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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ז"לפרשת ויגש תשס

  תפקידו של יוס� ושאר גדולי הדורות בגלויות ישראל
  

  שאלות על הנהגתו של יוס� ע� המצרי�
 )יוס%( ֶהֱעִביר אֹת!  )המצרי(ְוֶאת ָהָע� ": התורה מספרת

מצרי . )כא, בראשית מז(" ְצַרִי� ְוַעד ָקֵצה&ִמְקֵצה ְגב&ל ִמ, ֶלָעִרי�
ומצרי , יגור מעכשיו ברעמסס, שהוא ואבותיו גדלו בצוע,

לכאורה . או במקו� אחר, שגדל ברעמסס יגור מעכשיו בנו%
האדמה , איכר הרי קשור מאד לאדמתו.  מעשה אכזרי מאד

ופתאו� באי� ואומרי� לו , שאבותיו ואבות אבותיו עיבדו
למה יוס% עושה .  אדמתו ולעבור למקו� אחרלעזוב את

בפשטות היה ? מה אכפת לו היכ, יגורו המצִרי�? זאת
שיוס% עשה זאת כדי שהמצרי� יפנימו את , אפשר לומר

לאחר שפרעה , העובדה שה� אינ� עוד בעלי� על אדמת�
ואול� בתורה לא . )י ש�"רש' עי(קנה מה� את כל האדמות 

כ "וא,  פעולה חריפה כזאתנזכר שפרעה דרש מיוס% לבצע
למה יוס% עושה מעשה אכזרי שכזה בלא , עדיי, קשה

, ל"חזכנראה מכח שאלה זו הסיקו . שנצטווה לעשותו
. )י ש�"רש(' גולי�'כדי שלא יקראו לאחיו , שיוס% עשה זאת

המצרי� , היות ובני ישראל מגיעי� למצרי� מאר0 ישראל
;  ואת� זרי� אנו בעלי המקו�ירגישו עליונות כלפיה� 

ַמגלה יוס% ג� את המצִרי� , כדי שלא יווצר מצב כזה, לכ,
ולא ירגישו כל כ2 , כדי שג� ה� יהיו גולי�, ממקו� למקו�

 להגליה האמיתיתהסיבה . עליונות כלפי ישראל
שהמצרי� לא  כדי היתה אפוא , ההמונית שביצע יוס%

את רק כלפי פרעה והמצרי� נימק יוס% ; יקראו לאחיו גולי�
לזכרו, שאי, לה� עוד  "מעשהו בטע� הראשו, שאמרנו 

  .)י ש�"רש(" חלק באר0
מה ההיתר של יוס% לגרו� צער : א2 עדיי, יש לשאול

שלא יקראו , רק בשביל המטרה הזאת, גדול כזה לע� של�
ואפילו , למה כל כ2 חשוב ליוס% למנוע זאת? לאחיו גולי�

 ?של התאכזרות לע� של�, במחיר מוסרי גבוה
שפרעה , קראנו בתורה בשבוע שעבר: שאלה נוספת

" אשר יאמר לכ� תעשו, לכו אל יוס%: "אומר ַלמצִרי�
לפי שהיה יוס% אומר לה� : "י"מביא רש. )נה, בראשית מא(

', כ2 הוא אומר לנו': וכשבאו אצל פרעה ואומרי�, שימולו
והלא הכריז לכ� ששני ? למה לא צברת� בר': אמר לה�

אמר ! 'אספנו הרבה והרקיבה': מרו לוא! 'הרעב באי�
הרי גזר על ! כל אשר יאמר לכ� תעשו, א� כ,': לה�

: וקשה" '?מה א� יגזור עלינו ונמות, התבואה והרקיבה
הרי ? בשביל מה דורש יוס% מהמצרי� למול את עצמ�

, � כותב"אמנ� הרמב! מילה איננה משבע מצוות בני נח
אבל , )ז"ג ה"מילה פ' הלכ(שגוי שמל את עצמו מקיי� מצוה 

שאז יש לו שכר , )ש"ע( למצוה נתכוי�זהו דווקא א� 
אבל , )י"י ה"מלכי� פ' � הלכ"רמב' עי(כמי שאינו מצווה ועושה 
ע "וצ[, אי, שו� מצוה במילתו, כשאינו מתכוי, למצוה

שמשמע מדבריו שג� כשאינו , )מילה ש�' בהלכ(� "ברמב
והרי המצרי� לא , ])ש"ע(מתכוי, למצוה יש מצוה במילתו 

ומה , וודאי לא התכוונו למצוה, היו חפצי� למול את עצמ�
 ?הטע� אפוא לדרוש מה� למול את עצמ�

ראוי היה יעקב אבינו ": הגמרא אומרת: שאלה שלישית
" אלא שזכותו גרמה לו, לירד למצרי� בשלשלאות של ברזל

, 6ֵר יהיה זרע2 באר0 לא לה�"גזרת : כלומר. )ב, שבת פט(
 8ָללה )יג, בראשית טו(" ו� ְוִע7& אָֹת� ארבע מאות שנהועבד

י מדָיני� או "ע, ירידה למצרי� בשלשלאות של ברזל
ישמעאלי� או גוי� אחרי� ֶ:ִ;ְ:9& את יעקב ויורידו אותו 

שְ>ָרט זה ,  אלא שזכותו של יעקב גרמה;למצרי� כשבוי
ניו  בוהוא יורד למצרי� בצורה מכובדת , בגזרה התבטל

וע� כל , יחד ע� כל המשפחה, נושאי� אותו בנחת למצרי�
" בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אֹת!", המקנה והרכוש

  .)ה, ש� מו(
 מה הרי א� היו שואלי� את יעקב : וקשה לכאורה

לרדת למצרי� בשלשלאות של ברזל דר2 חברו, , תעדי%
או שימכרו את 9ִנ2 , מהל2 ימי� ספורי� בלבד, ובאר שבע

 שנאת חינ� שהיא שורש עבד בגלל שנאת חינ� בי, בני2 ל
, ושאנו סובלי� ממנה עד היו�, כל שנאות החינ� בישראל

י ש� "רש' עי(ושעשרי� וְ:תי� שנה תסתלק ממ2 רוח הקודש 

ושתי� עשרה , )ז"� פ"ובשמונה פרקי� לרמב, כז, וש� מה, לד, לז
רואה השני� האחרונות של יצחק אבי2 יעברו עליו כשהוא 

 כדי שיוס% והכל , )כט, י ש� לה"רש' עי(את בנו בוכה ְו=ֵבל 
ויוכל להוריד אות2 למצרי� בדר2 , יהיה מל2 במצרי�

פשוט שיעקב היה בוחר ? במה היה יעקב בוחר. מלכותית
כדי לחסו2 את כל , להיות אסור כמה ימי� בשלשלאות ברזל

, בה ליעק"איזו מי, טובה עושה אפוא הקב! ל"הצרות הנ
הכרו2 , "מכובד"כשהוא מסובב את ירידתו למצרי� באופ, 

  ?בכל כ2 הרבה צרות

 בשליחות רוחנית במצרי� עבור כלל 
יוס� 
  ישראל

כמדומני שנית, להבי, את הדברי� על פי מה שהסביר 
231' ב עמ"ח" מכתב מאליהו("ל "א דסלר זצ"צ רא"ר הגה"מו

רק למחיה שתפקידו של יוס% במצרי� היה לדאוג לא , )234
. רוחניתאלא ג� למחיה , גשמית עבור יעקב ובניו

" 8ִי ְלִמְחָיה ְ:ָלַחִני אלקי� לפניכ�: "כשיוס% אומר לאחיו
למנוע את , כוונתו בעיקר למחיה רוחנית, )ה, בראשית מה(

 בשני� הרבות שה� עתידי� התבוללות בני ישראל במצרי�
 באר0 ועברתי: "הרי אומרי� בהגדה של פסח. להיות ש�

אחת ? למה לא מלא2".  אני ולא מלא2מצרי� בלילה הזה 
 שִמפֵני שפלות� הרוחנית של ישראל הסיבות שאמרו בזה 
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מלא2 כבר לא היה מסוגל להבחי, בי, ישראל , במצרי�
ישראל היו שקועי� . ה עוד הבחי, ביניה�"רק הקב! לגוי
כמעט קט היה העיקר ששתל "שעד , ט שערי טומאה"במ

" וחוזרי, בני יעקב ְלטעות העול� ותעיות,, עקראברה� נ
 שכחו כמעט לגמרי את האמונה .)ג"א ה"עבודת כוכבי� פ' הלכ(

. טמיעה מוחלטת בטומאת מצרי�ועמדו על ס% ', ביחוד ה
אמנ� . כבר לא היה שיי2 לגאל�, א� היו מגיעי� למצב כזה

היו צדיקי� כמו אהר, , לא כל ישראל הגיעו למצב הזה
וכ, שבט לוי שלא ביטל ברית , ושע ב, נו, ואחרי�הכה, ויה

המצב של ע� , אבל באופ, כללי, )ט, י דברי� לג"רש' עי(מילה 
שכמעט ולא היה שיי2 עוד להוציא� , ישראל ירד עד כדי כ2

הכה ' אפילו אחרי תשע מכות גדולות שה. מטומאת מצרי�
ארבע עדי, מתי� בשלשת ימי האפילה , את מצרי�

ולפי דעות  [)יח, י שמות יג"רש(ישראל  מע� חמישיות
או לא , מפני שלא היו ראויי�, ]ל מתו עוד יותר"אחרות בחז

אילו ", מה שאומרי� לרשע בהגדה! רצו לצאת ממצרי�
 ארבע חמישיות מע� ישראל היו " היה ש� לא היה נגאל

א� היו נשארי� ויורדי� במדרגת� עוד , ממילא! במצב הזה
  .ו לע� ישראל"מה חכבר לא היתה תקו, קצת

ולמה דרש , למה הגלה יוס% את המצרי�, על פי זה מוב,
יוס% עושה זאת כדי ְלַמAֵ, מעט את . מה� למול את עצמ�

הוא לא עוצר אותה . ההתבוללות של ישראל במצרי�
אבל לולא , ט שערי טומאה"שהרי הגיעו בסו% למ, לגמרי

ת, יוס% כיצד ממ. ו ג� לשער החמישי�"יוס% היו מגיעי� ח
 הוא שומר על הכבוד העצמי דבר ראשו, ? את ההתבוללות

כי כשאד� מרגיש ; שלא יקראו לה� גולי�, של ישראל
שה� , הוא שוא% להדמות לבני המעמד שמעליו, מבוזה

כל� , אבל כשכל המצרי� ה� גולי�.  המצרי�במקרה זה 
הרי כול� בני אותו ? מה יש להידמות לה�, עבדי� לפרעה

  !מעמד
 דורש מ, המצרי� למול את דבר הנוס% שיוס% עושה ה
כ2 לא תהיה סיבה לישראל לבטל את ברית המילה . עצמ�

! שהרי ג� המצרי� נימולי�, כדי להדמות למצרי�
מי שרוצה להתבולל , כשהמילה מבדילה בי, ישראל לעמי�

, אבל כשהגויי� בעצמ� נימולי�.  מבטל את ברית המילה
עצה זו של יוס% .  את ברית המילהאי, סיבה לישראל לבטל
שכ, בדור הבא המצרי� כבר לא , לא הועילה לטווח ארו2

באמת ביטלו ברית ) חו0 משבט לוי(וישראל , היו נימולי�
אבל הדבר הועיל לפחות לדחות בדור אחד את . מילה

  .תחילת ההתבוללות וההתדרדרות של ישראל
  א� יעקב היה יורדוהדבר הנוס% שדיברנו עליו 

לא היה כלל כבוד , למצרי� כעבד בשלשלאות של ברזל
וה� היו שואפי� להתבולל בע� המצרי , לישראל במצרי�

כאבי המשנה , אבל היות ויעקב אבינו יורד כנסי2. המכובד
ופרעה , )יא, בראשית מז(ובניו יושבי� במיטב האר0 , למל2

 )ו, ש�(אפילו רוצה שימנו אות� לשרי מקנה על אשר לו  
כל . ואינ� מתבוללי� כל כ2 מהר, נשי� נכבדי� מאדה� א

ְלַמAֵ, , ה ומצד יוס%"הדברי� הללו ה� אמצעי� מצד הקב
ה באמת לא הגיעו לשער "וב, את ההתבוללות במצרי�

אבל בכל זאת לא שינו את , התבוללו הרבה מאד. החמישי�
נשמר קצת , היו גדורי� בעריות, לא שינו את לשונ�, שמ�

כ "ובזכות זה ה� יכולי� אח,  של ע� ישראלהטוהר היהודי
 .לצאת ממצרי�

  "לא מאסתי� ולא געלתי� ְלַכ ָֹת�"
ה דאג מראש שישראל לא "כמו שבגלות מצרי� הקב

כ2 ג� , ֵירדו למצב רוחני כזה שאי אפשר עוד לצאת ממנו
וא% ג� זאת ": ה אומר בתוכחה"הקב. בשאר הגלויות 

 ולא געלתי� ְלַכBָֹת� לא מאסתי�, בהיות� באר0 אֹיביה�
�Aָמבטיח ' ה. )מד, ויקרא כו(" אלקיה�' אני ה, ְלָהֵפר בריתי ִא

. ו"ישראל לא יתבוללו לגמרי ח, שג� בגלויות האחרות, כא,
ה "אבל תמיד יעמיד הקב, ותהיינה אבדות, יהיו מתבוללי�

מנהיגי� צדיקי� לשמור על ישראל שלא יתבוללו ולא 
  .עשה יוס% כמו שיתדרדרו לגמרי 

, )בבל( בימי כשדי� לא מאסתי� : "הגמרא אומרת
שג� א� , "שהעמדתי לה� דניאל חנניה מישאל ועזריה

בכל זאת , הרבה מבני ישראל משתחוי� לצל� של נבוכדנצר
ה� ודאי מלמדי� ג� . יש ג� צדיקי� שלא משתחוי� לו

שלא הצליחו ללמד הרבה , ל אמרו"חז. תורה בע� ישראל
מצב ידיעת התורה היה , רואי� שבימי עזרא. תורה בבבל
כשחזרו מ, הגולה וקראו בתורה בראש עד ש, קלוש מאד

חדשה שלא היתה ידועה לה� " תגלית"גילו בה , השנה 
 אצלנו )יג, נחמיה ח(! שצרי2 לשבת בסוכות בחודש השביעי

וש� לא ידעו , כל ילד יודע שבסוכות צרי2 לשבת בסוכה
. )א, ש� יג' עי( נוספי� לא ידעו דברי� מפורשי�וג� , זאת

ובכל זאת איזשהו ניצו0 , ידיעת התורה היתה חלשה מאד
כשהמל2 הפרסי מאפשר . י חנניה מישאל ועזריה"נשאר ע

עשרות אלפי יהודי� עולי� לירושלי� , לעלות לירושלי�
אמנ� הרוב הגדול נשאר כנראה בשבע ועשרי� . )סד, עזרא ב(

ש ציבור ניכר שעולה ע� אבל בכל זאת י, ומאה מדינה
. כ קבוצה קטנה נוספת ע� עזרא"ואח, זרובבל לירושלי�
כמה קטנה היתה הקבוצה שעלתה ע� , אמנ� תמוה קצת

אחרי שקימו , שהרי עזרא היה כבר אחרי נס פורי�, עזרא
י "ובכל זאת לעלות לא, וקבלו עליה� את התורה מרצו,

". תי�לא מאס "על כל פני� . עולה קבוצה קטנה בלבד
ולא נת, לנו לשקוע לגמרי בגלות , ה לא מאס אותנו"הקב
  .בבל

 בימי ולא געלתי� : "הגמרא ממשיכה ודורשת עוד
שהעמדתי לה� שמעו, הצדיק וחשמונאי ובניו , יווני�

בימי היווני� היתה כידוע סכנה של ". ומתתיה כה, גדול
אנשי� , רוב הע� נשאר כנראה נאמ, לתורה. התבוללות
וג� ,  נפש� על שמירת שבת ועל דברי� אחרי�מסרו את

אלה שלא היו במדרגה של מסירת הנפש על שמירת התורה 
אבל היתה ג� סכנה של , היו רוצי� לקיי� את התורה

אולי , וא� הגזירות היו נמשכות עוד כמה שני�, התבוללות
ה דאג שלא "אבל הקב. ו"היו מתבוללי� כבר כול� ח

, את מתתיהו ובניו שילחמו בה�ושלח לנו , נתבולל ביווני�
וחוזרי� בתשובה ושומרי� , וכל ישראל נמשכי� אחריה�
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  .את התורה
,  בימי המ,לכלות� : "אחר כ2 דורשת הגמרא
מרדכי מזהיר את ישראל ". שהעמדתי לה� מרדכי ואסתר

מה . )יד, ר ז"אסת(משתה של אחשורוש להשתת% בשלא 
היא ,  ש�בעיה אחת שהיתה? היתה הבעיה באותו משתה

המובילה להתקרבות , חשש להתקרבות יתירה אל הגויי�
ל מוסרי� "חז, אבל חו0 מזה. למעשיה� ולהתבוללות בה�

לנו שאחשוורוש עשה את אותו משתה מפני שלפי חשבונו 
מזה הסיק . עבר זמ, גאולת� של ישראל ללא שנגאלו

זה " לכבוד"ו, שאי, עוד תקוה לישראל להגאל, אחשורוש
, ל מוסרי� עוד"חז. )ב, מגילה יא(שתה עשה את המ

הארוע לבש אחשורוש את בגדי הכה, הגדול " לכבוד"ש
י נבוכדנצר בחורב, הבית ונתגלגלו לידיו של "שנשדדו ע
וכ, צוה להוציא מ, הגנז2 , )י ש�"רש' ועי. א, ש� יב(אחשורוש 

כלי כס% וזהב הלא ה� , )ז, אסתר א(" כלי� מכלי� שוני�"
ובה� הוגש היי, לאורחי המשתה , ששנבזזו מ, המקד

. אי אפשר כמוב, להשתת%, במשתה כזה. )יא, ר א"אסת(
אמנ� ישראל לא שומעי� בקולו של מרדכי ומשתתפי� 

, אבל בכל זאת יש מי ששומר על גחלת היהדות, במשתה
יש מי שיודע על מה , כ גזירת המ," כשבאה אחובזכותו 

כול� רואי� . ובהויודע להשיב את כל הע� בתש, באה הרעה
בתו2 שלשה ימי� נהפ2 . ועושי� תשובה, שמרדכי צדק

המצב בשוש, הבירה ממצב של גזירת המ, למצב של ישועה 
  .בהכוונת� ובהנהגת� של מרדכי ואסתר, לישראל

 בימי להפר בריתי את� : "עוד דורשת הגמרא
שנמשכת , הכוונה לכל הגלות הארוכה שלנו". הרומאי�

, ה שולח לנו חכמי�"שהקב, ת שנהכבר אל% ותשע מאו
רבי חות� את ". העמדתי לה� של בית רבי וחכמי הדורות"

כ "אח, שתהיה תורה שבעל פה נפוצה בישראל, המשנה
רבינא ורב אשי חותמי� את התלמוד שתהיה תורה נפוצה 

� וחכמי� "% והרמב"י והרי"ואחריה� רש, בע� ישראל
 .ה בגלות הזאתשלא נשקע חליל, אחרי� מאירי� את עינינו

   אי� להסתפק במועט
ברוחניות 
עד הופעת . בדורות האחרוני� היה שינוי גדול לרעה

חו0 . המו, בית ישראל נמש2 אחרי הרבני�, ההשכלה
כלל ישראל בכללותו שמר , ל"מבודדי� שהמירו את דת� ר

בדורות האחרוני� באו המשכילי� וקלקלו את המצב . תורה
וחלק , נהיו חלק רפורמי�, ההתחילו לפרו0 את התור. זה

נהיתה פירצה גדולה , וחלק סת� חילוני�, קונסרבטיבי�
שלח לנו ג� בדורות ' ובכל זאת ה, בשמירת התורה

א� מצד אחד היתה . האחרוני� חכמי תורה שיחזיקו אותנו
שבתחילה קרוב למאה אחוז , ירידה גדולה בשמירת התורה

 רק חלק קט, ל"והיו� ר, של ע� ישראל שמר תורה ומצוות
הרי שמצד שני היתה תחייה גדולה של , שומרי� מצוות

היא כמעט מת, תורה , שיטת הלימוד הבריסקאית. התורה
, ל אמר"ז אויערבא2 זצ"מורי ורבי הגרש! חדש לישיבות
ִל9ָ, ", ל אמרו שהדורות מתמעטי� והולכי�"שלמרות שחז

ח! של ושל אחרוני� 8ְִפְת, של ראשוני� 8ְִפְתח! של אול�

מכל , )א, עירובי, נג(" ואנו כמלֹא נקב מחט סידקית, היכל
ר חיי� מבריסק "מתקופתו של הג, מקו� בדור האחרו,

אמנ� אי, לנו היו� גדולי . חלה תפנית בעול� התורה, ל"זצ
אבל רמת , ל"א ז"ר עקיבא אייגר והגר"עול� כמו הג

בחור . הלמדנות הממוצעת של בחור ישיבה עלתה פלאי�
יבה ממוצע היו� יודע לסבור סברא הרבה יותר טוב יש

ובחורי� רגילי� מסוגלי� היו� , מבחור ישיבה של פע�
לכתוב חידושי תורה שפע� היה צרי2 גדולי תורה בשביל 

שכיו� , ל אמר"ז זצ"הגרש! זו ממש מהפכה. לכתוב אות�
. לא נכו, לומר שהדור הקוד� יותר גדול מהדור הנוכחי

א� ראשוני� כמלאכי� " עדי,  שמי� אמנ� בנוגע ליראת
 דורנו גדול מ, הדורות אבל בנוגע לסברה , "אנו כבני אד�

שמר שלא נל2 ' לפחות בשטח התורה ה. האחרוני� שלפנינו
שלח את החורב, הגדול של הרשע ' מצד אחד ה. לאבוד

, ש ושל הרוסי� להחריב את הישיבות באירופה"הגרמני ימ
ובמידה מסוימת , י"ו ישיבות באהצמיח לנ' אבל מצד שני ה

וה, , וקצת אפילו אחרי החורב, ג� באירופה, ג� באמריקה
לא מאסתי� ולא געלתי� "ה. היו� המקלט של ע� ישראל

ג� א� יש יהודי� שלא , ממילא. מתקיי� בישיבות" לכלות�
וג� עיקר קיו� המצוות , אבל עיקר התורה, לומדי� בישיבות

 .ורות האחרוני�וזה התקד� בד, הוא בישיבות
בגשמיות טוב . בתורה אסור להסתפק במועט, כמוב,

לא . אבל ברוחניות אסור להסתפק במועט, להסתפק במועט
צרי2 לשאו% להיות ". הלואי שאדע קצת ללמוד"לומר 
 .לא להסתפק במועט בזה, גדול וצדיק גדוללמד, 

זה כבר , ית, לה ב,' א� ה. חנה מתפללת שיהיה לה ב,
ונתתה ": היא מבקשת. ל היא לא מסתפקת בזהאב. יפה מאד

 זרע ? "זרע אנשי�"מהו . )יא, א א"שמו(" לאמת2 זרע אנשי�
לא מספיק לה שהב, . )ב, ברכות לא( אנשי� כשניששקול 

אלו שני . היא רוצה ב, ששקול כשני אנשי�. יהיה ב, רגיל
. אבל לא סת� שני צדיקי�. כמוב,,  שני צדיקי�? אנשי�

כמו אלו שני . לא מספיק לה, למשל, וכלבכמו יהושע 
 לא )ש"ע(! כמו משה ואהר,? צדיקי� היא רוצה שהוא יהיה

כמו יהושע " רק"מה יהיה א� הב, שיוולד יהיה !  פחות
כמוב, ! ?זה מעט? כמו אלעזר ואיתמר" רק"או , וכלב
צרי2 . צרי2 לבקש על יותר, אבל א� אפשר יותר מכ2! שלא

  .לבקש כמו משה ואהר,
משה ואהר, : "חנה זוכה שבקשתה תתמלא, אכ,ו

 שמואל שקול  )ו, תהלי� צט(" ושמואל 9ְקְֹרֵאי ְ:מ!, בכהניו
לא ק� נביא עוד ", ו"לא לגמרי ח, כמוב,. כמשה ואהר,

ג עיקרי "בעיקר השביעי מי' ועי; י, דברי� לד(" בישראל כמשה

אבל מבחינה מסוימת שמואל שקול כנגד משה , )האמונה
, א� היתה חנה מסתפקת במועט. כפי שרואי� בפסוק, ,ואהר

או כשני צדיקי� , היתה מבקשת כשני יהודי� פשוטי�
אבל היא אינה מסתפקת כשני אנשי� פשוטי� ". פשוטי�"

אלא כשני הצדיקי� הגדולי� , שני צדיקי�" סת�"וג� לא כ
היא , בצרו% תפלתה, ועל כ,. שאי, בעול� דוגמת�, ביותר

,  שברוחניות צרי2 לבקש ביד רחבה הרי .אכ, זוכה לזה
אי, גבול לשאיפות שצריכות להיות ". הרחב פי2 ואמלאהו"
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לא , צרי2 לשאו% לגדלות הַרבה ביותר. לאד� ברוחניות
אלא , י וקצת תוספות"קצת רש, להסתפק בידיעת קצת גמרא
  .לשאו% להיות גדול בישראל

י מת, כל אחד ואחד מישראל חייב לומר": ל אמרו"חז
ר "תדא(" אברה� יצחק ויעקב, יגיעו מעCַי למעCֵה אבותי

התורה דורשת ! אבל זה עוד לא הכל,  זה המו,.)ה"פכ
 )ב, שמות טו(" ִלי ְוDְנֵוה&זה ֵא: " מזהליותרלשאו% ג�  

; )אני והוא:  נוטריקו," ְוDְנֵוה&("הוי דומה לו : ל"דרשו חז
. )ב, שבת קלג(ו, ורחו� א% אתה ֱהֵיה חנ, מה הוא חנו, ורחו�

יש , לא מספיק אפוא לשאו% להיות כמו אברה� יצחק ויעקב
בפועל לא ! ה בכבודו ובעצמו"לשאו% להיות כמו הקב
וג� כמו אברה� יצחק ויעקב , שיי2 כמוב, להגיע לזה

אבל שאיפה להתקרב לזה עד כמה , מסתבר שלא נהיה
, ול רק א� אשא% להיות כל כ2 גד. צרי2 שתהיהשאפשר 

". חפ0 חיי�"ה ירח� עלי ואהיה לפחות כמו ה"אולי הקב
לא " חפ0 חיי�"ג� כמו ה, אבל א� השאיפה לא תהיה כזו

השאיפה צריכה להיות לגדלות בתורה וביראת שמי� . אהיה
 . בלי גבול

משה רבינו נענש על אמירה שמשתמע ממנה 
  כאילו יש גבול לשאיפות רוחניות

אומר לו , ר0 ישראלכשמשה רבינו מתחנ, להיכנס לא
דברי� (" Dל A!ֶס% 9ֵFַר ֵאַלי ע!ד Fָ9ַָבר ַהEֶה, רב ל2רב ל2רב ל2רב ל2: "ה"הקב

סוטה ("  Gְ9ִר&ה&ַרבַרבַרבַרב&ְב,  Gֵ9ִרַרבַרבַרבַרב9ְ: "ל"אמרו על כ2 חז. )כו, ג

רב רב רב רב "בגלל שמשה רבינו אמר לקַֹרח ולעדתו : כלומר. )ב, יג
לל וביקש כ כשהתפ"לכ, אח, )ז, במדבר טז("  בני לוילכ�לכ�לכ�לכ�

Dל , רב ל2רב ל2רב ל2רב ל2: "ה באותה מטבע"אומר לו הקב, י"להכנס לא
א� לא היה אומר לקַֹרח ". A!ֶס% 9ֵFַר ֵאַלי ע!ד Fָ9ַָבר ַהEֶה

רב "ה לא היה אומר לו "ג� הקב, "רב לכ� בני לוי"ולעדתו 
 בני רב לכ�רב לכ�רב לכ�רב לכ�"בגלל שאמר . י"לא) אולי(והיה נכנס , "ל2
נענה ג� הוא , מדי בשבילכ� עבודת הכהונה גדולה " לוי
י אינה " א" Dל A!ֶס% 9ֵFַר ֵאַלי ע!ד Fָ9ַָבר ַהEֶה, רב ל2רב ל2רב ל2רב ל2"ב

  .בשביל2
מה היא הטענה כלפי משה רבינו במה שאמר : וקשה

, וכי לא צדק במה שאמר לה�? "רב לכ�"לקַֹרח ולעדתו 
הרי כ2 ! ודאי שצדק! ?ֶ:Dל לה� לדרוש כהונה לעצמ�

 ומבליעת שאר בני )לה, במדבר טז(מקטירי� הוכח משריפת ה
על , מהי אפוא הטענה על משה רבינו. עדת קרח באדמה

שג� א� נכוני� , התשובה היא? "רב לכ� בני לוי"שאמר 
מ לא כ2 "מ, דברי משה שהכהונה אינה מתאימה לבני לוי

מפני שאי, גבול כמה ? למה. היה צרי2 לנסח את הדברי�
בשאיפתו " רב"אי, . וחניותצרי2 אד� לשאו% לעלות בר

ע� כל הגאוה ובקשת הכבוד , ועל כ,. הרוחנית של האד�
נקודה זו היתה דוקא , שהיו בתביעת� של קַֹרח ועדתו

להיות יותר ממה , ה� רוצי� לעלות ברוחניות. חיובית אצל�
ולהתחייב במצוות שלא נצטוו בה, עד עתה , שה� עתה 

מש בביטוי הבלתי א� משה משת, ועל כ,. במצוות הכהונה
ה אומר "הרי במידה כנגד מידה ג� הקב, "רב לכ�"מוצלח 

, קבלAָ את התורה. יש גבול ג� לשאיפות של2". רב ל2"לו 

אינ2 צרי2 ג� .  זה מספיקהוצאָת את ישראל ממצרי� 
אתה שוא% ג� להפריש תרומות ומעשרות . י"להכנס לא

  ".ל2רב . "זה לא? ולקיי� שאר המצוות התלויות באר0
. )ב, יבמות קכא(ה מדקדק ע� צדיקיו כחוט השערה "הקב

משה רבינו אולי כלל לא התכוי, לומר ששאיפת� הרוחנית 
, אולי רק התכוי, לומר. של בני עדת קרח היא גדולה מדי

ובפועל לא נית, עוד לאחרי� , שכבר ניתנה הכהונה לאהר,
 ,א2 כיו, שיש מקו� לתלות בדבריו משמעות. להשיג כהונה

 נענש שאי, לאד� לשאו% למעלות הגבוהות ממנו הרבה 
כי היה צריD ." 2ל A!ֶס% 9ֵFַר ֵאַלי ע!ד Fָ9ַָבר ַהEֶה, רב ל2רב ל2רב ל2רב ל2"ב

, ולא להוציא מפיו דברי� כאלו, לדקדק היטב בלשונו
שיש גבול לשאיפות , שעלול לבוא אד� וללמוד מה�

פילו ה שלא לומר א"רואי� עד כמה הקפיד הקב. ברוחניות
כי אי, גבול ". רב לכ�"לרשעי� החצופי� של עדת קורח 

  .ואד� צרי2 לשאו% לגדלות בלי גבול, לעליה ברוחניות

  'להערי# את עבודת ה
כפי , א� זוכי� אנו בדורות האלה שהתורה תהיה בעליה

, הרי שצרי2 לתפוס את המהל2 זה וִלגדול בתורה, שדברנו
י� שלא מנסי� בפרט שיש כל כ2 הרבה עמי האר0 וחילונ

אז לפחות אנחנו נשתדל להיות כמה , כלל לגדול בתורה
 .שיותר גדולי�

"  ֵעCָו את ַה9ְכָֹרהויבז: על עשו התורה מעידה
הוא בז לעבודת . 'הוא לא מחפש עבודת ה. )לד, בראשית כה(
צריכי� לשאו% כמה שיותר ". ויבז"לנו אסור להיות . 'ה

  .'לעבודת ה
בדרשה , ל"שלו� שבדרו, זצ' צ ר"שמעתי פע� מהגה
להיות ַותר, צרי2 שאד� ', שערי חסד'שנשא בבית הכנסת ב

ר "הוא סיפר שלהג .לא רק בגשמיות אלא ג� ברוחניות
וליהודי , ל היה פע� יארצייט אחרי אימו"ישראל סלנטר זצ

!A9ִ פ הדי, יארצייט "פ שע"ואע, אחר היה יארציט אחרי
' חו0 ממה שר(בת אחרי הא� קוד� ליארצייט אחרי ה

שג� מצד זה היה ראוי כמוב, , ישראל היה גדול הדור
כיו, , "עמוד"ישראל על ה' מ ויתר ר"מ, )להקדי� אותו

. שראה שאותו יהודי יצטער מאד א� לא יעבור לפני התיבה
יועיל , שחסד זה שעושה ע� אותו יהודי, ישראל' ואמר אז ר

ורה לפני לעילוי נשמת אמו לא פחות ממה שהיה עובר עב
סיפור : שלו�' ק� אחד משומעי הדרשה ואמר לר. התיבה

ישראל ' ר. ישראל מסלנט' יפה מאד כשמספרי� אותו על ר
מסלנט ידע והבי, היטב מה ערכו של קדיש ומה ערכה של 

הרי זה באמת מורה , וא� ויתר עליה�, תפילה לפני העמוד
ילו כ מהר אפ"שאינני מוותר כ, אבל אני. שעשה ויתור גדול
הרי זה רק , א� אוותר למישהו על העמוד, על עשרה שקלי�

כ2 ! מראה שהתפילה לא שווה אצלי אפילו עשרה שקלי�
שלו� לא היתה באמת תשובה לטענה ' ולר, טע, אותו יהודי

א� על עשרה . כי זוהי אכ, טענה אמיתית .הוא שתק. הזו
 אי, זה אלא, אני כ, מוותר" עמוד"שקלי� איני מוותר ועל ה

איננה שוה אצלי יותר מעשרה " עמוד"מפני שתפלה לפני ה
לא יחשב לויתור , ישראל' הויתור הגדול שעשה ר. שקלי�
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צרי2 . ואולי א% לזלזול יחשב לי, גדול א� ג� אני אנהג כ,
אפילו . שקלי�לדעת שתפילה וקדיש שווי� יותר מעשרה 

בפרט שהדולר בירידה . בדולרי� אי אפשר להערי2 אות�
אי אפשר להערי2 , אבל ג� כשהדולר בעליה... האחרו,בזמ, 

צרי2 לשאו% לגדלות ברוחניות בלי . תפילה וקדיש בדולרי�
 .ה עוזר שבאמת נזכה לזה"הקב, וא� שואפי� לזה. גבול


