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  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת הכותל  
  א"ג אביגדר הלוי נבנצל שליט"שיחת הרה

  ה"לפרשת וארא תשס
  עניי� ַהִ�ח�ס והדרכה לחיי הנישואי�

  
�ִני�ָ�  כח האבות ַ

אלה ראשי : "התורה מפרטת בפרשתנו את ִיחוס� של משה ואהר�
ביאה למה מ: נשאלת השאלה. )י"רש' ועי. יד, שמות ו(' וכו" בית ֲאבָֹת�

לכאורה המקו� המתאי� לכ' הוא ? התורה עני� זה כא� בפרשת וארא
ויל' איש ", כשהתורה מתחילה לספר על משה רבנו, בפרשת שמות

ש� היה המקו� המתאי� לספר לנו מי הוא אותו , )א, ש� ב(" מבית לוי
ש� , אחרי שנפרדי� ממשה רבנו, או בסו( התורה. איש מבית לוי

באמצע פעילותו , אבל כא� בפרשתנו. חוס שלוהמקו� לומר לנו את הי
  ?מה מקו� יש לפרט לפתע את יחוס� של משה ואהר�, של משה

הוא , כשיש לאד� הצלחות, בנוהג שבעול�: אולי מותר לומר כ'
" כי אני מוכשר, כי אני נבו�, הצלחתי כי אני חכ�: "תולה אות� בעצמו

ולה אות� בעצמו הוא אינו ת, לעומת זאת כשיש לאד� כשלונות. 'וכו
היתה לי ילדות : "אלא תולה אות� בגורמי� חיצוניי�, ובחסרונותיו

 ממילא ההורי� שלי היתה לי אמא גנבת , היה לי אבא שכור, קשה
כל זמ� . אצל משה רבינו זה להפ': אומרת התורה". לא אני. אשמי�

יש לו כשלו� .  לא מזכירי� את אביו ואת אמושיש לו כשלונות 
כ הוא בא "אח.  הוא הורג את המצרי ונאל+ לברוח ממצרי�ראשו� 

אל פרעה ובמקו� להקל את השעבוד מעל ישראל הוא גור� לכ' 
הוא מדבר אל בני . )שמות ה(שפרעה מכביד עליה� את עולו עוד יותר 

עד כא� כביכול אי� . )ט, ש� ו(ישראל וה� אינ� רוצי� לשמוע אליו 
.  ההצלחות של משה רבינואבל מכא� מתחילי�. למשה אב וֵא�

יוציא את בני ישראל , מעכשיו הוא יכה את פרעה בעשר מכות
יוריד תורה מ� , יוציא לה� מי� מ� הסלע ולח� מ� השמי�, ממצרי�

וא� כ' התורה רואה לנכו� , השמי� ויביא אות� עד שערי אר+ ישראל
אלא נובעות ג� , להדגיש שההצלחות אינ� תלויות רק במשה רבנו

, אמנ� ברור שהדברי� נעשי� בכח גדלותו של משה.  אבותיומזכות
, קהת, עמר�, אבל גדלותו של משה יונקת ונשענת ג� על זכות אבות

לא , מי ית� טהור מטמא: "ל אמרו אמנ�"חז. לוי והאבות הקדושי�
את , הוציא טהור מטמא) ה"הקב(שיחידו של עול� , )ד, איוב יד(" אחד

אבל ג� ש� אי� הכוונה שתרח היה , )א, יטר "במדב(אברה� אבינו מתרח 
אלא היתה בכל זאת נקודה טובה , טמא מוחלט בלי שו� נקודה חיובית

אולי בגלל נקודה חיובית . ולכ� יצא ממנו אברה� אבינו, כלשהי בתרח
  .)יח' תנחומא שמות סו( סי(זו זוכה בסו( ג� תרח עצמו לעשות תשובה 

.  מתרח אלא מאברה� אינו מתחילשלנוהיחוס , על כל פני�
י "למשל את א, אמנ� ישנ� דברי� שאנו יורשי� עוד מלפני אברה�

י כשחילק נח את האר+ "אנו יורשי� ִמֵ-� ב� נח שבחלקו נפלה א
, הרי שאר+ ישראל היא ירושה לנו כבר ִמֵ-�, )ו, י בראשית יב"רש(לבניו 

נה לזרעו העביר ממנו את הכהונה ונת' ֵ.� היה כה� וה, וכ� הכהונה
הרי שהכהונה היא במידה מסוימת מכוחו של , )ב, נדרי� לב(של אברה� 

אבל בעיקר היחוס , שהרי ג� אברה� עצמו מזרעו של ש� היה, ש�
  .שלנו הרי מתחיל מהאבות הקדושי�

מדוע קבעה התורה שאד� יירש את ? מה הוא העניי� של ירושה
למה יָ/רע ש�  ":בנות צלפחד באות אל משה רבינו ואומרות? אבותיו

0ָה בתו' ֲאֵחי אבינו, אבינו מתו' משפחתו כי אי� לו ב� " 3ְָנה לנו ֲאח1

כוונת� העיקרית של בנות צלפחד איננה לזכות בממו� . )ד, במדבר כז(
שתתייב� , שהרי הציעו למשה ג� אפשרות אחרת, והראיה. אביה�

,  קיטב"ב(אמ� ותלד ב� והוא יירש את כל רכושו של צלפחד אביה� 

אלא כונת� היתה , הרי שלא קבלת ממו� אביה� היתה עיקר מטרת�. )ב
ה� מבינות שא� תירשנה את אביה� יהיה בזה . לתק� את נשמת אביה�

כיו� שבזה תקבלנה כח מהנפטר ותהיינה חלק , תיקו� לנשמתו
. והרי זה כאילו הנפטר עצמו ממשי' לחיות ולפעול בעול�, מנשמתו

היות .  הב� היה ממשי' את דרכו של הנפטר,אילו היה לצלפחד ב�
או שתתיב� אמנו או , ה� מבקשות ממשה רבינו, ולצלפחד אי� ב�

, אילו לא היו לצלפחד בנות. של הנפטר' שאנו נמשי' את עבודת ה
אבל כשיש בנות הרי ה� יכולות . האחי� היו יורשי� את צלפחד

ק מכוחו מפני שג� בבנות יש חל, של הנפטר' להמשי' את עבודת ה
זהו הרי העניי� בכ' שב� אומר קדיש או לומד משניות . של צלפחד

זהו . מפני שחלק מההורי� נמצא בו, לעילוי נשמת אביו או אמו
שבמידה מסוימת נמצאות בב� נשמותיה� של , העניי� של יחוס

אברה� היה ב� צדיק , אמנ� לא תמיד הב� הוא כמו ההורי�. הוריו
אבל בדר' כלל , יה ב� רשע להורי� צדיקי�וֵע4ָו ה, להורי� רשעי�

  .יש בב� משהו מכח ההורי�
לעול� יעסוק אד� בתורה ובמצוות אפילו שלא : ל אמרו"חז
שבשכר ארבעי� ושני� , שמתו' שלא לשמה בא לשמה, לשמה

כדי שבלע� יצליח (קרבנות שהקריב בלק מל' מואב שלא לשמה 
ואביה שיצא ממנה זכה ויצאה ממנו רות המ, )ו"לקלל את ישראל ח

: שנאמר, שלמה שהיה מקריב אל( עולות על המזבח ביו� אחד
הרי בלק עצמו : וקשה. )א, סוטה מז( "אל( עולות יעלה שלמה" 

 לא ל ראיה לכ' שמתו' שלא לשמה בא לשמה "ממנו מביאי� חז
בלי לבוא , בלק מת ברשעו"! לשמה"הגיע בסופו של דבר ל

שמתו' שלא "ל "אצלו דברי חזכיצד אפוא התקיימו ". לשמה"ל
שבלק עצמו אמנ� לא הגיע , התשובה היא? "לשמה בא לשמה

היינו אותו , "לשמה" ממנו כ� הגיע לבסו( לחלקאבל , "לשמה"ל
אמנ� ֵ/ר שנתגייר . חלק שעבר אל שלמה המל' דר' רות המואביה

, א' בכל זאת יש עדיי� בשלמה משהו שירש מבלק, כקט� שנולד דמי
ובזה , רות מתגיירת היא מעבירה משהו מבלק ג� אל שלמהולכ� 6ְש

שמתו' שלא "ל "ומתקיימי� דברי חז, בא על תיקונו חלק מבלק
ג� על עגלו� מל' מואב אמרו . באותו אד� עצמו" לשמה בא לשמה

כשבא אליו ('  שבשכר שק� מעל כסאו לכבוד ה)ב, רות רבה ט(ל "חז
זכה שיצא ממנו , ")'דבר אלקי� לי אלי"אהוד ב� גרא ואמר לו 

). כי רות היא בת עגלו�" ('ו7ֵשב שלמה על כסא ה"שלמה שכתוב בו 
וישב "זוכה עגלו� להיות חלק מ, "ויק� מעל הכסא"בשכר , כלומר

, יושב א� כ� לא רק שלמה המל'' על כסא ה". 'שלמה על כסא ה
ג� הוא זוכה להיות שות( ! של עגלו� מל' מואב" חתיכה"אלא ג� 
  .'על כסא הבישיבה 
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  ? בזכות מה
" זכות אבות"

שירח� עלינו ויושיענו בזכות , ה"אנו מתפללי� הרבה פעמי� לקב
א� אברה� ? מהו הפשט בזה. אברה� יצחק ויעקב, אבותינו הקדושי�

הרי הסברא ? למה מגיע לנו שכר עבור זה, יצחק ויעקב היו צדיקי�
 להשפט על א� יביאו אד� לפני שופט! נותנת לכאורה בדיוק להפ'

יאמר ? מה יש ל' לומר להגנת': והשופט ישאל אותו, גניבה שביצע
: הוא יאמר? מה יאמר על זה השופט". אבי היה אד� ישר: "הגנב

בשלמא א� ! א� כ� יש להחמיר עמ' עוד יותר! ?אבי' היה אד� ישר"
שכ� לא ראית מימי' דר' , היה מקו� להתחשב ב', אבי' היה גנב

,  היה אד� ישר וחינ' ג� אות' להיות איש ישראבל א� אבי'. אחרת
, ו"צדקת אבותינו צריכה א� כ� לקטרג עלינו ח... ?"למה נהיית גנב

  ?מדוע אפוא אנו מזכירי� אותה בתפלה! ולא לעמוד לנו לטובה
, שכוונת הדברי� היא, ל"א דסלר זצ"צ רא"ר הגה"הסביר בזה מו

ג� א� . ות יש משהו מהזכות של האבלנושאנו מזכירי� שג� 
אבל משהו , רחוקי� אנו מאד מלהיות דומי� לאברה� יצחק ויעקב

משהו ממסירות הנפש על קידוש הש� של , מאהבת החסד של אברה�
זו הכוונה . יצחק אבינו ומשהו מאהבת התורה של יעקב יש ג� בנו

הסביר הרב , "ְזכות אבות" לא .שאנו מזכירי� בתפלה" זכות אבות"ב
משהו מַז6:ת הנפש של האבות , "6:ת אבותַז"אלא , ל"דסלר זצ

לרח� ' ובזכות זה אנו מבקשי� ממנו ית, הקדושי� עבר אלינו בירושה
814' א עמ"מכתב מאליהו ח' עי(עלינו (.  

מתהל' : "ל על הפסוק"י� זצ'ר חיי� מוולוז"הסביר ג� הגכ' 
<= צדיק אשרי בניו אחריו צדיק כי כמה מידות שה: ")ז, משלי כ(" ְ?ת1

ובקצת יגיעה , לבניו אחריו המה כטבע מוטבע, טרח ויגע להשיג�
שרבי� מעמי האר+ מהיהודי� מוסרי� , כמו שנראה בחוש, יגיעו לזה

שמסר , והוא מוטבע בנו מאבינו אברה�, את עצמ� על קידוש הש�
שנתנסה בה� [וכ� כל העשרה נסיונות . נפשו לאור כשדי� על אמונתו

שנוכל ג� אנו לעמוד [ֵהִ.יר הדר' לפנינו היו ְל, ]אברה� אבינו
א� יהודי עולה . )ג"ה מ"ס אבות פ"עמ' רוח חיי�'(]" בנסיונות דומי�

וא� יהודי . הרי זה מכח אברה� אבינו שעשה כ�, י"במסירות נפש לא
או למסור את בניו על קידוש , מכוי� למסור עצמו על קידוש הש�

ר עצמו לשריפה על קידוש שמס, הרי ג� זה מכח אברה� אבינו, הש�
יש . ואת בנו לשחיטה בהר המוריה, הש� בכבש� האש באור כשדי�

  .כל אחד כפי מדרגתו, לנו אפוא משהו מהכח של האבות הקדושי�
שהיה מבקש לפעמי� מאנשי� שוני� , ל"מסופר על החפ+ חיי� זצ

לא תמיד הסכימו לסייע לו . לסייע לו בפעולות בענייני� שבקדושה
א� לא (ל אומר אז למסרב "היה החפ+ חיי� זצ). ב"ירחה וכיובגלל ט(

אני א:כל לעבוד בו ואתה לא , א� יבנה היו� בית המקדש): "היה כה�
ֲאִבי אבות , "אלי' מי לה"מפני שכשמשה רבינו אמר ? מדוע. תוכל

ואילו אבי אבות אבותי' שהיה , אבוַתי שהיה משבט לוי בא אל משה
, החפ+ חיי� הבי� שא� הוא כשר לכהונה"... ב� שבט אֵחר לא בא אליו

, כנראה אלעזר ואיתמר(הרי זה מפני שיש בו משהו מהכח של בני לוי 
הכח של אות� בני לוי שבאו אל ). ל היה כה�"שהרי החפ+ חיי� זצ

  .עבר אל צאצאי צאצאיה� לדורות עול�, משה רבינו בחטא העגל
ת נשיא והיתה  שכשהיה צרי' למנו)ב, ברכות כז(ל אומרי� "חז

החליטו , אלעזר ב� עזריה' עקיבא או את ר' אפשרות למנות את ר
עקיבא היה ' מפני שר, עקיבא' אלעזר ב� עזריה ולא את ר' למנות את ר

עקיבא ' בכה ר. אלעזר ב� עזריה היתה לו זכות אבות' ור, ב� גרי�
אלעזר ב� עזריה איננו גדול ' ר! אשרי אד� שזכו לו אבותיו: ואמר
ועזרא הסופר מצאצאי , אבל הוא מצאצאי עזרא הסופר, רה ממניבתו

ואני סבא שלי היה גוי ולכ� אי� לי את הכח הזה של , אהר� הכה�
  .זכות אבות

אלא , לא דיי� שה� זוכי�, אשריה� לצדיקי�: "הגמרא אומרת
שכמה בני� היו לו ,  שמזכי� לבניה� ולבני בניה� עד סו( כל הדורות

אלא שעמד לה� זכות , ר( כנדב ואביהואלאהר� שראויי� ליש
הרבה בני� היו לו לכנע� שראויי� "ומצד שני . )א, יומא פז(" אביה�

" אלא שחובת אביה� גרמה לה�, ליסמ' כטבי עבדו של רב� גמליאל
כ' בני כנע� יורשי� ,  כמו שכהני� יורשי� את הזכות של אהר�.)ש�(

 ועל כ� טבי לא ,"עבד עבדי� יהיה לאחיו", את החובה של כנע�
הוא שוכב תחת המיטה בסוכה כדי לשמוע את תורתו של , נהיה חכ�

מפני , אבל להיות מהסמוכי� הוא לא זוכה, )ב, סוכה כ(רב� גמליאל 
  . שהוא מצאצאי כנע�

  חשיבות המידות הטובות לעני� חיי הנישואי�
, לעול� ידבק אד� בטובי�: הגמרא אומרת לגבי הפרשה שלנו

נכדו של [א בת יתרו יצא ממנו יהונת� ב� גרשו� שהרי משה שנש
למרות שיתרו עצמו , )לאל, שופטי� יח(שעובד עבודה זרה היה , ]משה

ואילו , התגייר וג� ציפורה בתו אשת משה היתה צדיקה גדולה
אלא שהיתה ג� , אלעזר ב� אהר� שנשא ג� הוא אשה מבנות יתרו

עוד לומדת . )ב, ב קט"ב(זכה ויצא ממנו פנחס , מצאצאי יוס( הצדיק
, שהנושא אשה צרי' לבדוק באֶחיה, )א, ש� קי(הגמרא מפרשתנו 

 לו אחות נחשו�ויקח אהר� את אלישבע בת עמינדב : "שנאמר
מפני שקוד� ? "אחות נחשו�"לש� מה צרי' לכתוב ". לאשה

ומצא שאחיה הוא נחשו� ב� עמינדב , ֶ.4ָCְאה בדק אהר� מיהו אחיה
שאלתי את מר� , כשעמדתי בשידוכי�. שבט יהודהנשיא , שקפ+ לי�

הא� צרי' בעיקר להקפיד , ל על מה צרי' בעיקר להקפיד"ז זצ"הגרי
: ל"ז זצ"אמר לי הגרי. או לבדוק באחיה, לשאת בת תלמיד חכ�

א� היא עצמה יראת . בעיקר צרי' לבדוק מה היא האשה עצמה
תדל לשאת אמנ� צרי' להש. זהו העיקר, שמי� ובעלת מידות טובות

שכ� תלמיד חכ� מעביר לבתו מידות טובות ואהבת , בת תלמיד חכ�
על האד� עצמו מוטל ג� כ� להשתדל , אבל בכ' לא די, התורה

  .להיות בעצמו טוב
מדוע , )ב"א ש"ח" שערי קדושה"ב(ל "חיי� ויטאל ז' ידועה שאלת ר

לחלק קט� מ� המידות יש אמנ� . אי� בתורה ציווי מפורש על המידות
, )יז, ויקרא יט(" לא תשנא את אחי' בלבב': "למשל, וויי� בתורהצ
אבל על רוב המידות שאנו . ועוד, )יח, ש�(" ואהבת לרע' כמו'"

אי� ציוויי� , ל או מ� השכל"יודעי� שה� מידות טובות מדברי חז
ה� "מפני שהמידות , חיי� ויטאל' אומר ר? מדוע זה. מפורשי�

, ה� הקדמה ובסיס לתורה, "ותג המצו"הכנות עיקריות אל תרי
ובשביל לקבל את התורה על האד� להיות בעל מידות טובות עוד 

  .כ אי� מקו� לצוות עליה� בתורה"וא, קוד� לכ�
אבל מצד שני התורה צריכה , כ לתורה"מידות טובות קודמות א
. שתהיינה עוד יותר טובות ממה שהיו, לתק� עוד יותר את המידות

אחרי . לזכות לתק� את נשמת האד�, תורהזהו עיקר תכלית של ה
אבל , ירצה להנות ש� מזיו השכינה, עד� מאה ועשרי� אד� ישב בג�

ב "א� אד� יגיע לעוה. ע� מידות רעות קשה להנות ש� מזיו השכינה
התורה צריכה לשפר את . הוא לא יקבל ש� הרבה, בלי מידות טובות

  .המידות
ואול� , כפי שדיברנו, את המידות שאד� רכש הוא מוריש לבניו

אי� הכרח שה� , ג� א� אד� משתמש באות� המידות לדבר טוב
לאה אמנו יוצאת מביתה . ימשיכו לשמש לדבר טוב אצל זרעו
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בראשית (" ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא "לקראת יעקב אבינו 

שבט של חכמי ,  ובזכות זה היא זוכה להעמיד את שבט יששכר )טז, ל
לדעת מה , יודעי בינה ָלִע3ִי�", יותר מכל שאר השבטי�תורה גדולי� 
" יצאנות"מידת ה. )טו, י בראשית מט"רש' ועי. לב, א יב"דהי(" יעשה ישראל

 דינה ותצא: "של לאה עוברת בתורשה אל דינה) יציאה מ� הבית(=
ואול� לעומת , )א, בראשית לד("  לראות בבנות האר+בת לאה

מ� היצאנות של דינה קורה , יששכרהיצאנות של לאה שיוצא ממנה 
, למרות שג� דינה יצאה לש� שמי�. מה שקורה ע� שכ� וחמור

התוצאה , לעסוק בגיור נשי� כמו שרה אמנו, "לראות בבנות האר+"
כי למרות שדינה ירשה מאמה את מידת . אצל דינה לא היתה טובה

שבאותה " לש� שמי�"א' לא ירשה את אותה דרגה של , היצאנות
  .ותיצאנ

  הקושי לשנות מידות רעות
ר ישראל מסלנט "אומרי� בש� הג. מידות רעות קשה מאד לשנות

על . ס מאשר להחליש מידה אחת"שיותר קל ללמוד את כל הש, ל"זצ
הקושי בשינוי מידות רעות נית� ללמוד מהבדל היחס של תורה אל 

ה לגבי עמלק ְמַצָ:ה אותנו התור. לעומת היחס אל עמו� ומואב, עמלק
? מה יהיה הדי� א� עמלקי התגייר. ללחו� בו ולמחות את זכרו

מה יהיה דינו של גר . � הרי סובר שאפשר לקבל גרי� מעמלק"הרמב
שאמנ� עמלק הוא ,  התשובה היא? הא� מותר להתחת� איתו, כזה

וממילא מצד זה , )א, ש�(וֵע4ָו הוא ֱאד=� , )יב, בראשית לו(נכדו של ֵע4ָו 
דור שלישי ָיבֹא לה� "שרק , עמלקי הוא כדי� גר אדומידינו של גר 

אבל חו+ מזה אי� לכאורה איסור להתחת� ע� , )ט, דברי� כג(" 'בקהל ה
  .וא� כ� בדור שלישי יהיה מותר לגר עמלקי לבוא בקהל, גר עמלקי

לא נצטוונו להלח� בה� ולמחות� כמו , לעומת זה עמו� ומואב
, א� עמוני או מואבי מתגיירי�, ניואול� מצד ש, שנצטונו לגבי עמלק

מה הסיבה . )ד, ש�(" עד עול�' ג� דור עשירי לא ָיבֹא לה� בקהל ה"
מצד אחד התורה מחמירה בעמלק יותר מאשר בעמו� ? להפכיות הזו

מה שלא ִצְ:ָתה עלינו לגבי , ְמַצָ:ה עלינו להלח� בו ולמחותו, ומואב
 מה שלא החמירה ומצד שני מחמירה בעמו� ומואב, עמו� ומואב

בעוד שעמלק , שעמו� ומואב אסורי� לבוא בקהל עד עול�, בעמלק
א� עמלק חמור מעמו� ,  ממה נפש'.מותר לבוא בקהל בדור שלישי

ג� דור עשירי לא ָיבֹא "למה לא נאמרה בו ג� החומרה של , ומואב
מדוע לא ציותה התורה , וא� עמו� ומואב חמורי� מעמלק, "לה�

  ?למחות ג� אות�
שאצל עמלק הפג� הוא אמנ� חמור , התירו+ שאמרו בזה הוא

 נית� אבל מאיד' גיסא , יותר מאשר הפג� של עמו� ומואב, מאד
אצל� הפג� פח:ת בחומרתו , מה שאי� כ� עמו� ומואב. לתקנו בקלות
הפג� של עמלק .  קשה מאד לתיקו�אבל מאיד' גיסא , מזה של עמלק
אחרי קריעת י� ! 'להלח� נגד ה עמלק חושב שאפשר הוא בהשקפה 

ופלשת אדו� ומואב ויושבי כנע� , כל העמי� שמעו וירגזו�", סו(
כמתגבר על ועמלק בא ממרחק , וֵמהדר גאונו' נמוגו מפני פחד ה

הוא אינו מתפעל מהנס הנפלא של קריעת . )בשלח' � סו( פר"רמב(" הש�
וא בא לכ� ה! 'מחליט להתגבר ולהלח� נגד ה, אלא להפ', י� סו(

  .)ח, שמות יז(להלח� בישראל ברפידי� 
פג� זה של עמלק הוא פג� חמור ביותר ביסודות האמונה ביחוד 

. להלח� בעמלק ולמחות אותו מתחת השמי�ולכ� התורה מצוה ', ה
אפשר , ומקבל את ההשקפה הנכונהברגע שהוא מתגייר , מאיד' גיסא
לעומת . א בקהלולכ� דור שלישי של עמלק מותר כבר לבו, לקבל אותו

. לא בהשקפות, אצל עמו� ומואב עיקר הקלקול הוא במידות, זאת

היו ", צאצאי לוט,  עמו� ומואב.חסרה אצל� מידת הכרת הטוב
 וִאמ� מ� החרב ]לוט[ אביה� ]את[שהציל , גמולי חסד מאברה�

מתו' ' ובזכותו ְ.ָלָח� ה, )טז,  בראשית ידבמלחמת המלכי� (והשבי 
והיו חייבי� לעשות טובה ִע� , )כט,  ש� יטת סדו� בהפיכ(ההֵפכה 
ַעל Gְַבר אשר לא "  )ה, � דברי� כג"רמב(" וה� עשו עמה� רעה, ישראל

ואשר שכר עלי' , ִקGְמ: אתכ� בלח� ובמי� בדר' בצאתכ� ממצרי�
הרי שאצל עמו� ומואב . )דברי� ש�(" לקלל'... את בלע� ב� בעור

אמנ� ג� ההשקפות . מאשר ההשקפותהמידות ה� שמקולקלות יותר 
אבל בזה לא היו , שהרי עובדי עבודה זרה היו, שלה� היו פסולות

, שג� ה� היו עובדי עבודה זרה, עמו� ומואב שוני� משאר העמי�
". 'ג� דור לא ָיבֹא לה� בקהל ה"וא( על פי כ� לא נצטֵונו לגביה� 

וא הסיבה א� כ� להרחקה המוחלטת שהרחיקה אות� התורה מלב
שאי� לה� אפילו מעט מ� , היא הקלקול הנורא שלה� במידות, בקהל

ג� לא למי שה� מחוייבי� בהכרת טובה , המעט של אהבת חסד
  .עצומה כלפיו

� מלמד אותנו אי' אפשר בכל זאת לתק� את "אלא שהרמב
ַירבה , מי שהוא קמצ� גדול. לעשות פעולות הפכיות: המידות

. וכ� הלאה, יגביר את מידת הרחמי�, מי שהוא אכזרי. בעשיית צדקה
כ לדר' האמצעית או קרוב "י פעולות הפכיות אפשר להגיע אח"ע

א הלכות "דעות פ' הלכ(� הדר' הטובה "שהיא לדעת הרמב, לאמצעית

� שעל האד� להתרחק "חו+ משתי מידות שבה� סובר הרמב. )'ו'ג
  .מידת הכעס ומידת הגאווה; מה� עד הקצה האחרו�

כל שידו' שהציעו . חור שָחְסרה לו מידת הענווהמספרי� על ב
ראה אביו שבנו נגוע . דחה בטענה שאי� השידו' לפי כבודו, לו

. שילמד קצת ענווה, ושלח אותו לישיבה של בעלי מוסר, בגאוה
ושוב מציעי� לו את השידוכי� , כעבור שנה חזר הבחור לעיירתו

עוד לא הייתי בשנה שעברה כש. אינני מבי�: אמר הבחור. הקודמי�
!... השנה שנעשיתי ג� עניו ודאי שלא ארצה, עניו לא רציתי אות�

, אפשר ללמוד בישיבה של בעלי מוסר. כי קשה לשנות מידות רעות
  .צרי' לעבוד על תיקו� המידות. אבל לא תמיד משתני� כל כ' מהר

   יסוד לחיי נישואי� מאושרי�
מידת הנתינה 
ידבק ("כנה לחיי הנישואי� כשאנו מדברי� בפרשת השבוע על ה

מה� המידות החשובות לעני� , )ל"כנ, "יבדוק באחיה"ו, "בטובי�
,  יש להבי� שמצד אחד כבוד הוא הבל הבלי�דבר ראשו� ? זה

אבל מצד שני יש לדעת שכבוד הוא , ממילא לא לדרוש כבוד לעצמו
צרי' לתת כבוד . דבר חשוב מאד כאשר מדובר בכבודו של הזולת

ל "חז. י� א� הוא תלמיד חכ� ובי� א� אינו תלמיד חכ�ב, לזולת
 ולא אמרו )א"ד מ"אבות פ(" המכבד את הבריות, איזהו מכובד: "אמרו

לתת . לדעת לתת כבוד לאחרי�". איזהו מכובד המכבד את עצמו"
  . זהו ברומו של עול�לתת לזולת . כבוד לעצמי זהו הבל הבלי�

לרצות להטיב זה . אי�זהו יסוד גדול בחיי הנישו, אהבת חסד
ל היה נוהג לומר לזוגות בעת "א דסלר זצ"צ הרא"ר הגה"מו. לזה

שתמיד תשאפו להשביע נחת זה , יקרי�, הזהרו: "שמחת כלולות�
ִהCֵה כבר , אשר ברגע שתתחילו לדרוש דרישות זה מזה, ודעו. לזה

כשכל אחד רוצה . )39' א עמ"מכתב מאליהו ח(" אשרכ� מכ� והלאה
היסוד . זו התחלת החורב� של חיי נישואי�, שני כמה שיותרלקבל מה

הרי כשאד� . שכל אחד ירצה לתת לשני, לחיי נישואי� מאושרי�
הוא אינו צרי' מאומה , ה רק נות�"הקב. ה"נות� הוא ִמGַמה לקב

ונות� לנו בלי גבול בכל יו� ובכל עת ובכל , הוא רק נות� לנו, מאיתנו
, הוא מוגבל בכמה שיכול לתת. ות כ'בשר וד� לא יכול להי. שעה
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מרגע שתינוק נולד הוא מוכרח לקחת מהעול� . והוא ג� מוכרח לקחת

? ה שהוא רק נות�"כ יהיה דומה לקב"אי' א, בגדי� ודירה, מזו�, אוויר
, איש חסד שגומל חסדי�. י שהלקיחה שלו תהיה לצור' נתינה" ע

  .היא צור' נתינהממילא ג� לקיחה שלו , משעבד את הלקיחה לנתינה
 לשני חנווני� שמוכרי� משל. ל אמר משל"הרב שלו� שוודרו� זצ
, כל מטרתו לתת לכל יהודי כל טוב, האחד. סחורה זהה באותו מחיר

שהרי ג� ביו� חול יהודי , חלות ובשר ודגי� לכבוד שבת וג� לחול
אלא שא� רק יחלק בלא כס( ובלא מחיר יי� וחלב , צרי' לאכול משהו

שכ� לא , לא יוכל להמשי' לאור' זמ� בנתינתו, יני מוצרי�ושאר מ
וג� לא יהיה לו ממה להתקיי� כדי , יהיה לו ממה לחדש את המלאי

ממילא מוכרח חנווני זה לעסוק ג� , שיוכל לשרת את הלקוחות
כל מטרתו , הסוחר השני, לעומתו. ולקחת כס( מ� הקוני�, "לקיחה"ב

כא� : "� רק יתלה על חנותו שלטואול� א. היא לקחת כס( מ� הבריות
תור גדול ודאי לא . ספק גדול א� יהיה מי שיכנס אליו, "מקבלי� כס(

מוכרי� בשר ודגי� כא� "ממילא הוא מוכרח לתלות שלט . יהיה ש�
כדי שיאותו להעניק לו , מוכרח ג� לספק סחורה לאנשי�ו, "ועופות
  .מכספ�

 סחורה ולוקחי� נותני�, כ באותו אופ�"שני החנווני� פועלי� א
אצל האחד ג� . ובכל זאת רב ועצו� ההבדל ביניה�, עבורה כס(

שיוכל להמשי' " היכי תמצי"כי אינה אלא , הלקיחה אינה אלא נתינה
כי נתינתו אינה אלא , ואצל השני ג� הנתינה אינה אלא לקיחה, ולתת

" לשמה"אצל הראשו� ה. כדי לקחת מאנשי� את כספ�" היכי תמצי"
אצל האחד , ועל כ�. הוא הלקיחה" לשמה"ואצל השני ה, ההוא הנתינ

שג� הוא , ה"שהרי הוא מתדמה לקב, ה"מביא המסחר לדבקות בקב
אינו מביא , אותו מסחר עצמו, ואילו אצל חברו, רק נות� ולא לוקח

הפ' ממידותיו של , שהרי כל כולו לקיחה, ה"אלא לריחוק מ� הקב
.  מה עיקר אצלו ומה טפל,הכל תלוי א� כ� בכוונת האד�. ה"הקב

. יש יסוד לחיי הנישואי�, כשאד� משתדל להיות נות�, ובחיי הנישואי�
הדבר עלול לאמלל , כשאד� רק משתדל לקחת מה שיותר מהצד השני

  .מאד את חיי הנישואי�
. אבל לעניות דעתי יש עוד נקודה שהיא יסוד גדול לחיי נישואי�

, משלי יח("  ירדו חדרי בט�דברי נרג� כמתלהמי� וה�: "כתוב במשלי

אצל חטא , מוצאי� פועל זה פע� אחת בלבד בתורה? מהו נרג�. )ח
כשהמרגלי� חוזרי� ומספרי� מה שמספרי� על אר+ . המרגלי�

אָֹתנ: ' ְ?4ְִנJת ה:  באהליכ� ותאמרוַוֵ�ָרְגנ�: "נאמר, ישראל
, דברי� א(! "לתת אָֹתנ: ביד ָהֱאמִֹרי להשמידנו, הוציאנו מאר+ מצרי�

הכה את ' ה. אי' אמרו שטות כזאת, קשה להבי� על דור דעה. )כז
, ונלח� לנו בעמלק, וקרע לנו את הי�, מצרי� עשר מכות גדולות

ונגלה אלינו בהר סיני במרֶאה שלא היה ע� , והוריד לנו את המ�
לתת אָֹתנ: ביד ָהֱאמִֹרי "וכל זה בשביל , בעול� שראה כמותו

היה יכול , היה רוצה חלילה להשמיד אותנו' י א� ההר! ?"להשמידנו
קשה . להשאיר אותנו במצַרִי� והמצִרי� היו משמידי� אותנו בשמחה

על הרבה פחות . להבי� אי' דור דעה חושב מחשבה כל כ' טפשית
 ראיית  בודד אחדעל נס , מהנסי� שראו ישראל במצרי� ובמדבר

אשת מנוח לבעלה  אומרת עולה בלהב המזבח השמימה ' מלא' ה
לא לקח , להמיתנו' ל: ָחֵפ+ ה): "שחשש שימותו בגלל מה שראו(

" וכעת לא השמיענו כזאת, מידנו עָֹלה ומנחה ולא הראנו את כל אלה
והראה , מיד� קרב�' שא� זה עתה לקח ה, היא מבינה. )כג, שופטי� יג(

אלא כדי לרוממ� , הרי לא עשה זאת כדי להמית�, לה� נס גדול כזה
). שמשו�( הולדת נזיר אלקי� וגידולו לקראת היעוד שייעד לה� 

 )ה, שמות כד(במעמד הר סיני , עולה ומנחה' ג� מישראל לקח ה, והנה

והראה אות� הרבה יותר ממה , )קרב� פסח במצרי�(וג� קוד� לכ� 
עשרת , וג� השמיע לה� הרבה יותר, שהראה למנוח ולאשתו

כ ג� ה� היו צריכי� "וא, יניהדברות ומצוות נוספות שקבלו בס
לא הראנו , להמיתנו' לו חפ+ ה"ש, להבי� מה שהבינה אשת מנוח

: תחת זאת ה� אומרי�". את כל אלה וכעת לא השמיענו כזאת
מדוע ה� אינ� מביני� מה ". אָֹתנ: הוציאנו מאר+ מצרי�' בשנאת ה"

בעלי , דור של ענקי�, אי' בדור דעה שכזה? שהבינה אשת מנוח
א( אחד לא שואל את עצמו , ע� נשיאי� וסנהדרי�, ת גבוהותהשגו

התשובה היא ? את השאלות שאשת מנוח שואלת את בעלה 
ובמקו� להכיר בטובה , הוא זה שעושי� לו טובות" נרג�"ה! נרגנות

כ' טוב  כל: "'במקו� לומר לה! הוא רואה בה רעה, שעושי� לו
: ה� אומרי�, "טי�הוצאת אותנו ממצרי� ועשית בה� שפ, עשית לנו

  ".אָֹתנ: הוציאנו מאר+ מצרי�' ְ?4ְִנJת ה"
היא הדבר המשחית , כשהיא מופיעה בחיי הנישואי�, תכונה זו

אשה טרחה במש' שעות : למשל. ביותר את שלוות חיי נישואי�
במקו� להכיר , והבעל שבא הביתה, להכי� ארוחת צהרי� לבעלה

שוב עשית , אוי: "אומר"! ליאיזה אוכל נפלא עשית : "טובה ולומר
, הרי כוונת אשת' היתה לטובה! זוהי הנרגנות!... ?"תפוחי אדמה

? מה בכ', כ' תפוחי אדמה ג� א� אינ' אוהב כל? ולמה תדבר כ'
אלא א� כ� נתקעו לו (א( אחד עוד לא מת מאכילת תפוחי אדמה 

חכה , כ' אל תאכל אות� חמי� כל, וא� ה� חמי� מדי...). בגרו�
? מה אשמה בזה האשה, ג� א� האוכל קצת נשר(. עד שיתקררורגע 

. היא דיברה ודיברה ובינתי� האוכל נשר(, מישהו התקשר בטלפו�
מספרי� על אשה ... [שתארי' בשיחה, הרי כ' הוא טבע האשה

אבל , היא מלחה את הבשר וג� הדיחה אותו: שבאה לרב ע� ְ.אלה
שאל אותה .  להדחהאינה זוכרת א� עבר מספיק זמ� בי� המליחה

אמר לה . דיברתי ע� השכנה: אמרה לו? מה עשית בינתי�: הרב
ג� , א� האשה השתדלה...]. א� כ' כנראה שעבר מספיק זמ�: הרב

צרי' להכיר טובה על , א� לא יצא האוכל בדיוק כמו שאתה אוהב
הבעל מביא לאשתו פרחי� לכבוד , וכמוב� ג� להפ'. ההשתדלות

, "תודה רבה שזכרת להביא לי פרחי�: "א� במקו� שתאמר, שבת
, זוהי נרגנות"! שוב הצבע הצהוב שאינני אוהבת: "היא אומרת

צרי' , אפילו א� יש על מה להתלונ�. ההורסת את חיי הנישואי�
  .לחפש את הנקודה הטובה ולא את הרעה

ל היה רגיל לומר לאשתו בכל "ר חיי� זאב פינקל זצ"חותני הג
והיה מפרש שזו "! לנט כזה עוד לא היהו'צ: "שבת לאחר הסעודה

ע� , היה רק יותר מלוח או פחות מלוח, כי בדיוק כזה לא היה, אמת
על כל פני� רצה לשבח את אשתו ... יותר שומ� או פחות שומ�

להכיר טובה "! ולנט כזה עוד לא היה'צ: "לכ� אמר תמיד, ולשמחה
א� , י�ולא רק על הכנת המאכלי� אלא ג� על דברי� אחר, ולשבח

א� הילד "! הכל בזכות החינו' הנפלא שָלְ' "הילד מתנהג יפה 
: ולא, " לא חינכתי אותו מספיקאניכנראה  "אינו מתנהג יפה 

זהו , א� מסלקי� את מידת הנרגנות מ� הבית"! הילד שָלְ' משתולל"
  .יסוד גדול לחיי נישואי� טובי� ומאושרי�


