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  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  
  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ו"פרשת תרומה תשסל
  ולא נוטל, להיות נות�

  
 ��ָ�   הלב
הנדבה העיקרית ַלִ�ְ

לאסו� , ה מצֶוה את משה רבינו בתחילת פרשתנו"הקב
�ַ#ֵ!ר אל בני : "תרומות מבני ישראל לצור� מלאכת המשכ

ה מבהיר "אבל הקב. )ב, שמות כה("  לי תרומהויקחו, ישראל
"  תקחו את תרומתיִל
	 ִיְ�ֶב��ֵמֵאת כל איש אשר : "מיד

התרומות . אי� לכו� את ישראל על תרומה זו: כלומר. )ש�(
אמנ� לא כל המשכ� בא . למשכ� צריכות לבוא מנדבת הלב

היתה ג� תרומה נוספת של חצי שקל כס� לנפש , מנדבת הלב
ואשר שימשה ליציקת (דני , )י ש�"רש(היו חייבי� בה שהכל 

אבל כל שאר , )כחכה, ש� לח(המשכ� ועשיית ווי� לעמודי� 
ו מצב שאי� "אילו היה ח. לא בכפיה, התרומות באו בנדבה

אלא שבפועל קרה ; לא היה ק� המשכ�, נדיבי� בע� ישראל
 �ההיפ�עד שהעוסקי� במלאכה ,  ישראל היו נדיבי� כל כ

ִמֵ#י , ַמְרִ!י� ָהָע� להביא: "ני� אל משה ואומרי� לופו
איש : "ומשה צרי� להכריז, )ה, ש� לו(" ָהֲעבָֹדה למלאכה

כי הע� מביאי� , )ו, ש�(" ואשה (ל יעשו עוד לתרומת ַה1ֶֹד0
  .מנדבת לב� הרבה יותר ממה שדרוש

אולי באמת לא יהיו ? למה צרי� המשכ� לבוא מנדבת הלב
 מפני ? ולא יהיה אפשר להקי� את המשכ�, י�מספיק נדיב

ה לא צרי� את הכס� ואת הזהב של ישראל כדי לבנות "שהקב
�הוא יכול לברוא לעצמו אלפי מש3ָני� ואבני� יקרות . משכ

רחמנא ",  של�הלבזה את , מה שהוא רוצה. ככל שיחפו4
מה שווה , וא� אינ� נות� את הלב, )ב, קו' סנה' עי(" לבא בעי

זהו עיקר הנדבה , הרצו� לתת? � אלפי שקלי� בכפיהש6ִת
ואת זה אי אפשר להשיג . ה רוצה שתת� למשכ�"שהקב
  .בכפיה

 �כהרי ,  לא הרי לבו של זהג� מי שכבר כ� נודב למשכ
קבעה מה ֵיָע7ֶה , של הנות�" לב"מידת ה, ואכ�. לבו של זה

שזו היתה חלק , ל באר"י� ז'ר חיי� מוולוז"הג. בתרומתו
ַלְח0ֹב ַמֲח0ָבֹת ", כמתו של בצלאלמח � ַלֲעשֹֹת ַ!8ָָהב ובכס

היה יודע ברוח הקודש על כל נדבה . )לב, ש� לה(" :ַב9ְח0ֶֹת
עד כמה נת� , מה היתה מחשבת הנות� שנת� אותה, ונדבה

ולפי זה היה , או בלב שאינו של� כל כ�, אותה בלב של�
עשה , � לגמרימה שנית� בלב של. קובע מה לעשות איתה

עשה , "לב"מה שנית� ע� קצת פחות . ממנו את ארו� הברית
פחות " לב"ומה שנית� ע� . ממנו את המנורה ואת המזבח

שהיה " לב"לפי מידת ה. עשה ממנו את הקרשי� למשכ�, יותר
ועד כמה תהיה קרובה ,  קבע בצלאל ְלמה תשמשבכל נדבה 

עיקר , פ"עכ. )אל, שמות לה, "ילקוט לקח טוב("יותר לקדושה 
. וכ� ג� בקרבנות. ולא הנדבה עצמה, שבה" לב"הנדבה היה ה

כי , פר או כבש' אני נות� לה: "אסור שהרגשת המקריב תהיה
אני נות� כי אני רוצה : "אלא; "זקוק לפר או לכבש שלי' ה

  ".'לתת משהו משלי לה

 כגמילות חסד של 
גמילות החסד של אברה� 
  מעלה

רק מפני ) או קרב�, נדבה למשכ� ('בזה שאנו נותני� לה
 אנו ה משהו "ולא מפני שחסר לקב, שאנו רוצי� לתת

א� . ה בבריאת בעול�"הולכי� כביכול בדרכו של הקב
הרי של7ְִכֵלנו הקט� , בבריאה' מנסי� להבי� את כוונת ה

בבריאה היתה להיטיב ע� ' שכוונת ה, והמוגבל נראה
 לא היה חסר שו� אמנ� קוד� שנבראו הברואי�. הברואי�

ה "אבל הקב, ולא היה כלל מי שזקוק לחסד, דבר לא� אחד
כדי שיוכל , ולכ� ברא נפשות רבות וחסרונ�, רצה להיטיב

�ברא בני אד� שעמ� הוא עושה . להיטיב עמ� במילוי חסרונ
ז ובחיי "מזכה אות� בחיי עוה, את החסד הגדול ביותר

כדי להטיב , �וברא ג� בהמות וחיות ועצי� ומלאכי, ב"עוה
איננה לתת , ה בבסיס>"הרי שמידת חסדו של הקב. ג� לה�

ג� א� לא , אלא לתת מתו� רצו� לתת, כי חסר למישהו משהו
  .חסר מאומה לא� אחד

ל "חז. מצינו ג� אצל אברה� אבינו, מידת חסד כזו
ְ#ָלַתי , ַ!ח:4 לֹא ָיִלי� ֵ=ר": ה"שאיוב טע� כלפי הקב, מביאי�

אברה� פתח ! נהגתי כמו אברה�. )לב, איוב לא(" 6ָחָלאַֹרח ֶאְפ
וכ� עשיתי ג� , באהלו ארבעה פתחי� לארבע רוחות השמי�

כל אחד היה יכול להכנס ולסעוד בביתי כמו אצל . אני
ולי כל כ� , לאברה� היה כל כ� טוב, מדוע א� כ�. אברה�

מי שהיה , אצל�. אינ� כמו אברה�: ה"אמר לו הקב? רע
, )להבדיל מפת שעורי� פשוטה( פת חטי� רגיל לאכול

האכלת אותו , מי שרגיל לאכול בשר; האכלת אותו פת חטי�
אבל אברה� . השקית אותו יי�, ומי שרגיל לשתות יי�; בשר

ג� מי שלא היה רגיל לאכול , אצל אברה�. עשה יותר מזה
�הרבה , קיבל פת חטי� בשר ויי� וכל טוב, פת חטי� בשר ויי

הוא אינו . )ז"נ פ"אבות דר(ו� שהיה רגיל אליה יותר מרמת המז
אלא מכי� לה� מיד , שואל את אורחיו מה ה� רגילי� לאכול

  .את האוכל המשובח ביותר שקיי�
בי� החסד שעושה איוב לחסד שעושה אברה� , הבדל זה

הוא לא רק  ל "זצר חיי� זאב פינקל "הג, ח?תני ֵ!ֵאר 
איוב גומל . סד החבאיכותאלא בעיקר , בכמות החסד

לכ� הוא לא נות� לאורח , חסד כדי למלא לשני את חסרונו
אברה� אינו גומל חסד . אברה� אינו כ�. יותר ממה שחסר לו

אלא מפני שהוא רוצה לגמול , כדי למלא לשני את חסרונו
ושולח את אליעזר , הוא יושב ומצטער, כשאי� אורחי�! חסד

� אורחי�וכשאליעזר אומר שאי, לראות א� יש אורח ,
, )אי� להאמי� ְלעבד" (לית הימנותא בעבֵדי"אברה� אומר 

למרות שזהו , )ב, מ פו"ב(והול� בעצמו לראות א� יש אורחי� 
כשמזדמני� לו , לכ�. והוא זק� וחולה, יו� שלישי למילתו

ג� א� , הוא נות� לה� את הטוב ביותר שיש לו, אורחי�
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אברה� ת חסדו של כי מיד. האורח אינו רגיל לאוכל ברמה כזו
רצו� עז לתת ! 'היא מעי� מידת חסדו של הבורא ית, אבינו

וכשאי� אחרי� . ג� מה שלא חסר לה�, לאחרי� � צרי
או , )ה"רק אצל הקב, כמוב�, מה ששיי�( אות� לברוא

  .הנתינה" 6ֲַאַות"כדי למלא את , לחפש אות� בכל הכח
 ג� דור ',לא ָיבֹא עמוני ומואבי בקהל ה: "התורה אומרת

? למה. )ד, דברי� כג(" עד עול�' עשירי לא ָיבֹא לה� בקהל ה
 בדר� בצאתכ� ,ַעל ְ#ַבר אשר לא ִקְ#מ: אתכ� בלח� ובמי�"

! ?וכי היה חסר לישראל לח� ומי�: וקשה. )ה, ש�(" ממצרי�
היה ַהמ� , כל אות� ארבעי� שנה שהיו ישראל במדבר"הרי 

�וענני כבוד , מצוי לה�והשליו , והבאר ע?ָלה, יורד לה
כ מה רוצי� "וא ,"ועמוד ענ� נוסע לפניה�, מקיפות אות�
מקדימי� , הבא מ� הדר�: אלא דר� אר4 הוא"? מעמו� ומואב

,  לנו לא היה חסר דבר)ח, ויקרא רבה לד("! לו במאכל ובמשתה
א� היתה . אבל ה� מציד� היו צריכי� לרצות להטיב לנו

 לוט אביה� בבית אברה� נשארת אצל� מידת החסד שָלַמד
היו צריכי� ִלרצות לתת לישראל ג� א� לא חסר לה� , אבינו

חסר לה� אהבת החסד של . אבל ה� לא רוצי� לתת. דבר
  .לכ� ה� פסולי� לחיתו� ע� ישראל, אברה�

מדוע נצטוו ישראל על שילוח עבדי� לפני מצוות 
  ?אחרות

 שתרגישאלא ,  לזולתשתת�ה רוצה לא רק "אבל הקב
ה "מתחיל הקב, )שמות כ(מיד לאַחר מת� תורה .  הזולתאת

ואלה המשפטי� אשר תשי� : "לַלמד את משה רבנו משפטי�
:ַבAְִבִעת ֵיֵצא , שש שני� יעבֹד, כי תקנה עבד עברי: לפניה�

ר חיי� זאב פינקל "שאל חותני הג. )א, ש� כא(" לחפשי חנ�
צריכה , ימצַות שחרור עבד עבר, מדוע דוקא מצוה זו: ל"זצ

ה את ישראל לאחר "להיות המצוה הראשונה שמלמד הקב
" אי� עבד עברי נוהג אלא בזמ� שהיובל נוהג"הרי ? מת� תורה

והיובל לא נהג עד אחר ארבע עשרה שנה של , )א, גיטי� סה(
י "שמיטה ויובל פ' � הלכ"ב ורמב, ערכי� יב' עי(כיבוש וחילוק האר4 

תידי� עוד  עחמישי� וארבע שני�כ "וא, )ב"ה
עד שיוכל בכלל להיות עבד עברי , לעבור לאחר מת� תורה

ועוד ארבע עשרה שנה של , ארבעי� שנה שהלכו במדבר(! בישראל

ללמד משפטי�  מדוע א� כ� צרי� להתחיל ).כיבוש וחילוק האר4
למה לא ללמד� תחילה פרשות ? לישראל דווקא ע� פרשה זו

ת שומרי� ופרשת כגו� פרש, אחרות שה� מעשיות כבר במדבר
�  ?אבות נזיקי� המופיעות אחר כ

�לא לאחר מת� תורה נצטוו , לדעת הירושלמי: יתר על כ
: שנאמר,  נצטוו על כ�במצרי�במצרי�במצרי�במצרי�אלא עוד , בפרשת עבד עברי

ַוְיַצֵ�� ֶאל בני , אל משה ואל אהר�' וידבר ה'"
על ? על מה ִצָ:�. )יג, שמות ו('  ְוֶאל פרעה מל� מצרי�ישראל
שכמו שציוה את , )ה"ג ה"ה פ"ר' ירו(" ילוח עבדי�פרשת ש

כ� ציוה את בני ישראל על שיחרור , פרעה על שיחרור עבדי�
כ שוב "נשאלת א. )ידיג, לד(וכ� רמוז ג� בירמיהו . עבדי�

הרי כרגע אי� לאיש מבני ישראל : וביתר תוק�, אותה שאלה
מהי א� כ� הדחיפות ! ה� עצמ� עוד עבדי� למצרי�. עבד

ולא , לצוות אות� כבר עתה על שיחרור עבדי� שאי� לה�, והז
  ?יהיו לה� עד שיגיעו לאר4 ישראל

ה לצוות את "היא שרצה הקב, אמר חותני, התשובה לזה
ישראל במצוה זו בעוד� נמצאי� תחת הרוש� הקשה של 

על ידי זה יבינו . ומרגישי� היטב עבדות מהי, עבד:ת מצרי�
להתנהג אליו ,  יחס הגו� לעבדמדוע מצָוה התורה על, היטב

ואחרי שש שני� לשלוח אותו , בשש שנות עבדותו3ָראוי 
ה יצוה אות� על שילוח "אמנ� ג� א� הקב. ללא כל עכוב

אבל , עבדי� לאחר זמ� רב מיציאת מצרי� ה� ישמעו לו
הדברי� ,  משתת� ע� השכל בהבנת הדברי�הרגשכשג� 

, ל עני� זהה ע"ולכ� מצוה אות� הקב. מתקבלי� אחרת
  .כשההרגשה מהי עבדות עוד חזקה אצל�

  את ֶהָעִני" להרגיש"
ואת� , ְוֵגר לא תלח4": כ� ג� בהמש� פרשת משפטי�

כי ֵגִרי� היית� באר� , ידעת� את נפש הגר
, הרי בעצמכ� היית� גרי� במצרי�. )ט, שמות כג(" מצרי�

ומביני� היטב , וא� כ� יודעי� את� היטב הרגשת גר מהי
" מרגישי�"כש. מצוה אני אתכ� שלא ללחו4 את הגרמדוע 

  .קל יותר לקיימה כראוי, את טע� המצוה
ושש שני� תזרע : "כ ממשיכה התורה ואומרת"מיד אח

והשביִעת תשמטנה :ְנַט6ָ0ְ> , את ארצ� ואספת את 6ְב:Bָת>
�מה . )יאי, ש�(" ְוִיְתָר� 6ֹאַכל ַחCַת השדה, ואכלו ֶאְביֵֹני עמ

: ועוד? "ְוֵגר לא תלח4"שר בי� מצַות שמיטה לאיסור של הק
מדוע לא נזכרו כא� כל , א� כבר הובאה כא� מצות שמיטה

ושמיטת ,  פרטי איסור מלאכת הקרקעשאר הלכותיה 
, ואכלו ֶאְביֵֹני עמ�: "הרי רק דבר אחד נזכר כא�? כספי�

נראה . די� הפקרת הפירות: כלומר, "ְוִיְתָר� 6ֹאַכל ַחCַת השדה
יודעי� את� היטב מהי : שהתורה רומזת כא� לדבר הבא

כי ג� את� עצמכ� היית� עבדי� באר4 , הרגשתו של עבד
כי גרי� ", ג� גר יודעי� את� היטב מהי הרגשתו. מצרי�

כיצד תדעו כיצד ? אבל מה ע� האביו�". היית� באר4 מצרי�
�שש שני� תזרע את ארצ� ואספת את  "לכ� ? מרגיש האביו

, ואכלו ֶאְביֵֹני עמ�, והשביִעת תשמטנה :ְנַט6ָ0ְ>, ב:Bָת>6ְ
 היהודי� שאינ� ֶיֶתרה� , ל"דרשו חז, "ְוִיְתָר�". "ְוִיְתָר�

"�כול� . )ו"ט ה"שביעית פ' ירו(העשירי� : כלומר, "ֶאְביֵֹני עמ
כול� . אי� הבדל בי� אביוני� לעשירי�, שווי� בשנת שביעית

על ידי זה . � פירות מ� השדה בשביעיתיחד יורדי� ולוקטי
�לא רק את נפש העבד , תלמדו להרגיש ג� את נפש האביו

  .כ� נראה לבאר את סמיכות הדברי�. והגר

  ! מבקש את הכל
המ� ;  לא מבקשת דבר
אסתר 
היא שאסתר , אחת המעלות שכתובות על אסתר המלכה

כי , לא בקשה דבר. "היא מחפשת רק לתת, לא מחפשת לקבל
, כ"ג� אח. )טו, אסתר ב(" � את אשר יאמר ֵהַגי סריס המל�א

�יש , כשמרדכי מגלה את הקשר שקשרו בגת� ותרש נגד המל
אבל היא לא , אצל המל�" לרכוש נקודות"לה הזדמנות 

. )כב, ש�(" ותאמר אסתר למל� בש� מרדכי"אלא , עושה זאת
, ולא לוקחת לעצמה את הכבוד, היא אומרת דבר בש� אומרו

כל "ש, ל לומדי� מכא�"חז. ילו היא גלתה את הקשרכא
. )ו"ו מ"אבות פ(" מביא גאולה לעול�, האומר דבר בש� אומרו

האומר דבר בש� "אלא , ב"לא ירא שמי� וצדיק וקדוש וכיו
מדוע דוקא . הוא זה שראוי להביא את הגאולה, "אומרו
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מפני שא� מי , )אבות ש�' בפירושו למס(ל "מסביר המהר? הוא
הוא , נו מקפיד לומר דבר בש� אומרו יביא את הגאולהשאי

אלא יאמר שהוא בחכמתו , ה"לא יתלה את הגאולה בקב
אני דברתי ע� , אני עשיתי... "ובעוצ� ידו הביא את הגאולה

�מי שיש לו , לעומת זאת"... ואני הבאתי את הישועה, המל
ֵמִבי� ג� , ענוה והתבטלות מספקת כדי לַיחס דבר לאומרו

מרדכי . ולא לעצמו, ֵחס את הגאולה למי שעשה את הגאולהְלַי
על , ה"אסתר תַיֵחס את הגאולה לקב, ה"ְיַיחס את הגאולה לקב

. כ� ה� ראויי� להיות אלו שעל יד� תבוא התשועה לישראל
מי שמחפש . לא יכול להביא גאולה לעול�, מי שלוקח לעצמו

של זו המידה . הוא יכול להביא את הגאולה לעול�, לתת
לכ� על ידה באה הישועה , לא רוצה לעצמה דבר, אסתר

  .לישראל
ההפ� הגמור מזה �כל ! הוא צרי� לעצמו את הכל.  המ

�וכל השגרירי� הזרי� של שבע ועשרי� ומאה , שרי המל
אבל א� יש יהודי אחד , כל� כורעי� ומשתחוי� להמ�, מדינה

כל כ� הרבה כ� !  זה לא מספיקשלא יכרע ולא ישתחוה 
מה אכפת ל� א� יש אחד שלא יכרע ולא , משתחוי�

אז תעניש את , טוב! אי אפשר להשלי� ע� זה! לא? ישתחוה
" ַוCִֶבז בעיניו ִל0ְלַֹח יד במרדכי לבדו! " לא? מרדכי לבדו

על . לתלות את מרדכי לבדו, זוהי נקמה קטנה מדי. )ו, אסתר ג(
. )ש�(" רדכיַע� מ... להשמיד את כל היהודי�"צרי� , פשע כזה

ג� את הנשי� והט� , ולא רק את הגברי�, לא רק את מרדכי
נפג� , א� ישאר חלילה ילד יהודי אחד בעול�. צרי� להשמיד

�עד . ו ישאר ילד יהודי אחד בעול�"אסור שח. כבודו של המ
  .כדי כ� הכבוד צרי� להיות של� ומושל�

היא שמביאה אחר כ� את , רדיפת הכבוד המופרזת הזו
מה לעשות באיש : "המל� שואל את המ�.  על המ�המפלה

אפשר להציע שיתנו לו אל� , נו? "אשר המל� חפ4 ביקרו
אבל זה פחות . או עיר אחת במתנה, או כפר אחד, שקלי זהב

�וכי . הוא משוכנע שהמל� רוצה לכבד אותו. מדי בשביל המ
. ודאי הכוונה אלי? "למי יחפ4 המל� לעשות יקר יותר ממני"

�,  לא פחות מלבוש מלכות" יביאו לבוש מלכות"אז , א� כ
"� לא די שיארגו לו בגד דומה לשל " אשר לבש בו המל

�אלא דווקא בגד שהמל� אחשורוש בכבודו ובעצמו , המל
" וסוס אשר רכב עליו המל�. "לבש בו�לא מספיק ,  ג� כא

, אלא דוקא סוס אשר רכב עליו המל�, סוס יפה ומפואר
שהמ� רצה , ל אומרי�"חז". תר מלכות בראשוואשר ִנ6ַ� כ"

�כ ראה "אלא שאח, בהתחלה שג� הכתר יהיה של המל
�אז ויתר על הכתר , שאחשורוש לא כל כ� מתלהב מהרעיו

ְוָנת?� הלבוש והסוס על יד איש ִמEֵָרי . ")ט, י ש� ו"רש' עי(
 דווקא אחד משרי המל� יוביל את האיש " המל� ַהFְַר6ְִמי�

שמישהו , ממתי שמענו. מל� חפ4 ביקרו ברחוב העיראשר ה
לא שמענו ? צרי� שדוקא שר של המל� ינהיג אותו ברחוב

לא מספיק שאיש . אבל המ� לא מסתפק בפחות מזה. מעול�
אלא דווקא אחד משרי , רגיל או קצי� צבא בחיר יולי� אותו

א� : אומר לו אחשורוש. המל� הפרתמי� צרי� לעשות זאת
�ִמEֵָרי המל� " עצמ� יכול להיות אחד הרי אתה, כ

ְוַהְר3ֵב אותו ברחוב , ֵלְ� ַהְלֵ!0 את מרדכי היהודי"! ַהFְַר6ְִמי�
א� . כ לעצמו את העונש"המ� עצמו גור� א. העיר על הסוס

היה אומר שיתנו למרדכי עיר במתנה  � המל� היה נות

אבל א� אחד לא היה , המ� היה מתרגז קצת, למרדכי עיר
אבל המ� בגאותו המנופחת גור� לעצמו . צרי� לדעת מזה

, שיובילו את מרדכי על סוס ברחוב העיר ויקראו לפניו
  .ושהוא עצמו יצטר� לקרוא לפניו

. המל� לא יודע על השנאה המיוחדת של המ� למרדכי
אבל לא יודע , הוא יודע שהמ� גזר להשמיד את כל היהודי�

 �המ� היה . למרדכישהדבר נובע משנאה מיוחדת של המ
אבל המ� לא ידע , יכול לומר שיתנו למרדכי משהו אחר

ניסה , כשִגלה שמדובר במרדכי. בהתחלה שמדובר על מרדכי
אבל אז היה כבר מאוחר מדי , באמת שיתנו לו משהו אחר

ִ=ַ#ל המל� , אחר הדברי� האלה: "ל אמרו"חז. )א, מגילה טז(
�� ִ=ְ#ל?עד היכ. )א, אסתר ג(" אחשורוש את המ ? ַעד ע4 גבוה 

המ� ע� רדיפת : כלומר. )ג"ש אסתר רמז תתרנ"ילק(חמשי� אמה 
. מגיע בסופו של דבר לע4 גבוה חמישי� אמה, הכבוד שלו

י רדיפת "הוא עצמו ע. י עצמו"אלא ע, י אחרי�"ולא ע
  ...גור� לעצמו להגיע לש�, הכבוד שלו

  ? מדוע
ליצנות בפורי� 
חו4 . לא זמני ליצנות, מני שמחה ה� ז' מועדי ה, כידוע

בגמרא . שהשמחה בו נושאת ג� אופי של ליצנות, מפורי�
. שכבר בימי קד� היתה לשמחת פורי� צורה מיוחדת, נראה

הגמרא מספרת על משחק מיוחד שהיו משחקי� בו בפורי�  
ה רבא אמר "י ש� ד"וברש, ב, סד' סנה' עי(קפיצה מעל מדורות אש 

לא הייתי מציע לילדי� אצלנו לשחק . )כמשוורתא דפוריא
אבל רואי� שהיה אצל� עניי� של משחק , במשחק הזה

: אולי מותר לומר כ�? ממה נובע הדבר הזה. מיוחד לפורי�
בר מליצנותא דעבודה , כל ליצנותא אסירא", ל אמרו"הרי חז

חו4 מליצנות על עבודה , כל ליצנות אסורה" (זרה דשריא
, על עבודה זרה מותר לצחוק. )ב, המגילה כ() שמותרת, זרה

כ זהו הזמ� "א, )ב, ש� י(והמ� עושה את עצמו עבודה זרה 
יו� אחד . ובאמת הכל הבל וריק, הוא מנופח כל כ�. לצחוק

�, כל� כורעי� ומשתחוי� לו, הוא עליו� על כל שרי המל
ולא נשאר כלו� מכל הגאוה , וביו� הבא הוא תלוי על הע4

להבי� , ל את העבודה זרה בלב של�לבט, זהו הצחוק. שלו
אמנ� ג� פרעה עשה את עצמו עבודה זרה . שהיא אי� ואפס

אבל , ובכל זאת בפסח איננו מתלוצצי�, )טו, י שמות ז"רש' עי(
והרג כ� , הוא שיעבד את ישראל. פרעה פעל משהו בעול�

לעומת . אי אפשר לומר שהכל היה בדיחה, וכ� מילדיה�
, ג בניס� הוא מנופח"בי. ול כלו�המ� לא הספיק לפע, זאת

8ָר :ְמפָֹרד בי� : "מגיע אל המל� ואומר Gֶי0ְנ? ַע� אחד ְמפ
ממש אי� . ז בניס� כבר תולי� אותו על הע4"ובט, "העמי�

די , שלעבודה זרה של גוי, ל אמרו"חז. ואפס כל הגאוה שלו
א� גוי . )ב, ז נב"משנה ע(בביטול בעלמא כדי להתירה בהנאה 

כי עבודה . הרי היא מותרת בהנאה, את העבודה זרהביטל 
כל הכח שלה הוא מזה שבני אד� . זרה אי� לה ממשות

,  אי� לה ממשותברגע שלא מכבדי� אותה . מכבדי� אותה
  .והיא אינה קיימת עוד

ַו7ִ6ְֵמ� בכר , ורחל לקחה את התרפי�: "התורה מספרת
ָמה אות� דוקא מדוע 7ָ. )לד, בראשית לא(" הגמל ַו6ֵשב עליה�

 כדי להחביא� מאביה במקו� הטוב בפשטות ? בכר הגמל
�, ל חושפי� בפנינו סיבה נוספת"אבל חז. ביותר שנית
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. שבגללה החליטה רחל לשי� את התרפי� דוקא בכר הגמל
והיו לה� כוחות , שהיו עבודה זרה(שַלתרפי� , ל אומרי�"חז

� רק ואול. היה כח לגלות ללב� את מקומ�) של טומאה
א� היו מכבדי� אות� ! בתנאי שיכבדו אות�: בתנאי אחד 

 היה א� היו מבזי� אות� , לעומת זאת. היה לה� כח לפעול
רחל יושבת . )ב, א קסד"זוהר ח(ולא יכלו לעשות דבר , סר כח�

אלא ג� כדי , א� כ� על התרפי� לא רק כדי להחביא אות�
וכלו לגלות שעל ידי זה יאבדו את כח� ולא י,  אות�לבזות

כוחה ; כי כ� היא דרכה של עבודה זרה. ללב� את מקומ�
נובע מכ� שבני אד� מחשיבי� ) במידה שיש לה בכלל כח(

מחמת שמביני� שרק , אבל כשאי� נותני� לה חשיבות. אותה
, ה הוא בעל הכוחות כול� ואי� שו� כח בעול� מלבדו"הקב

י� לה  אומבטאי� זאת על ידי ישיבה על התרפי� ובטול� 
  .עוד שו� כח

   מבטל את כח הטבע
' ייחוס כל הכוחות לה
, ַמה 6ֹאְמִרי 3ִי ִיְפקֹד ָעַלִיְ�: "ירמיהו הנביא אומר לישראל

:  כלומר)כא, ירמיה יג("! ְו(6ְ ִלJְַד6ְ אָֹת� ָעַלִיְ� (GIִפי� ְלרֹא0
ה כשיביא עליכ� את "אלו טענות יוכלו להיות לכ� כלפי הקב

הרי את� עצמכ� ?  להשתלט עליכ� ולהגלותכ�מל� בבל
במה הרגילו ישראל ! הרגלת� אות� להיות שליטי� עליכ�

בכ� ש3ְִ!ד: אות� והחשיבו ? את בבל להיות שליטי� עליה�
, ישעיהו הנביא עשה אז נס .אות� יותר מדי בזמנו של חזקיהו

סמו� לערב נהיה שוב . )יא, ב כ"מלכ(והחזיר את השמש לאחור 
ובעקבות כ� , הדבר עשה רוש� אדיר בעול�, כמוב�. קר!ֹ
ְמרֹאַדְ� ַ!ְלֲאָד� ב� ַ!ְלֲאָד� מל� בבל ספרי� ומנחה אל שלח "

את , ַוCְַרֵא� את בית ְנכֹתֹה. וישמח עליה� חזקיהו... חזקיהו
לא היה ... הכס� ואת הזהב ואת הבשמי� ואת השמ� הטוב

ישעיהו ("! שלתודבר אשר לא הרא� חזקיהו בביתו ובכל ממ

כדי ,  אפילו את ארו� הברית שבמקדש פתח לפניה�)בא, לט
 א� משתה עשה )א"א פנ"פרקי דר(! להציג בפניה� את הלוחות

ואשתו בכבודה ובעצמה עמדה עליה� להשקות� , לכבוד�
אפשר להבי� ששגרירי� של מל� זר יש לכבד . )א, קד' סנה(

לפתוח לפניה� ! ?אבל עד כדי כ�. בסעודה מלכותית מפוארת
ושהמלכה עצמה תעמוד ותשרת את , את ארו� הברית

, זוהי כבר התרפסות. זה כבר לא מגיע לשגריר זר! ?המסובי�
  .ְוַהְח0ַָבת ֶיֶתר של בבל וכוחה

: וישעיהו שואל אותו, שולח אל חזקיהו את ישעיהו' ה
 )ג, ישעיהו לט(? "ומאי� יבֹאו אלי�, מה אמרו האנשי� האלה"

: היה צרי� לומר? ה צרי� חזקיהו לענות על שאלה זוכיצד הי
 תחת זאת )י ש�"רש(!" ?ולי אתה שואל, אתה נביאו של מקו�"
,  באו אלימאר� רחוקה: התחיל מתגאה ואומר"

ג� א� נאמר שחזקיהו אכ� היה סבור שהנביא איננו ". מבבל
. עדיי� לא היה צרי� לענות כ�, יודע מני� באו אליו האנשי�

ואול� חזקיהו מוסי� שתי ". מבבל באו אלי: "ומרהיה לו ל
בשביל מה ". באו אלי מבבל    מאר� רחוקה: "מילי�

וכי בקש ממ� הנביא למסור ? צרי� לציי� שבאו מאר4 רחוקה
הוא ? ללמד אותו היכ� נמצאת בבל, לו שיעור בידיעת האר4

מבבל באו : "די היה לענות, כ"א. לא ביקש ממ� שיעור כזה
מדוע .  ישעיהו שידע כבר היכ� נמצאת בבלחזקה על". אלי

משו� שהוא ? "מאר4 רחוקה"מוסי� חזקיהו את המילי� 

�שאפילו בבל הגדולה והחזקה הכירה , מתפעל בלבו מכ
  . נתינת חשיבות מיותרת לבבלשוב ! בנס

ְוִנEָא כל , הנה ימי� באי�: "אומר על כ� הנביא לחזקיהו
לא ִיָ:ֵתר , ו� הזה בבלאשר בבית� ואשר אצרו אבֹתי� עד הי

והיו , ומבני� אשר יצאו ממ� אשר תוליד יקחו. 'אמר ה, דבר
בגלל שכל ! גזירה נוראה. )זו, ש�(" סריסי� בהיכל מל� בבל

 כל אות� אוצרות שחשפת כ� התFַָעְל6ָ מ� הבבלי� 
הרי שחזקיהו גר� בהחשבתה של בבל . ילקחו לבבל, בפניה�

שליטה אשר ממנה , ראללנתינת שליטה לבבל על יש
אמנ� . התפתחו בסופו של דבר החורב� הראשו� וגלות בבל

אבל , רק כמאה שנה לאחר אותו מעשה, לא מיד קרה הדבר
בכ� שחזקיהו , שבזה התחיל החורב�, הנביאי� מודיעי� לנו

החשיב את בבל יותר ) ואולי ג� שאר ע� ישראל שבדורו(
 יכולה בבל לא היתה, אלמלא נתנו חשיבות לבבל. מדי

  .לשלוט על ישראל
: הפסוק אומר. תהלי� דומה היה ג� בבית שני ע� רומי

. )יב, ש ו"שה(" ַמְר3ְב?ת ַעJִי ָנִדיב, נפשי 7ַָמְתִני, לא ידעתי"
נפשי 7ַָמְתִני להיות מרכבות להרכיב עלי : "...י"מסביר רש

ישראל ...". אני בעצמי ִמ9ִיִתי� עלי... נדיבות שאר אומות
כשיש מריבה בי� ! עצמ� מינו את הרומאי� לשליטי� עליה�

קוראי� לרומי , האחי� החשמונאי� הורקנוס ואריסטובלוס
 �בסופו של דבר , )ש ש�"י בשה"רש' עי(לשפוט מי ימלו

והדברי� מגיעי� עד , משתלטי� הרומאי� על ירושלי�
נפשי שמתני "? וממה הכל התחיל. לחורב� הבית על יד�

אנו עצמנו ".  אני בעצמי ִמניתי� עלידיב מרכבות עמי נ
אנו עצמנו הרכבנו עלינו את , שמנו אות� אלופי� לראש

א� אנו נותני� ! בכ� שָנַת9: לה� חשיבות, הרומאי� לשרי�
א� אנו , לעומת זאת. אנו משליטי� אות� עלינו, לה� כח

אז באמת אי� , מביני� לבטל את העבודה זרה כעפרא דארעא
  .לה שליטה

, יסור נוס� בתורה שאפשר לבטלו חו4 מעבודה זרהא
? )מדאוריתא(למה ג� לחמ4 ביטול בעלמא סגי . הוא חמ4

תופס , הבצק מתנפח. כיו� שג� חמ4 הוא עניי� של התנפחות
קוד� הוא תפס מעט , יותר מקו� ממה שמגיע לו באמת

ממילא . ופתאו� הוא נהיה חללי� חללי� ומתנפח, מקו� 
ומבי� , כשאינ� מחשיב אותו. י ליהבביטול בעלמא סג

 הוא בטל שמאחורי כל הנפח הזה אי� אלא חלל ָוִריק 
לבטל את , זוהי עבודת הפורי�. ומבוטל כעפרא דארעא

  .להבי� שאי� עוד מלבדו, העבודה זרה
מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא : "ל אומרי�"חז

?  העני� בזה מה.)ב, מגילה ז(" ידע בי� ארור המ� לברו� מרדכי
למה כא� ! הרי צרי� בדר� כלל לדעת מי צדיק ומי רשע

שמעתי ? ל רצו שלא נדע בי� ארור המ� לברו� מרדכי"חז
, שפירוש הדברי� הוא, א"ר יצחק אזרחי שליט"בזה מהג

שלא המ� עשה את הרעה ולא , שאד� צרי� להגיע להכרה
ה לבדו הוא זה שעשה "אלא הקב, מרדכי עשה את התשועה

, להרע לישראל' שהיה שליח ה, נכו� שהמ� מצדו. כלאת ה
ולכ� ', לא התכוי� להרע לישראל כדי לקיי� את גזרת ה

"�ונכו� שמרדכי מצדו עשה השתדלות רוחנית , "ארור המ
ברו� "ולכ� , וגשמית ג� יחד כדי להעביר את רוע הגזרה

אבל , כי יש להכיר טובה ג� לשליח על השתדלותו, "מרדכי
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.  ה� היו הסיבה האמיתית לגזרה ולהצלהיש לדעת שלא
, ה כעס עלינו"הסיבה האמיתית לגזירה היתה שהקב

הוא לבדו . ה הוא זה שהציל אותנו"הקב, וכשחזרנו בתשובה
ומרדכי והמ� שוי� לגמרי , פעל ג� את הגזרה וג� את ההצלה

הדי� של . בכח מעשיה� הארציי� להשפיע על גורלנו, זה לזה
עד דלא ידע בי� מי בפוריא מיחייב איניש לבסו"

, בא ללמדנו אפוא" ארור המ� לברו# מרדכי
זהו . ולא לבשר וד�, ְלַיֵחס את התשועה לבעל הישועות

לדעת שאי� שו� כוחות , הביטול הגמור של עבודה זרה
  .לבדו' רק רצו� ה, שפועלי� בעול�


