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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ד"לפרשת יתרו תשס

  ענוותנותו של משה רבינו
  

  "!דֵ�ר אתה עמנו ונשמעה"
את� : "ה שולח את משה לומר לישראל"הקב

ואשא אתכ� על כנפי , ראית� אשר עשיתי למצרי�
את ועתה א� ָ%מ#ַע תשמעו ְ!קִֹלי ושמרת� ... נשרי�

ה, שמות יט(..." והיית� לי ְסג'ָ&ה מכל העמי�, בריתי

כל : "וה� עוני�, משה מוסר את הדברי� לישראל. )ו
משה חוזר . )ח, ש�(" נעשה' הדברי� אשר דבר ה

ַוָ.ֶ%ב משה את דברי : "ה"ומוסר את דברי הע� לקב
  .)ש�(" הע� אל ה

ה את משה לומר "מיד אחר כ/ שולח הקב
הנה , אל משה' ויאמר ה: "ספי�לישראל דברי� נו

בעבור ישמע הע� ְ!ַדְ!ִרי , אנכי בא אלי/ בעב הענ0
ג� כא0 הע� . )ט, ש�(" עמ/ וג� ב/ יאמינו לעול�

' ומשה חוזר ומוסר את דברי הע� לה, עונה למשה 
ואול� מה . )ש�(" 'ויגד משה את דברי הע� אל ה"

זאת לא מסר לנו ? אמר הע� למשה בפע� השניה
שתשובת ישראל בפע� , ל"אומרי� חז. בהכתו

י "רש("! רצוננו לראות את מלכנו: "השניה היתה

ידבר אל משה ואנו נשמע את '  איננו רוצי� שה)ש�
רצוננו לשמוע דברי� מפי . מפי משה' דברי ה

אינו דומה השומע מפי השליח ! "ה עצמו"הקב
: ה למשה"אומר הקב. )י ש�"רש(" לשומע מפי המל/

א� רצונ� של ישראל שאדבר . תהבקשה מתקבל
אלא שלזה צריכי� ישראל . כ/ אעשה, אית� ישירות

אחרי שיכינו את עצמ� . להתכונ0 שלושה ימי�
ֵל/ אל הע� . "במש/ שלושה ימי� אבוא לדבר אית�

כי , והיו נכֹני� ליו� השלישי... וקדש�4ָ היו� ומחר
, ש�(" לעיני כל הע� על הר סיני' ביו� השִלשי ֵיֵרד ה

  .)יאי
על הר סיני ומדבר אל ' ביו� השלישי יורד ה

? ומה קורה. כפי שבקש5, ישראל באופ0 ישיר
, לאחר ששמעו שתי דברות בלבד, באמצע הדברי�

ֶאת ַה#6לֹת "ולאחר שראו , "לא יהיה ל/"ו" אנכי"
 וירא ואת קול ַה8ָֹפר ואת ההר ָעֵש0 , ְוֶאת ַהַ&7ִיִד�

נרתעו שני� , )טו, שמות כ("  ֵמָרחֹקהע� ַוָ.נ'ע5 ויעמדו
 ואמרו )י ש�"רש(עשר מיל לאחוריה� מחמת בהלה 

ְו:ל ידבר עמנו , 9ֵַ!ר אתה עמנו ונשמעה: "אל משה
חשבנו שנוכל לשמוע את . )טז, ש�(" אלקי� פ0 נמות

אבל עכשיו אנו רואי� שאיננו יכולי� ', קול ה
? מדוע חששו שימותו". פ0 נמות. "לעמוד בזה
שבכל דיבור ודיבור שיצא מפי , ל"אומרי� חז

הוריד עליה� ' וה, ה יצתה נשמת0 של ישראל"הקב
והחָיה , להחיות בו מתי� לעתיד לבוא' טל שעתיד ה

, ה חוזר ומחיה אות�"א� הקב. )ב, שבת פח(אות� 
כנראה ? מדוע ה� מפחדי� לשמוע דברות נוספות

חששו שמא אינ� ראויי� לכ/ שהנס יתרחש אצל� 
י ַרָ!ה מתו/ "זירא שנשחט ע' כמו ר. ע� נוספתפ

כ התפלל עליו "אח(שכרות של סעודת פורי� 
זירא ' לשנה הבאה הזמי0 רבה שוב את ר!). והחייהו

זירא להזמנה ואמר ' סרב ר. לסעוד עמו בפורי�
אולי ג� השנה . לא בכל יו� מתרחש נס: לרבה

ומי יודע א� ג� השנה יעשה , תשחט אותי בשכרות/
 כ/ .)ב, מגילה ז(... ה נס כמו בשנה שעברה" הקבלי

ה עשה לנו נס "אמנ� הקב. אומרי� ג� ישראל
אבל מני0 , והחיה אותנו לאחר הדברה הראשונה

לכ0 ? שיעשה לנו נס כזה ג� אחרי שאר הדברות
', חששו לשמוע ג� את שאר הדברות מפי ה
', ומבקשי� ממשה שישמע הוא את הדברי� מפי ה

  .וימסור לה�

  ?דוע לא חששו ישראל לחייו של משהמ
א� חששו ישראל שמא באחת : והנה קשה

מדוע לא , הפעמי� תפרח נשמת� ולא תחזור אליה�
כיצד מציעי� לו ישראל ? חששו כ/ ג� לגבי למשה

הא� לא '? לעמוד ולשמוע במקומ� את דברי ה
  !?חששו לחייו

הרי מדוע פרחה : נראה לבאר באופ0 הבא
שנלקחה , ני שהנשמהמפ? נשמת� של ישראל

מתחת כסא הכבוד והוכנסה בעל כרחה אל גו; 
שואפת תמיד לחזור אל צור מחצבתה , גשמי

, ולכ0. שבו נכלאה" בית הסוהר"ולהשתחרר מ
ה ָירד כביכול על הר סיני "כשהקב, במעמד הר סיני

לדבר ע� ישראל והתקרב קרבה עצומה אל נשמות 
 הגו; ניתקו הנשמות מ0, ישראל כא0 בעול� הזה

ה הוריד טל "אלא שהקב. ה"בקב, ונדבקו במקור0
של תחיית המתי� והחזיר אות0 אל הגופי� מה� 

  .עד שתסיימנה את תפקיד0 כא0 בעול� הזה, יצאו
, כיו0 שזאת היתה הסיבה לפריחת נשמות ישראל
. הרי שאצל משה רבינו לא היה קיי� החשש הזה

? מדוע. אי0 לחוש שמא ימות כשידבר ע� השכינה
וכי אי0 נשמתו של משה רבינו רוצה להדבק 

אלא שאצל משה רבינו אי0 צור/ לנשמה ! ?בשכינה
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ג� . מ0 הגו; כדי להדבק בשכינה" לברוח"
הנשמה . כשנשמתו בתו/ גופו היא דבוקה בשכינה

אצל שאר . בתו/ הגו; שלו" מרגישה טוב"שלו 
היא . הנשמה אינה מרגישה טוב בתו/ הגו;, ישראל

, אבל אצל משה רבנו.  מ0 השכינהמרגישה רחוקה
ל מתבטאי� על "חז". אור פני מל/"היא נמצאת ב

התורה . משה בביטוי שקשה לנו אפילו לומר אותו
מה . )א, דברי� לג(" איש האלקי�"מכנה את משה 

מאריה ", ל"אומרי� חז? "איש האלקי�"פירוש 
בעלה של : כלומר, )ב, א רלו"זוהר ח(" דמטרוניתא

 פירושו בעלה )ג, רות א(" איש נעמי"כמו ש. השכינה
פירושו בעלה של " איש האלקי�"כ/ , של נעמי

וא� כ0 מדוע שהנשמה תרצה לברוח מגו; . השכינה
  !והרי ג� ש� היא דבוקה בשכינה? קדוש כזה

 וירד ויפ�: "בזה יתור= ג� הפסוק שאומר
ששאלו עליו , )טו, שמות לב(" משה מ0 ההר

הכנסת צרי/ שלא והרי היוצא מבית : המפרשי�
אלא לצאת כשפניו , להפנות את גבו לארו0 הקודש

, וכ0 במקדש. )ב"קל' סו; סי' מג0 אברה�'(כלפי ההיכל 
כה0 לוי או ישראל שסיימו לבצע את תפקיד� 

ולא רק . היו יוצאי� כשפניה� כלפי הקודש, במקדש
אלא ג� בכל הדר/ עד היציאה היו הולכי� , ביציאה

בית ' � הלכ"רמב(הקודש לאחוריה� ופניה� אל 

וא� כ0 ג� משה היה צרי/ לכאורה . )ד"ז ה"הבחירה פ
ולא , לרדת מ0 ההר כשפניו כלפי השכינה

" העמק דבר"וב" אור החיי�"ב' עי(! ולרדת" לפנות"

 ואול� חושבני )ג� בפירוש רבינו בחיי' ועי. שהקשו כ0
משה . שאפשר לתר= קושי זה על פי מה שבארנו

, כל מקו� שהול/ אליו, שה רבינומ. אינו ככל אד�
 מ�וא� כ0 הוא אינו פונה . השכינה הולכת עמו

לכ0 כשרצה לרדת .  השכינהע	הוא פונה , השכינה
כי , מ0 ההר היה יכול להפנות פניו לכיוו0 הליכתו

  . שכינה עמובכל פינות שהיה פונה 
היא , שתמיד שכינה עמו, מדרגה זו של משה

 הבטחה )ו"ז ה"התורה פיסודי ' הלכ(� "לדעת הרמב
ֵלְ/ ֱאמֹר : "ה למשה לאחר מת0 תורה"שהבטיח הקב

, דברי� ה(" שובו לכ� לאהליכ� " לישראל " לה�

" ואתה 7ֹה ֲעמֹד ִעָ?ִדי", לצרכי הגו; ועניניו, )כז
לדעת , ואי0 הכוונה. אתה נשאר אצלי, )כח, ש�(

אלא לכל , רק לארבעי� יו� שהיה בהר, �"הרמב
נקשרה . "ה" ל/ קשר תמידי ע� הקביש. החיי�

דעתו לצור העולמי� ולא נסתלק מעליו ההוד 
� "הרמב(" לעול� וקר0 עור פניו ונתקדש כמלאכי�

: והוא אומר, באי� לשאול אותו על פסח שני. )ש�
. )ח, במדבר ט(" לכ�' עמדו ואשמעה מה יצוה ה"

הוא . 'אולי תשרה עלי השכינה'הוא אינו אומר 
בל נבואה ולברר את התשובה בטוח שיוכל לק

צרי/ לבקש נבואה מאת , למשל, ירמיהו. לשאלת�
ובאחת הפעמי� עוברי� עשרה ימי� עד שזכה ', ה

ואילו משה רבנו פונה . )ז, ירמיה מב' עי(לקבל נבואה 
כי משה רבנו מובטח בכל . עונה לו' ומיד ה', לה

רוח הקודש , כל זמ0 שיחפו=", שעה שהשכינה איתו
ואינו צרי/ לכוי0 דעתו , בואה שורה עליולובשתו ונ

ולהזדמ0 לה שהרי הוא מכוו0 ומזומ0 ועומד כמלאכי 
  .)י, י דברי� לד"וכעי0 זה כתב ג� רש. � ש�"הרמב(" השרת

ועל כ0 אי0 חשש שנשמתו של משה תפרח ממנו 
כיו0 שג� כשהנשמה , א� ישמע את המש/ הדברות

  .בקרבו היא נמצאת ע� השכינה בכל שעה ושעה

  ?מדוע זכה משה למדרגתו המיוחדת
מדוע זוכה משה רבינו לכ/ ששכינה עמו בכל 

אי0 בכוחנו ? ויכול להתנבא בכל זמ0 שיחפו=, שעה
אבל ישנה נקודה , למדוד את גדלותו של משה רבינו

אחת שהתורה ציינה בהקשר למדרגתו המיוחדת של 
והאיש משה ָעָנו מאד מכל האד� : "משה בנבואה

דוד המל/ אומר . )ג, במדבר יב(" אדמהאשר על פני ה
. )ז, תהלי� כב(" ואנכי תולעת ולא איש: "על עצמו

אפשר למע/ , התולעת היא בריה חלושה מאוד
ע� הפה . ובכל זאת יש לה כח מסוי�, אותה בקלות

לפי , שלה היא יכולה לאכול פירות או דברי� אחרי�
 הוא. אברה� אבינו היה עוד יותר עניו. מקו� גידולה

. )כז, בראשית יח(" ואנכי עפר ואפר: "אומר על עצמו
כעפר , אי0 לי כח לעשות דבר. אפילו תולעת אינני

אמנ� . שהכל דורסי� עליו והוא אינו מסוגל להגיב
ונפשי כעפר "ג� אנו אומרי� על עצמנו בכל יו� 

, והראיה. אבל אי0 זו אמירה בלב של�, "לכל תהיה
 אני ליב אותי שא� כמה דקות אחרי זה מישהו יע

וא� מישהו ית0 לי סטירת לחי . ונעלב" לוקח ללב"
הרי שהביטול שאני מבטל את עצמי .  אתרגז
ולכ0 ג� בביטול ... [איננו ביטול בלב של�" כעפר"

למרות שמ0 , חמ= לא סמכו חכמי� על ביטול בלב
, ותקנו לשרו; את החמ=, )ב, פסחי� ד(התורה די בזה 

שמא לא יבטל# ביטול , גויאו לפחות למכור אותו ל
אבל אצל "]. בל ימצא"ו" בל יראה"ויעבור ב, גמור

ואנכי עפר "כשהוא אומר . אברה� אבינו אי0 זה כ/
הוא אינו אומר . האמירה היא בלב של�, "ואפר

אלא באמת מרגיש שאיננו , דברי� מ0 השפה ולחו=
כמו שהעפר כל אחד יכול . חשוב יותר מעפר האר=

  . לו אי0 חשיבותג�, לדרו/ עליו
אבל עדיי0 אי0 ענוה זו במדרגת השלמות כמו 

משה ואהר0 אומרי� על עצמ� . אצל משה ואהר0
לעפר . איננו אפילו עפר. )חז, שמות טז(" ונחנו מה"

. אבל אנו ג� זה אי0 לנו. יש סו; סו; מציאות כלשהי
, ג� כא0 אי0 הכוונה. אפילו לא עפר, "ונחנו מה"
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אלא כ/ ה� , שפה ולחו=לאמירה מ0 ה, כמוב0
אינ� מרגישי� כל עצמיות וכל . באמת מרגישי�

לכ0 אי0 מה שיחצו= . 'רק את רצו0 ה, רצו0 משלה�
חסידי� אומרי� על דר/ . ה"בינ� לבי0 הקב

, )ה, דברי� ה(" וביניכ�' אנכי עֵֹמד בי0 ה: "המליצה
הוא זה שעומד וחוצ= בי0 , של האד�" אנכי"ה

אי0 ". ונחנו מה". "אנכי"למשה אי0 . ה"האד� לקב
, ולכ0 אי0 מה שיחצו=. לנו שו� עצמיות כלל

ועל כ0 שכינה עמו בכל , בינו ובי0 השכינה, כביכול
  .עת ובכל שעה

מדוע קדמה פרשת מינוי השופטי� 
  ?לפרשת מת� תורה

שמות (לפני פרשת מת0 תורה שבמרכז פרשתנו 

 מספרת התורה בתחילת הפרשה על ביאתו של )כיט
ועל מינוי שרי האלפי� , אל ישראל למדבריתרו 

לגבי ביאתו . )ש� יח(ושרי המאות שנעשה בעצתו 
ל א� היתה באמת לפני "של יתרו למדבר נחלקו חז

או שהיתה , כפי שנראה מסדר הכתובי�, מת0 תורה
פרשת , ואול�. )א, זבחי� קטז(רק לאחר מת0 תורה 

שא; היא נכתבה לפני פרשת מת0 , מינוי השופטי�
י "רש' עי(היתה לכל הדעות לאחר מת0 תורה , רהתו

א� פרשת מינוי : נשאלת השאלה. )יג, שמות יח
מדוע הקדימה , השופטי� אירעה לאחר מת0 תורה

בשלמא א� ? התורה וכתבה אותה לפני מת0 תורה
יש לומר שכיו0 שהובא , יתרו לפני מת0 תורה בא

הובאה אגב זה ג� , כבר עני0 ביאת יתרו למדבר
אבל א� יתרו . מנוי השופטי� שנעשה בעצתופרשת 

למה נכתב כל העני0 לפני מת0 , לאחר מת0 תורה בא
אבל סו; , אמנ� אי0 מוקד� ומאוחר בתורה(? תורה

סו; בכל פע� שמוצאי� שהתורה אינה מביאה את 
  ).יש ודאי טע� לכ/, הדברי� לפי סדר התרחשות�

פרשת מינוי השופטי� : ל"אמר אבי מורי ז
כדי להציג בפנינו את , שת מת0 תורהקדמה לפר

כפי שבאה לידי (ענוותנותו הגדולה של משה רבנו 
וללמדנו שבגלל ענוה מיוחדת זו , )ביטוי בפרשה זו

זכה דוקא הוא להיות האיש שהוריד את התורה 
מה . ומתחיל לתת עצות למשה, יתרו בא. לישראל

אני הוצאתי , ְראה: שמשה יאמר לו, יותר טבעי מכ/
קרעתי את , ניצחתי את פרעה, ראל ממצרי�את יש

אבל משה לא אומר ! ?אתה בא לתת לי עצות, הי�
ה "יתרו נות0 עצה ואומר למשה לשאול את הקב. כ/

ומשה עושה , )י ש�"כג ורש, שמות יח(א� לקבלה 
וישמע משה לקול . "כדבריו ללא אומר ודברי�

מפני שמשה . )כד, ש�(" ויעש כל אשר אמר, חְֹתנ#
שעד , ועל כ0 אפילו ֵמח#ְתנ#, ָעָנו מכל האד�הוא 

, ליצני� אומרי�. הוא מוכ0 לקבל עצה, היו� היה גוי

ַוְיַ%ַ&ח משה את חְֹתנ# ויל/ : "שלכ0 נאמר אחר כ/
אבל ... לפני שית0 עוד עצות, )כז, ש�(" לו אל ארצו

משה דוקא מתחנ0 אל . האמת היא בדיוק להפ/
, :ל נא תעזֹב אָֹתנ5", חותנו שישאר וית0 עוד עצות

" כי על כ0 ידעת ֲחנֵֹתנ5 במדבר והיית לנו לעיני�
. משה מערי/ א� כ0 את עצות חותנו. )לא, במדבר י(

" וישתחו וישק לו", הוא ג� יוצא לקראת חותנו
, ל שמשה השתחוה לחות0"אומרי� חז, )ז, שמות יח(

כל הפרשה . )י ש�"רש(ולא החות0 השתחוה למשה 
 פרשה המלמדת על ענוותנותו הגדולה הזאת היא

עומדי� . אי0 לו שו� חשבו0 עצמי. של משה רבנו
שרי אלפי� , להתמנות עוד אלפי שופטי� בישראל

ומשה יאבד , שרי חמישי� ושרי עשרות, ושרי מאות
אבל משה , לכאורה חלק גדול ממנהיגותו וסמכותו

א� יתרו אומר סברה . אינו חושב על כבוד עצמו
. אולי הסברה טובה, ה"י/ לשאול את הקבצר, נכונה

כדי , לכ0 נכתבה פרשה זו לפני פרשת מת0 תורה
לבאר לנו מדוע דוקא משה זוכה לתת תורה 

וא� , בלא כל עצמיות משלו, כי הוא עניו: לישראל
כ0 ודאי ימסור את התורה שיקבל בדייקנות כפי 

  .בלי לערב בה דמיונות משלו, שקבלה
ל האומר דבר בש� כ: "הברייתא הרי אומרת

ותאמר אסתר : שנאמר, אומרו מביא גאולה לעול�
לא ירא שמי� . )ו"ו מ"אבות פ(" למל/ בש� מרדכי

האומר דבר בש� "אלא , ב"וצדיק וקדוש וכיו
מדוע . הוא זה שראוי להביא את הגאולה, "אומרו

, )אבות ש�' בפירושו למס(ל "מסביר המהר? דוקא הוא
ומר דבר בש� אומרו מפני שא� מי שאינו מקפיד ל

הוא לא יתלה את הגאולה , יביא את הגאולה
אלא יאמר שהוא בחכמתו ובעוצ� ידו , ה"בקב

מי שיש לו ענוה והתבטלות ... הביא את הגאולה
ֵמִבי0 ג� ְלַיֵחס את , מספקת כדי לַיחס דבר לאומרו

מרדכי ְיַיחס את . הגאולה למי שעשה את הגאולה
, ה"ת הגאולה לקבאסתר תַיֵחס א, ה"הגאולה לקב

על כ0 ה� ראויי� להיות אלו שעל יד� תבוא 
אבל מי שלא אומר דבר בש� . התשועה לישראל

וכ/ ג� . עלול לייחס את הגאולה אל עצמו, אומרו
מי שאינו בתכלית הענוה עלול . בעני0 מסירת התורה

לָעֵרב בתורה שיקבל בנבואה ) ג� בלי שיתכוי0 לכ/(
,  העניו מכל האד�,לכ0 דוקא משה. את עצמיותו

הוא לא . הוא הראוי להעביר את התורה לע� ישראל
כי אי0 לו כלל , יכניס שו� דבר מעצמיותו לתורה

  .הוא ימסור את התורה בדיוק כפי שִקבלה. עצמיות

   באספקלריה המאירה
נבואת משה 
היא זו שמביאה , התבטלות עצמית זו של משה

ה אספקלרי"שרק הוא זוכה לקבל נבואה ב, לכ/
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כל הנביאי� האחרי� מסתכלי� רק ". המאירה
רק משה רבינו מסתכל . באספקלריה שאינה מאירה

מה פירוש . )ב, יבמות מט(באספקלריא המאירה 
כשאור : נראה להסביר כ/? "אספקלריה המאירה"

הוא עובר פחות או יותר , עובר דר/ זכוכית שקופה
ת לעומ. נכנס ָלָב0 ויוצא ָלָב0. ללא שינוי, בשלמות

מתקבל , כשהאור עובר דר/ זכוכית צבעונית, זאת
בהתא� לגוו0 הזכוכית 9ַ%ְֶרEFָ עבר , אור צבעוני

סגנו0 אחד עולה . "כ/ ג� בעני0 הנבואה. האור
 האור האלֹקי מאיר על כל הנביאי� " לכמה נביאי�

ל� רואי� את אותו מראה נבואה, באופ0 שווה 'F ,
� מתנבאי� בסגנו0 אי0 שני נביאי "וא; על פי כ0 

כי כל נביא קולט את ? מדוע. )א, פט' סנה(" אחד
וכשהוא , מרֶאה הנבואה דר/ כוחות הנפש שלו

" עברה"הרי זה לאחר שהנבואה , מוסר את נבואתו
, עד כדי כ/. כבר דר/ עצמיותו והושפעה ממנה

שא� מוצאי� שני נביאי� מתנבאי� בלשו0 זהה 
ְוֵתGמ5 , ה�יש להסיק מכ/ שנביאי שקר , לגמרי

, כמו בהלכות עדות [)ש�(" נבואת�"ביניה� את 
א� שני עדי� מעידי� בלשו0 מכוונת , שג� ש�

' מ סי"חו(יש לחוש שעדי שקר ה� ולפסל� , לגמרי

, )ח, במדבר יב(" חידות"כי כול� רואי� ]. )'י' ח סע"כ
ולכ0 , ומפרשי� את החידות כפי כוחות הנפש שלה�

יטוי שונה אצל שני אותו מראה עצמו מקבל ב
אלא שכל ! ושניה� אמת(נביאי� שוני� שראו אותו 

כמו . אחד מתאר את המראה על פי סגנונו ומידותיו
שני בני אד� ששהו באותו בית מדרש ונתבקשו 

זה מספר שראה ארו0 קודש . לתאר את מה שראו
וזה מספר שראה תלמידי� , וחלונות וסטנדרי�

וני� לחלוטי0 שני תיאורי� ש. יושבי� ולומדי� 
מזה שכל ? ממה נובע השוני! אבל שניה� אמת

לראות את מה שעניי0 אותו יותר על פי " נתפס"אחד 
וג� , ועל כ0 התיאורי� ה� שוני� זה מזה. מידותיו

חו= ). אבל שניה� אמת. חלקיי� ואינ� מלאי�
משה רבנו רואה באספקלריא . ממשה רבינו

" חידותומראה ולא ב", נבואתו ברורה, המאירה
אי0 לו עצמיות שתשפיע על אופ0 קליטתו את , )ש�(

והוא מוסר את הנבואה שקיבל הלאה , הנבואה
ללא גרעו0 וללא , לישראל בדיוק כפי שנמסרה לו

" אלה הדברי� אשר תדבר אל בני ישראל. "תוספת
י "רש( לא פחות ולא יותר, )ו, שמות יט(

  .)ש�
אמרו . ל ג� במקו� אחר"לעני0 זה רמזו חז

והנביאי� ',  'כֹה אמר ה'משה נתנבא ְ!: "ל"חז
שנתנבא , מוסי; עליה� משה. ' 'כֹה אמר ה'נתנבאו ב

ש במדבר רמז "ילק(" 'זה הדבר אשר צוה ה'ִ!לשו0 

' גור אריה'� וב"ברא' ועי. ב, י במדבר ל"הובא ברש. ד"תשפ

זה הדבר אשר "ל" 'Fֹה אמר ה"מה ההבדל בי0 . )ש�
' בער/ כ/ אמר ה: פירושו" 'ר הFֹה אמ "? "'צוה ה

זה בדיוק מה : פירושו" זה הדבר"). "כמו" = "Fֹה("
כי משה קולט את . לא פחות ולא יותר', שאמר ה

ושאר הנביאי� קולטי� רק , באופ0 מדוייק' דבר ה
כי הנבואות נתפסת , )כמוב0, יחסית למשה" (בער/"

  .אצל� דר/ מידותיה�

  בטל רצונ  מפני רצונו
; אחד מאתנו אינו מגיע למדרגתו של א, כמוב0

ָעָנו מאד "התורה מעידה עליו שהיה . משה רבינו
 )ג, במדבר יב(" מכל האד� אשר על פני האדמה

שהתפרס� , 0"מאותו כומר שחי בימי הרמב" חו=["
, 0 לתהות על קנקנו"הל/ הרמב. כבעל ענוה גדול

אמר לו . וראה שהוא אכ0 מתנהג בענוה רבה
הרי בתורה נאמר שמשה היה ! Eַ אני4ֵָמ: "0"הרמב

והנה רואה אני שג� אתה ָעָנו גדול , עניו מכל האד�
ג� אני תמהתי על , אכ0: "אמר לו הכומר"! מאד

, עד כמה שיכול, כל אחד מאתנו, ובכל זאת"...] כ/
לא , ה"צרי/ לבטל את עצמו לרצונו של הקב
כי ככל . להחשיב את רצונו אלא רק את רצו0 הבורא

כ/ משיגי� , וביניכ�' עומד פחות בי0 ה" נכיא"שה
וברו/ , ה"יותר דבוקי� בקב, יותר את אור השכינה

איננו בסכנה ... אי0 לנו חשש שתפרח נשמתנו' ה
, ה עד כדי כ/ שתפרח נשמתנו"שנהיה דבוקי� בקב

הוא "מובטח לנו שלעתיד לבוא , אדרבה. חס ושלו�
ה פע� אז נזכ, "ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי

ידאג ' 5ודאי שה, נוספת למעמד מעי0 מעמד הר סיני
אבל בינתי� עלינו . ג� אז שלא תפרח נשמתנו

להשתדל עד כמה שאפשר לבטל את הרצו0 שלנו 
ואת השכל שלנו מפני שכל , בפני רצו0 התורה

כ/ הוא , "אי0"כמה שהאד� הוא יותר . התורה
, "יש"וכמה שהוא עושה מעצמו , "יש"באמת יותר 

  "...יש"רי האמת היא שהוא פחות מה
וממילא ג� , יהי רצו0 שנזכה להגדיל כבוד שמי�

  .כבוד ישראל יגדל


