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  ס"דב

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  ג"עתש חיי שרה לפרשת

  "וֵֹל ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחָּכםה"
  

  זה אליעזר - "ַעְבּדוֹ ְזַקן ֵּביתוֹ "
ן : "ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל בפרשתנו התורה מספרת ַק ְז וֹ  ּד ְב ַע

תוֹ  י  ...ְוַאְׁשִּביֲע ,ִׂשים ָנא ָיְד ַּתַחת ְיֵרִכי :וֹ ַהּמֵׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר ל ,ֵּב
ִּכי ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל  ...ֲאֶׁשר א ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני

ד)-(בראשית כד, ב" ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ְלִיְצָחק ,מֹוַלְדִּתי ֵּתֵל.  
ביא אשה רם נהרים לה, שנשלח אל אזקןהעבד המי היה 

לא הוא שעבד זה היה אליעזר, ה ,חז"ל אומרים - ליצחק אבינו?
עוד . (שם טו, ב) "1לְ  לֶ "בפרשת אבינו הנזכר עבדו של אברהם 

, זקן במנין שנותיו שאליעזר היהאומרים חז"ל, שאין הכונה כאן 
זקן יושב הכונה היא שהיה "אלא  ],2זקןהיה [למרות שאכן 

 "ַהּמֵׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לוֹ " למיד חכםת כלומר, .(יומא כח, ב)" בישיבה
בעבד זה בחר אברהם, לשלחו לארם . (שם) רבו תמושל בתורש -

  נהרים, להביא משם אשה ליצחק.
שנזכר עבד הוא אותו כאן המוזכר עבד המנין לחז"ל ש

? אמנם עברו רק שבוַעִים מאז שקראנו את "לְ  לֶ בפרשת "
יםת היא , אבל האמ"לְ  לֶ "פרשת  שנ מבדילות בין  שעשרות 

תחלף כמה . בזמן כזה עשויים בעלי תפקידים לה3שתי הפרשות
הוא  ,בפרשתנוש" ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתוֹ מנין ש" ,ם כןפעמים. ואוכמה 

  ?"לְ  לֶ "אותו עבד שנזכר בפרשת 
, שלא בא הכתוב לסתום במקרא שְּכלל הואהתשובה היא, 

ואם התורה אמרה  .ה, ושם כא לד)כ י בראשית(רש"י אלא לפרש 
 "ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר"במקום אחד שבן משק ביתו של אברהם הוא 

, )שם(רש"י "דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים" ה, טו, ב) שם(
ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהּמֵׁשל ְּבָכל ממילא גם כאן, כשהתורה מדברת על "

התורה מתכוונת , הרי ש"מושל בתורת רבו"", שהיה ֲאֶׁשר לוֹ 
  אליעזר. - לאותו עבד שנזכר כבר לעיל

  אליעזר מבטל רצונו מפני רצון אברהם באופן מושלם
כשאליעזר מגיע אל ארם נהרים, הוא מתפלל לה' והנה, 

ְוָהָיה שישלח לו את האשה המתאימה ליצחק ע"י הסימן הבא: "
ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם  ,הַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִּטי ָנא ַכֵּד ְוֶאְׁשּתֶ 

ּוָבּה ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת  ,ֹאָתּה ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּד ְלִיְצָחק -ְּגַמֶּלי ַאְׁשֶקה 
. אינני יודע אם אברהם הוא שהדריך את כד, יד) שם(" ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני

צרה ולא והתורה קיאליעזר להתפלל ולבקש מה' סימן כזה (
), או רטו אח"כ, בשעת מעשהופם כתבה זאת, כיון שהדברי

שאליעזר עשה כן מדעת עצמו, שהרי היה גברא רבה בפני עצמו 
(כנ"ל), ולא היה זקוק להוראות מפורטות מאברהם כיצד לפעול. 

לכן כתוב אולי שהחליט בעצמו לפעול באופן זה. [ פואיתכן א
, (שם, סו)" ָעָׂשה ַוְיַסֵּפר ָהֶעֶבד ְלִיְצָחק ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשראח"כ: "

כי יצחק לא ידע מה עתיד אליעזר לעשות, ולכן הוא מספר ליצחק 
עמדה רבקה בנסיון, כיצד התפלל וכיצד איך השתלשלו הדברים, 

  כדי שיצחק יהיה בטוח שהביאו לו את האשה המתאימה].

