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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111ט"תשעיתרו  תפרשל

   המפתח לקבלת התורה-ענוה 
  

  ?מה שמועה שמע ובא
 ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאלִֹהים ...ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו": התורה מספרת

ֶאל ַהִּמְדָּבר ֲאֶׁשר , ֶאל מֶׁשה ...ַוָּיבֹא ִיְתרֹו... ְלמֶׁשה ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו
שביאה , ל" ומבואר בחז.)ה-א, שמות יח(" הּוא חֶֹנה ָׁשם ַהר ָהֱאלִֹהים
  .)א, זבחים קטז(זו היתה בשביל להתגייר 

 ביר? ובא ונתגייריתרו מה שמועה שמע " :ל"חזושואלים 
 מתן , המודעי אומרבי אלעזר ר. מלחמת עמלק שמע,יהושע אומר

 " קריעת ים סוף שמע ובא, אומרבי אליעזרר. אתורה שמע וב
  .)שםזבחים (

מה שמועה שמע "השאלה פירוש מה , לא מובןלכאורה ו
 ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ...ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו": במפורשהרי הפסוק אומר ? "ובא

ֶאת ִיְׂשָרֵאל ' הִּכי הֹוִציא , ָעָׂשה ֱאלִֹהים ְלמֶׁשה ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו
כ מה השאלה "וא,  הרי שמפורש בפסוק מה שמע יתרו."ִיםִמִּמְצרָ 

  ?"מה שמועה שמע ובא"
מה גרם ליתרו מוסבר בפסוק שעדין לא , ל הבינו"אלא שחז

, ניסים שאירעו לישראלהכל על גם אם שומעים כי . לבוא ולהתגייר
שניסי מצרים לא , מה עוד. להתגיירלבוא וזה עוד לא מחייב 

מכה את מצרים במכות ' שהכה ור אתקופהכבר . התחילו היום
לכן שאלו . ויתרו לא בא להתגייר, מופלאות למעלה מן הטבע

שמע יתרו מה , כלומר? "מה שמועה שמע ובא ונתגייר", ל"חז
ו י ש כ מה הכריח  ?שבגלל זה הוא בא להתגייר, בזמן האחרון, ע

? קודםמה שלא עשו כל ניסי מצרים שהיו , להתגיירכעת אותו 
 למה אי אפשר להשאר גוי טוב? להתגיירצריך וא למה ה, ובכלל

  ?בלי להתגייר, בארץ מדין
 - רבי יהושע דעתל. תנאיםה נחלקו  על שאלה זולגבי התשובה

 .ולהתגיירכעת  לבואאת יתרו שכנע מה ש זה . שמעמלחמת עמלק
אפשר לבוא במצרים עשה ' אם אחרי כל מה שהכי ?  דוקא זהלמה

בטוח שאפשר להשאר גוי טוב כנראה שלא , אלולהלחם בישר
ובכל זאת זה לא , הרי גם עמלק שמע על נסי מצרים. בארץ מדין

צריך לעשות גם . זה לא מספיק" לשמוע"כנראה . משפיע עליו
ורק אז ישנה ערובה , ם ישראללהדבק בעצריך להתגייר ו. פעולה

מה זה . אלא השפעתם תשאר קיימת, "יפוספסו"א שנסי מצרים ל
ועל דרך זה  [.לדעת רבי יהושע,  ולהתגייררו לבואמכריח את יתש

  ].יש לבאר גם את הדעות האחרות

  ?למה קדמה פרשת יתרו לפרשת מתן תורה
תחוץ ממה שנחלקו התנאים לגבי אך  ב י  ביאתו של יתרו ס
ןלגבי התנאים עוד נחלקו , להתגייר מ ז . להתגייריתרו בו הגיע ש ה

בין מלחמת עמלק ורה  מופיעה בת)שמות יח(ביאתו של יתרו אמנם 
מת מתי ל נחלקו"אך חז, )שם יט( למתן תורה )שם יז( א  הגיע יתרו ב

יהאם . למדבר נ פ  -סדר שמופיע בתורה ה כפי - מתן תורה הגיע ל
רק או ר ח ' עי(שלא כפי הסדר שמופיע בתורה ,  מתן תורה הגיעלא

)יג,  יח- י כאן "ומובא ברש. א, זבחים קטז
2.  

בכל מקום , בכל זאת, מאוחר בתורההגם שאין מוקדם ו, והנה

הרי מוכרח , שהתורה מביאה דברים שלא כפי סדר התרחשותם
מהו הטעם לשינוי הסדר , אפוא, יש לברר. להיות איזה טעם לכך

  ].למי שסובר כן[בפרשה שלנו 
שפרשת יתרו נכתבה שלא , מסבירשהאבן עזרא , ן מביא"הרמב
ר הרעה שעשה עמנו  כי כאשר הזכי.בעבור ְּדַבר עמלק"במקומה 

, הזכיר שעשה לנו יתרו טובה, עמלק וצוה שנגמלהו כרעתו
וה צֻ א להכרית את עמלק כְמ וכשנבֹ, ם לו גמול טובּלֵ נו שנַׁש להורותֵ 

הוא . םּמָ  ולא נוסיפם ִע 4 העומדים עמהם3ר בבני הקיני שנזהֵ ,עלינו
]: לפני שבא להלחם בעמלק, לבני הקיני[ ְּדַבר שאול שאמר להם

ְוַאָּתה ָעִׂשיָתה ֶחֶסד ִעם ָּכל ְּבֵני , ֶּפן אִֹסְפָך ִעּמֹו,  ְרדּו ִמּתֹוְך ֲעָמֵלִקיֻסרּו
  .)ו, א טו"שמו(" ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעלֹוָתם ִמִּמְצָרִים

כדי להסמיכה , פרשת יתרו נכתבה שלא במקומה, כלומר
וכדי להראות את הצד , )שבסוף הפרשה הקודמת(למלחמת עמלק 
שכשם שהָרעה שֵהַרע עמלק לישראל זכורה , ביניהןהשוה והמנוגד 

כך הטבתו של יתרו שהיטיב עם ישראל , לו עד סוף כל הדורות
 שגמל רעה עמלקצריך להלחם בשוכשם . דורותלזכורה לו 

  .5 שגמל טובה לישראלבני יתרוכך צריך להכיר טובה ל, לישראל

למה קדמה פרשת מינוי השופטים לפרשת מתן 
  ?תורה

ין אם ביאתו של יתרו ַלמדבר היתה בי, והנה נ פ ,  מתן תורהל
רובין אם היתה  ח  שנעשה בעצת -מינוי השופטים ,  מתן תורהלא

ת -יתרו  ו ע ד ה ל  כ ר היה ל ח א . )6יג, י שמות יח"רש' עי( מתן תורה ל
וולגבי הקדמתה של פרשה  לא תועיל לנו תשובתו ,  למתן תורהז

מה הקדימה ל, למצוא טעם אחרצריך אפוא . אבן עזראשל ה
  .התורה גם פרשה זו לפרשת מתן תורה

שפרשת מינוי השופטים נכתבה , ל לבאר"ושמעתי מאבי מורי ז
המפני שהיא משמשת , לפני פרשת מתן תורה מ ד ק ה  למתן כ

מאיזה טעם זכה דוקא משה , פרשת מינוי השופטים מלמדת. תורה
ומה החשיבות שיש לכך לגבי , רבינו להיות מוסר התורה לישראל

  :תן התורה עצמומ
איך להנהיג , הרי בפרשה זו מסופר על עצות שנותן יתרו למשה

כיצד היה אדם אחר . ואל תעשה כך, וֲעֵׂשה כך, ֲעֵׂשה כך: את העם
היה מגיב פחות או יותר , גם אדם מנומס מאד? מגיב לעצות כאלו

 להכות - גם בלי עצותיך -עד היום הצלחתי ! חמי היקר, ְראה': כך
לקרוע להם , להוציא את ישראל ממצרים, בעשר מכותאת פרעה 

למי שסובר (להוריד תורה מן השמים , להלחם בעמלק, את הים
' עי(בזכותי יורד לישראל מן בכל יום , )שיתרו בא אחר מתן תורה

אבל אין לי צורך ,  לךבאמת תודה רבה,  ואם כך- )א, תענית ט
  .'ןהסתדרתי יפה מאד גם בלעדיה', ברוך ה. בעצותיך

יתרו נותן לו עצה ואומר לו לשאול ! אבל משה לא אומר כך
ומשה עושה כדבריו ללא , )י שם"כג ורש, שמות יח(אם לקבלה ' את ה

, שם(" ַוַּיַעׂש ּכֹל ֲאֶׁשר ָאָמר, ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ְלקֹול חְֹתנֹו: "אומר ודברים

" ְּפֵני ָהֲאָדָמהָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל "מפני שמשה הוא . )כד
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הוא מוכן , שעד לא מזמן היה גוי, כן אפילו ֵמחֹותנולו, )ג, במדבר יב(
  .לקבל עצה

כדי ללמדנו מדוע , לכן נכתבה פרשה זו לפני פרשת מתן תורה
א -עניו כזה : דוקא משה זוכה לתת תורה לישראל ו  זה שראוי ה

