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 תולדות
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

ה ּזֶה " על הריונה המיוחד של רבקה אימנו: בתחילת הפרשה מסופר ּמָּ ן לָּ ם ּכֵּ ּה ַוּתֹאֶמר אִּ ְרּבָּ קִּ ים ּבְ נִּ ְתרֲֹצצּו ַהּבָּ ַוּיִּ

ְדרֹׁש ֶאת ה ֶלְך לִּ י ַוּתֵּ נֹכִּ כפי  להגיברבקה  שהביאה את מהי אותה רציצהתורה ב לא התפרש )בראשית כה, כב( '"אָּ

תה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עבודה יכשה''; חז"ל דרשו: שהגיבה

וה ומתפללת על ומתא למה זה אנכי.בור: יגדול צער הע ותאמר אם כן.'': וכתוצאה מכך )רש"י( ''זרה עשו מפרכס לצאת

 )רש"י( ''הריון

בגין צער מסביר מו"ר הרב נבנצל שליט"א: לא יעלה על הדעת לומר שרבקה אימנו מוכנה לוותר על הקמת עם ישראל 

בבטנה עובר אחד עם נטיות סותרות נושאת ש הבינההיא ערת על רצונה להריון ותפילתה לכך, אלא שעד שמער העיבור

הוא גם רוצה לצאת  ומאידךרת ליד בית כנסת רוצה לצאת כשהיא עוב התינוקפוסח על שני הסעיפים, מצד אחד ה

עבודת ה' עם עבודה זרה. במצב  -מנסה לערב את שני הדברים ביחד הוא שכשהיא עוברת ליד בית עבודה זרה, כנראה 

 חייבתשיצירת העם ויסודה  כיון מאה רבקה מעדיפה שלא יהיה לה ילדכזה של בלבול המושגים ותערובת של טהרה וטו

 רך ברורה של עבודת הקודש.להיות בקביעת ד

סברה זו של רבקה היא גם סברת משה רבינו כששבר את הלוחות. הרי הקב"ה סלח לעם ישראל כשעוד משה עמד 

 הנה כאשר ירד משה וראה את העגל הואיתן אותם לעם למרות חטא העגל; ובהר ונתן לו את הלוחות על מנת ש לפניו

אומר לתת את הלוחות לעם ובמקביל לטפל  ןהחליט להשליך את הלוחות ולשברם. ויש לשאול: מדוע כך נהג? ההיגיו

 בעגל ובאלה שעבדו אותו!

כיוון  הולכים ביחד; מי שעובד עבודה זרה אינו יכול לעבוד את ה' אינםמסביר הרב: משה רבינו הבין שעגל ולוחות 

לתת לעם לוחות מאוחר יותר בשעת שבירת הלוחות משה לא ידע שהקב"ה יסכים ולמרות ש שהם שני דברים סותרים;

דיים של עבודת ה' ועבודה זרה על פני מצב של ערבוב מושגים יסו שניות, משה הבין שעדיף שלא יהיו לוחות כלל

  החמורה מכל.

ּוְלכֹל ַהּיָּד "ת בפסוק: החלטת משה על שבירת הלוחות היא הפעולה שזכתה לשבח הגדול ביותר עליו. התורה מסיימ

ל אֵּ רָּ ש ְ ל יִּ י ּכָּ ינֵּ ה ְלעֵּ ה מֹׁשֶ ש ָּ ר עָּ דֹול ֲאׁשֶ א ַהּגָּ ה ּוְלכֹל ַהּמֹורָּ קָּ לעיני כל ''י: מסביר רש" )דברים לד, יב( "ַהֲחזָּ

, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא 'ואשברם לעיניכם' )לעיל ט, יז(שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר  ישראל.

: מה ראתה התורה לשבח את משה על שואל הרב)רש"י(  '', יישר כחך ששברת''אשר שברת'' )שמות לד, א( לדעתו, שנאמר

אפשר היה לשבחו על שהוריד תורה לעם ישראל, או על שהוציא אותם ממצרים, או על הרי ? דווקא שבירת הלוחות

אמר לתת את הלוחות לעם  הקב"ה שכןיתה הכרעת משה כביכול נגד הקב"ה, שבזכותו ירד המן, וכד'. אלא שכאן ה

 .אי אפשר לערבב קדושה עם עבודה זרהכן לשברם ש חייב הנתוןוהוא הבין מדעתו שבמצב 

ךְ "אומר למשה לאחר חטא העגל:  'הך גם בנוגע להנהגת ה' את העם. כ י יֵּלֵּ כִּ ּנֵּה ַמְלאָּ ֶניךָּ  הִּ דהיינו,  )שמות לב, לד( "ְלפָּ

יו"ומה אומר משה?  המלאך יוליך אותם לארץ ישראל ולא אני. לָּ ּזֶה ַוּיֹאֶמר אֵּ נּו מִּ ֲעלֵּ ים ַאל ּתַ ֶניךָּ הְֹלכִּ ין ּפָּ ם אֵּ " אִּ

בדרכם לכיבוש הארץ וליך את העם אינך מכלומר, אם  )רש"י( ''בזו אני חפץ, כי על ידי מלאך אל תעלנו מזה'' )שם לג, טו(

העם? לכל  כיצד משה מחליט החלטה גורלית כזו. והדבר תמוה: המובטחת עדיף להישאר במדבר ולא להיכנס לארץ

שהתורה תהיה שלמה  חפץהנהגת ה' אין טעם להיכנס לארץ; משה  לעם, שללא אלא שמשה הבין שזה הדבר הטוב ביותר

תורה בשלמותה ולא רק חלקים את הבלי נדר. חייבים לקבל  'ונשמע', שלא יגיעו למצב של 'נעשה' בערך בלי גמגומים

הרצון הבסיסי חייב להיות  אולםממנה; אמנם לא כל אחד זוכה להגיע לדרגת משה רבינו או לדרגת האבות הקדושים, 

בלת עול מלכות שמים ק; , למרות שבשעת הביצוע יתכן שהאדם ייכשל או יתעצל במצוה מסוימתשאיפה לשלמות

 מהאדם . נדרשתולא על ידי מלאך או שליח רק בהנהגת ה'אך אפשרי , ודבר זה צריכה להיות מוחלטת ילת הדרךבתח

ל ְמאֶֹדךָּ "אהבת ה' ברמת  ךָּ ּוְבכָּ ל ַנְפׁשְ ְבךָּ ּוְבכָּ ל ְלבָּ כָּ לו הוא נוטל יאפ''דהיינו ללא הגבלה כלשהיא, )דברים ו, ה( " ּבְ

 )רש"י( ''את נפשך

מומר לדבר אחד,  הריהווה אחת המקבל על עצמו עול מצוות חוץ ממצשיהודי  תשובה' ינו יונה כותב ב'שערירב

)שער א' אות  ''אדוניו מעליו והישר בעיניו יעשה כבר שבר עול''כי שפירושו מבחינה מסוימת שהוא מומר לכל התורה כולה, 

קבלת עול  צמו, וממילא אין זאתת אלא שהוא קובע לעבהתנהגות זו הוא מצהיר שלא האדון קובע מה עליו לעשוו'(. 

 קבלת עול מלכות שמים צריכה להיות שלמה ללא הסתייגויות. ם.מלכות שמי

י"זוהי טענת רבקה  נֹכִּ ה אָּ ה ּזֶ ּמָּ ן לָּ ם ּכֵּ המקבל עליו עול מצוות ביחד עם עבודה זרה, ואם  כזה התפללתי , לא לבן"אִּ

"ה הקב )רש"י( ''שיגיד לה מה תהא בסופה''", ובעקבות זה הלכה לבית מדרשו של שם כלל לא ללדתשזה המצב עדיף 

י" )רש"י( '':לה אמר והוא דשוהק ברוח נאמר לשם, שליח ידי ''עלעונה לה  נֵּ ְך  ׁשְ ַעיִּ ּמֵּ ים מִּ י ְלֻאּמִּ נֵּ ְך ּוׁשְ ְטנֵּ בִּ ם ּבְ גֹויִּ

יר עִּ ץ ְוַרב ַיֲעבֹד צָּ ְלאֹם ֶיֱאמָּ דּו ּוְלאֹם מִּ רֵּ ּפָּ עובר אחד הפוסח על שאין זה כלומר, הקב"ה מבשר לה  )בראשית כה, כג( "יִּ

כט' מר חשוון  626גיליון מס' 

 תשע"ח



השני יהיה איש תם יושב אוהלים, איש  אולםלעבודה זרה  יפנה לבומנם אחד שא עובריםשני  שהםשני הסעיפים אלא 

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב"אמת בלי פקפוקים,  ּתֵּ   .אמת זו השלמות; אמת זה לא 'בערך' אלא בדיוק )מיכה ז, כ(" ּתִּ

ערב פסח חייבים ב  השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמינו היא עד כמה אנחנו דבוקים במידת האמת. למשל: 

ה מספיק בשביל לא לבטל את החמץ, וכידוע הגמרא אומרת שמדאורייתא ביטול בעלמא סגי, דהיינו ביטול כלשהוא בפ

להמשיך ולהחזיק את החמץ בבית היות וביטלנו אותו היה  אפשר . לפי זה'בל ימצא'ו להיכשל באיסור 'בל יראה'

והחשבנוהו כעפר הארץ, ולמרות זאת חכמים תיקנו לשרוף את החמץ. מדוע? הרי אנו מוחזקים כדוברי אמת, ואמרנו 

שלוש שהוא כעפר הארץ! אלא שחכמים ידעו שלא תמיד מתכוונים בדיוק למה שאומרים, והראיה שאנחנו אומרים 

אותנו אנחנו נעלבים, הרי שהביטול לא היה בלב שלם ומי  מעליביםאם  ואעפ"כ היה''פשי כעפר לכל תונ''פעמים ביום 

ת אבותינו ובכך להגיע לשלמות יהי רצון שנשכיל ללמוד ממידו  עלב אם משהוא יקח את החמץ שלנו.יודע אם לא ני

    תיתהאמ

 

 חלבה יצחק   שלום שבת

                       
 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאלעילוי נשמת אאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר 

הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו אריה לייב בן דבורה,  ,צוקרמן בן שרהאברהם 

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  ן שמחה,מאיר ירחמיאל ב שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, בן עישה, 

עד מיכאל בן -ליאייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

 אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה,יהודה בן אסתר,  יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

הרבנית שפרה אהרון בן סלחה, בן אסתר,  גץ נוריאל יחיאלמאיר טובי בן ליטא, דוד בן שרה,  בנימין בנדט בן יוסף,שמעון בן דינה, 

שרה רחל בת רבקה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, ; שרה חנה לויזה בת פאנישרה בת מרים,  טליה חנה בת מלכה, בת לאה,

יהודית  בת שרה, רחל בת סוליקה, אלסירה ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,שרה בת שולמית, בת רוחמה, 

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , רינה בת אסתר, רחל בת שרה, שרה בת מריםשרה בת קיז'הפרלה בת גוטי,  בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה,
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:

  השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד. 

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל ה יהיה מוקדשלון זע 
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