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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ה"לפרשת ויצא תשס

  שימוש נכו� במתנות רוחניות
  
  

  יעקב מקפיד לדבר בלשו� הקודש
, אחרי המריבה של יעקב ע� לב� ואחרי ההתפייסות שבעקבותיה

ויקחו אבני� . ִלקטו אבני�, ויאמר יעקב ְלֶאָחיו: "התורהמספרת 
ויעקב קרא , ויקרא לו ָלָב� ְיַגר ָ'ֲהד%ָתא. ויאכלו ש� על הגל,  גלויעשו

  .)מזמו, בראשית לא(" לו ַ*ְלֵעד
הרי לאור- הפרשה מובאי� כמה וכמה שיחות שהיו בי� : וקשה

�שיחות אלו נערכו מ� הסת� בשפת המדינה של חר� . יעקב ללב 
, א. על פי כ�). שכ� לב� לא הכיר מ� הסת� את לשו� הקדש(בארמית 

היא אינה מביאה את , כשהתורה מספרת לנו על השיחות הללו
, הדברי� בשפה המקורית ואחר כ- מתרגמת אות� ללשו� הקודש

ואנו מביני� כבר , אלא מתארת את השיחה בלשו� הקודש בלבד
כשיוס. . כ- ג� אצל יוס.. שבפועל נערכה השיחה בארמית, מעצמנו

וכ� , � מ� הסת� דיבר עמ� מצריתדיבר ע� שר האופי� ושר המשקי
שהרי פרעה לא הכיר כלל את , כשדיבר ע� פרעה ודאי דיבר מצרית

ודאי שוחחו ע� פרעה , וכ� משה ואהר�. )ו, י ש� נ"רש(לשו� הקדש 
, כשהתורה מספרת לנו על כל השיחות הללו, א. על פי כ�. במצרית

 אלא מתארת את, היא אינה מביאה את הדברי� בשפה המקורית
לא מסרה לנו התורה מ� הסת� , כמו כ�. [השיחה בלשו� הקודש בלבד

יכול . וכ� שאר הדוברי�,  מה שמשה ואהר� דברו אל פרעהכלאת 
ואילו התורה מסרה לנו רק , להיות שמשה דיבר אל פרעה באריכות

מה שראה הבורא לנכו� למסור לנו כדי שנלמד מה� , חלק מ� הדברי�
כתבה , בעני� הגל שבנו יעקב ולב�,  כא�מדוע א� כ�]. אורחות חיי�

הרי ? "גלעד"ויעקב קרא לו " ְיַגר ָ'ֲהד%ָתא"התורה שלב� קרא לו 
וא� כ� די היה לומר , "גלעד"אינו אלא תרגומו של " ְיַגר ָ'ֲהד%ָתא"
ומזה כבר נבי� מעצמנו שיעקב קרא , "ויקראו לו יעקב ולב� ַ*ְלֵעד"

  .בארמית" ְיַגר ָ'ֲהד%ָתא"ולב� קרא לו , בלשו� הקדש" ַ*ְלֵעד"לגל 
שג� אחרי , שכנראה התורה רוצה להדגיש כא�, צרי- לומר

עשרי� שנה שיעקב יושב באר� נהרי� וכבר שולט מ� הסת� היטב 
כשהוא מתפייס ע� חמיו , א. על פי כ� ג� בשעה זו, בשפה הארמית

הוא , )מבכו, ש� לא(אחרי חילופי הדברי� הקשי� שהיו ביניה� הארמי 
אמנ� כשהוא מדבר ע� לב� . אינו מוותר על השימוש בלשו� הקודש

אבל בינו לבי� עצמו הוא אינו משנה , "ְיַגר ָ'ֲהד%ָתא"הוא קורא ַלגל 
אחד הדברי� ל מוסרי� לנו ש"חז". גלעד"וקורא לו , את לשונו

ר "במדב(הוא שלא שינו את לשונ� , שבזכות� נגאלו ישראל ממצרי�

יעקב מקפיד שלא , בגלות יעקב באר�, אבל למעשה כבר כא�. )כט, כ
ע� לב� וע� , ִע� מי שהוא מוכרח לדבר ארמית. לשנות את לשונו

, אבל כשלעצמו הוא מדבר בלשו� הקודש. הוא מדבר ארמית, הרועי�
  .וכ- כנראה דיבר ע� נשיו וע� ילדיו

שבשביל זה נגאלנו , מהי החשיבות בדיבור בלשו� הקודש
, בלשו� הקודש משפיע על מחשבתו של האד� הדיבור ?ממצרי�

� " אמנ� יש מחלוקת בי� הרמב.שתהיה מחשבה קדושה יותר
� שמות ל"רמב' עי(" לשו� הקודש"� מדוע לשו� הקודש נקראת "לרמב ,

' היא הלשו� שבה נגלה ה. אבל סו. סו. לשו� זו היא לשו� קדושה, )יג

והיא , ינו בהר סיניאל' היא הלשו� שבה נגלה ה, אל משה רבנו
  ! לשו� הקודשאת התורה ' הלשו� שבה כתב לנו ה

  הודאה על נתינת לשו� הקודש לישראל
ה בהזדמנויות "אנו מודי� לקבהרי : באמת התקשתי קצת

על , על שקדשנו במצוותיו, שונות על התורה הקדושה שנת� לנו
על שנת� לנו מועדי� , את עיר הקודש, שנת� לנו את אר4 הקודש

ה ג� על כ- שנת� לנו את "מדוע איננו מודי� לקב, דושי�ק
לא מצינו ברכה מיוחדת שבה אנו מודי� ?  הקודשלשו�

  .ה על לשו� הקודש"לקב
שזהו מפני שלשו� הקודש היא חלק מ� , אפשר לומר

תחילת לימוד התורה אצל קט� הוא בלימוד אותיות הרי . התורה
משמע , )ה"ח בהג" סה"רמ' ד סי"ע יו"שו(ב של לשו� הקודש "הא

כ בכלל " וא. לימוד לשו� הקודששבכלל לימוד התורה 
אנו ) בברכת התורה ובברכות נוספות(ההודאה על התורה 

. שהיא חלק מ� התורה, מודי� למעשה ג� על לשו� הקודש
כמדומני שישנה ג� הודאה מיוחדת על נתינת לשו� , ובכל זאת

והיא , )� כ-א� כי לא בברכה מיוחדת שנתקנה לש(הקודש 
אנו אומרי� בברכת ). בתפלה ובקידוש(בברכת המועדי� 

אנו מודי� , כלומר". ורוממתנו מכל הלשונות: "המועדי�
ה על כ- שנת� לנו לשו� מרוממת ונשגבת יותר מכל לשו� "לקב

הרי שיש כא� . לשו� קדושה שמשפיעה עלינו קדושה, אחרת
  .הודאה מפורשת על נתינת לשו� הקודש

 הא� עדי� ל�מר� בלשו� הקודש 
ליליי� עניני� ש
  ?ז"או בלע

ולמרות הקדושה , למרות קדושתה של לשו� הקודש, והנה
ישנ� מקרי� שבה� , שהיא משפיעה על מי שמשתמש בה

מוטב , אלא להפ-, השימוש בלשו� הקודש אינו משפיע קדושה
, )ז"א מי"אבות פ' בפירושו למס(� כותב "הרמב. שלא להשתמש בה

סידי� מאנשי תורתנו שאינ� מוכני� בסעודות מצוה שישנ� ח
ולעומת זאת , ז ג� א� תוכנ� משובח"לשמוע שירי� בלשו� לע

. מוכני� לשמוע שירי� בלשו� הקודש ג� א� תוכנ� שלילי
, כי דברי� משובחי�". סכלות גמורה"� מכנה גישה זו "הרמב

ראויי� להאמר ולהשמע ג� א� ה� , כדברי תורה חכמה ומוסר
ג� , דברי� מגוני� ופחותי�, ולעומת זאת, ז"רי� בלשו� לענאמ

שמיעת דברי� ! אדרבה. בלשו� הקודש אי� ראוי לאמר�
 גרועה יותר מאשר � " כותב הרמבפחותי� בלשו� הקודש 

לפי שלשו� הקודש אי� ראוי להשתמש ! ז"שמיעת� בלשו� לע
 ושימוש בה לעניני� פחותי� ופסולי�, בה אלא לעניני� נעלי�

השימוש בלשו� הקודש לעניני� . מהווה פגיעה בקדושתה
מסוי� בעני� השלילי " צד חיובי"אינו מהווה אפוא , פסולי�

, רק מגדיל עוד יותר את השלילה שבו, אלא אדרבה, המדובר
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בגלל הער- השלילי המוס. של פגיעה בקדושת לשו� הקודש שיש 
בה כ קדושה רק למי שמשתמש "לשו� הקודש משפיעה א. בכ-

למי שמשתמש בה לרעה היא אינה מוסיפה , לעומת זאת. לטובה
, גורמת לכ- שמעשהו יהיה חמור עוד יותר, אלא להפ-, קדושה

  .וממילא מרחיק את האד� מ� הקדושה

 הוא נלקח 
כשאי� משתמשי� במקדש בצורה נכונה 
  !מאיתנו

נת� לנו מתנות ' ה. נת� לנו' כעי� זה הוא ג� בשאר הקד%שות שה
אבל למעשה שימוש בלתי , שות כדי שנתקדש בה� ונתקרב אליוקד6

על התורה . עלול רק להרחיק אותנו מ� הקדושה, נכו� במתנות הללו
ו אינו "וא� ח, שא� אד� זוכה היא נעשית לו ס� חיי�, ל"אמרו חז

בית . כ- ג� בית המקדש. )ב, יומא עב(זוכה היא נעשית לו ס� מיתה 
הוא אחד מהקנייני� ; נת� לנו'  שההמקדש הוא מתנה גדולה מאד

הוא המקו� שבו שורה השכינה , )א"ו מי"אבות פ(ה קנה בעולמו "שהקב
המקו� , )א, סוטה לח(המקו� שבו משתמשי� בש� המפורש , בישראל

המקו� שבו מתבצעת , שמש� הנביאי� יונקי� את הנבואה שלה�
שהיא אחד משלשת העמודי� שהעול� עומד , עבודת הקרבנות

ושמכפרת על עוונותינו ומקרבת אותנו אל , )ב"א מ"אבות פ(ה� עלי
הקטורת שמקטירי� בכל יו� במקדש נקראת קטורת לא רק . ה"הקב

אלא ג� מפני שהקטורת מקשרת את , על ש� הקיטור שעולה ממנה
ואותנו כביכול , את העול� התחתו� ע� העול� העליו�, העולמות יחד

בית המקדש הוא א� כ� ).  ֶק8ֶרבארמית פירושו" קיטרא("ה "ע� הקב
היה אפשר , בעבודת יו� הכפורי� שנעשתה במקדש. דבר נפלא

כדי , לראות שה9ִָני נהפ- ללב�, נס גלוי) כשזוכי� לכ-(לראות 
חכמי התורה מקבלי� את תורת� . ה לעמו"להראות את מחילת הקב

הגמרא אומרת שסמכות הדייני� לדו� דיני נפשות . דר- בית המקדש
. קיימת רק כאשר הסנהדרי� יושבת על יד המקדש, כל מקו� בעול�ב

 אי� דיני כשהסנהדרי� לא יושבת על יד המקדש או כשאי� מקדש 
, האור הגדול של ע� ישראל, שג� אור התורה, הרי. )ב, ז ח"ע(נפשות 

, מפני שעיקרו של בית המקדש? ומדוע. ג� הוא בא מ� המקדש
שהוא מקו� , א קדש הקדשי�הו, שממנו נובעת קדושת המקדש
ומקומו של ספר התורה שכתב משה , הלוחות שהוריד לנו משה מסיני

  .)כו, י דברי� לא"רש' עי(רבנו בסו. ימיו 
ברגע , למרות כל המעלות הקדושות הללו שבמקדש, ובכל זאת

�, המקדש אינו מוסי. טובה לישראל, שאי� משתמשי� בו באופ� הנכו
ירמיהו צועק על אלה שאומרי� . תנוה נוטל אותו מאי"ואז הקב

עושי� ככל העולה על , )ד, ירמיה ז(" המה' היכל ה' היכל ה' היכל ה"
ֲהָגנֹב ָרצַֹח . "שיג� עליה� שלא יענשו' ובוטחי� על היכל ה, רוח�

 %ָבאֶת� ַוֲעַמְדֶ<� ְלָפַני ַ;ַ;ִית ַהֶ=ה... ְוָנאֹ. ְוִה9ֵָבַע ַל9ֶֶקר ְוַקֵ>ר ַלָ;ַעל
ְלַמַע� ֲע'6ת ֵאת ָ@ל ַה<6ֵעבֹת , ֲא8ֶר ִנְקָרא 8ְִמי ָעָליו ַוֲאַמְרֶ<� ִנַ?ְלנ%

,  א� אנשי� חושבי� שאפשר לעשות כל תועבה)יט, ש�(! ?"ָהֵאAֶה
ובלבד שיבואו אחר כ- למקדש כדי לכפר על עצמ� והכל יהיה 

� את הוא גור, ה"הרי שבמקו� שהמקדש יסייע להתקרב לקב, בסדר
 אנשי� מרשי� לעצמ� לחטוא על סמ- שהמקדש יכפר ההפ- 

עלול לקחת מאיתנו ' ה, כדי להסיר את המכשול, במקרה זה. עליה�
ִ@י ְלכ% נא אל מקומי אשר ְ;8ִיל6 : "כפי שאומר ירמיהו, את המקדש

. )יב, ש�(" %ְרא% את אשר עשיתי לו, אשר 8ִַ@ְנִ<י שמי ש� בראשונה
. ומתקיימת היו� שוב) בחורב� בית ראשו�(זו אכ� התקיימה הנבואה ה

הערבי� מוסיפי� בכל יו� . המקדש חרב היו� כפי שלא היה מעול�

כ דבר "המקדש הוא א... להחריב את מקו� המקדש עוד ועוד
�ה מסלק אותו "הקב, אבל א� משתמשי� בו לרעה, מצוי

  .מאיתנו

חת  היא נלק
י בצורה נכונה "כשאי� משתמשי� בא
  !מאיתנו

האבות כל כ- חמדו את .  ג� היא מתנה טובהאר4 ישראל 
לעומת " אר4 טמאה"פינחס קורא לעבר הירד� . אר4 ישראל

ַ=ְתֶכ� "אר4 ישראל  Bה ֶאֶר4 ֲאחCִא� ְטֵמ -ְDכל , )יט, יהושע כב(" ְו
הכוזרי אומר שכל . שכ� ששאר הארצות ה� טמאות לעומתה

. )אות יד, כוזרי מאמר ב(או בעבורה הנביאי� לא נתנבאו אלא בה 
ולפי , ישנ� מצוות רבות שאי אפשר לקיימ� אלא באר4 ישראל

י "רש(י בקיצור נמר4 כדרכו "רש, �"י והרמב"שמסבירי� רש מה

עיקר , )כה, � ויקרא יח"רמב(� באריכות כדרכו " והרמב)יח, דברי� יא
�וא רק ה, אפילו אלו שאינ� תלויות באר4, קיו� כל המצוות כול

ומה שמקיימי� אות� ג� בחו4 לאר4 הוא רק , באר4 ישראל
כדי שלא נשכח אי- , )כ, ירמיהו לא(" ַהִ?יִבי ָלְ- ִצBEִני�"בבחינת 

א� אלFִַי� שנה לא היינו מקיימי� מצוות . מקיימי� אות� ָ;אר4
והיו� היינו באי� לאר4 ישראל וצריכי� להתחיל לשמור , בגולה

כמו בעל . נו מאד לדעת מה נדרש מאיתנוהיה קשה ל, בה שבת
שאינו יודע מה מותר ומה אסור , תשובה שמתחיל לשמור שבת

הפרשת תרומות ומעשרות ושמירת דיני שביעית . לעשות בשבת
. רבי� מתקשי� לקיי� כא� באר4, שבאמת לא קיימנו בגולה

מפני שלא קיימנו , אינ� יודעי� כל כ- אי- לקיי� מצוות אלו
הרב , ל"זצ" חזו� איש"ה, ה קמו לנו חכמי�"ב. אות� בגולה

שלימדו אותנו קצת הלכות , ואחרי�] ל"ז אויערב- זצ"הגרש[
אבל היה חוסר ידיעה בציבור אי- . מעשרות והלכות שמיטה

  .מפני שבגולה לא קיימנו אות�, לקיי� את המצוות האלה
עיקר קיו� התורה הוא . הרי שאר4 ישראל היא מתנה נפלאה

לא רק קיו� התורה אלא ג� לימוד התורה באר4 ישראל ו, רק בה
צ� מאה , זירא כשעלה לאר4 ישראל' ר. הוא בעל איכות אחרת

כדי שלא יפריע לו , תעניות כדי לשכוח את תלמודה של בבל
המנהיגי� שלנו . [)א, מ פה"ב(בלימוד תורת חכמי אר4 ישראל 

ינ� יש מה� שא. זירא' מר, כנראה, היו� הרבה יותר גדולי�
ובכל זאת אינ� יודעי� מאומה , צמי� אפילו ביו� הכפורי�

עד כמה אר4 ישראל היא , רואי� מכל זה...]. מתלמודה של בבל
  ".'המקו� אשר יבחר ה"

ה לוקח "הקב, ובכל זאת כשאר4 ישראל גורמת לנו מכשול
אלא כדי להציל , ולא בתורת עונש. מאיתנו את אר4 ישראל

ה ע� "שצדקה עשה הקב, )א, חל' סנה(ל אמרו "חז! אותנו
, )כה, דברי� ד(" ונושנת� באר4"שהקדי� שתי שני� ל, ישראל

שא� היו נשארי� באר4 שמונה מאות חמישי� ושתי� שנה 
ו הפסוק "היה מתקיי� בנו ח, ")ונושנת�"כגימטריא של (

שאחרי זה " �לא היה נשאר חלילה . )כו, ש�(" כי Cבֹד <ֹאֵבד%
ה הגלה אותנו על כ� מאר4 "הקב. שראלשריד ופליט מַע� י

�  .כדי שנוכל להתקיי�, ישראל לפני כ
כי Cבֹד "מדוע בחו4 לאר4 אי� כבר חשש שיגיעו למצב של 

�מסביר !  הרי ג� בחו4 לאר4 המשיכו לחטוא?"<ֹאֵבד%
אינו דומה מי שחוטא בפלטרי� של מל- למי שחוטא ש, �"הרמב

מוסד הרב קוק ' מהד, ה"לר� "דרשת הרמב(מחו4 לפלטרי� של מל- 

זהו דבר , א� אד� מתחצ. אל המל- בתו- הארמו�. )ט"רמ' עמ
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אמנ� ג� . שונה לגמרי מאשר א� אד� עומד בחו4 וצועק נגד המל-
אבל הנכנס לתו- הארמו� וש� , מחו4 לארמו� אסור למרוד במל-

באר4 ישראל אי ,  ולכ�. עונשו חמור הרבה יותרמתחצ. אל המל- 
לעומת זאת בגולה . שעוברי� בה עברות, י� במצב כזהאפשר להתק

בכל זאת ישאר קיו� , וג� א� חוטאי� ש�, דקדוק הדי� פחות חמור
  .לע� ישראל

י חמור "שאפילו על גויי� דקדוק הדי� בא, � כותב עוד"הרמב
... כי משפט סדו� היה ְלַמֲעַלת אר4 ישראל, ודע: "ל"יותר מאשר בחו

אבל ְלַמעלת , � מאד ולא עשה בה� ככהכי יש באומות רעי� וחטאי
: כלומר. )ה, � בראשית יט"רמב(" 'כי ש� היכל ה, האר4 הזאת היה הכל

היו עוד ערי� בעול� . סדו� לא היתה העיר הגרועה ביותר בעול�
ועל כ� לא ִמהר כל כ- , ל"אבל ה� היו בחו. שהרשיעו כסדו� ועמורה

שהיא ,  באר4 ישראלאבל סדו� ועמורה היו. ה לעשות עמ� די�"הקב
' מיהר הועל כ� , )ש�(" ואינה סובלת אנשי תועבות' נחלת ה"

�הכותי� עבדו עבודה זרה במש- . וכ- היה ג� ִע� הכותי�. להשמיד
אבל כשמל- אשור מגלה . ל ולא קרה לה� דבר"שני� רבות בחו

אות� אל אר4 ישראל וה� ממשיכי� לעבוד עבודה זרה ג� באר4 
  .)כה, ב יז"מל(� אריות והאריות הורגי� אות� שולח בה' ה, ישראל

אר4 "הרי שכאשר אי� משתמשי� נכו� במתנה הנפלאה ששמה 
שזהו עיקר תכליתה של אר4 , במקו� לקיי� בה מצוות, "ישראל
הרי שלא רק שאר4 ישראל , במקו� זאת עוברי� בה עברות, ישראל

רות העבירות הופכות לחמו, אלא אדרבה, אינה מוסיפה לנו קדושה
כדי , ה מגלה אותנו מ� האר4"הקב, וכדי להציל אותנו מזה, יותר

  .שדינו חמור יותר, שלא נהיה בבחינת חוטאי� בפלטרי� המל-
, ה" ג� היא חסד גדול ומתנה גדולה שנת� לנו הקבתשובה 

ועוקר את , הוא מטהר אותנו. שהוא מוכ� לקבל אותנו אחרי שחטאנו
 כשהתשובה מעוררת את האד� ?במה דברי� אמורי�. החטא למפרע

ה מהיו� והלאה לא "בע, יהודי שעד היו� חטא. להתנהגות טובה
או לפחות ישתדל , או יחטא פחות ממה שחטא עד עכשיו, יחטא

כשהתשובה , אבל כשהמצב הוא הפו-. לחטוא פחות ממה שחטא
שבגלל , "אחטא ואשוב"כגו� שאומר , מהווה אצל אד� סיבה לחטוא

אד� , רות לשוב בתשובה הוא סומ- על כ- וחוטאשיודע שישנה אפש
לא מוכ� ' ה. )ב, משנה יומא פה(כזה אי� מספיקי� בידו לעשות תשובה 

תשובה ניתנה בשביל לעודד קיו� . שישתמשו במתנות שלו לרעה
אצל הנוצרי� היה מנהג . לא בשביל לעודד עשיית עבירות, מצוות

 היה חות� על כ- האפיפיור או מישהו אחר. למכור מחילת חטאי�
והגוי המשל� היה רוכש , שתמורת תשלו� מסויי� החטאי� נמחלי�

איני יודע מה היה . לעצמו בזה זכות לבצע ס- מסויי� של עבירות
אולי על עבירות גדולות במיוחד צרי- לשל� , התערי. לכל עבירה

! אצלנו אי� דבר כזה... אבל בכל זאת מסתדרי� איכשהו, קצת יותר
כדי , אלא להפ-,  לנו את התשובה כהיתר לעשות עבירותלא נות�' ה

שובה . "'כדי שבני אד� יפסיקו לחטוא ויתקרבו אל ה, למנוע עבירות
לא בשביל , בשביל זה ניתנה לנו התשובה, "אלקי-' ישראל עד ה

  .שנוכל להמשי- לחטוא
יו� הכפורי� הוא מתנה טובה . כ- ג� בעני� יו� הכפורי�

, ובכל זאת.  למחול ולסלוח בו את כל עוונותינוכדי, ה נת� לנו"שהקב
כי . )ש�(אי� יו� הכפורי� מכפר , האומר אחטא ויו� הכפורי� מכפר

אצל אד� זה יו� הכפורי� הפ- להיות סיבה ְלֵחטא ולא להתרחקות 
, לולא היתה אפשרות למחילת עוונות ביו� הכפורי�. מ� החטא

ה אפשרות לכפר על רק בגלל שישנ. אפשר שיהודי זה לא היה חוטא
כי הוא סומ- על , אי� יהודי זה חושש לחטוא, החטא ביו� הכפורי�

ועל כ� ליהודי זה אי� יו� . כ- שיו� הכפורי� יכפר לו על חטאו
כי הוא מנצל לרעה את מתנת יו� כפורי� . הכפורי� מכפר

  .במקו� לנצלה לטובה
נת� לנו את יו� השבת בשביל להשפיע ' ה שבת קודש 

'  ה". לעמ- נתתוקדושהיו� מנוחה ", על נפשותינוקדושה 
היא בת זוגה של כנסת , )ב, שבת י(אמר למשה שהיא מתנה טובה 

, מי שבוחר לחלל את השבת, וא. על פי כ�, )ט, ר יא"ב(ישראל 
היא עוד נהפכת לו , לא רק שהשבת אינה מוסיפה לו קדושה

וה כ שהשבת תהו"יש לראות א. מסנגור לקטגור נורא ואיו�
ואז היא , שנקדש אותה ונכבד אותה כראוי, סנגוריה עלינו

  .משפיעה עלינו קדושה ועומדת לזכותנו
בהתחלת בית שני עבודת בית המקדש היתה מזולזלת בע� 

ג� . כפי שמוכיח מלאכי הנביא את ישראל בנבואתו, ישראל
� שלח לקח מישראל את עבודת המקדש ' ה, כתוצאה מכ-, כא

כ "עד שאח, טלו את עבודת המקדששבי, את היווני�
מה גר� . החשמונאי� במסירות נפש החזירו את עבודת המקדש

�? לנצחו � מסירות הנפש של אלה שנהרגו על קידוש הש� בזמ
�  .ומסירות הנפש של החשמונאי� שנלחמו ביווני�, יוו

  ? מי ה� החלשי�
" מסרת גבורי� ביד חלשי�"
היה נוהג , חברו�ראש ישיבת , ל"ר יחזקאל סרנא זצ"הג

? הא� החשמונאי� היו גבורי� או חלשי�: לשאול ילדי�
! לא נכו�: אמר לה�! ודאי שהיו גיבורי�: הילדי� היו עוני� לו

הרי שהחשמונאי� , "מסרת גבורי� ביד חלשי�"כתוב בסידור 
  ! היו חלשי�

מסרת "אבל אולי מותר לומר ג� פשט אחר במה שאומרי� 
כשהיה צרי- לנצח את גרמניה , מינובי". גיבורי� ביד חלשי�

ולא . הרי נשפ- ד� רב בשביל לנצח את הרשעי� הללו, הארורה
מאות אלפי אנגלי� . ג� ד� של אומות העול�, רק ד� ישראל

רוסי� צרפתי� ואמריקאי� וג� גרמני� נהרגו עד שגרמניה 
הקומוניז� התמוטט כמעט ללא כל , לעומת זאת. נשברה

ת האטו� ושאר כלי המשחית שהיו כל פצצו. שפיכות דמי�
והקומוניז� התמוטט ונעל� ללא כל , לא הועילו לה�, לה�

מהו הכח שהכריע את מעצמת ? אי- קרה הדבר. מלחמה
 את הקומוניז� ניצחו אלה שמסרו את עצמ� על ? הקומוניז�

על , על כשרות, קידוש הש� אצל הקומוניסטי� על שמירת שבת
. ה� אלו שהכריעו את הקומוניז�. ברית מילה ועל שאר מצוות

שיהיה צור- במלחמה ארוכה ' לגבי גרמניה הארורה קבע ה
, אבל את הקומוניז� ניצחו כמעט בלי מאמ4, וקשה כדי לנצחה

  .רק בכח הרוח
ל דרש "ולטי זצ'ר בצלאל ז"שהג, ל"סיפר לי אבי מורי ז

א� רוצי� לראות את התגשמות : פע� בשבת חנוכה ואמר
הרי נית� , )ו, זכריה ד(" ל ולא בכח כי א� ברוחילא בחי"הפסוק 

לרוסי� יש טנקי� ופצצות אטו� וַחִיל גדול . לראות זאת ברוסיה
ולטי 'א� הרב ז! ובכל זאת ה� מפחדי� מסידור של יהודי, מאד

היה יכול להוסי. שאנ� סהדי שהסידור , היה חי עוד כמה שני�
. יסטי�כל פצצות האטו� לא הועילו לקומונ! באמת ניצח

היו� כל יהודי ברוסיה שרוצה בכ- יכול . הקומוניז� התמוטט
הסידור . ויכול להחזיק חומש וגמרא בגלוי, להחזיק סידור בגלוי

  !ניצח את ה הרוסי
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�. ה� אלה שניצחו את היוני�" חלשי�"ה. כ- ג� במלחמה נגד יו
אלא לכל אלה , אי� הכוונה בזה לחשמונאי�? "חלשי�"מי ה� ה

רות יו� על שמירת שבת ועל אי הסכמה לעבוד עבודה זרה שנהרגו בגז
" מכה בפטיש"את ה. ה� אלה שניצחו את היוני�. ועל מילת הבני�

אבל לולא כל , כ החשמונאי� ע� מסירות הנפש שלה�"עשו אח
מי יודע א� החשמונאי� היו מצליחי� לנצח את , הצדיקי� הקודמי�

�, והולקו על קידוש הש�שנסקלו ונתלו " חלשי�"רק בזכות כל ה. יו
�  .הצליחו החשמונאי� לנצח את יו

   בלתי של�
נצחו� החשמונאי� 
לא השתחררנו לגמרי מ� , למרות נצחו� החשמונאי�, ובכל זאת

היווני� הרי באו על . התוצאות הרעות שגרמו לנו היוני� בגזרותיה�
להעביר� "". ולהעביר� מחוקי רצונ-, להשכיח� תורת-: "שני דברי�

על :  אלו הגזרות שגזרו היָוני� על שמירת המצוות" י רצונ-מחוק
בעני� זה . ועל מצוות אחרות, על ראש חודש, על המילה, השבת

כל יהודי היה יכול לשמור , לאחר הנצחו�. הנצחו� על יו� היה מוחלט
אבל . להניח תפילי� ולקיי� כל מצוה שיחפו4, למול את בנו, שבת

הכוונה בזה היא לגרימת . ר נוס. זהו דב? "להשכיח� תורת-"
 )ב, בראשית א(] על פני תהו�[ְוח8ְֶֹ- : "ל אומרי�"חז. 8ִכחת התורה 

�" ח8ְֶֹ-. ")ד, ר ב"ב(" שהחשיכה עיניה� של ישראל בגזרותיה, זו ָיָו 
וכששוכחי� את התורה הרי זה , התורה היא אור". שכח"אותיות 

  .חוש-
 בסו. ימיו של יוסי ל " חזאומרי�? מתי התחילה שכחת התורה

,  טזב , תמורה טו(ב� יועזר נתמעטו הלבבות והתחילה שכחת התורה 

יוסי ב� [סו. ימיו של יוסי ב� יועזר זמ� גזרות היוני� היה , והנה. )א
הרי שמזמ� ]. )כב, ר סה"ב(י היָוני� "יועזר עצמו נהרג על קידוש הש� ע

א� , רות שהביאו עלינוא� מחמת הצ, היָוני� התחילה שכחת התורה
שעל ידי זה מאבדי� את רוב מדרשי [מחמת תרגו� התורה ִליָוִנית 

והרבה , חסרות ויתרות, ראשי תיבות, ל הבנויי� על גימטרָיאות"חז
' ירו(ל מביאי� "חז]. דברי� אחרי� שאי אפשר לתרגמ� לשפה אחרת

 צרדה שמימות משה רבינו עד ימות יוסי ב� יועזר איש, )ב"ב ה"חגיגה פ
ויוסי ב� יוחנ� איש ירושלי� לא היתה מחלוקת בי� חכמי ישראל שלא 

 הצליחו להגיע בה כל שאלה בהלכה שעלתה לדיו� . הוכרעה
�בימות יוסי ב� יועזר ויוסי ב� יוחנ� הופיעה לראשונה . להכרעת הדי

א� לסמו- על ראש קרב� שקרב (מחלוקת שלא הצליחו להכריע בה 
ומחלוקת זו נמשכה במש- כמה , )ו- עליואו לא לסמ, ביו� טוב

  .)א, משנה חגיגה טז(דורות 
שאכ� נועדו , כ בזמ� גזרות היוני�"שכחת התורה התחילה א

אלא שנצחו� החשמונאי� על היווני� , "להשכיח� תורת-", למטרה זו
המחלוקת הבלתי מוכרעת שפרצה . לא הצליח לתק� את הקלקול הזה

ולא זו ,  לא הוכרעה ג� בדורות הבאי�בזמ� היווני� בי� חכמי התורה
בימי שמאי והלל . אלא שנוספו עליה� עוד מחלוקות אחרות, בלבד

נוספו על מחלוקת זו עוד שלש מחלוקות נוספות שלא הצליחו להגיע 
 רבו התלמידי� ובימי תלמידיה� של שמאי והלל , בה� להכרעה

� ונעשית ,ורבו המחלוקות בישראל, שלא שמשו את רבותיה� כל צרכ
ל בזמנ� קבעו תענית על "חז. )ב, וסוטה מז, ש�' ירו(תורה כשתי תורות 

ע "שו' עי(כ- שבימי בית שמאי ובית הלל נעשתה התורה כשתי תורות 

אלא , והנה היו� יש כבר לא רק שתי תורות. )ב"פ סו. ס"תק' ח סי"או
ורבינו ת� פסק , . פוסק כ-"והרי, � פוסק כ-"הרמב! מאות תורות

קיימות .  התורה נעשתה אצלנו כמאה תורותי סבר אחרת " ורש,כ-
ואי� מצליחי� להגיע בה� להלכה , מחלוקות רבות בי� חכמי ישראל

ויש מקו� , י זה יש שיעורי� בישיבות"ע' ברו- ה. ברורה
אבל סו. סו. התורה אינה , לפלפולי� רבי� ולחידושי תורה

  .ורה רוצה מאיתנואיננו יודעי� באופ� ברור מה הת. ברורה לנו
 כלפי  בצבור שאינו דתי אולי מטע� זה אי� הערכה היו� 

כי ִהוא , ושמרת� ועשית�: "התורה הרי אומרת. חכמת התורה
Iִי� , חכמתכ� %ִביַנְתֶכ� לעיני העמי� Bאת כל ַהח �אשר ישמעו

. )ו, דברי� ד(" רק ַע� חכ� ונבו� הגוי הגדול הזה: ואמרו, האלה
רק השמר ל- 8ְ%מֹר נפש- מאד : "וסיפה אזהרהואול� התורה מ

כשלא תשכחו : "י"אומר רש. )ט, ש�(..." פ� תשכח את הדברי�
וא� תעוותו . ֵ<ָח8ְב% חכמי� ונבוני�, אות� ותעשו� על אמתת�

המצב מאז גזרות , והנה". ֵ<ָח8ְב% שוטי�, אות� מתו- שכחה
איננו . - שכחהשאנו אכ� מעוותי� את התורה מתו, היווני� הוא

א או כשיטת רבנו "א� כשיטת הגר, יודעי� מתי תחילת הלילה
חזו� "הא� כשיטת ה, "כזית"איננו יודעי� כמה הוא שיעור ; ת�

א� כ- . וכ� כל כיוצא בזה, ל"ר חיי� נאה ז"או כשיטת הג" איש
,  אי� פלא שאי� הערכה היו� כלפי התורה וכלפי מקיימיה

וזה , "ֵ<ָח8ְב% שוטי�, - שכחהא� תעוותו אות� מתו"שהרי 
 אי� זאת אומרת שאנו פטורי� מלקיי� את .אכ� מה שקורה

אבל צרי- לדעת , אנו חייבי� לקיימה עד כמה שאפשר, התורה
  .שבנקודה זו עוד לא ניצחנו את היווני�

  להשלי� את נצחו� החשמונאי�
, א� לא נצחנו את היווני� בעני� שכחת התורה שגרמו לנו

ככל שאנו מרבי� . המשי- אפוא להלח� בה� בנקודה זועלינו ל
הרי זו , בלימוד התורה ובבירור ההלכה עד מקו� שידינו מגעת

אמנ� לא לנו . השלמה לנצחו� הבלתי גמור של החשמונאי�
אבל להשתדל אד , ב"א לבי� רבנו ת� וכיו"להכריע בי� הגר

שלפחות השכחה לא , כמה שאפשר לדעת יותר ויותר תורה
  . ותל-תגדל

ל "שלמרות שחז, ל"זצ] ז אויערבא-"הגרש[שמעתי מהרב 
ִלָ;� של ראשוני� ְ@ִפְתח6 ", אמרו שהדורות מתמעטי� והולכי�

ואנו כמלֹא נקב מחט , ושל אחרוני� ְ@ִפְתח6 של היכל, של אול�
מתקופתו של , מכל מקו� בדור האחרו�, )א, עירובי� נג(" סידקית

אמנ� אי� . חלה תפנית בעול� התורה, ל"ר חיי� מבריסק זצ"הג
אבל , ל"א ז"ר עקיבא אייגר והגר"לנו היו� גדולי עול� כמו הג

בחור . רמת הלמדנות הממוצעת של בחור ישיבה עלתה פלאי�
ישיבה ממוצע היו� יודע לסבור סברא הרבה יותר טוב מבחור 

כמה דפי� הוא יודע בפועל . ישיבה של פע� � זה תלוי כמוב
רמת אבל . א� הוא לא ילמד הוא לא ידע. ומדכמה הוא ל

אפשר שתופעה זו מרומזת בדברי הזוהר . ה"הלמדנות עלתה ב
שאומר שבשנת שש מאות שנה לאל. , )א, א קיז"ח(הקדוש 

בחכמות העול� אכ� . יפתחו שערי החכמה, )ר"שנת ת(השישי 
חכמת המדע התפתחה מאז ועד היו� פי כמה וכמה . כ- קרה

ג� , וכנגד זה. אלפי השני� שקוד� לכ�ממה שהתפתחה ב
 נפחו שערי חכמה חדשי� שלא היו פתוחי� התורהבחכמת 

נת� לנו את ' א� ה". תורות הישיבתיות"שערי הנפתחו . בעבר
, לקחת ממנה מלוא חפני�, עלינו לתפוס אותה, המתנה הזאת

  .ו"ו לא תלקח מאיתנו א� לא נשתמש בה כראוי ח"שח
לעלות במעלות , נת� לנו'  שהיהי רצו� שנשתמש במתנה

ה להמשי- את "ובזה נזכה בע, חדשות בידיעת התורה ובהבנתה
  .האור שהתחילו החשמונאי� להפי4 בעול�


