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 ביראת שמים יהודי לא סומך על אף אחד

 

, תמוהה ביותר   –"  למה נגרע " ,  תביעתם של האנשים שלא יכלו להקריב את קרבן פסח במועדו ,  לכאורה ... 

ה למשה רבינו לומר ” בודאי יצוה הקב   -ה שיקיימו את המצוה דקרבן פסח  ”אם רצונו של הקב: נפשך-דממה

הרי פירוש הדבר שאינם צריכים לקיים את המצוה דקרבן  -ואם משה רבינו לא יאמר להם מאומה ; להם זאת

 ! ?מה מקום לטענה ותביעה בדבר, ואם כן, פסח

היו   [ 2] ” לא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא .. אנשים אשר ”שאותם ה [1]ל”מסופר במדרשי חכמינו ז: יתירה מזו

שאצלם היתה ,  גדולי ישראל בזמן ההוא   -או אלו שנטמאו מנדב ואביהוא  ,  אלו שנשאו את ארונו של יוסף 

וחומר מכל שאר בני ישראל -שכן וקל -במכל ,  האמונה במשה רבינו בתכלית התוקף ובאמיתיות הכי גדולה 

ה ולא ממשה ” לא מהקב ) כאשר אינם שומעים מאומה  ,  ואם כן ,  ” ובמשה עבדו '  ויאמינו בה “   [ 3] עליהם נאמר 

היתכן לבוא בטענה ,  ומכיון שכן ,  שאינם חייבים בזה ,  פירושו של דבר ,  אודות חיובם בקרבן פסח (  עבדו 

בה בשעה שבודאי מאמינים   -תן גם לנו מצוה זו  ,  ” למה נגרע “ ,  שמע נא :  ותביעה למשה רבינו ולומר לו 

 ! ?במשה רבינו שאם לא צוה להם מאומה אינם מצּווים בזה

ואתם תהיו לי ממלכת “ ושם נאמר להם  ,  לפני חודשים ספורים בלבד עמדו כל בני ישראל במעמד הר סיני 

ה ” צריכים הם לקיים את כל ציוויי הקב ,  ולכן ,  על ידי זה שיקיימו את התורה ומצוותיה  [4]”כהנים וגוי קדוש

אבל מהי פשר ,  לכל בני ישראל   [ 5] ’” משה קיבל תורה מסיני ומסרה כו ” -שנמסרו אליהם על ידי משה רבינו  

 ! ?לקיים דבר שלא נצטוו עליו -” למה נגרע“הטענה והתביעה 

, שמים -שכאשר יהודי מרגיש שחסר לו משהו בענין הקשור עם יראת  -אלא מכאן למדים אנו הוראה נפלאה 
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אין “ ואינו אומר  ,  ( כביכול ) ה  ”לא על משה רבינו ואפילו לא על הקב, אינו סומך על אף אחד, תורה ומצוותיה

 ! ”למה נגרע“: אלא צועק ותובע -... ”לנו להשען אלא על אבינו שבשמים

. [6]עקבות משיחא,  הוא אחד הסימנים דחושך הגלות  -”  אנו אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים“הפתגם  

מכיון שאין לנו ,  את עצמו על העובדה שאינו עושה מאומה”  מתרץ“שבכך    -טעם הדבר    [7]ומבואר בספרים

 !... אלא להשען על אבינו שבשמים

רצונו ,  ולכן,  [8]”הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים“:  אומרת התורה  -שמים  -כאשר מדובר אודות עניני יראת

וכאשר מראה את גודל תשוקתו ,  שמים-ה שיהודי יתבע וידרוש בהתאם להרגש שלו בעניני יראת”של הקב

נגרע“שבעקבות הטענה  ,  כפי שרואים בנוגע לפסח שני,  ה את רצונו”ממלא הקב  -וחפצו   נתחדש   -”  למה 

 .ציווי בתורה

 

 

 

 

 .רשימת השומעים בלתי מוגה, קטע משיחת פסח שני
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