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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

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

  ? אסורה או מותרת
סייעתא ִלְ�ַמָ�א 
  

  

  ?מדוע נענש אבנר על ַהְמָלַכת איש "ֶֹ�ת

לא ִיָ ֵרא שמ� עוד יעקב : "ה אומר ליעקב אבינו"הקב

�, � יהיה ִמֶ*ָ)$#י 'ְקַהל $#ִי... כי א� ישראל יהיה שמ

, ל מוסרי� לנו"חז. )יא, בראשית לה(" ומלכי� ֵמֲחָלֶציָ� ֵיֵצא'ומלכי� ֵמֲחָלֶציָ� ֵיֵצא'ומלכי� ֵמֲחָלֶציָ� ֵיֵצא'ומלכי� ֵמֲחָלֶציָ� ֵיֵצא'

לאחר שנהרג שאול . שפסוק זה נדרש על ידי אבנר ב. נר

�הרי : ק� אבנר ואמר, המל� והגיע זמנו של דוד למלו

, " מחלצי� יצאוומלכי�: "ה אמר ליעקב אבינו"הקב

שהרי  (בנימי	 משבט מלכי� שנישעתידי� לעמוד 

נבואה זו נאמרה ליעקב לאחר שכבר יצאו מחלציו כל אחד 

הרי שכוונת , ורק שבט בנימי. עוד לא נולד, עשר השבטי�

למרות ששמואל הנביא , ועל כ.). הנבואה היא לבנימי.

יש להעמיד , משח למל� את דוד ב. ישי משבט יהודה

, )חו2 משאול שהיה מבנימי.(תחילה מל� נוס1 מבנימי. 

. )ד, ר פב"י ש� על פי ב"רש(ר כ� להמלי� את דוד ורק אח

בעקבות דרשה זו ממלי� אבנר את איש בושת על כל שבטי 

  .)יט, ב ב"שמו(חו2 משבט יהודה שנשאר ע� דוד , ישראל

נענש אבנר מ. השמי� על , לפי דעה אחת בגמרא, והנה

אלא , אבנר הרי לא מת על מיטתו כאחד האד�. מעשה זה

ולפי אותה דעה בגמרא ארע לו , )כז, ש� ג(ב נהרג על ידי יוא

ששיהה מלכות בית דוד שתי שני� "דבר זה כעונש על 

, וקשה.  על ידי שהמלי� את איש בושת)א, כ' סנה(" ומחצה

הרי אבנר עשה מה שעשה על סמ� נבואה שנאמרה ליעקב 

והרי היא מחייבת ג� בתור נבואת , אבינו ונכתבה בתורה

  ? על אבנרוא� כ. מה הטענה, משה

: ה ליעקב עוד"הרי באותה נבואה אומר הקב: עוד קשה

על כל פני� (י "ומביא רש, " יהיה ִמֶ*ָ)�ִי�$#י 'ְקַהל "

שנרמז בזה שעתידי� ישראל להקריב , )לפי גירסה אחת

 שמקריבי� על כל הר גויי�כמו , בשעת איסור הבמות

, מי אליהובי? ומתי יהיה הדבר הזה. גבוה ותחת כל ע2 רענ.