ה כי התור. ה ולָמסרה לישראל"לקבל תורה מהקב, להיות השליח
הצריכה להמסר לישראל  ת ר ו תכצ י ר ו ק מ ה ללא השפעה ,  

ררק אדם שהוא , ולכן. מאישיותו של השליח ות י ב ו  י נ ללא , ע
משה הוא חסר עצמיות . מתאים למשימה זו, שום עצמיות משלו

. )ז, שמות טז( הוא אומר על עצמו ועל אהרן -" ְוַנְחנּו ָמה". לחלוטין
, רק הוא ימסור את התורה בדייקנות, ממילא. 7אין לנו שום עצמיות

מבלי (עלול , מי שאינו בתכלית הענוה. בלי להכניס בה גוון עצמי
לכן . לָעֵרב ַּבתורה שיַקבל ִּבנבואה את עצמיותו) שיתכוין לכך

הוא הראוי להעביר את התורה לעם , העניו מכל האדם, דוקא משה
וקהוא ימסור את התורה . ישראל י ד הכניס בלי ל,  כפי שִקבלהב

  .8כי אין לו כלל עצמיות, בה שום דבר מעצמיותו
. )א"א מ"אבות פ("  מסיני,משה קיבל תורה" :רמזהאמרו על דרך 

זה היה מחמת שמשה היה , שמה שמשה קיבל את התורה ,פירוש
סוטה ( בחר לתת עליו התורה' הלכן נמוך מכל ההרים ושהיה , כסיני

בחר בו ' לכן ה, כל האדםוכן משה רבינו בגלל שהיה עניו מ, )א, ה
רק כך , לא להתגאות, צריך להיות נמוך. לתת על ידו את התורה

  .תורהאת האפשר לקבל 
ל היה כומר אחד שאמרו עליו שהוא "ן ז"מספרים שבימי הרמב

וראה שהוא אכן מתנהג , ן לתהות על קנקנו"הלך הרמב. עניו גדול
ה נאמר הרי בתור! תימה לי: "ן"הרמבשאל אותו . בענוה רבה

והנה רואה אני שגם אתה ָעָנו גדול , שמשה הוא העניו מכל האדם
 גילה כך "!...גם אני תמהתי על כך, אכן: "אמר לו הכומר"! מאד

  .כומראותו  מה טיב הענוה של ן"הרמב

  למה נבחר משה להוציא את ישראל ממצרים
הענוה המיוחדת וחוסר העצמיות של משה רבינו נובעים בודאי 

ה בעצמו מרמז למשה להביט "אבל גם הקב, פש שלומכוחות הנ
) בסנה(נגלה אליו בפעם הראשונה ' כשה. על עצמו בצורה זו

ִמי ָאנִֹכי ִּכי ֵאֵלְך ": 'שואל משה את ה, ושולח אותו לדבר עם פרעה

. )יב, שם(" ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמךְ : "ה"עונה לו הקב )יא, שמות ג(? "ֶאל ַּפְרעֹה
בחרת ְלתפקיד זה מפני שאתה צדיק וחסיד ועָנו נ", הוא לא עונה לו

הלא , כלומר". ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמךְ "אלא , "וירא שמים ת  הולך אל א
הפרעה ולא  ת יאלא ,  פועלא נ כ מאי נפקא "וא,  אעשה את הכלא

  ...?מינה לך מי אתה
הוא מבין . שאין לו שום עצמיות, משה ַמְפִנים את המסר הזה

רוצה להראות שפרעה ' רק מפני שהשהוא נשלח לדבר אל פרעה 
עד שהוא , מכביד את לבו ולא חוזר בו למרות כל ההתראות

ח ר כ ו האמת היא ". משהו) "משה(ולא מפני שאני ,  להיכנעמ
אבל כל זה , שמשה נבחר לתפקיד זה מפני שהוא חכם ועניו וצדיק

לא מסיבה , "ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמךְ "נאמר לו שהוא נבחר . לא נאמר למשה
אלא , או את דתן ואבירם, יכולתי לשלוח את קורח. רתאח

אבל זה לא מחמת העצמיות . שהחלטתי משום מה לשלוח אותך
אין לו עצמיות לא בלכתו אל פרעה ולא . ומשה מפנים את זה. שלך

והוא ', הוא רק צינור להעביר את דבר ה. בדברו אל בני ישראל
ה להיות מוסר לכן הוא זוכ. ביתריבשלמות המ' מעביר את דבר ה

, הואיל ומיעטת עצמך: ה אומר לו"עד שהקב, התורה לישראל
, מלאכי ג(" ִזְכרּו ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבִּדי"שנאמר , על שמך) התורה(ִּתָּקֵרא 

והוא מעביר את התורה , מפני שאין בו שום עצמיות. )א, שבת פט; כב
  .ללא שום שינוי

, עבד נאמן". לוכי עבד נאמן קראת , ישמח משה במתנת חלקו"
ולא , אלא הכל שייך לאדון, שלא מכניס שום עצמיות משלו בתורה

". כליל תפארת בראשו נתת לו בעמדו לפניך על הר סיני", לכן. לי
  .הוא זוכה לקבל את התורה, מפני שהוא העניו מכל אדם

לתרץ , להקשות קושיות, רהוצריך להשתדל להיות גדול בת
שום אין לי ו', דעת שהכל זה תורת ה ל.אבל לא להתגאות, תירוצים
  .עצמיות

  
  
  
  
  

 
                                                           

  .בכל פרשה יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופה, א"לדעת הרב שליט. 1
  ).יח, כ םש" (ַאֶּתם ְרִאיֶתם ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכם "-) יא, שמות יח" (םִמָּכל ָהֱאלִֹהי' הַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול : "א"הקשר בפרשתנו לדעת הרב שליט

  ).כ, שם כ" ( ְוָזַבְחָּת ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ְׁשָלֶמיךָ ,ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי "- ) יב, שם יח" (ַוִּיַּקח ִיְתרֹו חֵֹתן מֶׁשה עָֹלה ּוְזָבִחים ֵלאלִֹהים: "תאפשרות נוספ
  ).כ, שם כ" (ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיךָ  "- ) ד, שם יח" (ִּכי ֱאלֵֹהי ָאִבי ְּבֶעְזִרי: "אפשרות נוספת

  .שהאריכו להביא ראיות מן הכתוב לשתי השיטות, ן בתחילת פרשתנו"אבן עזרא ורמב' ועי. 2
  .שהיו מבני יתרו. 3
  .שהיו ָגרים עם עמלק. 4
  ).ה יתרו"ב סוף ד, ז כד"ע(' וכעין זה כתבו גם התוס. 5
גם , דאפשר לומר שלמאן דאמר יתרו קודם מתן תורה בא, כתבו) יג, שמות יח(על התורה ' אבל בעלי התוס). ה יתרו"ב ד, ז כד"ע(' וכן כתבו התוס. 6

  ).ט, וכן בפירושו לספר דברים א, א, שם(ן "ע ברמבוכן משמ. מינוי השופטים שנעשה בעצתו היה קודם מתן תורה
םזהו מפני שתלונת בני ישראל היתה על , ]למה לא ניתנה תורה על ידי אהרן, כ יש לשאול"וא[אף שגם את אהרן כלל ִעמו בזאת הבחינה . 7 ה י נ ִמי  ["ש

םִּכי , ר ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלשַֹבעְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִסיר ַהָּבׂשָ ' ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ה ֶת א ֵצ ֹו ולכן , "] אָֹתנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעבה
ראבל ". ונחנו מה"וכלל גם את אהרן ִעמו באמרֹו , ֵהִׁשיָבם משה בלשון רבים ק י ע  ).ג"פי' נפש החיים שער ג( ְּבזאת המדרגה הנוראה היה הוא לבד ה

ר"כי , ח הרי כתב רק"גם הגר, מ"ומ[ ק י ע תומשמע שגם לאהרן היתה , " לבדמשההיה   ְּבזאת המדרגה הנוראהה ו כ י י וגם . אך לא כמשה,  למדרגה זוש
ה ואהרן שמעלת מש, )ז, שמות ז(ע "אב' ועי. אלמלא שהיתה גם לאהרן איזו שייכות עם מדרגה זו, שמשה לא היה כולל את אהרן עמו בלשון זו, מסתבר

  ].ומשמע שאהרן היה במדרגה קרובה למשה יותר מכולם. היתה יותר משל כל הנביאים
דזה ',  דודאי אין כוונת הפסוק ששמרו מצוות ה.)שם" ( ְוחֹק ָנַתן ָלמֹו,ָׁשְמרּו ֵעדָֹתיו: "שזהו שנאמר על משה ואהרן, שפירש) ז, תהלים צט(ע "אב' עי. 8

  ).ש"ע(שדוקא על ידם ניתנה התורה , "חֹק ָנַתן ָלמֹו"ולכן ".  ולא יוסיפו ולא יגרעו,לאמרם כן לישראל"מרו עדותיו אלא הכונה היא שש. הוא דבר פשוט

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד


