר,וכמו כן. קיים -אבל האדם עצמו , הוא חסר את מעלת העושר, שאין לו ממוןמי  - כגון עושר

  אלא.מן המעלה של החיות" ריק"ורק שהוא , קייםלא שייך לומר שהוא , מתאדם , לעומת זה. קיים -אבל האדם עצמו , המעלה של זמרה
" ֵריק"איננו רק , דאדם בלי תורה, היינו". ִּכי לֹא ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם"שזהו ביאור הפסוק , ל"זצ" חפץ חיים" ואמר ה!ים כלל אינו קיאדם זה

, התורה אינה רק איזו מעלה ותוספת לאדםש !"ִּכי הּוא ַחֵּייֶכם "- ?ולמה. וכמי שאינו קיים כלל, אלא כמת הוא חשוב, מן המעלה של תורה
  ).ט"י' א עמ"ר מיכל זלמן שורקין ח"להג" מגד גבעות עולם("ואין לו מציאות כלל , ובלי זה הוא כמת, ם חייואלא היא עצ

 .אפילו בזמן שעוסק בצרכי הגוף, היינו. 3
והלא אחד מארבעים ושמונה : שאלו אותו.  שמונה-ואמר , כמה שעות צריך אדם לישון ביממה, שנשאל פעם, ש"ומסופר על החזון אי. 4

, כלומר"). מעשה איש! (" זהו מיעוט שינה-שמונה שעות : א"והשיב החזו). ה"ו מ"אבות פ(רים שתורה נקנית בהם הוא מיעוט שינה דב
  .זהו בכלל מיעוט שינה, אבל הישן כפי הצורך.  ממה שצריךיותרשהעיקר הוא לא לישון 

  ,פי הבנתו של העורךיחה נערכה להש

  .לתלות בעורך בלבדיש ) אם ישנם(וכל טעות או חסרון 


