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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111ט"תשעתזריע  תפרשל

  ענוה ואיסור חמץ בפסח
  

  !לא, תונחיתי! כן, ענוה
לא  -  אדם .כתיב ביה ונרפא -בשר " ,הגמרא אומרת

נגעים שכתוב בהם ,  כלומר.)א, סוטה ה( "כתיב ביה ונרפא
ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ", כגון". אונרפ"לא כתוב בהם , "אדם"

 ְוָהָיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ,ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת
 " ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמָּבָניו ַהּכֲֹהִנים,ָצָרַעת

ֶנַגע  "בפסוקכך גם ". ונרפא"לא כתוב כאן  .)ב, ויקרא יג( 'וכו
לא כתוב  )ט, שם("  ִּכי ִתְהֶיה ְּבָאָדם ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהןָצַרַעת

בהם כתוב שה וין ומכחבנגעי ש, לעומת זאת ".ונרפא"
 ,ּוָבָׂשר ִּכי ִיְהֶיה בֹו ְבעֹרֹו ְׁשִחין" ".ונרפא"בהם כתוב , "בשר"

, בזה נרמזש, וכוונת הגמרא לומר .)יח, ויקרא יג(" ְוִנְרָּפא
קרוב להתרפאות מיסורין , בשרשמי שהוא רך ועניו כ"

 אין רפואה , אבל מי שהוא קשה כאדמה.הבאין עליו
  .לא להתגאות. כ להיות עניו" כדאי א.)י שם"רש( 2"למכותיו

 ,אדםה הענו מכל , משה רבינו.מעלה גדולההענוה היא 
 .אותה לישראלהוא זה שזוכה לקבל את התורה ולמסור 

לגמרי  לא ".םאד"קצת להיות גם אבל יחד עם זה צריך 
 אמרו בגמרא וכך[ . אסור להתבטל יותר מדי."בשר"להיות 

  צריך שיהא בו אחד משמונה בשמיניתלמיד חכםת: שם
 שלא יהו קלי , צריך שיהיה בו מעט גאוה,כלומר ".)שם(

 ויהא דבריו מתקבלין עליהן בעל ,הראש מסתוללין בו
  ].)י שם"רש(" כרחם
ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר ַים   ֶאת ָהָעםַוַּיֵּסב ֱאלִֹקים" , מובאמדרשב
אפילו עני שבישראל ,  מכאן אמרו רבותינו,)יח, שמות יג(סּוף 

,  לישראלה"שכך עשה הקב, עד שיסבבפסח לא יאכל 
? מה פירוש הדברים .)טז, ר כ"שמו("  ַוַּיֵּסב ֱאלִֹקים:שנאמר

ב את ישראל דרך המדבר צריכים אנו להסב סֵ הֵ ' וכי מפני שה
 כנראה שביאור -? רק מפני שהמילים דומות, דרבליל הס

אחרי יציאת ממצרים מגלים  כשישראל :כךהדברים הוא 
, שמות יד(" ַוִּייְראּו ְמאֹד: "כתוב,  אחריהםפיםשמצרים רוד

 המצרים ריה? ממה היה להם לפחד, שואל האבן עזרא .)יא
ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור " עם כח קטן של  ישראלרדפו אחרי

אמנם לא כתוב מה היה מנינם של . )ז, שם(" כֹל ֶרֶכב ִמְצָרִיםוְ 
 איש היו שש מאות" ֶרֶכב ָּבחּור"אבל אם , "ּכֹל ֶרֶכב ִמְצָרִים"

. לא מנה אלפים רבים" ּכֹל ֶרֶכב ִמְצָרִים"כנראה ש, בלבד
ת  איך ִיירא מחנה גדול של :יש לתמוה"ממילא  ו א מ ש  ש

יש א ף  ל א ילחמו על נפשם  ולמה ל? מהרודפים אחריהםא
כי המצרים היו  ",עונהו. כך שואל האבן עזרא? 3"ועל בניהם

וזה ַהּדֹור היוצא ממצרים למד מנעוריו , אדונים לישראל
ואיך יוכל עתה להלחם עם , ים ונפשו שפלהלסבול עול מצרַ 

 ! העבד לא מסוגל להתנגד לאדון)יג, ע שם"אב( ...?"אדוניו
 מפני שאין לו את עזות אלא, לא מפני שאין לו כח צבאי

  .לעמוד ולהלחם נגדוהנפש 
 , אומרהמדרש. אפשר לבאר את דברי המדרשזה על פי 

אפילו עני ,  מכאן אמרו רבותינו,ַוַּיֵּסב ֱאלִֹקים ֶאת ָהָעם"
, ה"שכך עשה להם הקב, שבישראל לא יאכל עד שיסב

". סּוףַוַּיֵּסב ֱאלִֹהים ֶאת ָהָעם ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר ַים  :שנאמר
ב את ישראל סֵ הֵ ' וכי מפני שה? מה פירוש הדברים, ושאלנו

רק מפני , דרך המדבר צריכים אנו להסב בליל הסדר
:  לפי דברי האבן עזרא אפשר לבאר כך-? שהמילים דומות

את העם דרך המדבר ולא ָנָחם דרך ארץ ' ב הסֵ למה הֵ 
היו מפני שהיתה להם נפש עבדותית ולא ? פלשתים

עלינו ציוו , כדי לִהפטר מתכונה זו, ממילא. לחםלהמסוגלים 
לא מספיק לומר .  להסב בליל הסדר כדרך בני מלכיםחכמים

כדי צריך גם לעשות מעשים בפועל , בפה שאנו בני חורין
להוציא מתוכנו את . לרכוש את תכונות הנפש של בני מלכים

  .6, 4,5בני חוריןולטעת בנו הרגשת , הרגשת העבדות
הענוה צריכה  אבל ,הענוהבמידת  ו"חפגום אין הכוונה ל

לדעת שכל מעלותי ודרגותי הן , רצויהנכונה ולהיות ענוה 
שהיא אי הכרה בערך ,  לא ענוה בלתי רצויה;7מתנת שמים

לדעת  ."כלום"לא לחשוב שאני , לדעת מי אניצריך . עצמי
במהרה בימינו , במעלות רוחניותזכינו ש, שאנו העם הנבחר

 הרוחניות הטובותהמעלות וכל , ת המקדשנקבל גם את בי
,  רצונו של מקוםנעשהו'  לדבר הנכנעבתנאי ש, יחזרו אלינו

להתבטל בפני המצרים לא  .ובות מובטחות לנוטאז כל ה
  .עם אחרכל ולא בפני 

כיר בערך ה ,ו מכל האדםיהענ, רבינומשה גם 
  עצמו

 - כך שענוה אינה סותרת להכרה בערך עצמוהוכחה ל
ְוָהִאיׁש מֶׁשה " לכתוב בתורה משהאומר ל' ה. נוממשה רבי

, )ג, במדבר יב(" ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
ֲאֶׁשר , ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶׁשה"אומר לו לכתוב 

ןמשה , )י, דברים לד(" ָּפִנים ֶאל ָּפִנים' ְיָדעֹו ה י מ א  בכל מה מ
 שהרי אין מי שמאמין בתורה יותר ממשה -תורה שכתוב ב

אי אפשר היה , אחרת[. וי ובכל זאת הוא נשאר ענ-רבינו 
ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל "לכתוב בתורה 

  .]"ְּפֵני ָהֲאָדָמה
לכתוב על עצמו שבחים כאלה ולהשאר יכול משה איך 

ואת יחס את מדרגתו שמשה לא מי,  התשובה היא-? ויענ
רצה להוציא את ' ה .ה"אלא לקב, לעצמומעשיו הגדולים 

. ואני אינני אלא השליח,  תורהישראל ממצרים ולתת להם
, היה יכול לשלוח מטאטא אל פרעה, ה היה רוצה"אם הקב

ה לא בחר "אבל הקב. 8והמטאטא היה ַמכה את פרעה
י בגלל לא נבחרת, כ"ואעפ. אלא בי, שליחהְּבמטאטא להיות 

 ממילא. אלא הכל מתנת שמים, שהשגתי מעצמיאיזו מעלה 
  .ויואפשר בקלות להשאר ענ,  אין מקום לגאוה והתנשאות-

עצמו ז למשה להביט על מַ ה בעצמו רָ "הקב, ובאמת
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בפעם הראשונה אל משה נגלה ה "הקבכש.  כזובצורה
: 'שואל משה את ה, לח אותו לדבר עם פרעהווש) בסנה(
: ה"עונה לו הקב )יא, שמות ג(? "ִּכי ֵאֵלְך ֶאל ַּפְרעֹהִמי ָאנִֹכי "
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

... ?לך מי אתהכ מאי נפקא מינה "וא, ולא אתה, הפעולות
. 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 " ,הגמרא אומרת

 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 "הקבו ואיל ,)יג, שמות לב('  וכו"ֲעָבֶדיךָ 
 לּוֵלי מֶֹׁשה ְבִחירֹו ,ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם" - נויבמשה רבהתפלה 

 .)כג, תהלים קו(" ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית
  .ה תלה בזכותו"הקב, היות ולא תלה בזכות עצמו

צדיק הוא היה  שגם , חזקיהו מלך יהודה,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
שולח את ישעיהו , ה מקבל את התפלה"הקב .)ג, ב כ"מל(

ְוהַֹסְפִּתי ַעל ָיֶמיָך ... ִהְנִני רֶֹפא ָלךְ : "זקיהוהנביא לומר לח
 ּוִמַּכף ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַאִּציְלָך ְוֵאת ָהִעיר ,ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה

ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד "אלא , אך כל זאת לא בזכותך, "ַהּזֹאת
שכתב חזקיהו ' בדברי ההודאה לה, לכן .)ו-ה, שם(" ַעְבִּדי

ַמר ִלי  -ִהֵּנה ְלָׁשלֹום ": אומר חזקיהו,  ממחלתולאחר שנרפא
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

, ת עצמו לא תולים לו בזכו, אפילו אם מגיע לו,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
 , ואילו משה שבודאי היו לו זכויות.תלו לו בזכות אחרים

 , אותנוד ללמ.מותלו לו בזכות עצ -כשתלה בזכות אחרים 
 לא . לתלות בזכות אחרים,ונלא לתלות בזכות עצמש

  .ונלהחשיב את עצמ

  חמץ רומז לגאוה
, גאוהלמידת ה כי חמץ רומז ,אחת הסיבות לאיסור חמץ

ָּכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש לֹא "הלאו בטעם " חינוך"כפי שמסביר ה
י שהשאור לפ "- )יא, ויקרא ב( "'ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה

,  לכן נתרחקו;וכן הדבש מעלה רתיחתו הרבה, מגביה עצמו
 .)ז"מצוה קיספר החינוך (" כל גבה לב' הלרמוז כי תועבת 

אבל השאור שניתן בה גורם לה , העיסה תופסת מקום מועט
, דבר זה רומז למידת הגאוה. 9להתנפח ולהגדיל את ממדיה

" ָּכל ְּגַבּה ֵלב'  הּתֹוֲעַבת"כי , בזבח כזה' ולכן אין ֵחֶפץ לה
 את מידת שיבטלצריך , אדם שמקריב קרבן .)ה, משלי טז(

לכן ! ה"קבלעומת השירגיש שהוא כאין וכאפס ! הגאוה
שהרי הוא , הרחיקה התורה את החמץ מעבודת המקדש

  .) שםספר החינוך(מורה על עניין שכל כולו הפך ענין הקרבן 
 ִלי ְיאִֹרי ַוֲאִני ֲאֶׁשר ָאַמר" .ה היא הגבהותעהמדה של פר

ִמי ",  המדה של משה רבינו זו הענוה.)ג, יחזקאל כט( "ֲעִׂשיִתִני
ְוָהִאיׁש מֶׁשה ָעָנו ְמאֹד  ",)יא, שמות ג( "ָאנִֹכי ִּכי ֵאֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה

 גם לשאר .)ג,  יבבמדבר(" ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
 "ָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפרוְ "ומר  אברהם אבינו א.הוצדיקים יש ענ

" ְוָאנִֹכי תֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש"דוד המלך אומר , )כז, בראשית יח(
היא  הרשעים ת ומד, ענוה היא הצדיקיםתמד. )ז, תהלים כב(

להתרחק ,  בפסחחמץאיסור  על זה רומז .גאוהוגבהות 
זה אולי הענין . 10"ָּכל ְּגַבּה ֵלב' ּתֹוֲעַבת ה"כי , מהגאוה

