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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ו"לפרשת ויקרא תשס

  ? כיצד
' הקרבת קרב� ִלְרצו� ה
  

  ?ְ&ע$ל$ת וזבחי�' ַהֵחֶפ� לה
: אליו מאהל מועד לאמר' וידבר ה, ויקרא אל משה"

אד� כי יקריב מכ� , דבר אל בני ישראל ואמרת אליה�
, עבודת הקרבנות, כידוע. )בא, ויקרא א(' ווכ" 'קרב� לה

על  "היא אחד משלשה העמודי� שהעול� עומד עליה� 
. )ב"א מ"אבות פ(" התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדי�

כשאברה� אבינו .  זוהי עבודת הקרבנות" העבודה"
" במה אדע כי אירשנה", ה על אר# ישראל"שואל את הקב

ֶ'ֶ&ת: "ה לוה עונ"הקב, )ח, בראשית טו( " ְקָחה לי עגלה ְמ&)
ל שהכוונה היא לעבודת הקרבנות "ובארו חז, )ט, ש�(' וכו

שבגללו אנו , הרי שקרבנות ה� עניי� גדול. )ב, תענית כז(
: ג� על קרב� פסח נאמר. זוכי� לשבת באר# ישראל

והגדת לבנ0 ביו� ... ְוָעַבְדָ/ את ָהֲעבָֹדה הזאת ַ-חֶֹד& הזה"
שמות (" לי בצאתי ממצרי�' בעבור זה עשה ה, רההוא לאמ

, של קרב� פסח, "ָהֲעבָֹדה הזאת"בשביל , כלומר. )חה, יג
הרי . יצאנו ממצרי�, יחד ע� אכילת מצה ומרור

אי� , "קרב�"ג� עצ� הש� . שהקרבנות ה� דבר גדול מאד
אלא משמעו ג� ', משמעו רק שאד� מקריב משהו לה

 � עולמנו הגשמי והשפל את,  את העולמותמקרבשהקרב
ג� על הקטורת אמרו . אל העולמות הרוחניי� העליוני�

שהיא נקראת קטורת לא רק על ש� , )א, ג קמט"זוהר ח' עי(
אלא ג� מפני שהיא מקשרת את , הקיט1ר שעולה ממנה

ואותנו כביכול ע� , התחתו� ע� העליו�, העולמות יחד
כ "נות ה� אהקרב. )בארמית פירושו ֶקֶ&ר" קיטרא("ה "הקב

וג� תופסי� מקו� נכבד בתורה שבכתב , דבר גדול מאד
  .ושבעל פה

' ַהֵחֶפ# לה: "בא שמואל ואומר, למרות כל זה, והנה
 וכי  )כב, א טו"שמו(? "'4ְִ&מַֹע בקול ה, ְ-עֹל1ת וזבחי�

אי0 מתיישבי� ! ?ה שיקריבו לו קרבנות"ָחפ# הקב
, ה לתר#אפשר לכאור? הדברי� ע� מה שראינו לעיל

ה אינו מעוניי� כלל "שהקב, ששמואל אינו מתכוי� לומר
שיותר מע1לות , שמואל בא רק לומר. בעולות וזבחי�

אופ� קריאת הפסוק לפי . ָחפ# שישמעו בקולו' ה, וזבחי�
ְ-עֹל1ת 7ְזָבִחי� ' ַהֵחֶפ# לה: ויאמר שמואל: "זה יהיה כ0

כפי , לות וזבחי�בעו'  הא� ָחפ# ה! ?"'4ְִ&מַֹע ְ-ק1ל ה
והתשובה המבוקשת היא ! ?שהוא חפ# שישמעו בקולו 

 מאשר בעולות יותרחפ# שישמעו בקולו ' ה! לא
ואול� . ָחפ#' ג� בעולות וזבחי� ה, ומכל מקו�! וזבחי�

א� זו . מפיסוק הטעמי� נראה שלא זוהי כוונת הפסוק
היה צרי0 להיות " ויאמר שמואל"הטע� על , היתה הכוונה

להורות שש� היא ההפסקה העיקרית בחציו (ט� זק8 ק
ויאמר "ואול� למעשה הטע� על ). הראשו� של הפסוק

, )שהוא טע� מפסיק פחות מזק8 קט�(הוא ְרִביַע " שמואל
. הוא זק8 קט�" ְ-עֹל1ת 7ְזָבִחי�' ַהֵחֶפ# לה"והטע� על 

: ויאמר שמואל) "'א: משמע שיש לחלק את הפסוק כ0
"! '4ְִ&מַֹע ְ-ק1ל ה) "'ב! ?"1ת 7ְזָבִחי�ְ-עֹל' ַהֵחֶפ# לה

 בכלל' וכי ָחֵפ# ה: שמואל שואל בתמיהה, כלומר
וכל , ה אינו חפ# בה� כלל"הרי הקב! ?בעולות וזבחי�

  !חפצו הוא רק שישמעו בקולו
ג� במקומות רבי� נוספי� נראה לכאורה שהנביאי� 

ר אס8 המשור. מתַיחסי� באופ� שלילי אל עני� הקרבנות
וד� עתודי� , הא1ַכל בשר אבירי�): "'בש� ה(אומר 
עֹל1ֵתיֶכ� ְספ7 : " ג� ירמיהו אומר.)יג, תהלי� נ(! ?"אשתה

כי לא דברתי את אבותיכ� ולא , על זבחיכ� ְוִאְכל7 ָ-9ָר
ִצ7ִיִתי� ביו� הוציאי אות� מאר# מצרי� על דברי עולה 

את אבותיכ� לא דברתי "מה פירוש . )כא, ירמיהו ז(" וזבח
כ� ציוה על ' הרי ה? "על דברי עולה וזבח... ולא ִצ7ִיִתי�

שהעולות והזבחי� רצויי� , הפשט הוא! דברי עולה וזבח
 אבל בתנאי יש בה� קרוב העולמות ,  יש בה� תועלת

 שו� דבר נות
שהוא לא , בתנאי שהמקריב מבי�! אחד
 ממנו מקבל' א� הוא חושב שה. מקבלאלא , ה"לקב 

צרי0 . וזה פסול, ה"ו עליונות על הקב"וא מרגיש חה
�שהוא ' זהו רק חסד ה, ה"שעד כמה שאני נות� לקב, להבי

�. ולא שאני באמת נות� לו משהו, מוכ� לקבל ממני קרב
  .ה לא צרי0 את הקרבנות שלי"הקב

  ההבדל בי� ֶזַבח רשעי� ְלֶזַבח צדיקי�
 �דוגמא לשתי הגישות הללו במעשה הקרבת הקרב 

 ל"ר שמשו� רפאל הירש זצ"הג. אפשר לראות בתורה
בי� אברה�  עומד על ההבדל, )ה, בפירושו לבראשית כב(

כשה� באי� להקריב קרבנות , אבינו ובי� בלע� ובלק
ה את בנו "כשאברה� אבינו עומד להקריב לקב. ה"לקב

ואני , ְ&ב7 לכ� פה ע� החמור: "הוא אומר לנעריו, יחידו
. )ש�("  ונשובה אליכ�ונשתחוהכה והנער ֵנְלָכה עד 

 להתכופ�, ה" לפני הקבלהשתחוותאני הול0 
כשבלק הול0 ,  לעומת זאת. את עצמי לפניוולהכניע

מ� העול� ' כדי לעקור את ַע� ה, להקריב קרבנות של ֶרַשע
 )ג, במדבר כג( "! ַעל עָֹלֶת0ִָהְתַיֵ�ב": אומר לו בלע�, ו"ח

זהו  )כז, י במדבר טז"רש' עי( !...אל תשתחוה! ֲעמ1ד זק87
הצדיק ! ההבדל בי� קרבנו של צדיק לקרבנו של רשע

ה את הקרב� הגדול ביותר שאד� יכול "מקריב לקב
 ומרגיש כניעה כלפי  בנו יחידואת , להקריב

וחושב , ואילו הרשע מקריב כמה בהמות! ה"הקב
, ה הוא זה שצרי0 להכניע את עצמו כלַ:יו"שמעכשיו הקב
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ו את "להשמיד ח, אלתו ולעשות את בקשתולתת את ש
  .ישראל

, ְזָכר נא מה יע# בלק מל0 מואב, ַעִ>י": הנביא אומר
למע� , מ� ַהִ<ִ=י� עד הגלגל, ומה ענה אֹת1 בלע� ב� בעור

? ִא84ַ לאלֵקי מרו�', במה אקד� ה. 'דעת צדקות ה
באלפי ' הירצה ה? בעגלי� בני שנה, האקדמנו בעולות

פרי בטני , האת� בכורי פשעי? בות נחלי שמ�ברב, אילי�
: דורש ממ0' ומה ה, הגיד ל0 אד� מה טוב? חטאת נפשי

" והצנע לכת ע� אלקי0, כי א� עשות משפט ואהבת חסד
, ַעִ>י":  אולי מותר לפרש את הפסוקי� כ0.)חה, מיכה ו(

 הוא יע# ? מה הוא יע#". ְזָכר נא מה יע# בלק מל0 מואב
? "ומה ענה אֹת1 בלע� ב� בעור. "ו"חלקלל את ישראל  

והכ� לי בזה שבעה פרי� , ְ-ֵנה לי בזה שבעה ִמְזְ-חֹת"
. כ0 אמר לו שלש פעמי�. )א, במדבר כג(" ושבעה אילי�

לקלל את ישראל (העני� " תועלת" לבלע� מציע , כלומר
ע� קרבנות נוכל להשיג מה .  להקריב קרבנות) ו"ח

. הופ0 את הקללה לברכה' ה. חאבל זה לא מצלי. שנרצה
ִא84ַ ', במה אקד� ה: "מסביר הנביא? מדוע זה לא הצליח

! ?בעגלי� בני שנה, האקדמנו בעולות? לאלֵקי מרו�
, ה"וכי זה מה שחסר לקב! ?"באלפי אילי�' הירצה ה

או אולי יותר מזה ! ?"פר ואיל במזבח"שתקריב לו  
, ת בנוכמו שאברה� מקריב א!" ?האת� בכורי פשעי"

, )לפי פרוש אחד, כז, ב ג"מלכ(ג� מישע מל0 מואב , ולהבדיל
לא זה !  לא? שאקריב לו את בני, רוצה' אולי זה מה שה

דורש ' ומה ה, הגיד ל0 אד� מה טוב! "רוצה' מה שה
כי א� עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת ע� : ממ0

וזה ההפ0 מכל המידות ! דורש ממ0' זה מה שה"! אלקי0
, ורוח גבוהה, עי� רעה"כי בלע� הוא בעל ! ע�של בל

הוא זה " נפש רחבה"בעל . )ט"ה מי"אבות פ(" ונפש רחבה
שזהו ההפ0 , שרוצה זהב וכס8 יותר ממה שמגיע לו

שפירושו לרצות רק מה שמגיע לי בדי� , "משפטמשפטמשפטמשפטעשות "ֵמ
הוא לרצות , "אהבת חסד"וכ� .  מזהיותריותריותריותרולא , ובמשפט

שלא , של בלע�" עי� רעה"ההפ0 מ, שיהיה טוב לזולת
רוח " ההפ0 מה" והצנע לכת. "רצה שיהיה טוב לישראל

מדוע לא : א� שואלי�, ממילא. והגאוה של בלע�" גבוהה
 מפני שה� התשובה היא ? מתקבלי� הקרבנות של בלע�

נדרשי� , לא נדרשי� אילי�. ההפ0 הגמור מ� הנדרש
"! עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת ע� אלקי0"

  .את הלב של0, ה מחפש את המידות של0"בהק
 �ה לא מחפש את הבשר של " הקבג� בהקרבת קרב

�, שיחשוב בלבו. אלא את הלב של המקריב, הקרב
אלא  ! 'שבעצ� היה רוצה שהוא עצמו יהיה הקרב� לה

אמר לאברה� אבינו שהוא אינו רוצה שישחטו ' שכמו שה
 לכ� ,אינו רוצה שישחטו מישהו אחר' כ0 ה, את יצחק

' ובמקו� זה אני מקריב לה', אינני יכול להיות קרב� לה
אבל בעצ� הייתי רוצה להיות בעצמי , 9ה או דבר אחר

שמפני , על המקריב להרגיש, וכ� בחטאת ואש�. 'קרב� לה
, שָחטא היה צרי0 הוא עצמו לִהשחט ולהשר8 על המזבח

ִרח� עליו וצוה עליו ברחמיו להקריב איל או ' אלא שה
אבל בעצ� הוא עצמו היה , ו משהו אחר במקו� זהכבש א

כ0 אד� צרי0 להרגיש . ראוי להיות הקרב� על המזבח
�לא להרגיש שהוא נות� משהו , כשהוא מקריב קרב

  .ה"לקב

  "*ִמָ-ְדָ' ָנַת+* ל', כי ממ' הכל"
 �למה .  קרב� פסחג� במצרי� הקריבו ישראל קרב

לא ,  ג� ש�?את ישראל להקריב קרב� במצרי�' צוה ה
אלא מפי שישראל היו , היה זקוק ַלאות� בהמות' מפני שה

ִמְ&כ7 וקחו לכ� "כדי לקיי� בעצמ� , זקוקי� לקרב� זה
�וִהָ?בקו ,  ִמְ&כ7 ידיכ� מעבודה זרה )כא, שמות יב(" צא

כיו� שעד עכשיו היו מחוברי� . )מכילתא ש�(במצוה 
� הצא� היה עליה� לבטל את, למצרי� שעובדי� לצא

זה מה שעושה . מלהיות עבודה זרה קוד� שיצאו ממצרי�
בהתחלה משה אומר .  מבטל את אלהי מצרי�קרב� פסח 

ולא , ה� נזבח את תועבת מצרי� לעיניה�: "לפרעה
 איננו יכולי� להקריב קרבנות  )כב, שמות ח(! ?"ִיְסְקל)נ7

אבל עכשיו ישראל צריכי� ! כי המצרי� יסקלונו, במצרי�
ובעשור לחודש , ות שה� אינ� מפחדי� מהמצרי�להרא

ה� קושרי� את הכבשי� לכרעי מטותיה� לעיני כל 
כ ה� "אח. להכינ� לשחיטה בארבעה עשר לחודש, מצַרי�

כאוכלי� , שוחטי� את הפסח ואוכלי� אותו לש� מצוה
  .על שולח� המל0

, וזה צרי0 להיות הפסח ג� לדורות, זהו פסח מצרי�
�שעשה , גיש 4ְדוד המל0 לפני פטירתולהר, וכ� בכל קרב

ָנַדב בה נדבות , אסיפה גדולה כהכנה לבניי� בית המקדש
קרא ג� לאחרי� , ברזל ועצי�, נחושת, כס8, רבות של זהב

, ])א כט"דהי(ובאמת הביאו ש� נדבה בעי� יפה [להתנדב 
7ִמCְָד0ָ ָנַת7B , כי ממ0 הכל: "ואומר' ובסו8 הוא מתפלל לה

. ' קבלנו אותו קוד� מהכל מה ֶ&Bַָת7B . )יד, ש�(" ל0
בסופו של , אדרבה. כלו�' שלא ָנַת7B לה, ממילא נמצא

�זוהי ההרגשה של דוד . הוא זה שנת� לנו' רק ה, חשבו
וזו ג� צריכה להיות ', אחרי כל מה שהוא נות� לה

קרב� או נדבת ', משהו לה" נות�"ההרגשה של כל מי ש
, אי� מקו� להתגאות במה שנתתי. ר ממו� או כל דבר אח

  ". ָנַת7B ל0�ִמָ�ְדָ�,  הכלממ�כי "
, )ג, איוב מא(" מי הקדימני ואשל�": אומר לאיוב' ה

לפני שעשיתי אני לו , מי עשה לי טובה: ל"ובארו חז
מי מל את , מי ִקֵ'ס לפני עד שלא נתתי לו נשמה. "טובה

 לי מעקה או מי עשה, בנו לשמי עד שלא נתתי לו ב� זכר
תמיד החשבו� נוטה , ..."מזוזה עד שלא נתתי לו בית

', אחרי כל מה שאד� נות� לה". משיכת יתר"למצב של 
. נת� לו עוד קוד� הרבה יותר' עדי� המצב הוא שה

" כי אתה תשל� לאיש כמעשהו, חסד' ל0 ה", ממילא
הוא , משל� לאיש כמעשהו' התשלו� שה. )יג, תהלי� סב(

הרי שלא , " ָנַת7B ל0�ִמָ�ְדָ�, ממ0 הכל"כי א� . חסד
מתו0 מה ' מגיע לנו כל תשלו� על המעט שאנו נותני� לה

הרי , משל� לנו על כ0' וא� בכל זאת ה. שקבלנו ממנו
מצד . ולא תשלו� שמגיע לנו מצד הדי�', שזהו חסד ה

 �  . לא מגיע לנו כלו�הדי
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מֹר כי ִנְ&,  תהיה לנווצדקה", זהו ג� הפשט בפסוק
" אלקינו כאשר ִצ7ָנ7' לעשות את כל המצוה הזאת לפני ה

'? וכו"  תהיה לנווצדקה"מה פירוש . )כה, דברי� ו( 
ַוְיַצ7ֵנ7 . "'לא בשביל טובת ה, המצוות ניתנו לנו לטובתנו

Eִי� האלה' ה  כל לטוב לנו... לעשות את כל ַהח)
, ממילא. )כד, דברי� ו("  כהיו� הזהְלַח�ֵֹתנ�, הימי�

הרי שלא מגיע לנו שכר על , א� מקיימי� אנו את המצוות
ולא ,  אנו מקיימי� אות�עצמנושהרי עבור '; כ0 מה

נות� לנו שכר על קיו� ' וא� בכל זאת ה. ה"עבור הקב
, הרי זה בבחינת צדקה שאינה מגיעה לנו בדי�, המצוות

� תהיה לנו כי ִנְ&מֹר וצדקה. "ולא שכר המגיע בדי
  ".אלקינו כאשר ִצ7ָנ7'  כל המצוה הזאת לפני הלעשות את

  "מיכלא דאסוותא "
המצה 
זכר ליציאת , התורה אוסרת עלינו לאכול חמ# בפסח

כ כשיצאנו לא "ואח, שבמצרי� אכלנו לח� עִֹני, מצרי�
למרות שבאכילה אי� החמ# , והנה. הספיק הבצק להחמי#

הרי שלהקרבה החמ# אסור במש0 כל , אסור אלא בפסח
כי כל 9ְאֹר וכל דבש לא תקטירו ממנו ִאֶ<ה . "השנה כולה

למה פסול החמ# להקרבה במש0 כל . )יא, ויקרא ב(" 'לה
לפי שהשאור מגביה ", )ז"מצוה קי(מסביר החינו0 ? השנה
כל ' לרמוז כי תועבת ה, ולכ� נתרחקו... וכ� הדבש, עצמו

, סההחמ# הוא התנפחות של העי. )א, משלי טז(" HְַבG לב
, אד� שמקריב קרב�. והתנפחות זו מסמלת את הגאוה

שירגיש שהוא כלו� ,  את מידת הגאוהשיבטלצרי0 
שהרי , לכ� החמ# לא יכול לשמש לקרב�; ה"ביחס לקב

�  .הוא מורה על עניי� שכל כולו הפ0 עני� הקרב
 )ב, זוהר שמות קפג(" מיכלא דאסוותא"המצה נקראת  

 מחולי הנפש של היא מרפאה אותנו. מאכל רפואה
. 'וגורמת לאד� לבטל את עצמו לה, החשבת עצמנו

אי� דבר יותר של� מלב : "ל אמר"ר מקוצק זצ"האדמו
זה מה שצרי0 . שאד� ירגיש שהוא אי� ואפס, "שבור

�וזה מה שצרי0 להרגיש , להרגיש ג� בעת הקרבת הקרב
אי� צרי0 ללכת כל , מאיד0. לא להתגאות. 'בכל עבודת ה

אד� לא צרי0 להיות שבור ורצו# . י� נפולותהיו� ע� פנ
לשמוח בזה ". בשמחה' עבדו את ה! "להפ0. כל היו�

כמו , שאני זוכה להיות מעבדיו של מל0 מלכי המלכי�
שלא ,  לאדו� הכללשבחשעלינו , שאנו אומרי� בכל יו�

לשמוח בזה שאנו זוכי� להיות כלי ... �9ָ חלקנו כה�
. וי מלכות שמי� בעול�כלי לגיל, לגילוי האמת בעול�

. וכל שכ� ביו� טוב של פסח, צרי0 להיות בשמחה תמיד
אבל , אני אוכל מצה כדי לבטל את עצמי, אינני אוכל חמ#

, ה"כל הביטול הוא שאי� לי עצמיות בלי הקב, יחד ע� זה
אבל עצמיותי האמיתית היא להיות כלי בגילוי מלכות 

ו ואור0 כשאני זוכה להגות בתורה שהיא חיינ. שמי�
. והתכלית האמיתית שלי, זהו הרצו� האמיתי שלי, ימינו

וית� לה� ", כל מה שקבלנו את אר# ישראל הוא למטרה זו
בעבור ישמרו חקיו , ארצות גוי� ועמל לאמי� יירשו

אי� ער0 עצמי לאר# . )מה, תהלי� קה(" ותורֹתיו ינצֹרו
הער0 של אר# ישראל הוא רק יחד ע� קיו� תורה . ישראל

 ככלי לקיו� אמיתי ומלא של התורה מצד אחד . צוותומ
, )כה, ויקרא יח(� באריכות "כפי שמסביר הרמב, והמצוות

אפילו , שעיקר קיו� המצוות, )יח, דברי� יא(י בקיצור "ורש
ל "ובחו, הוא רק באר# ישראל, אלה שאינ� תלויות באר#

אבל מצד שני , "הציבי ל0 ציוני�"המצוות ה� רק בבחינת 
אי� ,  אר# ישראל אמיתית היא רק ע� קיו� מצוות ג�

ברגע שנמצאי� באר# . ער0 לאר# ישראל בלי קיו� מצוות
הגלה . ה ַמגלה אותנו"הקב, ישראל ולא מקיימי� מצוות

ו אנו "וח, והגלה אותנו גלות שניה, אותנו גלות ראשונה
, נזרקנו מעזה ויריחו תחילה. רואי� כעת ג� גלות שלישית

, נזרקנו מגוש קטי8 וצפו� השומרו�,  יוס8נזרקנו מקבר
שאר# , ירח� שלא נמשי0 ִלְגלות עוד' ה, נזרקנו מעמונה

אבל זה תלוי א0 ורק בתורה . ישראל ִ/שאר בידינו
, "ציוניות"כל המפלגות הנקראות . ובמצוות שנקיי�

.  אי� לתלות בה� תקוהו "וזוממות לעקור את התורה ח
להתחזק , תחזק בתורה צרי0 להי "א� רוצי� את א

כמה שיהיה , והגדל בתורה, במצוות להתקדש במצוות
כמה . כ0 יהיה יותר גדול ג� בענוה, יותר גדול בתורה
הרי . הוא יותר ישפיל את ער0 עצמו, שערכו יותר גדול

משה . הוא ג� העניו מכל אד�, שהגדול מכל אד�, רואי�
, שאי� א8 אחד שהגיע למדרגת גדולתו הרוחנית, רבנו

, ה"שקיבל את הלוחות מיד הקב, פני� אל פני�' שידעו ה
 דוקא הוא ועשה במצרי� מה שעשה , קיבל את התורה

. )ג, במדבר יב(" ָעָנו מאד מכל האד� אשר על פני האדמה"
אי0 הוא מצליח להיות העניו מכל האד� אחרי כל מה 

 מפני שמשה רבינו אינו מייחס התשובה ? שעשה והשיג
רצה ' ה: ה"אלא לקב, עצמו ולמעלתודברי� אלו ל

ואני אינני , להוציא את ישראל ממצרי� ולתת לה� לוחות
היה יכול לשלוח , ה היה רוצה"א� הקב. אלא השליח

אבל . והמטאטא היה מכה את פרעה, מטאטא אל פרעה
כ "ואעפ, אלא בי, ה לא בחר ְ-מטאטא להיות שליח"הקב

אלא , מעצמילא נבחרתי לזה בגלל איזו מעלה שיש בי 
משה . ה עצמו רמז זאת למשה"הקב. הכל מתנת שמי�

, שמות ג(? "מי אנכי כי אל0 אל פרעה: "ה"שואל את הקב

הוא לא . )יב, ש�(" כי אהיה עמ0: "ה" עונה לו הקב)יא
: אלא, כי אתה עניו, כי אתה חכ�, כי אתה צדיק: עונה לו

 ,אני הוא זה שמוציא את ישראל ממצרי�". כי אהיה עמ0"
אתה אינ0 אלא ? כ מאי נפקא מינה ל0 מי אתה"וא

מפני שהוא עבד , כ הגדול מכל אד�"משה הוא א. השליח
הוא יכול לומר על . בלי שו� שיור ובלי שו� עצמיות' ה

  .)חז, שמות טז(" ונחנו מה"עצמו ועל אחיו 
" ואנכי תולעת ולא איש: "דוד המל0 אומר על עצמו

ובכל זאת יש ,  חלושה מאוד בריההתולעת . )ז, תהלי� כב(
אברה� אבינו היה עוד . לה כח לעשות דברי� מסויימי�

, בראשית יח(" ואנכי עפר ואפר: "ואמר על עצמו, יותר עניו

כעפר , אי� לי כח לעשות דבר. אפילו תולעת אינני. )כז
אמנ� ג� . [שהכל דורסי� עליו והוא אינו מסוגל להגיב

, "נפשי כעפר לכל תהיהו"אנו אומרי� על עצמנו בכל יו� 
מה שאי� כ� אצל אברה� . אבל אי� זו אמירה בלב של�

האמירה היא , "ואנכי עפר ואפר"כשהוא אומר , אבינו
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הוא באמת מרגיש שאיננו . לא מ� השפה ולחו#, בלב של�
אבל עדיי� אי� ענוה זו במדרגת ]. חשוב יותר מעפר האר#

�� על משה ואהר� אומרי. השלמות כמו אצל משה ואהר
לעפר יש סו8 סו8 . איננו אפילו עפר". ונחנו מה"עצמ� 

, "ונחנו מה. "אבל אנו ג� זה אי� לנו. מציאות כלשהי
  .אפילו לא עפר

  ?"בי� הזמני�"כיצד ננהג ב
ג� ' צרי0 לדעת שאנו עבדי ה, כשיוצאי� לבי� הזמני�

ג� קריאת שמע של . לא רק בישיבה". בי� הזמני�"ב

של זמ� ,  הזמ�בתו�יות צריכה לה,  הזמני�בי

צרי0 לקדש את הש� ג� , כמו כ�. קריאת שמע ותפילה
, להשתדל לעזור להורי� בהכנות לפסח. מחו# לישיבה
שא� , שיראו ויבינו. וכ� לאנשי� אחרי�, וג� אחרי פסח

זוהי הטובה הכי גדולה שיכולה , הב� הוא ב� ישיבה
למה שלחנו את בננו ", שלא יצטערו. להיות להורי�

שלהורי� תהיה סיבה טובה , צרי0 לראות". ישיבהל
', ולהודות על כ0 לה, לשמוח על שיש לה� ב� בישיבה

וכ� ,  ישלחו ג� אות� לישיבהוא� יהיו לה� עוד בני� 
קידוש "זהו ה. יתפללו שהנכדי� שלה� יהיו בישיבה

  .העיקרי שב� תורה עושה בבית" הש�
".  הזמני�בי�"צרי0 לקבוע עיתי� לתורה ב, יחד ע� זה

קבעת עיתי� : "אד� הרי נשאל לאחר מאה ועשרי� שנה
? " עיתי� לתורהקבעת" מה פירוש )א, שבת לא(? "לתורה

: כלשו� הכתוב" [גזלת"פירושו " קבעת"ש, א"פירש הגר
ואמרת� במה , 4ִי Jֶ/� קְֹבִעי� אִֹתי, ֲהִיְקַ-ע אד� אלקי�"

לי� כביכול שגוז, )ח, מלאכי ג(" המעשר והתרומה, קבענו0
שאפילו ]. ה כשלא מפרישי� תרומות ומעשרות"את הקב

�זמ� מ� הזמ� שחשבת " תגזול"ו" תחטו8", א� אי� ל0 זמ
ג� כשיש . ותלמד בו תורה, להקדיש לעניני� אחרי�

בפרט בשבעת ימי . יש למצוא זמ� ללמוד, תכניות אחרות
אבל צרי0 , אמנ� צרי0 לאכול ולשתות ולשמוח בחג. החג

שהחלוקה , � נראה"ברמב. וחציו לכ�' חציו להשיהיה 
וחצי ' שבאמת יהיה חצי לה, צריכה להיות ֵ?י מדוקדקת

אבל ג� א� לא ננקוט בזה . )ט"ו הי"ט פ"יו' � הלכ"רמב(לכ� 
' מכל מקו� צרי0 לראות שיהיה ג� משהו לה, �"כהרמב

אלא למצוא זמ� ג� , לא רק לאכול ולשתות ולטייל, בחג
  .ג� לתפילהוכמוב� , לתורה

. הוא לא זמ� חרותנו מהתורה, זמ� חרותנו מפרעה
אי� ל0 ב� חורי� ", החרות האמיתית היא התורה, להפ0

כ זמ� "וא, )ב"ו מ"אבות פ(" אלא מי שעוסק בתלמוד תורה
פסח הוא הרי . חרותנו צרי0 להצטי� דווקא בלימוד תורה

אנו מתחילי� לספר , הצעד הראשו� לקראת חג בשבועות
להרגיש מיד , עה שבועות לקראת חג השבועותבו שב

. אחרי היציאה ממצרי� שאנו מתכונני� לקבל את התורה
ביציאת מצרי� . יציאת מצרי� עוד לא גמרה הכל

מפרעה מל0 מצרי� , השתחררנו מהשיעבוד החיצוני
יצאנו .  מצרי�בטומאתאבל עדי� אנו שקועי� , וַעמו

� שקועי� אבל בנפש אנו עדי, בגופנו מעבדות מצרי�
כדי , אנו צריכי� לספור שבעה שבועות. בטומאת מצרי�

המעמד הגדול והנורא , להיות ראויי� לקבל את התורה
לכ� אנו מתחילי� , שמתחדש בפנימיות בכל שנה ושנה

מיד למחרת יו� טוב ראשו� של פסח להכי� את עצמנו 
לכ� בפסח מקריבי� עומר מ� . לקראת המעמד הגדול הזה

ז בזה שאנו עדי� בבחינת בהמה שמאכלה לרמ, השעורי�
לרמז , ובשבועות מביאי� שתי הלח� מ� החטי�, שעורי�

שמאכל� , "בני אד�"שעכשיו לאחר קבלת התורה נהיינו 
  .חיטי� ולא שעורי�

". ה על בתי בני ישראל במצרי�"ֶ&ָ:ַסח הקב... ֶ:ַסח"
, שהכוונה איננה רק לפסיחה גשמית, כבר הסבירו בזה

,  כל בכור באר# מצרי� ועל הבתי� שלנו דילגהכה' שה
תורה "שבדר0 כלל הכלל הוא ש, אלא ג� פסיחה רוחנית

', וכו" מביאה לידי זהירות וזהירות מביאה לידי זריזות
ָ:ַסח על '  וכא� העולי� לאט ובשלבי� ממדרגה למדרגה 

ובלילה אחד נגלה עלינו וגאל אותנו , כל השלבי�
יינו במצב שהיינו עלולי� לאחר שה, מעבדות לחרות

, �"כפי שמתבטא הרמב, לשקוע לגמרי בטומאת מצרי�
ז "ע' הלכ(" כמעט קט היה העיקר ששתל אברה� נעקר"ש

רגע אחד לפני שהספיק בצק� של אבותינו . )ג"א ה"פ
שהוא , הרוחניאלא ג� ,  לא רק הגשמילהחמי# 

 נגלה עלינו מל0 מלכי המלכי� והוציא אותנו  הנשמה
ברכות (" שאור שבעיסה"ל מכני� את היצר הרע "חז[מש� 

שצרי0 לשמור עליה , הרי שהנשמה משולה לעיסה; )א, יז
זהו הנס הרוחני הגדול שביציאת . "]תחמי#"תמיד שלא 

  .מלבד הנסי� הגשמי�, מצרי�
, א"גדליה איזמ� שליט' צ ר"ר הגה"שמעתי ממו

שאנשי� שלפני , כ היה דילוג כזה"שבמת� תורה הרי ג
היו מהמשעבדי� את , ערב רב, חמישי� יו� עוד היו גויי�

בלי כל ההקדמות , זוכי� לפתע להגיע למת� תורה, ישראל
. 'וכו" תורה מביאה לידי זהירות וזהירות לידי זריזות"של 

בארבעי� ותשעה יו� עברנו את כל המסלול של המסילת 
כ שוב נכשלו בחטא "אח, אמנ� לא מעבר מוחלט. ישרי�

הצעד הגדול הזה , פ כ�"אבל אע, דברי� אחרי�העגל וב
  .מיציאת מצרי� להר סיני הוא צעד ענק

לא רק , צריכי� להרגיש באמת בחג הפסח את חרותנו
אלא ג� את , את חרותנו הגשמית מפרעה מל0 מצרי�

שזוהי החרות ', שזכינו להיות עבדי ה, חרותנו הרוחנית
 לחזור לרצות, וממילא להתמלא באהבת התורה, האמיתית

, בהתעלות, אחרי פסח לישיבה ללמוד תורה בחשק רב
ולהתפלל שכל יהודי ויהודי יבחר לכלול את עצמו 

כדי להביא , כפי רצונו, ס"או ביהדות ש" יהדות התורה"ב
 !אמ� ואמ�, לקידוש ש� שמי� בעול�


