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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  1111ט"תשעוארא  תפרשל

  !?"ֲהִיְתָּפֵאר ַהַּגְרֶזן ַעל ַהחֵֹצב ּבֹו"
  

   גם בזכות אבותיו-ו של משה יתוהצלח
ֵאֶּלה ָראֵׁשי  "- התורה מפרטת את ִיחוסם של משה ואהרן 

מדוע מביאה התורה . )י"רש' עיו. יד, שמות ו('  וכו2"ֵבית ֲאבָֹתם
לכאורה המקום המתאים לכך ? ת ואראבפרש, ענין זה כאן

 תחילה לספר על משהמכשהתורה , היה בפרשת שמות
. )א, שם ב(' וכו" ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי" - נוירב

 מי הוא אותו איש מבית ,שם היה המקום המתאים לבאר
ואם לא .  רבינואמו של משה,  היא אותה בת לויומי, לוי

גם , נויאחרי שנפרדים ממשה רב,  אז בסוף התורה,בהתחלה
אבל כאן . שם אולי מתאים לפרט את יחוסו של משה רבינו

מה מקום יש לפרט , באמצע פעילותו של משה, בפרשתנו
  ?לפתע את יחוסם של משה ואהרן

יש דם כשלא, בנוהג שבעולם: אולי מותר לומר כך
כי , הצלחתי כי אני חכם: "הוא תולה אותן בעצמו, הצלחות
כשיש לאדם , לעומת זאת. 'דוכ" כי אני מוכשר, אני נבון
אלא , תולה אותם בעצמו ובחסרונותיולא הוא , כשלונות

היה לי אבא , היתה לי ילדות קשה: "בגורמים חיצוניים
  .ילא אנ.  אחרים אשמים.'וכד" גרתי בסביבה גרועה, שכור

כל זמן שיש , לכן.  שלא לנהוג כך, מורה לנו כאןהתורה
.  לא מזכירים את אביו ואת אמו-למשה רבינו כשלונות 

 כשלון ראשון היה כשהרג את המצרי ונאלץ לברוח ממצרים
שם (כ הוא נענש על שהתעכב למול את בנו "אח. )טו-יא, שם(

 ובמקום, כ הוא בא אל פרעה"אח. )י שם"רש' כה ועי- כד, ד
להכבדת השעבוד להקל את השעבוד מעל ישראל הוא גורם 

 והם ,הוא מדבר אל בני ישראל אחר כך. )כג-א, שם ה( עליהם
כביכול אין , עד כאן. )ט, שם ו( אותואינם רוצים לשמוע 

  .ותלויים בו בלבד, הם שלוהכשלונות . למשה אב וֵאם
.  ההצלחות של משה רבינוותמתחילואילך אבל מכאן 

יוציא את ישראל , וא יכה את פרעה בעשר מכותמעכשיו ה
יוציא להם מים מן הסלע ולחם , יקרע להם את הים, ממצרים

ם יוריד להם תורה מן השמי, ילחם להם בעמלק, מן השמים
כאן המקום ,  אם כך.ויביא אותם עד שערי ארץ ישראל

, שאמנם ההצלחות של משה רבינו נובעות מגדלותו, לציין
,  עמרם-נקת ונשענת גם על זכות אבותיו ת זו יואבל גדלּו

אולי זה מה שרוצה התורה . לוי והאבות הקדושים, קהת
, כאןדוקא בכך שסיפרה לנו על יחוסו של משה , לרמז לנו

  .בנקודה בה מתחיל משה להצליח בפעילותו, בפרשת וארא
 לו את ורלא צריך שיזכיודאי  ,אדםהו מכל יענה ,משה

צריך להזכיר את , התורהם את לומדיה ,נו אבל בשביל.זה
  .הדבר הזה

   בצינעה-' עבודת ה
. אדם צריך להתנהג בצנעה מרובה', בעבודת ה, בכלל

בכשרונותיו בכוחותיו , לא לתלות את הצלחותיו בעצמו

זו הרי מידת הענוה . 'אלא רק בה, ובבחירתו הטובה
שום מעלה ממעלותיו שלא תלה , המיוחדת של משה רבינו

' ה. שום דבראין לו  -מעצמו  .'רק במתנת האלא , בעבודתו
ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ְוָהִאיׁש מֶׁשה  "אומר לו לכתוב בתורה

ְולֹא "אומר לו לכתוב , )ג, במדבר יב(" ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
" ָּפִנים ֶאל ָּפִנים' ֲאֶׁשר ְיָדעֹו ה, ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶׁשה

ן משה, )י, דדברים ל( י מ א  שהרי - בכל מה שכתוב בתורה מ
 ובכל זאת הוא -אין מי שמאמין בתורה יותר ממשה רבינו 

ְוָהִאיׁש "אי אפשר היה לכתוב בתורה , אחרת[. נשאר ָעָנו
יכול איך  .]"מֶֹׁשה ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

 - ? אר ענו ולהש,לכתוב על עצמו שבחים כאלהמשה 
ואת מעשיו שמשה לא מייחס את מדרגתו , התשובה היא

רצה להוציא את ישראל ' ה .ה"אלא לקב, לעצמוהגדולים 
אם . ואני אינני אלא השליח,  תורהממצרים ולתת להם

, היה יכול לשלוח מטאטא אל פרעה, ה היה רוצה"הקב
ה לא בחר "אבל הקב. 3והמטאטא היה ַמכה את פרעה

לא נבחרתי בגלל , כ"ואעפ. אלא בי, שליחה ְּבמטאטא להיות
 ממילא. אלא הכל מתנת שמים, שהשגתי מעצמיאיזו מעלה 

   .ואפשר בקלות להשאר ענו,  אין מקום לגאוה והתנשאות-
עצמו ז למשה להביט על מַ ה בעצמו רָ "הקב, ובאמת

בפעם הראשונה משה  לאנגלה ה "הקבכש.  כזובצורה
: 'שואל משה את ה, הלח אותו לדבר עם פרעווש) בסנה(
: ה"עונה לו הקב )יא, שמות ג(? "ִמי ָאנִֹכי ִּכי ֵאֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה"
נבחרת לתפקיד ", הוא לא עונה לו. )יב, שם(" ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמךְ "

ִּכי ֶאְהֶיה "אלא , "זה מפני שאתה צדיק וחסיד וירא שמים
י, כלומר". ִעָּמךְ  נ י,  אהיה עמךא נ א  אעשה את כל ו

... ?כ מאי נפקא מינה לך מי אתה"וא, ולא אתה, ותהפעול
. ה"אלא רק בקב, בעצמוההצלחה  לא תולה את משה, ואכן

ה " הקב אלא רק,"אני עשיתי"חשבה עצמית שמאין לו שום 
שום . "ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה" זהו .עשה

  .'אלא הכל מה, דבר לא מעצמי ולא מכחי
 תולין לו - כל התולה בזכות עצמו " ,א אומרתהגמר

 תולין לו בזכות - וכל התולה בזכות אחרים .בזכות אחרים
תפלתו על ישראל אחרי  ב,נוירב משה .)ב, ברכות י(" עצמו

בזכות אלא בזכות עצמו מבקש עליהם  לא ,עגלחטא ה
ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל  "- הם יצחק ויעקבראב
את קבלת ה תולה "הקבואילו  ,)יג, שמות לב('  וכו"ֶדיךָ ֲעבָ 

 לּוֵלי מֶֹׁשה ְבִחירֹו ,ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם" - נויבמשה רבהתפלה 
 .)כג, תהלים קו(" ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית

  .לה בזכותוה ת"הקב, ת עצמוהיות ולא תלה בזכו
צדיק הוא היה  שגם ,ך יהודה חזקיהו מל,אתלעומת ז

על ' מתפלל להחולה ואבל כשהוא , )ו-ה, ב יח"מל' עי( גדול
ְזָכר ָנא ֵאת ֲאֶׁשר ', הָאָּנה  "-  הוא תולה בזכות עצמו, חייו

" ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפֶניָך ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי
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שולח את ישעיהו , להה מקבל את התפ"הקב .)ג, ב כ"מל(
ְוהַֹסְפִּתי ַעל ָיֶמיָך ... ִהְנִני רֶֹפא ָלךְ : "הנביא לומר לחזקיהו

 ּוִמַּכף ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַאִּציְלָך ְוֵאת ָהִעיר ,ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה
ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד "אלא , אך כל זאת לא בזכותך, "ַהּזֹאת
שכתב חזקיהו ' הודאה להבדברי ה, לכן .)ו-ה, שם(" ַעְבִּדי

ַמר ִלי  -ִהֵּנה ְלָׁשלֹום ": אומר חזקיהו, לאחר שנרפא ממחלתו
שלום ה "הקבאפילו בשעה ששיגר לו ש. ")יז, ישעיהו לח( "ָמר

 צריך ההיש ומוכיח אות' כי ה, )ב, ברכות י("  מר הוא לו-
מי שתולה . ולא בזכות עצמ, בזכות משה, לבקש בזכות דוד

,  לא תולים לו בזכות עצמו,ילו אם מגיע לו אפ,בזכות עצמו
  .אלא בזכות אחרים

הגמרא , היו לו זכויות, חזקיהו לא היה אדם פשוט
הרי , )א, צד' סנה( ה לעשותו משיח"אומרת שביקש הקב

 -  כשתלה בזכות עצמו,אבל בכל זאת, היה אדם גדול מאדש
 ,ו לו זכויות ואילו משה שבודאי הי.תלו לו בזכות אחרים

 , אותנוד ללמ.תלו לו בזכות עצמו -לה בזכות אחרים כשת
 לא .בזכות אחרים לתלות ,ונלא לתלות בזכות עצמש

  .ונלהחשיב את עצמ

  "ונחנו מה"
אנו עומדים ש,  אפילו בתפילה.זה נכון בכל הדבריםכלל 

, כלום בעצמנו יכולים לעשות יננוכבר מראים שאו', לפני ה
 ואתה נותן טל ומטר ,ואתה מרפא, רק אתה נותן לאדם דעת

 אבל , ואנו איננו יכולים לעשות כלום, כל שאר הדבריםוכן
שאת ,  שהוא עלול לתלות בעצמואחדדבר יש עדין לאדם 

לפחות את זה אני  !ללמתפ הוא הרי -זה הוא בעצמו עושה 
וכדי שנדע , כדי שלא נחשוב כך אז . שאני מתפלל,עושה

: ים לפני התפלהמקדימים ואומרו אנ, שאפילו זה לא נכון
 בלי עזרת .)יז, תהלים נא(" ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתךָ ' ה"
 פי אז, יפתח את שפתי' ק אם ה ר. יכולינני גם להתפלל א,'ה

  .לתךיגיד תה
 .שום דברל לא לתלות בזכות עצמו אדם צריך להתרג

 פועל גדולות הואלדעת ש, ותמצד אחד צריך מוחין דגדל
 בספרו ין'חיים מוולוזר "הגכפי שמבאר  ,בעולםרות ונצו

ומשפיע פועל עושה  םאדשכל מעשה ש, "נפש החיים"
מי יודע , להרגישאבל יחד עם זה צריך , למות העליוניםבעו

ו אני פועל "חאולי , וניםיועל לטובה בעולמות העלפאם אני 
 אינניוראוי ני ינלדעת שא,  הזוההענושתהיה  צריך .לרעה

התפללתי כל ",  אסור לחשוב.ה שלי תתקבלהתפילזכאי ש
יקבל '  צריך לקוות שה".התפילה שלי תתקבלודאי  ,כך טוב

ודאי שלתלות אבל , שומע תפילה' כי ה, את התפילה
, כ צדיק והתפללתי כל כך יפה"שהתפילה תתקבל כי אני כ

  .אדם לא יכול לתלות בעצמוזה 
ְוַנְחנּו "מם על עצ אומרים , שני גדולי עולם,משה ואהרן

 יננו א.עצמיות ממשות ושום אין לנו שום. )ז, שמות טז( "ָמה
מה אנו נאמר , ל עצמם כךאם הם אומרים ע. חשובים לכלום

ַנְחנּו "הם אם  ...?יותר גדול מהםמאיתנו מי  ...?על עצמנו
  !חשובים לשום דבראיננו אנחנו , "ָמה

ַּגְרֶזן ַעל ֲהִיְתָּפֵאר הַ  ":אומר' המלך אשור  סנחריב על
ארצות כובש הולך ו סנחריב )טו, ישעיהו י( !?"ַהחֵֹצב ּבֹו

 ,ִּכי ָאַמר. "וחושב שאת הכל עשה בכחו ובחכמתו, ועמים

אומר לו . )יג, שם("  ּוְבָחְכָמִתי ִּכי ְנֻבנֹוִתי,ְּבכַֹח ָיִדי ָעִׂשיִתי
ֵּדל ַהַּמּׂשֹור  ִאם ִיְתּגַ !?ֲהִיְתָּפֵאר ַהַּגְרֶזן ַעל ַהחֵֹצב ּבֹו: "ה"הקב

 כי אינך אלא ,לא היה לך להתהלל בזאת "- ! ?"ַעל ְמִניפֹו
 אתה . נפרע על ידך מאויבי,כגרזן שלי ואני החוצב בך

 וכי דרך המשור להתהלל על .המשור ואני המניפו
אדם צריך לדעת שאין לו . לסנחריב' כך אומר ה!... ?"מניפו
 אם הוא .ו הרבה אז יש ל, אם הוא מבין שאין לו כלום.כלום

  . זה הכלל הגדול. אז אין לו כלום,חושב שיש לו הרבה

  )ח"ב מ"אבות פ(" אל תחזיק טובה לעצמך"
לא איקרי סיפרא " , בן חכליההגמרא אומרת על נחמיה

 .נקרא על שמו  לאפרֹוִס , כלומר. )ב, צג' סנה(" על שמיה
אין שם זה אבל , "נחמיה"ששמו ך ישנו ספר "אמנם בתנ

 "עזרא" -ל "בחז. אומות העולםבאלא , ל"חזב מקורו
ספר ששמו  ".עזרא"ושמו , ספר אחד הם "נחמיה"ו
  .)א,  טו-ב , ב יד"ב' עי( 4 אינו קיים- " נחמיה"

י "רש( 6" נחמיה ֲאָמָרם- 5 דברים שבספר עזרארוב", והנה

ספר "עזרא ר פסנקרא  לא כ"מדוע א. )ה מכדי"ב ד, צג' סנה
נחמיה  מפני ש,אומרת הגמרא - ? על שם רובו, "נחמיה

' סנה( 7"הבָ טֹוי לְ קַ לֹי אֱ ה ּלִ רָ כְ זָ " :שנאמר, החזיק טובה לעצמו

וכי מה אני שנתן לי : "משה רבינו אמר, לעומת זאת. )ב, צג
 שאתה משתעשע בה , חמודה גנוזה יש לך...?תורהה "הקב

ה "הקב אמר לו - !? אני אחזיק טובה לעצמי,בכל יום
 : שנאמר,א על שמךרֵ ּקָ  ִּת -ת עצמך הואיל ומיעט: למשה

 תהתורה נקרא .) א,שבת פט( 'ִזְכרּו ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבִּדי וגו
  .על שמו של משה רבינו, "תורת משה"

ענו מכל האדם אשר הוא  שמשה רבינו ,התורה מעידה
כחי ועוצם  " הרגשת- הוא  והניגוד לזה.על פני האדמה

 , כשאדם מתגאה.םהיא מרידה במלכות שמי,  הגאוה."ידי
  הואה"ובאמת הקב,  עשה משהוהואהוא תולה כאילו 

באגרת (ן "הרי כתב הרמב .לא הואו, מנהיג את העולםש

הוא מורד במלכות , כי המתגאה בלבו על הבריות", )ן"הרמב
: שנאמר, ש"כי מתפאר הוא ִּבְלבּוׁש מלכות שמים ית, שמים

מה אתה לוקח לעצמך את . )א, תהלים צג( "ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש' ה
 מרידה במלכות שמים אם אדם היזו? ה"הלבוש של הקב

גם ו .'וכד" הצלחתיאני ", "אני עשיתי",  ואומרמתגאה
קשה ,  מכולםחכם ה חושב שהואאדם כי כש.יש בזהמכשול 

 ,איזה הוא חכם ",ל הרי אמרו"חז. מאחריםלו ללמוד 
ב  חושאדם אבל כש.)א"ד מ"אבות פ( "הלומד מכל אדם

קשה לו לקבל , הכי מבריק והכי יודעהוא שהשכל שלו 
 וזה. צלוא ה כי הוא חושב שכל החכמ,דעות של אחרים

,  רופא שחושב שהוא הטוב שברופאים,למשל .מכשול גדול
 וכן . בשום מקרהלהתיעץ עם רופא אחרִיראה צורך לא 

 אפוא  כדאי. מכשול גדול לאדםוזה, מקצועותהבשאר 
זהו הדבר הנכון יותר ,  גם במבט שכלי.היות עניו וצנועל

  .ומונע ממכשול, לעשות

  להזהר מענוה פסולה
 ,למשל. וגם ממנה צריך להזהר, אבל יש גם ענוה פסולה

 שכל שידוך שהציעו לו לא היה מספיק ,מספרים על בחור
 שלח אותו לישיבה ,ו ראה שזה לא עסקי אב.טוב בעיניו
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 אחרי שנה חזר . שילמד קצת ענוה,מוסרבה שלומדים 
מה השידוכים " : אומר.מציעים לו שוב שידוכים, שיבהימה

 !ו לא רציתי אותםי אפילו כשעוד לא הייתי ענ?האלה
 אפשר כל דבר "!...לא ארצה אותםשו בטח יעכשיו שאני ענ

להשתמש בענוה  לא ,ו אמיתיי צריך להיות ענ.להפוך
  .כמכשיר לגאוה

 מאד המצויא והי, ענוה אחרת שהיא פסולהגם יש 
וחבל , אדם מחליט שהוא לא יודע כלוםש ,אוהי. בישיבות

,  הוא לא מצליחממילא. שישקיע את עצמו בלימוד התורה
זוהי  ?ללמודלמה לו אז , לא יהיה גדול הדורוממילא הוא 

שאדם חייב , היאלזה והתשובה  , הרעיצרענוה שמקורה ב
יה גדול  יהבין אם לאוהיה גדול הדור יבין אם ללמוד תורה 

י  א,חוץ מזה. חובת תלמוד תורה היא על כל אדם. הדור
הרבה מגדולי ישראל  יש . לדעת מי יהיה גדול הדוראפשר

ואחרי זמן נהיו , שבהתחלה לא היה ניכר עליהם הכשרון
,  לאדם ענוה מזויפת כזומכניס ש הרע יצרו זה.גדולי הדור

 ניינ מפני שא,כדאי לעשות משהו אחרו, שלא כדאי ללמוד
כמו שצריך לברוח . צריך לברוח מענוה כזו . בתורהמצליח

שהיא מוטעית , כזוצריך לברוח גם מענוה כך  ,גאוהמ
  .8ופסולה

שהיה לו אח , ל מסופר"ר יוסף חיים זוננפלד זצ"על הג
ח זוננפלד היה "הגרי. בעל חנות, שהיה יהודי פשוט, ל"בחו

להשקיע בלימוד ) במכתבים שכתב אליו(משדל אותו 
ח "כתב האח לגרי. התורה קצת יותר ממה שהיה רגיל ללמוד

מגדולי אחד  הלימוד מביא אותך להיותש, מילא אתה: כך
 גדול בישראל לא -אבל אני . כדאי לך ללמוד תורה, ישראל

כשפותח : ח כך" ענה לו הגרי...? אז למה שאלמד.אהיה
הרי אינך סבור שתצליח להתעשר ממנה , אתה את חנותך

אף על פי כן פותח אתה את חנותך ו! ן רוטשילדכמו הבארו
 !בתורהגם צריך להיות כך . כמה שתוכלממנה כדי להרויח 

, עקיבא איגר או כאחד משאר הגאונים' גם אם לא תהיה כר
כל מה . אפשרלהשיג בתורה כמה שצריך להשתדל עדין 

,  אחדעוד תוספות,  אחדי"עוד רש .זהו רווח גדול, שתרויח
  .הכל זה רווח

אפילו אם אדם לא מרגיש כמה הוא גדל כשהוא לומד 

 כל מלה של .מרומם את האדםשל תורה  כל דיבור ,תורה
הוא , עוד קושיה ועוד תירוץ, כל מלה של תוספות, י"רש

  .רוכש לו אוצרותו, גדל והולך
כאילו בנה ... כל העוסק בתורה לשמה ",ל אמרו"חז

ְּדָבַרי ְּבִפיָך ָוָאִׂשם : שנאמר, פלטרין של מעלה ושל מטה
; טז, ישעיהו נא(" ִלְנטַֹע ָׁשַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ, ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיךָ 

ָוָאִׂשם ְּדָבַרי ("י שאדם לומד תורה "ע, כלומר. )ב, צט' סנה
עולמות רוחניים  .הוא נוטע שמים ויוסד ארץ, ")ְּבִפיךָ 

מכל דיבור של תורה שאדם מוציא ונבנים שלמים נבראים 
 לא נותן  הרעיצר אלא ש)ב"פי' שער ד" נפש החיים"' עי( !9מפיו

. בונה עולמותו,  גדולל כך שהוא כ, להרגיש את זהאדםל
פועל ָּבעולם העליון בלימוד התורה אדם לא יודע מה הוא 

 אבל ענוה אינה סבה להפסיק , נכון שאסור להתגאות.שלו
ך זו סבה .ללמוד שי מ ה  ואם באמת קשה לו . ללמודל

 )ג"ה מכ"אבות פ(!  לפום צערא אגרא! אז הרי להפך,מודלל
 אדם . יותר מקבל שכר על הלימוד,כמה שיותר קשה ללמוד

 מי . לא מקבל הרבה שכר על הלימוד שלו,שכל מבריקבעל 
ץשצריך  מ תא ה  הוא מקבל יותר , בשביל להבין תורהל

 הוא יותר עובד .יותר שלו גדולה' כי עבודת ה?  למה.שכר
  רק לפי דעתו של יצר.בריק ויש לו ראש פתוחממי שמ' ה

  . לא צריך שנלמד הרבההרע
אלא להתנהג באופן , ו בדבר הזהנָ לא להיות עָ שכדאי 

 להרגיש שאני גדל .)ו, ב יז"דהי(" 'ַוִּיְגַּבּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי ה"של 
 לדעת , זאתני מרגישינוגם אם א, תורהי ה"רוחניות עב
עם  ,כמה שיותרת ללמוד תורה לשבכדאי  . זה כךבכל זאתש

טובים ולזכות בשביל זה לחיים , כל הקשיים והנסיונות
  .לם הבאבעוגם  ולם הזהבעוונעימים גם ארוכים 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           
  .בין תחילת הפרשה לסופההקבלה תורה יש קשר או  ברשה בכל פ,א"לדעת הרב שליט. 1

" יםִק ֱאלֹ' הְוַאָּתה ַוֲעָבֶדיָך ָיַדְעִּתי ִּכי ֶטֶרם ִּתיְראּון ִמְּפֵני  "-) יב, שמות ו" (ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה: "א" לדעת הרב שליטהקשר בפרשת וארא
  .' משה בשם המה שאומר לוא חש לפרעה לא שומע ול: קשר של הקבלה הקשר הוא ).ל, שמות ט(

, י דברים ג"רש' עי(נאקה היא אחד מעשרה לשונות שנקראת תפלה [) ה, שם ו" (ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: "אפשרות נוספת
 -) נגד פרעה(תפלה להצלת ישראל משעבוד פרעה : קשר ניגודי. )גל, טשם " ('ה ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו ֶאל ,ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ֶאת ָהִעיר "- )] כג

  .)בעד פרעה(תפלה להצלת פרעה ממכת הברד 
ֵני ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ְּב  "- ) ו, שם ו" (ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים', הָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני : "אפשרות נוספת

  . פרעה מקשה את לבו ולא מסכים לשלחם- מבטיח להוציא את ישראל ממצרים ' ה: קשר ניגודי). לה, שם ט" (ִיְׂשָרֵאל

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .יש לתלות בעורך בלבדוכל טעות או חסרון 
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ראל מאמינים יש: קשר ניגודי). ל, שם ט" (ֱאלִֹהים' הָיַדְעִּתי ִּכי ֶטֶרם ִּתיְראּון ִמְּפֵני  "-) ז, שם ו" (ֱאלֵֹהיֶכם' הִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני : "אפשרות נוספת

  .' פרעה ועבדיו אינם מאמינים בה- ' בה
הכתוב מונה תחילה את ראשי משפחות ). הנזכרים בפסוק שלפני זה(,  בני ישראלכלל של "ֵבית ֲאבָֹתםֵאֶּלה ָראֵׁשי ", כוונת הפסוק היא. 2

ס שבטו של לוי עד מתוך שהוזקק ליחֵ ו. כ את ראשי משפחות לוי וצאצאיהם עד משה ואהרן"ואח, כ את ראשי משפחות שמעון"אח, ראובן
  .)י"רש( ואילך  מראובן, התחיל ליחסם דרך תולדותם,משה ואהרן בשביל משה ואהרן

 אם אין אתה , משה:ה" הקבאמר לו: "אמרו במדרש) יז, שמות ד" (ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת"על הפסוק . 3
הביאו ;  שמות רמז קעאש"ילק" ( ונסים הרבה אני נותן על ידך, אלא אני רוצה לזכותך. מקל זה עושה שליחותי, לעשות את שליחותירוצה

  .בלי משה רבינו,  להכות את מצריםשהיה אפשר לשלוח רק את המטה, א" ומבואר כדברי הרב שליט.)ב בשינוי קצת, בעל הטורים שמות ד
י מכנה את ספר נחמיה בשמו "כי רש. נחמיהספר ב ובאמת הוא ,עזראאומר שפסוק מסויים מופיע בספר י "רשרבים במקומות  לכן. 4
: וכן בפירוש הגמרא. יג ועוד, איכה ה; כב, ישעיהו מט; י, א כז"שמו; כו, דברים לב; מא, י במדבר טו"רש: למשל' עי". עזרא "- ִלי "החז

; ה מעזיבה"א ד, סוכה טו; ה על ידו"ב ד, יומא לא; ה עד צאת"א ד, פסחים ב; ה במשמע" ב ד,ברכות נג; ה ותקנינהו בתפלה"ב ד, ברכות לג
  ).א, סוכה יב(א "ס לרע"גליון הש' ועי. ועוד רבים, ה מימות עזרא"א ד, ביצה ו

  ".עזרא"ל "הנקרא בפי חז, "עזרא ונחמיה"ספר , היינו. 5
  .ארוך במידה ניכרת מֵספר עזרא - שהם הדברים שנחמיה ֲאָמָרם -שהרי ספר נחמיה . 6
ליוורנו ' מהד" חיים שאל"ת "הנדפס בסוף שו" ְמלֹא ָהאֹוֶמר"בליקוטי (א "שהביא מהחיד) ט"ב אות י, צג' סנה" (מרגליות הים"' ועי. 7
) ח בסופו"ק י"פיסקא כי תשא ס, על הפסיקתא רבתי" (זרע אפרים" ומובא גם ב- ) ואינו נמצא במהדורות המאוחרות, ד שם"בסק, ב"תקנ

אפשר כי כבר שלם הדקדוק על ", נקרא ספר נחמיה על שמו) ובפרט מאז המצאת הדפוס( שמה שבדורות האחרונים - ל "ז מרגליות זצ"להגרא
  ."ומן שמיא הסכימו ֶׁשִּיָּקֵרא הספר על שמו. ובכמה זמן נתקן', הבָ טֹוי לְ קַ לֹי אֱ ה ּלִ רָ כְ זָ 'שאמר 

ועל שאמר , רבן גמליאל היה גלגול של נחמיהש, מובא) ' אות ד- " רבי אלעזר בן עזריה"ערך (ע מפאנו "מלהר" גלגולי נשמות"והנה בספר 
ובמקום רבן גמליאל . כשם שלא נקרא ספר נחמיה על שמו, )ב, ברכות כז' עי(נטרד רבן גמליאל מנשיאותו ', הבָ טֹוי לְ קַ לֹי אֱ ה ּלִ רָ כְ זָ 'נחמיה 

ע היה "וגם ראב, )ה-א, עזרא ז' עי( שהיה כהן ,)שם' כמבואר בגמ(שהיה דור עשירי לעזרא הסופר , ריהמינו לנשיאות את רבי אלעזר בן עז
וזה , "]עזרא" דומים לשם -  אלעזר ועזריה - וגם שמו ושם אביו [, והיה גלגולו של עזרא, )א בן עזריה"ה ר"י שם ד"ב וברש, יבמות פו' עי(כהן 

גלגולו של  (החליף את רבן גמליאל)  של עזראגלגולו(ע " ראב- וכן כאן , רא על שמו אלא על שם עזראכדוגמת הענין שִספרֹו של נחמיה לא נק
, )ל"הנ" חיים שאל"ת "בסוף שו(א "והביא החיד). א, סוטה לא, א"להחיד" מראית העין"והובאו הדברים בחלקם ב. (בנשיאות) נחמיה

ג "ע ור"וגם סוף המעשה בראב. [ולכן בדורות המאוחרים נקרא הספר על שמו, הוא זה שכיפר לו, דאפשר שהצער שהיה לרבן גמליאל מכך
  )].א, ברכות כח' עי(ג לנשיאות באופן חלקי "שחזרו ומינו את ר, היה
מוציא "בשלמא : ויש שהקשו". מוציא אסירים ופודה ענוים ועוזר דלים: "אנו אומרים) ש של שחרית"של ק" (אמת ויציב"בברכת . 8

אבל . ו לה עוזר"והקב,  הדל אכן זקוק לעזרה-" עוזר דלים"וכן . ה אכן מוציאו משם"והקב, שיוציאוהו ממאסרו האסיר אכן זקוק -" אסירים
, ותירצו! וכך נאה וכך יאה לו, ישאר העניו בענותנותו, אדרבה? ה לפדות את העניו ממנה" איזו ריעותא יש בענוה שצריך הקב- " פודה ענוים"

" כלוא"שלא ישאר , צריך אכן לפדות את העניו ממנה, וענוה כזו. כאן בשיחהמבאר א "ו שהרב שליטכגון ז, שהמדובר הוא בענוה פסולה
  ].ואין צריך לכתבו, והביאור האמיתי פשוט. ואינו ביאור אמיתי, וכמובן שביאור זה הוא על דרך החידוד [.אלא ישתחרר ממנה, בתוכה

כל חיותם ש"). א, שבת קיד" (שעוסקין בבנינו של עולם כל ימיהן" לפי ,)ו"ט מ"פמקואות " (ַּבָּנִאים"ובמשנה נקראו תלמידי חכמים . 9
ואילו היה העולם מקצהו ועד קצהו פנוי אף רגע אחד מעסק ... י התורה הקדושה כשישראל עוסקין בה"הוא רק ע, וקיומם של העולמות כולם

תלמידי חכמים מרבים : "וכן אמרו). ה"ז בהגה"פט'  החיים שער אנפש (" היו חוזרים כל העולמות לתהו ובהו- והתבוננות בתורה הקדושה 
אלו תלמידי , דבוניך). א, ברכות סד(" ךְ יִ נַ ֹוּב אלא ,ִיךְ  אל תקרי ָּבנַ ;)יג, ישעיהו נד(ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיְך ', הְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי : שנאמר, שלום בעולם

  .חכמים