משאר איסורי אכילה על חמץ יותר הקפידה התורה ללו שבג
  .שבתורה

שלכן חמץ בפסח אסור , אפשר לומר על דרך הדרוש
אבל איסור ,  איסורים אחרים הרי בטלים בשישים.במשהו

ם "הרמב .במשהואסורה גם מפני שגאוה , במשהוהוא חמץ 
  שבכל המדות צריכים לאחוז במדה האמצעית,אומרהרי 

 , לא ללכת לקיצוניות האחת.)ב"ב ה"ופ; ד"א ה"דעות פ' הלכ(
שם צריך ללכת עד  - אבל בגאוה .לא לקיצוניות השניהגם ו

ְוָהִאיׁש  ".עד הקצהבזה הלך כ "גשהרי משה רבינו , הקצה
 אחד ףא ."מֶׁשה ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

שה ענו יותר  התורה מעידה שמשהרי, לא יהיה כמשה רבינו
אבל לפחות להשתדל להיות קרוב למשה עד , אדםהמכל 

אסור  לכן חמץ .כמה שיותר להתרחק מגאוה .כמה שאפשר
  .במשהואפילו 

  "בין הזמנים"הלכות 
מספרים ששאלו את . אנו מתקרבים לימי בין הזמנים

. זמןאם צריך ללמוד בין הזמנים כמו באמצע ה, ש"החזון אי
 מספיק שתים עשרה . עד כדי כך צריךלא": א"אמר החזו

 אני אינני אומר שצריך ללמוד שתים ..."!שעות ביום בלבד
אבל , זה לא כפי ערך הדור, עשרה שעות ביום בין הזמנים

לא צריך אחרי בין . לקבוע עיתים לתורה ודאי שצריך
 שכל .הזמנים לגשת לזמן החדש כמי שלא למד גמרא מימיו

 להשתדל . לא דבר חדש.זמן יהיה המשך של הזמן הקודם
 , בפרט בימים הקדושים של חג הפסח,ללמוד בין הזמנים

גם יש , למוד תורהתמצות  הכללי של חיובשבהם מלבד ה
, "וחציו לכם' חציו לה"חיוב ללמוד תורה מצד הדין של 

לא רק באכילה , שחלק משמחת החג יהיה בתפילה ובתורה
כפי , דאלא גם בחול המוע, ט כך"ולא רק ביו. 11ושתיה

שדין זה קיים גם  ,)ט"הי-ז"ו הי"ט פ"יו' הלכ(ם "ברמבשנראה 
  .ולא רק ביום טוב, בחול המועד

לזכור את , התפילות במניןכל צריך לזכור להתפלל את 
ל ספירת העומר שאנו מתחילים מיום שני שאת , כל המצוות

 אבל בעיקר לדעת שאין ,ושאר מצוות שצריכים לקיים, פסח
 כי הרבנים , יש חופש מהישיבה.רהלמוד תוחופש מת

 וגם התלמידים צריכים להתאוורר ,צריכים להתאורר קצת
 אלא .למוד תורהמתבו ן זמן שבעצם פטורים יאבל א, צתק
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י שנחים קצת בין הזמנים יש יותר "שע, שביטולה זהו קיומה
 אבל לא שיש איזה פטור .ט"הבעלקיץ כח ללמוד בזמן 

  .יסן במשך כל חודש נלמוד תורהמת
בין הזמנים הוא גם זמן מתאים לקיום מצַות , כמו כן

אמנם גם בלימוד בישיבה בתוך הזמן . כיבוד אב ואם
וגדל כי מה שהבן צומח , מקיימים מצַות כיבוד אב ואם

הן , להיות תלמיד חכם זהו הכבוד הכי גדול עבור הוריו
עד , אבל בכל זאת, בעולם הזה והן לאחר מאה ועשרים שנה

, שר יש לכבד אב ואם גם במושגים של עולם הזהכמה שאפ
להראות . וההזדמנות הנאותה ביותר לזה היא בין הזמנים

אלא ,  שלא הפסידו בן כששלחו אותו לישיבהלהורים
 בן שמכבד אותם ומשתדל לעזור להם בכל יחּווִ רְ ִה , להפך

לדאוג שאבא ואמא יוכלו להתגאות בזה שיש להם . יכולתו
  .בן שלומד בישיבה

בין הזמנים הוא גם הזדמנות לקדש את השם בין בני 
ל הרי "חז. שיראו כיצד משפיעה התורה על לומדיה, אדם

שתלמיד חכם הקורא ושונה ומכבד את הוריו ואת , אמרו
, הרי זה קידש את השם, רבותיו ודיבורו בנחת עם הבריות

,  מטישעיהו(" ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר: "ה אומר עליו"והקב

וכדאי , אנשים לומדים ממנו שכדאי להיות תלמיד חכם. )ג
אבל אם קורא ושונה ומשמש . לשלוח את הבן לישיבה

תלמידי חכמים ואיננו מכבד את הוריו או את רבותיו ואין 
שהרי , ו"הרי זה חילל את השם ח, דיבורו בנחת עם הבריות

ו לא כדאי לשלוח את הבן לישיבה "לומדים ממנו כאילו ח

כ לקדש את השם בכל מקום "צריך להשתדל א. )א, יומא פו(
, להראות שבני ישיבה מכבדים את הוריהם. שנמצאים

ומתנהגים כראוי גם לשאר בני , עוזרים להם כמה שאפשר
שאנשים , זהו הרי קידוש השם האמיתי. המשפחה ולשכנים

וישלחו גם את , ירצו שגם הבנים שלהם יהיו תלמידי חכמים
שבגללו מישהו , ומי שזוכה לזה. לישיבותהבנים שלהם 

 הרי כל הזכויות של אותו בן ישיבה -ישלח את בנו לישיבה 
כ את "ואם אותו בן ישיבה ישלח אח. 12נזקפות גם לזכותו

ובניו  ל גם זכויות אלו יזקפו לזכותו של ,  לישיבהש
זו היא קרן קיימת לדורי . שהרי הכל בא מכחו, הראשון

  . שמים שבאו בזכותושל תורה ויראת, דורות
 גם במצוות שבין ,ונששם שמים יתקדש על ידנשתדל 

 נזכה 'זרת הבעו ,גם במצוות שבין אדם לחברוואדם למקום 
 נחזור ,נזכה עוד יותרואם  ,לחזור לזמן הבא בכוחות רעננים

שמות (" ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה" כן לעבוד לפניעוד 

עולת , קרבנות הרגלבן העומר וכל קרבן פסח וקר, )ה, יג
 יננוכל מה שכרגע א, ראיה ושלמי חגיגה ושלמי שמחה

ונזכה ,  תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם,יכולים להקריב
  . אמן,במהרה בימינו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

                                                           
מאמרו של הרב בענין זה פורסם בכתב העת [. בכל פרשה בתורה יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופה, א"לדעת הרב שליט. 1

ות ובו מחקרים וסקיר, )בני ברק" (מכון מורשת אשכנז"י "כתב עת זה יוצא לאור פעם בשנה ע. ח"קי' עמ) ט"תשס(' כרך ג, "ירושתנו"
  ]. אורחותיהם ומנהגיהם,תורתם של חכמי אשכנזב

  ).נח, שם יג" (ְוֻכַּבס ֵׁשִנית ְוָטֵהר "-) ד, ויקרא יב" (ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה: "א"הקשר בין תחילת פרשת תזריע לסופה לדעת הרב שליט
  ).ו, י יג"רש" (הואיל ונזקק להסגר נקרא טמא). "נ, שם יג" (ְבַעת ָיִמיםְוִהְסִּגיר ֶאת ַהֶּנַגע ִׁש  "- ) ב, שם יב" (ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ָיִמים: "קשר נוסף
  ).נד- נ, שם יג" (ְוִהְסִּגירֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ֵׁשִנית... ְוִהְסִּגיר ֶאת ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת ָיִמים "-) ה, שם יב" (ְוָטְמָאה ְׁשֻבַעִים: "קשר נוסף

  :בין תחילת הפרשה לסופה גם בפרשות הבאותנביא כאן את הקשר , בגלל חופשת בין הזמנים
  ).כט, שם טו" (ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִּתַּקח ָלּה ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה "- ) ד, ויקרא יד" (ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ַחּיֹות ְטהֹרֹות: "פרשת מצורעפרשת מצורעפרשת מצורעפרשת מצורע

