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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111פ"תשבשלח  תפרשל

  תכבד העבודה ואל ישעו בדברי שקר
  

  מרחיק את האדם מן החטא עמל התורה
 ְלכֹל ֵחיל ,ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ַהָּפָרִׁשים"

 .)כח, שמות יד( "לֹא ִנְׁשַאר ָּבֶהם ַעד ֶאָחד ,ַּפְרעֹה ַהָּבִאים ַּבָּים
דלֹא ִנְׁשַאר "למה נאמר   יה אפשר לומרה? " ֶאָחדַע

ַוָּיַסר : "כמו שנאמר בערוב, "לֹא ִנְׁשַאר ֶאָחד: "בקצרה
  .)כז, שמות ח("  לֹא ִנְׁשַאר ֶאָחד,ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו

, ַעד" באופן של שהפסוק מדבר כאן, מדרשדעה ביש 
אבל ;  לא נשאר-  "ַעד ֶאָחד: "כלומר". ולא ַעד בכלל

 3פרעה -? נשארשזה האחד ה הואי מ. 2 נשאר- "ֶאָחד"
על הפסוק ' הובא בדעת זקנים מבעלי התוס; מכילתא דרבי ישמעאל(

  .)ל"הנ
 ,אחר כך מלך בנינוהשפרעה היה , עוד אמרו במדרש

 פרקי דרבי אליעזר( 4בהבתשואת אנשי נינוה החזיר הוא זה שו

:  לכן הוא נזעק כל כך כשיונה הנביא מכריז שם.)ג"פרק מ
ַוַּיְזֵעק ַוּיֹאֶמר . ")ד, יונה ג(" עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום ְוִניְנֵוה ֶנְהָּפֶכת"

 ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ַהָּבָקר ְוַהּצֹאן ,ְּבִניְנֵוה ִמַּטַעם ַהֶּמֶלְך ּוְגדָֹליו
ְוִיְתַּכּסּו ַׂשִּקים ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ְוִיְקְראּו ... ָמהַאל ִיְטֲעמּו ְמאּו

 ְוָיֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס ,ֶאל ֱאלִֹהים ְּבָחְזָקה
 ְוָׁשב ֵמֲחרֹון ,ִמי יֹוֵדַע ָיׁשּוב ְוִנַחם ָהֱאלִֹהים. ֲאֶׁשר ְּבַכֵּפיֶהם

ר את מכות מצרים ואת הוא זוכ. )ט- ז, שם(" ַאּפֹו ְולֹא נֹאֵבד
כבר לא אומר ', הוא מכיר בכח ה. בים סוףהמצרים טביעת 

 .)ב, שמות ה(כמו שאמר במצרים " ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו' הִמי "
ומציל את , הפעם הוא לוקח את התראת הנביא ברצינות

  .נינוה מאבדון
לי מותר או, שחזר בתשובה, אם זה היה סופו של פרעה

אמר את זה בזמן  אמנם .שאמראחד נכון  ללמוד ממנו דבר
 אבל אנחנו ,הלרעבדבריו ן יהתכווגם , שעוד היה רשע

ִּתְכַּבד ָהֲעבָֹדה ַעל ָהֲאָנִׁשים  ",אמרפרעה  .נלמד מזה לטובה
, כאמור .)ט, שמות ה( " ְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר,ְוַיֲעׂשּו ָבּה

 הגשמית על להכביד את עול העבודה, כוונתו היתה לרעה
יהגו וידברו תמיד בדברי רוח לאמר נלכה "ישראל כדי שלא 

 גם לצד היסוד הזה נכוןאבל . )י שם"רש("  לאלקינונזבחה
', אם אדם מכביד על עצמו את עול עבודת ה. הקדושה

לא נותר לו זמן , שקוע חזק בלימוד תורה ובקיום מצוות
 נותר ולא רק שלא. בדברים בטלים ובדברים אסוריםלעסוק 
אין לו זמן לחשוב על . גם מקום במוח לא נותר לו, לו זמן

  .דברים אחרים
כדי , כ להכביד על עצמנו את עול העבודה"כדאי א

. לעסוק בדברים בטלים ובדברים אסוריםיהיה לנו זמן שלא 
 יעסקו  לא, כשלא יהיה הרבה זמן פנוי.להיות שקוע בלימוד

וממילא , "ד ָהֲעבָֹדהִּתְכּבַ " .בתמונות ודיבורים שטותיים
   ."ַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר"

, הזוהעבירה מאד נעימה  .ביטול זמן זו עבירה נוראה
לפעמים נגררים ומתוכה . נכשלים בההרבה כל כך לכן 

ה שלא איפראות ולהסתכל ל, רים עוד יותרומלדברים ח
  . נורא הדבר הזה.צריך

  מוחל על בזיונו לכבודן של ישראל' ה
ַוָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ", ב על עמוד הענןכתו

 ְולֹא ָקַרב , ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה, ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֶׁשךְ ,ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל
נכנס לחצוץ  עמוד הענן .)כ, שמות יד( "ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה
וחשך היה ענן כדי שי, ראלמחנה ישלבין מחנה מצרים 

  .לישראליהיה רק  מעמוד האשאור ה ו,ריםלמצ
 החיצים ואבניכל  ש,ל אמרו" חז. זהאבל לא רק

עמוד הענן  ,ישראלזורקים על המצרים  שהיו בליסטראות
ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו  ",על זה נאמר. )יט, י שם"רש( םתהיה קולט או

" הּו ַעל ֶאְבָרתֹו ִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו ִיָּׂשאֵ ,ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף
מסביר ? "ִיָּׂשֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו"מה פירוש . )יא, דברים לב(

 ,ממקום למקוםאת גוזליו  שאתבא להוא כש, שהנשר, י"רש
לפי ששאר עופות יראים , אינו נוטלן ברגליו כשאר עופות

ן ילפיכך נושא, שהוא מגביה לעוף ופורח עליהם, מן הנשר
אבל הנשר אינו ירא אלא , נשר מפני ההןברגליאת גוזליהם 

 מוטב שיכנס : הנשר אומר. לפיכך נושאן על כנפיו,מן החץ
ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם " נאמר בוה " אף הקב. ולא יכנס בבני,החץ בי

כשנסעו מצרים אחריהם ש, )ד, שמות יט(" ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים
,  היו זורקים בהם חצים ואבני בליסטראות,והשיגום על הים

ַוָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ' וגוִּיַּסע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים וַ "מיד 
ו בישראל "ולא ח, שיכנסו החצים בענן, 'וגו "ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל

  .)י דברים שם"רש(
אם יפגעו ,  הנשר יפגע מהחצים. יש הבדל גדול,כמובן

החצים מ לא יקרה לו שום דבר , עמוד הענןמה שאין כן. בו
 המצרים זורקים .זיון גדולבוא זיון האבל הב .סטראותוהבלי

זיון ן לסבול את הבכה מו"והקב, ה כביכול"חיצים על הקב
 זה החסד .להציל את בניו מהאבנים של המצריםכדי , הזה

מנוע את היריות ה היה יכול ל"הקב .ה עושה פה"שהקב
 , ישראלן שלצה להראות את חיבתאבל ר, בדרך אחרת

  . את החצים אליוהוא מוכן לקבלש

ה להביא את הבריאה אל "איך עוזרים לקב
  ?תכליתה

, ה אמנם רוצה להעניש כאן את מצרים"הקב, מצד שני
מלאכי .  על כךה לא שמח" אבל הקב,ביםמצרים טובעים ה

אבל , השרת רוצים לומר שירה על טביעת המצרים בים
ידי טובעים בים ואתם אומרים מעשי  ":ה אומר להם"הקב

. ה לא שמח במפלתם של רשעים"הקב )ב, מגילה י( !?"שירה
 כל . גם לצדיקים וגם לרשעים,)ט, תהלים קמה( "ַלּכֹל' הטֹוב "

 על להתענגכדי שיוכל אחרי מאה ועשרים שנה אדם נברא 
 .ב" הוא לא יבוא לעוה, אם יקלקל את מעשיו.ב"עוהב 'ה
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שאדם היא לית הבריאה  תכ.תכלית הבריאהזו אבל לא 
אם האדם במעשיו מונע . 'על השם ענג תוי ב"והיבוא לע

  .ה לא שמח בזה"הקב, להגיע לזהאת האפשרות 
 זה . לתיקון נפשוצריך את הניתוח הזהשנענש החוטא 

אינו  רופא ה.מנתחרופא הלגם  כואב  אבל, לחוטאכואב
את  חולהלהוא כורת  אם .מרחם על החולההוא  ,אכזרי

החולה לא יעשה כן הוא סובר שאם לא מפני ש זה ,רגלה
בכל זאת ו, הוא רחמן, אכזריכ המנתח אינו "א .יתקיים

  .כואב לו הניתוח שהוא עושה
אנו  ,ב"לתת לנו עוה, ה רוצה לתת לנו כל טוב"הקב

 -? איך נעזור לו . בדבר הזהה"צריכים כביכול לעזור לקב
יםלהיות שתדל נעל ידי ש י ו א לעשות  .לם הבאלקבל עו ר

 ונירש טובה ,נזכה ונראה ונחיהש"כל מה שצריך כדי 
שלא נבטל את  ."ב"וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העוה

 כדאי .לם הזהטויות של עוב בש" חבל להמיר עוה.הזמן
 . לנצל כל דקה לחיי עולם,ב"מה שיותר עוהכלשאוף ל

נזכה כך ו, במעשיו'  שישמח ה,ה"נו לשמח את הקבמטרת
  .אמן,  בימינוה במהר"ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל"איך לראות 

  
  

  :א"שלש נקודות שלמדנו משיחת הרב שליט
  . מגן והצלה מעבירות חמורות- עמל התורה )'א
אלא , ה אינו שמח כשמעניש את הרשעים" הקב)'ב

  .מצטער על כך
ה "כביכול לקב" עוזרים"י קיום התורה אנו " ע)'ג

  .להביא את הבריאה אל תכליתה
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                           
בענין זה בכתב העת פרסם מאמר הרב [. יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופהבתורה בכל פרשה , א"עת הרב שליטלד. 1

  ].ח"קי' עמ) ט"תשס(' כרך ג, "ירושתנו"
  ).ט, יז םש" (ֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק "⇔) יז, שמות יג" (ִּבְראָֹתם ִמְלָחָמה: "פרשת בשלחא ב"הקשר שציין אליו הרב שליט

  ].ִמְלָחָמה: מילה זהה [).טז, שם יז" ( ַּבֲעָמֵלק'הִמְלָחָמה לַ  "⇔) יז, שם יג" (ִּבְראָֹתם ִמְלָחָמה: "שר נוסףק
... שלא תתמה במלחמת עמלק, מקרא זה לא נכתב כי אם לשבר את האוזן) "יח, שם יג" (ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: "קשר נוסף

  ).יג, שם יז" (ַוַּיֲחלׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרב "⇔) י"רש" (יו להם כלי זין שהכום ישראל בחרבמהיכן ה
  ).י"רש" (ה הורמה לישבע"ידו של הקב", )טז, שם יז" (ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה "⇔) יט, שם יג" (ִּכי ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביעַ : "קשר נוסף
  .לשונות כפולים: הקשר). טז- יד, שם יז" (ִמּדֹר ּדֹרִמּדֹר ּדֹרִמּדֹר ּדֹרִמּדֹר ּדֹר ...ָמחֹה ֶאְמֶחהָמחֹה ֶאְמֶחהָמחֹה ֶאְמֶחהָמחֹה ֶאְמֶחהִּכי  "⇔) יט, שם יג(' וכו" ָּפקֹד ִיְפקֹדָּפקֹד ִיְפקֹדָּפקֹד ִיְפקֹדָּפקֹד ִיְפקֹד... ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביעַ ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביעַ ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביעַ ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביעַ י ּכִ : "קשר נוסף
  ).א, שם יז" (ִדים ַוַּיֲחנּו ִּבְרִפי... ִמִּמְדַּבר ִסין...ַוִּיְסעּו "⇔) כ, שם יג" (ַוִּיְסעּו ִמֻּסּכֹת ַוַּיֲחנּו ְבֵאָתם: "קשר נוסף
" ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין' הֲהֵיׁש  "⇔) כא, שם יג" ( ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם, הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶרךְ 'הוַ : "קשר נוסף

  ).'פסוק חשם י "רש! (?"קרבנו אם איןב' ואתם אומרים היש ה, תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם) "ז, שם יז(
  ).י"רש" (צא מן הענן והלחם בו) "ט, שם יז" (ֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק "⇔) כב, שם יג" (לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן: "קשר נוסף
 )טז, שם יז" (ָיּהָיּהָיּהָיּהי ָיד ַעל ֵּכס ּכִ  "⇔) י"רש" ( ומתכבדשמו מתגדלשמו מתגדלשמו מתגדלשמו מתגדלה מתנקם ברשעים "כשהקב) "ד, שם יד" (ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרעֹה: "קשר נוסף

  .)י"רש" (יהיה השם שלםיהיה השם שלםיהיה השם שלםיהיה השם שלםוכשימחה שמו , עד שימחה שמו של עמלק אין שמו שלם"
  ).י, שם יז" (ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ַּכֲאֶׁשר ָאַמר לֹו מֶׁשה "⇔) י"רש" ( ששמעו לקול משה,להגיד שבחן) "ד, שם יד" (ַוַּיֲעׂשּו ֵכן: "קשר נוסף
  ).ט, שם יז ("ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים "⇔ )י"רש( נבחרים -  בחור )ז, דשם י ("ח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּורַוִּיּקַ : "קשר נוסף
  ). יא, שם יז" (ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶׁשה ָידֹו "⇔) ח, שם יד" (יְֹצִאים ְּבָיד ָרָמה: "קשר נוסף
ָלָּמה ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו  "⇔) יא, שם יד" ( ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָרִים, ָלמּות ַּבִּמְדָּברִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּוהֲ : "קשר נוסף

  ).ג, שם יז" ( ְלָהִמית אִֹתי ְוֶאת ָּבַני ְוֶאת ִמְקַני ַּבָּצָמא,ִמִּמְצַרִים
  ). ד, שם יז" ('הה ֶאל ַוִּיְצַעק מֶׁש  "⇔) טו, שם יד" (ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי: "קשר נוסף
  משהו שלידי שהיו )יב, שם יז" (ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה "⇔) י"רש" (שהיה משה עומד ומתפלל) "טו, שם יד" (ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי: "קשר נוסף

  .)י"רש (פרושות השמים בתפלה נאמנה ונכונה
 ְוִהִּכיָת ...ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹר ַקח ְּבָיְדָך ְוָהָלְכּתָ  "⇔) טז, שם יד" (ָּים ּוְבָקֵעהּו ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל הַ ,ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּטךָ : "קשר נוסף

בו לקה פרעה ומצרים כמה מכות במצרים , שהיו ישראל אומרים על המטה שאינו מוכן אלא לפורענות ")ו-ה, שם יז" (ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים
  .)י"רש" ( יראו עתה שאף לטובה הוא מוכן...היםועל 
, ת שמות יד"עה' בעלי התוס(היינו מאלה שהיו עם פרעה , )יא, תהלים קו" (ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר"ומה שנאמר בתהלים . 2
  .)כח
המיוחד " - ) י, בראשית כו" (ִּכְמַעט ָׁשַכב ַאַחד ָהָעם": ינוכמו שמצ,  הוא לשון חשיבות"אחד"כי , מסתמא זהו פרעה ,נשאר" אחד"אם כי . 3

  .)י שם"רש" ( זה המלך,בעם
לאחר קריעת , )לא, שמות יד" ( ּוְבמֶׁשה ַעְבּדֹו'הַוַּיֲאִמינּו ּבַ ". "ַוַּיֲאִמינּו"ך נזכרה תיבת "שבשני מקומות בתנ, וכתב בבעל הטורים רמז לזה. 4

, ונרמז בזה. )ה, יונה ג" ( ַוִּיְקְראּו צֹום ַוִּיְלְּבׁשּו ַׂשִּקים ִמְּגדֹוָלם ְוַעד ְקַטָּנם,ַוַּיֲאִמינּו ַאְנֵׁשי ִניְנֵוה ֵּבאלִֹהים", ינוה וכן בנ,ים סוף וטביעת המצרים
הוא , ) עם ישראליחד" ('הַוַּיֲאִמינּו ּבַ "למתוך זה הגיע ו, ואת העונש שקבלו שם המצרים, ה לישראל בים"שפרעה שראה את הנסים שעשה הקב

  .)לא, שמות ידבעל הטורים (כדי שלא יושמדו כמו שנשמדו המצרים בים , ולעשות תשובה' זה שעורר את בני נינוה להאמין בה

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד


