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בס"ד
חידושי הרמב"ן עמקו מאד ...כי כל דבריו במספר
במשקל במידה ,ולא יש בו יתור אות אחת .ומשם
יראה המעיין כמה עמקו דבריו הנוראים ,ויראה
חכמת הראשונים אשר כוללים כמה עניינים בדבריהם
הקדושים ,ורעדה ילבש להקשות על דבריהם.
הרב חיד"א ,שם הגדולים ,מערכת גדולים ,אות מ ,הרמב"ן

כי ספרי הרמב"ן על התורה מצויים אלא שהעוסקים
אינם מצויים ,ואפילו התלמידי חכמים אינם רוצים
לעיין בו ,ולא ימצא אחד בעיר כו' הבקי בו.
ובאמת הספר הזה הוא יסוד אמונה ושורש הדת
לפע"ד ,וכל שכן ההמונים שקצרה ידם מעסוק בו.
שו"ת חתם סופר ,ח"ו סימן סא

הלומד רש"י בחומש בלא רמב"ן ,כלומד גמרא עם
רש"י בלא תוספות.
רבי חיים מוולוז'ין ,כל הכתוב לחיים עמ' קכ

עולמות
מערכת שיעורי תורה
הלכה ומחשבה
מראי מקומות
משולבים עם דפי מקורות

ראש המערכת
הרב יעקב זילברליכט

מערכת
הרב יוני הוכמן

הרב ישי לב

הרב אליהו זלושינסקי

הרב אברהם שטרק

הענווה
וההכרה בערך עצמו

א.

הטעמים לסירובו של משה רבנו לקבל את השליחות ללכת אל פרעה

סירובו של משה רבנו ל"פיתוי" של הקב"ה ללכת בשליחותו לפרעה "להוציא את בני ישראל ממצרים",
טעון ביאור ,היאך הרהיב עוד בנפשו לכך.
• ענין נוסף בלתי מובן ,מדוע לא מצינו שמשה רבנו התפלל להקב"ה שיסיר ממנו כבדות פיו ,וצ"ע.
ב.

מעלת משה רבנו 'אלקים' לפרעה  -בזכות ענוותנותו

בזכות סירובו של משה רבנו לקבל את השליחות ללכת אל פרעה ,לבסוף נתן לו הקב"ה רשות שלא
ידבר אל פרעה "והיא מעלה למשה" ,שהוא בחינת "אלקים" לפרעה.
• דרגת משה רבנו שהוא כ"אלקים המצוה לנביא" ,היא בחינת "שכינה מדברת מתוך גרונו"
של משה רבנו  -אשר זכה בה "בענוותנותו שהיה בוש לדבר בערלת שפתיו".
ג.

וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך

דברי הרמב"ן בטעם סירובו של משה רבנו לקבל השליחות "כי אין אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר
ממני לשליחות" ,העולים בקנה אחד עם דברי הרמב"ן באגרתו "וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך".
• וכך נהג משה רבנו עד יומו האחרון ,שבו הטריח עצמו להיפרד מבני ישראל משום כבודם.
ד.

דרגתו של משה רבנו בשעת ההתגלות במראה הסנה

משה רבנו היה "אב בחכמה גדול במעלת הנבואה" יותר מהאבות הקדושים ,בשעה שאמר "אין אדם
בעולם שלא יהיה הגון יותר ממני לשליחות" .ומעתה יפלא היאך כשהיה בדרגה שכזו אמר כן ,וכי
באמת חשב שכל אדם בעולם יותר ראוי לשליחות ממנו ,וצ"ע.
ה.

הענווה והגדלות אינן סותרות זו את זו

מידת הענווה לא סותרת לרוממות הדעת וההכרה בערך עצמו  -ב"גדלות האדם" ,שהרי משה רבנו היה
בדרגה הגבוהה ביותר וגם היה העניו מכל אדם • ביאור דברי האמוראים שאמרו שהם "ענווים".
• שורש מידת הענווה ביראת שמים ובגדלות הלב ולא בשפלות הנפש.
• "ענווה אין פירושה כפיפת קומה ,הרכנת הראש ועיניים מושפלות על הקרקע".
• "ככל שאדם מכיר יותר ברוממות השי"ת ובשלימותו ,כך הוא חש יותר ויותר בשפלותו ופחיתותו".
• "וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך"  -כי יתכן שהוא ממצה את כוחותיו ומבצע את תפקידו יותר ממך.
ו.

ההכרה בגדלות האדם  -כלי בעבודת הבורא

דברי הסבא מסלבודקה" :כל דרכי הנהגת החיים ,הן החומריים והן המוסריים ,בין חיי הציבור ובין
חיי היחיד ,הולכים ומתנהלים ,עומדים ומתבססים ,על פי מידת הכרת ערך עצמו".
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