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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א

  תשע"דחיי שרה  לפרשת

  אהבת חסד
  

  כשנטל כסף מאברהם?החתי מה הפסיד עפרון 
ַוִּיְׁשֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת  ,ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרָהם ֶאל ֶעְפרֹון"

מה פירוש  .(בראשית כג, טז) "תַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבָאְזֵני ְבֵני חֵ 
ע" ַמ ְׁש ִּי ל ,ֶאל ֶעְפרֹון ַאְבָרָהם וַ ֹק ְׁש ִּי כלל ..."? הרי עפרון וַ

ֶאֶרץ ַאְרַּבע ֵמֹאת ֶׁשֶקל "הוא ויתר על הכסף! כסף! רצה לא 
אלא  !לכלום ,מה היא חשובה - ֶּכֶסף בין שני אוהבים כמונו 

אברהם שאלא  .(רש"י שם, טו)" ואת מתך קבור ,ח את המכרּנַ הַ 
. אם עפרון עם השכל גם הוא שומע שומע לא רק עם האוזנים,

ֶאֶרץ ַאְרַּבע ֵמֹאת ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֵּביִני ּוֵביְנ ַמה נוקב בסכום מוגדר, "
 אברהם מבין .(רשב"ם שם, טז)", אז "די לחכימא ברמיזא" ִהוא

 "לכן, לקבל עבור השדה. רוצה  עפרוןשזה הסכום ש
ע ַמ ְׁש ִּי ירצון לָ  - ָרָהם ֶאל ֶעְפרֹוןַאבְ  וַ ת י מ  -של עפרון  הא

  ."ַוִּיְׁשֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבָאְזֵני ְבֵני ֵחת"
זה עד "מסכים" לקבל כסף, אז "מתגמש" ווכשעפרון כבר 

ֹעֵבר ' :נטל ממנו שקלים גדולים שהן קנטרין, שנאמרהסוף! "
ויש מקום ששקליהן  ,שקל בכל מקום, שמתקבלים ב'ַלֹּסֵחר

פי  הוא קנטריןערכם של ה. (רש"י שם)" שהן קנטרין ,גדולים
(עי' בכורות נ, מאה (!) ממטבע רגילה של שקל, בזמן התורה 

המקובלת מתכוונים למטבע  ,אומרים מחירכשמצד הדין,  .א)
אז  ,אם עומדים בחברוןבו התבצעה העיסקה, ובאותו מקום ש

, לא של מקום אחר. אבל זהו בעות של חברוןלמטהכונה היא 
עפרון. כשהוא כבר לוקח, הוא לוקח בהידור. "שקלים 

  גדולים, שמתקבלים בכל מקום".
רוצה הוא אבל באמת  ,לאברהם "לתת"עפרון מדבר על 

: "ִנְבָהל ַלהֹון ִאיׁש ַרע ָעִין, ְוא ֵיַדע עפרוןאמרו על חז"ל  .כסף
זה  -. "ִנְבָהל ַלהֹון ִאיׁש ַרע ָעִין לי כח, כב)(משִּכי ֶחֶסר ְיֹבֶאּנּו" 

עפרון, שהכניס עין רעה בממונו של צדיק; ְוא ֵיַדע ִּכי ֶחֶסר 
שבכל הפרשה  ,(ב"ר נח, ט)שִחְּסַרּתו התורה ָוא"ו"  -ְיֹבֶאּנּו 

(בראשית כג, 'עפֹרן'  - נכתב 'עפרון' מלא, ובסופה נכתב חסר 

עוד, ש'רע עין' בגימטריא ארבע מאות, וכן בעל הטורים (שם) ציין [ו. טז)

'עפֹרן' בגימטריא ארבע מאות. שבגלל ארבע מאות שקל כסף שנטל 'רע 

  .עין' זה מאברהם, חסרתו התורה וא"ו ונקרא 'עפֹרן']
וקשה: איזה מין עונש הוא זה לעפרון, שִחְּסרתו התורה 
ָוא"ו? מה אכפת לו מזה? וכי הוא מרגיש בזה בכלל? 

א, שאות נוספת בתורה איננה סתם עוד טיפת דיו התשובה הי
של הסופר. בכל אות בתורה רמוזים ִּתֵּלי ִּתִּלים של הלכות, 
ועולמות רוחניים לאין מספר תלויים בה. וא"כ, כשנחסרה 
אות משמו של עפרון, הפסיד עפרון עולמות שלמים שהיו 

  יכולים להיות תלויים בו, ועתה הם אינם תלויים בו.
אֹות משמו הפסיד עפרון, אלא פרשה שלמה ולא רק 

פרשה שלמה  -הפסיד! אם היה עושה חסד עם אברהם ושרה 
בתורה היתה כתובה לזכותו של עפרון, לספר על צדקותו 

ונדיבות לבו, שזכה לגמול חסד עם אברהם אבינו ושרה 
ני עשיית חסד עם אמנו. אבל עפרון מעדיף כסף על פ

שלמה לזכותו, כתובה  כן במקום פרשהלאברהם ושרה, ו
בתורה פרשה שלמה בגנותו, שאמר הרבה ואפילו מעט לא 

  . "ִאיׁש ַרע ָעִין... ֶחֶסר ְיֹבֶאּנּו".(רש"י שם)עשה 

  ההפך הגמור מעפרון החתי - רבקה 
מיד אחרי הפרשה של עפרון, מופיעה דמות הפוכה 

הגמור קה היא ההפך רברבקה אמנו.  -לגמרי, והיא 
 .בעלת רצון לתתל רצון לקחת, ורבקה ן בעועפר .ןומעפר

לאליעזר לשאוב מים לכל גמליו. מעצמה מציעה רבקה 
מים לעשרה גמלים שהלכו יום שלם בלי לשתות, שאיבת 

 ;גם לאנשים מבוגריםוכלל, זוהי עבודה שאינה קלה כלל 
(עי' כל שכן לרבקה, שהיתה ילדה קטנה בת שלש שנים 

ה במקום נמוך [שהרי . באר המים היתרש"י בראשית כה, כ)
שם (" ַותַָּעלָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה  ַותֵֶּרדהכתוב אומר: "

לרדת רבקה , ובכל שאיבה ושאיבה צריכה היתה ])כד, טז
אל מקום הבאר, ולטפס משם עם כד מלא מים בחזרה אל 

. כך היתה צריכה לעשות "ַותַָּעל. "מקום עמידת הגמלים
  !פעמיםעשרות 

ואבת עוד ועוד, ואילו אנשיו של אליעזר רבקה רצה וש
עומדים מן הצד ולא מציעים שום עזרה. מדוע הם לא 

ודאי קבלו הוראה מאליעזר שלא לעזור  - מציעים עזרה? 
. מה היה , אם בעלת חסד היאלה, כדי שיוכל לבחון אותה

אדם רגיל היה "מתפוצץ"  - עושה אדם רגיל במקרה כזה?
זה שעשרה גברים חסונים  מכעס, אם לא מעייפות: "איך

ובריאים עומדים ומביטים, ואף אחד לא נוקף אצבע לעזור 
לי"? אבל לא זה מה שקרה לרבקה. הילדה הזאת, שבסך 
הכל הלכה להביא למשפחתה כד אחד של מים, רצה אל 

עד שסיימה להשקות את כל עשרת  ,הבאר שוב ושוב
הגמלים של אליעזר כדי ִספוקם, והיא אינה מתרגזת. 
להפך, מסתמא היא מצטערת על כך שרק עשרה גמלים יש 

והבת לעשות חסד עד כלות כאן ולא עשרים, כי היא א
  כוחותיה.

הגה"צ רבי גדליה איזמן שליט"א התבטא  רי ורבימו
ואמר, שצריך להיות "משוגע" על חסד כדי לעשות מה 
שעשתה רבקה. זוהי אכן אהבת חסד הגובלת ב"שגעון". 

בקש מאנשיו של אליעזר לעזור הרי היתה יכולה ל
! אבל שלהםבהשקיית הגמלים, שהיו סוף סוף הגמלים 

היא אינה מבקשת עזרה מאיש. היא בעצמה שואבת מים 
ברר, שרבקה אכן ראויה לכל הגמלים, עד הסוף. בזה מת

ונדירה של מדרגה נשגבה  , שהרי הפגינהלבית אברהם
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היה י שלעשות חסד בשמחה ובחפץ לב גם עם מ -אהבת חסד 
  .להסתדר בכוחות עצמובקלות יכול 

הוא כש .אחיה רוצה כסף .אחיה של רבקה הוא לא כזה
לא רץ להכנסת  .ל)- (שם, כט דים, הוא רץירואה נזם וצמ

איננה כזו.  אבל רבקה .ש נזם וצמידיםרץ כי יאלא אורחים, 
  .היא מוסרת את נפשה כדי לעשות חסד ולהיטיב עם האורחים

  מו האדם לעולם הבא?איזה ממון לוקח ע
זקים יש אנשים המתחַ  .לאדם יש כח הנטילה וכח הנתינה

 ,חז"ל אמרו .ויש אנשים שנשארים בכח הנטילה ,בכח הנתינה
, כלומר: כל העולם כולו הן ידיו קפוצות ,"כשאדם בא לעולם

שלי הוא, ואני נוחלו. וכשהוא נפטר מן העולם ידיו פשוטות, 
שהרי  .(קה"ר ה, כב)זה כלום" כלומר: לא נחלתי מן העולם ה

לא ובעולם הזה, , כאןנשאר  -קח מן העולם ולאדם כל מה ש
  .לם הבאהולך איתו לעו

 שהיה שר יהודילו שהיה על מלך אחד,  יש סיפור ידוע
 מהמלך הוא מעליםש ,העלילו עליואנשי החצר עשיר גדול, ו

את שיעור המס שעליו למלך משלם לא ו חלק גדול מנכסיו,
. החליט המלך להחרים את רכושו ואת כפי רוב נכסיולשלם 

ק, האם יש התאמה ביניהם. בדק ולבד, כדי פנקסי חשבונותיו
שהונו מגיע לסכום מסויים,  ,שבפנקסים כתוב ,ומצא

היה רשום למעשה נכסיו שוים פי כמה וכמה יותר ממה שכש
, והחליט צדקו אנשי החצר. ראה המלך שבפנקסי החשבונות

החליט  ,לפני שִּבצע את גזר הדיןובכל זאת, . רוג את השלהר
? אם יש לך כל ולשאול את השר היהודי: מה ראית לשטות ז
הרבה? אמר לו בכך הרבה כסף, למה דיוחת על סכום נמוך 

רגע בכלל אינו שלי! הרי ראית, ש -: רכושי הרב כך היהודי
הוחרם כל רכושי בפקודת המלך. רק הסכום שרשום אחד 

סכום הכסף שהוא באמת שלי, כי סכום זה הוא  בפנקסי, הוא
גם המלך לא יוכל  -סכום הכסף שנתתי לצדקה, וכסף זה 

את המלך יבל ק !...במרוםלקחת ממני, כי הוא רשום על שמי 
הרכוש האמיתי הוא זה רק . כי את היהודי ושחררההסבר, 

צדקה, או עבור  נותן לאחריםמוציא ושיש לאדם, מה שהוא 
 .לעצמושומר לא מה שהוא , ומצוות אחרותו אתלמוד תורה 

 ת מה שהוא נתןלעוה"ב, אנוטל עמו שאדם  ו גם הרכושזה
ואילו שאר  .למצוות אחרותו למוד תורהצדקה, לתל, לאחרים

הכסף הזה נשאר כאן,  -מו שאותו אדם שומר לעצ ,הכסף
  .עמו הוא לא לוקחבעולם הזה, ואותו 

ועד צאתו  לעולםהוא בא ש שמרגע ,ה' ברא את האדם כך
הוא  ,. מיד כשאדם נולדמוכרח לקחת מן העולםממנו הוא 

דירה ובגדים, ואוכל גם אח"כ  ,אוירמן העולם  מוכרח לקחת
צריך אלא שאדם  ., וההכרח לא יגונהאחרים דבריםאח"כ 

גם את מדת תח בעצמו , להשתדל לפַ "נותן"לדעת להיות גם 
ככל  .דומה לקב"ה הוא יותר ,"נותן"ככל שהוא יותר  .הנתינה
הקב"ה כי  ., הוא יותר מתרחק מהקב"ה"נוטל"ותר שהוא י

הוא אדם כמה ש . ממילא,ולא נוטל כלום ,רק נותןהוא 
 ,נוטלכמה שהוא ו ,כביכול דומה לקב"הנעשה א הו ,"נותן"

ל הגבילו "קב"ה. נכון שחזלהיות דומה להוא מתרחק מ
לו אסור שאסור לאדם לתת כל מה שיש לו לצדקה,  ,ואמרו

יגיע למצב שיצטרך לבריות שלא  כדי לבזבז יותר מחומש

 אדםמותר למסגרת החומש שאותו אבל ב ,(כתובות נ, א)
גם מתקרב יותר לקב"ה. הוא  ,רכמה שיתן יות -לתת 

וציא יותר מחומש לא צריך לה ,ות אחרותכשעושים מצו
(עי' שו"ע או"ח סי' תרנ"ו ס"א  ת עשהוַ מנכסיו בשביל מצ

בשביל לא לעבור על לאו, . רק ובמשנ"ב שם סק"ז)ברמ"א 
  .)שם (רמ"א צריך לתת אפילו כל רכושו

  להיות אוהב חסד
 לא לקחת כלוםש ,על עצמו אברהם אבינו מחמיר

מה שזכה בכיבוש כל פי דין  לעלמרות ש .ממלך סדום
, בשביל לקדש שם מלחמה יכול לקחת לעצמו, בכל זאת

העשרתי את אברהם, שלא יאמר מלך סדום "אני שמים, 
הוא  ,יד, כג ורש"י שם) בראשית(ולא הקב"ה העשיר אותו" 

ִמחּוט ְוַעד " לא לקחת ממלך סדוםש מחמיר על עצמו
 .אבינו מאברהםהגמור . מלך סדום הוא ההפך "ְׂשרֹו ַנַעל

בסדום כל השיטה היא לקחת ולא  .הוא בעל כח הנטילה
תינה, לתת, ואברהם מטעים את מלך סדום את כח הנ

 ,ל"בחזדעה יש אמנם  .שום דברממנו שהוא לא לוקח כ
שגם את הנפשות החזיר למלך  כךנענש על  אברהםש

הפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי " ובכך ,סדום
אבל , בשבוע שעברדברנו וכפי ש, )נדרים לב, א(" השכינה

ריך להחזיר למלך מצד קידוש השם אברהם חושב שצ
מחזיר הוא את הכל  .רכושוגם את ה סדום גם את הנפש

למלך סדום, הגמור למלך סדום, כדי להראות את הניגוד 
  .כח הנתינה ולא הנטילהאת 

עיקר  .הרי גדולה לא רק בכסף הנתינה של אברהםו
עם הלב, לתת לאורחים חיי היא ינה של אברהם אבינו הנת

קרב אותם ולעולם, לעולם, ללמד אותם שיש בורא 
אלא לאורחים, הוא לא נותן רק חיי שעה  .למלכות שמים

 ויחורלתת לא ,הגדול של אברהם זה החסד .גם חיי עולם
אלא גם  ,לאורחיםלא רק מה שהוא נותן ו. חיי עולםגם 

הוא  ,כשאברהם עושה חסד .יםחוראיך שהוא נותן לא
  מוסר את כל הנפש שלו עבור החסד. .לבעושה עם כל ה

. חז"ל (ישעיהו נח, י)ַנְפֶׁש" הפסוק אומר: "ְוָתֵפק ָלָרֵעב 
 מביאים, שמלאך המוות נשלח לקחת את נפשו של ר'

דש קדשים, ומלאך המוות לא היה וחייא היה ק חייא, ור'
יכול לנגוע בו. מה עשה מלאך המוות? התחפש לעני, ובא 

כמובן, לתת לו ככר ר' חייא ניגש,  לבקש צדקה מר' חייא.
מלאך המוות, ואמר  לחם. הראה לו מלאך המוות שהוא

עלי? גם אני  גם אתה על עני, למה לא תרחם לו: אם מרחם
עני! אני צריך את נפשך! תן לי לקחת את נפשך! קיבל ר' 
חייא את הטענה, ועבר לחיי עוה"ב. והקשה בזה מו"ר 
הג"ר חיים שמואלביץ זצ"ל: איזה דמיון הוא זה? בשלמא 

דחק אתן לו זה באמת צריך לתת לעני. בשעת ה - ככר לחם 
אפילו שני ככרות. אבל את הנפש שלי?! הרי "עֹור ְּבַעד 

נפשו של  (איוב ב, ד)עֹור ְוֹכל ֲאֶׁשר ָלִאיׁש ִיֵּתן ְּבַעד ַנְפׁשֹו"! 
איזה חיוב יש  ,אדם שווה לו יותר מכל ממונו! וא"כ

למסור לעני את הנפש? הרי חיוב נתינת צדקה הוא לא 
אבל לא את הכל! ּוודאי  יותר ממעשר, ולכל היותר חומש,

כשהיה נותן  ,שלא את הנפש! התירוץ הוא, שר' חייא
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צדקה, לא היה נותן לעני רק ככר לחם, אלא היה נותן את כל 
". אומר לו אפוא מלאך המוות: ַנְפשֶׁךָ הלב! "ְוָתֵפק ָלָרֵעב 

כמו שלעני אתה נותן את כל הלב, תן גם לי את כל הלב!... גם 
שמים לקחת אותך, ואני צריך שתתן לי אני עני. נשלחתי מה

חייא קיבל את הטענה הזאת ועבר לחיי  את כל הלב... ור'
 ., ועם כל הנשמהעולם הבא. כך צריך לתת צדקה, מכל הלב

יא נתן ישלכל עני רב ח ,רואים מהגמרא הזו ל כל פנים,ע
כח נתינה כמו של אברהם אבינו, לתת את  וזה .את כל הנשמה

ה של לא רק את הלחם בלבד. הרי יש מצו ,כל הלב עם הנתינה
, קה יש גם אזהרה של התורהאבל יחד עם הצד ,צדקה לעני

 ןלא תתש .(דברים טו, י) ְּבִתְּת לֹו" ְוא ֵיַרע ְלָבְב ,"ָנתֹון ִּתֵּתן לוֹ 
"אוף, שוב צריך לתת כסף בשביל  ,ברוע לבבצער וצדקה 
  .בשמחהתתן  אלא ";צדקה

מפני , כל ? ראשיתלתת בשמחה ,למה זה כל כך חשוב
מידה רעה. אתה קמצן. אבל חוץ מזה, זה  הי, זורע אם לבבךש

גם מראה על חסרון באמונה. אם היית מאמין בה' בשלמות, 
היית מבין שבפרוטה של צדקה שאתה נותן, אתה מרויח 
הרבה יותר ממה שנתת. אם מישהו יציע לך לקנות וילה 

?! היית שמח על בפרוטה, היית מצטער על הפרוטה
בעולם הבא! וילה ההזדמנות! אז דע לך, שאתה קונה לעצמך 

 בזיל הזול אפשר לקנות עולם הבא. אם כך, למה ש"ֵיַרע ְלָבְב
  ְּבִתְּת לֹו"?

לעשיר לא יחסר  א"כו ,ה' משגיח על העולםהרי חוץ מזה, 
מה על  ן סבה להצטעריאז א .כמו שצריך ענייתן לאם כלום 
 ,ביד רחבה חזיר לוכי מה שהוא נותן לעני ה' י לעני,שנתן 

כמו  "נבהל להון"לא להיות  .ים ממה שהוא נותןלכפ לבכפ
 בעל רצון לתת. שכואב לו לתת, אלא להיות טוב עין, ,ןועפר

 ."כי באור פניך נתת לנו ה' אלקינו תורת חיים ואהבת חסד"
בגם שאלא  ,לא רק שנעשה חסד ה א לעשות חסד, שנרצה  נ

  ולא כח הנטילה. ,כח הנתינה יהיה אצלנו עיקרלתת, ש

  לתת בשמחה!
אנו אומרים בכל יום את הפסוק: "ה' ֱאֵקי ַאְבָרָהם ִיְצָחק 
ְוִיְׂשָרֵאל ֲאבֹוֵתינּו, ָׁשְמָרה ֹּזאת ְלעֹוָלם, ְלֵיֶצר ַמְחְׁשבֹות ְלַבב 

 "מה פירוש הפסוק? על מה בדיוק (דהי"א כט, יח)ַעֶּמ .
התשובה היא, שבקשה זו  -' לשמור לעולם? מבקשים כאן ֵמה

היא בקשתו של דוד המלך לאחר שאסף את כל השרים 
והפקידים הגבוהים, כדי להודיע להם על התכנית לבנות את 
המקדש ע"י שלמה בנו, ולהתרימם לטובת המלאכה. השרים 
אכן תרמו סכומי כסף עצומים בלב שלם, כפי שמציין הפסוק: 

ִּכי ְּבֵלב ָׁשֵלם ִהְתַנְּדבּו ַלה', ְוַגם  ,ַעל ִהְתַנְּדָבם ַוִּיְׂשְמחּו ָהָעם"
מבקש דוד עקב כך ו ,(שם, ט)" ָּדִויד ַהֶּמֶל ָׂשַמח ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה

מה': "ְוַעָּתה, ַעְּמ ַהִּנְמְצאּו ֹפה, ָרִאיִתי ְבִׂשְמָחה ְלִהְתַנֶּדב ָל. ה' 
ֲאבֹוֵתינּו, ָׁשְמָרה ֹּזאת ְלעֹוָלם, ְלֵיֶצר ֱאֵקי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל 

ַמְחְׁשבֹות ְלַבב ַעֶּמ"! לא את מעשה התרומה עצמו מבקש 
"ִּכי ִמְּמ ַהֹּכל דוד מה' לזקוף לזכותם, [עליו דוקא אומר דוד: 

"ָנַתּנּו ָל הכסף כלל אינו שלנו, בסך הכל  - (שם, יד) ּוִמָּיְד
ר בלנו ממך], אלא את "החזרנו לך חלק קטן ממה שק ֶצ ֵ י

 ֶּמ ַע ב  ַב ְל ת  וֹ ב ְׁש ְח ב". את ַמ ל ה ת  ב ש ח שהיתה  מ
חבשעת התרומה, שתרמו ברצון  שמ ב  ל , לא מפני וב

צושהמלך או הֶחבָרה לחצו עליהם, אלא מפני  ר באמת  ש
להרים תרומה להקמת המקדש, את זה מבקש דוד ֵמה' 

רוצה  - (עי' סנה' קו, ב)לשמור לעולם. כי רחמנא ליבא בעי 
את הלב שלנו, לא את הכסף והזהב שלנו. וכשהלב באמת 

זוהי זכות גדולה, כי זו ההוכחה האמיתי  -שמח במצוה 
  שאנו באמת מעריכים את המצוה.

מה  .צריכים לקוות שנעשה מצוות בשמחה אנו גם
שתהיה לנו שמחה בעבודת  .מתוך שמחהלתת  -שנותנים 

את ְלעֹוָלם, ְלֵיֶצר ָׁשְמָרה ּזֹ על זה אנו מתפללים, " .ה'
ַמְחְׁשבֹות ְלַבב ַעֶּמ".  

גם את זה  -ששמחים לתת?  ,איך באמת מגיעים לזה
ּוִמָּיְד ָנַתּנּו ָל"  ,"ִּכי ִמְּמ ַהֹּכל :ותבתפילדוד המלך אומר 

כל מה  .דבר מצד עצמנושום הרי אין לנו  .(דהי"א כט, יד)
נותנים לה' מה  אנו .זה מה שה' נתן לנו ,שיש לנו בעולם
הוא  ,ממילא .נושללא נותנים שום דבר משהוא נתן לנו, 

גם אם אנחנו נותנים  ,אבל כרגע .מידו הרחבה יתן לנו שוב
אנו נותנים רק דבר שקבלנו מה', אז אין לנו על מה  ,לו

ול שירשנו מאבותינו אברהם יצחק זה הכח הגד להצטער.
בני אדם  בריעקב, את הנתינה מתוך שמחה, את הלב לקו

ע"י נתינה. זה טוב לשמים וטוב לבריות גם  לעבודת ה'
יחד. יש אנשים שטובים לבריות אבל רעים לשמים, אבל 

יחד עם זה טובים והאבות לא היו כך, היו טובים לבריות 
ב את הבריות לעבודת ה', כמו שהמשנה רקלשמים, ל

אוהב את  ,"אוהב שלום ורודף שלום :אומרת על אהרן
זאת אהבת  .(אבות פ"א מי"ב) קרבן לתורה"הבריות ומ

שזוכים לקרב את הבריות לתורה,  ,הבריות הכי גדולה
  מצוות, זו האהבה האמיתית לבני אדם.ומו תורה ישיקי

  נטילה שהיא נתינה, ונתינה שהיא נטילה
 .הוא רוצה רק לקחת .וצה ההפך מרבקהרי מלבן האר

תן הוא נו .זה כדי לקחת עוד פעם ,גם כשהוא נותן
רוצה לקחת הוא אבל בעצם  ,לאליעזר מקום ללון
או להרוג את אליעזר כמו שהוא  .מאליעזר כמה שיותר

 וציאלה ,לפחות לנצל אותו אז ואם לא להרוג אותו ,ניסה
שלו כל  אז יש אדם שגם הנתינה .ממנו כמה שיותר

אדם שגם הנטילה שלו היא  ויש ,מטרתה היא נטילה
  נתינה.

 :משל יפהבזה רון זצ"ל אמר הגה"צ רבי שלום שבד
שני חנוונים מוכרים סחורה זהה באותו מחיר. האחד, כל 

חלות ובשר ודגים  - לתת לכל יהודי כל טוב היא מטרתו 
יין וחלב חינם אין כסף יחלק רק ועוד. אלא מאי? אם 

ושאר מוצרים, לא יוכל להמשיך לאורך זמן בנתינתו, שכן 
ם לא יהיה לו ממה לא יהיה לו ממה לחדש את המלאי, וג

 , הואלהתקיים כדי שיוכל לשרת את הלקוחות. ממילא
מוכרח לעסוק גם ב"לקיחה", ולקחת כסף מן הקונים. 

, הסוחר השני, כל מטרתו לקחת כסף מן זאת לעומת
אם רק יתלה שלט על חנותו: "כאן  ,הבריות. ואולם
הוא ספק גדול אם יהיה מי שיכנס לחנותו. מקבלים כסף", 

להעניק  סכימוכדי שי ,פוא לספק סחורה לאנשיםמוכרח א
  לו מכספם.
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שני חנוונים אלו פועלים באותו אופן, נותנים והנה, 
רב ההבדל ביניהם.  ,ובכל זאת .ולוקחים עבורה כסף ,סחורה

אינה לקיחתו אצל האחד גם הלקיחה אינה אלא נתינה, כי 
שיוכל להמשיך ולתת, ואצל השני גם כדי אלא "היכי תמצי" 

נתינה אינה אלא לקיחה, כי נתינתו אינה אלא "היכי תמצי" ה
כדי לקחת מאנשים את כספם. ועל כן, אצל האחד מביא 

, שגם הוא רק ה'בקות בקב"ה, שהרי הוא מתדמה להמסחר לד
, מביא אותו מסחר עצמוואילו אצל חברו,  .נותן ולא לוקח

, שהרי כל כולו לקיחה, הפך ממידותיו של מה'לריחוק דוקא 
אי אפשר לשים אותו בעוה"ב בשביל זה, כי עוה"ב . 1הקב"ה

פירושו דבקות בקב"ה, ואדם זה רחוק מהקב"ה מרחק רב. 
מסתמא יקבל איזה שכר בעוה"ז, כסף, או משהו אחר, שהרי 
סוף סוף עסק בסיפוק צרכיהם של יהודים, אבל עוה"ב לא 
מגיע לו בעד זה. הלב שלו הוא לב של לקיחה, לא לב של 

כמובן, אדם צריך להיות כמו החנוני הראשון. להשתדל  ה.נתינ
  כמה שיותר להיות נותן, ולא לוקח.

הוא מקיים מצוות ולומד  .כל אדם בעוה"ז הוא נוטל ונותן

היא צרכי הגוף הנטילה ו .םהוא נותן לעולובזה  ,תורה
שהוא נוטל מהעולם כדי להתקיים, כאכילה ושתיה ועוד. 

לקחת, אבל הוא מוכרח שלמרות ש ,אדם צריך לדעת
בדרך התורה זה  הולך לאאצל מי ש .המטרה היא הנתינה

ית אלא שבלהוא אוכל רק כדי להנות מהעולם,  .להפך
כסף אם כי אף אחד לא יתן לו  ,גם צריך לעבודהוא  ברירה

אבל כל הנתינה שלו היא לצורך נטילה, לצורך  .לא יעבוד
  הנאה בעוה"ז.

וחיי  ,אהבת חסדו יםחי אשרינו שה' נתן לנו תורת
  נו.עולם נטע בתוכ
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  .העושה ישוב משפטן, אם לעקל אם לעקלקלות". ועי' שם הדוגמא שהביא לזה הטובות והאחת מן הרעות, ואשר לפי מחשבתו של

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

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