ג� בספר מלכי� . [שבנה מזבח בהר הכרמל והקריב עליו

נרמז שמעשהו של אליהו נרמז כבר בנבואה שנאמרה 

ויקח אליהו שתי� עשרה אבני� : "הנביא אומר. ליעקב

אליו לאמר ' אשר היה 6ְַבר ה, כמספר שבטי בני יעקב

�למה צרי� להזכיר כא. . )לא, א יח"מל(" ישראל יהיה שמ

? מה זה נוגע לכא.? "ישראל יהיה שמ�" ליעקב שאמר' שה

דיבר אל יעקב וקרא את שמו ' אלא שבאותה פע� שה

שיקריב , אז ג� רמז לו מה יעשה אליהו בהר הכרמל, ישראל

הרי שמאותה פרשה ]. )י ש�"רש( מחו2 למקדש כמו הגויי� 

דרש ג� , ממנה דרש אבנר שיש לעכב את מלכותו של דוד

, פט' סנה' תוס' עי(קרב. מחו2 למקדש אליהו שיש להקריב 

ג� הוא מסתמ� על נבואת יעקב ומקריב . )ה אליהו"ב סוד

, )שהרי המקדש היה קיי�(בבמה בשעת איסור במות 

�מדוע דרשתו של . ובכל זאת לא מצינו שנענש על כ

  ?אליהו מוצדקת ודרשתו של אבנר אינה מוצדקת

, שאליהו היה נביא, התירו2 לשאלות אלו הוא

לעשות ' ממילא או שנאמר לו בנבואה מפורשת מאת הו

והמקרא קיצר ולא הזכיר זאת [מה שעשה בהר הכרמל 

מפני שסמ� על כ� שנבי. כבר מעצמנו שכל מה שעשה 

'ִבְדָבְריָ� : "כפי שאומר אליהו בתפלתו', היה בדבר ה

או שלא , ])לו, א יח"מל(" עשיתי את כל הדברי� האלה

אמר ' ואול� כשה, מה שעשהנאמר לו במפורש לעשות 

" ֵלְ� ֵהָרֵאה ֶאל אחאב ְוֶא8ְָנה מטר על פני האדמה"לו 

אליהו מבי. מדעתו שלא יתכ. שירד מטר , )א, א יח"מל(

וממילא , בעוד ישראל מחזיקי� באמונת� בנביאי הבעל

צור� השעה הוא להוכיח לישראל את אפסות� של 

ו שזהו וכיו. שהבי. מדעת, נביאי הבעל כדי שיהרגו�

ממילא היתה לו הסמכות להורות לעבור , צור� השעה

על דברי תורה כהוראת שעה כדי להחזיר את ישראל 

א� היתה , דעות בזה' ב שהביאו ב, פט' סנה' תוס' עי(למוטב 

. או שעשה כ. מדעתו, לאליהו נבואה מפורשת לעבור על דברי תורה

לעומת . )דעות אלו' לו שהביא בלד, א יח"ג מל"ג� ברלב' ועי

כ ודאי לא קיבל ציווי "וא, אבנר לא היה נביא, זאת

ג� הוראת שעה . להמלי� את איש בשת' מפורש מאת ה

כי איזה עני. היה , למיגדר מילתא לא היתה שייכת כא.

ממילא אסור היה לאבנר ? נגדר בהמלכת איש :ֹשת

להמלי� את איש בשת ולהשהות את מלכות בית דוד 

  .)א טז"שמו(די שמואל הנביא שנמשח כבר למל� על י

ומלכי� מחלצי� "אמר ליעקב ' הרי ה, ובכל זאת

וא� אבנר לא היה דואג לקיו� הנבואה כיצד היא , "יצאו

הא� לא מוטל על אבנר או על כל ? היתה מתקיימת

! ?יהודי אחר לדאוג לקיו� נבואה שנכתבה בתורה

שא� אבנר לא היה ממלי� את איש , התשובה לכ� היא

' עי(היה כבר דואג לקיי� את דברו באופ. אחר ' ה, בושת

אולי כעבור כמה מאות שני� . )ה ששהא"א ד, כ' סנה' תוס

אחשוורוש היה ממלי� את מרדכי על ישראל ובזה היתה 

שהרי ג� מרדכי היה איש ימיני , מתקיימת הנבואה

וא� לא מרדכי אזי צדיק אחר , )משבט בנימי.(=

�כפי , יש בושת היה צדיקאמנ� ג� א. מבנימי. היה מול
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אבל מי אמר , )יא, ב ד"שמו(שמעיד עליו דוד המל� עצמו 

? "ומלכי� מחלצי� יצאו"שבו צריכה להתקיי� הנבואה 

אמנ� בדיעבד אנו יודעי� היו� שנבואה זו אכ. התקיימה 

את התגשמות " לסדר"אבל לאבנר לא היה ציווי , בו

. שמואלהנבואה באופ. זה על חשבו. דחיית נבואתו של 

' ירו(בתורה " לביא"היה , אמנ� אבנר היה גדול מאד בתורה

' אבל בכל זאת ה, והדרשה שדרש היתה נכונה, )א"א ה"פאה פ

ֵידע ' ה. לא בקש ממנו לדאוג להתגשמותה של אותה נבואה

כבר אי� לקיי� את הנבואה שמסר ליעקב ג� ללא סיוע 

 ממילא לא היה לאבנר להשהות את מלכותו של. מאבנר

למרות , )'לפי דעה אחת בגמ( נענש וכיו. שעשה כ� , דוד

ליעקב אכ. יצאה לפועל על ' שבדיעבד מתברר שנבואת ה

  .ידי מעשהו של אבנר

  '?מדוע נענשי� גויי� הְמֵצִרי� לישראל בגזרת ה

' לקיו� גזרת ה" לדאוג" שאי. לאד� כלל זה שאמרנו 

�רי� כאשר הדבר מתנגש ע� דברי� אח, כשלא נתבקש לכ

  . יכול להסביר ג� מקרי� אחרי�שהוא כ. מחוייב בה� 

, ֵ$ר יהיה זרע� באר2 לא לה�: "אומר לאברה� אבינו' ה

. )יג, בראשית טו(" ַוֲעָבד'� ְוִע<' אָֹת� ארבע מאות שנה

גזר על ישראל עינוי ' א� ה: � ואחרי�"שואלי� הרמב

 הרי? למה נענשו המצרי� על מה שעשו לישראל, ושעבוד

וכבר לא היתה לה� בחירה , מראש נגזר שישתעבדו בה�

לא גזר שדווקא המצרי� ' � מתר2 שה"הרמב! לנהוג אחרת

הגזרה היתה יכולה להתקיי� ג� על ידי . ישעבדו את ישראל

ממילא היתה בחירה למצרי� שלא לשעבד את . ע� אחר

הרי ה� ראויי� , וכיו. שהחליטו בכל זאת לשעבד�, ישראל

 )בהשגותיו ש�(ד "הראב. )ה"ו ה"תשובה פ' � הלכ"רמב(לעונש 

הרי כל מי שישעבד את ישראל יהיה : מקשה על תירו2 זה

? וכיצד תתקיי� אפוא הגזרה, אפשר לטעו. כלפיו טענה זו

וא� כ. למה יענש על ! הרי מוכרח שתתקיי� על ידי מישהו

  ?מה שנגזר מראש שיקרה

. מו� עצ"אבל התשובה לכ� נמצאת כבר בדברי הרמב

וא� כ. אי. , לא גזר על גוי מסוי� לשעבד את ישראל' הרי ה

רוצה ' א� ה. של המצרי� לדאוג לקיו� הגזרה" עסק"זה 

הוא ימצא כבר דרכי� אי� לשעבד , לשעבד את ישראל

. ישלח מלאכי� משמי� לשעבד את ישראל, א� ירצה. אות�

לה� יש . המצרי� וכל ע� אחר אינ� צריכי� להתערב בזה

וממילא אסור לה� , וביניה. איסור גזל, וות בני נחשבע מצ

לשעבד את ישראל בעל כרח� בחומר ובלבני� ובכל עבודה 

א1 אחד לא הטיל עליה� . שהרי ג� זהו בכלל גזל, בשדה

, את האחריות לדאוג לקיו� הגזרה שנגזרה על ישראל

וא� כבר החליטו , ממילא אי. לה� רשות להתערב בזה

. לשי� לב ג� לסופה של אותה נבואההיו צריכי� , להתערב

וג� את הגוי אשר ַיֲעבֹד' ד. : "הרי בסו1 אותה נבואה נאמר

לסייע לקיי� " להתנדב" מי שיחליט  )יד, בראשית טו(" אנכי

ממילא א� המצרי� . אדו. אותו ואעניש אותו, את הגזרה הזו

אמר ' ויודעי� שה, כל כ� גדולי� " תלמידי חכמי�"

, "ַוֲעָבד'� ְוִע<' אָֹת� ארבע מאות שנה"לאברה� אבינו 

וג� את הגוי "הרי ה� צריכי� לדעת ג� מה שאמר לו 

ממילא אי. למצרי� במה לפטור , "אשר ַיֲעבֹד' ד. אנכי

כ� כמדומני הפשט . שהרי סברו וקבלו, את עצמ�

ה לא הטיל על המצרי� ולא על "הקב. �"בדברי הרמב

, "ועבדו� ְוִע<' אָֹת�"שו� אד� אחר לדאוג לקיו� גזרת 

, ממילא אי. זה עסק� של המצרי� לשעבד את ישראל

ואי. לה� כל היתר לעבור על שבע מצוות בני נח כדי 

  .אל הפועל' להוציא את גזרת ה

כי : "ירמיהו הנביא אומר. כ� ג� בנוגע לנבוכדנצר

� ה ובאו ', הנני קֵֹרא לכל משפחות ממלכות צפונה ְנא?

ַתח שערי ירושלי� ועל כל ח#מֶֹתיָה ונתנו איש כסאו ֶ@

מודיע ' א� ה. )טו, ירמיה א(" סביב ועל כל ערי יהודה

א� כ. יש לכאורה תירו2 לנבוכדנצר , מראש שכ� יהיה

הרי ירמיהו אמר שכ� . לבוא ולהחריב את אר2 ישראל

רבשקה אומר . סנחריב שהיה לפניו אכ. טע. כ�. יהיה

יתי על המקו� הזה על' המבלעדי ה: "בשליחות סנחריב

אמר אלי ֲעֵלה על האר2 הזאת ' ה! ?ְלַהAְִחת#

BִחיָתAְהנביאי� באמת אמרו )כה, ב יח"מל("! ְוַה 

והוא אכ. בא , שסנחריב יבוא ויחריב את אר2 ישראל

אלא שהנביאי� . ['וטוע. שהוא עושה זאת בשליחות ה

והוא רצה , לא אמרו שסנחריב יחריב את בית המקדש

אלא שאת זאת הוא לא . � את בית המקדשלהחריב ג

וא� כ. ג� נבוכדנצר יטע. את ]. ה"ב, הצליח לעשות

  .הרי ירמיהו אמר: אותה טענה

באמצע נבואות ? עוד לירמיהו' אלא Aֶָ*ה אומר ה

מופיעה לפתע נבואה כל כ� , על ירושלי�' הזע� של ה

', כה אמר ה, ָהלְֹ� וקראת ְבCְזֵני ירושל� לאמר: "מתוקה

�ֶלְכ8ְֵ� אחרי , זכרתי ל� חסד נעורי� אהבת כלולֹתי

ראשית ' קֶֹדA ישראל לה .במדבר באר2 לא זרועה

, א� אתה. )גב, ירמיה ב(" כל אְֹכָליו ֶיְאAָמ', 8ְב'Cתֹה

לקיי� את נבואת ' מחליט להיות שליח ה, נבוכדנצר

כדאי שתדע ג� את המש� , ירמיהו להחריב את ירושלי�

, א� 8ִגע לרעה בישראל"! כל אְֹכָליו ֶיְאAָמ'" הנבואה 

ישראל אמנ� יקבלו על יד� את העונש ! לא 8ִָ<ֶקה

אבל אות� , המגיע לה� א� לא יכנעו ולא יעשו תשובה

ג� הרשע הגרמני ימח שמו אמר . זה לא יפטור מעונש

, לצערנו הוא צדק בזה. על עצמו שהוא שליח ההשגחה

עונש ג� א� הוא שליח אבל אי. זה פוטר אותו מ

כל , ראשית 8ְב'Cתֹה' קֶֹדA ישראל לה. "ההשגחה

� ה, אְֹכָליו ֶיְאAָמ' כי לא ? למה". 'ָרָעה 8ָבֹא עליה� ְנא?

להצר לישראל אלא פעלו על דעת ' נתבקשו על ידי ה

שהרי ה� עוברי� בזה על , ולזה אי. לה� רשות, עצמ�

על איסור , רציחהעל איסור , מצוות בני נח שנצטוו בה.

  .גזל ועוד
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ַה8ָEה הוא אשר : "שואל את גוג' ה. כ� ג� בנוגע לגוג

להביא ... דברתי בימי� קדמוני� ביד ֲעָבַדי נביֵאי ישראל

הא� ?  מה פירוש השאלה הזו)יז, יחזקאל לח(? "אות� עליה�

לא גזר ' אלא שה! ?אינו יודע א� גוג הוא אכ. גוג או לא' ה

, ה קבע שיהיה גוג ומגוג"אמנ� הקב.  גוגעל שו� גוי להיות

לא ' ה, יש בחירה. אבל לא קבע איזה גוי יהיה גוג ומגוג

, ל אמרו"חז. מכריח א1 אחד להיות רשע מרושע כזה

' סנה(ה ביקש לעשות את סנחריב גוג ומגוג "שהקב, למשל

היתה מתקיימת , א� היתה זכות לחזקיהו מל� יהודה. )א, צד

לא גזר על גוי מסוי� ' הרי שה. גוגבימיו מלחמת גוג ומ

ממילא היתה יכולה להתקי� , סנחריב היה רשע. להיות גוג

למרות , וסנחריב היה הופ� להיות גוג, אז נבואת גוג ומגוג

רק מפני שחזקיהו . שלא זה הש� שנתנה לו אמו כשנולד

, הוא לא זכה להיות משיח, )ש"עי(נכשל בנקודה קטנה 

. לא גזר א� כ. מי יהיה גוג' ה. גוגוממילא סנחריב לא נהיה 

הוא מעצמו בוחר להיות , הגוי שבסופו של דבר יהיה גוג

, לדעה אחת בגמרא[שנביאי ישראל ניבאו עליו " גוג"אותו 

י ביחזקאל "רש' ועי. א, יז' סנה(אלדד ומידד כבר ניבאו עליו 

הא� אתה זה שבוחר , לכ. הפסוק הוא בלשו. שאלה]. )ש�

אני . יש ל� בחירה א� להיות גוג או לא? גלהיות גוג ומגו

, אבל א� תהיה גוג. הדבר תלוי ב�. איני כופה אות� על זה

כל מה . דע ל� שתקבל ג� את העונש שכתוב על גוג

. )זכריה יד( ומה שזכריה מנבא )כב, יחזקאל לח(שיחזקאל מנבא 

אבל לכל גוי יש , כל מה שהנביאי� נבאו יתקיי� בגוג ומגוג

  .א1 אחד אינו מוכרח להיות גוג,  להיות גוגהבחירה לא

  ? למה
מצות עשיית מעקה 

התורה . יסוד זה שדברנו עליו כתוב למעשה בתורה

ולא תשי� , ועשית מעקה לגג�, כי תבנה בית חדש": אומרת

מה פירוש . )ח, דברי� כב(" דמי� בבית� כי ִי@ֹל ַה<ֵֹפל ממנו

: ל"אומרי� חז! רי� לומרהיה צ"  אד�ִי@ֹל"? "ִי@ֹל ַה<ֵֹפל"

כשנכתבה (שהרי , ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית"

" )על ש� העתיד(והכתוב ְקָרא# נופל , לֹא ָנַפל )עוד, התורה

ה "א� בששת ימי בראשית קבע הקב: וקשה. )א, שבת לב(

למה ציותה עלי התורה לעשות , שפלוני ימות בנפילה מהגג

ה " לסייע לגזרת הקבכדי, לא נעשה מעקה, אדרבה? מעקה

אינו מבקש את עזרתנו בעני. ' שה, התשובה היא! להתקיי�

ֶ'ה על שמירת הנפש של� ושל כל , להפ�. זה אתה מצד� ְמצ?

כדי שלא יפול , ולכ. מצוה עלי� לעשות מעקה לגג�, ישראל

אפילו לא זה שנגזרה עליו גזרה ליפול מ. , ממנו שו� אד�

? נגזרה על אד� זה ליפולאי� תתקיי� א� כ. הגזרה ש. הגג

וא� . הרבה שלוחי� למקו�. ימצא כבר דר� להפיל אותו' ה

! הוא יעלה על המעקה ויפול, יגזור שיפול דווקא מגג זה' ה

�אתה מציד� אינ� צרי� לאפשר ! אבל כל זה אינו מעסק

  .נפילת אד� מגג בית� למי שהמל� חפ2 בנפילתו

 בימי� ַחFָט מתפלל: מספרי� ששאלו פע� גנב אחד

. הנוראי� שבשנה הבאה יזמינו אצלו הרבה חליפות חדשות

" מתפרנס"ש, אבל אתה. חקלאי מתפלל Aֶהיבול יצליח

ענה הגנב ? על מה מתפלל אתה בימי� הנוראי�, מגנבה

שכל מי FִAֶָ$ֵזר עליו שתהיה , אני מבקש בתפלתי: ואמר

אני להיות השליח לבצע את " אזכה", אצלו גניבה השנה

אינו . לכאורה גנב זה אינו אלא צדיק נסתר ...ירההגז

אלא רק ממי שממילא נגזר עליו , רוצה לגנוב סת�

וכשליח ההשגחה העליונה להוצאת , שתהיה אצלו גנבה

לא זו התפילה ואול� למעשה ! הגזרה אל הפועל

הראויה ליו� הכפורי� ולא זו המלאכה הראויה לכל 

, תהיה גניבהה רוצה שאצל פלוני "ג� א� הקב. השנה

לא נתבקשת מ. השמי� לסייע . לא עלי� המלאכה לגמור

ה דורש ממ� "הקב! להפ�. אל הפועל' בהוצאת גזרה ה

ממילא לא תפטר מעונש על הגניבות !  לגנובשלא

ג� א� תכוו. בשעת הגניבה שאינ� אלא מסייע , שתבצע

  ...ה להוציא את גזרותיו אל הפועל"לקב

!  הוא נירו. קיסר,מי שלקח באמת יסוד זה ללבו

שכאשר נשלח נירו. קיסר להחריב , ל מוסרי� לנו"חז

עמד נירו. סמו� לירושלי� וירה חצי� לכל , את ירושלי�

כדי לקסו� קס� שיצליח במלחמתו [רוחות השמי� 

! בכל פע� נטה הח2 ממסלולו ונחת בירושלי�]. )י"רש(

אחר כ� ראה נירו. . נירו. הבי. מזה שיצליח במלחמתו

אמר לו ? איזה פסוק למדת היו�: אמר לו. חדילד א

ונתתי את נקמתי ֶ:ֱאדֹ� "למדתי היו� את הפסוק : הילד

, הבי. מזה נירו. קיסר. )יד, יחזקאל כה(" ביד עמי ישראל

היא (רוצה אמנ� להחריב את ירושלי� על ידי רומי ' שה

ה להנק� מה� על מה "אבל אחר כ� עתיד הקב, )ֱאדו�

ה "א� הקב? מה לי ולצרה זו: נירו.אמר לעצמו . שיעשו

ברח . שימצא לו שלוחי� אחרי�, רוצה להחריב את ביתו

 )א, גיטי. נו(! מאיר' וזכה שיצא ממנו ר, והתגייר

. ההסטוריוני� אינ� יודעי� באמת לא. נעל� נירו. קיסר

... א� היו לומדי� את מסכת גיטי. היו יודעי� לא. נעל�

והבי. שמה , לקח נכו.כי למד את ה. הוא ברח והתגייר

שהחיצי� מורי� לו שיצליח להחריב את ירושלי� כי זהו 

אי. זה אומר שיהיה פטור מעונש א� , להחריבה' ְרצו. ה

  .יסייע בזה ללא שנתבקש לכ� במפורש

   לנו
והנגלות , אלקינו'  לה
הנסתרות 

המל� המשיח עתיד לעמוד : "� כותב"הרמב

קדש ומקב2 נדחי ובונה מ... ולהחזיר מלכות בית דוד

� "בגלל דברי הרמב. )א"א ה"מלכי� פי' הלכ("... ישראל

יש שטענו שלא מוטל עלינו להשתדל בבניית בית , הללו

צרי� להתפלל שהמשיח יבוא במהרה בימינו . המקדש

אבל עד אז לא מוטל עלינו , ואז נבנה את בית המקדש

  .לבנות את בית המקדש

שרותנו כיו� אמנ� אי. באפ. ד אי. זו טענה"ולענ

, אבל זהו מחמת סיבות אחרות, לבנות את בית המקדש

. ולא בגלל שחובה עלינו להשאיר זאת למל� המשיח
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� מונה בי. התפקידי� המוטלי� על "שהרי הרמב, והראיה

והרי בי. א� , )ד"ש� ה(" 'ילח� מלחמות ה"ש, מל� המשיח

 ג� לפני' אנו רוצי� ובי. א� איננו רוצי� יש לנו מלחמות ה

� מונה בי. התפקידי� המוטלי� על "הרמב. ביאת המשיח

וכי מפני זה אנו , "מקב2 נדחי ישראל"מל� המשיח ג� 

פטורי� מלהשתדל לעלות לאר2 ישראל עוד לפני ביאת 

, � עצמו השתדל לעלות לאר2 ישראל"הרי הרמב! ?המשיח

וכ. עשו ג� שלוש מאות הרבני� , אלא שלא עלתה בידו

ה " יהודה הלוי והברטנורה והשלורבי, מצרפת ואשכנז

ל דיסקי. "ובדורות האחרוני� החזו. איש והמהרי, הקדוש

הרי שאי. כל . וגדולי ישראל אחרי� ללא מספר בכל הדורות

יקב2 נדחי "איסור לעלות לאר2 ישראל לפני שמל� המשיח 

  ".ישראל

כ למל� המשיח לעשות "מה ישאר א: וא� ישאל השואל

, תשובתו תהיה? �" דברי הרמבכיצד יתקיימו? בתחו� זה

, שאולי ישארו עוד יהודי� שלא ידוע לנו כיו� שה� יהודי�

או אחרי� שצרי� יהיה , או הכוזרי�, צאצאי אנוסי ספרד

יהיו ג� כאלו שהמשיח יצטר� להוציא� מאר2 . לקבצ�

יהיה . כי ה� אינ� יהודי� ואי. ראוי שיהיו כא., ישראל

אי. זה מתפקידנו , י�על כל פנ. למל� המשיח מה לעשות

, ג מצוות"לנו יש תרי. לדאוג מה יהיה למל� המשיח לעשות

  .עלינו לעלות לאר2, וא� התורה מצוה לעלות לאר2

ואפילו א� מישהו יתעקש לומר שאסור לנו היו� לעלות 

על דבר אחד ', לאר2 ואסור לנו היו� להלח� מלחמות ה

ונה בי. � מ"הרי הרמב. שו� יהודי דתי בר דעת לא יתעקש

יכו1 כל ישראל ללכת בה "התפקידי� של מל� המשיח ג� ש

הא� נֹאמר מפני זה שאסור ". ולחזק ִ:ְדָקB] בדר� התורה[=

ודאי שאנו ! ?לנו להשתדל להשיב את ישראל בתשובה

הרי יש מצַות תוכחה ! מצווי� להשיב את ישראל בתשובה

 שאינה תלויה בזמ. או במקו� אלא קיימת בָתקפה, בתורה

ומכח מצוה זו עלינו להשתדל להשיב כל אחד , בכל הדורות

? מה ישאר למל� המשיח לעשות עוד. מישראל למוטב

ישיב בתשובה את אלה שהתבוללו בי. האומות ואי. 

  .יהדות� ניכרת

ַהִ<ְס8ָרֹת : "יש לדעת שהתורה מתחלקת לשני חלקי�

לעשות את כל ְוַהִ<ְגלֹת לנו 'ְלָבֵנינ' ַעד ע#ָל� , אלקינו' לה

ג מצוות " תריהנגלות . )כח, דברי� כט(" דברי התורה הזאת 

א� . אתה צרי� לעשות מעקה. מוטלות עלינו לעשות.

