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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ה"לפרשת תצוה תשס

  "לוקח"ולא " נות�"להיות 
  

  טעמי מצַות הקטורת
ועשית מזבח : "ה מַצוה את משה בפרשתנו"הקב

, חו& מהמזבח שבעזרה. )א, שמות ל(" ִמְקַטר ְקטֶֹרת
ס' התורה מַצוה לעשות מזבח נו, מזבח העולה

טע� אחד שאמרו ? מה ענינה של הקטורת. לקטורת
הרי המקדש מלא . כדי שיהיה ריח טוב במקדש, בזה

ועל כ( כדי שלא , בריח הקרבנות הנשרפי� על המזבח
ציותה התורה , יהיה ריח רע של בשר שרו' במקדש

אולי לא . שתפי& במקדש ריח נעי�, להקטיר קטורת
הנות מריח שהרי אסור להתכוו( ל, בשביל בני אד�

אלא , )ז"ה הט"מעילה פ' � הלכ"רמב; א, פסחי� כו(הקטורת 
אי( זה דר, כבוד כלפי . לכבוד מל, מלכי המלכי�

. יהיה ריח רע' שבמקו� השראת שכינתו ית, מעלה
ל הרי היה נהוג שאחרי הסעודה היו מביאי� "בימי חז[

שה� מיני בשמי� על , )ב, משנה ברכות מב' עי(מוגמר 
, אצלנו לא קיי� הדבר הזה. צי� ריח טובגחלי� המפי

יש . כי איננו מרגישי� כל כ, את הצור, בריח טוב
מגדולי הדור האחרו( שאפילו במוצאי שבת לא היו 

כי אמרו שאי( לנו היו� כל כ, , מברכי� על בשמי�
ג� ביו� חול איננו נוהגי� להתענג על מיני . הנאה מריח

 כבוד בשבת יש שלוקחי� בשמי� בשביל. בשמי�
אבל בדר, כלל , וכ( במוצאי שבת בשביל הבדלה, שבת

  ].לא מרגישי� היו� את הצור, בבשמי�
בפשטות . טע� נוס' שאמרו לקטורת קשור לשמה

המילה קטורת נגזרת מ( הקיטור שמעלי� הבשמי� 
אבל אמרו . כשמניחי� אות� על הגחלי� שעל המזבח

, )בארמית" ֶק0ֶר" ("קיטרא"ג� שקטורת הוא משורש 
. ה" בי( כלל ישראל לבי( הקבְמקשרתשכ( הקטורת 

, הרי הסגולה הידועה של הקטורת היא לעצור מגפות
שמלא, המוות עצמו מסר למשה , י"כמו שמביא רש

שיש בכחה של הקטורת לעצור מגפות , רבנו סוד זה
לכ( כשהיתה מגפה למחרת המעשה . )יא, י במדבר יז"רש(

הקטיר קטורת משה רבנו אומר לאהר( ל, של קרח
למה . וכ, עשה ונעצרה המגפה, ולעצור את המגפה

 במגפה אחרת שהיתה ? הקטורת עוצרת מגפות
) 'על פי ה(עשה משה נחש , בנחשי� השרפי�, בישראל

" והיה כל הנשו, וראה אֹת2 ָוָחי", וש� אותו על נס
וכי נחש ממית או נחש : "ל"שאלו חז. )ח, במדבר כא(

אל מסתכלי( כלפי מעלה אלא בזמ( שישר! ?מחיה
" ומשעבדי( את לב� לאביה� שבשמי� היו מתרפאי(

זהו . ה"העיקר הוא ההתקשרות לקב, כלומר. )א, ה כט"ר(
י "עוצרת את המגפה ע, ג� מה שעושה הקטורת

שכ( ענינה של הקטורת הוא לעורר , ה"התקשרות לקב

ממילא א� ה� , ה"את הקשר של ישראל ע� הקב
מיתה לא שולטת עליה� דבוקי� בחי עולמי� ה

  .והמגפה נעצרת
שהקטורת מכפרת על , ל על הקטורת"עוד אמרו חז

יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה . "לשו( הרע
 זו הקטורת יבוא דבר חשאי . )א, ערכי( טז(" חשאי

) כ"ביוה(בהיכל או , שמקריבי� אותה במקו� חשאי
לעומת שאר הקרבנות שקרבי� על המזבח (בקדש הקדשי� 

ולא' אד� אי( רשות להיות ש� בשעת , )חיצו(ה
וכל אד� לא יהיה באהל מועד : "שנאמר, ההקטרה

לא רק ביו� הכפורי� , )יז,ויקרא טז(" בבֹאו לכפר בקדש
ויכפר על , אלא בכל יו� כשמקטירי� את הקטורת

.  זה לשו( הרע שמדברי� אותה בחשאימעשה חשאי 
לו של על לשו( הרע שבפרהסיא אומרת הגמרא שמעי

יבוא דבר שבקול ויכפר על מעשה . "כה( גדול מכפר
שכ( למעילו של כה( גדול היו , )ערכי( ש�(" הקול

והיו , )לדלג, כח(כפי שמפורש בפרשתנו , פעמוני זהב
. )לה, ש�(משמיעי� קול בשעה שהכה( הגדול היה הול, 

היו� שיש רדיו וטלפו( ועוד מיני כלי� המסייעי� בי( 
אפשר שהיה צרי, לעשות , ( הרעהשאר להפצת לשו

אלא שאסור לכה( ... לכה( הגדול כמה וכמה מעילי�
י "כלי המקדש פ' � הלכ"רמב' עי(ללבוש יותר ממעיל אחד 

ג� לעשות יותר פעמוני� למעיל אינני יודע א� . )ה"ה
על לשו( הרע שבפרהסיא אמרו , על כל פני�. מותר
נעא ועל לשו( הרע שבצי, ל שהפעמוני� מכפרי�"חז

  .הקטורת מכפרת
חושבני שג� בקרבנות של יו� הכפורי� זהו 

ביו� . לכפר על לשו( הרע, תפקידה של הקטורת
: הכפורי� ישנ� הרי שלשה קרבנות הנעשי� בפני�

) ב( זוגו של השעיר המשתלח(השעיר הפנימי , הפר
ִמבחינת ? על מה באי� הקרבנות הללו לכפר. והקטורת

ר על טומאת מקדש ההלכה הפר והשעיר באי� לכפ
אבל בפנימיות העני( . )בא, משנה שבועות ב(וקדשיו 

נראה שישנ� ג� דברי� נוספי� 0ֶקרבנות אלו באי� 
שקרבנות אלו באי� לכפר על , יתכ( לומר. לכפר עליה�

הפר מכפר על . שני החטאי� השרשיי� של ע� ישראל
שהיא העבירה הראשונה שחטאו בה , חטא העגל

והיא שורש כל העברות שבי( , תורהישראל לאחר מת( 
והשעיר מכפר על מכירת יוס' ,  בישראללמקו�אד� 

 עזי� ויטבלו את ַה456ֶֹנת שעירוישחטו : "שנאמר בה[
שהיא שורש כל העברות שבי( , ])לא, בראשית לז(" בד�
? ועל מה מכפרת הקטורת.  בישראללחבירואד� 

כפר השעיר מ. הקטורת מכפרת ג� היא על מכירת יוס'



  

  
 ירושלי�,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותלכל הזכויות שמורות © 

2

והקטורת ,  במכירת יוס'האחי�על חטא� של 
מה היה חטאו .  בחטא זהיוס�מכפרת על חלקו של 
ויֵבא יוס' את ! " לשו( הרע? של יוס' בפרשה זו

כדי לכפר על לשו( . )ב, ש�(" דבת� רעה אלא אביה�
זהו תפקידה של הקטורת . הרע זה דרושה הקטורת

אה כ, נר. הנעשית בקדש הקדשי� ביו� הכפורי�
  .לעניות דעתי

כ� הפירוד חמור , ככל שהִקרבה קרובה יותר
  יותר

הקטורת באה לקשר בי( ישראל , כפי שהזכרנו
ה מקשרת "אבל לא רק בי( ישראל לקב. ה"לקב

הלשו( הרע . אלא ג� בי( ישראל לבי( עצמ�, הקטורת
וכ( כל לשו( הרע , של יוס' גר� פירוד בע� ישראל

ולזה , בי( חבר לחברו, גור� לפירוד בי( איש לאשתו
צרי, את הקטורת שתכפר ותקשר בחזרה את אלו 

ובזה עושי� ג� את . שלשו( הרע יצר פירוד ביניה�
ר9( : "שהרי כתוב, ה"הקישור בי( ישראל לקב ויהי ִבי50

 שבטי יחד בהתאס' ראשי ע� ] ?מתי[, מל,
כששבטי ישראל מאוחדי� בלי . )ה, דברי� לג(" ישראל
ר9( מל,ויה"אז , פירוד ,  השכינה שורה ביניה�" י ִבי50
אבל כשע� ישראל . ה כביכול מתקשר אית�"והקב

שני הקישורי� . ג� השכינה נפרדת מה�, מפורד חלילה
ה לע� "הקישור בי( הקב, קשורי� אפוא זה בזה

הקטורת צריכה . ובי( בני ישראל לבי( עצמ�, ישראל
  .לעשות את שני הקישורי� האלה יחד

כ, הפירוד , ל שאד� קרוב יותר לחברוכמוב( שככ
כשיבוא . הוא חמור יותר) במידה ומתרחש(ביניה� 

? מה יהיה תפקידו, אליהו הנביא במהרה בימינו
מלאכי (" והשיב לב אבות על בני� ולב בני� על אבות�"

למנוע את הפירוד בי( אבות לבני� ובי( בני� , )כד, ג
ותר זה שהרי ה� צריכי� להיות קרובי� בי, לאבות�

מיכה הנביא מתאר את המצב שיהיה לפני ביאת . לזה
, כלה ַ:ֲחמָֹת;, בת קמה ְבִאָ>;, כי ב( ְמַנֵ:ל אב", משיח

, אליהו בא לתק( זאת. )ו, מיכה ז(" אְֹיֵבי איש אנשי ביתו
כי במצב כזה אי אפשר שהשכינה , שלא יהיה מצב כזה

  .תשרה בישראל
ילה פירוד בי( איש א� יש חל, אולי, עוד יותר חמור

הקירבה בי( איש לאשתו היא הקירבה הַרבה . ואשתו
על כ( יעזב איש את אביו ואת אמו  "ביותר שקיימת 

ממילא . )כד, בראשית ב(" ודבק באשתו והיו לבשר אחד
הפירוד ביניה� הוא הפירוד החמור ביותר שיכול 

ל שבא "צ רבי אריה לוי( זצ"ידוע המעשה בגה. להיות
הרגל של אשתי כואבת : "לרופא ואמר לוע� אשתו 

ממילא א� , "והיו לבשר אחד"כי הוא הרגיש ". לנו
. ג� הוא מרגיש את הכאב כמוה, כואבת לאשתו הרגל

לכ( חמור הדבר . כ, צרי, להיות היחס בי( איש ואשתו
מאד א� מבזי� בעל בעיני אשתו או מבזי� אשה בעיני 

, ושי( חלילהג� א� אי( הדבר מגיע עד כדי גיר. בעלה
, עצ� העובדה שהבעל התרחק מעט מאשתו בגלל זה

ל "חז. זה עצמו כבר חמור, או האשה התרחקה מבעלה
ששרה אמרה , ה שינה מפני השלו�"הרי אמרו שהקב
שחותמו ' וה, )יב, ש� יח(" ואדִֹני זק("בלבה על אברה� 

בכל זאת שינה כא( מ( האמת ואמר לאברה� , אמת
כדי לא ליצור , )יג, ש�(" י זקנתואני"ששרה אמרה 

לא היה כמוב( חשש . פירוד בי( אברה� לשרה
ואדִֹני "שאברה� יתקוטט ע� שרה א� ֵידע שאמרה 

ה משנה מ( האמת כדי לשמור "א, בכל זאת הקב, "זק(
צרי, שתהיה אהבה . על הקירבה המירבית ביניה�

האיש צרי, , ואחוה ושלו� ורעות בי( בעל לאשתו
והיא צריכה להיות נכבדת אצלו , ,להיות בעיניה כמל

אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר ", יותר מגופו
החיי� ביניה� , כשזה המצב. )ב, עו' סנה(" מגופו

  .מתוקני�

  לא להפו� את התורה
זכה ,  משהָ<�וזאת התורה אשר : "ל אמרו"חז 

"  נעשית לו ס� מיתהלא זכה , נעשית לו ס� חיי�
ר חיי� שמואלבי& "ר הג"כ, מואמר על . )ב, יומא עב(
ורק בני אד� , התורה עצמה איננה אלא ס� חיי�: ל"זצ

. י שהופכי� אותה"ה� שהופכי� אותה לס� המוות ע
התורה אומרת שעל אד� מוטל לכבד את אשתו : למשל

ושעל אישה , )ט"ו הי"אישות פט' � הלכ"רמב(יותר מגופו 
 שר ויהיה בעיניה כמו", מוטל לכבד את בעלה ביותר

א� כל אחד היה בא בדרישות אל . )כ"ש� ה(" או מל,
ואול� מה . הכל היה בסדר,  לקיי� את חובתועצמו

פעמי� רבות קורה שבני הזוג הופכי� ? קורה למעשה
במקו� לבוא בדרישות אל , הבעל. את חיוביה�

,  בא בדרישות אל אשתו שתכבד אותו כמל,עצמו
ה והאשה במקו� שתבוא בדרישות אל עצמה בא

כמוב( . בדרישות אל בעלה שיכבד אותה יותר מגופו
  .שבמצב כזה התורה הופכת מס� חיי� לס� מיתה

. דבר דומה קורה לפעמי� ג� בי( לווה ומלוה
לא תהיה "למלוה יש מצוה להלוות לעני וכ( מצוה של 

וללווה יש מצוה של פריעת , )כד, שמות כב(" לו 6ְנ0ֶֹה
: לוה ישנ( לעצמושהמ, הסדר הראוי הוא. בעל חוב

וכמוב( ג� , והלווה ישנ( לעצמו, "לא תהיה לו 6ְנ0ֶה"
במקו� זה קורה ".  מצוהפריעת בעל חוב : "יבצע

פריעת : "לפעמי� שהמלוה בא אל הלווה ואומר לו
לא : "והלווה עונה כנגדו ואומר לו"! בעל חוב מצוה
זוהי דוגמא להנהגה הגורמת לתורה "! תהיה לו 6ְנ0ֶה

  ., לס� המוותלההפ
שהיה פע� יהודי שהלווה לישיבת מיר , הוא סיפר

בערב יו� הכיפורי� הגיע המלוה . סכו� כס' מסויי�
הוא , לקראת יו� הכיפורי�? מה קרה. למשרדי הישיבה

"! פריעת בעל חוב"רוצה לַז26ת את הישיבה במצות 
החליט , במקו� לזכות את עצמו בתמיכה בלומדי תורה

זו ". פריעת בעל חוב"ה במצות לזכות את הישיב
  .הפיכת התורה על פיה
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שבא , ל"ה מניקלשבורג זצ'שמלק' מסופר על ר
וראה עשיר אחד , פע� בערב יו� הכפורי� לבית הכנסת

ידוע : ניגש אליו ושאל אותו. יושב ואומר תהילי�
מה יהיה . שחייל שעורק מְ@בא הקיסר חייב מיתה
רק ערק , אמשפטו של חייל שלא ערק לגמרי מהצב

למשל מגדוד של פרשי� , מגדוד אחד לגדוד אחר
? הא� ג� הוא יהיה חייב מיתה? לגדוד של תותחני�
ה שאי( לו דאגות אחרות 'שמלק' התפלא העשיר על ר

ה 'שמלק' אבל כיו( שר, בערב יו� הכפורי� חו& מזה
ענה העשיר ואמר לו שג� חייל כזה יהיה חייב , שאל
הגדוד שלו הוא לתת ,  עשיר:ה'שמלק' אמר לו ר. מיתה
לומר תהילי� תשאיר ליהודי עני שלא יכול לתת . צדקה
ולא להפו, , כל אחד צרי, לדעת מה נדרש ממנו. צדקה

, להטיל את חובתו על אחרי�, את חיובי התורה
  ...לגדוד אחר" לערוק"ו

  האחדות הנפלאה בי� משה ואהר�
אחוז גבוה . מכת הגירושי( היו� היא נוראה מאד

מפני שכל צד שוא' רק , ד של זוגות מתגרשי�מא
זה יכול להתחיל . לקבל במקו� לשאו' לתת לב( זוגו

שהאשה מתלוננת שהבעל לא קנה לה , מדברי� קטני�
או הבעל מתלונ( שהאוכל שאשתו , שמלה מספיק יפה

ומזה הדברי� מגיעי� , בשלה לא היה מספיק טעי�
שתדל לה, צרי, לעשות להפ,. ל"ר, לפעמי� עד לגט

להודות לאשה ולא , לראות במה לשבח את האשה
  .לחזק את השאיפה להיות נות(. לדרוש ממנה
ה היה ְמַצוה שיהיו בחירות בע� "אילו הקב, חשבתי

אי, היו נראות , בי( משה ואהר(, ישראל במדבר
ואהר( "! הצביעו אהר(: "משה היה מכריז? הבחירות

הוא ככה זה כשהאד� "! הצביעו משה: "היה מכריז
התעמולות , לצערנו, אצלנו". לוקח"ולא " נות("

  ...הולכות בכיוו( אחר
ה אומר למשה ַ:Aְֶנה ללכת ולהוציא את "כשהקב

משה רבינו מנסה במש, שבעה ימי� , ישראל ממצרי�
הוא יודע כמה . להמנע מלקבל על עצמו את השליחות

ובכל זאת במש, , קשה מצב� של ישראל במצרי�
שלא להטיל את , ה"תווכח ע� הקבשבעה ימי� הוא מ

: וקשה. )י, י שמות ד"רש(התפקיד לגאול את ישראל עליו 
כל , "מְצָוה הבאה ליד, על תחמיצנה"ל אמרו "הרי חז

הצלה גשמית ורוחנית של ע� , שכ( מצוה גדולה כזאת
, לקבל את התורה, להביא אות� אל הר סיני, ישראל

  ?האי, משה לא ר& לז, להביא� אל אר& ישראל
שלא ", שהסיבה לסירובו של משה היא, י"אומר רש

היה רוצה ליטול גדולה על אהר( אחיו שהיה גדול 
אהר( גדול ממשה . )י ש�"רש(..." הימנו ונביא היה

הוא מנהיג את ישראל במצרי� , הוא ג� נביא, בשני�
ונושא את סבל� במש, כל השני� בה( יושב משה 

הוא , ו� יו�הוא רואה את אחיו בסבלות� י, במדי(
א� יופיע , מנח� אות�, מרגיע אות�, מדבר אליה�

הרי זו פגיעה , לפתע משה ויטול מידיו את מנהיגותו

ועל כ( משה איננו מוכ( ! נוראה בכבודו של אהר(
אמנ� מדובר בפיקוח . לקבל על עצמו את השליחות

אבל משה מבי( שהגאולה היא , נפש של כלל ישראל
אולה רוחנית שלמה לא תתכ( וג, רוחנית ולא רק גשמית

  .א� יפגע כבודו של אהר(
: ה"אומר לו הקב? ה"מה עונה לו על כ, הקב

ְוָרֲאָ, ְוָ<ַמח , יֵֹצא לקראת,... הלא אהר( אחי, הלוי"
אד� פוגש את אחיו ? מאי קא משמע ל(. )יד, ש�(" ְ:ִל:2

ובפרט כשהאח בא ע� , אחרי פרדה של שישי� שנה
, שעומדי� לצאת ממצרי�, בשורות טובות שכאלה

ואנחנו נקבל תורה ונבוא , שפרעה יקבל מה שמגיע לו
מי לא ישמח על בשורות , אל אר& זבת חלב ודבש

אלא הכונה ! ג� אד� פח9ת מאהר( היה שמח? כאלה
לא כשאתה סבור שיהא  "" ורא, ושמח בלבו: "היא

אהר( ל. )י ש�"רש(" מקפיד עלי, שאתה עולה לגדולה
הלב שלו נקי לגמרי מקנאה , ישה לעצמואי( שמ& דר

, רק שמחה תהיה לו, "ורא, ושמח בלבו", ומקפידא
כ תוכל לקבל על עצמ, את השליחות ללא חשש "וא

היה קשה , ה"לולא עדותו של הקב. של פגיעה באהר(
  .להאמי( שכ, יהיה

בשכר נקיות לב זו זכה אהר( לחוש( המשפט על 
מפני שרק . )החומש ש�י על "ומובא ברש. א, שבת קלט(לבו 

ראוי לשאת את , לב שהוא נקי כל כ, מרצו( עצמי
, לדעת מה טוב לישראל, משפט בני ישראל על לבו

באורי� ותומי� א� לצאת היו� ' לשמוע מאת ה
למלחמה על פלשתי� או לא לצאת היו� למלחמה על 

בני אהר( הכהני� . וכ( הכרעות אחרות, פלשתי�
 יורשי� במידה מסויימת הגדולי� הבאי� אחריו ג� ה�

באורי� ' את הכח הזה מאהר( לשמוע את דבר ה
ג� א� הלב של� אינו נקי מרצו( עצמי , ותומי�

י "אבל ההתחלה צריכה להיות ע, במדרגה של אהר(
  .הלב הטהור של אהר(

חסד "ג� הבניי( של ע� ישראל מתחיל ע� 
הבחינה . הרצו( לתת לזולת, )כ, מיכה ז(" לאברה�

היא , היא ראויה להכנס לבית אברה�לרבקה א� 
הא� היא מוכנה לשאוב לעשרה גמלי� . במידת החסד

בלי לדרוש שמישהו מאנשי אליעזר יואיל בטובו , מי�
לבדה היא רצה לבאר . לעזור לה בעבודה הקשה

בזה . עד שכל הגמלי� שותי� לרויה, ושואבת עוד ועוד
  .היא מוכיחה שהיא ראויה להיות מִקימת בית אברה�

להפו� את הלקיחה מ� העול� לנתינה 
  לשמי�

. )א, משלי יח(" לתאוה יבקש נפרד": הפסוק אומר
הוא , כשאד� נמש, ללכת אחרי תאוות לבו: כלומר

ממילא , אני רוצה כ, והוא רוצה אחרת. נפרד מאחרי�
בהרבה ? מה היתה גדולת�, מרדכי ואסתר. הוא נפרד

מרדכי . נה במידת החסד והנתיאבל בי( השאר , דברי�
מתמסר לגדל בביתו ילדה , )ז, אסתר ב(" אֵֹמ( את הדסה"

במדרש אמרו שאפילו הניק . יתומה שאי( לה אב וא�
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, למרות שבדר, הטבע איש אינו יכול להניק. אותה
, ר ל"ב(ה נס שמרדכי יוכל ג� להניק אותה "עשה הקב

וכשהיא , וכ, הוא מגדל אותה מקטנות לגדלות, )ח
 מרדכי מתהל, יו� יו� לפני שער נלקחת לבית המל,

התענינות . המל, לדעת את שלו� אסתר ומה ֵיעשה בה
. זה מאפי( את מרדכי, ללא סו' ומסירות בלי גבול

כל הנערות , "לא בקשה דבר", ואסתר מצידה ג� כ(
כי ביסוד הנפש שלה , מבקשות והיא אינה מבקשת דבר

אולי בזה זכו . לא רוצה לקבל, אסתר רוצה רק לתת
, להשפיע על כל הדור ההוא להיות ג� כ( כמות�

אי, יודעי� שה� השפיעו על ". נוטלי�"ולא " נותני�"
ַליהודי� אשר "כ רשות "שהרי המל, נת( אח? כל הדור

להשמיד ַלֲהרֹג , בכל עיר ועיר ְלִהCֵָהל ולעמֹד על נפש�
ושלל� ... ולאבד את כל ֵחיל ַע� ומדינה ַהָ@ִרי� אָֹת�

כשהגיעו הדברי� , ובכל זאת. )יא,  חאסתר(" לבוז
בִ:Dָה לא שלחו "מעיד הכתוב על היהודי� ש, למעשה
בכל שבע ועשרי� ומאה מדינות . )טזטו, ש� ט(" את יד�

למרות , המל, אחשורוש היהודי� אינ� נוגעי� בשלל
מדוע לא . שקבלו מ( המל, רשות מפורשת לעשות כ(

הכח לתת כי קבלו ממרדכי ואסתר את ? נגעו בשלל
כדי להראות שהסיבה למלחמת� היתה רק , ולא לקחת

ללא שו� שאיפה לנטילת , ונקמת ישראל' לש� נקמת ה
  .שלל

חכ� לב : ")א, סוטה יג(ל אומרי� על משה רבנו "חז
שכל ישראל כול( נתעסקו . )ח, משלי י(" יקח ִמְצ2ת

: ה נות( מצווה"הקב. והוא נתעסק במצוות, בביזה
וישאלו איש מאת רעהו ואשה , ע�דבר נא באזני ה"

הרי זו . )ב, שמות יא(" מאת רעותה כלי כס' וכלי זהב
כל אחד ר& לקיי� . מצוה נפלאה שמת( שכרה בצידה

יוס' השביע . אבל היתה עוד מצוה. את המצוה הזאת
מי . את בני ישראל להעלות את עצמותיו ממצרי�

משה מעלה את .  משה רבנו? מחפש את המצוה הזאת
לקחת , מה ע� המצוה השניה. ות יוס' ממצרי�עצמ

. מצוה זו יכולה שתתקי� על ידי אחרי�? ביזה ממצרי�
שלא כרוכה , ועל כ( משה מעדי' את המצוה הראשונה

  .בה נטילת ממו(
וכשהוא לוקח , ה"הוא מתקרב לקב, כשאד� נות(
, אמנ� אד� מוכרח לקחת מ( העול�. הוא מתרחק ממנו

אבל הלקיחה , קחת מ( העול�אי אפשר להתקיי� בלי ל
? מה העצה לזה. ה"כשלעצמה מרחיקה אותו מהקב
א� אד� אוכל לכבוד . 'להשתמש ג� בלקיחה לכבוד ה

ואפילו ביו� . הרי הלקיחה היא נתינה ולא לקיחה, שבת
', א� אד� אוכל כדי שיהיה לו כח לעבודת ה, חול

הרי זו אכילה , לקיו� מצוות, לתפילה, ללימוד תורה
  .וכנתינה היא חשובה ולא כלקיחה',  הלכבוד

ל שבקש פע� "מספרי� על הבעל ש� טוב זצ
. שיודיעו לו מ( השמי� ע� מי הוא עתיד לשבת בג( עד(

, ש� תמצא את יהודי פלוני, ל, לכפר פלוני: אמרו לו
ט "סבר לעצמו הבעש. שהוא יהיה שכנ, בג( עד(

 הל, לאותו. שמדובר ודאי במקובל גדול או צדיק גדול

, והנה הוא רואה שאותו אד� הוא יהודי פשוט, כפר
ולא ניכר עליו שו� , מתפלל בפשטות ומתנהג בפשטות

 הוא אצלו " מיוחד"רק דבר אחד היה . דבר מיוחד
הרבה יותר מאד� , היה אוכל כמויות עצומות של מזו(

אד� זה ישב לידי : ט"חלשה דעתו של הבעש... רגיל
שאל את אותו .  הדברהחליט לברר את פשר! ?בג( עד(
סיפר לו אותו . מדוע הוא אוכל כל כ, הרבה, יהודי
שבילדותו ראה יהודי אחד נשר' על קידוש , יהודי
והאש כבתה , אותו יהודי שנשר' היה צנו� ורזה. הש�

מאז החלטתי לאכול כל ימי הרבה . "בתו, זמ( קצר
וא� ישרפו אותי פע� הגויי� , כדי שאהיה שמ(, אֶֹכל

וכ, יתקדש , תבער בי האש זמ( רב,  הש�על קידוש
לא מוכרח להיות שהסיפור "!... יותר' ויתעלה שמו ית

אד� . שבו ודאי יפה" מוסר השכל"אבל ה, הוא אמיתי
וכל אכילתו , י אכילה"ע' כזה הוא כל ימיו עובד ה

. ולא לקיחה לעצמו, הַרבה אינה אלא נתינה לשמי�
אני . ור בהאינני סבור שזו הדר, שאנו צריכי� לבח

הדר, שלנו צריכה . מקוה שלא נשר' על קידוש הש�
, כדי שנוכל להתפלל, להיות לאכול כדי שנוכל ללמוד

, י שרפה"לא ע, כדי שנוכל לקדש ש� שמי� בחיי�
לא רק , אבל לעשות מהקבלה מהעול� הזה נתינה

  .קבלה
הנתינה , למה זה כשאד� נות( לחברו, חשבתי

הנות( מאשר אצל מעוררת יותר את האהבה אצל 
הרי בשכל הפשוט היינו מצפי� שיקרה ? המקבל
שהמקבל יכיר טובה ויאהב את הנות( יותר ממה , להפ,

ג� בי( . ובמציאות אי( זה כ,, שהנות( יאהב את המקבל
, ההורי� נותני� לילדיה� בלי גבול, הורי� לילדי�

ובסופו של דבר האהבה שאוהבי� ההורי� את ילדיה� 
, כלל מ( האהבה שאוהבי� הילדי� יותר גדולה בדר

, חשבתי שאולי הסיבה לכ, היא? למה זה. את הוריה�
ה ונעשה "י מעשה הנתינה שלו לקב"שהנות( מתקרב ע

ממילא ). ה רק נות( ולא מקבל"שהרי ג� הקב(דומה לו 
כ, ג� , ה אוהב את ברואיו ומטיב לה�"כש� שהקב

אבל אצל המקבל מתרחש . הנות( נעשה אוהב למקבל
הוא עשה פעולה של לקיחה ובכ, . הלי, הפו,ת

ממילא אי( סיבה שֵיעשה דומה ', התרחק ממידותיו ית
הוא מרגיש בושה , בנוס' לכ,. ה ויאהב את הנות("לקב

וממילא , והשפלה בגלל שהיה מוכרח לקבל מ( הנות(
ג� א� המקבל איננו אד� רע עד כדי כ, שהבושה 

ו' סו' קשה אבל ס, וההשפלה יגרמו לו לכפור בטובה
  .לו לפתח אהבה כלפי הנות( בגלל הבושה שגר� לו

, אבל האמת היא שהמקבל צרי, לאהוב את הנות(
זהו ג� מה . שהרי סו' סו' הוא השפיע עליו טובה

שנות( לנו ומשפיע עלינו , ה"שנדרש מאיתנו כלפי הקב
שאי( אנחנו מספיקי� , עוד ועוד טובות בלי גבול

פי אלפי� וִרֵ:י רבבות להודות לו על אחת מאל' אל
צרי, לפתח בעצמנו . פעמי� הטובות שהוא עושה לנו

לאהוב את מי שנות( לנו ומשפיע , את ההרגשה הזו
יחד ע� היראה . ה"לפחות כלפי הקב, עלינו טובות
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ה על כל "להרגיש אהבה לקב', וההתבטלות כלפיו ית
  .החסד שגמל לנו


