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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  "דתשעתצוה  לפרשת

  ביטול העצמיות -אהרן הכהן ואסתר המלכה 
  

  של אהרן הכהן נקילבו ה

"ְוָנַתָּת ֶאל חֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת  רבינו: וה את משההקב"ה מצַ 

ים אומר .)ל, כח(שמות  ב ַאֲהֹרן"ְוָהיּו ַעל לֵ  ,ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים

, זכה לחושן ד, יד) ם(שר 'ְוָרֲא ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו' כַ ְׂש "ּבִ  חז"ל:

אהרן ראה . כלומר, בשכר זה ש(שבת קלט, א)המשפט על לבו" 

את משה רבינו בא להוציא את ישראל ממצרים ְוָׂשַמח בלבו, 

  בשכר זה זכה לחשן המשפט על לבו. 

אהרן? שעשה כאן  הדבר המיוחד מהנשאלת השאלה: ו

אדם פוגש את אִחיו לאחר הרי כל אדם היה שמח במצב כזה! 

בנוסף לזה האח בא עם  ,שנה שלא ראה אותו שישים

שפרעה יקבל בקרוב מה שמגיע לו, ואנו בשורות נפלאות, 

מי  ,נצא ממצרים, נקבל תורה ונבוא אל ארץ זבת חלב ודבש

חּות מאהרן היה שמח! לא ישמח על פגישה כזו? גם אדם פ

  ל כך?עמדוע א"כ מגיע לאהרן שכר 

ברש"י. כשהקב"ה שולח את כתובה התשובה לשאלה זו 

ומתַוכח עומד משה רבינו להוציא את ישראל ממצרים, משה 

, בנסיון לפטור ד, י) מות(רש"י שעם הקב"ה במשך שבעה ימים 

את עצמו מן השליחות. איך ניתן להבין זאת? הרי המצב 

ם הוא נורא! פרעה משעבד את ישראל בעבודת פרך, במצרי

ואם , (רש"י שם ב, כג) "שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם"

ץמשה היה צריך כך,  ו ולמלא את השליחות המוטלת עליו  לר

, הוא עומד ומתוכח עם ה' במשך במקום זהכמה שיותר מהר! 

. למה? אומר רש"י: מן השליחותשבעה ימים, בנסיון להפטר 

היה רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו, שהיה גדול "לא 

. "אמר משה: עד שלא (רש"י שם ד, י)ונביא היה"  ,הימנו

עמדתי, היה אהרן מתנבא להם שמונים שנה... ועכשיו אני בא 

אהרן  (תנחומא שמות סי' כד)ר"?! שיהא ֵמיצֵ  ,להם בתחום ָאִחי

היג את , הוא גם נביא, הוא מנ(שמות ז, ז) גדול ממשה בשנים

ישראל במצרים ונושא את סבלם במשך כל השנים בהן יושב 

במדין, ולפתע יבוא משה ויקח ממנו את כל בנחת משה 

כן הוא מסרב ללכת. לאהרן! בהרי זו פגיעה נוראה  - הגדולה

לא אותי. אומר לו רק , ד, יג) ם(ש"ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח" 

. "לא כשאתה סבור, שיהא הקב"ה: "ְוָרֲא ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו"

הלב של . , יד)ם(רש"י שמקפיד עליך שאתה עולה לגדולה" 

קאהרן נקי לגמרי מקנאה ומקפידא.  קר קר קר שמחה תהיה לו, ללא  ר

אהרן לא חושב כלל כי כל תרעומת או צער, אפילו לא בלבו. 

"ְוַנְחנּו ָמה"  .שום רצון לעצמוועל עצמו. אין לו שום עצמיות, 

. אין לנו טז, ז) ם(ש 1ל עצמו ועל אהרןעמשה אומר כפי ש -

אם לכלל ישראל טוב לצאת ממצרים, והמנהיג . שום עצמיות

הטוב ביותר עבורם הוא משה, אז אהרן שמח במנהיגותו 

  של משה, ולא מצטער כלל על אבדן המנהיגות שלו.

זהו הלב הנקי שראוי לתת עליו את חושן המשפט. הרי 

הכהן הגדול באה השאלה שנשאלת בחושן המשפט ע"י 

מצד בני ישראל, וגם התשובה שמתקבלת בחושן מיועדת 

ראוי  ם כןלבני ישראל, לא לכהן הגדול באופן אישי, וא

שן יהיה מונח על לב נקי כזה, שנושא את לב כל בני ושהח

אמנם לב בלי עצמיות. ישראל, ולבו הוא כלב כל ישראל. 

ם לא רק אהרן לבש את החושן, אחריו היו עוד כהני

גדולים שלבשו את החושן, אבל כנראה שמשהו ממידותיו 

של אהרן הכהן עבר אליהם בירושה. אף אחד מהם לא 

הגיע ַלשלמות של אהרן, אבל בכל זאת, במידה מסוימת, 

הם ירשו מאהרן את הלב הנקי שלו. אלה שבאמת לא היו 

שן ו. הח(עי' סוטה מח, ב) שן לא ענה אצלםוראויים, הח

גדול אינו ראוי, הכהן הגדול ראוי. כשה כהןהעונה רק כש

  לא יעזור שישאל בחושן.

  ""ִהֵּנה ַמה ּטוֹב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד

אלא , באופן מוחלט לא רק אהרן נקי מאנוכיותהנה, ו

 ,כשטוב למשהבלב שלם כמו שאהרן שמח  כך.גם משה 

הפסוק אומר:  .כשטוב לאהרןבלב שלם משה שמח כך 

ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב . ֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד"הִ 

ֹיֵרד ַעל ַהָּזָקן, ְזַקן ַאֲהֹרן ֶׁשֹּיֵרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו"  ,ַעל ָהֹראׁש

פעַמִים כאן למה ֶנאמר . שואלים חז"ל: (תהלים קלג, ב)

שה 'ָזָקן'? "וכי שני ְזָקנים היו לאהרן?! אלא כיון שראה מ

את השמן יורד על ְזקן אהרן, היה שמח כאילו על ְזָקנֹו 

למרות שהכהונה היתה אמורה לצאת  (ויק"ר ג, ו) !יורד"

בגלל סירובו  ממשה, והיא נלקחה ממנו ונמסרה לאהרן

, משה לא מקנא (רש"י שמות ד, יד) של משה ללכת למצרים

זה  כאילו הוא עצמולכהן כלל, ושמח במשיחתו באחיו 

  נמשח.ש

דבוקים , אוהבים זה את זה וגדולי ישראל ,שני האחים

שניהם  בלי שום נגיעה עצמית.וזה בזה בלי שום חציצה 

ואת מה שטוב לקב"ה וטוב  זה, את טובתו שלזה רוצים 

זה מה שאכפת להם, לא על עצמם. לכן משה  שראל.לי

מה  .(שמות טז, ז)"ְוַנְחנּו ָמה" על עצמו ועל אהרן יכול לומר 

, ואיננו אין לנו שום עצמיות -? "ְוַנְחנּו ָמה"פירוש 

דוד המלך אומר על עצמו: "ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת  נחשבים לכלום.

בריה חלושה מאוד, התולעת היא . (תהלים כב, ז)ְוא ִאיׁש" 
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. אברהם אבינו היה עוד משהובכל זאת יש לה כח לעשות אך 

ואפר  . עפרשית יח, כז)(ברא ָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר""יותר עניו, ואמר: 

יכולים לעשות כלום, אך  םאינ הם חסרי כל ערך וחשיבות,

. "ְוַנְחנּו ָמה". אבל משה אומר בכל זאת, יש להם ממשות

אין לנו שום רצון עצמי משלנו, חוץ . לנו אין ממשותאפילו 

  מרצון ה'.

  לבו השלם של אהרן הכהן

 שלם הוא גם לב .לבו של אהרן לא רק נקי מנגיעותאבל 

שלם עם השכינה בכל מצב, ולעולם הוא אינו מאד. אהרן 

בו  ביום - מהרהר אחריה. כשנפטרו שני בניו ביום ִׂשמחתו

הוא  (ויקרא י, ג)"ַוִּיֹּדם ַאֲהֹרן"!  -מש בכהונה גדולה נכנס לׁשַ 

  מקבל את גזרת ה', ואין לו שום תלונות.

 ,בסוף ארבעים שנה, כשמשה רבינו טועה במי מריבה

, נענש רש"י במדבר כ, יא)עי' ( כה את הסלע במקום לדבר אליוומ

משה רבינו שלא להכנס לארץ ישראל, וגם אהרן נענש עמו 

ֻּתֶּמי ְואּוֶרי הפסוק אומר: ". והנה, (במדבר שם, יב)בעונש זה 

(דברים ְלִאיׁש ֲחִסיֶד, ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ְּבַמָּסה ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה" 

. "נסַּתקפָּת לו לבוא בעלילה. אם משה רבינו אמר ִׁשמעו , ח)לג

כלומר, אהרן  (רש"י שם)נא המורים, אהרן ומרים מה עשו"? 

"למה כלל לא חטא במי מריבה! הוא היה יכול לטעון, 

מענישים אותי בגלל טעותו של משה"? אבל הוא לא טוען 

  גם כאן, הוא מקבל את גזרת ה', ושותק.כלום. 

תפילות  תקט"ומרים, שמשה רבינו התפלל חז"ל או

הוא  .(דב"ר יא, י)(כמנין "ואתחנן") כדי להכנס לארץ ישראל 

 לראותלא הצליח לבטל את הגזרה לגמרי, אבל לפחות זכה 

. והנה, על אהרן לא מצאנו שהתפלל ד)- (דברים לד, אאת הארץ 

להכנס לארץ ישראל. גם לא כתוב שזכה לראות את הארץ. 

לל על כך כמו משה רבינו? וכי לא רצה להכנס למה לא התפ

אותה?! וביותר קשה,  לראותלארץ ישראל, או לפחות 

שהרי הגזרה על אהרן היתה בעלילה. רק בגלל שמשה נענש, 

מו, כשבעצם מצד מעשיו היה ראוי שיכנס נענש גם הוא עִ 

לארץ ישראל. מסתבר אפוא, שאם היה מתפלל על הדבר, 

ם כן קשה מאד: למה לא מוצאים היתה תפלתו מתקבלת. וא

  שאהרן מתפלל להכנס לארץ ישראל?

חשבתי, אולי אהרן נוהג כך, כדי שלא לפגוע במשה 

רבינו. עשרות שנים ִחָּכה וצפה אהרן להכנס לארץ ישראל, 

ועל סף הכניסה אליה הוא ְמַוֵּתר על שאיפתו, כדי לא לַהראות 

ואהרן כן חלילה פגיעה במשה, שמשה לא נכנס לארץ ישראל 

נכנס. אם משה לא יכנס לארץ ואהרן כן יכנס, יאמרו שאהרן 

גדול בדבר זה יותר ממשה רבינו. לכן, הוא לא פוצה את פיו. 

 .כמו ששתק בגזירה על מות בניו, כך הוא שותק גם כאן

 מאותמשלים עם גזירת ה' ולא מתפלל. משה מתפלל 

ך עליו להמשי אוסרפעמים לזכות להכנס לארץ, עד שה' 

, ואילו אהרן נוהג להפך. הוא לא (שם ג, כו)ולהתפלל עוד 

כדי לא לפגוע  -מנסה כלל להתפלל על כניסה לארץ. למה? 

ה' על כל הכבוד והמעלות הרוחניות שִוֵּתר במשה. משה 

(כפי שהזכרנו  בשביל לא לפגוע באהרן ,רצה לתת לו

תר על כל , ואהרן משיב לו כאן כגמולו, ומוַ לעיל)

יכולה לתת, כדי שלא  רץ ישראלועל כל מה שא הרוחניות

בלי משה, אהרן לא מסוגל להכנס  לפגוע במשה רבינו.

  לארץ ישראל.

  יותר מנבואה - דרגת אורים ותומים 

כפי שראינו, לבו של אהרן הוא לב נקי ושלם מאד, 

, לקלוט זהו הלב שראוי לתת עליו את חושן המשפטולכן 

יש עוד דרך לקבל את אמנם  .באמצעותו את דבר ה' לעמו

דבר ה', וזה ע"י הנביאים, אבל כנראה שהדרגה הנדרשת 

הרי  לנבואה איננה כמו הדרגה הנדרשת לאורים ותומים.

מה  .ראוי להאם הוא  ,יכול להגיע כל יהודי - נבואהל

יכול  רק כהן מזרע אהרן -דרגת אורים ותומים שאין כן ל

 ת בדרגתלהיון, לא יכול שאינו מזרע אהרמי  להגיע.

ומים יותר גבוהה שדרגת אורים ותהרי  .אורים ותומים

לפעמים ה' חוזר בו  -אצל נביא  . כמו כן,2דרגת נבואהִמ 

ה' לפעמים חוזר  ,אם הנביא ניבא דברים רעים .מהנבואה

גזירת אורים לעומת זאת,  .ה בנינוההיכמו שמהנבואה, בו 

על אף כפי שאמרו חז"ל: " ,לעולם לא מתבטלת -ותומים 

פי שגזירת נביא חוזרת, גזירת אורים ותומים אינה 

שמאירין  - למה נקרא שמן אורים ותומים? אורים  ...חוזרת

 .(יומא עג, ב) "שמשלימין את דבריהן -תומים  .את דבריהן

(רש"י ", היינו שגזרתן אינה חוזרת משלימין את דבריהן"

  .שם)

גם זה חייב להעשות דוקא  -הארץ לשבטים לחלק את 

לא נביא אבל  ,יהושע הוא נביאאמנם  ."י אורים ותומיםע

 אלעזרלזה גם את צריך  .מספיק בשביל לחלק את א"י

כפי שמביא רש"י  תומים,העם האורים ו הכהן הגדול

אלעזר הכהן היה מלובש באורים ותומים, מהגמרא: "

תחום  -[בגורל]  אם שבט פלוני עולה :ואומר ברוח הקדש

  .רש"י במדבר כו, נד) (עי' "פלוני עולה עמו

גם להוסיף על העיר ירושלים ועל העזרות, אומרת 

שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך המשנה, "

" וכו' ונביא ואורים ותומים וסנהדרין של שבעים ואחד

. הרי שלא מספיק לזה נביא, אלא צריך גם (שבועות יד, א)

ונה היא אורים ותומים. [ונסתפקתי בענין זה, האם הכו

רשהנביא צריך ש מ א וכן בשם ה' שצריכים להגדיל,  י

וצריכים אורים ותומים ה ר יאמ אין שבשם ה', או כן  ש

צריך רק שיהיו נוכחים אלא הכוונה שצריך שיאמרו כן, 

  .]3אותם לא שישאלו .במעמד

ן גדול, אורים ותומים כהשם למרות שהיה  ,בבית שני

הוא  בבית שניאחד מהדברים שחסרו שהרי  ,כבר לא היו

(יומא כא, ב)אורים ותומים 
בתחילת בית  והיעוד  יאיםנב .4

אבל אורים  - חגי זכריה ומלאכי, מרדכי ואסתר - שני
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כבר לא  ,הדרגה הזאת של רוח הקודש .תומים כבר לא היוו

. גם מזה נראה, שמדרגת אורים ותומים בבית שניכלל השגנו 

ם נסתלקו קודם גבוהה ממדרגת הנבואה, ולכן אורים ותומי

  . שבטלה הנבואה

  סוף כל הנסים - אסתר 

וכשבטלה הנבואה, בטלה גם האפשרות "להכנס" לכתבי 

 כב, אעי' ( "ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר"מכונה בספר תהלים אסתר הקודש. 

למה נמשלה אסתר לשחר? לומר ", חז"ל , ואמרו)ורש"י שם

ומא (י" אף אסתר סוף כל הנסים -לך: מה שחר סוף כל הלילה 

אירע נס עוד אחרי נס פורים : והרי שואלת הגמרא .כט, א)

 -  עונה הגמרא כה, וא"כ אסתר אינה סוף כל הנסים?חנו

שניתנו נסים כלומר, מבין ה ."ניתנה לכתוב קא אמרינן"

על אמנם גם האחרונה.  אסתר היא - הקודש כתביבליכתב 

או ניתנה ליכתב היא האם  נחלקו חז"למגילת אסתר עצמה 

לא ניתנה ליכתב, והיא מגילת אסתר יהושע  ירבלא, ולדעת 

ואינה קדושה בקדושת כתבי  כתבי הקודשאיננה חלק מ

אנו נוקטים להלכה  , אבל(עי' יומא שם, ומגילה ז, א) 5הקודש

היא סוף כל  ואם כןכתבי הקודש, כן שייכת לשמגילת אסתר 

  הניסים שניתנו להכתב.

 :חזון אישלרט" "ווֹ אמר פעם שיהודי אחד מספרים 

רמז  נוהיכן יש - ?""ָהָמן מן התורה מנין ,שואלת הגמרא

(בראשית ג, ֲהִמן ָהֵעץ" אומרת הגמרא: " -בתורה להמן הרשע? 

: וקשה .(חולין קלט, ב) שנתלה על העץהרשע, רמז לָהָמן  .יא)

וכי לא די לנו במה ? בתורהרמז המן ללחפש למה צריך 

אלא  ...?בתורהגם אותו  ךצרי מי? ובמגילת אסתרשנזכר 

אסור  ,כתובה בתורה אינהש בודה זרהעש ,הלכה נהישש

, ורק עבודה זרה הכתובה בתורה מותר להזכיר את שמה

בודה , והמן הרי עשה עצמו ע(עי' סנה' סג, ב)להזכיר את שמה 

 ,"ן מן התורה מניןמָ הָ "ן הגמרא שואלת , לכ(מגילה י, ב)זרה 

היה קשה לי על  את שמו.כיר להזלנו מותר כדי לבאר למה 

לא רק עבודה זרה שנזכרת בתורה מותר הרי  ,זהה"וורט" ה

ךלהזכיר את שמה, אלא גם עבודה זרה שנזכרת  " נ מותר  ב

, מגילהמופיע ּבַ הרי מן ה, ו(כמבואר בגמ' שם)להזכיר את שמה 

חזרה השאלה למקומה, למה חיפשה הגמרא רמז להמן וא"כ 

הרי איננה אסתר  יהושערבי לש ,נזכרתיאח"כ אלא ש ?בתורה

טוב ביאר אותו יהודי, שהגמרא אם כן ומכתבי הקודש, 

מחפשת רמז להמן בתורה, כדי לבאר למה מותר לנו להזכיר 

  .6את שמו (והיינו, אליבא דרבי יהושע)

מר וה' א מותר לומר על דרך הרמז,אולי  ,לפי זה חשבתי

ן ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּכֹתב ֹזאת ִזָּכרוֹ " :למשה אחרי מלחמת עמלק

 "ִּכי ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים ,ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשעַ 

המכניס את  -"ִׂשים ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשַע  :אומר רש"י .)שמות יז, יד(

כאן  .את גמולו עמלקישראל לארץ, שיצוה את ישראל לשלם ל

והנה,  ".רץשיהושע מכניס את ישראל לא ,נרמז למשה

לומר לישראל  -  את הציווי הזהלא קיים  יהושעלמעשה 

תחלה צריכים  ,לפני קיום מצוה זו כי - למחות את עמלק

ְוָהָיה  :הארץ, שנאמר לנחול אתלהכרית שבעת הגוים ו

ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר  ...י ְל ִמָּכל ֹאְיֶבי ִמָּסִביבקֶ ֱאה' ְּבָהִניַח 

יהושע עוד לא נתקיים התנאי הזה, כי ובזמנו של  ,"ֲעָמֵלק

ְוָהָאֶרץ ִנְׁשֲאָרה ַהְרֵּבה ְמֹאד  ...הֹוֻׁשַע ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמיםיְ '

ולכן לא ציוה יהושע את ישראל  ,(יהושע יג, א)" ְלִרְׁשָּתּה

ובכל זאת,  .(רמב"ן שמות יז, יד) למחות את עמלק בזמנו

בן ע ושיהע"י שאמנם רוש, דה ל דרךלומר עאולי אפשר 

 יהושעיש , אבל הענין של מחיית עמלק לא התקייםנון 

 יהושערבי  -והוא  ,הענין הזה שבימיו כן התקיים ראחֵ 

שאסתר  סובר יהושערבי כפי שהזכרנו לעיל, הרי  .התנא

מוחה את וא"כ נמצא שרבי יהושע מכתבי הקודש, נה נאי

מגילת ש ,כתבי הקודשומתוך  הכתובים עמלק מתוךזכר 

מכתבי הקודש [אף לא או  חלק מהכתובים הננאי אסתר

ִׂשים "הפסוק תקיים מבזה א"כ ו ,ספר קדוש בפני עצמו]כ

הכוונה ד, "ִּכי ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ,ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשעַ 

  .7היא לרבי יהושע התנא

  ע"י מי שמבטל את עצמיותו -נס פורים 

וח הדרגה של אורים ותומים, של ר ,ל כל פניםע

לב של הבלי  הכהן. צריכה את הלב של אהרן ,הקודש

 ל כךלב שכ .אין את הדרגה הזו של רוח הקודש -אהרן 

לעצמו ו ,ם ישראלגדולה לעו רק כבוד לאחיושרוצה  ,נקי

שום ואין לו  ,באחיו רגיש שום קנאהמלא  .שום דבר -

  מחשבות עצמיות.נגיעות ו

. ן עצמירצולו שאין מי באה ע"י  ישועהה ,גם בשושן

שאסתר  ,אחת המעלות שכתובות על אסתר המלכה היא

ָלבֹוא ֶאל  .... "ּוְבַהִּגיַע ֹּתר ֶאְסֵּתרמבקשת לעצמה דברלא 

א ִבְקָׁשה ָּדָבר ,ַהֶּמֶל,  ִּכי ִאם ֶאת ֲאֶׁשר ֹיאַמר ֵהַגי ְסִריס

, כשמרדכי ר כך. גם אח(אסתר ב, טו)ַהֶּמֶל ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים" 

 אסתרהקשר שקשרו בגתן ותרש נגד המלך, יש למגלה את 

שתאמר לו  על ידי הזדמנות "לרכוש נקודות" אצל המלך

, אבל היא לא עושה זאת, זו שחשפה את הקשר שהיא

. היא (שם, כב)אלא "ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶל ְּבֵׁשם ָמְרֳּדָכי" 

  .שום כבוד לעצמהאומרת דבר בשם אומרו, ולא לוקחת 

היא מצניעה את חלקה ָּבענין, עד שאחר  עד כדי כך

כך, כשהמלך מבקש לקרוא לפניו את ספר הזכרונות, 

ַעל ִּבְגָתָנא ָוֶתֶרׁש"  ָמְרדֳַּכי"ֲאֶׁשר ִהִּגיד  :נמצא כתוב שם

ר. לא נאמר "ֲאֶׁשר ִהִּגידּו (אסתר ו, ב)וכו'  ֵּת ְס ֶא ְו י  כַ ֳּד ְר  ָמ

יָדה ֶאְסֵּתר ְּבֵׁשם ָמְרֳּדַכי ַעל ַעל ִּבְגָתָנא ָוֶתֶרׁש", או "ֲאֶׁשר ִהּגִ 

יִּבְגָתָנא ָוֶתֶרׁש", אלא רק "ֲאֶׁשר ִהִּגיד  כַ ֳּד ְר ַעל ִּבְגָתָנא  ָמ

ָוֶתֶרׁש". אסתר כלל לא נזכרת שם. המלך היה יכול לתת 

אם לא לרכב על הסוס, לפחות איזה  .כבוד גם לאסתר

 .כבוד אחר, אבל היא לא מקבלת שום כבוד בסיפור הזה

אסתר אומרת דבר בשם אומרו באופן  ימרדכי. כרק 

לא אפילו  ,מן הכבודמאומה מוחלט, ולא לוקחת לעצמה 
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  מעט.

"כל האומר דבר בשם אומרו, מביא חז"ל לומדים מכאן, ש

. לא ירא שמים וצדיק וקדוש (אבות פ"ו מ"ו)גאולה לעולם" 

, אלא "האומר דבר בשם אומרו", הוא זה יביא את הגאולה

מה ְל"אומר דבר בשם דוקא הוא? למה גאולה. את היביא ש

אם : (בפירושו למס' אבות שם)מסביר המהר"ל אומרו" ולגאולה? 

נומי  מקפיד לומר דבר בשם אומרו יביא את הגאולה,  שאי

הוא לא יתלה את הגאולה בקב"ה, אלא יאמר שהוא בחכמתו 

פעלתי,  אניעשיתי,  אני" !ובעוצם ידו הביא את הגאולה

ו צורת הגאולה שהקב"ה לא זו... !את הישועה" הבאתי אניו

הוא הביא את שב"ה רוצה שכולם ֵידעו ויבינו, קרוצה בה. ה

מי שיש לו ענוה הגאולה, ולא בשר ודם. לעומת זאת, 

ולא לעצמו,  מי שאמרםוהתבטלות מספקת לַיחס דברים ל

ּה, ולא לעצמו. הביאָ ֵמִבין גם ְלַיֵחס את הגאולה למי ש

אסתר תַיֵחס את הגאולה  .את הגאולה לקב"המרדכי ְיַיחס 

ראויים להיות אלו שעל ידם תבוא  הםכן ל .לקב"ה

דואגים רק לכבוד שמים, לא לכבוד הם התשועה לישראל. 

  ומי שאלה הם מניעיו, זוכה להביא גאולה לעולם. .עצמם

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

היה  ...בזאת הבחינהאת אהרן ו איתכלל ו, ומה שלבדמשה היה  ר ְּבזאת המדרגה הנוראההעיק. אמנם הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל כתב ש1
םמפני שתלונת בני ישראל היתה על  ה י נ םִּכי  ..."ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ה' ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִיםשהרי ישראל אמרו: [ ש ֶת א ֵצ וֹ ֹאָתנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר  ה

ּו" :ולכן ֵהִׁשיָבם משה בלשון רבים .ַהֶּזה ָּבָרָעב" (שמות טז, ג) ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת ָּכל ַהָּקָהל נ ְח ַ נ א ָעֵלינּו ְתֻלֹּנֵתיֶכם ִּכי ... ָמה ִּכי ַתִּלינּו ָעֵלינּו ְו
ר, אך גם הגר"ח הרי כתב רק, כי "שער ג' פי"ג) "נפש החיים"(] "ה'ַעל  ק עי ", ומשמע שגם לבד משההיה  ְּבזאת המדרגה הנוראה ה

ן היתה שייכות למדרגה זו, אך לא כמשה. וגם מסתבר, שמשה לא היה כולל את אהרן עמו בלשון זו, אלמלא שגם לאהרן היתה איזו לאהר
  שייכות עם מדרגה זו.

" (רמב"ן שמות כח, ל), וכן מן הנבואה למטהלמטהלמטהלמטההיא ות רוח הקדש, ומדרגה ממדרג" . אמנם הרמב"ן כתב שמדרגת אורים ותומים היא2
בחיי (שם), וכן מבואר ברמב"ם (מו"נ ח"ב פמ"ה במדרגה השניה, ע"ש היטב מתחילת הפרק), וכן משמע מסדר הפסוק כתב רבינו 

, וכנראה שלמדרגת אורים ותומים היו בכל זאת כמה מעלות מיוחדות שנמצאות רק בה, ואינן כללי(שמו"א כח, ו), אך זהו רק באופן 
 באר והולך כאן בדבריו.נמצאות במדרגת הנבואה, וכפי שהרב שליט"א מ

  שם אורים ותומים. ע"ש. שיהיובאורים ותומים, ולא רק  להשאל. מלשון התוס' (שבועות טו, א ד"ה וכן) משמע לכאורה שצריך 3
"הוא כתב ֵׁשם המפורש שהיה נותנו בתוך ִּכְפֵלי החושן, שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את דבריו. . רש"י פירש שאורים ותומים 4

וכן דעת  .(רש"י שמות כח, ל) להיות מחוסר בגדים, אבל אותו השם לא היה בתוכו" ן גדולשן, שאי אפשר לכהוקדש שני היה החובמ
, אלא שלא היו נשאלין בהן, כיון שלא היתה בבית שני אורים ותומים שהיואבל הרמב"ם סובר  הראב"ד (פ"ד מהל' בית הבחירה ה"א).

ועי' בחי' מרן הגרי"ז (הל' כלי המקדש שם) [ כלי המקדש פ"י ה"י). וכן דעת התוס' (יומא שם). שם, ובהל'רמב"ם שם רוח הקודש (
שבאר בדברי הרמב"ם, דאף בתחילת בית שני, שעוד היו שם נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי, ומן הדין היה אפשר לשאול אז 

תומים משיבים. וזהו אחד מהדברים שחסרו בבית שני. ואח"כ שבטלה , מ"מ לא היו האורים וח הקודשה עדין רותבאורים ותומים כי הי
  .ח הקודש]הנבואה, אז מדינא כבר לא היה אפשר לשאול באורים ותומים, דליכא רו

היא, דלרבי יהושע לא ניתנה המגילה  הרשב"אהרשב"אהרשב"אהרשב"א. בביאור דברי רבי יהושע דאסתר לא ניתנה ליכתב, נאמרו ג' שיטות בראשונים. שיטת 5
 התוס'התוס'התוס'התוס', אפי' לא כדי לקרותה, ואפשר לקיים מצות קריאתה בעל פה. [וכן משמע ברש"י (מגילה ז, א ד"ה הוא דאמר)]. שיטת לכללהכתב 

היא, דרבי יהושע ס"ל דברוח הקודש לא ניתנה המגילה להכתב, אבל מדרבנן ניתנה להכתב כדי לקרות בה, וחייב לקרותה מן הכתב; אבל 
דניתנה  היא, דמודה רבי יהושע הריטב"אהריטב"אהריטב"אהריטב"אי הקודש, כי אין בה קדושה (תוס' שם ד"ה נאמרה). ושיטת אינה מטמאה את הידים כשאר כתב

המגילה ברוח הקודש להכתב, אך רק כדי לקיים בה את מצות קריאתה, ולא להיות מכלל ספרי הקודש, ואף לא כספר קדוש בפני עצמו 
. ונמצא, דלכל השיטות, לדעת רבי יהושע אין המגילה מכתבי הקודש, [ואשר על כן אין המגילה מטמאה את הידים כשאר ספרי הקודש]

  ואף אינה חשובה כספר קדוש בפני עצמו.
רּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר ִקַּים ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה [ומה שנאמר במגילה " ֶפ ֵּס ַּב ב  ָּת ְכ נִ דהכונה היא למגילת אסתר (כמבואר  - " (אסתר ט, לב) ְו

ולריטב"א הוא ניחא, שהרי לשיטתם גם לרבי יהושע ניתנה המגילה ליכתב עכ"פ כדי לקוראה, מרוח הקדוש לתוס'  - ברש"י שם) 
, אפי' לא כדי לקרותה, צ"ע מהו כלל(לריטב"א) או מדרבנן (לתוס'). אבל לדעת הרשב"א, דלרבי יהושע לא ניתנה המגילה להכתב 

ע יפרש הפסוק, שהמגילה נכתבה עכ"פ כספר זכרון בעלמא, לזכור את מעשה הנס. אך ". וצ"ל, דלדעת הרשב"א רבי יהושְוִנְכָּתב ַּבֵּסֶפר"
  אין בספר זה קדושת כתבי הקודש, וגם אינו נצרך לקיום מצות קריאת המגילה, דיכול לקוראה על פה].

מנין", ו"מרדכי מן התורה . וכמובן, כל זה הוא על דרך החידוד. שהרי הגמרא שואלת גם "משה מן התורה מנין", ו"אסתר מן התורה 6
מנין", ולגביהם הרי לא שייך לבאר את השאלה כפי שנתבאר כאן למעלה, שהרי לא עשו עצמם עבודה זרה ח"ו. וגם לגבי המן, הרי לא 

  יהיה מותר להזכיר את שמו, שהרי אין כוונת פסוק זה להמן כלל. ֲהִמן ָהֵעץ"מסתבר שמחמת הפסוק "
ְוֵתן "ְּכֹתב ֹזאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר שגם מהפסוק עצמו יש לדקדק שלזה היא הכונה. שהרי לא נאמר  -הדרוש  על דרך - . ויש להוסיף עוד 7

". וי"ל דנרמז בזה, שענין עמלק יהיה אצל יהושע (התנא) רק בבחינת שמיעה, בלא כתיבה, כי המגילה ִׂשים ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשעַ ", אלא "וְ יהֹוֻׁשעַ לִ 
  בים, אלא נשארה רק כתורה שבעל פה, הנמסרת מפה לאוזן.אינה חלק מן הכתו

  פי הבנתו של העורך,יחה נערכה להש

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


