
 

 

 חיים של התמסרות

הרב מרדכי גרוס

 בין העקידה להמשכיות

וירא לחיי שרה, בין פרשות  אנו נמצאים בשבוע שבין

בתיאור המפגש של  עקידת יצחק לנישואים של יצחק.

 יצחק ורבקה מספרת לנו התורה כך )בראשית כד, סז(:

ִַּקחִאּמֹו ָהאֱֹהלָה ָשָרה וַיְִבֶאָה יְִצָחק י לֹו  , וַי ְבָקה וְַתהִּ ֶאת רִּ

ּמֹו ְִּצָחק ַאֲחֵרי אִּ ִּנֵָחם י ָשה וַיֱֶאָהֶבָה, וַי  .לְאִּ

 שיצחק הביא את רבקה לאוהל של שרה.הכתוב מדגיש 

חז"ל נתקשו, מה העניין להדגיש לאיזה אוהל יצחק לוקח 

קה? ודרשו על כך כפי שמזכיר רש"י )שם, ד"ה את רב

  האהלה שרה אמו(:

ת דוגמת שרה אמו שכל זמן ששרה קיימת היה כלומר ונעשי

וברכה מצויה בעיסה וענן  ,לערב שבת רב שבתנר דלוק מע

 .קשור על האהל ומשמתה פסקו וכשבאת רבקה חזרו

התופעות הללו פסקו כשנפטרה שרה. וכשנשא יצחק את 

העוטפות בפרשיות השונות  .ם אלו חזרו אותםיניסרבקה 

עם המוכנות המדהימה  אנו נפגשיםאותנו משני צדדינו, 

לציית לקב"ה אף  ,של אברהם אבינו למסור הכל לקב"ה

חלום חייו הגדול, זרע שממנו ייבנה גוי גדול חשבון על 

הקריאה אודות העתיד ההולך וכן עם  ,שיקרא בשם ה'

יצחק מתחתן, נושא אשה  - ונפרס של העם הנבחר

שממשיכה את התוכן המיוחד של שרה אמנו. יצחק נושא 

רבקה שזוכה להמשיך את הקשר עם הקב"ה, וזה את 

מתגלה אף באופן מוחשי של הניסים ששרו במשכנה של 

  שרה.

  בדרכי האבות אחיזה

הרמב"ן בפירושו על התורה )בראשית יב, ו( מלמד אותנו 

 כל דבר שעשו", מעשה אבות סימן לבנים" – יסודיכלל 

את התורה מספרת לנו האבות יתקיים בעתיד אצל הבנים. 

הסיפורים המופלאים הללו כדי שנדע שהם שייכים גם 

על מנת שנאחז במידות ובדרכים של האבות. אנו  ,אלינו

את בניין הנפש לשתי הנטיות  צריכים לספוג לתוכנו

מסירות לקב"ה והתמסרות לדרך החיים בו הוא  -שהזכרנו 

מכוון אותנו. אנו צריכים להיות מוכנים למסירות מלאה 

קב"ה בעולם. אנו אומרים פעמיים בכל יום עבור הופעת ה

, "ובכל נפשךלהיך בכל לבבך -בתפילה "ואהבת את ה' א

 [הקב"ה]הוא ילו אפהיא שוכמו שחז"ל מבארים שהכוונה 

  מסירות נפש גמורה. ;)ברכות נד א( נוטל את נפשך

עם מסירות זו אנו כל הזמן שואפים להמשך התגלות  יחד

י גדול שחי את המצוות רחבה של העם הנפלא שלנו, גו

 ומגלם במציאות את בניו, עבדיו של מלך מלכי המלכים.

 טעם לחיים – מסירות נפש

מעקידת יצחק אנו צריכים לטעום את טעם החיים 

שבמוכנות המלאה להתמסר למלך מלכי המלכים. יצחק 

אבינו בעקדתו, הנחיל לישראל את נטיית הנפש למסירות 

לעיל, שמעשה אבות סימן על פי כללו של הרמב"ן נפש. 

כבר קיימת בנו, התפקיד של מסירות נפש נטייה זו  לבנים,

בתוכנו. עלינו לשאוף אל קרבנו  השלנו הוא לחשוף אות

את הטעם המיוחד של חיים שיש בהם מטרה אמיתית. 

סיבה שהיא כל כך נפלאה שהיא יותר חשובה מכל החיים 

קריב ה שווה לחיות, ואף להכולם. מטרת חיים שעבור

 את החיים. עבורה 

ת עניין מסירות הרב קוק )עין איה שבת ב סג( מבאר א

, בשונה משאר הנפש על שלושת העבירות החמורות

" וַָחי ָבֶהםמהפסוק " וח נפש.המצוות שנדחות מפני פיק

למדנו שערך חיי היהודי בעולם גדול מהפגם )ויקרא יח, ה( 

 ל כן,ע ,עובר באונס אדםמהעבירה שה סופגתשהנפש 

נכון  ;כשיהודי אנוס לעבור עבירה עדיף שיעבור ולא ימות

שחיי הקדושה של היהודי ימשיכו להתנוסס בעולם מאשר 

עבירות ה שלושתביחס ל ,שכל חייו ייפסקו. לעומת זאת

הפגם של החטא  עבירות אלוב -החשבון שונה החמורות 

כל כך גדול שעדיף לסיים את חיי היהודי בעולם מאשר 

ז מרבס"ד  " ן התשע"ח-י ו  חשו

י שרהפרשת    חי



2  חיים של התמסרות 

 

עבירה  מאותהשימשיך את חייו כשהם מוכתמים כל כך 

חמורה. אנו למדים מכך שהנטייה למסירות נפש נותנת לנו 

שאנו קיימים עבור מטרה נשגבה כזה טעם  ,טעם לחיים

החיים עצמם. עבור טעם זה ערך שהיא גדולה וחשובה מ

חיים הל חי, אנו מעדיפים לסיים את -ות לארשל התקש

מוכתמים מג' קיים ושלמים ולא שארו ניכדי שישלנו 

החיים בעולם הזה עם התודעה הנפשית  עבירות חמורות.

שמחה  ,של מסירות נפש, הם חיים מלאים עיזוז ועוצמה

 ומרץ עבור מטרה נעלה זו המצויה בעומק נפשנו.

 להתגבר על היצר

מה  .לכאורה הכוונה של מסירות נפש נראית לנו רחוקה

אשר בחסדי ה' אנו יושבים כ ,ריאת שמעאנו נכוון בעת ק

בביטחון ולומדים תורה ברגיעה. כמובן שלחיילנו 

אך גם  ,ומתיישבינו היקרים זה לעיתים מאוד קרוב

בעל התניא  ;לחיי היום יום יש לזה משמעות מבחינתנו

מא( מכוון אותנו שבכל פעם שאדם קורא קריאת ל"א כה, )

 שר לכוון את. אפברךשמע יכוון שמוסר עצמו לה' ית

המופיעה בפרשת וירא, ואפשר  של העקידההמסירות 

תמסרות של חיי שרה, למאמץ הגדול להמשכיות לכוון לה

שאנו ממש לכך של עם ישראל. בעל התניא מלמד לכוון 

למסור את הנפש  "בכל נפשך"מוכנים ברגע הקריאה של 

, אם אני מוכן למסור את ד אדם ליצרויגיזה  כפשוטו, ומכח

. שלי מוכן להתגבר על כל התאוות הנפש ממש, אני גם

אני דוחה את כל היצרים שמפתים אותי לדברים שליליים. 

על ידי הגבורה הגדולה של מוכנות למסירת נפש, אפשר 

 על כל מיני משיכות בהם אומר לנו היצה"ר התגברל

מאוד לפנות לימין או לשמאל כדי  נוכדאי לש במרמה

ופיעה גבורת מכאן לקבל תחושה של חיים מהעולם הזה. 

ת למסירות נפש ומוכנה לוותר על התאוות כדי והמוכנ

מושכות  ןלעבוד את ה'. אנו מכירים שאין ממש בתאוות, ה

את האדם לדברים של הבל, לדמיון כוזב שלא נותן שמחה 

דדות בו היצר אך גם ברגע ההתמו ,והמשכיות של חיים

 נכון להתגבר, יש בשקרים שלו ממשצייר הדמיונות כאלו מ

 נפש.  המסירות עליו בעזרת גבורת 

 דשוהתמסרות להמשכיות חיי הק

נישואי יצחק עם  לעאנו מתבוננים בפרשה הקרבה ובאה, 

נר ה לעדש של שרה, והמשכיות של חיי הקה לערבקה, 

ולמדים  ,ענן השורה על האהלהברכה בעיסה וההדלוק, 

על התפקיד החשוב שלנו להתאמץ מאוד, להתמסר לחיות 

ודש כפי שהרב קוק מבאר על תפילת הח ,חיים "ארוכים"

חיים שהם עצמם בתוכנם ארוכים,  ,)עולת ראיה ב קכא(

חיים של הקפדה על  ,חיים ששייכים לעולם שכולו ארוך

שהחיים שלנו יהיו קשורים כזה ג מצוות. באופן "תרי

  של אבותינו.לקב"ה כמו 

 כדי ללמדנו פרשת חיי שרה מגיעה אחרי פרשת העקידה

מוכנות למסירות נפש, כוחות החיים מתועלים  שקיימתכש

 דש. ולכיוון של חיי קכולם 

 התמסרות בדברים הגדולים

זה נכון בדברים הגדולים, במסירות לתורה, ללימוד שלה 

ל ולציות לה, במסירות לארץ ישראל, ובאחריות לאחדות ש

 ו חסרים כל כך אנשי תורה גיבוריםהעם. בדור שלנ

. הקב"ה זיכה אותנו שעומדים על דבר ה' בעוז ובעוצמה

בניסים ונפלאות לכל אורך התקומה שלה  במדינת ישראל

ועם כל זה המדינה עומדת , להתבססות מדהימה

לנו הדרכה על פי  הוחסר ל כל מיני אתגריםומבולבלת מו

 ם דור של תלמידי חכמיםיכים להקיתורה. אנו צרה

יש כאלו ו  שכל עיסוקם בתורה למידי חכמיםיש ת .גיבורים

יחד עם היותם  ם בתחומים שונים של עסקי החול,שעוסקי

מלמדים שיעורי תורה.  ,הם נוטפים תורה ;למידי חכמיםת

נפגשים עם רוח של סוגיות הש"ס  ,כשנפגשים איתם

שו"ע. אשרי יהודים של הלכה של  וד אמונה, אלוולימ

 ינועל םש  דבר זה  ,חלקנו שאנו זוכים ללמוד תורה בישיבה

להצמיח מתוכנו חיים של התמסרות אחריות גדולה לדאוג 

בחיזוק הלימוד  ,על חבריובתורה, כל אחד על עצמו וכן גם 

עם החברותא, בהשראת רוח לימוד עם כל בני החבורה 

 של הישיבה. הקדושה

ל האבות, אנו צריכים כשאנו קוראים על ההתמסרות ש

לשאול את עצמנו מה התחום שלנו, במה אנו נקראים 

להתמסר. בשנים אלו של גדילה בתורה, אנו נקראים 

להתגדל עוד ועוד בתורה, בלימוד גמרא ואמונה ובשכלול 

כדי להוסיף לעם ישראל תלמידי  ,לכההשל ידיעת ה

חכמים מלאי תורה. לפעמים זה דורש מאמצים גדולים, 

, וזה לא מתאים למה שהחברה שגדלנו בה מעריצהיתכן 

כך אנו ממשיכים את אך זו הקריאה הפנימית שלנו. 

התמסרות  אבותינו הקדושים. הדרך להמשיך את השכינה 

ששורה על ישראל הוא ריבוי תלמידי חכמים. וזה מוטל על 

 כל אחד ואחד מאתנו. 

 בכל יום ויום

ויום של עבודת  גם בזמן חורף ארוך, חשוב לזכור שכל יום

הוא עולם ומלואו. אור החיים הקדוש  ,ה', של לימוד תורה

ְִּשָרֵאל לָמּות"על הפסוק  ְרבּו יְֵמי י ִּקְ , " )בראשית מז, כט(וַי

העבודה הייחודית יש את מגלה לנו בשם האר"י שלכל יום 



  3 חיים של התמסרות

 

שלו שאי אפשר להשלים בשום יום אחר. הוא כותב שבכל 

ופיעה, וכשקמים בבוקר יום יש זיק חדש של הנשמה שמ

לו משהו מאתנו נשאר מאחור בשינה ילמחרת ומרגישים כא

ולא התעורר אתנו, זה הזיק של אתמול שהיה ייחודי דווקא 

. ולאחר שאנו נפגשים עם הזיק של היום, אנו יום שעברל

נרגעים מהשארת הזיק של אתמול מאחור. כך הוא מסביר 

אנו זקוקים ה' ברא אותנו באופן שבגללה את הסיבה ש

כדי לאפשר לתחלופה של השליחות האלוקית  - לשינה

אנו מוכרחים להתמסר עבור הקב"ה בכל  של כל יום ויום.

 יום מחדש עם הניצוץ המיוחד לאותו היום.

 התמסרות בפרטי המצוות 

ההתמסרות שייכת בפרטים הקטנים כמו בדברים 

ְשְמעּון"חז"ל דרשו על  ;הגדולים )דברים ז,  "וְָהיָה ֵעֶקב תִּ

אלו מצוות שאדם דש בעקביו. ההקפדה על אורח  יב(:

על תפילה במניין,  - החיים שמתאים לפרטי המצוות

הקפדה בברכות ואוכל כשר, על צניעות ומוסר תקין. 

הקב"ה מלמד אותנו איך לחיות באופן שכל החיים שלנו 

. הרצי"ה היה חוזר ואומר שתורת ה' ברךמקושרים אליו ית

כאשר תורת ה' שלימה היא משמחת  - בת נפשתמימה משי

את הלב שלנו. כל המצוות כולם יחד גורמות לנו להתעלות 

נאמר  במשנה במסכת אבותולשנות את צביון החיים שלנו. 

 : )ב, א(

שאין אתה יודע מתן שכרן  ,במצוה קלה כבחמורה והוי זהיר

 .של מצוות

 לתה את מתן שכרן שלימספרים לנו שהתורה לא גחז"ל 

ס מצוות כדי שלא יהיה מצב שאדם יקפיד על החמורות, וח

נצרכות  ןכל המצוות כולבעצם יזלזל בפחותות. כי  וחלילה

ח "את רמ ,יחד משלימות את האישיות שלנו ןכאחד. כול

 ה הגידים שלנו."האברים ושס

 

 

 כבוד בית המדרש 

שאנו  , בעצם העובדהאחד הדברים שצריכים חיזוק אצלנו

הוא הכבוד של  ,זוכים לשבת כל היום בבית המדרש

המקום. כאשר נכנסים לבית מדרש לזמן מועט ביום, קל 

לשמור על הכבוד שלו. אך כשזוכים לשבת בחצרות ה' 

למשך זמן רב, החוש שלנו עלול לאבד מהמתח של 

שמירת כבוד השכינה המצויה בו. חשוב להקפיד לא לשיח 

וק שחוקים של קלות ראש, וודאי בו שיחת חולין, לא לצח

. היחס לבית המדרש נכון מצד לא לפזז ולצעוק בקולות

ובנוסף לכך הוא גם מוסיף לנו את הזכות לקבל  עצמו,

כשאדם מתייחס לתורה ולמקום לימודה בכבוד הוא  ;תורה

 זוכה לסייעתא דשמיא לקבל אותה.   

 אחריות על כלל ישראל

הדרכים להתעורר לעבודת ה' הוא להתבונן על  תאח

האחריות שלנו על הסובבים אותנו, על המשפחה 

חברים, על עם ישראל ואף על כלל העולם. לפעמים הו

היצר מסית אותנו לעבירה או להחלטה שגויה ביחס 

לפניות שונות בחיים, ומצד עצמנו ח"ו היינו טועים, 

ות על התבוננה אם נפתח אתאך , ונמשכים אחריו

בדרך  נבחר יותר בקלותאנו  ,האחריות שלנו על אחרים

הנכונה. עלינו להתבונן היטב על האחריות שלנו כלומדי 

 , להגביר את המסירות שלנו לקב"ה, תורה על עם ישראל

תורה ולהקפדה הלהתאמץ מאוד בהתמסרות שלנו ללימוד 

הל רבקה ובדומה לא ,נזכה כולנוכך על פרטי המצוות. ו

משיכה את שרה, להמשיך עלינו עוד קדושה, אמנו שמ

 ולבנין הבית הגדול בו תיגלה בתוכנו השכינה בגלוי.   

מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן"  19:00מידי שבוע ביום שני בשעה 

שיחה כללית. העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד 

עיונים מהותיים תורה ועבודת ה'. להבדיל משיעורי האמונה העוסקים ב

וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון 

מוסרי, ועניינה בהדרכות רוחניות, הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות 

 אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.

: הפצה | תם קניגסבוךאורי פירסט ויו אינטרנט: | חגי מיכליס: ריכהע|

אחיה לוי ומיכאל טובר

 