והנה, בין אם נניח שאליעזר התפלל מעצמו, ובין אם נניח 
ברהם, ברור שלא יתכן שאליעזר שעשה כן על פי הוראתו של א

יתפלל בלא להזדהות עם תוכן התפלה. תפילה הרי צריכה לבוא 
מעומק הלב, והמתפלל בלא להזדהות עם תוכן התפלה, אין זו 

ַּבלוח יכול להיות כתוב אלא עקימת שפתים בעלמא.  ,תפילה
האמירה צריכה לבוא שאומרים היום פיוט זה או פיוט אחר, אבל 

אם . ממילא, בלוחכך כתוב לא מפני שו, ללהמתפ מעצמיות
 ,אליעזר מתפלל וה' שומע את תפילתו, ולא רק שומע את תפלתו

שהרי , (ישעיה סה, כד) "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה"אלא מקיים בו 
 (בראשית כד, טו) רבקה מזדמנת לפניו עוד לפני שסיים את תפילתו

פילה שלמה שנבעה מעומק היתה ת התפילההרי זה סימן ש -
ה', ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו לַ "ַוִּיֹּקד : אומרתכמו כן, אם התורה הלב! 
ֲאֶׁשר א ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו  ,ֲאֹדִני ַאְבָרָהםי קֵ ה' אֱ ָּברּו  :ַוֹּיאֶמר

סימן שאליעזר באמת הזדהה עם מה  ,כז)-(שם, כו" וכו' ֵמִעם ֲאֹדִני
  לכן הודה לה' על שנענה לבקשתו.שביקש בתפלתו, ו

לה זו היתה נסיון קשה מאד עבור י, שתפכאן וצריך להבין
ורצונו היה  ,שלאליעזר היתה בתרש"י אומר, אליעזר. הרי 

אברהם לא אלא ש. ולא אשה אחרת, לאשה תהואיצחק ישא ש
אין ארור ִמַּדֵּבק ו ,אתה ארורו "ְּבִני ברוך , כיסכים לשידוך הזהה

אם אליעזר מתפלל לה' שיסייע לו ממילא, . ש"י שם, לט)(ר בברוך"
אברהם, הרי שהוא מתפלל תפלה  משפחתלמצוא אשה ליצחק מ

הלבשהיא נגד רצון עצמו! ואם הוא מתפלל תפלה זו   מעומק 
רי שהוא מגלה בכך גדלות מיוחדת: ה -כפי שראינו לעיל  -

, אשה ליצחק למרות שהיה רוצה שמשפחת אברהם תסרב לתת
הוא מבטל את דעתו מפני דעת  -ישא יצחק את בתו שלו אולי  אזו

לבואדונו, ומתפלל  ! מתאימה שה' ישלח ליצחק אשה מעומק 
זוהי גדלות נפש עצומה של אליעזר, שמבטל דעתו ורצונו לדעת 

נישואי בתו  - בעיניו מאד מאד חשוב בענין שודאי היה  ,אדונו
  ליצחק.

 רהםעוזר לאבשד היחיאליעזר הוא  ,גם במלחמת המלכים
י ֵביתֹו ַוָּיֶרק ֶאת ֲחִניָכיו ְיִליֵד " ,מה שנאמר שם באברהם מלחמה.ּבַ 

רבותינו " ,(בראשית יד, יד)" ַוִּיְרֹּדף ַעד ָּדן, ׁש ֵמאֹותְׁשֹמָנה ָעָׂשר ּוְׁשל
(רש"י " אליעזר לבדו היה, והוא מנין גימטריא של שמו -  אמרו

(עי' מאות אלֵפי חיילים יש צבא אדיר של עשרות ולמלכים  .שם)

שהוא להלחם נגד אברהם ונגד האמונה הם באים  ,סנה' צה, ב)
הוא זה שיוצא לבדו  אליעזר, ו(מדרש תנחומא שם, ו)מפיץ בעולם 

ַאְבָרם אברהם נקרא שם " .יחד עם אברהם אבינו להלחם בהם
י ִר ְב ִע "כל העולם כולו מעבר אחד, והוא כי , (בראשית יד, יג)" ָה
דו במערכה הזו, אף אחד הוא עומד לב .(ב"ר מב, ח)ד" מעבר אח

  רק אליעזר. -ו איתנמצא לא 
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  מדרשים סותרים לגבי אישיותו של אליעזר
ים דלות הנפש שמוכיח אליעזר במעשלמרות גוהנה, 

, מצינו מדרשים הנראים כסותרים בנוגע להערכת שהזכרנו
 אחדאישיותו של אליעזר. לפי אחד המדרשים, אליעזר היה 

. (ילק"ש בראשית רמז עו)מתשעה אנשים שנכנסו חיים לגן עדן 
כלומר, הוא מילא את תפקידו בעוה"ז באופן מושלם כל כך, עד 
שגם גופו הזדכך, והוא לא נזקק למיתה (שהיא ִהָּפרדות הנשמה 

, (שם)מן הגוף), אלא נכנס עם גופו לגן עדן. ומבואר במדרש 
, המובא בפרשתנו מעשההשדבר זה אירע מיד לאחר סיום 

כשהביא את רבקה אל יצחק. אולי בגלל שבמעשה זה התגבר על 
רצונו באופן מופלא כל כך וביטל את כל רצונותיו לרצונו של 
אברהם אבינו, בכך השלים את תפקידו בעוה"ז, ונכנס חי לגן 

  עדן.
עבד אברהם אליעזר  הל, ולפי"אבל יש גם דעה אחרת בחז

, שיצא להלחם סופרים פכ"א ה"ט) (מסכתעוג מלך הבשן  ...הוא
. גם לה)-(במדבר כא, לגבמשה ובישראל, ונהרג במלחמה עמם 
שאליעזר הוא עוג מלך מפשוטו של מקרא יש קצת ראיה לכך 

: כשישראל רוצים לעבור דרך ארץ אדום בדרכם לארץ הבשן
ישראל, משה שולח שלוחים לבקש רשות מאדום לעבור בארצם 

(עי' כאלו נשלחים אחר כך גם למואב  . שלוחיםיז)- כ, יד שם(

(במדבר כא, כב. ועי' רש"י שם , ולסיחון מלך האמורי שופטים יא, יז)

. לעומת זאת, כשרוצים ישראל לעבור דרך ארץ ובדברים ב, כד)
ַוִּיְפנּו " , אלאשלוחים אל עוג מלך הבשןשום הבשן, לא נשלחים 

. מדוע בלי בקשת רשות מעבר - (במדבר כא, לג)" ַוַּיֲעלּו ֶּדֶר ַהָּבָׁשן
לא בקשו ישראל רשות לעבור בארצו של עוג? ועוד קשה: מה יש 

בשן? הרי ישראל עוברים את הירדן הבכלל לישראל לחפש בארץ 
. יריחו היא מול ארץ סיחון, לא מול ארץ (יהושע ג, טז)מול יריחו 

עוג. ארץ עוג נמצאת במרחק רב מצפון ליריחו. מה מחפשים א"כ 
אם נאמר שעוג  - בשביל מה העליה הזאת צפונה? ראל בבשן? יש

 -הוא אליעזר, הכל מיושב: אליעזר הוא עבד אברהם, ואם כן 
וארץ עוג שייכת לישראל , (פסחים פח, ב)" מה שקנה עבד קנה רבו"

לארץ עוג הולכים עוד לפני שכבשוה. ממילא יש לומר, שישראל 
היא שייכת , שהרי אותה לקחתאלא כדי  לא כדי לעבור דרכה,

 .נלחמים איתוהם  -מתנגד ויוצא למלחמה נגדם כשעוג ו ,להם
סיבת העליה לבשן אינה כדי לעבור שם, אלא כדי לקחת  אבל

ישראל לא צריכים  .4שלהם היא -אותו לעצמם, שהרי ארץ זו 
אפוא לבקש רשות מעוג לעבור בארצו, כי ארצו שייכת בעצם 

  להם...
שאליעזר הוא עוג מלך הבשן, , וז לפי דעהעל כל פנים, 

גם נשמתו לא כפי הנראה אליעזר לא נכנס לגן עדן עם גופו, ו
נגד כלל ישראל, ומשה רבינו נגד נלחם זכתה להכנס לשם. מי ש

  .גן עדןלולא  ,הנםיגל גיעמסתמא מ

  ללא המשך -תלמידי אברהם אבינו 
 ,, ראש ישיבה אצל אברהם אבינוכל כך איך זה שעבד נאמן

היתה  ,שכל זמן שאברהם חי ,כנראה ?להיות אויב לישראל הופך
 .צדיק וראש ישיבה, והוא היה אבינו אברהם ה שלעליו השפע

  .נוטש את הדרך שלואליעזר  - מסתלק ברהםאבל ברגע שא
זמן שהוא כל  ,אצל לוט. גם לוטמוצאים דומה לזה מקרה 

 .5בנאמנות ומשרת אותו לכל מקום הולך עמו הוא ,אברהםדבוק ל

"ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם" אחר כך, כשהוא נפרד מאברהם, נאמר:  בלא
"שהסיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר: אי  -  (בראשית יג, יא)

ריז בגלוי כלא האמנם . (רש"י שם)אפשי לא באברהם ולא באלקיו" 
רילא נטש וגם  שהוא מורד באלקי אברהם, מ הוא  - את הדרך לג

מכניס אורחים ו )רש"י שםב, ג ויט ' שםעי( עדין אוכל מצות בפסח
אבל אם  -  כפי שראה בבית אברהם ח)-, אשם(לביתו במסירות נפש 

 שהם רעים וחטאים לה' מאד, הוא מוכן להתחבר לאנשי סדום,
זה מוכיח שלא נקלט אצלו מספיק החינוך של אברהם.  הרי

 "ַאְׂשְמִאיָלהְוִאם ַהָּיִמין וְ  ,ִאם ַהְּׂשֹמאל ְוֵאיִמָנה"לו: אברהם אומר 
הוא ששמאל  ,אונקלוסאומר  . מהו ימין ומהו שמאל?יג, ט)שם (

לפנות צפונה או  ללוטאברהם מציע . הרי שוימין לדרום ,לצפון
אבל לוט  .סדוםכיוון ל דרומה, כי הוא לא רוצה שיפנה מזרחה

מתרחק מדרכו של ו הולךהוא , וכך את סדוםדוקא בוחר לו 
  ".ונו של עולםהסיע עצמו מקדמ" אברהם.

 ְוֹרֶעה ְכִסיִלים ֵירֹוַע" ,ֹוֵל ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחָּכםה" :הפסוק אומר
חז"ל ִייחסו פסוק זה אל לוט. כל זמן שהיה דבוק  .(משלי יג, כ)

ְוַגם ", שנאמר: "ֹוֵל ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחָּכםה"התקיים בו  - באברהם 
. (בראשית יג, ה)" ְוֹאָהִלים ְללֹוט ַהֹהֵל ֶאת ַאְבָרם ָהָיה ֹצאן ּוָבָקר

בגלל שהלך עם אברהם, זכה לעושר רב. לעומת זאת, כשעזב את 
(עי'  ְוֹרֶעה ְכִסיִלים ֵירֹוַע"התקיים בו " -אברהם ודבק באנשי סדום 

את , את אשתווכן רכושו, כל איבד את . ילק"ש ואתחנן רמז תתכ"ד)
  .(עי' רש"י בראשית יט, יד), ושתים מבנותיו חתניו

. רואים תהליך דומהגם אצל תלמידים נוספים של אברהם 
 ,ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָאִחיו ,"ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתוֹ התורה אומרת: 

ַוֵּיְצאּו  ,ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן ,ְוֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו
פירוש "ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו . מה יב, ה)שם (ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען" 

 רש"י:וב ".א דשעבידו לאוריתאתָ ׁשָ פְ נַ אומר אונקלוס: " -ְבָחָרן"? 
אברהם מגייר את האנשים, ושרה שהכניסן תחת כנפי השכינה. "

אּוםמגיירת את הנשים, ומעלה עליהם הכתוב  ָׂש עֲ ו  ל  ".כאי
 נהלאמוושרה אברהם  ורבהאנשים שקֵ  שמספר, אומרהרמב"ם 

תהגיע  ו ב ב ר ל ו ם  י פ ל באותו המשיכו גם יצחק ויעקב שו, לא
לא  ,אחרי מות האבותובכל זאת,  .(רמב"ם הלכ' ע"ז פ"א ה"ג) 6מפעל

 .רואים המשכיות לאלפי התלמידים של אברהם יצחק ויעקב
 היתה עליהםכנראה שגם הם היו בבחינה הזאת, שכל זמן ש

ו קכשנסתל אבל הם החזיקו מעמד, -האבות  ה ישירה שלהשפע
 אחדיםהיו אולי  .לא נשאר זכר מכל אנשי בית אברהם -האבות 

ישראל בני בתוך  באיזו שהיא צורה ערבוהתו, שכן נשארו
. בית אברהםאנשי במצרים, אבל לכאורה לא מוצאים המשך ל

עזבו את כל הגרים הללו, או כמעט כולם,  -אחרי שמתו האבות 
  .ה' דרך

במה  ,ל חלק מהתהליך הזהאולי התורה רמזה לנו לפחות ע
"ְוָכל ַהְּבֵאֹרת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי  :על פלשתיםסיפרה ש

. (בראשית כו, טו)ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפר"  -ַאְבָרָהם ָאִביו 
? בשלמא אם סותמים הפלשתים את הבארות שחפר אברהםלמה 
ליםהיו  ז הם רוצים מים! [ואכן  .ין זאת, אפשר היה להבאותן גו

לובימי אברהם מוצאים שעבדי אבימלך  ז באר מים מאברהם  ג
ם יצחק הפלשתים ָרבים על הבארות , וכן עִ (עי' שם כא, כה)

בארות?! למה?  לסתום]. אבל (שם כו, כ)נּו ַהָּמִים" לָ ואומרים: "
הרי בארות הן דבר טוב ומועיל לארץ, וככל שיש בארות רבות 

ך טוב יותר. מדוע א"כ סותמים הפלשתים את הבארות יותר, כ
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שאין הכונה לבארות כפשוטן, שחפר אברהם? מסבירים חז"ל, 
 הביאאלא הכונה היא לצינורות של קדושה והשפעה רוחנית ש

זוהר חדש תולדות כז, (בעולם עולם, ע"י האמונה שהפיץ אברהם ל

התורה לא רוצים לשמוע יותר מ הפלשתיםמות אברהם,  יאחר. )א
עד . (שם)ומחזירים את העולם לכפירה ולעבודה זרה  ,של אברהם

הוא  .שיצחק חוזר וחופר את בארות המים אשר חפרו עבדי אביו
משקה את העולם ושוב מוציא את צינורות הקדושה לעולם, 

 כבר, אחרי שיצחק ויעקב גם נפטרו ,אבל כנראה .מתורת ה'
סותמים את צינורות חוזרים ופלשתים ושאר העמים בארץ כנען ה
ליד אברהם נמצא ממש רק מי ש .להם זכר לא נשאר. קדושהה

ההשפעה  -, וברגע שהם לא על ידם מהם מושפע -יצחק ויעקב 
  פגה ונעלמת.

  להדבק בחכמים
מה אפוא העצה עבורנו, ועבור כל האדם, שלא יקרה לו ח"ו 

העצה לזה היא, להיות תמיד בקרבת חכמים וצדיקים.  -דבר כזה? 
דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו : "הרי אומר הרמב"ם

לפיכך  .נוהג כמנהג אנשי מדינתו, ועיו וחבריוובמעשיו אחר רֵ 
כדי  ,ולישב אצל החכמים תמיד ,צריך אדם להתחבר לצדיקים

כדי  ,ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך ;7שילמוד ממעשיהם
 ֶאת ֲחָכִמים ֹולֵ ה :הוא ששלמה אומר .שלא ילמוד ממעשיהם

אם היה " אומר הרמב"ם, ולכן, ."ְוֹרֶעה ְכִסיִלים ֵירֹועַ  ,ֶיְחָּכם
ילך  -ה רָ ׁשָ במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך יְ 

ואם היו כל  .מקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טוביםלְ 
 ,המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה

, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני כמו זמנינו
עים ואם היו רָ  ...ישב לבדו יחידי -הגייסות או מפני החולי 

וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב 
ים ולמדברות, ואל ִח וָ חֲ לַ ת וְ רוֹ עָ ּמְ א לַ צֵ יֵ  -עמהן ונוהג במנהגם הרע 
  .)אהלכות דעות פ"ו ה"(רמב"ם " ינהיג עצמו בדרך חטאים

 לואפי רץ ישראללעולם ידור אדם בא"חז"ל אומרים אמנם 
בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה 

 ,בתוך א"יאבל  ,); רמב"ם הלכ' מלכים פ"ה הי"ב(כתובות קי, ב" ישראל
 -  בין מקומות רעים ומקומות טוביםהיא כשהברירה  או בחו"ל,
עם שם להדבק שאפשר ש את המקומות הטובים, צריך לחפ

  ולא ההפך. ,חכמים
שהאדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים זצ"ל,  מספרים,

אם שאל פעם את את החזון אי"ש זצ"ל: הרי הרמב"ם אומר, ש
מדינה עים וחטאים שאין מניחים אותו לישב ּבַ רָ " היו בני מדינתו

ת רוֹ עָ ּמְ א לַ צֵ יֵ  -אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע 
שאל  - ם כןא. מנהגםשך אחרי ּמָ ילא שכדי ", ים ולמדברותחִ וָ חֲ לַ וְ 

כאן  איננו מקיימים את דברי הרמב"ם הללומדוע  -האדמו"ר 
אותנו  המנסים לגרורבחילוניים בה , שאנו מוקפים ישראל בארץ

? ענה לו החזו"א: "הישיבות הקדושות, הן אל דרכם הרעה
מי  ('פאר הדור' ח"ב עמ' קי"א)של דורנו"!  ותהמערות והמדברי

שם וא יכול לגדול ה ".ֹוֵל ֶאת ֲחָכִמיםה"הוא  ,השהולך לישיב
המדבר שה' נתן לנו  וזה .ביראת שמיםו בתורהבאין הפרעה 
מי שעוזב את  ."ֹוֵל ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחָּכםה", להיות להמלט אליו

ֹרֶעה סכנה של "אמת בהוא ב ,הישיבה והולך למקומות אחרים
  .למידי חכמיםצריך להדבק בת ."ְכִסיִלים ֵירֹועַ 

  ...להשתדל שתהיה לו אשת תלמיד חכם
ני זקועל  ,"על הצדיקים ועל החסידים :כל יוםבאנו מתפללים 
ועל גרי הצדק ועלינו  ,םהועל פליטת סופרי ,עמך בית ישראל

 וטחים בשמךבותן שכר טוב לכל ה ,יהמו נא רחמיך ה' אלקינו
לם ,באמת לעו ו עמהם  לקנ ח ם  ני יודע אם הכוונה ינא ."ושי

הלם בעוגם הכוונה או שרק לחלק בעוה"ב,  ז , שתמיד נהיה ה
ה' מ . מבקשיםיקים ולחסידים, ולא לאנשים אחריםדבוקים לצד

 ,בשומרי התורהויה דבוקים תמיד בחכמי התורה השנ ,יעזור לנוש
  ולא באנשים אחרים.

הקב"ה לא  ,להדבק בחכמיםי כדכשאדם עושה מה שבכוחו 
ע"ז ג, ( "עם בריותיו א"אין הקב"ה בא בטרוני .יבוא איתו בטרוניה

כדי להיות קרוב ביכולתו לעשות אם אדם עושה כל מה ש .)א
אבל אדם  .הקב"ה בודאי ידון אותו לכף זכות ,למידי חכמיםלת

 .להיות קרוב לחכמי התורה ולהשתדל לשאוף באמתמצידו צריך 
חקו להיות ראויים לזה שיְ באמת צריכים הם  -צידם מרבנים וה

הציבור צריך לחקות אותם,  ם,אם הרבנים ראויים לתפקיד .אותם
-"אם הרב דומה למלאך ה' צ :הגמרא אומרת .ללמוד ממעשיהם

יהיו רבנים שה ךצרי .)חגיגה טו, ב( יבקשו תורה מפיהו" -ות אב
אלא  ,סקיםס ופו"ים בשאלא רק בקי .ותאב-דומים למלאך ה' צ
 - אחרת  .ורה מפיהותביראת ה', אז יבקשו ושהולכים בדרכי ה' 

  לא כדאי לבקש תורה מפיהו.
את לשאחת הדרכים להדבק בתלמידי חכמים היא, להשתדל 

(עי' ב"ב קי, אחות תלמיד חכם או  (פסחים מט, ב) 8בת תלמיד חכם

 והנה, לא כל אחד מוצא .(שם), כי רוב בנים דומים לאֵחי האם א)
בת תלמיד חכם או אחות תלמיד חכם. אין, לצערנו, כל כך הרבה 
תלמידי חכמים, וממילא לא כל אחד יכול לשאת בת תלמיד חכם 

 לעשות שכן אפשרי לכל אדםאו אחות תלמיד חכם. אבל מה 
הרי למה יעצו  !תלמיד חכם אשת לפחות שתהיה לו ,הוא

 ,שאם מת או גולה" -לשאת בת תלמיד חכם? לאדם חכמים 
, כי אשתו תגדלם )פסחים מט, א(" מובטח לו שבניו תלמידי חכמים

וא"כ, גם אשת תלמיד חכם יכולה  בדרך שראתה בבית אביה.
לראות שתהיה לו , כל אחד יכול לעשות - להועיל לזה. ואת זה 

, ע"י שמתקרבים לחכמי התורה ,כמובן ,וזה תלמיד חכם. אשת
כלפי לא רק  ,הבז אחריותבזה יש לנו  .ולומדים ממעשיהם

לדאוג כלפי הבנים שלנו, גם אלא תורה, ב םגדולישנהיה  ,עצמנו
, למידי חכמיםלתשיתחברו להשתדל  .תורהב םיהיו גדוליש

בחינוך אותם לחנך ו למידי חכמים,ללמוד אצל תאותם לשלוח 
  .הכי טוב

מי שנעשה בנו זצ"ל היה אומר, הגרש"ז אויערבאך  מורי ורבי
רמ"א ( "ברוך שפטרני מעונשו של זה"ברך צריך להרי  ,הבר מצו

ומלכות", . הרמ"א כתב "וטוב לברך בלא שם )או"ח סי' רכ"ה ס"ב
משנ"ב שם (בשם ומלכות  אבל דעת הגר"א ז"ל שיש לברך ברכה זו

שאינו יודע מי שכל  ,זצ"להרב ואמר  , וכן יש נוהגים.)סק"ח
 ,ההשתדלות הראויה לחנך את בנו כראוי כל את בעצמו שעשה

שהרי  .ברכה זואין ראוי לברך  -ולשלחו לבית חינוך מעולה וכו' 
די הבן גם מעׂשֵ  ,כזהבמקרה  נם כשורה יזקפו שאי תולובג

"הליכות שלמה" פכ"ג הערה (כראוי  לחובת האב, כיון שלא חינכוֹ 

151(.  
היה השפעה ת אצלםש ,עמו הקב"ה בחר לו את ישראל

נשאר  ם ישראלע .של אברהם יצחק ויעקב לדורי דורותנמשכת 
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ה ברוסי ,ברומי ,ןוביָ  ,בבבל ,במצרים .נאמן לה' בכל המצבים
 ,. אמנםנשאר נאמן לה' ם ישראלובגרמניה הארורה, בכל מקום ע

 עם ישראלל לפחות יש באב ,ולם נשארו נאמניםכ לא ,לצערנו
על היסודות האלה, לשמור א"כ צריך  .לה'של נאמנות יסודות 

 .למידי חכמיםם תעובקשר ם קדושה, קשר עע"י שנהיה תמיד ב

  ."ֶיְחָּכם -ֹוֵל ֶאת ֲחָכִמים ה"
  
  
  
 

  
                                                           

ר ,ְוָאֹנִכי הֹוֵל ֲעִריִרי ,ַמה ִּתֶּתן ִליה' ֱאִקים,  :ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם". 1 זֶ ֶע י ִל אֱ ק  ֶׂש ֶּמ ַּד א  ּו ה י  ִת י ֵּב ק  ֶׁש ֶמ ן  ֶב   " (בראשית טו, ב).ּו
" (בראשית טו, ב) בסמוך ְלַאַחר מלחמת המלכים (עי' רש"י שם, א), ובמלחמת ּוֶבן ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזרברהם אומר ". שהרי א2

גהמלכים היה אברהם בן  " השנה (תוס' ברכות ז, ב ד"ה לא). וכשנולד יצחק, היה אברהם בן  ע א שנה (בראשית כא, ה), ועוד ארבעים  מ
השנשא יצחק את רבקה (עי' שם כה, כ). הרי שעברו  שנה עברו עד נ ש ע  ב ש ו ם  י ש ּוֶבן ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק מאז אמר אברהם " ש

", היינו שהוא אפוטרופוס שלי, ֱאִליֶעֶזרּוֶבן ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ", עד ששלח אותו להביא אשה ליצחק. והנה, כשאמר אברהם "ֱאִליֶעֶזר
לא היה אז אליעזר  ודאי, (רש"י בראשית טו, ב) "דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים"י ניזון על פיו, "ורדף המלכים עד דמשק", והיה שכל בית

ה ילד או נער צעיר, אלא אדם מבוגר קצת. ואם נוסיף לכך עוד  נ ש ע  ב ש ו ם  י ש םשעברו מאז, נמצא שאליעזר היה לפחות כבן ש י ע ש  ת
  שנה כשנשלח להביא את רבקה.

  .כמבואר בהערה הקודמת. 3
רמב"ן במדבר " (כי לאמורי היא ,כי ארץ סיחון ועוג ירושתם של ישראל היתה. והגם שכתב הרמב"ן, שגם ארץ סיחון היתה שייכת לישראל, "4

לאברהם  ), והאמורי הרי הוא אחד מז' עממים, [וכן דעת רש"י (דברים יח, ב), שארץ סיחון ועוג היא מארץ ז' עממים שהובטחהכא ,כא
אבינו], מכל מקום, ע"פ המבואר כאן, הבשן היה שייך לישראל יותר מארצו של סיחון, מחמת הדין ד"מה שקנה עבד קנה רבו". ולכן, למרות 

  אל עוג לא שלח. - ֶׁשֶאל סיחון שלח משה שלוחים לבקש ממנו לעבור בארצו 
 ,לבני לוטולכן ניתנה ארץ עמון ומואב ירושה  ,, כט)ב"ן בראשית יטרמ" (ללכת עמו לשוט בארץ באשר ילך ,כי לוט נתחסד עם הצדיק. "5

, יח). [ומכל מקום, גם בתקופה בה היה לוט עם אברהם, רמב"ן במדבר כה" (ששרת את הצדיק וגלה עמו לאותה הארץ ,בעבור לוט אביהם"
רֵ ָאַמר ֶאל ַאְבָרם  ה'וַ הוא לא היה צדיק גדול, וכפי שמביא רש"י על הפסוק " חֲ ע ׁשָ רָ הָ כל זמן ׁשֶ "אבל  -" (בראשית יג, יד) ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמוֹ  יַא

  "].בור פורש ממנויהיה הד ,עמו
  .. גם ברמב"ן מבואר, שבזמנו של יעקב אבינו עדין היו קיימים אנשי בית אברהם, מן הנפש אשר עשו בחרן (רמב"ן בראשית מט, ה)6
הוענין זה הוא . 7 ר ו מ ג ה  ש ע ת  וַ צ ת עשה להדבק בחכמים ותלמידיהם כדי מצוַ ם, וכפי שכתב בהלכה שאחרי זה, וז"ל: "לדעת הרמב" מ

 :אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצוה זו ?!וכי אפשר לאדם להדבק בשכינה ' (דברים י, כ).קּבָ ְד תִ  בוֹ ּו' :כענין שנאמר ,ללמוד ממעשיהם
ולאכול ולשתות עם תלמידי  ,וישיא בתו לתלמיד חכם ,םלפיכך צריך אדם להשתדל שישא בת תלמיד חכ .הדבק בחכמים ותלמידיהם

  . וכ"כ בספר המצוות מ"ע ו', וכן דעת החינוך מצוה תל"ד).בה"ו "רמב"ם הלכות דעות פ" (בוריולהתחבר להן בכל מיני ח ...חכמים
וכנה הוא אחר קצת, ודלא [ולהעיר, שאע"פ שגם הרמב"ן הסכים למנות מצוה זו (עי' בהשגתו לסהמ"צ מ"ע ז'), מ"מ לדעתו גדרה ות

" (סהמ"צ מ"ע ו'), וכמו שכתב גם ברמזי המצוות שבתחילת הלכ' דעות החכמיםהחכמיםהחכמיםהחכמיםכהרמב"ם. דלהרמב"ם תוכן מצוה זו הוא "להדבק עם 
" (הלכ' דעות פ"ו ה"ב). ומטרת ההדבקות בחכמים בחכמים ותלמידיהםבחכמים ותלמידיהםבחכמים ותלמידיהםבחכמים ותלמידיהםת עשה להדבק מצוַ ", וכן ַּבהלכות: "ביודעיוביודעיוביודעיוביודעיו(מצוה ב'): "להדבק 

ת עשה מצוַ '). וכן כתב בהלכות: "ו "עספר המצוות מ" (ולהאמין הדעות האמתיות מדבריהם ,כדי שיגיע לנו בזה להדמות במעשיהם" -יא ה
עם חכמי עם חכמי עם חכמי עם חכמי שנצטוינו להתחבר ולהתדבק ". וכן דעת החינוך בגדר מצוה זו ובמטרתה: "כדי ללמוד ממעשיהםכדי ללמוד ממעשיהםכדי ללמוד ממעשיהםכדי ללמוד ממעשיהם ,להדבק בחכמים ותלמידיהם

" (ספר החינוך מצוה תל"ד). וכן בשורש שהם מקובלים מהם ּהויורונו הדעות האמתיות ּבָ  ,מצוותיה הנכבדותכדי שנלמוד עמהם  ,התורההתורההתורההתורה
  ." (שם)כדי שנלמוד לדעת דרכי השם ,שורש המצוה נגלה הואהמצוה כתב החינוך: "

ית' בכל מיני הדביקה"  בובובובולהדבק , אלא תוכנה הוא "בחכמיםבחכמיםבחכמיםבחכמיםואולם להרמב"ן גדר מצוה זו הוא אחר, ולדעתו אין תוכן מצוה זו להדבק 
 - ' (שם יא, כב). וכן כתב בפירוש התורה: "ולדבקה בו בוֹ בוֹ בוֹ בוֹ ּוְלָדְבָקה ' (דברים י, כ), 'קּבָ ְד תִ  בוֹ בוֹ בוֹ בוֹ ּוּוּוּו' -(השגת הרמב"ן למ"ע ז'), וכפשטות הכתוב 

אלא לה' לבדו יעבוד בלבו  ,וזולתו 'שלא יעבוד ה ..., שלא תפרד מחשבתו מן השם אל אלהים אחריםבודה זרההיא אזהרה מאזהרות ע
לא תפרד מחשבתך ממנו בלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, עד שיהיו  ,ואהבתו תמיד 'לומר שתהיה זוכר ה ,היקָ בִ ְּד ויתכן שתכלול הַ . ובמעשיו

צרורה בצרור  שתהיה נפשם גם בחייהם ,דבריו עם בני אדם בפיו ובלשונו, ולבו איננו עמהם, אבל הוא לפני ה'. ויתכן באנשי המעלה הזאת
" (רמב"ן דברים שם). והגם שמבחינה מעשית ולא תפרד כוונתם מן השם ,תהיה מחשבתם בהם תמיד לדבקה בשם הנכבד והנורא ...החיים

כבר אמרו חז"ל שהדרך להגיע לזה היא ע"י שידבק בחכמים, אבל מ"מ לדעת הרמב"ן הדבקות בחכמים אינה עצם תוכן המצוה, כפי שסבר 
היא רק צורה מסויימת של דבקות בה', שע"י שהוא נדבק בחכמים, הרי זה כאילו הוא נדבק בה' ית', וכמו שכתב רש"י: ברמב"ם, אלא 

  שם).רש"י " (בובובובולו נדבקת יומעלה אני עליך כא ,אלא הדבק בתלמידים ובחכמים !והלא אש אוכלה הוא ?!אפשר לומר כן -ולדבקה בו "
וות עשה, "ּובֹו ִתְדָּבק" (מ"ע ו'), "ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע" (מ"ע ז'), ולהרמב"ן שני ענינים אלו כלולים ולפי זה יתבאר, למה מנה הרמב"ם שתי מצ

, וא"כ אין למצוה זו בחכמיםבחכמיםבחכמיםבחכמיםלהדבק "ּובֹו ִתְדָּבק" (הרמב"ן בהשגתו למ"ע ז'). דזהו מפני שלהרמב"ם מצַות "ּובֹו ִתְדָּבק" ענינה  -במצוה אחת 
ית' בכל מיני הדביקה" (הרמב"ן שם), וא"כ שתי  בובובובו להדבקִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע". אבל להרמב"ן מצַות "ּובֹו ִתְדָּבק" ענינה "ולא כלום עם מצות "ּו

המצוות ענינן אחד, גם "שיתחבר לחכמים וילמוד החכמות המועילות לאהבה את ה' ית' וללכת בדרכיו" (שם), וגם "ֶׁשִּנָּׁשַבע בשמו לקיים 
מן העבירות... שתדביק נפשך אל מצוותיו ואל עבודתו, ּוְתָזֵרז אותה אליו בשבועות ואיסרים לקיים חפצו" (שם), דשני  מצוותיו ולהזהר

  .ענינים אלו הם אופנים להדבק בו ית']
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  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

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


