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  ד"בס

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  ג"עתשוירא  לפרשת

  "אברהם"חסד ל
  

  לא לקבל החלטות בשעת כעס
ַאף ואבדו ארבעה הם שפתחו ּבְ ": (אסת"ר ט, ג)חז"ל אמרו 

 - ואלו הן: נחש, ושר האופים, ועדת ֹקַרח, והמן. נחש  ,ַאףּבְ 
דכתיב,  -. שר האופים (בראשית ג, א)ַמר ֱאִקים" דכתיב, "ַאף ִּכי ָא

דכתיב, "ַאף א ֶאל ֶאֶרץ  -. עדת ֹקַרח (שם מ, טז)"ַאף ֲאִני ַּבֲחלֹוִמי" 
דכתיב, "ַאף א  -. המן (במדבר טז, יד)ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביֹאָתנּו" 

ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ִּכי ִאם  ֵהִביָאה ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִעם ַהֶּמֶל ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה
, וגרמו "אף"לשון בדבריהם ארבעה אלו נקטו  .(אסתר ה, יב)אֹוִתי" 

ולעורר עליהם את  בזה פ   , ולהאבידם מן העולם.1של הקב"ה א
 :ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם ַוֹּיאַמר" -' אף'גם אברהם אבינו פותח בוהנה, 

ובכל זאת אברהם  , כג)(בראשית יח ?!"ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשעַהַאף 
כי ארבעה הראשונים שהזכרנו גרמו  -אבינו לא נאבד באף. למה? 

 דוקא במעשיהם לאף, לרוגז ולכעס, ואילו אברהם אבינו מנסה
א ל לכן הוא לא הוא נגד אף. . של הקב"ה בעולם כעסאף ויהיה  ש
ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם " את הקב"ה: הוא שואל .באף נאבד
הוא חושש שהאף והכעס של הקב"ה יגרמו לו להמית "?! ָרָׁשע

אנחנו , והוא מנסה למנוע זאת. (עי' רש"י שם)צדיק עם רשע 
ה שהרוגז ישפיע שייך אצל הקב"איך  ,מביניםבקטנותנו איננו 

יש לנו  דברים כאלו. אבל עה שללא נתון להשפהרי הקב"ה  עליו.
, ורוגז לא לקבל החלטות מתוך כעסש, מזה מוסרלימוד  עכ"פ
בצלילות רק מתוך שקט נפשי, שאז ההחלטה מתקבלת אלא 

(רש"י  כעס בשעתרבינו טעה  ם משהא .בטירוף הדעתהדעת, לא 

לקבל כדאי לא  עלולים לטעות. לכן,ו אנגם , ודאי שבמדבר לא, כא)
  החלטות מתוך כעס ורוגז.

  בסדר הפוך?על סדום ָלמה התפלל אברהם 
 - " ף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשעַהַא" - אחרי הפתיחה הזו והנה, 

אּוַלי " . תחילה הוא אומר:שלבים בכמה סדום עלאברהם  מתפלל
ַהַאף ִּתְסֶּפה ְוא ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען  ,ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹו ָהִעיר

אח"כ הוא  (בראשית יח, כד) "?!ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה
אח"כ , צדיקים וחמשה ארבעיםקש להציל את סדום בזכות מב

, כפי , עד שמגיע לעשרההוא ממשיך ויורד וכך, ארבעיםבזכות 
  שמובא באריכות בפסוקים.

 חמישיםאשר מ פחות יצילו צדיקים שעשרה, מסביר י"רש
ש להציל יוכלו צדיקים חמישים. צדיקים מ  יצילו ארבעים, ערים ח

בע רק ר  י"רש( אחת עיר רק להציל יוכלו יםצדיק ועשרה, ערים א

 איך הרי. לכאורה, הפוך בסדר אפוא הולך אבינו אברהם. )כט, שם
 מתקבלת אינה ההצעה ואם, מעט לַׁשלם מציעים? במסחר נוהגים

. ההיפך את כאן עושה אברהם והנה. יותר גבוה מחיר מציעים -
 בזכות להפיכה המיועדות הערים חמש כל את להציל מבקש

 להצעה ומסכים תפלתו את מקבל ה"וכשהקב, צדיקים חמישים
 ארבעים בזכות ערים ארבע רק להציל מבקש אברהם, (שם, כו)
, שלשים בזכות ערים שלש להציל מבקש כ"אח, (שם, כט) צדיקים

 מה. צדיקים עשרה בזכות אחת עיר על רק מבקש הוא ולבסוף
  ?הזו ההפוכה ההדרגה של טיבה

 קידוש על כאן מתפללהרי  אבינו אברהם: כך לבאר נראה
 הצדיקים בסדום ימותו עם יתחלל שמים ששם, טוען הוא. השם

". הרשעים עם ְּל ה  לָ ִל ֵמֲעׂשת ַּכָּדָבר ַהֶּזה, ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם  ָח
ָרָׁשע...  ּלָ ה  לָ ִל "?! , ֲהֹׁשֵפט ָּכל ָהָאֶרץ א ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפטָח

חולין הוא לך, חילול השם  -  מהו "ָחִלָלה לך"? (בראשית יח, כה)
 שתי כך נאמר ומדוע .)י"רש(בשבילך, אם תמית צדיק עם רשע 

ם  -פעמים? מסביר רש"י (על הפעם השניה): חלילה לך  ל עו ל
א ב . כלומר, חילול השם יהיה כל כך גדול, שאפילו בעולם ה

  הבא הוא לא יתוקן!
 צדיקים חמישים אם שרק, מבין אברהם הזה שבשלב אלא

. לתקנו ניתן יהיה שלא השם חילול זה יהיה, סדום בהפיכת ימותו
 בסדום שימותו צדיקים וחמישה ארבעים שגם, מבין לא עוד הוא
 כי. כך על מתפלל לא הוא לכן. כזו במדרגה השם חילול הוא

 וכיון. דליבא מעומקא נובעת, אמיתית להיות צריכה תפילה
 חמישהו ארבעים שמיתת זה בשלב מרגיש לא אבינו שאברהם

 הוא ממילא, לתיקון ניתן בלתי השם חילול היא בסדום צדיקים
  .כך על מתפלל לא

  דרגת הנביאים באמיתות התפלה
ל -: משה רבינו כתב בתורה, "ָהאֵ (יומא סט, ב)חז"ל אמרו 

. בא ירמיהו ואמר בתפלתו: (דברים י, יז)ַהָּגֹדל ַהִּגֹּבר ְוַהּנֹוָרא" 
, ולא אמר 'ַהּנֹוָרא'. מדוע לא (ירמיה לב, יח) ל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור"-"ָהאֵ 

כי אם "נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו"?  -אמר 'ַהּנֹוָרא'? 
נבוכדנצר כבר צר על ירושלים, עוד מעט ישרוף את המקדש, 

, (בראשית כח, יז)המקום שיעקב אמר עליו "ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה" 
איך אפשר לומר  במצב כזה, .לא מטיל כל מורא על הבבלים

'ַהּנֹוָרא'?! לא אמר 'ַהּנֹוָרא'. אח"כ בא דניאל, ואחריו גם נחמיה, 
, ולא אמרו (דניאל ט, ד; נחמיה א, ה)ל ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא" -ואמרו: "ָהאֵ 

"נכרים משתעבדים בבניו,  -לא אמרו 'ַהִּגּבֹור'? למה 'ַהִּגּבֹור'. 
ק לכבשן האש את מי שרוצה, איה גבורותיו"? נבוכדנצר זור

דריוש זורק לגוב האריות את מי שרוצה, לא רואים את גבורת ה'. 
  אי אפשר לומר 'ַהִּגּבֹור' במצב כזה.

באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו: "אדרבה! זו היא גבורת 
גבורתו, שכובש את כעסו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן 

יאך אומה אחת יכולה נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקב"ה, ה
להתקיים בין האומות". דווקא בעומק הגלות והחורבן רואים את 
גבורות ה' ואת נוראותיו! כשֶׂשה פזורה נמצאת בין שבעים 
זאבים, והם אינם מצליחים לכלות אותה, בזה רואים את נוראות 

א שומע אותם אינו ממהר להעניש את הרשעים, אל ה'שובזה  ;ה'
  . , בזה רואים את גבורותיוושותק תומנאצים ומגדפים או

ם שמקרקרין להעניש את הגוי הקב"ה לא צריך למהר
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. בשר ודם ממהר להעניש את אותםלהעניש לא דחוף לו בהיכלו. 
הקב"ה חי לעד אבל האויב ימות. שמא או  ,אויביו, שמא ימות

יענישם בעוה"ב.  בעוה"ז,אויביו וקיים לנצח, ואם לא יעניש את 
 ,גם במצב הזה .הן הן נוראותיוו ,הן הן גבורותיו מהר.אין לו מה ל

רואים את נוראותיו של הקב"ה,  ,השעם ישראל לחוץ ומפורד וגולֶ 
גם עכשיו  הרי ,כןם וא ם.מעמד בין כל הגוישעם ישראל מחזיק 

ל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא". ואכן כך תקנו לנו -אפשר לומר "ָהאֵ 
בתפלה (בברכת 'מגן אברהם' שבתפלת  אנשי כנסת הגדולה לומר

  שמונה עשרה), וכך אנו אומרים עד היום.
: "ורבנן היכי עבדי הכי, ועקרי שואלתו הגמראממשיכה 

ל ַהָּגֹדל ַהִּגֹּבר ְוַהּנֹוָרא", - תקנתא דתקין משה"? הרי משה אמר "ָהאֵ 
איך אפוא הרשו לעצמם ירמיהו דניאל ונחמיה לשנות ממטבע 

: "מתוך ואומרת ט שבחי ה'? עונה הגמ'שטבע משה בפירו
שיודעין בהקב"ה שאמיתי הוא, לפיכך לא כיזבו בו". הנביאים 

שמה ידעו שהקב"ה אמת, ומעוניין בתפלת אמת. ועל כן, הגם 
תאמת הוא ל ַהָּגֹדל ַהִּגֹּבר ְוַהּנֹוָרא" -כתוב בתורה "ָהאֵ ש י צח , נ

יבות שהיו הנסבגלל  ל, אבידעו זאתוגם ירמיהו דניאל ונחמיה 
ובזמנם, לא  יש ג ר כל כך את אמיתת הדברים, ועל כן לא  ה

פי  הזכירו שבחים אלו בתפלתם. כי הנביאים התפללו רק על
 וכך עשה גם אברהם אבינו ,הכרת לבם, ולא מן השפה ולחוץ

  .בתפלתו על סדום
כמובן, לנו אסור לנהוג כך. איננו מספיק גדולים, וגם לא 

לבחור לנו מה לומר ומה לא לומר.  מספיק אמיתיים, עד שנוכל
אנו צריכים להתפלל לפי מה שמשה רבינו כתב, ולפי מה שאנשי 
כנסת הגדולה סידרו לנו. אבל צריכים לפחות להשתדל עד כמה 

  שאפשר, שהתפילה תהיה אמיתית, שתבוא מעומק הלב.

  למה התפלל אברהם על אנשי סדום?
סיבה  -ם? למה מתאמץ כל כך אברהם להתפלל על אנשי סדו

אחת שכבר הזכרנו, היא החשש מחילול השם שעלול להיות, אם 
ה' יספה צדיק אם רשע. הרי אברהם עוסק כל ימיו בהפצת 
האמונה בה' בעולם, ומה יקרה למפעלו הגדול, לאחר חילול השם 

  גדול כזה?...
סיבה נוספת שודאי קיימת כאן, היא מידת החסד של אברהם 

כך: אבינו על מידת החסד של אברהם אומרים  הרי חז"לאבינו. 
"אמרה מידת החסד: כל יֵמי היות אברהם בעולם, לא הוצרכתי 

(ספר הבהיר אני לעשות מלאכתי, שהרי אברהם עמד שם במקומי" 

. חסדיו של אברהם אבינו בעולם כל כך מרובים, אות קצ"א, עמ' פו)
עד שכביכול אין צורך במידת החסד של הקב"ה. אברהם הוא 

אברהם ממילא,  וי הגשמי של מידת החסד האלקית בעולם.הביט
אלו, הפועלים בניגוד מוחלט לשיטתו. כאפילו על רשעים מתפלל 

סדום היא הניגוד הקיצוני לחסד, ובכל זאת אברהם מנסה להציל 
  אותם.

אבל אולי מותר לומר סיבה נוספת, למה מנסה אברהם להציל 
ברהם אבינו, את סדום. הגמרא שואלת, "מפני מה נענש א

הגמרא  (נדרים לב, א) ?ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים"
, ואחת התשובות היא, מפני שאלה זומביאה כמה תשובות ל

שאברהם החזיר למלך סדום את הנפשות שהציל במלחמה 
. אמנם מלך סדום ביקש ממנו "ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש כג)-(בראשית יד, כא

 "אבל אברהם לא היה צריך להסכים לזה. כא) (שם,ְוָהְרֻכׁש ַקח ָל ,
 כנפי תחת ולהכניסם, אצלו סדום אנשי את לעכב צריך היה

לַלמד אותם להיות בעלי חסד, ולא לשלוח אותם  ;השכינה
ַל"ישיבה" של ֶּבַרע מלך סדום, ששם לומדים להיות "ָרִעים 

  . (שם יג, יג)ְוַחָּטִאים ַלה' ְמֹאד" 
 לקדש רצה הוא .טובה היתה אבינו אברהם של כוונתו ,כמובן

 לא וגם, נעל שרוך ועד מחוט סדום ממלך לקחת לא, שמים שם
 ולא, אברהם את העשרתי אני" יאמר לא סדום שמלך כדי, עבדים

 עם יחד, זאת ובכל. )שם י"ורש כג, שם(" אותו העשיר ה"הקב
 כל עם יהיה מה לחשוב צריך היה, שמים שם לקדש הרצון

 ילכו, אבינו אברהם של הבישיב ללמוד במקוםש, הללו האנשים
 קידוש לעשות צריך היה לא. סדום מלך של" ישיבה"ב ללמוד

  .ללוה הנפשות כל של הרוחני עתידם חשבון על השם
לכן, לפני שה' משמיד את סדום, הוא אומר: ַהְמַכֶּסה ֲאִני 

הם צריך להראות לאבר (שם יח, יז)ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה"?! 
את התוצאה מן הטעות שעשה, "ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת 

, שלא יעשו כך פעם נוספת, לַותר על קירוב (שם, יט)ֵּביתֹו ַאֲחָריו" 
רחוקים לאמונה. אמנם רש"י באר באופן אחר, אבל שבעים פנים 

אולי מותר לומר, שַּכונת ה' היתה לַרמז ולומר א"כ , ו2לתורה
ְרֵאה מה גרמת!  -החזרָּת את האנשים למלך סדום?  לאברהם:

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

  .3צריך להמיתם - כאלה, ולא היו מתים. אבל עכשיו 
אולי זו הסיבה לכך, שאברהם מתאמץ כל כך להתפלל 

חמישים צדיקים, אולי יש פחות, ְמנסה בכל דרך עבורם. אולי יש 
למנוע את הגזרה. הוא לא מצליח בזה, כי אנשי סדום אכן היו 
מושחתים עד היסוד. אבל זהו שיעור מּוָסר לאברהם אבינו, על 
כך שהחזיר את האנשים למלך סדום. כך על כל פנים לפי הדעה 

  בגמרא, שלא נהג נכון כשהחזיר את הנפש למלך סדום.

  שפעתו של אברהם אבינו על לוט ויוצאי חלציוה
צדיק אחד בכל זאת היה בסדום, וזהו לוט. למרות והנה, 

, "שהסיע עצמו (בראשית יג, יא)שנאמר בו "ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם" 
מקדמונו של עולם, אמר: אי אפשי לא באברהם ולא באלקיו" 

כניס , בכל זאת משהו מבית אברהם נשאר בו. הוא מ(רש"י שם)
כפי שראה בבית  ח)-יט, אשם (אורחים לביתו במסירות נפש 
למרות שלא  - (עי' שם, ג ורש"י שם)אברהם, וגם אוכל ַמצות בפסח 

כי כך חינכו אותו בבית  -ָיָצא ממצרים, ולא עתיד לצאת ממצרים 
לכן הוא זוכה לצאת מסדום בלי פגע. אמנם את אשתו . אברהם

שתי בנותיו, אבל את גופו הוא הוא איבד, וגם את חתניו ואת 
  הציל, כי נשאר לו משהו מאברהם אבינו.
- (עי' שם, לעמון ומואב  -אבל כל זה רק אצל לוט עצמו. בניו 

כבר לא כאלו. הם לא מכניסי אורחים, אלא ההפך הגמור  - לח)
מזה. נוהגים במדת סדום. "א ָיֹבא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ה', ַּגם 

ִׂשיִרי א ָיֹבא ָלֶהם ִּבְקַהל ה' ַעד עֹוָלם. ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר א ּדֹור עֲ 
ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים ַּבֶּדֶר ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים, ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר 

. חסר להם ה)- (דברים כג, ד 4ָעֶלי ֶאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור... ְלַקלֲֶלָּך"
ם בבניו חסר יסוד החסד, לפחות הבנות יסוד החסד. אבל גם א

. (יבמות עו, ב)בסדר. "עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית" 
משהו מבית אברהם הצליח לוט בכל זאת להעביר לזרעו, אם לא 
לבנים, לפחות לבנות. השפעתו של אברהם לא אבדה אצלו 

  לגמרי.
ממנה כל  תזוכה לבוא בקהל ה', ויוצאהמואביה רות לכן, 
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י שהיה צדיק ׁשַ יִ ה בימינו. עד מלך המשיח במהר ,מלכות בית דוד
שחיבר את ספר תהילים, ושלמה המלך דוד ו, (עי' שבת נה, ב)גדול 

המלך שחיבר שלושה ספרים בתנ"ך, משלי, קהלת ושיר השירים, 
 המואביה. כל אלו מתיחסים לרות -ובנה את בית המקדש 

הדורות המשיח במהרה בימינו, עד מלך  ,ואילךהמלך משלמה ו
שגם היא באה  אלא גם לנעמה העמונית, ,מתייחסים לא רק לרות

 כן זכו להמשיך את הדרך של אברהם שתי נשים אלומלוט. כי 
  .אבינו

  רות מתקנת את הפגמים שהיו במעשי אבותיה
ְוָיַׁשב ָעָליו ֶּבֱאֶמת ְּבֹאֶהל  ,ְוהּוַכן ַּבֶחֶסד ִּכֵּסא" :הפסוק אומר

 וד מלכות בית דוד צריך להיות חסד.יס .(ישעיהו טז, ה) "ִודָּד 
אבל עמונית,  ני לא מתאים ליסוד מלכות בית דוד.עמוממילא, 

 ות בית דוד, כי היא יודעת על חסד.מואבית, מתאימה ליסוד מלכו
לה זו אין בה לא טומאה ולא ימג" :אמרו על מגילת רות חז"ל

ללמדך כמה שכר  -? כתבהולמה נ ,ולא איסור ולא היתר ,טהרה
מגילת רות היא מגילה של . (רות רבה ב, יד)" טוב לגומלי חסדים

בעלה, ובועז עושה  חסד עם חמותה ועם נשמתרות עושה  חסד.
בו  ואח"כ נושא אותה לאשה. ,נותן לה מהקציר ,חסד עם רות
ט שנמלט מסדום יוצא וֹ ּלד, ִמ ההפך הגמור מחס היאבזמן שסדום 

 ונעמההמואביה רות דרך  -ד של אברהם המשך לדרך החס
  .העמונית

שאולי מה שמלכות בית דוד יוצאת בסופו של דבר  ,חשבתי
אבי ן רָ הָ  אלא גם בזכות אביו. ,וט עצמולזה לא רק בזכות  ,מלוט
(עי' רש"י  בעולם שנשרף על קידוש השםהראשון האדם  הואלוט 

ממנו מלכות  שתצאהוא זוכה אולי בגלל זה וא"כ  ,בראשית יא, כח)
  ית דוד ומלך המשיח במהרה בימינו.ב

ִּכי ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי " נעמיל אומרת שמה שרות ,חשבתיעוד 
מן  משפחתה לתקן בזה את כל הפגמים שלַּכָּוָנָתּה , " וכו'ֵאֵל

באופן אחר,  דברי רותאמנם הגמרא דורשת את  הדורות הקודמים.
, אבל בכל זאת שבעים )יבמות מז, ב( תוהלכות גר ולומדת מהם

רות אומרת  ומותר לומר עוד פירוש לפסוקים. ,לתורה פנים
ַעֵּמ ַעִּמי  ,ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין ,ִּכי ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵל" :לנעמי

קַ ֵואֱא אולי  .יז)-(רות א, טז "ְוָׁשם ֶאָּקֵבר ,ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות. יקָ ִי
ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי " המחשבה הזאת:את  דברים אלולמותר להכניס 

פרד מאברהם, אני אמשיך ללכת איתך.בניגוד ללוט שנ - " ֵאֵל 
 -" ַעֵּמ ַעִּמי" , שלן עם בנותיו.לא כמו לוט -" ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין"

ִהֵּנה ַעם ָיָצא "שאמר  ,(סוטה מז, א) לא כמו בלק, הסבא של רות
ה שבלעם , שהוא לא העם שלי, ואני רוצֶ (במדבר כב, ה)..." ִמִּמְצַרִים

לא  -" יקָ ִי ֱאקַ ֵוא" ".ַעֵּמ ַעִּמי. אצלי זה לא כך, אלא "יקללם
 הים שלהםב המנסות להחטיא את ישראל עם האלכמו בנות מוא

לא כמו  -" ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות" ."יקָ ִי ֱאקַ אֱ אלא ", (שם כה, ב)
למות על קידוש השם, רק אחרי מיד א הרן שלא הסכים הסב

(עי' רש"י  ניצל אמר שהוא מאמין באלקי אברהםשראה שאברהם 

, לא כמו אשת לוט שלא נקברה -" ְוָׁשם ֶאָּקֵבר" .בראשית יא, כח)
רות זוכה לתקן את כל הפגמים של  .אלא הפכה לנציב מלח

האריך ימים לו, זוכה להקים את מלכות בית דוד .הדורות הקודמים
במלכות שלמה בן בנו של "לראות ימי שלמה המלך, עד לפחות 
  בזכות מדת החסד הגדולה שלה. . והכל(ב"ב צא, ב)" בן בנה

  לשם מה? - נסיון העקדה 
אברהם . אבינו אברהם לשהנסיון הגדול בסוף הפרשה מגיע 

ולשחטו לעולה. זהו  ,את יצחק ,לקחת את בנו הצדיקמצטוה 
נקי אדם של  שפיכות דמים גמור מחסד.ההפך ה מעשה שהוא

 ,חסדמידת הלשל אברהם ת הנטיה ולמרובכל זאת,  וצדיק.
את לשחוט ולך הוהוא לא עושה חשבונות,  - כשהקב"ה מצוה

שאברהם באמת , שה' לא רצה יודעים את האמתכבר אנו  .בנו
הוא ולכן  ,ו רצון ה'שזהאבל אברהם חושב  את יצחק. ישחט

  .שלו למדת החסדבניגוד את ציווי ה', הולך לקיים 
ידועים דברי  - למה עשה הקב"ה את הנסיון הזה לאברהם? 

ב' אלא כשיש לו  ,הגר"א ז"ל, "שאין השלימות ניכרת באדם
תמידות  ו כ ו ... לפי שכשהאדם נוהג במידה אחת, אינו הפ

אבל  .צדיק, אלא יש לומר שכך הוא טבעו מוכרח לומר שהוא
פוכות, כגון רחמניות ואכזריות, אז מוכח מידות ה ב'כשיש לו 

ממילא, . (חי' הגר"א עמ"ס ברכות לג, ב ד"ה וחד אמר) שהוא צדיק"
העיקר עבודת האדם היא לעבוד על המידה  כ פו ה למידתו  ה

. לכן מנסה ה' את אברהם בנסיון כזה, שהוא ההפך הטבעית
  .הגמור למידת החסד

ָהֱאִקים ִנָּסה ֶאת כונת הזוהר, שאומר: "וְ אולי, פשטות  ,זוהי
ש'ִנָּסה' הוא לשון הרמה ומבואר שם [ (בראשית כב, א)ַאְבָרָהם 
בגין דאשתכליל  - ]. ובמה התבטאה כאן ההגבהה?והגבהה

םימינא ואשתלים. הדא הוא דכתיב, ' י ִק  אֱ ָה ִנָּסה ֶאת  ְו
ם - ַאְבָרָהם' י ִק  אֱ ָה . היינו, שנסיון (זוהר ח"ג יח, א)דייקא"  ְו
ןהיה במידת  העקדה י ד ם( ה י ִק  אֱ ָה שהיה צריך ִנָּסה),  ְו

"אשתכליל ימינא ַּבנסיון, וע"י שעמד לשחוט את יצחק. 
ואשתלים". היינו, שמידת החסד של אברהם (שהיא בימין, 

שהיה במידה  ע"י נסיון זה ,כידוע) השתכללה ונוספה בה שלמות
כה ו פ ה [וכן ליצחק אבינו  .5למידתו היסודית, שהיא חסד ה

נוספו כאן שלמות ושכלול, שהרי הוא במידת הדין, "פחד יצחק" 
 -, ונצטוה לעשות דבר שהוא הפך מידת הדין (בראשית לא, מב)

שזהו חסד ונתינה שאין  -לַותר על חייו, ולמסור אותם לשמים 
  כדוגמתם].

הנסיון הגדול הזה, נסיון העקדה, שאנו מזכירים חשבתי: 
למה רק  -ובהזדמנויות אחרות אותו בכל הזדמנות, בראש השנה 

 לשני אבות יש חלק בנסיון הזה, וליעקב אין בו חלק? חשבתי
האולי זהו מפני שיעקב הוא ש, לומר א צ ו של הנסיון הזה.  הת

אחרי שנכללה מידת החסד במידת הדין ומידת הדין במידת 
החסד, נוצרת מידת הרחמים, שהיא השילוב בין מידת החסד 

יהפומידת הדין. ממילא,  הוא יעקב אבינו,  -של נסיון העקדה  ר
שהוא מגלה את מידת הרחמים בעולם, שהיא שילוב החסד עם 

אמת היא שלמות מכל . (מיכה ז, כ)" ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקבהדין. "
  הצדדים. החסד עם הדין משתלבים יחד לאמת אחת.

  זכות העקידה עומדת לדורי דורות
ת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב, ְוַאף ֶאת "ְוָזַכְרִּתי אֶ  :ר בתורהאומהקב"ה 

(ויקרא ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר"  ,ְּבִריִתי ִיְצָחק, ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר

ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם זכירה באברהם ["כאן נאמרה . כו, מב)
ר ּכֹ ְז י"], נאמרה זכירה ביעקב ["ֶא ִּת ְר כַ זָ "], ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְו

ילו ביצחק לא נאמרה זכירה. למה לא נאמרה זכירה גם וא
יביצחק? מביא רש"י מחז"ל, כי "אפרו של יצחק  ַ נ ָפ ְל אה  ר , נ

 -. דבר שמונח כנגד העינים (ויק"ר לו, ה)ָצבּור ומונח על המזבח" 
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  אינו טעון זכירה, שהרי הוא נראה ועומד.
מה פירוש הדבר, שברית אברהם וברית יעקב וקשה מאד: 

ם זכירה יותר מברית יצחק? הרי "אין שכחה לפני כסא טעוני
כבודך", ומה ההבדל אצלו ית' בין דבר הנראה לעינים לדבר 

הרי המזבח שעליו נעקד יצחק שאינו נראה לעינים? ועוד קשה: 
כבר מזמן לא קיים, וא"כ גם אפרו של יצחק לא נמצא שם עוד. 

מהו וא"כ  חוץ מזה, הרי יצחק אבינו כלל לא נשחט ולא נשרף,
אמנם ישנם אפרו של יצחק" שצבור ומונח על גבי המזבח? "

מקומות שבהם מונח באמת (מבחינה מסויימת) "אפרו של 
וכן בשאר המקומות שנרצחו יצחק", כגון באושביץ, במיידאנק, 

אבל יצחק עצמו הרי בהם יהודים על קידוש השם בא"י ובחו"ל, 
של יצחק נראה ְלָפַני  לא נשחט ולא נשרף, וא"כ מה פירוש "אפרו

  ָצבּור ומונח על המזבח"?
נראה לבאר כך: כשהתורה הקדושה או חז"ל אומרים לנו 
שהקב"ה "זוכר" איזה דבר, אין הכוונה שעד עתה הדבר היה 
ָׁשכּוַח ממנו ח"ו. הרי "אין שכחה לפני כסא כבודך", ובכל רגע 

היה  ורגע הקב"ה זוכר את הכל. הכוונה היא רק, שעד עתה הדבר
ת נ י ח ב ָׁשכּוַח, היינו שהקב"ה לא פעל על פי ידיעתו את אותו  ב

דבר, ו"זכירת" הדבר משמעותה שהקב"ה החליט להתנהג על פי 
י"אפרו של יצחק אותה ידיעה. פירוש דברי חז"ל, ש ַ נ ָפ ְל ה  א ר  נ

הוא אפוא, שה"לב" שמונח בעקדת ָצבּור ומונח על המזבח", 
עולה לה', הוא זכות כל כך  יצחק, שהסכים להשחט ולהיות קרבן

דגדולה, עד שאיננה צריכה זכירה. היא  י מ משפיעה על הנהגת  ת
ה' איתנו ומגינה עלינו, ואין צורך להזכירה ולעוררה. בשאר 
הזכויות יש צורך ב"זכירה". צריך לעורר אותן. לעורר זכות 
אברהם אבינו, לעורר זכות יעקב אבינו, לעורר זכות ארץ ישראל 

"], ועוד. אבל זכות עקדת יצחק אינה כזו. היא אינה ץ ֶאְזֹּכרְוָהָארֶ ["
"שוכח" אותה.  לאטעונה זכירה, והקב"ה תמיד מתחשב בה ו

יצחק היה מוכן להשחט על קידוש השם בלי שום חשבונות. 
אפילו חשבונות של מצוה, כגון מה יהיה עם הבטחת ה' לאברהם 

, או מה יהיה עם בראשית יב, ז)("ְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת" 
, לא (שם כא, יב)הבטחת ה' לאברהם "ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל ָזַרע" 

מעכבים אותו. הוא הולך להשחט, וזהו. הזכות הזו נמצאת תמיד 
לפני ה', ואין כל כך צורך לעורר אותה. שאר הדברים, כשה' 

. אבל רוצה הם משפיעים, וכשה' אינו רוצה הם אינם משפיעים
ותמיד משפיעה,  -זכות עקדת יצחק  ל אי היא מונחת לפניו ית'  כ

"אפרו של יצחק זו הכוונה, ש .6דרך קבע ו"תובעת" להתחשב בה
י ַ נ ָפ ְל אה  ר   .ָצבּור ומונח על המזבח" נ

אנו  על כל הזכויות.מעומדת העקדה הזכות הגדולה של 
את מזכירים משתמשים בה ביום הדין ובכל הזדמנות אחרת, 

 ,מסירות הנפש הגדולה של אברהם ויצחקאת ת עקדת יצחק, זכו
רק רצון ה' עומד  .רצון ה'לטובת שמוותרים על כל רצון עצמי, 

בכל מצב שהוא, לכן  עם ישראלל תעומדזכות זו  עיניהם. לנגד
בכל מצב אנו מזכירים את זכות העקדה, תוקעים בר"ה בשופר 

  .קדהעות הת זכוא ,ושל איל להזכיר את זכות יצחק אבינ
דבר זה מחייב אותנו להמשיך באותה דרך. ללכת בדרכם של 
אברהם ויצחק, ולהתמסר לגמרי לרצון ה', בלי לעשות חשבונות. 

"נהיה קצת  לומד בישיבה, שלא יעשה חשבונות,בפרט מי ש
. להתמסר לגמרי לעבודת "נעשה משהו אחר בישיבה, אחר כך

ת. אנו זקוקים לקחת על עצמנו עול מלכות שמים בשלמו !ה'
מאד לרחמי שמים בעת הזאת, מי יודע מה ילד יום. צריך הרבה 
סיעתא דשמיא. כשנלך בדרך של אברהם יצחק ויעקב, הקב"ה 
יזכור לנו את זכות האבות הקדושים, וישלח לנו את משיח צדקנו 

  במהרה בימינו, אמן.
  
  
  
  

  
  

 
  

                                                           
  .פתים" (עי' מו"ק יח, א)בבחינת "ברית כרותה לש. 1

 ,שאין אני חולק ח"ו על הראשונים אפילו כמלא נימא ,ליתי דעתיוכבר גִ  .י הכתובים בדרך משונה מדרשת חז"ללפעמים אמשוך בקסת הסופר בפשטֵ . "...2

ל אשר אֶ  ,רק לדבר הלכה .בעלה בן תורה ּהע ּבָ רַ זְ אשר יִ  עַ רּוע זֵ רַ ת פירות לכל זֶ לַ עֲ וארץ החיים מַ  ...אלא שהרשות נתונה לדורשי תורה לעובדה ולזורעה

  ." ("אור החיים" בהקדמתו לתורה)אחריהם לא ישנו -יהיה שמה הרוח אשר תכנו ראשונים 

נות ואכן, יעקב אבינו כבר לא נכשל בטעות הזאת. כשיעקב שולח מנחה לעשו אִחיו, הוא שולח רק עזים, תישים, רחלים ואילים, גמלים, פרים, אתו. 3

לא להוציא מרשותו אנשים, ולהעבירם לרשותו של עשו הרשע. הוא לא שולח. למה? מפני שיעקב נזהר ש -טז). עבדים ושפחות -ַוְעָיִרים (בראשית לב, טו

  אפשר לתת לעשו. לא נפשות (על פי שיחת הרב שליט"א לפרשת וישלח תשס"ח). בהמות

[כן דעת הרמב"ן (דברים כג, ה),  עמוןהאם הוא מכוון רק כלפי  - ְּדַבר ֲאֶׁשר א ִקְּדמּו" וכו'"ַעל  -שבפסוק  הראשוןהראשונים נחלקו לגבי הטעם . 4

הרשב"ם (שם) ועוד]. ועל כל פנים, הטעם  ,הרשב"א והריטב"א (יבמות עו, ב ד"ה איש דרכו לקדם)], או גם כלפי מואב [כן דעת האב"ע (דברים ב, כט)

  שכן לעמונים לא היה כל קשר לזה.נגדם,  ורקודאי מכוון כנגד בני מואב,  -ֶלי" וכו' "ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר עָ  - שבפסוק  השני

ולא ושלמות ושכלול אלו ניתנים להתפרש בשני אפנים: א') שע"י נסיון העקדה נתברר, שאברהם פועל במידת החסד מתוך בחירה ורצון ועבודת הנפש, . 5

ב') שע"י נסיון העקדה נתברר, שמידת החסד של אברהם מעוצבת ומוגבלת אין ראוי לקבל עליה שכר; ו שאין בה בחירה, מחמת נטיה טבעית אוטומטית,

  ע"י מידת היראה (יראת שמים). (ובלי הגבלה זו, עלולה לפעמים מידת החסד לפעול במקום שאינו ראוי, וזהו חסד דטומאה).

  צבור על גבי המזבח". כאילואפרו של יצחק ואכן במדרש הלשון שונה מכפי שכתב רש"י, וכך נאמר שם: "רואה . 6

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

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


