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ראה
רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדר נבנצל שליט"א

משה רבנו מזהיר את ישראל: "אֵת ּכָל הַּדָבָר אֲׁשֶר ָאנֹכִי מְצַּוֶה אֶתְכֶם אֹתֹו תִׁשְמְרּו לַעֲׂשֹות לֹא תֹסֵף עָלָיו וְלֹא תִגְרַע מִּמֶּנּו" (דברים 
יג, א) אלא שהדבר טעון ביאור, שכן אזהרה זו מוזכרת כבר בפרשת ואתחנן: "לֹא תֹסִפּו עַל הַּדָבָר אֲׁשֶר ָאנֹכִי מְצַּוֶה אֶתְכֶם וְלֹא 

תִגְרְעּו מִּמֶּנּו" (שם ד, ב) מדוע אם כן התורה חוזרת שנית על אותו ציווי? כך שואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א.
מתרץ הרב (בשם הגר"א) הפסוק שבפרשת ואתחנן נאמר כאזהרה שלא להוסיף מצוה נוספת על תרי"ג מצוות התורה וכן 
שלא לגרוע שום מצוה מהמצוות הקיימות, ואילו הפסוק שבפרשתנו מזהיר מפני תוספת פרט מפרטי המצוות הקיימות, 

כגון: חמש פרשיות בתפילין, חמישה מינים בלולב, ארבע ברכות בברכת כוהנים (ספרי יג) 
לומדים מכאן יסוד גדול: תוספת מצוה על מצוות התורה הקדושה ואפילו פרט קטן ממנה הינו איסור חמור לא פחות 
מהאיסור לבטל חלק ממצוותיה. השאלה מדוע? נניח שיהודי מרגיש צורך להודות להשי"ת על כל החסדים שגמל אתו, 
ומרוב התלהבות נשאו לבו להוסיף פרשת 'שירת הים' בתפילין כאות להכרת הטוב, או שמצא צמח נדיר ביופיו וחפץ 

לצרפו בארבעת המינים לייפותם, מדוע הדבר אסור בתכלית האיסור?
התשובה היא על פי דברי הגמרא: ''כל המוסיף גורע'' (סנהדרין כט.) חז"ל למדו כלל זה מתשובת חוה לשאלת הנחש. מסופר 
בפרשת בראשית שהנחש שאל ב'תמימות' את חוה: "ַאף ּכִי ָאמַר אֱלֹקים לֹא תֹאכְלּו מִּכֹל עֵץ הַּגָן" (בראשית ג, א) ''וַּתֹאמֶר הָאִּׁשָה 
אֶל הַּנָחָׁש מִּפְרִי עֵץ הַּגָן נֹאכֵל: ּומִּפְרִי הָעֵץ אֲׁשֶר ּבְתֹוךְ הַּגָן ָאמַר אֱלֹקים לֹא תֹאכְלּו מִּמֶּנּו וְלֹא תִּגְעּו ּבֹו  ּפֶן ּתְמֻתּו" (שם ב-ג) ''הקב''ה 
לא הזהירם על הנגיעה, ומתוך תוספת גירעו שדחף הנחש את חוה על האילן עד שנגעה בו; אמר לה ראי שאין מיתה על 
הנגיעה אף על האכילה לא תמותי'' (רש"י) נמצא שמכוח התוספת שהאישה הוסיפה על ציווי השי"ת הצליח הנחש לפתות 
אותה לאכול מעץ הדעת בטענה שכשם שאין מיתה בנגיעה כך גם אין מיתה באכילת הפרי. אמנם יתכן שהאדם הראשון 
הוסיף סייג לאיסור אכילה מעץ הדעת והוא הנגיעה, לאמר 'אסור לגעת שמא תבוא לאכול', אלא שאעפ"כ נדרשת 
הבחנה בין איסור 'דאורייתא' לבין איסור 'דרבנן'; בכל מצב חייבים לדעת להבחין מה הוא עיקר ומה טפל, ובהעדר 
הבחנה זו בנקל אפשר להיכשל באיסורים חמורים. זהו טעמו של הכלל 'כל המוסיף גורע', וממילא מובן מדוע חל איסור 

להוסיף על מצוה כלשהיא באותה רמת חומרה של חיסרון מצוה.
טעם נוסף בכלל זה הוא שאם האדם יתרגל להוסיף במצוה מסוימת יותר ממה שהתורה מחייבת הוא עלול גם לטעות 
ולחשוב שלא בהכרח חייבים לקיים את המצוות כפי שנאמרו מסיני וניתן לשנות אותן לפי נסיבות הזמן או האדם, 

וממילא יבוא גם לגרוע ממה שמצּווֶה.
חז"ל אמרו בתלמוד: ''ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו'' (גיטין 
נו.) מהי כוונת מאמר זה? הגמרא מספרת על בר-קמצא שנשלח על ידי הקיסר להביא קרבן לבית המקדש בכדי לברר 

את נאמנות היהודים לשלטון, בדרך בר-קמצא הטיל מום בקרבן. ר' זכריה בן אבקולס אסר להקריב קרבן זה שמא 
יאמרו שבהמה בעלת מום כשרה להקרבה.

שואל הרב: היה ברור הרי שבר-קמצא ילך וילשין לקיסר על הזלזול שהיהודים זלזלו בהוד רוממותו כשסירבו להקריב 
את קרבנו, אם כן מדוע פיקוח נפש כמו במצב זה לא דחה את אחת מהלכות הקרבנות - איסור הקרבת קרבן בעל מום?

מתרץ הרב בשם הרב חיים שמואלביץ ז"ל: ר' זכריה בן אבקולס חשש לא רק שבפועל יקריבו כעת קרבן בעל מום, על 
כך וודאי שפיקוח נפש דוחה דיני הקרבנות; הוא חשש 'שמא יאמרו' מעכשיו והלאה שזה הוא דין תורה! שהתורה 
מתירה להקריב קרבן בעל מום, ויבואו לעוות את התורה לדורות חס ושלום. עיוות נצחי של התורה אכן דוחה פיקוח 

נפש.
והנה למרות חשש זה היו צריכים להקריב את קרבן הקיסר; דבר זה רמוז בתורה: "ּומִּיַד ּבֶן נֵכָר לֹא תַקְרִיבּו אֶת לֶחֶם 
אֱלֹקיכֶם מִּכָל אֵּלֶה" (ויקרא כב, כה) ''נכרי שהביא קרבן ביד כהן להקריבו לשמים לא תקריבו לו בעל מום'' (רש"י שם) דהיינו 
למרות שמותר לבן נח להקריב קרבן בעל מום בבמה, במשכן או במקדש הדבר אסור. אלא שהיה מתאים יותר לומר: 
"ומאת בן נכר" ביטוי הכולל מקרה שלא הגוי עצמו הביא את הקרבן אלא ששלחו על ידי שליח, כפי שבמקביל נאמר 
על בני ישראל: "ּומֵאֵת עֲדַת ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל יִּקַח ׁשְנֵי ׂשְעִירֵי עִּזִים לְחַּטָאת" (ויקרא טז, ה) שאין הכוונה שהכהן לוקח מיד ישראל אלא 
מיד שליח, אלא שכאן התורה השתמשה בביטוי "ומיד בן נכר" כדי לרמוז שדווקא כשהגוי עצמו יביא קרבן בעל מום 
אל תקריבו אותו, אולם יבוא יום שגוי ישלח על ידי שליח, היינו הקיסר ביד בר-קמצא, ובמקרה זה תקריבו אותו. כך 

מחדש הרב שליט"א.
למעשה אנו מתוודים ביום הכיפורים בוידוי הגדול של רבינו ניסים ''במה אקדם פניך ה' אלוקי...את אשר טיהרת - 
טימאתי, ואת אשר טימאת - טיהרתי, את אשר התרת - אסרתי ואת אשר אסרת - התרתי, את אשר הקלת - החמרתי ואת 
אשר החמרת - הקלתי''. בשלמא גבי המשפט האחרון מובן שצריך להתוודות על מה שהקב"ה החמיר ואנו הקלנו; אולם 
'את אשר הקלת - החמרתי' מדוע זו סיבה להתוודות? מה החיסרון בעובדה שאדם מחמיר על עצמו במקום שאפשר 

להקל?

גיליון מס'  564 ל' מנחם אב תשע"ו



אומר הרב: העניין קשור לאיסור בו פתחנו: 'בל תוסיף'; כשם שאסור לסלף את התורה לקולא כך אסור לסלף אותה 
לחומרא; אמנם האדם רשאי לעשות סייגים לעצמו ולקדש עצמו במותר לו אולם בהוראה על שאלות הנוגעות להלכה 

חייבים לפסוק כפי שפסקו חז"ל, ואם המשיב יפסוק על דבר המותר שהוא אסור הרי זה בחינה של 'בל תוסיף'.
צריכים להתחזק בלימוד פרטי ההלכות בכדי לדעת ביסודיות מה עדיף מפני מה, מה מותר ומה אסור מדאורייתא ומה 

מדרבנן ולהתנהג על פי זה, לקיים ולהורות בדיוק כפי שהתורה דורשת.         

עלון זה מוקדש כל השנה ב"נ לע"נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל
שבת שלום  יצחק חלבה

                

לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ר יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב 
אברהם צוקרמן בן שרה, אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו 

מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מרדכי שמעון בן דאדא, 
שלמה בן פורטונה, מאיר ירחמיאל בן שמחה, מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה, אילן בן יחזקאל, מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון 
בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, זאב בן ברכה, משה בן פלור, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק 

בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, יעקב בן רחל, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן 
בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר, שלמה בן שמחה, אליעזר בן צבי וציפורה, אליהו בן נעמי, שמעון בן דינה, 

בנימין בנדט בן יוסף, הרבנית שפרה בת לאה, שרה בת מרים, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת 
שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת 

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

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
עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר
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