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בס"ד

ישיבת הכֹּתל  -ירושלים

שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט"א
לפרשת תצוה תשע"א
מה בין אהרן הכהן להמן הרשע
לבו הנקי של אהרן הכהן
אוּרים
ָת ָתּ ֶאל ח ֶֹשׁן ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֶאת ָה ִ
מצוה את משה רבינוְ " :ונ ַ
הקב"ה ַ
ְו ֶאת ַה ֻתּ ִמּיםְ ,ו ָהיוּ ַעל לֵב אַ ֲהרֹן" )שמות כח ,ל( .אומרים חז"ל" :בשכר
ְשׂ ַמח ְבּ ִלבּוֹ' )שם ד ,יד( ,זכה לחושן המשפט על לבו" )שבת קלט,
ֲך ו ָ
' ְו ָרא ָ
א( .כלומר ,בשכר זה שראה אהרן את משה רבינו בא להוציא את
ְשׂ ַמח בלבו ,בשכר זה זכה לחשן המשפט על לבו.
ישראל ממצרים ו ָ
ונשאלת השאלה :מהו הדבר המיוחד שעשה כאן אהרן? הרי כל
אחיו לאחר שישים שנה
אדם היה שמח במצב כזה! אדם פוגש את ִ
שלא ראה אותו ,בנוסף לזה האח בא עם בשורות נפלאות ,שפרעה
יקבל בקרוב מה שמגיע לו ,ואנו נצא ממצרים ,נקבל תורה ונבוא אל
ארץ זבת חלב ודבש ,מי לא ישמח על פגישה כזו? גם אדם פחוּת
מאהרן היה שמח! מדוע א"כ מגיע לאהרן שכר על כך?
התשובה לשאלה זו נמצאת ברש"י .כשהקב"ה שולח את משה
רבינו להוציא את ישראל ממצרים ,עומד משה ומתוַכח עם הקב"ה
במשך שבעה ימים )רש"י שמות ד ,י( ,בנסיון לפטור את עצמו מן
השליחות .איך ניתן להבין זאת? הרי המצב במצרים הוא נורא! פרעה
משעבד את ישראל בעבודת פרך ,שוחט את תינוקותיהם ורוחץ בדמם
)רש"י שם ב ,כג( ,משה היה צריך לרוץ ולמלא את השליחות המוטלת
עליו כמה שיותר מהר! במקום זה ,הוא עומד ומתוכח עם ה' במשך
שבעה ימים ,בנסיון להפטר מן השליחות .למה? אומר רש"י" :לא היה
רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו ,שהיה גדול הימנו ,ונביא היה"
)רש"י שם ד ,י(" .אמר משה :עד שלא עמדתי ,היה אהרן מתנבא להם
יצר"?!
אָחי ,שיהא ֵמ ֵ
שמונים שנה ...ועכשיו אני בא להם בתחום ִ
)תנחומא שמות סי' כד( אהרן גדול ממשה בשנים ,הוא גם נביא ,הוא
מנהיג את ישראל במצרים ונושא את סבלם במשך כל השנים בהן יושב
משה בנחת במדין ,ולפתע יבוא משה ויקח ממנו את כל הגדולה ,הרי
זו פגיעה נוראה באהרן! ועל כן הוא מסרב ללכתְ " .שׁ ַלח נָא ְבּיַד
ְשׂ ַמח
ֲך ו ָ
ִתּ ְשׁ ָלח" )שמות ד ,יג( ,רק לא אותי .אומר לו הקב"הְ " :ו ָרא ָ
ְבּ ִלבּוֹ"" .לא כשאתה סבור ,שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה"
)רש"י שמות ד ,יד( .הלב של אהרן נקי לגמרי מקנאה ומקפידא .רק
שמחה תהיה לו ,ללא כל תרעומת או צער ,אפילו לא בלבו .כי אהרן
לא חושב כלל על עצמו .אין לו שום עצמיות ,ושום רצון לעצמו.
ַחנוּ ָמה"  -כפי שאומר משה על עצמו ועל אהרן )שמות טז ,ז( .אין
" ְונ ְ
לנו שום עצמיות .אם לכלל ישראל טוב לצאת ממצרים ,והמנהיג הטוב
ביותר עבורם הוא משה ,אז אהרן שמח במנהיגותו של משה ,ולא
מצטער כלל על אבדן המנהיגות שלו.
זהו הלב הנקי שראוי לתת עליו את חושן המשפט .הרי השאלה
שנשאלת בחושן המשפט ע"י הכהן הגדול באה מצד בני ישראל ,וגם
התשובה שמתקבלת בחושן מיועדת לבני ישראל ,לא לכהן הגדול
באופן אישי ,וא"כ ראוי שהחשן יהיה מונח על לב נקי כזה ,שנושא את
לב כל בני ישראל ,ולבו הוא כלב כל ישראל .אמנם לא רק אהרן לבש
את החושן ,אחריו היו עוד כהנים גדולים שלבשו את החושן ,אבל
כנראה שמשהו ממידותיו של אהרן הכהן עבר אליהם בירושה .אף

אחד מהם לא הגיע ַלשלמות של אהרן ,אבל בכל זאת ,במידה
מסוימת ,הם ירשו מאהרן את הלב הנקי שלו .אלה שבאמת לא
היו ראויים ,החשן לא ענה אצלם .החשן עונה רק כשהכהן הגדול
ראוי .כשהכהן הגדול אינו ראוי ,לא יעזור שישאל בחושן.
ָחד.
אַחים גַּם י ַ
וּמה נּ ִָעים ֶשׁ ֶבת ִ
הפסוק אומרִ " :הנֵּה ַמה טּוֹב ַ
ָקן ,ז ְַקן אַ ֲהרֹן ֶשׁיֹּרֵד ַעל ִפּי
ַכּ ֶשּׁ ֶמן ַהטּוֹב ַעל ָהרֹאשׁ ,יֹרֵד ַעל ַהזּ ָ
פעמיִם
דּוֹתיו" )תהלים קלג ,ב( .שואלים חז"ל :למה נֶאמר כאן ַ
ִמ ָ
ָקן'? "וכי שני ז ְָקנים היו לאהרן?! אלא כיון שראה משה את
'ז ָ
ְקנוֹ יורד"! )ויק"ר
השמן יורד על זְקן אהרן ,היה שמח כאילו על ז ָ
ג ,ו( למרות שהכהונה היתה אמורה לצאת ממשה ,והיא נלקחה
ממנו ונמסרה לאהרן )רש"י שמות ד ,יד( ,משה לא מקנא בו כלל,
ושמח במשיחתו של אהרן כאילו הוא עצמו נמשח .הרי שגם
משה רבינו ,לבו נקי כלבו של אהרן ,ואינו מקנא באחיו כלל .עד
כדי כך ,שאם מושחים את אהרן לכהן ,משה שמח כל כך ,כאילו
ָחד".
אַחים גַּם י ַ
וּמה נּ ִָעים ֶשׁ ֶבת ִ
הוא עצמו נמשח! "" ִהנֵּה ַמה טּוֹב ַ
שני האחים ,גדולי ישראל ,דבוקים זה בזה ואוהבים זה את זה בלי
שום חציצה ביניהם ,ובלי שום נגיעה עצמית.
לבו השלם של אהרן הכהן
אבל לבו של אהרן לא רק נקי מנגיעות .הוא גם לב שלם
מאד .אהרן שלם עם השכינה בכל מצב ,ולעולם הוא אינו מהרהר
לשׁמש
אחריה .כשנפטרו שני בניו ביום ִשׂמחתו  -ביום בו נכנס ַ
בכהונה גדולה ַ " -ו ִיּדֹּם אַ ֲהרֹן"! )ויקרא י ,ג( הוא מקבל את גזרת
ה' ,ואין לו שום תלונות.
בסוף ארבעים שנה ,כשמשה רבינו טועה במי מריבה ,ומכה
את הסלע במקום לדבר אליו )עי' רש"י במדבר כ ,יא( ,נענש משה
רבינו שלא להכנס לארץ ישראל ,וגם אהרן נענש עמו בעונש זה
יד ָך,
ֲס ֶ
ֶיך ְל ִאישׁ ח ִ
יך ְואוּר ָ
)במדבר שם ,יב( .והנה ,הפסוק אומרֻ " :תּ ֶמּ ָ
קפתּ
נסתּ ָ
יבה" )דברים לג ,ח(ַ " .
יבהוּ ַעל ֵמי ְמ ִר ָ
ֲשׁר נ ִִסּיתוֹ ְבּ ַמ ָסּה ְתּ ִר ֵ
אֶ
לו לבוא בעלילה .אם משה רבינו אמר ִשׁמעו נא המורים ,אהרן
ומרים מה עשו"? )רש"י שם( כלומר ,אהרן כלל לא חטא במי
מריבה! הוא היה יכול לטעון" ,למה מענישים אותי בגלל טעותו
של משה"? אבל הוא לא טוען כלום .גם כאן ,הוא מקבל את גזרת
ה' ,ושותק.
חז"ל אומרים ,שמשה רבינו התפלל תקט"ו תפילות )כמנין
"ואתחנן"( כדי להכנס לארץ ישראל )דב"ר יא ,י( .הוא לא הצליח
לבטל את הגזרה לגמרי ,אבל לפחות זכה לראות את הארץ
)דברים לד ,א-ד( .והנה ,על אהרן לא מצאנו שהתפלל להכנס לארץ
ישראל .גם לא כתוב שזכה לראות את הארץ .למה לא התפלל על
כך כמו משה רבינו? וכי לא רצה להכנס לארץ ישראל ,או לפחות
לראות אותה?! וביותר קשה ,שהרי הגזרה על אהרן היתה
בעלילה .רק בגלל שמשה נענש ,נענש גם הוא ִעמו ,כשבעצם מצד
מעשיו היה ראוי שיכנס לארץ ישראל .מסתבר אפוא ,שאם היה
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מתפלל על הדבר ,היתה תפלתו מתקבלת .ואם כן קשה מאד :למה לא
מוצאים שאהרן מתפלל להכנס לארץ ישראל?
חשבתי ,אולי אהרן נוהג כך ,כדי שלא לפגוע במשה רבינו .עשרות
שנים ִח ָכּה וצפה אהרן להכנס לארץ ישראל ,ועל סף הכניסה אליה הוא
להראות חלילה פגיעה במשה ,שמשה לא
ַתּר על שאיפתו ,כדי לא ַ
ְמו ֵ
נכנס לארץ ישראל ואהרן כן נכנס .אם משה לא יכנס לארץ ואהרן כן
יכנס ,יאמרו שאהרן גדול בדבר זה יותר ממשה רבינו .לכן ,הוא לא
פוצה את פיו .כמו ששתק בגזירה על מות בניו ,כך הוא שותק גם כאן.
משלים עם גזירת ה' ולא מתפלל .משה מתפלל מאות פעמים לזכות
להכנס לארץ ,עד שה' אוסר עליו להמשיך ולהתפלל עוד )שם ג ,כו(,
ואילו אהרן נוהג להפך .הוא לא מנסה כלל להתפלל על כניסה לארץ.
למה? כדי לא לפגוע במשה .משה ִו ֵתּר על כל הכבוד והמעלות
הרוחניות שרצה הקב"ה לתת לו בשביל לא לפגוע באהרן )כפי
שהזכרנו לעיל( ,ואהרן משיב לו כאן כגמולו ,ומ ַותר על כל הרוחניות
ועל כל מה שארץ ישראל יכולה לתת ,כדי שלא לפגוע במשה רבינו.
בלי משה ,אהרן לא מסוגל להכנס לארץ ישראל.
מסירות נפשו של אהרן בחטא העגל
גם כשאהרן חוטא בחטא הנורא שלו  -בעשיית העגל  -גם זה
נעשה רק מתוך טוב לבו של אהרן .חז"ל הרי פירשו ,שאהרן עשה את
העגל רק מפני שחשש ,שאם לא יסכים לעשותו ,יהרגו אותו ]כמו
שהרגו את חוּר שסרב לאותה בקשה[ ,ואז יתקיים בישראל הפסוק " ִאם
יָ
ֵהרֵג ְבּ ִמ ְק ַדּשׁ ה' כֹּ ֵהן ְו ָנ ִביא" )איכה ב ,כ( ,ולא תהיה להם תקומה לעולם.
על כן ,כדי להציל את ישראל )שמוכנים מצדם להרגו!( ִמ ַמּפלה שאין
אחריה תקומה ,מוכן אהרן לעשות עגל ,ולשאת בעונש החמור הצפוי
לו עבור זה )סנה' ז ,א(] .ואכן ,לולא תפילתו של משה ,באמת היה נשמד
בגלל החטא הזה )עי' דברים ט ,כ ורש"י שם([ .אמנם גם כך נענשו ישראל
באופן חמור ביותר על חטא העגל )עי' רש"י שמות לב ,לד( ,אבל אעפ"כ,
לוּ בנוסף לכך היו גם הורגים את אהרן ,מי יודע עד היכן היה העונש
מגיע .אולי גם תפילה של משה לא היתה מועילה להצילם מכליון.
אהרן מוסר אפוא את העוה"ב שלו ,כדי להציל את ישראל מהחטא
הנורא הזהִ " ,אם ֵי ָהרֵג ְבּ ִמ ְק ַדּשׁ ה' כֹּ ֵהן ְו ָנ ִביא" .חז"ל אומרים אמנם
)סנה' שם( שאסור לשבח את אהרן על מה שעשה ,כי אהרן טעה
בחישוביו ,ואסור היה לו לעשות את העגל ,אבל בכל זאת ,ההוה
אמינא של אהרן ,עם כל החובה שבדבר ,יש בה גם הרבה צדדי זכות,
כי בעבירות של צדיקים יש גם הרבה צדדים של מצוה ,ובמקרה של
אהרן ,אחד מצדדי הזכות הוא הנקודה הזאת ,עד כמה מסר את נפשו
עבור הזולת.
אהרן אוהב שלום ורודף שלום ,אוהב את הבריות ומקרבן לתורה
)אבות פ"א מי"ב( .מוסר את כל העצמות שלו בשביל אָ ִחיו משה ובשביל
ַחנוּ ָמה" .אין לי שום עצמיות משלי .מי שמרגיש
כלל ישראל .ממש " ְונ ְ
ַחנוּ ָמה" ,יכול להרגיש את הכלל ישראל ,ולמסור את עצמו במדה
" ְונ ְ
כזאת בשביל כלל ישראל.
רדיפת הכבוד של המן הרשע
אבל יש ,כמובן ,גם מצב הפוך .מצב ,שאדם מרגיש רק את עצמו,
ולא אכפת לו מאחרים כלל .אני ,ואפסי עוד .מי שבלט במיוחד בדבר
הזה ,הוא המן הרשע .כשהמלך רוצה לתת כבוד למישהו  -המן בטוח
יוֹתר ִמ ֶמּ ִנּי"?...
ַחפֹּץ ַה ֶמּ ֶל ְך ַלעֲשׂוֹת י ְָקר ֵ
שהכונה אליו .שהרי " ְל ִמי י ְ
)אסתר ו ,ו( וקשה לכאורה :אמנם המלך אחשורוש "גִּ ַדּל ֶאת ָה ָמן
ֲשׁר ִאתּוֹ" )שם ג ,א( ,אבל
ָשׂם ֶאת ִכּ ְסאוֹ ֵמ ַעל ָכּל ַה ָשּׂ ִרים א ֶ
ַשּׂ ֵאהוַּ ,ויּ ֶ
ַו ְינ ְ

בכל זאת ,אולי המלך רוצה לתת מעט כבוד גם למישהו אחר?
אמנם קשה להעלות על הדעת שרצונו לכבד דוקא את מרדכי
היהודי ,אבל גם אם לא את מרדכי ,אולי רצונו לכבד את אחד
השרים ,או סתם מישהו אחר שעשה משהו עבור מלך .אבל לא!
יוֹתר ִמ ֶמּ ִנּי"? אין
ַחפֹּץ ַה ֶמּ ֶל ְך ַלעֲשׂוֹת י ְָקר ֵ
לא יתכן! " ְל ִמי י ְ
להעלות על הדעת כבוד למישהו אחר .רק אלי.1
ַחנוּ ָמה" .דורש לעצמו כבוד בלי גבול,
זהו הניגוד הגמור ל" ְונ ְ
ועושה עצמו אלוה )מגילה י ,ב( .הוא לא מרגיש שיש כאן קושיה:
אם אתה אלוה ,למה אתה הולך אל המשתה שעושה לך אסתר
המלכה? וכי אלוה צריך לאכול ולשתות?! אלא שתאוַת הכבוד
של המן גוברת על שכלו .להיות מוזמן אל המלכה למשתה ,רק
הוא עם המלך והמלכה לבדם  -אין לך כבוד גדול מזה! ואם כך,
חייבים לנצל את ההזדמנות .לא שייך שלא לנצל הזדמנות כזו
לקבל כבוד .ממילא הוא הולך אל המשתה ,למרות שכל בר דעת
מבין שזוהי סתירה לאלוהותו.
אבל יש גם איש אחד שלא כל כך מכבד את המןָ " .כּל ַע ְב ֵדי
ֳכי לֹא
וּמ ְרדּ ַ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים ְל ָה ָמןָ ...
ֲשׁר ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך כּ ְֹר ִעים ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך א ֶ
ִשׁ ַתּ ֲחוֶה" )אסתר ג ,ב( ]לפי שעשה עצמו אלוה )רש"י
י ְִכרַע ְולֹא י ְ
ֳכי
שם([ .דבר כזה  -המן לא יכול לסבול! " ַויּ ְַרא ָה ָמן ִכּי ֵאין ָמ ְרדּ ַ
ִמּ ֵלא ָה ָמן ֵח ָמה" )שם ,ה( .אמנם כל שרי המלך
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה לוַֹ ,ויּ ָ
ֵע ִ
כֹּר ַ
וכל העבדים כן משתחוים ,אבל אם יש זקן אחד שלא משתחוה -
זה לא מספיק להמן! יש כאן פגיעה בכבודו ,ואי אפשר לעבור על
כך לסדר היום!
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה לוֹ",
ֵע ִ
ֳכי כֹּר ַ
חשבתי ,בפסוק " ַויּ ְַרא ָה ָמן ִכּי ֵאין ָמ ְרדּ ַ
המלה "לו" מיותרת לכאורה] ,שהרי אנו יודעים כבר למי צריכים
להשתחוות .להמן[ .אבל כנראה שההסבר הוא זה :אם המן היה
רואה שמרדכי כלל לא משתחוה  -אולי לא היה עושה מזה
"ענין" .הרי מרדכי כבר זקן מאד ,וקשה לו להתכופף .אלא שהמן
רואה ,שב"מודים" )בחזרת הש"ץ(  -מרדכי יודע יפה מאד
להשתחוות! וכן בראש השנה וביום הכפורים ,כשכולם כורעים
ומשתחוים בתפלה ,גם שם הוא משתחוה יפה מאד .רק "לו" הוא
ֵע ִ
ֳכי כֹּר ַ
לא משתחוה! " ַויּ ְַרא ָה ָמן ִכּי ֵאין ָמ ְרדּ ַ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה לוֹ"!
ִמּ ֵלא ָה ָמן ֵח ָמה".
ממילא ַ " -ויּ ָ
נו ,אז מה עושים? צריכים להעניש את הזקן הזה! אבל זה
ֳכי ְל ַבדּוֹ" )שם,
עוד לא מספיק להמןַ " .ויּ ִֶבז ְבּ ֵעינָיו ִל ְשׁל ַֹח יָד ְבּ ָמ ְרדּ ַ
ו( .זוהי נקמה קטנה מדי ,להרוג רק את מרדכי .על פשע כזה ,צריך
ֳכי" )שם( .גברים נשים וטף!
ְהוּדיםַ ...עם ָמ ְרדּ ָ
ָל ַהיּ ִ
" ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶאת כּ
אמנם הטף לא חטא כלום ,אבל זה לא חשוב .גם אותם צריך
להרוג .אם ישאר חלילה ילד יהודי אחד בעולם ,יפ ֵגם כבודו של
המן .אסור שח"ו ישאר ילד יהודי אחד בעולם .עד כדי כך הכבוד
צריך להיות שלם ומושלם .2בנוסף לכך ,צריך גם לתלות את
מרדכי על העץ .ובשביל זה צריך עץ בשיעור חזון איש ,גבוה
חמישים אמה .בפחות מזה לא יוצאים ידי חובה .אין זה לפי
כבודו של המן ,אם מרדכי יהיה תלוי על עץ שהוא גבוה רק
ארבעים אמה .צריך דווקא עץ גבוה חמישים אמה .זהו שגעון
הגדלות של המן.
רדיפת הכבוד המופרזת של המן ,היא זו שמביאה בסופו של
ֲשׁר
דבר למפלתו .המלך שואל את המןַ " :מה ַלעֲשׂוֹת ָבּ ִאישׁ א ֶ
יקרוֹ"?  -המן בטוח שהמלך מתכוין אליו .נו ,אז
ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ֵפץ ִבּ ָ
אפשר להציע שיתנו לו אלף שקלי זהב ,או כפר אחד ,או עיר אחת
במתנה ,אבל כל זה מעט מדי בשביל המן ]שבלאו הכי היה עשיר
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אחר" :י ִָביאוּ ְלבוּשׁ
גדול )שם ה ,יא([ .ממילא ,הוא מציע משהו בכיוון ֵ
ְכוּת" .סתם לבוש יפה ומהודר לא מספיק .צריך דוקא " ְלבוּשׁ
מל
ַ
ֲשׁר ָל ַבשׁ בּוֹ
ְכוּת" .ולא סתם לבוש מלכות ,אלא " ְלבוּשׁ ַמ ְלכוּת א ֶ
מל
ַ
ַה ֶמּ ֶל ְך" .אם ַיארגו בגד שהוא דומה לבגדו של המלך ,זה לא מספיק.
צריך בגד שהמלך בכבודו ובעצמו לבש אותו .ומה עוד צריך? " -וְסוּס
ָכב ָע ָליו ַה ֶמּ ֶל ְך" .סתם סוס לא מספיק מכובד להמן .צריך דוקא
ֲשׁר ר ַ
אֶ
סוס אשר רכב עליו המלך .ומה עוד?  -גם את כתרו של המלך רוצה
ֲשׁר ִנ ַתּן ֶכּ ֶתר ַמ ְלכוּת ְבּרֹאשׁוֹ" .חז"ל
המן שילבישו על ראשוַ " .וא ֶ
אומרים ,שבדבר הזה המן הלך קצת רחוק מדי .הוא שם לב,
שאחשורוש מתחיל כבר לעקם את האף .המן קולט את התגובה ,ויורד
מיד מן הרעיון של הכתר )עי' רש"י שם ו ,ט( .אבל על הסוס הוא לא
ָכב ָע ָליו ַה ֶמּ ֶל ְך"ְ " ,ונָתוֹן ַה ְלּבוּשׁ ְו ַהסּוּס ]בלי
ֲשׁר ר ַ
מ ַותר .צריך "סוּס א ֶ
הכתר ,שויתרנו עליו[ ַעל יַד ִאישׁ ִמ ָשּׂרֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַפּ ְר ְתּ ִמיםְ ,ו ִה ְל ִבּישׁוּ ֶאת
ֵע ֶשׂה
ָה ִאישְׁ ...ו ִה ְר ִכּיבֻהוּ ַעל ַהסּוּס ִבּ ְרחוֹב ָה ִעיר ,ו ְָק ְראוּ ְל ָפנָיוָ :כּ ָכה י ָ
יקרוֹ" .לא מספיק שהכרוז העירוני או קצין
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ֵפץ ִבּ ָ
ָל ִאישׁ א ֶ
צבא בחיר יוליך אותו ,אלא דווקא אחד משרי המלך צריך לעשות
זאת .הוא משפיל בזה את שרי המלך ,אבל לא אכפת לו .כולם צריכים
ֵע ֶשׂה
לראות ,שאפילו שרי המלך הפרתמים מכריזים לפניוָ " :כּ ָכה י ָ
יקרוֹ" .את פסגת הכבוד הוא רוצה .פחות מזה
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ֵפץ ִבּ ָ
ָל ִאישׁ א ֶ
 זו פגיעה.אומר לו אחשורוש :אם כך ,הרי אתה עצמך יכול להיות אחד
" ִמ ָשּׂרֵי המלך ַה ַפּ ְר ְתּ ִמים"! ֵל ְך ַה ְל ֵבּשׁ את מרדכי היהודיְ ,ו ַה ְרכֵּב אותו
ברחוב העיר על הסוס .המן עצמו גורם אפוא לעצמו את העונש .אם
היה אומר שיתנו למרדכי אלף שקלי זהב  -המלך היה נותן לו אלף
שקלי זהב ,ובזה היה מסתיים הענין .המן היה מתרגז קצת ,אבל כבודו
היה נשמר .אף אחד לא היה צריך לדעת מכל הענין .אבל המן בגאותו
המנופחת גורם לעצמו ,שיובילו את מרדכי על סוס ברחוב העיר
ויקראו לפניו ,ושהוא עצמו יהיה זה שיצטרך לקרוא לפניו .כשהמן
יקרוֹ" הוא מרדכי ,ולא הוא בעצמו,
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ֵפץ ִבּ ָ
מגלה שהאיש "א ֶ
הוא מנסה לשנות את הצעתו .הוא מציע שיתנו למרדכי משהו אחר.
אבל אז זה כבר מאוחר מדי .המלך לא מוַתר על ההצעה הראשונה
)מגילה טז ,א( ,והמן נאלץ להוליך את מרדכי על הסוס ברחובות העיר,
יקרוֹ".
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ֵפץ ִבּ ָ
ֵע ֶשׂה ָל ִאישׁ א ֶ
ולקרוא לפניוָ " :כּ ָכה י ָ
וזה עוד לא הכל .גם העץ שהכין המן למרדכי משמש בסופו של
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה גִּ ַדּל ַה ֶמּ ֶל ְך
דבר לתליתו של המן .חז"ל אמרוַ " :
ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶאת ָה ָמן" )אסתר ג ,א( ,עד היכן גִּ ְדּלוֹ? ַ -עד עץ גבוה חמשים
אַ
אמה )ילק"ש אסתר רמז תתרנ"ג( .כלומר :המן עם רדיפת הכבוד שלו,
מגיע בסופו של דבר לעץ גבוה חמישים אמה .ולא ע"י אחרים ,אלא
ע"י עצמו .הוא בעצמו גורם לעצמו להגיע לשם!
כבוד  -לתת ולא לקחת
הדרך של משה ואהרן מובילה לכבוד האמיתי .גם כבוד בעולם
הזה ,וגם כבוד בעוה"ב .והדרך של המן להפך ,מובילה לאבדון
בעוה"ז ובעוה"ב .חז"ל אמרו" ,הקנאה והתאוה והכבוד  -מוציאין את
האדם מן העולם" )אבות פ"ד מכ"א( .וזה בדיוק מה שקורה להמן.
כבוד הוא דבר טוב בשביל לתת אותו .לא בשביל לקחת אותו.
לתת לאחרים כבוד ,זהו ענין גדול .הרב זצ"ל היה בורח מאד מן
הכבוד ,אבל לאחרים היה משתדל לתת את כל הכבוד שרק אפשר .לכן
הוא זכה לכבוד .המן רוצה את כל הכבוד לעצמו .לא רוצה לתת כבוד,
רוצה רק לקבל כבוד .והרצון הזה הוא סם המוות.
אדם הרי נברא בצלם אלקים ,ותפקידו להיות דומה לאלקים עד

כמה שאפשר .והנה ,הקב"ה הרי הוא רק נותן .הוא לא מקבל
כלום .לעומת זאת ,אדם לא יכול להיות רק נותן .הוא מוכרח
גם לקבל .מרגע שבא לעולם ועד צאתו הוא מוכרח לקחת מן
העולם אויר ,מזון ,ביגוד ועוד דברים .אבל עד כמה שאפשר ,אדם
צריך להשתדל להיות דומה לקב"ה בפרט הזה ,להשתדל להיות
כמה שיותר "נותן" ומיטיב לאחרים .לתת כסף למי שצריך ,וגם
לתת כבוד.
ככל שאדם משתדל יותר להיות נותן ,הוא דומה יותר לקב"ה,
וקרוב אליו יותר .ועד כמה שאדם הוא לוקח ,הוא מתרחק
מהקב"ה .אין לו דמיון לקב"ה ,וממילא אין לו קיום .התורה הרי
יכם ַחיִּים כּ ְ
אַתּם ַה ְדּ ֵב ִקים ַבּה' ֱאלֹ ֵק ֶ
אומרתְ " ,ו ֶ
ֻלּ ֶכם ַהיּוֹם" )דברים ד,
ד( .כשאדם דבק בה' ,כלומר :במידותיו ית'  -יש לו חיים ,ויש לו
קיום .אבל מי שרחוק מה' ואינו דבק בו  -אין לו חיים ,ואין לו
קיום.
המן הרשע ,בגלל תא ַות הלקיחה המופרזת שלו ,אין לו קיום.
איבד גם את העוה"ז וגם את העוה"ב .איבד את העולם הזה  -כפי
שמפורש במגילה .ואיבד גם את העולם הבא ,שנאמרִ " :בּ ְפר ַֹח
ֲדי ַעד" )תהלים
ֲלי אָוֶןְ ,ל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ע ֵ
ְר ָשׁ ִעים ְכּמוֹ ֵע ֶשׂבַ ,ויּ ִָציצוּ ָכּל פֹּע ֵ
צב ,ח( .ההצלחה הזמנית של הרשעים ]" ְכּמוֹ ֵע ֶשׂב" ,שפורח לזמן
ֲדי ַעד".
קצר ,ומיד נובל[ ניתנת להם מן השמים ,כדי " ְל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ע ֵ
משלמים להם עבור מעט המעשים הטובים שעשו כאן בעוה"ז,
כדי להאבידם מהעוה"ב )עי' עירובין כב ,א(.
משה ואהרן הם ההפך מזה .הם נותנים כבוד זה לזה ,ולכן יש
להם קיום" .משה היה חולק כבוד לאהרן ואומר לו ' ַל ְמּ ֵדנוּ',
ואהרן חולק כבוד למשה ואומר לו ' ַל ְמּ ֵדנוּ' ,והדבור יוצא מביניהן
כאלו שניהם מדברים" )ילק"ש פרשת בא רמז קצא( .כל אחד מהם לא
רוצה לקחת את הכבוד לעצמו .למרות שהקב"ה קבע שמשה יהיה
המנהיג ואהרן יהיה הדובר שלו )שמות ז ,א( ,בכל זאת משה ואהרן
מחפשים כל אחד לתת זה לזה את מירב הכבוד ,ולא ליטול אותו
לעצמם .לכן הם חיים חיי עולם .בעולם הזה כל אחד לומד את
תורת משה ולומד מאהרן ,ומזכיר באימה וביראה את משה
ואהרן ,ובעולם הבא הם נמצאים במדרגות העליונות ביותר .כי
הנותן ,הוא הלוקח האמיתי .מה שנתן לאחרים ,את זה הוא בעצם
לקח לעצמו ,לחיי הנצח.
מה שאדם נותן בעולם הזה ,הוא נוטל לעולם הבא
ָאל
יש שביארו ,שלכן כתוב בפרשת תרומהַ " ,דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
רוּמה"?
ְחוּ ִלי ְתּ ָ
יק
וִ
רוּמה" )שמות כה ,ב( .מה פירוש "ְ
ְוי ְִקחוּ ִלי ְתּ ָ
ִיאוּ לי
יב
וָ
ְנוּ לי תרומה"! או "ְ
יתּ
וִ
היה צריך לומר "ְ
רוּמה"?  -על פי פשוטו נראה
ְחוּ ִלי ְתּ ָ
יק
וִ
תרומה"! מהו "ְ
למנות גבאים שיקחו מבני ישראל
לומר ,שכוונת ציווי זה היא ַ
את התרומה .כך נראה באמת מן ההמשך ,שם נאמרַ " :ויּ ְִקרָא
ָתן ה'
ֲשׁר נ ַ
ֲכם לֵב א ֶ
ֳליאָב ְו ֶאל ָכּל ִאישׁ ח ַ
משׁה ֶאל ְבּ ַצ ְל ֵאל ְו ֶאל אָה ִ
ֶ
ֲשׁר ֵה ִביאוּ
רוּמה א ֶ
משׁה ֵאת ָכּל ַה ְתּ ָ
ְחוּ ִמ ִלּ ְפנֵי ֶ
יּק
וִ
ָח ְכ ָמה ְבּ ִלבּוַֹ ...
ָאל" וכו' )שם לא ,ב-ג(.
ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
רוּמה",
ְחוּ ִלי ְתּ ָ
יק
וִ
אבל יש שהסבירו את לשון הפסוק "ְ
שמי שנותן תרומה ,הוא בעצם לוקח לעצמו .הוא קונה לעצמו
עולם הבא בכסף שנתן .הגמרא מביאה מעשה במונבז המלך
וחברו עליו ֶא ָחיו
שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורתָ ,
ובית אביו ואמרו לו :אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם ,ואתה
מבזבזם?! אמר להם" :אבותי גנזו למטה ,ואני גנזתי למעלה...

© כל הזכויות שמורות  -למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל ,ירושלים

http://www.hakotel.org.il -

4
אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו ,ואני גנזתי במקום שאין היד
שולטת בו ...אבותי גנזו דבר שאין עושה פירות ,ואני גנזתי דבר
שעושה פירות ...אבותי גנזו לאחרים ,ואני גנזתי לעצמי ...אבותי גנזו
לעולם הזה ,ואני גנזתי לעולם הבא" )ב"ב יא ,א( .הרי שמי שנותן צדקה,
הוא לא נותן אלא לוקח .הוא רוכש לעצמו זכויות לעולם הבא.
מספרים שהיה פעם מלך אחד ולו שר יהודי ,שהיה עשיר גדול.
אויבי השר קנאו בו ,והעלילו עליו שהוא מעלים הכנסות מהמלך,
ואינו מדווח למלך על כל רכושו .ציוה המלך להביא את ספרי
החשבונות של אותו שר ,ושם נמצא כתוב שיש לו )לשר( מליון שקל,
בעוד שרכושו נאמד בסכום גדול הרבה יותר ,של כמה מיליוני שקלים.
קיבל המלך את תלונת המתלוננים ,וציוה להחרים את כל רכושו של
היהודי .שאל המלך את היהודי" :מה ראית לעשות שטות כזאת,
לכתוב בספרי חשבונותיך שיש לך רק מיליון שקל ,בעוד שיש לך
הרבה יותר"? אמר לו היהודי" :כל מה שכתבתי  -אמת לאמיתה!
השדות והכרמים והבתים שהוחרמו ממני ,לא היו שלי .אם בקלות
רבה כל כך אפשר לקחת אותם ממני ,איך אוכל לחשוב שהם שלי?...
מה בכל זאת שלי ,שאין שום אפשרות למלך לקחת ממני? הכסף
שנתתי לצדקה! את זה המלך בשום אופן לא יכול לקחת ממני .זהו
הרכוש היחידי שהוא באמת שלי ,ולכן רק אותו רשמתי בספרֵי
חשבונותי  -סכום הכסף שנתתי לצדקה"!
זה המצב ,שעולם הזה אין לנו .רק מה שלוקחים מהעוה"ז
לעוה"ב ,כמה שנותנים לחסד ,לצדקה ,ללימוד תורה ,לתמוך בלומדי
תורה ,זה מה שיש לנו ,וזה מה שמתקיים .מה שלא כך ,לא מתקיים,
ולא מחזיק מעמד .המן זכה ,ש" ִמ ְבּנֵי בניו של המן למדו תורה בבני
ברק" )סנה' צו ,ב( .במה זכה לזה? מבאר החתם סופר כך :חז"ל דרשו
ִשׂ ָכּרוּ" )שמו"א ב ,ה( על בני המן; שחוץ
את הפסוק " ְשׂ ֵב ִעים ַבּ ֶלּ ֶחם נ ְ

מעשרת בני המן שניתלו על העץ ,היו לו בנים נוספים שזכו
להשאר בחיים ,אלא שירדו מגדולתם וחיזרו על הפתחים ,שהיו
ִשׂ ָכּרוּ" )מגילה טו ,ב .וכן מובא
ְשׂ ֵב ִעים בתחילה ,ולבסוף " ַבּ ֶלּ ֶחם נ ְ
בתרגום יונתן על שמו"א שם( .ובמה זכה המן שחלק מבניו ישארו
בחיים? באר החתם סופר ,שזכה לזה מהסיבה המפורשת בהמשך
ֵלּוּ" .שבגלל
חד
ִים ָ
עב
רֵ
ִשׂ ָכּרוּ ,וְּ
הפסוקְ " :שׂ ֵב ִעים ַבּ ֶלּ ֶחם נ ְ
שהמן היה זן רעבים ומחיה את נפשם ,ובגללו " ְר ֵע ִבים ָח ֵדלּוּ",
לכן  -מידה כנגד מידה  -זכה שגם חלק מבניו ישארו בחיים ,ויהיו
נזונים מן הצדקה ,כפי שעשה הוא לאחרים ,ומבנים אלו יצאו גם
גרי צדק ,עד ש" ִמ ְבּנֵי בניו של המן למדו תורה בבני ברק" .כי אין
הקב"ה מקפח שכר כל בריה ,אפילו של המן הרשע.3
]יש אומרים ,ש" ְבּנֵי בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק"
הוא ר' עקיבא ,שהיה בן גֵּרים )עי' בפי' רבינו ניסים גאון עמ"ס ברכות כז
ע"ב ,ובהקדמת הרמב"ם למשנה תורה( ,ומקום מושבו היה בבני ברק
)סנה' לב ,ב( .4לפי זה מובן היטב ,למה נעשה ר' עקיבא "יד עניים"
)קדושין כז ,א( ,כלומר :גזבר של צדקה .כי בזכות מצות צדקה זכו
אבותיו להשאר בחיים ,ובגללה זכה להוולד[.
בזכות מצות צדקה ,זוכה המן לשכר נפלא .אבל כל שאר
הדרך של המן היא " ְל ִה ָשּׁ ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד" .רק מרדכי ואסתר ,משה
ואהרן ושאר צדיקי עולם ,הם הנשארים לחיי עולם!

השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,
וכל טעות או חסרון )אם ישנם( יש לתלות בעורך בלבד.

 .1ה"שפת אמת" באמת תמה על המן :וכי מפני שאין לעשות י ְָקר יותר ממנו ,יחוייב מזה שכל ַהיּ ְָקר ששואל המלך הוא עבורו?! ותירץ ,שהמן
אחר שאת המן צריך לכבד יותר ,א"כ את כל הכבוד שיעשו לאותו אדם,
חר .ואולם ,מ ַ
אכן לקח בחשבון שיתכן וכוונת המלך היא לאדם אֵ
יצטרכו אח"כ לעשות גם להמן ,ואף יותר מכך! )שפת אמת ,ליקוטים ,מגילת אסתר(
ללמד על הכלל כולו.
ֳכי" .פירוש ,כי הבין כי מרדכי ָי ָצא מן הכלל ַ
ֳכי ְל ַבדּוִֹ ,כּי ִה ִגּידוּ לוֹ ֶאת ַעם ָמ ְרדּ ָ
 .2ובשפת אמת פירשַ " :ויּ ִֶבז ְבּ ֵעינָיו ִל ְשׁל ַֹח יָד ְבּ ָמ ְרדּ ַ
אחר במקומו בכח כלל יהודי .ולכן רצה לאבד את כל עם מרדכי )שפת אמת לפורים ,תרנ"ג(
ואפילו אם ימית את מרדכי ,יהיה ֵ
 .3ויש אומרים ,שהמן זכה שמבני בניו למדו תורה בבני ברק ,משום שע"י מעשיו באה טובה גדולה לישראל ,שחזרו בתשובה ,מה שלא הצליחו
לעשות כל הנביאים והנביאות שנשלחו אליהם ]כמו שאמרו חז"ל" :גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן
לישראל ,שכולן לא החזירום למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב" )מגילה יד ,א([ ,וגם שנתפרסם שמו הגדול ית' ע"י הנס שנעשה לישראל
בגללו )"ישועות יעקב" על או"ח סי' תרצ"ה סק"א( .וזה הטעם שגם סיסרא וסנחריב זכו שיצאו מהם לומדי תורה )שם(.
 .4אבל ב"עין יעקב" )סנה' צו ,ב( גרס" :מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק ,ומאן נינהו?  -רב שמואל בר שילת" .וכבר ְקדמוֹ בזה בספר
"מנורת המאור" )נר חמישי ,כלל ג' ,חלק ב' פרק ג'( .וכנראה שכך היתה הגירסא בגמ' שלפניהם .יש שהעירו ,שהדבר רמוז גם בלשונו של רב,
שאמר לרב שמואל בר שילת" :שבקתיה להימנותך"? )ב"ב ח ,ב( ]הימנותך  -לשון "המן"[ .ויש שרמזו עוד ,שאפשר שרב שמואל בר שילת הוא
גלגולו של שמואל הנביא ,שהרג את אגג מלך עמלק )שמו"א טו ,לג( ,סבו של המן ,ששאול חמל עליו ולא הרגו כי ראה בו איזה ניצוץ טוב שצריך
לצאת ממנו )עי' קונטרס "דברי סופרים" לר' צדוק מלובלין ,עמ'  ,(161אבל שמואל הנביא לא התחשב בזה ,כי ציווי ה' היה להרגו .ובזכות זה
שע ִלי
שהרגו ,זכה הוא עצמו להיות הניצוץ הטוב שיצא ממנו ,וחזר ונתגלגל בזרעו ,ולימד תורה ברבים .ונקרא "בר שילת" ,על שם חנה אמוֵ ,
תּ ֵמ ִעמּוֹ" )שמו"א א ,יז( ,ומכח ברכה זו נולד שמואל.
לְ
ָאְַ
ֲשׁר שׁ
ךאֶ
תְ
לֵ
שָׁ
ָאל י ִֵתּן ֶאת ֵ
ִילֹה" ,וֵאל ֵֹקי י ְִשׂר ֵ
בּשׁ
הכהן ברך אותה ְ

© כל הזכויות שמורות  -למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל ,ירושלים

http://www.hakotel.org.il -