' ַהִ<ְס8ָרֹת לה"זהו כבר בכלל , מישהו יפול או לא יפול

אתה צרי� להשיב את ע� ישראל . הוא ידאג לזה, "אלקינו

יא יהודי� להב, אתה צרי� לעלות לאר2 ישראל, בתשובה

כל . 'ו ג� להלח� מלחמות ה"וא� יש צור� ח, לאר2 ישראל

� זה לא מוטל מה ישאר למשיח לעשות . זה מוטל עלי

�ל' יצויר שהיתה . כ� ג� בנוגע לבניי. בית המקדש. עלי

היתה חובה עלינו , היו� אפשרות לבנות את בית המקדש

נה � שהמשיח הוא יב"אי. בזה סתירה לדברי הרמב. לבנותו

אנו מצדנו מחויבי� במצוות עשה . את בית המקדש

דאוריתא לבנות את בית המקדש במידה ומתקיימי� כל 

ולא , התנאי� ההלכתיי� והמעשיי� המאפשרי� זאת

מה . � לבניי. בית המקדש"לומר שיש סתירה מהרמב

ל "ר נחו� פרצובי2 זצ"ר הג"ממו? יעשה מל� המשיח

�ות בית � מתאר בהלכ"הרי כשהרמב: שמעתי כ

הוא מתאר את צורת הבית , הבחירה את צורת הבית

בעוד שצורת הבית שיהיה לעתיד לבוא היא צורת , השני

מדוע תאר . )מזיחזקאל מ(הבית המתוארת ביחזקאל 

� את צורת הבית השני ולא את צורת הבית "הרמב

� אינו ספר שמתאר מה היה "הרי הרמב? שביחזקאל

כ היה "וא, שהאלא ספר שנועד לפסוק הלכה למע

שהיא צורת , � לתאר את צורת הבית שביחזקאל"לרמב

ר נחו� "אמר הג, אלא. הבית שיבנה לעתיד לבוא

חגי זכריה , הרי ג� אנשי בית שני, ל"פרצובי2 זצ

לא יכלו להבי. את , ומלאכי ושאר נביאי� שהיו ש�

ולכ. לא בנו את הבית , נבואת יחזקאל בעני. צורת הבית

א� ה� לא הצליחו .  שתאר יחזקאלהשני כפי המתכונת

כל שכ. שאנו איננו , להבי. את צורה הבית שביחזקאל

כ א� נגיע למצב שבו "וא, יכולי� להבי. אותה לאשורה

הרי נבנה את הבית בצורת , נוכל לבנות את בית המקדש

ועל כ. תאר , הבית השני ולא בצורת הבית שביחזקאל

הבית � את צורת הבית השני ולא את צורת "הרמב

  .שביחזקאל

כ את הבית כפי הצורה המתוארת "מי יבנה א

או שהמשיח : יתכנו כמה אפשרויות בזה? ביחזקאל

בעל חכמה יתר "שהרי המשיח יהיה , יעשה זאת

ט "תשובה פ' הלכ(" משלמה ונביא גדול קרוב למשה רבנו

, כ הוא ֵידע לפענח את צורת הבית שביחזקאל"וא, )ב"ה

תחיית המתי� ִויַלמד אותנו או שיחזקאל עצמו יקו� ב

או משה רבנו יקו� , את צורת הבית שראה בנבואה

או שהבית השלישי ירד בנוי מ. , ויאמר לנו אי� לבנות

מה שנוגע לנו . אבל כל זה אינו נוגע לנו כרגע. השמי�

ַהִ<ְגלֹת לנו "שהוא בגדר , כרגע הוא צורת הבית השני

ַהִ<ְס8ָרֹת "היא בגדר בעוד צורת הבית השלישי , "'ְלָבֵנינ'

עד שיבוא המשיח או עד שיקומו לתחיית , "אלקינו' לה

  .המתי�

אד� צרי� לדעת שכל עני. , כ� ג� בשאר הדברי�

 ללמוד יש חלק שמוטל עליו . מתחלק לשני חלקי�

קוד� כל , וכמוב.(ולהחזיר את ישראל בתשובה , תורה

ִ<ְגלֹת לנו ַה"זהו , ג מצוות"וכ. קיו� כל תרי, ...)את עצמו

? מה תהיינה התוצאות של מעשינו". 'ְלָבֵנינ' ַעד ע#ָל�

כשיהיו . וג� אי. זה מענייננו לדעת, זה איננו יודעי�

אבל בינתי� ,  יראו עינינו וישמח לבנוהתוצאות 

". ְוַהִ<ְגלֹת לנו 'ְלָבֵנינ' ַעד ע#ָל�, אלקינו' ַהִ<ְס8ָרֹת לה"

וא� נגזר על , ה מעקהא� צרי� לעשות מעקה תעש
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, אי. זה מתפקיד� לבצע את זה, מישהו שתהיה אצלו גניבה

". ַהִ<ְגלֹת לנו 'ְלָבֵנינ'"זהו , כי בתורה כתוב שאסור לגנוב

  .זהו כמדומני הלקח מהפרשה של אבנר