  ).ל, שם טו" (ִמּזֹוב ֻטְמָאָתּה' הְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ִלְפֵני  "- ) יט- יח, שם יד" (ְוִכֶּפר ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמֻּטְמָאתֹו... 'הי ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפנֵ : "קשר נוסף

יש לנהוג במקום קדוש ). [כח, יחשם " (ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם אָֹתּה "- ) א, טזשם " (ַוָּיֻמתּו' הְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני : "מותמותמותמות אחרי  אחרי  אחרי  אחרי פרשתפרשתפרשתפרשת
  ]. יתירהזהירותב

  :פים נוסיםקשר
 אל תאכל ,רופאאמר לו ה משל לחולה ש,היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו", )א, ויקרא טז" (ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן' הַוְיַדֵּבר "

שם " ( ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם...ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם "-) י"רש( "וןזה זרזו יותר מן הראש,  שלא תמות כדרך שמת פלוני'צונן וכו
לזרז ' כמו כן במה שלפנינו נתכוין ה',  משל לחולה שנכנס אצלו הרופא וכו, על דרך מה שדרש רבי אלעזר בן עזריה,לזרז ביותר", )כח, יח

  ).ח הקדוש שם"אוה" (ישראל ביותר
  ).כט, שם יח" (ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמֶּקֶרב ַעָּמם "-) א, ויקרא טז" (ַוָּיֻמתּו' הָקְרָבָתם ִלְפֵני ְּב "

  ).כו, שם כ" (ִוְהִייֶתם ִלי ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני "- ) ב, ויקרא יט" (ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו: "פרשת קדושיםפרשת קדושיםפרשת קדושיםפרשת קדושים
  ).כב, שם כ" (ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל ֻחּקַֹתי "- ) יט, שם יט" (ֻחּקַֹתי ִּתְׁשמֹרּוֶאת : "קשר נוסף

  ).יח, שם כד" (ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש "- ) א, ויקרא כא" (ְלֶנֶפׁש לֹא ִיַּטָּמא: "פרשת אמורפרשת אמורפרשת אמורפרשת אמור
  :קשרים נוספים

  ).יא, שם כד" (ם ַוְיַקֵּלל ֶאת ַהֵּׁש ...ַוִּיּקֹב "- ) ו, שם כא" (ְולֹא ְיַחְּללּו ֵׁשם ֱאלֵֹהיֶהם"

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .בלבדוכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך 
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  ).י"רש(זונה היתה ). יא, שם כד" (ְוֵׁשם ִאּמֹו ְׁשלִֹמית ַּבת ִּדְבִרי "-) ט, שם כא" (ּוַבת ִאיׁש ּכֵֹהן ִּכי ֵתֵחל ִלְזנֹות"
  ).כג, שם כד" (מּו אֹתֹו ָאֶבן ַוִּיְרּגְ ...ַוּיֹוִציאּו ֶאת ַהְמַקֵּלל "- ) ט, שם כא" (ֶאת ָאִביָה ִהיא ְמַחֶּלֶלת ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף"
שם " ( ֶאת ַהֵּׁשם ַוְיַקֵּלל... ַוִּיּקֹב...ַוֵּיֵצא ֶּבן ִאָּׁשה ִיְׂשְרֵאִלית ְוהּוא ֶּבן ִאיׁש ִמְצִרי "- ) טו-יד, שם כא" ( ְולֹא ְיַחֵּלל ַזְרעֹו,ְּבתּוָלה ֵמַעָּמיו ִיַּקח ִאָּׁשה"
  ]. סופו לעבירה-בירה הנולד מע;  קדוש-הנולד בקדושה ). [יא-י, כד

  ).יט, שם כד" (ְוִאיׁש ִּכי ִיֵּתן מּום ַּבֲעִמיתֹו "-) יח, שם כא" (ל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרבּכָ "
  ).כ, שם כד" (ַעִין ַּתַחת ַעִין "- ) כ- יח, שם כא" ( אֹו ְּתַבֻּלל ְּבֵעינֹו...ִאיׁש ִעֵּור"
  ).כ, שם כד" (ֶׁשֶבר ַּתַחת ֶׁשֶבר "- ) יט, שם כא" (ֶׁשֶבר ָרֶגל אֹו ֶׁשֶבר ָיד"
  . ואינה מסרחת לעולם,ואדמה קיימת לעולם ועד. וסופו להסריח,  אין לו קיוםשבשר,  החילוק בין בשר לאדמהובבן יהוידע פירש. 2
  ).י שם"רש(ואין חמושים אלא מזויינים , )יח,  יגשמות" (ֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםוַ : "שנאמר, והרי היו מחומשים בכלי זין. 3
 רבוצין ,שהרביצם כדרכי המלכים - מהו ויסב , ים ֶאת ָהָעם ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּברקִ ַוַּיֵּסב ֱאלֹ", פ המבואר במדרש במקום אחר"המפרשים הסבירו עו. 4

ַוַּיֵּסב  "-אך לאחר שיצאו , כדרך העבדים, דה ובהליכהשבמצרים היו מוכרחים לאכול בעמי). תנחומא במדבר ב; ב, ר א"במד" (על מטותיהם
 מכאן אמרו - ַוַּיֵּסב ֱאלִֹקים ֶאת ָהָעם ", ולפי זה מבוארים דברי המדרש בפשטות. דרך חירות, שהושיבם לאכול בהסיבה, "ים ֶאת ָהָעםִק ֱאלֹ

  ."ֵּסב ֱאלִֹקים ַוּיַ :שנאמר, ה"שכך עשה להם הקב, אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב, רבותינו
שלא לשבור עצם מכל עצמות : שכתב, )ז"מצוה ט(כמבואר בחינוך , היא מטעם זה) מו, שמות יב" (ועצם לא תשברו בו"גם מצות . 5

לא יאות לעשות ככה כי אם לעניי העם ,  שאין כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשברם ככלבים... משרשי המצוה...הפסח
ראוי לנו לעשות מעשים , ובכל שנה ושנה באותו הזמן,  ממלכת כהנים ועם קדוש, בתחלת בואנו להיות סגולת כל העמים,על כןו. הרעבים

  .ל" עכ.ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושין נקבע בנפשותינו הדבר לעולם. המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו לה באותה שעה
מוציא "בשלמא : יש שהקשו". מוציא אסירים ופודה ענוים ועוזר דלים: "אנו אומרים) יתש של שחר"של ק" (אמת ויציב"בברכת . 6

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

צריך אכן , ענוה כזו. הרגשה נחיתית. ענוה של שפלות הנפש ואי הערכה עצמית. כאן בשיחההזכיר א "זו שהרב שליטכשהמדובר הוא בענוה 
 ביאור זה ,כמובן [.יו אמיתי בעל ענוה חיובית ולא שלילית ויהיה ענאלא ישתחרר ממנה, בתוכה" כלוא"שלא ישאר , לפדות את העניו ממנה

  ]. ואין צריך לכתבופשוטהוא בזה והביאור האמיתי , הוא על דרך החידוד
שהרי  .'מתנה מאת הות בא לו ברוחנישהעניו חושב שכל מה שזכה להשיג ב, דודאי אין הכוונה כפשוטה, חכם אחד דקדק ואמר. 7

גם '  להתגבר על נסיונות החיים ולעבוד את ה, ללמוד בהתמדה,בדים על עצמם בכל כוחם לתקן את מידותיהםהמציאות היא שאנשים רבים עו
אך ורק מאת להם בא מה שהשיגו ולחשוב שכל כל מאמציהם  האם עליהם להתעלם מ?אלוה מה נאמר לאנשים . ועלתה בידם,במצבים קשים

 והמאמץ שהאדם ,אמנם הסייעתא דשמיא היא עצומה). ב, ברכות לג (ראת שמים הכל בידי שמים חוץ מי, הלא הגמרא צווחת ואומרת?'ה
 אבל אף על פי כן ההשקעה מצד האדם אינה קלה ,משקיע לעומת התוצאות שאליהן הוא מגיע הוא כחודו של מחט לעומת פתחו של אולם

  . ממנה ולא יתכן להתעלם,כלל וכלל
 . בתוך תקופה קצרה יהפך להיות נחיתי בעל ערך עצמי ירוד, אלא רק את כשלונותיו,יו מייחס לעצמו את הצלחותלאאדם שהרי : ועוד קשה

 . כי הרי הוא חוטא ולא מישהו אחר, ואילו הכשלונות הם בוודאי רק שלו',של הרק  כי ההצלחות אינן שלו אלא ,הרי הוא אינו מצליח לעולם
 , אדם נחיתי הוא אדם שבורהרי? שנהיה נחיתיים  רוצהה"קבתכן לומר שה האם י. היא תחושת נחיתות,השקפת חיים כזומה המיידית תוצאה

  ? שכך נהיה ונחיה' זהו רצון הו" איך יתכן לומר שח.תלוי בדעת אחרים וחסר כלים להצליח בכל תחום שהוא
אלא שלזה צריכה , ניותעלות ולהשיג השגים ברוחעשינו כדי לת המאמצים ששענוה איננה חוסר הערכ, ההגדרה המדוייקת היאודאי , ולכן

  .ובלי זה לא היינו יכולים להגיע לשום דבר',  הכל קיבלנו מאיתו ית- הכוחותוהכשרונות . 'להצטרף ההכרה שכל מה שעשינו הוא מכח ה
 אם אין אתה , משה:ה" הקבאמר לו: "אמרו במדרש) יז, שמות ד" (ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת"על הפסוק . 8

הביאו ;  שמות רמז קעאש"ילק" ( ונסים הרבה אני נותן על ידך, אלא אני רוצה לזכותך. מקל זה עושה שליחותי,רוצה לעשות את שליחותי
  .משה רבינובלי ,  להכות את מצריםשהיה אפשר לשלוח רק את המטה, א"ומבואר כדברי הרב שליט). ב בשינוי קצת, בעל הטורים שמות ד

קולעד שהגיע "שהה שהבצק , לכן מסימני החימוץ הוא. 9 , )ג"ה הי"חמץ ומצה פ' ם הלכ"רמב" ( בזמן שאדם מכה בידו עליולהשמיע 
  .ואינו שפל וסבלן לשתוק, הוא משמיע קול וצווח ככרוכיאמיד , בו" נוגעין"שאם , שכך דרכו של בעל גאוה

 עומד על גג בית ,בשעה שמלך המשיח בא: "ל"ואמרו חז, אולי מפני שהוא זמן של גאולה, תרוהטעם שבפסח הקפידה התורה על זה יו. 10
 .לגאולהסיבה ומשמע שהענוה היא ). ט"ישעיהו רמז תצש "ילק" ( הגיע זמן גאולתכם,ענוים :המקדש ומשמיע להם לישראל ואומר

כאילו הוא עצמו הביא את הגאולה במעשיו , בכוחו ובעוצם ידויש לחוש שיתלה אותה , מפני שאם הגאולה תבוא למי שאינו עניו, והטעם[
  ].'ושאין לשום בריה כח מלבדו ית, ויכירו כולם כח מלכותו', ה היא לתקן עולם במלכות התמטרש, וזה סותר לכל ענין הגאולה, ובהשתדלותו

ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי ' המֹוֲעֵדי ): "ב, ויקרא כג" ( ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי,ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש' המֹוֲעֵדי "כתב הספורנו על הפסוק . 11
 ...וחציו לכם' חציו לה -  יום טוב :ל" כאמרם ז,דש יהיה העסק בקצתו בעסקי קֹ, שעם שמחת היום שישמח ישראל בעושיו,הכונה בהם. ..קֶֹדׁש

 אמנם .הם אותם המועדים שארצה בם.  ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי...וש אסיפות עם לעסקי קדשפיר -  אותם מועדים שתקראו אותם מקראי קדש :אמרו
 אבל יהיו מֹוֲעֵדיֶכם ָׂשְנָאה ,לא יהיו מֹוֲעָדי - ועסק בחיי שעה ותענוגות בני האדם בלבד , אבל יהיו מקראי חול,דשכשלא תקראו אותם מקראי קֹ

  ".)יד,  אישעיהו(ַנְפִׁשי 
תכפל זכותו כפי זכויות כל מי שיתקן , ומי שמתקן נפשו ונפשות הרבה. תהיה זכותו מעטה, קן אלא נפשו בלבדמי שאין מת"כי . 12

  ).ו"פ' חובות הלבבות שער אהבת ה" (לאלקים


