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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א

  תשע"המקץ  לפרשת

  1עבידא דבטלא" -"גזירה 
  

  איזה סוג פתרון חיפש פרעה לחלומותיו?

התורה מספרת על פרעה: "ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ַוִּתָּפֶעם רּוחֹו, 

ִים ְוֶאת ָּכל ֲחָכֶמיָה, ַוְיַסֵּפר ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְקָרא ֶאת ָּכל ַחְרֻטֵּמי ִמְצרַ 

(בראשית מא, ַּפְרֹעה ָלֶהם ֶאת ֲחמֹו, ְוֵאין ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרֹעה" 

ה. מה פירוש "ְוֵאין ּפֹוֵתר אֹוָתם ח) ֹע ְר ַפ "? למה לא נאמר ְל

בקיצור, "ְוֵאין ּפֹוֵתר אֹוָתם", בלי לומר "ְלַפְרֹעה"? אומר 

ל לא לפרעה. שלא היה לו קורת רש"י: "פותרים היו אותם, אב

רוח בפתרונם". אומרים לו כל מיני פתרונות, "שבע בנות אתה 

עי' (ועוד פתרונות , (רש"י שם)מוליד, שבע בנות אתה קובר" 

אבל הפתרונות לא מתיישבים על לבו. הוא לא מקבל , )במדרש

  אותם.

אולי מפני שהיתה לו קושיה  -אותם? קיבל למה לא 

ם יש להשגחה העליונה להודיע לי מה עליהם: איזה טע

רה? "שבע בנות ישיקרה, אם אין שום אפשרות לשנות את הגז

אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר". נו, אז מה אפשר לעשות? 

למה צריך  .ישמח, וכשימותו יהיה עצובהוא כשיהיו הבנות 

איזו תועלת יש לי מן הידיעה להודיע לו את הדברים מראש? 

נכון וסף, ומראה לו שהקושיה אינה קושיה. הזו? עד שבא י

שבע שנות רעב ְוֶׁשַבע שנות ָׂשָבע, וודאי תהיינה גזירה,  שיש

. אפשר לצבור בר בֶׁשבע שנות בקשר לזה אבל יש מה לעשות

ַהָּׂשָבע, ואז יהיה קל יותר לעבור את הרעב. זה לא יבטל את 

עלת הגזירה, אבל זה יקל את הרעב. זהו פתרון שלפיו יש תו

במה שהראו לפרעה מהשמים, לכן את הפתרון הזה פרעה 

רה יש עדין ירה מהשמים, אבל גם עם הגזייש גז .מוכן לקבל

  מה לעשות.

  פרעה לא לומד לקח מיעקב אבינו

עי' ( יעקב אבינו למצרים י שתי שנות רעב מגיעראח

הצדיק יכול לא רק  :אז מתקבלת ידיעה חדשהו, בראשית מה, ו)

יכול יוסף, אלא עשה , כמו שלהקלת הגזרה םאמצעיבלנקוט 

"מכיון שבא יעקב למצרים, באה  .לבטל את הגזירה לגמריגם 

, (רש"י שם מז, יט)ָלה הרעב" כָ וְ  ,ברכה לרגליו, והתחילו לזרוע

לפי שברך יעקב את פרעה "שיעלה נילוס לרגליו, ּוִמִּברכתו 

אתו של יעקב ואילך היה פרעה בא אל הנילוס והוא עולה לקר

הגזירה לא התבטלה אמנם . (רש"י שם, י)ומשקה את הארץ" 

, אז לימי נבוכדנצר ,רק נדחתה לתקופה מאוחרת יותר ,לגמרי

שלא יצאו אל השנים הנותרות מן הגזירה נפרעו למצרים 

, אבל בינתים הגזרה יב)-יחזקאל כט, יאעי' רש"י ( 2הפועל

  מבוטלת, והכל מכחו של יעקב אבינו.

. אם פרעה היה לומד את הלקח הזה לפרעה זהו לקח חשוב

היה יכול להתגבר על עשר המכות. היה עושה תשובה,  ,כראוי

וחוסך לעצמו את כל המכות. אבל הוא לא יישם את הלקח שה' 

מראה לו ע"י יוסף וע"י יעקב, שאפשר לעשות משהו גם אם יש 

 .יכול לבטל גזרההרי צדיק  ה.גזר לבטלגזרה, ואפשר גם 

לבטל ים צדיקים ביטלו גזרות. אברהם אבינו מנסה הרבה פעמ

לבטל מוכן היה  'ה[שהרי , במידה מסוימתמצליח ובסדום, גזרה 

, לוט בצוער מצליח ]עשרה צדיקיםאת הגזרה, אם ימצאו שם 

-(עי' רש"י בראשית יט, כ או לדחות אותה עכ"פ ,לבטל את הגזרה

ראל עם , משה רבינו כמה פעמים מבטל גזרות מעל כלל ישכא)

 אמנם .לבטל גזירות אפשר .מה לעשותאפוא התפילות שלו, יש 

גזרת לבטל את יכול  ,צריך להיות ראוי לזה, אבל מי שראוי לזה

. אם הוא גוזר (עי' שבת נט, ב). צדיק גוזר והקב"ה מקיים 'ה

  שיהיה טוב, הקב"ה מקיים. 

אמנם יש צדיקים שאמרו עליהם שגדולתם מתבטאת דוקא 

מקיימים, הם אינם מנסים  והםגוזר  שהקב"הך, באופן ההפו

לשנות סדרי בראשית ולעשות "מופתים" [כך אמרו, למשל, על 

צדיק גוזר והקב"ה מקיים. ש, גם מושג אבל ישהחפץ חיים], 

. היא ניתנת גזרה היא לא תמיד כל כך חד משמעיתוא"כ, 

  .לשינוי, ואפילו לביטול

  בגלל זלזול בעבודת המקדש -גזרות יון 

פרס מלכות שאחרי  -גם למרֶאה שראה דניאל בחלומו 

לא היתה  - (דניאל ז, ו)ותשלוט על ישראל  ןוָ מלכות יָ תעמוד 

משמעות מוחלטת, מה יהיה בדיוק אופיה של מלכות יון זֹו. 

לא היו חייבות להיות. היה יכול להיות מצב,  -גזרות יון 

  ת יון תשלוט על ישראל בלי גזרות.שמלכו

גזירות יון נגרמו מתופעת  -אפוא גזירות יון?  ממה נגרמו

הם אלה , וניםמתיַ . הבזמן בית שנישהיו התַיונות ההתבוללות וה

התחילו לא נים על עם ישראל. היוָ יון הביאו את גזירות גרמו וש

מעצמם לגזור גזירות, אלא המתיונים הם שהסיתו אותם להכריח 

ות נעוצים כבר שרשיה של ההתיונאלא שאת עם ישראל להתַיון. 

את ישראל הנביא מלאכי מוכיח כבר אז בתחילת בית שני. 

ְוִכי ַתִּגׁשּון ִעֵּור ִלְזֹּבַח ֵאין ָרע?! ְוִכי ַתִּגיׁשּו ִּפֵּסַח ְוֹחֶלה : "ואומר

ֵאין ָרע?! ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶת "!?אֹו ֲהִיָּׂשא ָפֶני ֲהִיְרְצ !

לא היית מעז להביא מתנה כזו, שהרי . ַלֶּפָחה הפרסי (מלאכי א, ח)

היה כורת את ראשך או תולה אותך על עץ! אם כן, מדוע 

מפני שאינכם  -לקב"ה אינכם נמנעים מלהביא קרבנות כאלו? 

! "ַמִּגיִׁשים ַעל ִמְזְּבִחי 3מעריכים מספיק את עבודת הקרבנות



  

  
 http://www.hakotel.org.il - למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושלים  - כל הזכויות שמורות © 

2

, אין כמובן. )ז ,שם( ֶלֶחם ְמֹגָאל... ֶּבֱאָמְרֶכם ֻׁשְלַחן ה' ִנְבֶזה הּוא"

כוונת הנביא לומר, שישראל הקריבו בהמות שהן בעלות מום 

שהרי ישראל שואלים  - ִעֵּורוְ  ִּפֵּסחַ  -ממש מבחינת ההלכה 

"...?ַּבֶּמה ָבִזינּו ֶאת ְׁשֶמ    הם אינם מבינים ַּבֶּמה ֵגַאְלנּו ...?"

על מה הנביא מדבר איתם! על כרחך, שאין מדובר במומים 

אלא רק מומים בדקּות, שהם כשרים מבחינת  של ממש,

אלא שזה גופא מראה  .4ההלכה, אך יש בהם חסרון של הידור

מעריכים לא שבפנימיות לבם הם על זלזול בעבודה. מראה 

עם כל  ו, עושה אותאת העבודהמספיק. מי שמעריך אותה 

כנראה, זה  .5להביא את הקרבן המהודר ביותר הלב, משתדל

לתופעת ההתיונות בעם ישראל. מפני שהיו מה שגרם אחר כך 

 ם, וכיון שלא מצאו אותוהדר יופיערכים של אנשים שִחפשו 

ערכים אלו בעבודת המקדש, נמשכו אל תרבות יון, ששם 

 אם היינו מתנהגים אחרת בתחילת בית שני .6מאד יםמודגש

אולי לא היו כל הצרות האלה עם  ביחס לעבודת המקדש,

  לא בעצמה כזאת.  ,ל כל פניםע .היוונים

באו עלינו גזרות נתגלגלו ו עבודת המקדשבזלזול הבגלל 

שםהיוונים, והתיקון לזה היה ע"י בני חשמונאי,  פ נ ו  ר מס  ש

על עבודת המקדש, ובזה תיקנו את היחס המזולזל שהיה 

ולא רק בני חשמונאי,  .(עי' ב"ח או"ח סוף סי' תר"ע)כלפיה קודם 

פשם על שמירת המצוות, אלא גם יהודים אחרים שמסרו נ

אנו אומרים בתפלת "על הנסים", "מסרת הביאו את הישועה. 

שמוזכרים  גבורים ביד חלשים". מי הם ה"חלשים" הללו

? בפשטות, הכונה היא לחשמונאים, שלא היו להם כלי כאן

מלחמה כמו ליונים, וממילא היו חלשים מאד מבחינה צבאית. 

ו ְּבתיבת "חלשים" אין אבל אולי מותר לומר פשט אחר, ולפי

הכונה לחשמונאים, אלא לכל אלה שמסרו נפשם בזמן היונים 

על שמירת שבת ומילה ושאר המצוות. אלו הם ה"חלשים" 

שבזה הם אכן היו  - שניצחו את היונים. לא בכח הגוף ניצחו 

אלא בכח מסירות הנפש שלהם על שמירת התורה!  - חלשים 

התורה, כח השבת, וכח  כח -מפני שזהו הכח האמיתי בעולם 

את כל שאר מצוות. ממילא, זה הכח שמוטט את היונים. 

ה"מכה בפטיש" עשו אחר כך החשמונאים עם מסירות הנפש 

אבל לולא הצדיקים שקדמו להם, מי יודע אם  ,שלהם

  החשמונאים היו מצליחים לנצח את יון.

 יוסףגם כאן רואים את היסוד שלימדו אותנו יעקב אבינו ו

 ה.לבטלאפילו , או ת שמיםגזירלשאפשר להתכונן  הצדיק,

בעד קיום התורה ע"י מסירות הנפש של כל אותם "חלשים" 

 בעד שמירת השבת ושמירת המילה ולימוד התורה בא"י,

, זכינו שהתבטלו גזירות יון, וגם גזרת מלכות הור המקדשיטו

"חזרה מלכות ש ,הרמב"םיון בכלל התבטלה, כפי שכתב 

בלי  .(רמב"ם הלכ' חנוכה פ"ג ה"א) 7מאתים שנה" לישראל יתר על

מסירות  .זה לא היה קורהכל  ,נפש של החשמונאיםהמסירות 

לבטל את  , היא שהצליחהנפש של החשמונאים הצדיקיםה

תקנו את היחס  , כי במסירות נפש זום ישראלעמהגזירה 

כלפי עבודת המקדש ועבודת ה' בישראל המזולזל שהיה 

  .בכלל

כך, לאחר שעשה לנו הקב"ה ניסים וגברה יד אולי מפני 

ישראל על היונים, תיקנו חז"ל במצַות נר חנוכה מדרגה של 

(שבת כא, "מהדרין", ומדרגה נוספת של "מהדרין מן המהדרין" 

. במצוות אחרות לא שמענו כזאת ולא ראינו כאלה, שיתקנו ב)

מדרגה על גבי מדרגה בהידור המצוה. רק במצות הדלקת נר 

החיוב להוסיף  אחרת, . חוץ מזה, בכל מצוה8ה תקנו כןחנוכ

. (ב"ק ט, ב)ממון כדי להדרה הוא רק עד שליש במצוה ולא יותר 

[למשל, אם אפשר להשיג אתרוג כשר בעשרים שקל, ויש אתרוג 

צריך להוציא עד שליש יותר בשביל  -יפה ממנו שעולה יותר 

בזה בשו"ע או"ח  (עי' פרטי הדיניםהידור מצוה, אבל לא יותר מזה 

 !]. והנה כאן, ההידור במצוה הוא הרבה יותר משלישסי' תרנ"ו)

את עיקר המצוה אפשר לקיים בשמונה נרות (נר לכל יום), ואילו 

ההידור הוא בשלשים וששה נרות, בגלל שמוסיף והולך כבית 

הלל, או פוחת והולך כבית שמאי. שלשים וששה נרות ביחס 

ר משליש. למה הדגישו חז"ל כל כך לשמונה נרות הם הרבה יות

את ענין ההידור במצוה זו, עד שתקנו "מהדרין" ו"מהדרין מן 

 ,כנראה -המהדרין", וגם שיהיה ההידור הרבה יותר משליש? 

מה שלא הוא מפני שמה שהביא לשעבוד יון ולגזרות אנטיוכוס 

ע! ְוִכי ֵאין רָ  -"ְוִכי ַתִּגׁשּון ִעֵּור ִלְזֹּבַח השתדלו להדר במצוות. 

התיקון ממילא, תשובת המשקל ו !"ַתִּגיׁשּו ִּפֵּסַח ְוֹחֶלה ֵאין ָרע

להחדיר בחזרה את  .להיות "מהדרין מן המהדרין" ,ון זה הואלעָ 

אין כמעט יהודי שלא ברוך ה', . ואכן, 9יחס הכבוד לעבודת ה'

משתדל לקיים את מצות נר חנוכה במדרגה זו של "מהדרין מן 

  המהדרין".

  חד יכול להיות צדיקל אכ

, היא נפש של החשמונאים הצדיקיםהמסירות כפי שהזכרנו, 

ם ישראל. וצריך לדעת, שצדיק עמלבטל את הגזירה  שהצליחה

גם  .ר מראש מי יהיה צדיק ומי לאלא נגז .כל אחד יכול להיות -

לא נגזר  ,(בראשית כה, כג)"ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר" ם ּׁשֵ כשרבקה שמעה ִמ 

היה  ,ם עשו היה זוכהא .ו יהיה רשע ויעקב יהיה צדיקׂשָ עֵ ה ׁשֶ בז

(עי' פסיקתא  שאת הרב יעבוד הצעירבמובן מתפרש הפסוק 

מפני  .), ומהרי"ל ליקוטים אות ס"גזוטרתא שם; ועי' אב"ע שמות י, ח

שהרב יעבוד את  ,אז הפסוק מתפרש להפך ,שעשו לא היה צדיק

יש בחירה  .רשעאבל לא נגזר מראש על עשו להיות  .הצעיר

אבל אעפ"כ  ,ו נטיה לרשעותליכול להיות שיש  .חפשית לאדם

ועובד על נטיה  אם היה צדיק היה שובר את הנטיה לרשעות

 ,הולך ולהתקדםעוקב,  זה ההבדל בין יעקב שהוא .לצדקות

הוא לא מנסה  .(עי' רש"י בראשית כה, כה) "יּוׂשעָ "ו שהוא ׂשָ לבין עֵ 

, ועוד בודה זרהלענמשך רעות, הוא  לו מדות יש .לשנות כלום

 .עצמועושה שום דבר לשנות את הוא לא ושהוא עושה, עברות 

סה לעקוב להתקדם בכל יעקב מנולעומתו הוא עשוי כמו שהוא, 

  דרך אפשרית.

 .יכול להיות שהוא יהיה גואל ישראל ,כל תינוק שנולד

וד משיח ממש הוא לא יכול להיות אם הוא לא מבית דוד, בית ד
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, אבל מושיע זמני של ם ישראלעל עהנצחי נבחר להיות המלך 

כל תינוק  - כמו שהיה שמשון ושאר שופטי ישראלישראל 

 כל תינוק שנולד יכול להיות שיהיה גואל ישראל. .יכול להיות

אני  אולי .תינוק, אדם מבוגר גם צריך להשתדלוכמובן לא רק 

כול להיות , אולי אני ים ישראליכול להיות יותר מועיל לע

תורה, יותר בעל חסד  יותר צדיק, יותר עובד ה', יותר לומד

  ושאר מצוות, כל אחד יכול לשאוף לגדולה הזאת.

  מדוע אין המשך לבית חשמונאי?

דרגה גבוהה, אין שום מומאידך גיסא, גם מי שהגיע ל

יוחנן כהן . שפלות ביותרדרגות מערבות שלא יתדרדר משם ל

שימש בכהונה גדולה שמונים שנה,  ,10, מבית חשמונאיגדול

ינאי המלך, ממלכי בית . (ברכות כט, א)ולבסוף נעשה צדוקי 

, והורקנוס (עי' שם)חכמי ישראל כל את  הרגחשמונאי, 

, (סוטה מט, ב)ואריסטובלוס מבית חשמונאי נלחמו ביניהם 

והסוף היה שהביאו את הרומאים על עם ישראל. פנו לרומאים 

עוד  גרמו שהרומאים יכבשו את ירושליםושיכריעו ביניהם, 

 . אח"כ, הורדוס(עי' רש"י שיר השירים ו, יב)לפני החורבן 

, העבד של בית חשמונאי, הורג את כל בית חשמונאי האדומי

, עד שחז"ל אמרו, שכל מי שאומר שהוא מבית (ב"ב ג, ב)

חשמונאי הוא עבד, כי לא נשאר זכר לבית חשמונאי, חוץ 

. (קידושין ע, ב)יו, שהיו עבדים כמותו מאותו עבד וצאצא

הורדוס הוא מאלה שהחשמונאים הכניסו לעם ישראל, ומפני 

הדבר הזה ַלסוף של בית שגיירום בעל כרחם, לכן גרם 

  חשמואנאי.

קשה להבין, איך אותה משפחה מפוארת, שקידשה את 

השם כל כך, אבדה בסוף מתוך עם ישראל. גם אבדה בגוף, 

אבדה ברוח, שנהיו צדוקים. הרמב"ן אומר,  שנהרגו כולם, וגם

ם שהם לא היו ראויים למלכות. המלכות שייכת לבית דוד, וה

נשם מדה כנגד מדה, לקחו את המלכות לעצמם, "והיה עָ 

שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם והם 

. אבל חשבתי גם טעם אחר (רמב"ן בראשית מט, י)הכריתום" 

מונאי. אולי בגלל שהם עשו את למה נכרתה משפחת בית חש

כמו הנס, הם לא היו יכולים לרדת מהמדרגה שלהם, 

דבר שנעשה בו נס כבר לא יכול לשמש , ששמוצאים בחז"ל

. לכן, היות שהם משפחה שנעשה בה (עי' תענית כד, ב)לחולין 

  סתם כך.יותר נס, הם לא יכולים להתקיים 

את שני  אנו רואיםכעין זה רואים גם אצל משה רבינו. 

בני  ,לאהרן יש ב"ה ממשיכים ,משה ואהרן ,האחים הגדולים

עד היום הכהנים  ,הדיוטות אהרן הם כהנים גדולים וכהני

יש ב"ה ", נואשר קדשנו בקדושותו של אהרן וצו"אומרים 

 .למשה רבינו אין המשכיותאך לעומת זה המשכיות לאהרן, 

לא  ,ורביה יש לו בנים, אבל לפי בית הלל כלל לא קיים פריה

, והוא )סא, ב(יבמות  בן ובת כפי שנדרש לפי בית הלל הוליד

אבל לא רק  .ת עם אשתו למרות שלא קיים בן ובתמפסיק לחיו

אלא אפילו , כמוהו, או קרוב למדרגתושאין למשה ממשיך 

, הוא ובניו בודה זרהנהיה כומר לע ,, יונתן בן גרשוםנכד שלוה

למה זה שלאהרן  .ל. ועי' רש"י שם)(שופטים יח,  רץאעד יום גלות ה

שמפני שאהרן  ,יש המשך ולמשה אין ממשיך? הגמרא אומרת

ומשה רבינו  ,11אלעזר בנו לקח גם מזרע יוסף ,הדבק בטובים

, לכן יצא ממנו יהונתן בן גרשום שהיה כומר לקח רק מזרע יתרו

למרות שיתרו עצמו התגייר וקידש את  .(ב"ב קט, ב) לעבודה זרה

(עי' רש"י סיף פרשה בתורה בעצה שנתן למשה רבנו השם, הו

, ממשפחתו (סוטה יא, א), ומבניו ישבו בלשכת הגזית שמות יח, א)

חבר ויעל שהרגה את סיסרא, ובדור מאוחר יותר נזכר יונדב בן 

, (מל"ב י)שנלחם לקדש שם שמים  (סנה' קד, א)רכב מבני יתרו 

מו ידב בן רכב שקייש נבואה מיוחדת על בני יונ (לה)ובירמיהו 

את צוואת אביהם וקבלו שכר על כך מהקב"ה, הרי שהרבה 

אף על פי כן, היתה לו גם הנקודה  -דברים טובים יצאו מיתרו 

הזאת שלפני שהתגייר הוא היה כומר לעבודה זרה, וקלקול זה 

בא לידי ביטוי אצל הנכד של משה רבנו שנהיה גם הוא כומר 

 לעבודה זרה. 
, אם היה צריך להיות המשך קשיא א גופאה ,אבל בכל זאת

לא מבנות יתרו?  ,למה ה' לא שלח לו אשה אחרת ,למשה רבינו

אדם הוא כ"כ נעלה מכל משה שדווקא מפני ש ,אולי מותר לומר

כי לדרגה כזו אי אפשר  ,, לכן אין לו המשכיותומכל הנביאים

אין  ,מפני שנעשה בהם נס .וכך גם בית חשמונאישיהיה המשך. 

מפני  .ההמשכיות שלהם עולה בתוהו .משכיותהם לה

זכו שנתקדש שם  ל כךכ ,יקרה וחשובה ל כךשהמשפחה הזו כ

  ל כך.כ לם הזהם על ידם, אז אין להם מקום בעושמי

לד יכול להיות קרוב למשה עכ"פ ברור שכל תינוק שנו

כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה "הרמב"ם אומר  .במדרגתו

להיות  דםחירה ביד כל אב, שיש ה פ"ה ה"ב)(הלכ' תשוב" רבינו

"א ָקם  כי ,להיות י אפשרמשה אאמנם נביא כמו  .קרוב למשה

י אמשה מו ו כיוגם ענ ,)(דברים לד, יָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶׁשה" 

"ְוָהִאיׁש מֶׁשה ָעָנו ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם שהרי נאמר  ,אפשר להיות

ל אב , וזוהי אמת נצחית,יב, ג) במדבר(ָמה" ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָד 

ה רבינו, או שבדברים אחרים יש בחירה לכל אדם להיות כמ

  .)האחרונים נחלקו כאן בכוונת הרמב"ם, ואכמ"ל(זה קרוב ל

מספרים שבימי הרמב"ן ז"ל היה כומר אחד שאמרו עליו 

שהוא עניו גדול. הלך הרמב"ן לתהות על קנקנו, וראה שהוא 

בענוה רבה. אמר לו הרמב"ן: "ָּתֵמַּה אני! הרי אכן מתנהג 

בתורה נאמר שמשה הוא העניו מכל האדם, והנה רואה אני שגם 

אתה ָעָנו גדול מאד"! אמר לו הכומר: "אכן, גם אני תמהתי על 

מאד הוא רחוק  ,רבינו מי שחושב שהוא כמו משה כך"!...

מו חשיב את עצהענו, לא באמת משה רבינו היה  .מלהיות ענו

(שמות הוא אומר על עצמו ועל אהרן  - "ְוַנְחנּו ָמה" . לשום דבר

, ואיננו אין לנו שום עצמיות -? "ְוַנְחנּו ָמה"מה פירוש  .טז, ז)

"ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְוא  דוד המלך אומר על עצמו נחשבים לכלום.

בכל אך בריה חלושה מאוד, התולעת היא . (תהלים כב, ז)ִאיׁש" 

. אברהם אבינו היה עוד יותר עניו, משהוח לעשות זאת יש לה כ

פחות ואפר הם  . עפר(בראשית יח, כז) ָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר""ואמר: 
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יכולים לעשות כלום, אך בכל זאת, יש להם  םאינ ,מתולעת

 אין ממשותאפילו . "ְוַנְחנּו ָמה". אבל משה אומר ממשות

הזו לא הביטול  לדרגת .12עצמיותחשיבות ושום שום . לנו

 ךל כמשה כ .שום אדם לעולם, וגם לא יגיע שום אדם גיעה

 ,אבל אחרים .לם הזהבעו תכיוהמששאין לו עד  ,בטל לקב"ה

 יכולה להיות להם ,מפני שהם לא כ"כ בטלים לקב"ה

כמה  בכל זאת להיות עד המשכיות בעוה"ז. כל אחד ינסה

ומי  ,קרובים לבחינה של משה רבינו ,שאפשר כמשה רבינו

יענה לנו גם עכשיו, ישלח ובניו נו בימי חשמונאי אבותינה לשע

ונזכה לחנוכת  את בית המקדש,יבנה  ,משיח בן דודאת לנו 

גאולה ה גיעות ,מנורה הטהורה וכל מה שצריךוהדלקת ה הבית

  אמן. ,שלמה במהרה בימינוה

  
                                                           

  .כתובות ג, ב. 1
נרמז כבר  - שחלק מהן היו בימי פרעה וחלק בתקופה מאוחרת יותר  -(בראשית מא, ה), שהפיצול במנין שנות הרעב ועי' ב"כלי יקר" . 2

  .בחלום פרעה
כהן או שמלאכי בא עליה בטענה אל הכהנים, "ִׁשַחֶּתם ְּבִרית ַהֵּלִוי" (מלאכי ב, ח), ודרשו חז"ל שהכונה היא ל - גם ַהְׁשָחַתת ברית הלוי . 3

כי כהן או לוי המסייעים בבית הגרנות, מראים בזה כאילו עבודת נובעת מזלזול בעבודה.  -  ים בבית הגרנות (בכורות כו, ב)לוי המסייע
איזה דבר עבור הישראל, כדי לקבל את מתנותיהם  עודהמקדש איננה סיבה מספקת לקבלת המתנות, וכאילו צריכים הכהן או הלוי לעשות 

כזו גורמת לזלזול והשחתת כבוד עבודת המקדש, כאילו עבודת המקדש אינה שווה את המעשר (ע"פ  בזכות ולא בחסד. וא"כ התנהגות
  שיחת הרב שליט"א לפרשת קרח תשס"ג).

ב"ם, ה'" (מלאכי א, יד); ומבואר ברמְוֹנֵדר ְוֹזֵבַח ָמְׁשָחת לַ  ,ְוָארּור נֹוֵכל ְוֵיׁש ְּבֶעְדרֹו ָזָכר. כן משמע מהמשך דברי הנביא שם, שאמר: "4
היה  ?כיצד .לא כל דבר שאינו פסול מביא אותו לכתחילה, אך אינו מן המובחר. דז"ל הרמב"ם: "כשרשפסוק זה מדבר על מי שמביא קרבן 

" יביא מן המובחר - אלא כל שיביא לקרבן  .ְוָארּור נֹוֵכל וגו' :ועל זה נאמר !הרי אין בו מום :ויאמר ,ה כחוש וכעורלא יביא ׂשֶ  - ה לָ חייב עוֹ 
הרי שהפסוק מדבר על קרבן שהוא כשר מעיקר הדין, אלא שאינו מן המובחר, ובכל זאת הנביא מכנה  .פ"ז ה"א)איסורי מזבח  'רמב"ם הלכ(

  " (ויקרא כב, כה).מּום ָּבם ,ָמְׁשָחָתם ָּבֶהםבעל מום (רש"י שם), כמו שנאמר: " - ", שפירושו ָמְׁשָחתקרבן זה "
 ...ָׁשָּמה ָתִביאּוה'... ְוָהָיה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר , שאין לאדם בחירה איזו בהמה להביא, אמרו חז"ל: ". ואפילו בבכור ובמעשר בהמה5

 - ? חטאות ואשמות ,בכורות ומעשרותמנין לרבות  ;אין לי אלא נדרים ונדבות(דברים יב, יא).  ְוֹכל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ...עֹוֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם
" (ספרי פרשת דברים פיסקא ס"ח). וכתב על זה רבינו הלל בפירושו שם: "אף על גב דבכור תלוי בפטר ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֹכלֹכלֹכלֹכלוְ וְ וְ וְ  :תלמוד לומר

 , דלהוי מן המובחר". (וכן מובא שםלפטומינהו', ִמְבַחר' (ויקרא כז, לג), כתיב 'א ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְוא ְיִמיֶרּנּורחם, ומעשר כתיב ביה '
  בהגהות וביאורים בשם הראב"ד).

  .(של"ה מסכת תענית פרק "תורה אור" אות פ"ט). וגם עצם השם "ָיָון", בהיפוך סדר האותיות הוא "נֹוי", לשון יופי 6
יקומנין השנים . 7 י מיום שנצחו את מלכות יון ועד חורבן בית שני, הוא מאתים ושש שנים. ק"ג שנה למלכות בית חשמונאי, וק"ג  המדו

[ועכ"פ, מבואר בגמרא (שם), שרק בעשרים ושש השנים הראשונות של מלכות בית חשמונאי  .שנה למלכות בית הורדוס (עי' ע"ז ט, א)
היתה מלכות ישראל עצמאית לגמרי. אבל אח"כ, במשך מאה ושמונים שנה שנותרו עד החורבן, היתה מלכות ישראל כפופה ומשועבדת 

  למלכות רומי].
יות אחרות, חוץ ממה שמצינו הידור של אמנם גם במצו. 8 מצינו גם הידור  - ) ב ,שבת קלג" וכד' (סוכה נאה, לולב נאה, שופר נאה" - נו

(להזכיר  איל שיתקע בשופר שלהידור בציצין שאינן מעכבין את המילה, וכן שאינו משום "נוי", אלא הידור במדרגת קיום המצוה, כגון: 
להשתמש בפסח (עי' שו"ע או"ח סי' תע"ג ס"ה)  מרורן מצינו הידור באיזה מין , וכדאי גם בשופר אחרזכות עקדת יצחק), אע"ג שיוצא בו

 על כל אדםהנה בכל ההידורים הללו, הוא לא רק הידור, אלא גם קצת חיוב, דחובה  - אע"ג דאיכא חמשה מינים שהם כשרים למרור 
חזר אחר המרור המהודר יותר, ולתקוע בשופר של איל. והיינו, דאין זה רק למול גם ציצין שאינן מעכבים, ול -לקיים המצוה באופן זה 

"מהדרין מן הידור, אלא גם חיוב, אלא שטעם החיוב הוא משום הידור. משא"כ בנר חנוכה, אין שום חיוב להדר במדרגות "מהדרין" ו
לא מצינו  -עלת המצוה, שאין בו שום חיוב, רק הידור , ורשאי לכתחילה לקיים המצוה באופן של "נר איש וביתו". והידור כזה במהמהדרין"

  .בשום מצוה שיתקנו חז"ל גדר כזה
לא קיים (נר איש וביתו) איכא חומרא, ש נר חנוכההמצוה ד בעיקרגם , ששכתב ועי' הגה' רעק"א על השו"ע (או"ח סי' תרע"א סק"א). 9
יותר מזה. [וחלק שם על הפמ"ג שכתב שגם על נר חנוכה אל  ףא יהעל הדין שלא לבזבז על המצוה יותר מחומש מנכסיו, וצריך להוציאבה 

  אך כתב, דהטעם שהחמירו במצוה זו יותר, הוא משום פרסום הנס. יבזבז יותר מחומש].
ו. אין זה יוחנן 10   של מתתיהו. נכדושל מתתיהו, אלא  אבי
, (רש"י שם) היתה גם מצאצאי יוסף הצדיקאך היא , י שם)(עי' שמות ו, כה ורש" יתרו צאצאימהיתה אלעזר בן אהרן אמנם אשתו של . 11
  .(ב"ב קט, ב)נחס, שקידש שם שמים במעשיו יויצא ממנו פאלעזר זכה ולכן 
נּו ם ְּבִׁשְבּתֵ אף שגם את אהרן כלל ִעמו בזאת הבחינה, זהו מפני שתלונת בני ישראל היתה על שניהם ["ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ה' ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִ . 12

ֹאָתנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב"], ולכן ֵהִׁשיָבם משה בלשון רבים,  הֹוֵצאֶתםַעל ִסיר ַהָּבָׂשר ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלֹשַבע, ִּכי 
  בד (נפש החיים שער ג' פי"ג).ְּבזאת המדרגה הנוראה היה הוא ל העיקרוכלל גם את אהרן ִעמו באמרֹו "ונחנו מה". אבל 

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


