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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א

  ג"עפקודי ("החודש") תש-לפרשת ויקהל

  (נכתב ונערך על פי שיחות משנים קודמות)

  הזריזות בעבודת ה'
  

  טעות הנשיאים בנדבת המשכן, ותיקונה בחנוכת המזבח
אכת לאחר שהתורה מפרטת את כל מה שנדבו בני ישראל למל

ְוַהְּנִׂשִאם אומרת התורה: " -זהב, כסף, נֹחשת ושאר דברים  -המשכן 
(שמות לה, " ֵהִביאּו ֵאת ַאְבֵני ַהֹּׁשַהם ְוֵאת ַאְבֵני ַהִּמֻּלִאים ָלֵאפֹוד ְוַלֹחֶׁשן

חסר שני יּודי"ן. למה? מסביר רש"י: "אמרו  -. "ְוַהְּנִׂשִאם" כז)
אנו  -מה שמחסירים הנשיאים: יתנדבו צבור מה שמתנדבין, ו

משלימין אותו. כיון שהשלימּו צבור את הכל... אמרו נשיאים: מה 
לו עלינו לעשות? ֵהביאו את אבני ַהֹּׁשַהם וגו'...  לפי שנתעצ ו

ם ָמ ְּׁש ִמ ת  אוֹ נחסרה  ה,  ּלָ ִח ְּת   .(רש"י שם)" ִמ
וצריך להבין: מה לא היה טוב במה שעשו הנשיאים? הרי כל 

המשכן מה שִלּבֹו חפץ, בלי תכנון ובלי  אחד מישראל הביא למלאכת
סדר, ובאמת היה מקום לחשוש שמא יחסר משהו (כפי שבאמת היה, 
שלא הביאו אבני שהם ואבני מלואים, שהיו יקרים ביותר ולא יכלו 
להביאם, והביאום הנשיאים). הרבה יותר יעיל אפוא, שבני ישראל 

שיאים את מה יביאו תחילה כל מה שינדב לבם, ולבסוף ישלימו הנ
שיחסר. מדוע א"כ אמרו חז"ל, שהנשיאים "נתעצלו" בהבאת 

  תרומתם למשכן? איזו עצלות היתה כאן?
הנהגת הנשיאים אכן היתה  -התשובה היא, שמצד היעילות 

היה כאן  -יעילה וטובה. אבל מצד הרצון להשתתף בתרומת המשכן 
למשכן חסרון. הם מתייחסים לנדבת המשכן כאילו מטרתה היא לתת 

מה שחסר לו. וזוהי טעות. למשכן לא חסר דבר, והקב"ה אינו זקוק 
לאבני השוהם שלך. אם היה רוצה, היה בורא אלפי אבני שוהם 
ואלפי אבני מילואים למשכן בלי להזדקק לנדבות. אלא שרחמנא 

לב. הקב"ה רוצה את (עי' סנה' קו, ב)ליבא בעי  תרצה  שאתהשלך,  ה
והם למלאכת המשכן, מתוך רצון להשתתף להביא זהב וכסף ואבני ש

בבבנייתו, ומתוך רצון ליטול חלק ַּבקדושה. "נדיבי  בלֵ בלֵ בלֵ " דרושים כאן לֵ
, לא נדיבי זהב או נדיבי כסף או נדיבי אבני שוהם. ועל (שמות לה, כב)

כן, אם הנשיאים משהים את תרומתם עד שיתברר מה יחסר בסוף, 
ַּבקדושה (כמובן, במידה  הרי שחסר להם ַּב"לב" וַברצון ליטול חלק

דקה מאד, כפי רום מעלתם), ועל כן נענשו בנטילת היו"דים. היו 
ולתת למשכן מה שידבם לבם, ולא להמתין לראות מה  לרוץצריכים 

יחסר. אם בסופו של דבר יתברר שעדיין חסרים אבני שוהם, יתנו גם 
היה עליהם לרוץ ולתת מה  -אבני שוהם. אבל בשלב הראשון 

  .1ו, בלי חשבון של "מה חסר"שיוכל
כתובאמת,  ו המשכן הנשיאים מתקנים את טעותם. הם לא  בחנ

(עי' ממתינים שם לישראל, אלא מזדרזים להביא קרבן לפני כולם 

. בשכר זה כותב שם הקב"ה פרשה ארוכה של שמונים רש"י שם, כז)
והכל על הנשיאים! כי מידה טובה  -ותשעה פסוקים ואלפי אותיות 

, ואם במידת הפורענות הפסידו (סוטה יא, א)ממידת פורענות מרובה 
כל הנשיאים יחד שתי אותיות בלבד, הרי שַּבתיקון, חוץ מהפסוקים 
המשותפים לכל הנשיאים, יש לכל נשיא פרשה שלמה בפני עצמה 
(של ששה פסוקים), שנוקבת בשמו ומפרטת את קרבנו, [למרות שכל 

והיה אפשר לפֵרט את  הנשיאים הקריבו את אותם הקרבנות,
  קרבנותיהם ואת סדר הקרבתם בלשון קצרה הרבה יותר].

אבל כאן בפרשתנו הנשיאים לא נהגו כראוי. לא היתה להם 
לתתהמחשבה, שצריך לתת נדבה למשכן מתוך  ן  , ולא מפני רצו

 שלקב"ה חסר.

  מידת חסדו של אברהם אבינו, מול מידת חסדו של איוב
מפני שַלשני חסר, היא הרי מידתו  נתינה מתוך רצון לתת, ולא

המיוחדת של אברהם אבינו. חז"ל מביאים, שאיוב טען כלפי 
 נהגתי. )לב, לא איוב(" ֶאְפָּתח ָלֹאַרח ְּדָלַתי, ֵּגר ָיִלין א ַּבחּוץ"הקב"ה: 

 רוחות לארבע פתחים ארבעה באהלו פתח אברהם! אברהם כמו
 בביתי ולסעוד להכנס יכול היה אחד כל. אני גם עשיתי וכך, השמים

 כך כל ולי, טוב כך כל היה לאברהם, כן אם מדוע. אברהם אצל כמו
 רגיל שהיה מי, אצלך! אברהם כמו אינך: ה"הקב לו אמר? רע

, בשר לאכול שרגיל מי; חטים פת אותו האכלת, 2חטים פת לאכול
 אבל. יין אותו השקית, יין לשתות שרגיל ומי; בשר אותו האכלת
לא מי גם, אברהם אצל. מזה ותרי עשה אברהם  רגיל היה ש

 יותר הרבה, טוב וכל ויין בשר קיבל, במאכלים משובחים כאלה
הוא לא שואל . )ז"פ נ"דר אבות( בביתו אליה רגיל שהיה המזון מרמת

את אורחיו מה הם רגילים לאכול, אלא מכין להם מיד את האוכל 
  המשובח ביותר שקיים.

סד גדול שאין לזלזל בו, ובכל זאת כמובן, החסד של איוב הוא ח
, שקיים הבדל גדול מאד חותני הג"ר חיים זאב פינקל זצ"להסביר 

החסד,  ברמתהחסד שעשה איוב ַלחסד שעשה אברהם, לא רק בין 
י אצל איוב, מטרת החסד היא  אלא בעיקר במהותו ובמטרתו. לו מי

י השנ ל  ו ש נ ו י, ופעולת החסד אינה אלא חסר ל להגיע  כ
לו,  שחסראל המטרה. ממילא, איוב נותן לאורח רק מה באמצעותו 

התכלית המבוקשת,  ותו לא, שהרי די בחסד זה כדי להגיע על ידו אל
אצל אברהם אבינו לעומת זאת,  .מילוי חסרונו של השני -שהיא 

מדובר במטרה אחרת לגמרי. אצל אברהם אבינו, מטרת החסד איננה 
מטרה בפני עצמה! אברהם מילוי חסרונו של השני, אלא החסד הוא 

גומל חסד כי הוא רוצה לגמול חסד! ממילא, הוא נותן לאחרים גם 
לאמה  אם האורח שהרי זהו חסד גדול יותר! כמובן,  -חסר להם  ש

הוא צמחוני ואינו אוהב לאכול בשר, אברהם לא יכריח אותו לאכול 
אברהם  - בשר. אבל אם אפשר לתת לאורח בשר ושהאורח יהנה מזה 

לו בשר, גם אם בביתו הוא לא רגיל במאכלים משובחים כאלו.  נותן
  אברהם נותן כי הוא רוצה לתת, ואיוב נותן כי לאורח חסר. -בקיצור 

חסד זה שעושה אברהם אבינו, הוא כבר חסד במדרגה אחרת 
לגמרי. חסד זה הוא מעין מידת חסדו של הבורא ית', שרצה להיטיב 

בעולם, ולאף אחד לא היה חסר לאחרים גם כשלא היו כלל ברואים 
כלום, ולצורך כך ברא ברואים עם רצונות, כדי להשביע לכל חי 

. כך גם אברהם אבינו: כשאין לו עם מי לעשות חסד, הוא 3רצון
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כחו כל  ב , (עי' ב"מ פו, ב)אנשים שניתן לעשות עמם חסד  מחפש 
ת" וגומל עמם חסד יותר מכדי צרכן, כדי להביא לידי סיפוק את "ַּתֲאוַ 

. איוב גומל חסד רק כשצריך, ורק כמה שצריך, ולא 4החסד שלו
לאיותר. ואברהם גומל חסד גם  ותרצריך, וגם  כש ממה שצריך.  י

זהו שאמרו חז"ל: "אמרה מידת החסד: כל יֵמי היות אברהם בעולם, 
לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי, שהרי אברהם עמד שם במקומי" 

. חסדיו של אברהם אבינו במדרגה כל כך )(ספר הבהיר אות קצ"א, עמ' פו
רמה, עד שכביכול אין צורך ָלעולם במידת החסד של הקב"ה, ודי לו 
לעולם במידת החסד של אברהם אבינו, שדומה למידת החסד של 

  מעלה.
לתת מתוך רצון לתת, ולא מתוך  - זה מה שנדרש גם מהנשיאים 

י, בנדבת מחשבה שלמשכן חסר משהו. זה גם מה שנדרש מכל יהוד
במצות צדקה. כדאי לתת צדקה, לא רק  -המשכן, וכן ביֵמינו. למשל 

מפני שלעני חסר, אלא גם מתוך רצון לתת. זוהי מדרגה אחרת לגמרי 
 - של נתינת צדקה, כפי שהארכנו לבאר, והסימן למדרגה זו הוא 

לתת, זהו סימן שהנתינה באה מתוך רצון  מזדרזהזריזות. כשאדם 
, אם הנתינה באה רק מפני שלשני חסר, פעמים לתת. לעומת זאת

שהנתינה אינה מתבצעת כל כך מהר, [כמו שקרה אצל הנשיאים]. 
מחכים קצת, אולי יעמוד לשני ֶרַוח והצלה ממקום אחר, ואז לא יהיה 

  צורך לתת...

  זריזות בעבודת ה'
החובה להזדרז ולתת לנדבת המשכן, מובילה אותנו אל מידת 

  חג הפסח, ואל קיום המצוות בכלל.  הזריזות הנוגעת אל
. כך נקרא (שמות יב, יז)התורה אומרת, "ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות" 

בעז"ה ַּבשבת הקרובה בפרשת "ַהֹחֶדׁש". כלומר, צריך לשמור את 
המצה שלא תחמיץ, ורק מצה כזו שנשמרה לשם מצַות מצה כשרה 

חרת, גם אם לא לצאת בה ידי חובה בלילה הראשון של פסח. מצה א
איננה כשרה למצת  - החמיצה, אבל לא שמרו אותה לשם מצוה 

  .(עי' משנ"ב סי' ת"ס סק"ג)מצוה 
אל תקרא 'ֶאת  - ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹותאבל חז"ל דרשו עוד, "

ַהַּמּצֹות' אלא 'ֶאת ַהִּמְצוֹות'. כדרך שאין מחמיצין את הַּמצות, כך אין 
באיסור חמץ  - כלומר  .רש"י שמות שם) (עי'מחמיצין את המצוות" 

ותובמצַות מצה נרמז היסוד של  ז י ר בעבודת ה'. כשם שבמצה כל  ז
אחד יודע, שאם לא תשגיח ולא תזדרז היא תחמיץ, כך גם במצוות. 

  אם לא עושים אותן בזריזות, עלולים להחמיץ את המצוה.
מביא בענין זה את דברי חז"ל,  (פרק ז')ה"מסילת ישרים" 

יוה דוד המלך על עבדיו ללכת לגיחון ולמשוח שם את שלמה שכשצ
. מדוע (מל"א א, לו)ְלמלך, אמר בניהו בן יהוידע: "ָאֵמן, ֵּכן ֹיאַמר ה'" 

היה צריך לומר כן? הרי המרחק מירושלים עד גיחון הוא קטן מאד, 
ומה כבר יכול למנוע את התכנית מלהתבצע? אומרים חז"ל: הרבה 

. אפילו בזמן מועט כזה, (ב"ר עו, ב)ן ועד גיחון קטיגורין יעמדו מכא
כשיעור ההליכה מירושלים לגיחון, יכולים להיווצר כל מיני 
קיטרוגים ומעכבים. שם אמנם היה כבר מקטרג שהיה צריך לחשוש 
מפניו (והוא אדוניהו), אבל ה"מסילת ישרים" הבין, שהמדרש לא 

אם לא יזדרזו  התכוין דוקא אליו, אלא בכל מצוה יש לחוש, שמא
לעשותה, עלולים לצוץ מפריעים שונים, ומי יודע אם עוד יזכו 

 -לעשותה. ועל כן הזהירו חז"ל, שאם באה מצוה לידו של אדם 
יזדרז ויעשנה. "ולא (כדי) להקל מעליו, כמי שמתאוה להשליך 

(לשון ה"מסילת מעליו משאו, אלא מיראתו פן לא יזכה לגמור אותה" 

  .ישרים" שם)

  עשה הצדיקים במהירותכל מ
הזריזות היא אפוא מסימני ההיכר של עובד ה'. כשרבקה נותנת 

רמים לאליעזר, אומר הכתוב כך: " ֵה ַמ ְּת ר    ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה... וַ ֵה ַמ ְּת  וַ
ץַוְּתַער ַּכָּדּה...  ָר ָּת . כ)-, יחבראשית כד(עֹוד ֶאל ַהְּבֵאר ִלְׁשֹאב" וגו'  וַ

רון? "למה המהירות הזו? על מה החפז ֵה ַמ ְּת ר    ...וַ ֵה ַמ ְּת ... וַ
ץ ָר ָּת "... אמר בזה מרן הגרי"ז זצ"ל, שהמהירות והחפזון נדרשו וַ

, וביקש (שם, יא)כאן, מפני שאליעזר הגיע לארם נהרים "ְלֵעת ֶעֶרב" 
םמה' "ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני  וֹ ּי ממילא, כדי שֵּתענה תפלתו,  (שם, יב)"! ַה

כדי שיספיק למצוא את רבקה  צריך היה להתרחש הכל במהירות,
וםעוד    .(חי' מרן הגרי"ז על התורה) 5הי

: למה זצ"לושאל על זה מורי ורבי הגה"צ רבי גדליה אייזמן 
צריך היה הגרי"ז לתרץ כך? הרי חז"ל אמרו, "שכל מעשה הצדיקים 

, ואם כן אפשר לפרש בפשטות, (במד"ר י, ה. הובא במס"י פ"ז)במהירות" 
ה בזריזות, כי כל מעשה הצדיקים במהירות. פעלה רבק זהשמטעם 

ולעניות דעתי אין זו קושיה. רבקה באמת פעלה במהירות, מפני שכל 
מעשה הצדיקים במהירות. אבל הקב"ה מצדו רצה שהדברים 
יתרחשו במהירות, כדי לענות לתפלתו של אליעזר "ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני 

ם וֹ ּי ביר את טעמו של ". לכן תירץ הגרי"ז כפי שתירץ, כדי להסַה
שסיבב את הדברים באופן כזה. אבל רבקה מצדה פעלה  הקב"ה

  במהירות, מפני שכל מעשה הצדיקים במהירות.
כעין זה מוצאים גם אצל שאול. כששאול וַנערו הולכים אל 
שמואל, הם פוגשים נערות יוצאות לשאוב מים, ושואלים אותן: 

ַמֵהר ָתם ַוֹּתאַמְרָנה: ֵיׁש! ִהֵּנה ְלָפֶני! ַוַּתֲעֶניָנה אוֹ  -"ֲהֵיׁש ָּבֶזה ָהֹרֶאה? 
ְּכֹבֲאֶכם ָהִעיר ֵּכן     ַעָּתה, ִּכי ַהּיֹום ָּבא ָלִעיר, ִּכי ֶזַבח ַהּיֹום ָלָעם ַּבָּבָמה.

ִּתְמְצאּון ֹאתֹו ְּבֶטֶרם ַיֲעֶלה ַהָּבָמָתה ֶלֱאֹכל, ִּכי א ֹיאַכל ָהָעם ַעד ֹּבאֹו, ִּכי 
ַבח, ַאֲחֵרי ֵכן ֹיאְכלּו ַהְּקֻרִאים, ְוַעָּתה ֲעלּו, ִּכי ֹאתֹו ְכַהּיֹום הּוא ְיָבֵר ַהּזֶ 
. תשובה כל כך ארוכה על שאלה כל יג)- (שמו"א ט, יב" ִּתְמְצאּון ֹאתוֹ 

כך קצרה. למה הן מאריכות כל כך? אמרו חז"ל שלושה טעמים: 
שהיו מאריכות  -לפי שנשים דברניות הן. טעם שני  -טעם אחד 

מפני שעוד  -הן כדי להסתכל ביופיו של שאול. וטעם שלישי בדברי
אפילו  6לא הגיע זמן מלכותו של שאול, ואין מלכות נוגעת בחברתה

. לכן שולחים מן השמים את הדברניות (ברכות מח, ב)כמלוא נימה 
. הרי שגם כאן רואים 7האלה, כדי לעכב את שאול עד שתגיע שעתו

באריכות רבה כל כך. הן מצדן  היבטים שונים, למה דברו הנערות
כי נשים דברניות הן, וכדי להסתכל ביפיו של שאול.  - דברו באריכות 

ואולם הקב"ה מצדו שלח את הדברניות הללו, ולא מישהו אֵחר 
שיענה בקצרה, כדי לעכב את שאול בכמה דקות נוספות, כי אין 

  מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה.
הצדיקים במהירות. הם לא מחמיצים את על כל פנים, כל מעשה 

  המצוה הבאה לידם, אלא מקיימים אותה מיד, ובזריזות.

  ללמד על יסוד הזריזות -חומרת איסור חמץ 
כפי שהזכרנו, התורה מזהירה אותנו לשמור על הַמצות שלא 
יחמיצו. "ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות". והנה, בענין זה של איסור חמץ 

צה, ישנן הרבה מצוות בתורה, יותר מבכל מצוה ומצַות אכילת מ
אחרת של אכילה: ישנו חיוב "עֵׂשה" לאכול כזית מצה בליל ראשון 

, (שם, טו)" ַמּצֹות ֹּתאֵכלּושל פסח; ישנה מצוה של "ִׁשְבַעת ָיִמים 
שהיא לדעתי לאו הבא מכלל עשה, שאם תרצה לאכל לחם בפסח, 
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לאכול חמץ בפסח,  תאכל אותו מצה ולא חמץ; ישנו לאו שלא
מחמץ בפסח; ישנו  הנאהשענשו חמור מאד (כרת); ישנו איסור 

ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר , ישנו חיוב של "(שם, יט)איסור בל יראה ובל ימצא 
, (שם כג, יח), איסור "א ִתְזַּבח ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי" (שם, טו)" ִמָּבֵּתיֶכם

הרבה מצוות,  - איסור אכילת חמץ אפילו בערב פסח אחרי חצות 
שכולן סובבות סביב הענין של איסור חמץ בפסח ואכילת מצה. גם 

את תערובתו חז"ל החמירו באיסור חמץ, ואמרו שחמץ בפסח אוסר 
(עי' או"ח סי' אפילו במשהו, [שלא כשאר האיסורים, שבטלים בששים 

למה החומרה הגדולה הזו באיסור חמץ,  ].תמ"ז ס"א ומשנ"ב שם סק"א)
  יותר מבשאר איסורי מאכלות?

אולי מותר לומר כך: חומרתו של איסור חמץ, והמצוות הרבות 
סביבו, נובעות מהנקודה שהזכרנו, שאיסור חמץ ומצַות מצה 

ותמרמזים ליסוד  ז י ר בעבודת ה'. אמנם בשאר ימות השנה מותר  הז
סח התורה מרחיקה אותנו מאד פַּבשבוע של לנו לאכול חמץ, אבל 

מהחמץ, כדי ללמדנו שמעשיהם של צדיקים בזריזות, לא בהחמצה, 
עבודת ה' לוקה בֶחסר גדול, כפי שמאריך הרמח"ל  -ובלי זריזות 

. עבודת ה' שנעשית בלי זריזות, (פרק ז')לבאר ב"מסילת ישרים" 
מעידה על העובד, שהוא עושה את הדברים מתוך הכרח וכפיה, ולא 

  תוך רצון ושמחה.מ

  בדקדוק גמור -השגחת ה' 
אבל יתכן שהחומרה של איסור חמץ בפסח, אינה רק כדי ללמד 
אותנו את ענין הזריזות, אלא גם כדי ללמד אותנו יסוד חשוב אחר 

הדקדוק הגדול שישנו בהשגחת ה' בעולמו. הרי  -באמונה, והוא 
שמירה  השמירה על הַמצות שלא יחמיצו, נעשית, בין השאר, ע"י

דקת דוק של ח"י דקות, ולשמירה זו דרוש  הזמןעל מסגרת  מ
מאמץ מיוחד, כידוע. דבר זה מזכיר לנו, שגם קיום גזרת "ֵּגר ִיְהֶיה 

ק, היה תוך (בראשית טו, יג)ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ א ָלֶהם" וכו'  דו דול דק  ג
הרב שנקבעה בגזרה.  הזמןמצדו של הקב"ה על שמירת מסגרת 

גזירות: גזרת  שתיהרי באר, שגזרה זו כללה בעצם  מבריסק זצ"ל
ְוִעּנּו ֹאָתם",  ַוֲעָבדּום" - ", וגזרת שעבוד ִיְהֶיה ַזְרֲע"ֵּגר  -גלות 

. והנה, למעשה לא (שם) 8"ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנהושתיהן נקבעו למשך "
היו ישראל במצרים ארבע מאות שנה, אלא רק מאתים ועשר שנים 

"? ענו על ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנהאפוא התקיימה גזירת " . כיצד(רש"י שם)
זה חז"ל בשני אופנים: א') ִמְנַין ארבע מאות שנה התחיל כבר מלידת 

, ב') המצרים הכבידו את עּולם על ישראל )שם(רש"י יצחק אבינו 
ותר ממה שהיה בכלל הגזירה, וקושי נוסף זה היה שקול כארבע  י

. ובאר הרב מבריסק, ששני 9המקורית מאות ְׁשנות שעבוד של הגזרה
ֵּגר ִיְהֶיה תירוצים אלו מכוונים כנגד שתי הגזירות הנ"ל. גזירת "

" התקיימה על ידי שהמנין התחיל כבר ַזְרֲע... ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה
" התקיימה ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנהמלידת יצחק, וגזירת "

  .10עבודעל ידי קושי הש
והנה, שתי הגזרות הללו היו צריכות להתקיים במלואן, ואם אחת 
היתה נשלמת בעוד שהאחרת לא הושלמה עדיין, לא היו יכולים 
לצאת ממצרים עד שתושלם גם השניה. מאידך גיסא, אם היו 
נשארים במצרים עד שתושלם הגזירה השניה, היו סובלים מן 

היה צריך אפוא לסדר, הראשונה יותר מארבע מאות שנה. הקב"ה 
ששתי הגזרות תסתיימנה ברגע אחד, כדי שלא ישארו אף רגע אחד 
מיותר במצרים. זהו שאומרים בהגדה של פסח: "ברוך המקום ברוך 
הוא... שהקב"ה חישב את הקץ לעשות" וכו'. מהו השבח הגדול 

בזה, שהקב"ה חישב מתי ָּכלים ארבע מאות שנה מברית בין 
למנות ארבע מאות שנה?! אלא השבח הוא  הבתרים? כל כך קשה

על כך, שהקב"ה סידר שקושי השעבוד יהיה בדיוק במשקל כזה, כך 
הרי שגאולת מצרים  ששתי הגזרות תושלמנה ברגע אחד ממש.

מלמדת אותנו, שהנהגת ה' היא מדוקדקת מאד. אין אצלו "בערך". 
  הכל נעשה בדקדוק גמור.

ל הסדר צריך לדקדק דיברתי פעם בבית הכנסת על כך, שבלי
לאכול כזית מצה בכדי אכילת פרס, ולא פחות מזה (לא בשיעור 
המצה, ולא במהירות האכילה). שאל אותי אחד הנוכחים: למה צריך 
לדקדק כל כך? מה יקרה אם יאכל "בערך" כזית בכדי אכילת פרס? 
עניתי לו, שאם יאכל "בערך" כזית בכדי אכילת פרס, הוא ישב אחרי 

ים שנה "בערך" בגן עדן!... כי אין "בערך". או ֶׁשִּקַּיְמָּת מאה ועשר
את המצוה, או שלא ִקַּיְמָּת. אם אכלת כזית בכדי אכילת פרס, יצאת 
ידי חובה ומגיע לך גן עדן. ואם לא אכלת, לא יצאת ידי חובה, ולא 
מגיע לך גן עדן. משל למה הדבר דומה? למקרה שמספר הטלפון של 

, שזה 1234568, ובמקום לחייג כך, תחייג 1234567החבר שלך הוא 
"בערך" אותו מספר!... כמובן שלא תשיג את החבר, למרות 

וקש"ִהדרת" וחייגת "יותר" ממה שנדרש. אתה חייב לחייג  די את  ב
וקהמספר הנכון. כך גם קיום המצוות. צריך לעשות אותן  די כפי  ב

  אין ערך. -שה' רוצה, ּוְל"בערך" 

תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל  למען - האפיקומן 
  ימי חייך

התורה אומרת על הפסח, "א ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ, ִׁשְבַעת ָיִמים 
ֹּתאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני, ִּכי ְבִחָּפזֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְלַמַען 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי כלומר, . (דברים טז, ג)" ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום ֵצאְת
(עי' רש"י התורה רוצה, שע"י הפסח והמצה שתאכל בליל ט"ו בניסן 

, תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, לא רק בלילה שם ד"ה למען תזכר)
יךהזה, אלא  חי מי  י   .11כל 

זהו הטעם לכך, שאסור לאכול שום דבר לאחר האפיקומן. וכפי 
מה  .(פסחים קיט, ב)פיו כדי שישאר טעם מצה ב -שהסבירה הגמרא 

 הענין בזה? למה רצו חז"ל שישאר טעם מצה בפינו גם לאחר הסדר?
מי כדי לרמז לנו, שבעצם היה צריך שטעם זה ישאר בפיך  י ל  כ

ך י , [שהרי טעם המצה מזכיר את יציאת מצרים, שזהו דבר חי
שהתורה רצתה שתזכור כל ימי חייך]. אלא שאי אפשר לומר לאדם 

איננו יכולים ם מליל פסח זה עד ליל פסח הבא. שלא לאכול כלו
לכן אומרים לחיות שנה שלמה מכזית אפיקומן של ליל הסדר. 

, אחרי אכילת האפיקומן, לא יאכל שום הזהלאדם, שלפחות בלילה 
דבר. לרמז, שטעם המצה צריך ללוות אותך הלאה. כי המצה היא 

ין הזריזות יסוד לכל ימות השנה, לא רק ללילה הזה; לזכור את ענ
בעבודת ה' שנרמז במצה, "שכל מעשה הצדיקים במהירות", וכן את 
הידיעה שהשגחת ה' היא בדקדוק, ושגם קיום המצוות צריך להיות 

  בדקדוק, לא "בערך".
צריך לחזק בלבנו את ההכרה ביסודות הללו, וכך נוכל בע"ה 
לזכות לפסח ראוי, ואולי גם לאכול פסח על מצות ומרורים במהרה 

  ימינו, אמן.ב
  
  
  
  

  פי הבנתו של העורך,יחה נערכה להש

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.
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ולהעיר, שלדעת הרמב"ן (שמות כה, ט) היה ציווי מיוחד במשכן לבנותו בזריזות ובחריצות. [וכן משמע ברש"י (שם לא, יג ד"ה אך), שהיה . 1

להזהיר, שלא לדחות את השבת מפני כך]. ענין מיוחד במלאכת המשכן להיות "רדופין וזריזין" בבנייתו, עד שמפני זה היתה התורה צריכה 
ומסתבר שגם בתרומת המשכן היה ענין זה, לתת אותה בזריזות. וללא שהיות. וכנראה שהטעם לזה הוא, על פי מה שבאר הרב שליט"א, דעיקר 

בתרומת המשכן לא היה התרומה עצמה, אלא  ל   את הדבר.שבתרומה. והלב הרי נמדד גם על פי מידת הזריזות שבה האדם עושה  ה
  פת ְׂשעורים פשוטה.שהיא מאכל משובח ביחס ל. 2
וכל ) י"ח- ט"זדלנדר זצ"ל סי' יהגה"צ רבי חיים פר '"דעת תבונות" מהד. כן ביארו האר"י ז"ל ("עץ חיים" ריש שער הכללים), הרמח"ל (3

  ., שזו היתה כוונת ה' בבריאההמקובלים
בפתח אהלו לחפש אורחים כדי לקיים בהם מצות הכנסת אורחים, שולח לו הקב"ה שלשה יש שהקשו: כשאברהם יושב ביום השלישי למילתו . 4

ומלאכים (בדמות ערביים). והנה, מלאכים הרי אינם זקוקים לאכילה ושתיה, ורק  א ר כאוכלים ושותים אצל אברהם (רש"י בראשית יח, ח),  נ
ו זקוקים לכלום, ולמה לא שלח לו הקב"ה אורחים "אמיתיים"? ואולם וא"כ לכאורה לא קיים בהם אברהם שום מצוה, שהרי אורחים אלו לא הי

והתשובה לזה היא, שבכונה תחילה שלח כאן הקב"ה לאברהם אורחים כאלו. שהרי ַמדרגת חסדו של אברהם היא לגמול חסד גם למי  נ י  שא
דו של אברהם תבוא לידי ביטוי באופן המירבי, צריך לו, ועל כן בפרשה זו המתארת את מידת חסדו של אברהם אבינו, רצה הקב"ה שמידת חס

  ולכן שלח לו אורחים שאינם זקוקים לכלום!
דבלא והטעם שאליעזר ביקש כן, באר מרן הגרי"ז זצ"ל, שזה היה חלק מן הסימן שרצה אליעזר לקבל מן השמים, לדעת שהצליח ה' את דרכו. . 5

ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר " -[וזהו חוץ מן הסימן השני שעשה אליעזר . כל בו ביוםהצלחה מיוחדת מאת ה', לא היה שייך שיהיה נעשה ונגמר ה
יָת ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני" (ב -ֵאֶליָה ַהִּטי ָנא ַכֵּד ְוֶאְׁשֶּתה, ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּלי ַאְׁשֶקה    .ראשית כד, יד)]ֹאָתּה ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּד ְלִיְצָחק, ּוָבּה ֵאַדע ִּכי ָעֹשִ

  .כלומר, במלכותו של שמואל, שהיה מנהיג העם באותה שעה. 6
, ולפעמים רצון ה' הוא שיעבור עוד רגע אחד, עד שיגיע הזמן המיועד ַלָּדָבר (קהלת ג, א)ֶׁשַּלֹּכל זמן ויתכן שרצו לרמוז בזה לשאול מן השמים, . 7

ולי לא היה נכשל אח"כ כששמואל אומר לו "ְוָיַרְדָּת ְלָפַני ַהִּגְלָּגל, ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ֹיֵרד ֵאֶלי מן השמים. אם שאול היה לוקח ענין זה לתשומת לבו, א
 "הוא ממהר להקריב את ט)-(שם יג, ח. שאול ממתין, אבל לא עד הרגע האחרון (שמו"א י, ח)ְלַהֲעלֹות ֹעלֹות... ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹוֵחל ַעד ּבֹוִאי ֵאֶלי .

. בגלל יד)-(שם, יגא ָתקּום" פני ֹּבא שמואל, וכששמואל מגיע הוא אומר לו: "ִנְסָּכְלָּת! א ָׁשַמְרָּת ֶאת ִמְצַות ה' ֱאֶקי... ְוַעָּתה ַמְמַלְכְּת העולה ל
  הפסדת את המלכות (על פי שיחת הרב שליט"א לפרשת חיי שרה תשס"ט). - שלא חכית לרגע הנכון 

זה מקרא מסורס, ושיעורו: כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ארבע מאות שנה, ועבדום וענו אותם.  -שכתב: "כי גר יהיה זרעך וזה דלא כהרמב"ן . 8
  ולא פירש כמה ימי העבדות והעינוי" (רמב"ן בראשית טו, יג).

ידו עליהם, עד שמשה צעק על כך . ולכן, לאחר שבא משה לדבר עם פרעה בפעם הראשונה להוציא את בני ישראל ממצרים, הכביד פרעה את 9
וה' לא ענה לו על  .כג)- וכו' (שמות ה, כב "ֵהַרע ָלָעם ַהֶּזה ,ּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל ַּפְרֹעה ְלַדֵּבר ִּבְׁשֶמ. ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני ,ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶּזהלה': "ה', 

להוציאם ממצרים, ולכן היה מוכרח לגבור תוקף השעבוד, כדי שבזה תושלם גזירת  שאלתו, למה עשה כן. אבל הטעם לזה היה, כי ה' רצה למהר
פרשת שמיני). [וכתב הצל"ח (פסחים קטז, ב ד"ה  -הגלות קודם זמנה (דרושים נחמדים ממהר"ם שי"ף שנדפסו בסוף חידושיו למס' חולין 

אין לנו כח לסבול עול השעבוד כפי שהיה צריך להיות עלינו ע"פ  במשנה), שבָגלותנו עתה הוא להפך, שאריכת הזמן משלים קושי השעבוד, כי
הגזרה, ולכן במקום זה מאריך עלינו הקב"ה זמן הגלות, ומיקל מעלינו קושי השעבוד. וכן כתבו השם משמואל (ויגש תרע"ז) והשפת אמת (פסח 

  תרמ"ב ד"ה בשיר השירים)].
ֵהם     ּוא ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ָלֶהם הֹוִציאּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתם,יש שפירשו, ששתי גזירות אלו נרמזות בפסוקים: "ה. 10

ן יש כאן. אלא שהפסוק כז). דלכאורה כפל לשו- ַהְמַדְּבִרים ֶאל ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצַרִים ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים, הּוא מֶׁשה ְוַאֲהֹרן" (שמות ו, כו
ץֵּגר ִיְהֶיה ַזְרֲע הראשון מכוון כנגד גזרת " ֶר ֶא ץֲאֶׁשר ָאַמר ה' ָלֶהם הֹוִציאּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל א ָלֶהם", ולכן נאמר בו " ְּב ֶר ֶא ץֵמ ֶר ֶא ץֵמ ֶר ֶא ץֵמ ֶר ֶא ִמְצַרִים", היינו  ֵמ

ִמְצַרִים", אלא "ֵהם ַהְמַדְּבִרים ֶאל ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצַרִים ְלהֹוִציא ֶאת  ֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץמגזרת הגלות. והפסוק השני מכוון כנגד גזרת השעבוד, ולכן לא נאמר בו "
םְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  יִ ָר ְצ ִּמ םִמ יִ ָר ְצ ִּמ םִמ יִ ָר ְצ ִּמ םִמ יִ ָר ְצ ִּמ מן השעבוד ַלמצִרים עצמם. [ולכן בפסוק הראשון נאמר: "ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ָלֶהם הֹוִציאּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ  - "; היינו ִמ

לִמְצַרִים  א ַע ְב םִֹצ ם", ופירש"י: "כל צבאם ָת ה י ט שב ל", ואילו בפסוק השני לא נאמר "ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ל א ַע ְב םִֹצ ". ָת
למשום שגזרת הגלות שעליה מדבר הפסוק הראשון, היתה על  שבטי ישראל, לכן נאמר שם "ַעל ִצְבֹאָתם". אבל גזרת השעבוד עליה מדבר  כ

על כל השבטים, דשבט לוי לא נשתעבד (רש"י שמות ה, ד), לכן לא נאמר שם "ַעל ִצְבֹאָתם", דלא כל השבטים נכללו  הפסוק השני לא היתה
  בגזרה זו].

ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום ֵצאְת " - אמנם ממילא צריך להזכיר את יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה, אבל זכירה זו הרי נלמדת מפסוק זה עצמו . 11
ומשמע אפוא, שזכירה זו צריכה לבוא מתוך אכילת  -הלילות (משנה ברכות יב, ב)  - הימים, כל ימי חייך  -ץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי", ימי חייך ֵמֶארֶ 

אהמצה והפסח של ליל ט"ו בניסן,  י ה ת תהיה הגורם לכך שתזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך (על פי שיחת הרב שליט"א לפרש ש
  פקודי תשס"ז).- ויקהל


