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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ה"תשס) זכור(לפרשת ויקרא 

  "'ְ#עֹל!ת +ְזָבִחי� ִ(ְ'מַֹע ְ#ק!ל ה' ַהֵחֶפ� לה"
  

  איזה קרב� רצוי ואיזה אינו רצוי
דבר אל בני : לאמר... אליו' וידבר ה, ויקרא אל משה"

. 'וכו" '� כי יקריב מכ� קרב! להאד, ישראל ואמרת ֲאֵלֶה�
ישנ� קרבנות . התורה מתחילה ללמד את דיני הקרבנות

כפי שמוזכר בהמש" , הבאי� בנדבה וישנ� שבאי� בחובה
, משמע לכאורה. הפרשה וג� במקומות אחרי� בתורה

שא� לא כ! התורה לא היתה , שהקרבנות ה� עני! טוב וחיובי
מצד . הביא� בנדבהמחייבת אותנו בהקרבת� ומאפשרת ג� ל

אנו מוצאי� התבטאות ) לפרשת זכור(בהפטרת השבוע , שני
: ויאמר שמואל: "כשוללת ומזלזלת בער" הקרבנותהנראית 

ִה3ֵה ְ,מַֹע ִמ2ֶַבח '? 0ְעֹל/ת וזבחי� ִ.ְ,מַֹע בקול ה' ַהֵחֶפ) לה
 אפשר לכאורה )כב, א טו"שמו("! להקשיב ֵמֵחֶלב ֵאיִלי�, ט/ב

. י! כוונתו של שמואל לשלול את ער" הקרבנותשא, לתר)
 שערכ� נכבד שיותר מע/לות וזבחי� , שמואל בא רק לומר

: קריאת הפסוק היא כ", כלומר(. ָחפ) שישמעו בקולו'  המאד 

 הא� ָחפ) ! ?"'0ְעֹל/ת 6ְזָבִחי� ִ.ְ,מַֹע 0ְק/ל ה' ַהֵחֶפ) לה: ויאמר שמואל"

והתשובה המבוקשת ! ?וא חפ) שישמעו בקולוכפי שה, בעולות וזבחי�' ה

, מ"ומ!  מאשר בעולות וזבחי�יותרחפ) שישמעו בקולו ' ה! לא: היא

ואול� מפיסוק הטעמי� נראה שלא . )ָחפ)' ג� בעולות וזבחי� ה
ויאמר "הטע� על , א� זו היתה הכוונה. זוהי כוונת הפסוק

להורות שש� היא (היה צרי" להיות זק7 קט! " שמואל
ואול� למעשה ). קה העיקרית בחציו הראשו! של הפסוקההפס

שהוא טע� מפסיק (הוא ְרִביַע " ויאמר שמואל"הטע� על 
" 0ְעֹל/ת 6ְזָבִחי�' ַהֵחֶפ) לה"והטע� על , )פחות מזק7 קט!

ויאמר ) "'א: משמע שיש לחלק את הפסוק כ". הוא זק7 קט!
ִ.ְ,מַֹע 0ְק/ל ) "'ב! ?"0ְעֹל/ת 6ְזָבִחי�' ַהֵחֶפ) לה: שמואל

בכלל ' הא� ָחֵפ) ה: שמואל שואל בתמיהה, כלומר"! 'ה
וכל חפצו , ה כלל אינו חפ) בה�"הרי הקב! ?בעולות וזבחי�

ג� במקומות רבי� נוספי� נראה ! הוא רק שישמעו בקולו
. לכאורה שהנביאי� מתַיחסי� באופ! שלילי אל עני! הקרבנות

  ?שלילי או חיובי, תמהו אפוא יחסה של התורה אל הקרבנו
, מקבל מאתנו עולות וזבחי�' ה: לכאורה ההסבר הוא כ"

א� , ממילא. האד� הוא שזקוק לה�. אבל הוא אינו זקוק לה�
ה "אד� מקריב קרב! מתו" כוונה להכניע את עצמו לפני הקב

ומתו" הכרה בכ" שהאד� הוא שזקוק לקרב! כדי להתקרב 
� אד� מקריב קרב! א" א. זהו קרב! רצוי, ה"באמצעותו לקב

זוהי מחשבה פסולה , הוא שזקוק לקרב!' מתו" מחשבה שה
  .וקרב! כזה אינו רצוי

 עומד )ה, בראשית כב(ל בפירושו לתורה "ר הירש זצ"הרש
בי! אברה� אבינו ובי! בלע� ובלק כשה� באי� על ההבדל 

כשאברה� אבינו עומד להקריב את . ה"להקריב קרבנות לקב
ואני , שבו לכ� פה ע� החמור: " לנעריוהוא אומר, בנו יחידו

אני . )ש�("  ונשובה אליכ�ונשתחוהוהנער ֵנְלָכה עד כה 
 להתכופ
, ה" לפני הקבלהשתחוותהול" 

כשבלק הול" , לעומת זאת.  את עצמי לפניוולהכניע
אומר לו , ו את ישראל"להקריב קרבנות של ֶרשע כדי לאבד ח

' עי(! ֲעמ/ד זק76, )ג, בר כגבמד("  ַעל עָֹלֶתָ"ִהְתַיֵ�ב: "בלע�

 זהו ההבדל בי! קרבנו של צדיק לקרבנו של )כז, י במדבר טז"רש
ה את הקרב! הגדול ביותר שאד� "אברה� מקריב לקב. רשע

; ה"ומרגיש כניעה כלפי הקב, את בנו יחידו, יכול להקריב
ה מונח "וחושב שמעכשיו הקב, ובלק מקריב כמה בהמות

הוא מוכרח עכשיו להכניע את , רב!א� הקרבתי לו ק: בכיסו
ו "לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי להשמיד ח, עצמו כל9ַי
  .את ישראל

ואכ! לא עזרו לה� . זוהי גישה פסולה לעני! הקרבנות
הקרב! של אברה� אבינו . לבלע� ולבלק הקרבנות שהקריבו

, שהכניע והשפיל את עצמו כלפי שמיא הוא הקרב! הרצוי
. יזכור לנו את עקדת יצחק' י� עד היו� שהשעליו אנו מתפלל

שבעצ� היה , זה מה שרצוי שירגיש, כל מי שמקריב קרב!
אמר ' אלא  שכמו שה', רוצה הוא עצמו להיות קרב! לה

' כ" ה, לאברה� אבינו שהוא אינו רוצה שישחטו את יצחק
לכ! אינני יכול להיות קרב! , אינו רוצה שישחטו מישהו אחר

אבל בעצ� , :ה או דבר אחר' י מקריב להובמקו� זה אנ' לה
על , וכ! בחטאת ואש�. 'הייתי רוצה להיות בעצמי קרב! לה

המקריב להרגיש שמפני שָחטא היה צרי" הוא עצמו לִהשחט 
ִרח� עליו וצוה עליו ברחמיו ' אלא שה, ולהשר7 על המזבח

אבל בעצ� , להקריב איל או כבש או משהו אחר במקו� זה
, מי שמתענה. וי להיות הקרב! על המזבחהוא עצמו היה רא

 שטוב שיתפלל שֵ;ָחשב לו )א, ברכות יז(הרי מבואר בגמרא 
על ) שנתמעטו בתענית(התענית כאילו ָקרב6 ֶחְל0/ ודמו 

ה "תקס' ח סי"ע או"שו(וכ" אכ! נוהגי� בתענית יחיד . המזבח

: אנו אומרי�) נוסח אשכנז(כ "ג� בסליחות של ערב יוה. )ד"ס
ֲח,/ב ֶחְל0/ ְ.ֶזַבח ְוָקְר0ָנ/ , ָרֶצה צ/� ַעְ=ָ" ֲאֶ,ר ָ>מ/ ְלָ" ַמ2ֶהֵי"

כ ֵיָחֵ,ב לנו כאילו הקרבנו את "אנו מבקשי� שיוה". <ל ִ;ְבֶזה
זו צריכה להיות ההרגשה של . חלבנו ודמנו על המזבח

ה עד כדי הרגשה שאני עצמי הייתי "כניעה לקב, המקריב
ולא כמו בלק , קרב! הנשחט והנשר7 על המזבחצרי" להיות ה

  ". ַעל עָֹלֶתָ"ִהְתַיֵ�ב"ובלע� שאמרו 

וצדקה תהיה לנו כי ִנְ'מֹר לעשות את כל המצוה 
  הזאת

בתפלת (שכל הסומ" גאולה לתפילה , הגמרא מביאה
. )ב, ברכות ט(אינו ניזוק כל היו� כולו , )ותיקי! ע� הנ) החמה

אני סמכתי פע� גאולה לתפילה והרי : זירא' שואל על כ" ר
במה : שאלו אותו! ובכל זאת ניזקתי באותו יו�, באופ! זה

, שנתפסתי באותו יו� לעבודת המל": זירא' אמר ר? ניזקת
הרי טובה ! ?זהו נזק: אמרו לו. להביא הדסי� לבית המל"

שכ! כדי לראות את המל" היה ראוי ! עשו ל" בזה מ! השמי�
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והנה זיכו אות" , )ש הטע�"ע(ור כ" ל" אפילו להוציא ממו! עב
ל "א� כ" אמרו חז. מ! השמי� לראות את המל" חינ� אי! כס7

כל שכ! שלראות את , ואולי אפילו רשע, על מל" בשר וד� גוי
זוהי הזכות גדולה ביותר שיכולה , פני מל" מלכי המלכי�

זוהי הטובה , או להתפלל בזמ! הזה, להקריב קרב!. להיות לנו
ה כשאני מביא לו "לא אני עושה טובה לקב. תרהגדולה ביו

  .עושה לי טובה כשהוא מוכ! לקבל ממני קרב!' אלא ה, קרב!
0ַחֶֹד, ... ִמְקָרֵאי קֶֹד,' אלה מועדי ה: "התורה אומרת

 יהיה מקרא קֶֹד,מקרא קֶֹד,מקרא קֶֹד,מקרא קֶֹד,ביו� הראשו! ... 'חג המצות לה... הראשו!
מקרא מקרא מקרא מקרא ביו� השביעי ... כל מלאכת עבודה לא תעשו, לכ�

וכ! . )חד, ויקרא כג(" כל מלאכת עבודה לא תעשו, ֶד,ֶד,ֶד,ֶד,קֹקֹקֹקֹ
כל מלאכת עבודה לא , מקרא קֶֹד,מקרא קֶֹד,מקרא קֶֹד,מקרא קֶֹד,ביו� הראשו! : "בסוכות
כל מלאכת עבודה לא ... מקרא קֶֹד,מקרא קֶֹד,מקרא קֶֹד,מקרא קֶֹד,ביו� השמיני ... תעשו
מפסוקי� אלו משמע שרק ימי השבתו! . )לולה, ש�(" תעשו

, "מקרא קֶֹד,"ה� ) היו� הראשו! והיו� האחרו! של החג(
מיד אחר , לעומת זאת". מקרא קֶֹד,"אבל חול המועד אינו 

אשר תקראו אָֹת� מקראי קדש ' אלה מועדי ה: "כ" נאמר
משמע שג� חול המועד הוא , )לז, ויקרא כג(" 'להקריב ִאֶ@ה לה

כיצד יש . 'מ מקריבי� ִאֶ@ה לה"שהרי ג� בחוה, מקרא קֶֹד,
מקראי "י� של כנראה שישנ� שני סוג? ליישב סתירה זו

כגו! שבת , ישנ� ימי� שה� מקראי קדש מצד עצמ�". קדש
וישנ� ימי� שה� מקראי קדש , כ"ראש השנה ויוה, ט"ויו
כלומר שקדושת� נובעת מכ" שה� , "'להקריב ִאֶ@ה לה"

, ואלו ה� ימי חול המועד', ימי� שמקריבי� בה� קרבנות לה
ראש חודש וכ! ', וכ! ערב פסח שמקריבי� בו קרב! פסח לה

קדושת הימי� הללו נובעת רק מזה . שמקריבי� בו קרב! מוס7
  .'שאנו זוכי� להקריב בה� קרב! לה

לא ', צרי" להרגיש שאני מקבל מה' כשמקריבי� קרב! לה
זוהי המחשבה ', מי שחושב שהוא נות! לה. 'שאני נות! לה

0ְעֹל/ת ' ַהֵחֶפ) לה: "הפסולה שעליה שמואל אומר
זהו רק , וכמוב!. ' להרגיש שאני מקבל מה צרי"!?"וזבחי�

לא רוצה ' לא קרב! שה, רוצה בו' כשאני מקריב את קרב! שה
  .<ל תביא קרב! מעמלק, לא רוצה קרב! מעמלק' א� ה. בו

וצריכי� לדעת שג� בשאר המצוות איננו עושי� טובה 
אנו עושי� טובה רק . ה בכ" שאנו מקיימי� אות!"לקב

Aִי� ' ַוְיַצ6ֵנ6 ה: "הפסוק אומר. לעצמנו Bלעשות את כל ַהח
לטוב לנו כל הימי� ְלַחDֵֹתנ6 , אלקינו' האלה ְלִיְרCה את ה

וצדקה תהיה לנו כי ִנְ,מֹר לעשות את כל המצוה . כהיו� הזה
מה פירוש . )כהכד, דברי� ו(" אלקינו כאשר ִצ6ָנ6' הזאת לפני ה

� שאמר לו משל לאד: חשבתי לפרש כ"? "וצדקה תהיה לנו"
ולא נכנס עתה (סע לאמריקה , אני מבקש ממ": "חברו

6ְ,ֵהה ש� חודש ימי� , )ל או לא"לשאלה א� מותר ליסוע לחו
: הוא יאמר לו? מה יאמר אד� זה לחברו". בבית מלו! יקר

, א� תשל� לי את ההוצאות. הרי העני! כרו" בהוצאה מרובה"
אבל מה יקרה ".  אי! על מה לדברא� לא . יש על מה לדבר

, ל"אבחנתי אצל" מחלה מסוכנת ר: "א� רופא יאמר ללקוחו
רק ש� תוכל לקבל טיפול שיציל , ב"אתה מוכרח לטוס לארה

הא� ג� במקרה כזה אד� ידרוש מ! הרופא שישל� ". את חיי"
הרי הוא עשה לי טובה בכ" שיע) לי ! ?עבור הוצאות הנסיעה

אני , אדרבה. �אי! מקו� לדרוש ממנו תשלו. ל"לנסוע לחו
אומרת אפוא ! הוא זה שצרי" לשל� לו עבור העצה שנת! לי

ג "הוא מבקש ממ" ליטול תרי! הוא הרופא של"' ה: התורה
 כהיו� ְלַח�ֵֹתנ�לטוב לנו כל הימי� ", למענ�תרופות 

כיצד ובאלה , הא� בנוס7 לעצה שנת! לנו הרופא"! הזה
 עבור זה תשלו�מגיע לנו עוד , אמצעי� נשמור על חיינו

וא� בכל זאת ! לא מגיע לנו כל תשלו�! ?שנשמע בקולו
 וצדקה! "הרי זו ממש צדקה, ה משל� לנו עבור זה"הקב

מעצ� כי באמת המצוות ה! לטוב לנו כל הימי� ". תהיה לנו
�. כמו תרופה לחולה, ג� בעול� הזה וג� בעול� הבא, טבע

 רב ה שהוא"אלא שהקב. לא מגיע לנו שכר נוס7 עבור קיומ!
בנוס7 לטובה , נות! לנו ג� שכר בעד קיו� המצוות, חסד

  .הטבעית שבאה לנו בגלל קיומ!

  ? מדוע
" כי ַחַ,את ֶקֶס� ֶמִרי"
ְוCֶו! , כי ַחEַאת ֶקֶס� ֶמִרי": שמואל ממשי" ואומר לָ,א6ל

העבירה שעשית : כלומר. )כג, א טו"שמו(" 6ְתָרִפי� ַהְפַצר
שארת מהבהמות של עמלק להביא מה� וה' ֶ,ָ=ִריָת את פי ה(

מדוע . וכמו עשיית או! תרפי�, חמורה כמו קס�) קרבנות
" ַחEַאת ֶקֶס�"בוחר שמואל לדמות את העבירה של שאול ל

? וכי אי! עבירות חמורות אחרות בתורה? "או! ותרפי�"ול
? או כמו מקלל אביו ואמו, למה לא אמר כמו חילול שבת

ני אד� פועלי� בעול� על פי ב: כמדומני שהפשט הוא כ"
אד� זורע כשהוא מצפה שירד . חוקי הטבע ועל פי ההגיו!

וקוצר כשנראה לו שהתבואה כבר , גש� והתבואה תצמח
כ" סביר , מבחינה טבעית. הבשילה ואפשר לקצור אותה

ואול� ישנ� שני סוגי בני אד� שאינ� נוהגי� על פי . לנהוג
אצלו לא מזג . ס� הוא הקוהאחד . פ השכל"הסבירות וע

אלא א� עבר לפניו חתול , האויר או עונות השנה קובעי�
או א� יש לו מקל ירוק או מקל אדו� , שחור או חתול לב!

  .זהו הקובע לפי דעתו. ב"וכיו
להבדיל ? פ הסבירות והשכל"ומיהו השני שאינו נוהג ע
!  יהודי שמתנהג על פי התורהאל7 אלפי הבדלות מ! הקוס� 

 הוא מפסיק וכשמגיעה שבת , שה ימי� בשבועהוא זורע ש
מגיעה שנת ! לזרוע ג� א� מזג האויר מתאי� מאד לזריעה

ג� א� מזג האויר מתאי� ,  וג� אז הוא אינו זורעהשמיטה 
הוא קונה חתיכת , ג� כשמדובר על שמירת הבית! לזריעה

לפני , ומצמיד אותה למשקו7" מזוזה"עור עגל שנקראת 
פ "כ ע"פועל אהיהודי אינו ... רב בריחשהוא קונה מנעול 

  .פ הגיו! לא טבעי"אלא ע, ההגיו! הטבעי
? מה ההבדל בי! הקוס� לבי! מקיי� המצוות, ובכל זאת

למקל או לחתול יש כח . הקוס� מאמי! בחפצא כשלעצמו
לעומת זאת היהודי מבי! שהחפצא . לפי דעתו, השפעה עצמי

ה יכולה לפעול המזוזה עצמה אינ! עצמו אינו פועל מאומה
א� אעשה את . 'מה שפועל בעול� הוא רק רצו! ה. שו� דבר

ג� ישמור על הרכוש שלי ועל החיי� ' יש לקוות שה', רצו! ה
לא .  אי! לי מה לקוות' א� לא אעשה את רצו! ה. שלי

  .שבדברי� הוא שפועל' רק רצו! ה, החפצא פועל
הרי ". י ֶמִרכי ַחEַאת ֶקֶס� : "זהו שאומר שמואל לשאול

הוא איננו ! צוה אות" להמית את כל הבהמות של עמלק' ה
, א� בכל זאת הבאת בהמות אלו לקרב!! חפ) שתקריב אות!

הוא שפועל בקרב! אלא הקרב! ' סימ! שלדעת" לא רצו! ה
  .עשית מהקרב! קס�, כ"וא. עצמו הוא שפועל
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שטורנוסרופוס הרשע שאל את , )ב, סה' סנה(ל מביאי� "חז
מדוע מכבדי� ישראל ? מה יו� מיומי�:  על השבתעקיבא' ר

רבי עקיבא היה יכול ? את יו� השבת יותר משאר הימי�
לענות ולהסביר לטורנוסרופוס ששבת היא עדות על בריאת 

יש , היא מעי! עול� הבא, היא זכר ליציאת מצרי�, העול�
עקיבא לא אמר לו דבר ' אבל ר. הרבה מה לומר על השבת

? מה Gֶֶבר ִמ6Gְבִרי!: בא משיב לו בשאלהעקי' ר. מכל אלו
בשלמא את ? מדוע צרי" לכבד אות" יותר משאר כל האנשי�

יהושע יש לכבד כי ה� גדולי התורה וה� מורי ' אליעזר ור' ר
את כלבא ָ:בוע יש לכבד כי הוא חותני ובעל צדקה , ורבותי

: אמר לו טורנוסרופוס? אבל למה צרי" אני לכבד אות", גדול
כ" רצה הקיסר שמינה אותי להיות נציב באר) ". ְ>ָמִרי ָצֵבי"

מרי ! "זו ג� התשובה לגבי השבת: עקיבא' אמר לו ר. יהודה
היה רוצה שנכבד את ' א� ה. ציוה לכבד את השבת' ה"! צבי

' אלא שה. היינו מכבדי� את היו� השלישי, היו� השלישי
ת היו� על כ! אנו מכבדי� א, ציוה לכבד את היו� השביעי

כי . "ודאי שיש סיבות. לא שאי! סיבות לציווי הזה. השביעי
את השמי� ואת האר) וביו� השביעי ' ששת ימי� עשה ה

אבל הסיבה הראשונה והעיקרית עבורנו . ועוד, "שבת וינפש
בלי . ' רצו! הזהו היסוד אצלנו לכל הדברי� ". מרי צבי"היא 

איזה דבר או  אי! שו� סיבה אחרת לכבד שבדבר ' רצו! ה
  .לייחס לו כח וקדושה

� והמקובלי� בעני� טעמי "מחלוקת הרמב
  המצוות

וג� (� ובי! חכמי הקבלה "יש באמת ויכוח בי! הרמב
ציוה לעשות את המצוות מפני ' הא� ה, )הפילוסופי� דנו בזה

. צ6ָה עליה!' ה! טובות מפני שה, או להפ", שה! טובות בעצ�
לשהו באכילת חמ) בפסח ידע שיש נזק כ' הא� ה: למשל

צוה לא לאכול ' או מפני שה, ולכ! ציוה לא לאכול חמ) בפסח
שאלה זו קשורה ג� . חמ) בפסח לכ! יש נזק באכילתו בפסח

 מארי" לדו! במאמר )ו"ג פכ"נ ח"מו(� "הרמב. לשאלות אחרות
ה למי ששוחט מ! הצואר או מי "וכי מה אכפת לו לקב: "ל"חז

ניתנו המצוות אלא לצר7 בה! את הוי לא , ששוחט מ! העור7
פרטי המצוות ניתנו כדי ללמד , כלומר. )א, ר מד"ב(" הבריות

, הוא אומר. � יסוד גדול"זהו אצל הרמב. ה"אותנו לציית לקב
שאי! מקו� לחפש טע� למה במועד זה מקריבי� פר , למשל

לא ניתנו המצוות אלא לצר7 . "אחד ובמועד אחר שני פרי�
, פרטי� הללו ניתנו רק כדי שתלמד לצייתה". בה! את הבריות

וכ! , באיזה יו� להקריב פר אחד ובאיזה יו� להקריב שני פרי�
הוא ג� אומר שאי! כלל . �"זוהי שיטת הרמב. ב"כל כיו

אפשר שהדברי� . )ז"ש� פי(השגחה פרטית על בעלי החיי� 
א� אי! השגחה פרטית על . קשורי� במידה מסויימת זה ע� זה

ה בעצ� א� ישחטו פר " ממילא לא אכפת לקב,בעלי החיי�
ה אכפת רק קיו� המי! "כי לקב, אחד יותר או פר אחד פחות

  .ועל קיו� פרטי המי! הוא אינו משגיח
וג� , לעומת זה חכמי הקבלה כ! נתנו טעמי� למצוות

כמו כ! יש . ב"למה פה פר אחד ופה שני פרי� וכיו, לקרבנות
 � ולא רק על כלל המי!לדעת� השגחה פרטית על כל בעל חיי

א בפירושו לספרא "הגר;  השגחהד "ער" נ" שיעור קומה"ק ב"הרמ(

שכ! במדרש מובא , ובאמת כ" נראה מ! המדרש. )ה"דצניעותא פ

וכל צפור , שמעו! בר יוחי ראה פע� צייד אחד צד צפורי�' שר
; שעמד לצוד היתה בת קול יוצאת מ! השמי� ומכריזה עליה

 לא הצליח הצייד לצוד יפור להנצל א� הכריזה שדי! הצ
 הצליח הצייד לצוד וא� הכריזה שדינה להיות נצודת , אותה
ב , ז טז"ע' א ובתוס"ט ה"שביעית פ' הובא ג� בירו; ו, ר עט"ב(אותה 

, שההשגחה הפרטית מכוונת לא רק לצייד, משמע. )ה דימוס"ד
א� , אלא ג� לציפור, כמה ציפורי� יהיו לו לארוחת צהרי�

ה "יש לקב, על כל ציפור וציפור. זומנת היא לחיי� או לאמ
י "רשג� ב. טע� למה את זאת יצוד ולמה את זאת לא יצוד

 משמע שג� על הדגי� שבי� )ה ומשפטי""א ד, סג(חולי! ' במס
  .איזה יטר7 ואיזה לא יטר7, ישנה השגחה פרטית

ג� שיטת , לכאורה צרי" לומר ששתי השיטות נכונות
ה היה יכול "הקב: כלומר. יטת המקובלי�� וג� ש"הרמב

אבל משו� מה הוא , לברוא עול� שבו טוב לשחוט מ! העור7
ממילא שני . ברא עול� שבו טוב לשחוט דווקא מ! הצואר

, באמת המצוות ניתנו לצר7 בה! את הבריות. הדברי� נכוני�
ה היה יכול לברוא עול� שבו טוב דווקא לשחוט מ! "כי הקב
טוב ,  העובדה שברא את העול� כפי שהואאבל לאור, העור7

ממילא יש משמעות , דווקא לשחוט מהצואר ולא מהעור7
ה היה יכול לברוא "הקב: וכ! בעני! הקרבנות. לפרטי המצוות

ח מאה כבשי� או "עול� כזה שבו טוב יהיה לשחוט בכל ר
ה "אלא שמשו� מה הקב, שלא נקריב בו כבשי� כלל, להפ"

אבל , ח"ב להקריב שבעה כבשי� בררצה לברוא עול� שבו טו
ברא כ" את העול� ממילא יש סיבה למה להקריב ' אחרי שה

פ יסוד כל היסודות הוא שזהו רצו! "עכ. ח שבעה כבשי�"בר
ח שבעה "לכ! טוב להקריב בר' ומפני שכ" הוא רצו! ה', ה

ח "שיהיה טוב להקריב בר, כ" הוא ברא את עולמו. כבשי�
  .'רק לרצו! ה, לשו� דבראי! עצמיות . שבעה כבשי�

למה לא נלקחה מאיתנו השבת כמו שנלקחו 
  ?י"מאיתנו המקדש וא

העניש אותנו ולקח מאיתנו את בית המקדש ' כשחטאנו וה
מדוע . ה"ב, את השבת הוא לא לקח מאיתנו, ואת אר) ישראל

כפי , כי למקדש ייחסו עצמיות? את זה לקח ואת זה לא לקח
' היכל ה' היכל ה' היכל ה"שהיו אומרי� , שהנביא טוע!

ישנ� היו� . י עלולי� לייחס עצמיות"ג� לא. )ד, ירמיה ז(" המה
. י ער" גדול ג� ללא שמירת תורה ומצוות"אנשי� שרואי� בא

אחרי . זה היה חטא המעפילי� במדבר. זוהי הסתכלות פסולה
י על דעת "ה� מעפילי� לעלות לא, י"אמר שלא יעלו לא' שה

י ער" אלא רק "צרי" לדעת שאי! לא. )מ ואיל", במדבר יד(עצמ� 
אי! ער" , אומר שלא לעלות לש�' וברגע שה', מצד רצו! ה

. והיא נחשבת לעבירה ולא למצוה, ואי! משמעות להעפלה
אומר כ! ' כמו שעברו עבירה בכ" שלא רצו לעלות לאר) כשה

אומר שלא ' באותה מידה העליה לאר) בשעה שה, לעלות
, י"בגלל שמייחסי� עצמיות לא.  עברהלעלות לש� ג� היא

  .לקח אותה' לכ! ה
עוד לא שמענו שמישהו ייחס , לעומת זאת לגבי השבת

כל . אבל שבת כ!, תורה אינני שומר: לומר, עצמיות לשבת
כ השבת "א. אחד מבי! שהשבת היא חלק בלתי נפרד מהתורה

כ" . לא לקח אותה מאיתנו' לכ! ה, איננה מהוה מכשול
ודאי כשאנו אומרי� טעמי� איננו . י" להבי!כמדומני צר
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אפילו כשהמקובלי� ', מתימרי� להבי! עד הסו7 את דרכי ה
אי! הכוונה שרק זהו הטע� ולא , אומרי� טעמי� למצוות

" אלקי� הבי! דרכה"עד שרק , התורה עמוקה כל כ". אחר
, יהיה זה מקובל או אפילו משה רבנו, שו� אד�. )כג, איוב כח(

כ! גבהו ְדָרַכי , כי גבהו שמי� מאר)". תה עד הסו7לא מבי! או
בשר וד� . )ט, ישעיהו נה(" מדרכיכ� 6ַמְחְ,בַֹתי ִמַ=ְחְ,בֵֹתיֶכ�

ובכל . האי! סופית' לא יכול בשו� אופ! להשיג את מחשבת ה
לא עלי" המלאכה לגמור ולא אתה ב! חורי! להבטל "זאת 
ת להבי! עד מקו�  צרי" ללמוד ולנסו.)ז"ב מט"אבות פ(" ממנה

, אבל יחד ע� זה לדעת שאיננו מביני� עד הסו7, שידינו מגעת
  .ולא כל טע� אחר', ולדעת שיסוד כל הטעמי� הוא רצו! ה

   מבטל את כח הטבע
' ייחוס כל הכוחות לה
ַוְ;ִ:ֵמ� בכר , ורחל לקחה את התרפי�: "התורה מספרת
 אות� דוקא מדוע שמה. )לד, בראשית לא(" הגמל ַוֵ;שב עליה�

 כדי להחביא� מאביה במקו� הטוב בפשטות ? בכר הגמל
ל חושפי� בפנינו סיבה "אבל חז. ביותר שנית! להחביא�

שבגללה החליטה רחל לשי� את התרפי� דוקא בכר , נוספת
והיו לה� , שהיו עבודה זרה(שַלתרפי� , ל אומרי�"חז. הגמל

אול� ו. היה כח לגלות ללב! את מקומ�) כוחות של טומאה
א� היו מכבדי� אות� ! בתנאי שיכבדו אות�: רק בתנאי אחד

 היה לעומת זאת א� היו מבזי� אות� .  היה לה� כח לפעול
רחל . )ב, א קסד"זוהר ח(ואז לא יכלו לעשות דבר , סר כח�

אלא ג� , יושבת א� כ! על התרפי� לא רק כדי להחביא אות�
ולא יוכלו שעל ידי זה יאבדו את כח� ,  אות�לבזותכדי 

; כי כ" היא דרכה של עבודה זרה. לגלות ללב! את מקומ�
נובע מכ" שבני אד� ) במידה שיש לה בכלל כח(כוחה 

מחמת , אבל כשאי! נותני� לה חשיבות. מחשיבי� אותה
ה הוא בעל הכוחות כול� ואי! שו� כח "שמביני� שרק הקב

ומבטאי� זאת על ידי ישיבה על התרפי� , בעול� מלבדו
  . אי! לה עוד שו� כח� ובטול

שבשעת בריחתו , ל מסופר"יק זצ'ז סולובייצ"על הגרי
ש בתחילת "י הגרמני� ימ"לאחר שנכבשה ע(מוורשא 

כשהדרכי� היו מלאות ברוצחי� , )מלחמת העול� השניה
י כ" "וע, "אי! עוד מלבדו"היה מהרהר כל הדר" ב, גרמני�

 מחו) זכה להנצל ולהגיע בניסי� גלויי� לוילנא שהיתה
כי . )ב"ס' עמ' על התורה חלק ה' ילקוט לקח טוב' 'עי(לשליטת� 

הוא , שו� כח בעול�' חיזוק ההכרה בכ" שאי! עוד מלבדו ית
עני! גדול וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דיני! "

" שלא יוכלו לפעול לו שו� דבר כלל... אחרי�) של(ורצונות 
רות שלגרמני� היו מפציצי� למ, ולכ!. )ב"פי' שער ג' נפש החיי�'(

ה שליטה "לא היתה לה� ב, ומכונות יריה ושאר כלי משחית
ז שולטי� על האד� "כי כוחות העוה. ל"על הרב מבריסק זצ

אבל כשהאד� מבטל בלבו , רק כשהאד� עצמו מַיחס לה� כח
  . אי! ָלעול� כל שליטה עליואת העול� 

, י ִיְפקֹד ָעַלִיְ"ַמה ;ֹאְמִרי ִ.: "ירמיהו הנביא אומר לישראל
:  כלומר)כא, ירמיה יג("! ְו<ְ; ִלַ=ְדְ; אָֹת� ָעַלִיְ" <BIִפי� ְלרֹא,

ה כשיביא עליכ� את "אלו טענות יוכלו להיות לכ� כלפי הקב
הרי את� עצמכ� ? מל" בבל להשתלט עליכ� ולהגלותכ�

במה הרגילו ישראל ! הרגלת� אות� להיות שליטי� עליכ�
בכ" שִ.0ְד6 אות� והחשיבו ? ות שליטי� עליה�את בבל להי

, ישעיהו הנביא עשה אז נס .אות� יותר מדי בזמנו של חזקיהו
סמו" לערב נהיה שוב . )יא, ב כ"מלכ(והחזיר את השמש לאחור 

ובעקבות כ" , הדבר עשה רוש� אדיר בעול�, כמוב!. 0ֹקר
רי� ומנחה אל ְמרֹאַדְ" 0ְַלֲאָד! ב! 0ְַלֲאָד! מל" בבל ספשלח "

את , ַוDְַרֵא� את בית ְנכֹתֹה. וישמח עליה� חזקיהו... חזקיהו
לא היה ... הכס7 ואת הזהב ואת הבשמי� ואת השמ! הטוב
ישעיהו ("! דבר אשר לא הרא� חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו

כדי ,  אפילו את ארו! הברית שבמקדש פתח לפניה�)בא, לט
א7 משתה עשה ! )א"א פנ"פרקי דר(להציג בפניה� את הלוחות 

ואשתו בכבודה ובעצמה עמדה עליה� להשקות� , לכבוד�
אפשר להבי! ששגרירי� של מל" זר יש לכבד . )א, קד' סנה(

לפתוח לפניה� ! ?אבל עד כדי כ". בסעודה מלכותית מפוארת
ושהמלכה עצמה תעמוד ותשרת את , את ארו! הברית

,  כבר התרפסותזוהי. זה כבר לא מגיע לשגריר זר! ?המסובי�
  .ְוַהְחָ,ַבת ֶיֶתר של בבל וכוחה

: וישעיהו שואל אותו, שולח אל חזקיהו את ישעיהו' ה
 )ג, ישעיהו לט(? "ומאי! יבֹאו אלי", מה אמרו האנשי� האלה"

: היה צרי" לומר? כיצד היה צרי" חזקיהו לענות על שאלה זו
את  תחת ז)י ש�"רש(!" ?ולי אתה שואל, אתה נביאו של מקו�"
,  באו אלימאר! רחוקה: התחיל מתגאה ואומר"

ג� א� נאמר שחזקיהו אכ! היה סבור שהנביא איננו ". מבבל
. עדיי! לא היה צרי" לענות כ", יודע מני! באו אליו האנשי�

ואול� חזקיהו מוסי7 שתי ". מבבל באו אלי: "היה לו לומר
בשביל מה ". באו אלי מבבל    מאר! רחוקה: "מילי�

וכי בקש ממ" הנביא למסור ? שבאו מאר) רחוקהצרי" לציי! 
הוא ? ללמד אותו היכ! נמצאת בבל, לו שיעור בידיעת האר)

מבבל באו : "כ די היה לענות"א. לא ביקש ממ" שיעור כזה
מדוע . חזקה על ישעיהו שידע כבר היכ! נמצאת בבל". אלי

משו� שהוא ? "מאר) רחוקה"מוסי7 חזקיהו את המילי� 
שאפילו בבל הגדולה והחזקה הכירה , מתפעל בלבו מכ"

  . נתינת חשיבות מיותרת לבבלשוב ! בנס
ְוִנJָא כל , הנה ימי� באי�: "אומר על כ" הנביא לחזקיהו

לא ִי6ֵָתר , אשר בבית" ואשר אצרו אבֹתי" עד היו� הזה בבל
והיו , ומבני" אשר יצאו ממ" אשר תוליד יקחו. 'אמר ה, דבר

בגלל שכל ! גזירה נוראה. )זו, ש�( "סריסי� בהיכל מל" בבל
,  כל אות� אוצרות שחשפת בפניה�כ" הת9ַָעְלָ; מ! הבבלי� 

הרי שחזקיהו גר� בהחשבתה של בבל לנתינת . ילקחו לבבל
שליטה אשר ממנה התפתחו בסופו , שליטה לבבל על ישראל

לא מיד קרה אמנ� . של דבר החורב! הראשו! וגלות בבל
אבל הנביאי� , לאחר אותו מעשהרק כמאה שנה , הדבר

ואולי ג� (בכ" שחזקיהו , שבזה התחיל החורב!, מודיעי� לנו
אלמלא . החשיב את בבל יותר מדי) שאר ע� ישראל שבדורו

  .לא היתה יכולה בבל לשלוט על ישראל, נתנו חשיבות לבבל
: הפסוק אומר. תהלי" דומה היה ג� בבית שני ע� רומי

. )יב, ש ו"שה(" ַמְרְ.ב/ת ַעִ=י ָנִדיב, ינפשי ָ:ַמְתִנ, לא ידעתי"
נפשי ָ:ַמְתִני להיות מרכבות להרכיב עלי : "...י"מסביר רש

ישראל ...". אני בעצמי ִמ3ִיִתי� עלי... נדיבות שאר אומות
כשיש מריבה בי! ! עצמ� מינו את הרומאי� לשליטי� עליה�

י קוראי� לרומ, האחי� החשמונאי� הורקנוס ואריסטובלוס
בסופו של דבר , )ש ש�"י בשה"רש' עי(לשפוט מי ימלו" 

והדברי� מגיעי� עד , משתלטי� הרומאי� על ירושלי�
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נפשי שמתני "? וממה הכל התחיל. לחורב! הבית על יד�
אנו עצמנו שמנו ".  אני בעצמי ִמניתי� עלימרכבות עמי נדיב 

אנו עצמנו הרכבנו עלינו את הרומאי� , אות� אלופי� לראש
  !בכ" שָנַת63 לה� חשיבות, רי�לש

שאי! שו� כח עצמי , א7 ַנפני� לתוכנו את היסודות הללו
יתבטלו מעלינו כל מיני כוחות אחרי� ', בעול� מלבדו ית

על כל ' וכ" נתגבר בעזרת ה, שאיננו רוצי� בהשפעת� עלינו
  .הבעיות


