
  

 

  - http://www.hakotel.org.ilיםלמשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושל - כל הזכויות שמורות   © 

1

  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  תשע"האמור  לפרשת

  איך נתכונן למתן תורה?
  

  למה הם באים? - שתי הלחם 
ּוְקַצְרֶּתם ֶאת  ...ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ": בפרשתנו ְמַצָּוההתורה 

ְוֵהִניף ֶאת . ם ֶאל ַהֹּכֵהןַוֲהֵבאֶתם ֶאת ֹעֶמר ֵראִׁשית ְקִציְרכֶ  ,ְקִציָרּה
-(ויקרא כג, י "ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ְיִניֶפּנּו ַהֹּכֵהן ,ִלְרֹצְנֶכםה' ָהֹעֶמר ִלְפֵני 

  .(מנחות פד, א) השעוריםן בא מזה עומר ש ,מבואר בגמראו .)יא
ִמּיֹום , ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם" :ה התורהּוָ צַ עוד ְמ 

 ...ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה ,ֶאת ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה ֲהִביֲאֶכם
(ויקרא ה'" ִּבּכּוִרים לַ  ...ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ...ְוִהְקַרְבֶּתם

 יםחטהן מ יםבא שתי הלחם הללוש ,מבואר בגמראו. יז)-כג, טו
   .(מנחות פד, א)

רה תורה הביאו עומר בפסח מפני מה אמעוד אמרו בגמרא: "
: הביאו לפני עומר ב"המפני שהפסח זמן תבואה הוא. אמר הק -

בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. ומפני מה אמרה 
מפני שעצרת זמן פירות האילן  -תורה הביאו שתי הלחם בעצרת 

: הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו ב"האמר הק .הוא
אמר  -מפני מה אמרה תורה נסכו מים בחג לכם פירות האילן. ו

(ר"ה  ": נסכו לפני מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנהב"ההק

  .טז, א)
"בארבעה פרקים  ,המשנה אומרת ,היה קשה לי במשך שנים

ה "בר ,בעצרת על פירות האילן ,בפסח על התבואה ,העולם נידון
 ,וה"ככל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון" והדין נחתם בי

"כ אנו הלפני ר"ה ויווהנה,  .)שם(ר"ה  על המים" ן"ובחג נידוני
 .נו לטובהאומרים הרבה סליחות תחינות ובקשות כדי שיצא דינ

גשם בשביל הדין התפילת שענות ווכ אומרים ה"על המים בחג ג
אבל על  .טלהנו אומרים תפילת בפסח על התבואה א .מיםעל ה

ומרים שום תפילה בחג פירות האילן בעצרת לא מצאתי שא
  למה זה? .השבועות

בגמרא ששתי הלחם  אמרואולי מה ש ,לומר עלה בדעתי
לפי מאן לאו כולי עלמא היא.  - כדי שיתברכו פירות האילן יםבא

 - (סנה' ע, ב) דאמר שעץ שאכל ממנו אדם הראשון חיטה היה
לןפירות הקרא "לבאמת חיטה מתאימה ה אי " (שהרי התורה ה

 עץ"), ושתי הלחם (הבאים מן החיטה) באיםקראה לחיטה "
אלו  אבל לפיבאמת כדי שתתברך החיטה ושאר כל האילנות. 

 ,(שם) אכל ממנו אדם הראשון היה תאנה או גפןשעץ שסוברים ש
", ואיך אמרו פירות האילןהקרא "לכלל מתאימה לא חיטה ה

"? מה לחיטה פירות האילן"כדי שיתברכו  יםששתי הלחם בא
סוברים שעץ אלו ששלומר, כנראה צריך ו -? 1ילןולפירות הא

לא סוברים את  ,אכל ממנו אדם הראשון היה תאנה או גפןש
ומה  .זמן הדין על פירות האילןהיא שעצרת  ,המשנה הזאת

לא  ,מסבה אחרתהוא  ,תה להביא שתי הלחם בעצרתשהתורה ציו
לכן איננו אומרים שום  .יום דין על פירות האילן וגלל שזהב

  כך עלה בדעתי לומר. ה בענין זה בחג השבועות.בקש
מביאים עומר בפסח ושתי הלחם באמת למה אם כך, אלא ש
 ןשעורים השה ,אולי הסבה לכך קשורה לעובדה -בעצרת? 

 מאכל אדם. ולכן, בפסח, שרק -בעיקרן מאכל בהמה, והחיטים 
עדין ההשפעה המצרית תורה, יצאנו ממצרים ועוד לא קבלנו 

אנו במדרגת  עוד נשאר אצלנו משקע של מצרים,וה, עלינו גדול
, ולכן הקרבן שאנו מביאים אז לה' הוא מן השעורים, בהמה

 ,עה שבועותבשאחרי שספרנו לעומת זאת, . 2שהן מאכל בהמה
, 3התרחקנו מטומאת מצרים וקבלנו את התורהועל ידי ספירה זו 

י את שתאנו מביאים אז אנו מגיעים כבר למדרגת אדם, ולכן 
שהן מאכל אדם. "להורות, דבלתי  ,מן החיטיםהבאים הלחם 

התורה אנחנו כבהמות נדמה, שמאכלן שעורים... וכשקבלו 
דמות אדם ָלֵהָּנה, ולכן קרבנם מן החטים, מאכל אדם"  -התורה 

  .(ערוך השולחן או"ח סי' תפ"ט ס"ג)
ציותה עלינו התורה להביא את העומר טעם שאולי הזה 
את המעבר ממדרגת  לציין .בחג השבועות חםהל את שתיובפסח 

בהמה שהיינו בה בפסח, למדרגת אדם שזכינו לה בחג השבועות 
  עם קבלת התורה.

  בכל שנה מחדש -מתן תורה 
(ב"מכתב ידוע מה שבאר מו"ר הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל והנה, 

, שהמאורעות שאנו מציינים בכל שנה, אינם )21מאליהו" ח"ב עמ' 
כר, אלא הם עם בעבר ואנו עושים להם זֵ מאורעות שהיו פ

כשאנו למשל, ! 4מאורעות החוזרים על עצמם בכל שנה ֵמחדש
את יציאת מצרים בפסח, אין פירושו של דבר שאנו מציינים 
לפני שלשת אלפים ושלש מאות  ,מאורע שהיה בעברמציינים 

שנה, אלא אנו חוזרים ממש לאותה נקודת זמן שבה יצאו 
ויציאת מצרים מתרחשת בה מחדש! בכל שנה אבותינו ממצרים, 

מתחדשת יציאת מצרים בחג המצות, בכל שנה מתחדש מתן 
תורה בחג השבועות, וכך בכל שאר המועדים. אנו חוזרים אפוא 

! 5בכל שנה מחדש למעמד הר סיני, ומקבלים את התורה מחדש
אמנם איננו רואים מחדש את האש ואת הברקים ואת קול השופר 

מתן תורה וכל שעלינו לדעת, בכל זאת, , אבל בסיני כמו שראינו
  מתרחש במידה מסויימת בכל שנה מחדש. ,מה שנתלוה אליו

 - שבכל שנה חוזר מתן תורה ומתרחש מחדש, דבר זהראיה לְ 
הגמרא אומרת, שאין להקיז דם  מדברי הגמרא במסכת שבת.

כשעמדו ישראל לקבל תורה, יצא רוח ש? למהבערב שבועות. 
ששמו 'טיבוח', וִאם ישראל לא היו מקבלים את התורה,  (ֵׁשד)

אין  , אומרת הגמרא,ישראל. ועל כןעם היה ח"ו טובח את כל 
. וקשה (שבת קכט, ב)להקיז דם בערב שבועות, כי שעת סכנה היא 

, ֵׁשד שהיה לפני שלושת אלפים היוםלכאורה: מה נוגע לנו 
ז אנו ושלש מאות שנה? הרי ב"ה קבלנו את התורה, ומא

מקיימים אותה, ואם כן איזו סכנה יש כאן? אלא מוכח מכאן, 
לקבל אנו צריכים ששד זה מתעורר בכל שנה מחדש! בכל שנה 

בכל שנה בערב חג השבועות, אנו , וממילא מחדשאת התורה 
םנמצאים במצב של  ֶד מתן תורה, ושכביכול יש ספק אם  ֹק

שנה סכנה נה יֶ בכל שנה וש ,כןל .או לא ,נסכים לקבל את התורה
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מצד אותו שד, ולכן אסור להקיז דם בערב חג השבועות גם בזמן 
! [ומשום ערב שבועות גזרו חז"ל שלא להקיז אף בשאר 6הזה

  )].תס"ח ס"י ובמשנ"ב שם(שבת שם. ועי' שו"ע או"ח  ערבי ימים טובים
לקבל  .להרגיש מחדש את מתן תורהאפוא כל שנה צריכים 

דרגת בהמה ממ שעולים ולהרגיש ,מחדש בחג השבועותאותה 
  דרגת אדם.מל

  הקדמה למתן תורה -מידות טובות 
כפי שהזכרנו, על ידי ספירת העומר אנו מתרחקים מטומאת 
מצרים ומכינים את עצמנו למתן תורה. ימי הספירה הם ימי תיקון 

  המידות, להכין בהם את הנפש למתן תורה.
ורה איסור חיים ויטאל ז"ל הרי שואל, מדוע אין בת ביר

על חלק מן המידות יש צוויים אמנם מפורש על מידות רעות? 
, (ויקרא יט, יז) "א ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחי ִּבְלָבֶב"בתורה, למשל: 

""ָּכמֹו ובועוד, אבל על  (שם, יח) ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע המידות אין  ר
חיים ויטאל כך: המידות,  ביציוויים מפורשים. מדוע? אומר ר

; ("שערי קדושה" ח"א ש"ב)הן הכנות עיקריות אל תרי"ג המצוות" "
הן הקדמה ובסיס לתורה, ובשביל להשיג את התורה אדם צריך 

ילהיות בעל מידות טובות עוד  נ פ כן, אין לשהוא ניגש אליה.  ל
, שהרי ממילא אין על מידות טובות צורך ואין טעם לצוות בתורה

 -כון אמנם גם ההפך נ. 7כאלומבוא לתורה למי שאינו בעל 
הם אלו שמעדנים ומזככים את  יהשלימוד התורה וקיום מצוות

"תורה מביאה לידי נחס בן יאיר: , וכמו שאמר רבי פיהנפש
" , זריזות מביאה לידי נקיותזהירות, זהירות מביאה לידי זריזות

, שתהיינה השלםאבל זהו רק לענין העידון  - (ע"ז כ, ב)וכו' 
תהמידות  מוֹ ל אבל כדי . 8בכל מיני שלמּות ושכלול ולאצ ש

לתלזכות  ח הת שתהיינה לו קצת מידות חייב אדם  -התורה  ל
  לקבל תורה.כלל אינו מתאים  אדםה -טובות קודם לזה, ובלי זה 

מתו דוקא עקיבא  בישתלמידי ר ,לכך סיבההכנראה  וז
ימים אלו הם כי . (יבמות סב, ב)בתקופה זו, "מפסח ועד עצרת" 

כפי שדברנו, כדי לקבל את התורה ו ,לקבלת התורה ימי הכנה
 ביתלמידי ראם  ממילא, צריך לתקן את הנפש ממידות רעות.

הקטרוג עליהם הוא גדול  - (שם)לא נוהגים כבוד זה לזה  עקיבא
מאד, ולכן הם נפטרים דוקא בימים אלו, מפני שלא ניצלו אותם 

י עקיבא מתלמידי רבכי  ם לקבלת התורה.עצמכראוי להכין את 
דורשים שלמות מיוחדת בין אדם לחברו, יותר ממה שדורשים 

  .9מאדם רגיל
מספרים על הג"ר ישראל מסלנט זצ"ל, שבא פעם לבית 

"עם  ,מדרש אחד, וראה שהלומדים צועקים זה על זה: "טיפש"
אמר להם: "רבותי, כך לא לומדים  , ועוד מחמאות כאלו.הארץ"

למחרת שב לשם, וראה שעל  תורה! צריך ללמוד ִעם דרך ארץ".
כן, כל דבר הם אומרים זה לזה: "כן, מסתמא כבודו צודק"! "

לא לומדים  כךכבודו צודק"! אמר להם: "רבותי, גם ודאי 
, אבל אחרי (ויק"ר ט, ג)לתורה  קדמהתורה! אמנם דרך ארץ 

הדרך ארץ צריכה לבוא תורה"! אי אפשר להסכים לפשט שאינו 
אם צריך לחלוק על ה"חברותא", יש  נכון רק בגלל דרך ארץ.

כל תלמיד חכם שאינו קשה " הרי אומרת,לעשות זאת! הגמרא 
. תלמיד חכם צריך א"כ (תענית ד, א) "אינו תלמיד חכם -כברזל 

לעמוד על דעתו בתקיפות. מאידך גיסא, הגמרא אומרת מיד, 
. (שם)" אפילו הכי, מיבעי ליה לאיניש למילף נפשיה בניחותא"

צריך לעמוד על דעתו, צריך להרגיל את עצמו לעשות למרות ש

, ולא להגרר לפגיעות של השני לשמור על כבודוזאת בנחת. 
כל  ילעמוד על דעת -מצד אחד שני הדברים. צריך את  אישיות.

  .לכבד את השני -מצד שני  .עוד אין הוכחות נגדי
ישנה מחלוקת גדולה שנחלקו בה ה'אבני נזר' ותלמידו 

ב', בנוגע למי שהניח בשבת תבשיל על האש, באופן ה'חלקת יוא
שיגיע לכדי שיעור בישול רק במוצאי שבת, האם חייב משום 

 .פעולת האיסור נעשתה בשבת -ד אחד חילול שבת או לא. מצ
תוצאת הפעולה מופיעה רק במוצ"ש. האחרונים דנו  -מצד שני 

(עי' בשאלה זו לגבי מלאכת זורע, וכן לגבי מלאכות אחרות 

, וה'אבני נזר' וה'חלקת דבריהם)את י' שהביא  'או"ח סי "חלקת יואב"
כן בנוגע ו ,בישולמלאכת יואב' התווכחו ביניהם בשאלה זו לגבי 

הבערה, האם המבעיר אש בשבת חייב גם על מה למלאכת 
שנשרף במוצאי שבת, או לא. ה'אבני נזר' וה'חלקת יואב' נחלקו 

(עי' כמה סימנים בספריהם הם, ויש בענין זה חיי זה כל ימיב

. והנה, שמעתי קכ"ב)-או"ח סי' קי"ט "אבני נזר"שם, ו "חלקת יואב"
, שלפני פטירתו של ה'אבני צ"ל)ז מורי ורבי (הגרש"ז אויערבךמ

חולה במיטתו, בא אליו ה'חלקת יואב' לבקרו. אמר שכב שכנזר', 
לו ה'אבני נזר': אולי עכשיו, בטרם אמות, תחזור בך ממה 

עלי כל חיי בענין הנ"ל? אמר לו: חוזרני בי. אמר לו  שחלקת
בך?! הרי בתורה חוזר ה'אבני נזר': וכי מפני שאני חולה אתה 

וכך  !כתוב 'אמת'! אמר לו ה'חלקת יואב': אם כך, אינני חוזר בי
מחלוקת לשם שמים זו להתקיים. מפני שבתורה כתוב המשיכה 

מן האמת. אמנם  לשנותאסור גם אם הרב חולה,  לכן,ו !'אמת'
ה'אבני נזר' הוא גדול עצום בתורה, אבל גם ל'חלקת יואב' יש 
ראש, גם הוא תלמיד חכם גדול, ואם הוא משוכנע שההלכה 

ְלַוֵּתר אסור איננה כפי שסובר רבו, הוא מוכרח להשאר בדעתו. 
אבל . 10, גם אם יש בזה פקוח נפש לרבחולה ואמפני שהרק לרב 

ץ. צריך מדות טובות וצריך לב טוב כמובן בדרך אר ,מצד שני
  לקבל את התורה.

  שלש דרכים להדבק בה'
 -התורה הוא אחד משלשה דברים שהעולם עומד עליהם 

. (אבות פ"א מ"ב)"על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים" 
הרי תרי"ג למה דוקא על שלשה דברים אלו עומד העולם? 

בשלש מצוות אלו חד מצוות יש בתורה, וכולן חשובות, ומה מיו
  יותר משאר המצוות?

היא,  ה"זהרי תכלית עבודת האדם בעואולי מותר לומר כך: 
להיות דבוק בקב"ה עד כמה שבשר ודם יכול להיות דבוק בו ית', 
ודבקות זו היא בשלשה דברים המרכיבים את כוחות האדם: 
מחשבה, רגש וכלי המעשה. כנגד שלשת אלו מכוונים שלשת 

  תורה, עבודה וגמילות חסדים. -ירה המשנה הדברים שהזכ
. אמנם בכח המחשבה בקב"הזו הדרך לידבק  -לימוד תורה 

מחשבת הבורא היא מעבר ליכולת השגתנו, וכפי שאומר הנביא: 
"ִּכי ָגְבהּו ָׁשַמִים ֵמָאֶרץ, ֵּכן ָּגְבהּו ְדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם ּוַמְחְׁשֹבַתי 

ניצוץ ה' חסדו נתן לנו רוב אבל ב, , ט)(ישעיהו נה" ִמַּמְחְׁשֹבֵתיֶכם
ממחשבתו כדי שנוכל להשיג משהו ממנה, וזוהי התורה. על ידי 
לימוד התורה, יש לנו בכל זאת תפיסה כלשהי במחשבת ה', כל 

 ביילד קטן לומד חומש לפי הבנתו, ר אחד לפום דרגא דיליה.
ו עקיבא אייגר לומד לפי הבנתו, חז"ל לפי הבנתם, וגם משה רבינ

לומד שם את התורה לפי  ,בגן עדןשלשת אלפים שנמצא כבר 
הבנתו ומדרגתו שם, ואף על פי כן לא הגיע וגם לא יגיע לעולם 
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לידיעת התורה בשלמותה, שהרי התורה היא חכמת אלקים, 
שהוא אין סוף, וממילא גם חכמתו היא אין סופית. רק 

חוץ ה עד הסוף. של תור (איוב כח, כג)ֵהִבין ַּדְרָּכּה"  ִקיםֱֹאל"
אבל בכל ממנו אין מי שמסוגל לתפוס את התורה בשלמותה. 

זאת, כל אחד לפי מדרגתו משיג על ידי לימוד התורה משהו 
הדרך להתדבק  -כאמור  -ממחשבת ה' האין סופית, וזוהי 

  .במחשבהבקב"ה 
, היא ע"י עבודת הקרבנות. ברגשוהדרך להתדבק בקב"ה 

 בעצמולהרגיש שהיה רוצה  כשאדם מקריב קרבן, הוא צריך
להיות הקרבן, כמו שיצחק אבינו הסכים ורצה להשחט ולהיות 

לה'. אלא שהקב"ה לא הרשה לאברהם לשחוט את עוָלה קרבן 
יצחק, ועל כן גם אנו איננו רשאים למסור את עצמנו להיות קרבן 
לה'. במקום זה נתן לנו הקב"ה אפשרות להקריב לו בהמות 

ש"ראוי עצם הרגשת האדם צריכה להיות, ועופות ומנחה, אבל ב
לו שישֵפך דמו וישרף גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו 

  .(רמב"ן ויקרא א, ט) תמורה הקרבן הזה, נפש תחת נפש"
ך העיקרית להדבק בקב"ה ברגש היום שאין לנו קרבנות, הדר

היא ע"י עבודת התפילה. להרגיש כמה גדולה הזכות לעמוד 
שמדבר שלוש פעמים ביום ולדבר אל הקב"ה כדבר בן אל אביו, 

אליו מתוך קורבה גדולה. להרגיש שכביכול אנו מדברים פנים 
לו על כל הדברים הטובים שעשה אל פנים עם הקב"ה, מודים 

שימשיך להיטיב לנו, לתת לנו חכמה לנו, ומבקשים ממנו 
זוהי ותשובה וסליחה וגאולה וכל שאר הדברים שאנו צריכים. 

  הדבקות בקב"ה ברגש.
ק בקב"ה בכלי זו הדרך העיקרית להדב - וגמילות חסדים 

, וכל מה שעושה הקב"ה בעולמו הבריאה המעשה. הרי כל מטרת
לבעלי  לאחר שנברא, הוא להיטיב ַלברואים; לאנשים לפי צרכם,

חיים לפי צרכם, וכן למלאכים. לפני בריאת העולם לא היה 
לקב"ה למי להיטיב. וכיון ֶׁשִּמֶּטַבע הטוב להיטיב, ברא הקב"ה 

. ממילא, הדרך להידבק 11את העולם, כדי שיהיה לו למי להיטיב
  בה' במעשה, היא ע"י שנעסוק גם אנו בהטבה לזולתנו.

אצל מדרגה מיוחדת של מידת גמילות חסדים 
  אברהם אבינו

והנה, אם רוצים באמת להדמות לקב"ה ולהדבק בו באופן זה 
ה אות של הטבה לזולת, יש להעיר בזה הערה חשובה ששמעתי

חז"ל אומרים, שאיוב טען : ל"זצ פינקל זאב חיים ר"הג, חֹוְתִניִמ 
(איוב לא, כלפי הקב"ה: "ַּבחּוץ א ָיִלין ֵּגר, ְּדָלַתי ָלֹאַרח ֶאְפָּתח" 

. נהגתי כמו אברהם! אברהם פתח באהלו ארבעה פתחים ב)ל
לארבע רוחות השמים, וכך עשיתי גם אני. כל אחד היה יכול 
להכנס ולסעוד בביתי כמו אצל אברהם. אם כך, מדוע לאברהם 
היה כל כך טוב, ולי כל כך רע? אמר לו הקב"ה: אינך כמו 

לאכול פת חטים (להבדיל מפת  שרגילאברהם! אצלך, מי 
לאכול  שרגילעורים פשוטה), האכלת אותו פת חטים; מי ש

לשתות יין, השקית אותו  שרגילבשר, האכלת אותו בשר; ומי 
היה  שלאיין. אבל אברהם עשה יותר מזה. אצל אברהם, גם מי 

רגיל במאכלים משובחים כאלה, קיבל בשר ויין וכל טוב, הרבה 
. הוא "נ פ"ז)(אבות דריותר מרמת המזון שהיה רגיל אליה בביתו 

לא שאל את אורחיו מה הם רגילים לאכול, אלא הכין להם מיד 
  את האוכל המשובח ביותר.

ובאר חותני זצ"ל, שהבדל זה בין החסד שעשה איוב לחסד 

החסד, אלא בעיקר  ברמתשעשה אברהם, הוא לא רק הבדל 
מטרת החסד היא מילוי חסרונו  -במהותו ובמטרתו. אצל איוב 

להגיע באמצעותו אל  כלית החסד אינה אלא של השני, ופעול
המטרה. ממילא, הוא נותן לאורח רק מה שחסר לו ותו לא, שהרי 
בחסד זה כבר מושגת המטרה. כמובן, חסד כזה הוא ג"כ מדרגה 
גבוהה של חסד שאין לזלזל בה, אבל אצל אברהם אבינו מדובר 
על מדרגה אחרת לגמרי. אצל אברהם אבינו, מטרת החסד איננה 
מילוי חסרונו של השני, אלא החסד הוא מטרה בפני עצמה! 
אברהם גומל חסד כי הוא רוצה לגמול חסד! ממילא, הוא נותן 

  שהרי גם זה חסד! -חסר להם  שלאלאחרים גם מה 
 הוא כזה חסד. חסד כזה הוא כבר חסד במדרגה אחרת לגמרי

 להיטיב כדי העולם את שברא -' ית הבורא של חסדו מידת מעין
 היו כשלא גם לאחרים להיטיב רצה ה"שהקב כשם. רואיםלב

, רצונות עם ברואים ה"הקב ברא כך ולצורך, בעולם ברואים כלל
 מי עם לו כשאין: אברהם גם כך, רצון חי לכל להשביע כדי

 לעשות שניתן אנשים כחו בכל מחפש הוא, חסד לעשות
 כדי ,צרכן מכדי יותר חסד עמם וגומל, (עי' ב"מ פו, ב) חסד עמם

 רק חסד גומל איוב. 12שלו החסד" ַּתֲאַות" את סיפוק לידי להביא
 גם חסד גומל ואברהם. יותר ולא, שצריך כמה ורק, כשצריך

זהו שאמרו חז"ל: "אמרה . שצריך ממה יותר וגם, צריך כשלא
מידת החסד: כל יֵמי היות אברהם בעולם, לא הוצרכתי אני 

(ספר הבהיר אות ומי" לעשות מלאכתי, שהרי אברהם עמד שם במק

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

  לעולם במידת החסד של אברהם אבינו.
ממילא, אם רוצים להדמות לקב"ה ולהדבק בו ע"י גמילות 

ולא  חסדים, יש להשתדל לגמול חסד כפי שעשה אברהם אבינו,
רק כפי שעשה איוב. לגמול חסד גם למי שאינו זקוק לו, וגם 

היום יש כ"כ אמנם  .םלתת יותר מכדי צרכ -זקוקים לחסד ל
איננו , כי הכך שאין כמעט נפקא מינ ,הרבה שצריכים את החסד

ומדובר בצרכים גומרים לעשות חסד עם אלה שצריכים חסד, 
החסד הוא צורך אבל צריך לדעת שעקרונית הבסיסיים ביותר, 

  לא רק של המקבל. ,של הנותן

  ""ְוהּוַכן ַּבֶחֶסד ִּכֵּסא
באמת  םורות זכו להקים את מלכות בית דוד מפני שה בועז

ְוַגם " בחסד, ןיבועז מפורש במגילה כמה שהצטי .הצטינו בחסד
(רות ב,  "ֹׁשל ָּתֹׁשּלּו ָלּה ִמן ַהְּצָבִתים ַוֲעַזְבֶּתם ְוִלְּקָטה ְוא ִתְגֲערּו ָבּה

 .(שם ג, י)" ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּד ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹוןועל רות כתוב " ,טז)
הם זכו להקים את מלכות בית דוד. על לכן  ,הם היו בית של חסד

ְוהּוַכן ַּבֶחֶסד ִּכֵּסא ְוָיַׁשב ָעָליו ֶּבֱאֶמת ְּבֹאֶהל בית דוד כתוב "מלכות 
  הוא החסד.של מלכות בית דוד שהיסוד , (ישעיהו טז, ה) "ָּדִוד

לחברו יכול לומר אדם ש ,הגמרא אומרת לגבי מודר הנאה
 .)א ,נדרים כד( דמהנינא לך ואת לא מהנית לי" ,"לאו מלכא אנא

אינני מלך, שאהנה אותך ואתה לא תהנה אותי. משמע, כלומר, 
אנו  ., ולא להפךעםה , שהוא זה שמהנה אתמלך הואשענינו של 

לוקח מהעם, אבל וך בתור מטיל מסים על העם, מכירים את המל
לכן כסא בית דוד  .דווקא מי שנותן לעםהוא לפי הגמרא מלך 

  הוכן בחסד, כי בעל חסד הוא זה שמתאים להיות מלך.
ולשאוף כל אחד מאיתנו לפום דרגא דיליה יכול היות מלך, 

גם יש סיכוי ש ,חסדעשות להיא מי שהשאיפה שלו . לעשות חסד



  

 

  - http://www.hakotel.org.ilיםלמשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושל - כל הזכויות שמורות   © 

4

מדה כנגד הן ה "כי מדותיו של הקב .ון אותו לחסדה יד"הקב
אם ממילא,  .ה' יגמול איתו חסד ,מדה, ומי שבעצמו רודף חסד

נזכה להיות כולנו גומלי חסדים, ואנשי אמת אוהבי תורה, וכל 
ה יגמול איתנו חסדים "הקב -  הדברים הטובים שדברנו עליהם

שלוש אליו , ונוכל לעלות ת המקדשיבנה לנו את בי ,טובים
שתי הלחם ושאר  ,שצריך פעמים בשנה ולהביא את הקרבנות

ולת ראיה ושלמי ם כסדרם ומוספים כהלכתם, עיתמיד ,קרבנותה
  אמן. ,במהרה בימינו ,וכל מה שאנו חייבים חגיגה ושלמי שמחה

  
  
  
 

  
  

                                                           
) שגם הוא התקשה בשאלה זו, מה לשתי הלחם ולפירות האילן, ותירץ בשני אופנים: א') שתי הלחם, הם . עי' רש"י (ר"ה טז, א ד"ה שתי הלחם1

הוא המתירים להביא בכורים למקדש (עי' רש"י שמות כג, טז), והבכורים באים משבעת המינים בלבד, שרובם פירות האילן; ב') לשיטת רבי יהודה (ש
, ורק אח"כ עץחיטה היה (סנה' ע, ב). [והיינו, שקודם ֵחְטא אדם הראשון היתה החיטה  - הראשון  בעל המימרא שם בר"ה), עץ שאכל ממנו אדם

ולכן, בחג  ).ב ,כתובות קיא" (ועולה בראש הרים ,לקֶ דֶ ר ּכְ מֵ ּתָ ּתִ עתידה חטה ׁשֶ נשתנתה להיות כפי שהיא היום. וגם לעתיד לבוא, בעולם המתוקן, "
ניתן להחשיב את החיטה כעץ,  -ואור זה מתעורר בכל שנה מחדש ביום זה  -י קבלת התורה (עי' שבת קמו, א) השבועות, שתוקן בו חטא עץ הדעת ע"

לןולהביא בהקרבתה ברכה לפירות  ("מחשבות חרוץ" אות ט"ו דף ס, א)]. ולפי תירוצו השני של רש"י, ישאר קשה באמת, מה יענו על שאלה זו  האי
  שאכל ממנו אדם הראשון לא היה חיטה אלא גפן או תאנה. ובדברי הרב שליט"א מתורצת שאלה זו.החולקים על רבי יהודה וסוברים שעץ 

כשם שמעשיה (של הסוטה) ומבואר בזוהר (ח"ג צז, א), שקרבן העומר הוא בבחינת קרבן סוטה, שגם הוא בא מן השעורים, שהם מאכל בהמה, [". 2
מברר ומרחיק מישראל את טומאת מצרים שדבקה  - כקרבן סוטה  -], שכן קרבן העומר )(משנה סוטה יד, אמעשה בהמה, כך קרבנה מאכל בהמה" 

לחזור לבעלה, ולהדבק בהם, ומאביד אותה מן העולם, בבחינת "ְוָצְבָתה ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה" (במדבר ה, כז), וממילא נשארת כנסת ישראל נקיה וזכאית 
  ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע" (שם, כח). - "ְוִאם... ְטֹהָרה ִהוא  בשכינה הקדושה ביום חג השבועות, בבחינת

עות. ספירת התקרבות, ואחת מציינת התרחקותספירות. האחת מציינת  שתיספירת העומר כוללת הרי . 3 מציינת התרחקות. "וספרתם  -  השבו
 - הימיםם, ומכל הטומאה שהיתה שם. לעומת זאת, ספירת זמן יציאת מצריממממ". מונים כמה שבועות עברו כבר שבע שבתותמחרת השבת... ממממלכם 

ספירה של צפיה למתן תורה. [ובדוקא ספירת מתן תורה.  עדעדעדעד הימים". אנו מונים את יום חמישיםהשבת שביעית תספרו  עדעדעדעד. "התקרבותמציינת 
דומה לספירת ז' נקיים, להטהר מטומאה, היא המציינת את ההתרחקות מטומאת מצרים, כפי שנתבאר בהערה הקודמת, שספירת העומר  השבועות

 -  ימיםולכן מונים לה  וזה נעשה ע"י ספירות שביעיות, כז' נקיים. משא"כ הצפיה למתן תורה אינה טעונה ספירת שביעיות, אלא ספירת רגילה,
  "תספרו חמישים יום"].

 שוב מתעורר קצת ֵמֵעין אותו דבר וענין ההוא" ("מחצית -ההוא . וכן כתב ב"מחצית השקל": "בכל הזמנים שאירע לאבותינו ענין מה, כשיגיע זמן 4
  .השקל" על המג"א סי' תס"ח ס"ק ט"ו)

איתא בילק"ש (יתרו רמז רע"א): "אמר הקב"ה לישראל: ָּבַני, ֱהיּו קורין את הפרשה הזאת (=פרשת מתן תורה) בכל שנה, ואני מעלה עליכם . 5
  !)דברים טז, יב(ם את התורה". ועי' "העמק דבר" כאילו אתם עומדים לפֵני הר סיני ומקבלי

  ).4. וכן באר הטעם ב"מחצית השקל" הנ"ל (הערה 6
פ"ג מי"ז), וז"ל: "ר"ל, שצריך תחילה לתקן את אבות (" "אם אין דרך ארץ אין תורה, על דברי המשנה וכן כתב רבינו יונה בפירושו לפרקי אבות. 7

שאיננה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות; לא שילמוד התורה ואחר כך יקח לו המידות, כי אי  עצמו במידות, ובזה תשכון התורה עליו,
הוא מעשים טובים ומידות טובות. והמידות  -אפשר". וכן כתב הגר"א ז"ל בביאורו למגילת אסתר (י, ג), וז"ל: "ִּכי ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי... ֹּדֵרׁש טֹוב ְלַעּמֹו 

(עי' עובד עבודה זרה ותר מכולן, כמו שאמרו שלא נכתבו המידות טובות בתורה כי הם כוללין כל התורה, כמו שאמרו: כל הכועס כאילו טובות הן י
  ", ע"ש.שבת קה, ב), וכל המספר לשון הרע ככופר בעיקר (ערכין טו, ב), וכן כולם

ם"כלומר, מי שאינו יודע תורה, אינו ת פ"ג מי"ז), וז"ל: (אבו "אם אין תורה אין דרך ארץ". כמו שפירש רבינו יונה על המשנה 8 ל םש ל םש ל םש ל במידות של  ש
ת... אם כן, בלא תורה לא יהיו דעותיו בתורה הם -דרך ארץ, כי רוב המידות הטובות שיש בדרכי העולם  מו ל תש מו ל תש מו ל תש מו ל   ".בדרך ארץ ש

  .. ועי' עוד בזה ב"נתיבות עולם" למהר"ל (נתיב התורה סוף פרק י"ב)9
 - ואם ח"ו ישנה הדין  ...לכמה שמדות וחורבות ...וחייב למסור עצמו עליה ,דאסור לשנות דברי תורה אף כי הסכנהרש"ל, "וכפי שהוכיח המה. 10

  .)ט 'ד סי"פב"ק  "ים של שלמה" ("הוה ככופר בתורת משה
וכל ) י"ח- ט"זדלנדר זצ"ל סי' יהגה"צ רבי חיים פר '"דעת תבונות" מהד. וכפי שביארו האר"י ז"ל ("עץ חיים" ריש שער הכללים), הרמח"ל (11

לא וכן כתב הרמח"ל בלשון פשוטה בתחילת ספר "מסילת ישרים": "מה שהורונו חכמינו ז"ל הוא, שהאדם  ., שזו היתה כוונת ה' בבריאההמקובלים
להתענג ועיקר התענוג אינו בתענוגי " (מסילת ישרים ריש פ"א). היינו, שתכלית הבריאה היתה להיטיב לאדם ולהביאו למצב של תענוג. נברא אלא 

העדון עולם הזה, אלא הכונה היא "להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא. ומקום 
 -הרמח"ל בדבריו, שביאור זה  הזה באמת הוא העולם הבא... אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה הוא העולם הזה" (שם). [ועכ"פ, כבר הדגיש

אינו מתיימר להיות הביאור המלא והשלם בכוונת הבריאה, אלא רק "מה שנוכל [אנו] להשיג בענין  - שהעולם נברא כדי שיהיה לקב"ה למי להיטיב 
לגלות שלימותו ית'. "כי אם לא  -זה" (שם סי' י"ח). ובאמת ב"עץ חיים" לאר"י ז"ל (ריש היכל א' שער א') מבואר טעם נוסף לבריאת העולם, והוא 

, היה (הבורא) מוציא פעולותיו וכוחותיו לידי פועל ומעשה, לא היה כביכול נקרא שלם" (שם). ולגלות שלמותו אי אפשר אלא ע"י שיהיו נבראים
  שעבורם יוציא הבורא פעולותיו וכוחותיו אל פועל, ולכן נבראו הנבראים].

יום השלישי למילתו בפתח אהלו לחפש אורחים כדי לקיים בהם מצות הכנסת אורחים, שלח לו הקב"ה יש שהקשו: כשישב אברהם אבינו ב. 12
כאוכלים ושותים שם (רש"י בראשית יח, ח), וא"כ  נראושלשה מלאכים (בדמות ערביים). והנה, מלאכים הרי אינם זקוקים כלל לאכילה ושתיה, ורק 

היו זקוקים לכלום, ולמה לא שלח לו הקב"ה אורחים "אמיתיים"? ואולם התשובה לזה היא,  לכאורה לא קיים בהם אברהם שום מצוה, שהרי לא
כן, בפרשה זו המתארת ל. ולו צריך שאינושכן ַמדרגת חסדו של אברהם היא לגמול חסד גם למי  כאלו!שבכונה שלח כאן הקב"ה לאברהם אורחים 

אברהם תבוא לידי ביטוי באופן המירבי, ולכן שלח לו אורחים שאינם זקוקים  את מידת חסדו של אברהם אבינו, רצה הקב"ה שמידת חסדו של
  לכלום!

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

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


