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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ה"לפרשת מק� תשס

  "ִאֶ&ֶלת $ָד� ְ"ַסֵ!� ַ�ְר��"
  

  !המוזר" ִ*ְ(ֶנה למל)"ַה

, הגמרא מספרת על בנו הקט� של ריש לקיש

, ִאֶ*ֶלת אד� ְ)ַסֵ'% ַ$ְר! ": שקרא את הפסוק במשלי

פעמי� : כלומר [)ג, משלי יט(" יזע% ִל- ' ְוַעל ה

וכאשר הוא סובל בסופו , שאד� עושה מעשה ֱאִויִלי

, ה"הוא כועס ומאשי� את הקב, של דבר מאוילותו

' שמע אותו ר]. כאילו הוא א�2ֵ בסבל שבא עליו

): שהילד שמע, בקול ר�(יוחנ� ושאל את עצמו 

הרי אי� דבר בכתבי ? היכ� מרומז עני� זה בתורה

שהיא היסוד והשורש , נו מרומז בתורההקדש שאי

עני� : אמר לו הילד. לכל דברי הנביאי� והכתובי�

לאחר (כתוב אצל אחי יוס% ! זה מרומז בפרשתנו

ַו7ֵֵצא ): "שאחד מה� מצא את כספו בפי אמתחתו

ַמה >ֹאת ָעָ;ה , ִלָ-� ַו7ֶֶחְרד* ִאי2 ֶאל 9ִחיו ֵלאמֹר

האחי� מציד� , כלומר. )חכ, בראשית מב(" ֱאלִֹקי� ָלנ*

לנו אסור לומר משפט כזה על (עשו ְ$ַבר ִאֶ*ֶלת 

, )אבל כ= אומרת הגמרא, השבטי� הקדושי�

במקו� , וכשמגיעות התוצאות ִמְ$ַבר ָהִאֶ*ֶלת שעשו

' ה� זועפי� על ה, "מה עשינו לעצמנו: "לומר

, תענית ט("  לנועשה אלקי�מה זאת : "ואומרי�

  .)א

הרב חותני ? ֶ*ֶלת שעשו האחי�מהו דבר ָהִא

שמעשה האולת של , ל ֵ<רש"זחיי� זאב פינקל 

שלא בדקו את שקיה� לפני שיצאו , האחי� היה

, הרי 2ִלמת� במיטב כספכ� עבור תבואה. לדר=

? וא� כ� כיצד אינכ� בודקי� מה ָ;מ* לכ� בשקי�

א� היו בודקי� ? אולי שמו לכ� אבני� ולא תבואה

היו מוצאי� מיד את הכס% ששמו , דבר בסיסי זה

ובפע� השניה היו מוצאי� ג� את , לה� בפי שקיה�

  .ולא היו מגיעי� לכ= שיואשמו בגניבה, הגביע

חושבני שלא רק , ל"אבל במחילת כבוד חותני ז

, האולת שלה� היתה. זו היתה האולת של האחי�

קשה ! שה� כלל לא ראו מה נעשה מול עיניה�

אבל בקוצר דעתי , ושי�לדבר כ= על השבטי� הקד

כ= מצטירי� הדברי� לעיַני מלימוד החומש 

, לב� של האחי� אינו מתעורר להבי�. והגמרא

אינו אלא יוס% , שהמשנה למל= שמתעסק ִאָ)�

אמנ� פרעה שינה את ! אחיה� בכבודו ובעצמו

ודבר זה ִהְק2ָה על , "ָצפנת ַ<עֵנַח"שמו של יוס% ל

מצרי� מדברי� על א� היו שומעי� שכל (הזיהוי 

היו , אחד שנתמנה להיות משֶנה למל=" י*ס*%"

, אבל למרות זאת, )מביני� מיד שמדובר ביוס%

, התנהגותו המשונה והמוזרה של אותו משנה למל=

  .שזהו יוס%, היו צריכי� להוביל אות� למסקנה זו

האחי� הרי רואי� שיוס% מנחש כל מיני דברי� 

יבו כר= גדול של מנחש ששַנִי� מה� החר. בגביע

, מנחש את סדר הולדת�, )יד, י בראשית מב"רש(שכ� 

ה� . )לג, י ש� מג"רש(וכ� מנחש מי נולד מאיזה ֵא� 

, מתרצי� לעצמ� שמצרי� היא אר? של כשפי�

ולכ� המשנה למל= מצליח לנחש את כל הדברי� 

מדוע ה� אינ� שואלי� את , ובכל זאת. הללו בגביע

ודע שו� דבר ממה מדוע הגביע אינו י, עצמ�

? שנעשה בבית יעקב מיו� מכירת יוס% והלאה

הגביע יודע לספר כל מה שנעשה בבית יעקב רק עד 

אבל על מעשה יהודה ותמר ועל , ליו� מכירת יוס%

מאורעות אחרי� שארעו מ� הסת� במשפחתו של 

יעקב אבינו במש= השני� בה� היה יוס% במצרי�  

  .על זה הגביע אינו יודע לספר דבר

. ג� התנהגותו של המשנה למל= משונה מאד

תחילה הוא מאשי� את האחי� בכ= שבאו למצרי� 

ואחר כ= הוא דואג לשלו� , למטרת ריגול

המשפחות שלה� ושולח תשעה מה� בחזרה 

אי= הוא ! הביתה להביא תבואה למשפחותיה�

ה� , הרי א� ה� מרגלי�? אינו מפחד לעשות זאת

וא� ! שראו במצרי�מיד ידווחו לשולחיה� כל מה 

שיברר , הוא באמת כל כ= דואג למשפחות שלה�

אברה� '  רחמה הכתובת שלה� באר? ישראל 

 וישלח לש� את שקי חברו� , 19אבינו מספר 

אבל לשלוח . התבואה באמצעות עבדי� מצריי�

? מי עושה דבר כזה! ?לש� כ= את המרגלי� עצמ�

  !?הא� אי� זה מוזר

י� ָלאיש הממונה כשהאחי� מדווח: עוד דבר

האיש , על בית יוס% על הכס% שמצאו בשקיה�

אלקיכ� ואלֵקי אביכ� נת� לכ� : "אומר לה�

, בראשית מג(" כספכ� בא ֵאַלי, מטמו� באמתחֵֹתיכ�

הא� בכל יו� כשה� ! ? הא� אי� זה משונה)כג

חוזרי� מ� המכולת ה� רגילי� למצוא מטמו� 

  ?בשק

ע� כשה� יורדי� למצרי� בפ: דבר נוס%

השליט המוזר מזמי� אות� לארוחת צהרי� , השניה
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הא� דבר רגיל הוא זה שאנשי� החשודי� . בביתו

? בריגול יוזמנו לסעודה אל ביתו של המשנה למל=

אמנ� היו יכולי� לתלות !... מי יודע מה ירגלו ש�

את ההזמנה בכ= שהמשנה למל= רוצה ל2ֵַ!ר אות� 

 זאת קצת אבל למרות, כדי שיפטפטו מתו= שכרות

משונה שמזמיני� תשעה חשודי� בריגול אל בית 

ועוד משחררי� בהזדמנות זו את , המשנה למל=

המרגל הנוס% שהיו כלוא עד עתה בבית הסהר 

אלא שלגבי כל זה . (ומצרפי� ג� אותו אליה�

אפשר שאמרו לעצמ� שהמשנה למל= נוכח לראות 

שהרי הביאו עמ� את אחיה� , שה� אינ� מרגלי�

ולכ� הוא מזמי� אות� לסעודה , פי שדרשהקט� כ

  ).לפייס אות� על שחשד בה� קוד�

שהמשנה למל= , לא פחות מזה מוזר הדבר

אלא כתלמיד חכ� הבקי , מתגלה לא כמצרי רגיל

: הוא מצוה על האיש אשר על ביתו! בהלכה

" כי אתי יאכלו האנשי� בצהרי�, *ְטבַֹח ֶטַבח ְוָהֵכ�"

אומרי� ? "בַֹח ֶטַבח ְוָהֵכ�*ְט"מה פירוש . )טז, ש�(

שצוה עליו שיטבח את הבהמה בשחיטה , ל"חז

ואחר כ= יטול ממנה בפניה� את גיד הנשה , כשרה

הא� כ= עושה כל . )א, חולי� צא(האסור באכילה 

הא� לא נית� כבר להבי� שמדובר ! ?מצרי בביתו

, אמנ� יכלו לתר? לעצמ� בדוחק! ?ביוס%

, בית אברה�שהמשנה למל= הוא אחד מאנשי 

ז "ע' � הלכ"רמב(שמספר� הגיע לאלפי� ולרבבות 

שעלה לגדולה במצרי� ונהיה משנה , )ג"א ה"פ

כפי שנתחנ= בבית , לכ� הוא ירא אלקי�. למל=

ולכ� הוא ממית את הבהמה בשחיטה , אברה�

אבל הא� תירו? . ונוטל ממנה את גיד הנשה, כשרה

ת מה טיב ההתעניינו? זה מיישב את כל הקושיות

ומני� הגיע ? הבלתי פוסקת שלו בשלו� אביה�

ומדוע הוא מתנהג אית� ? הכס% אל אמתחותיה�

האיש אשר נמצא  "אחר כ= לפני� משורת הדי� 

ְוCֶ)� ֲעל* לשלו� אל , הגביע בידו הוא יהיה לי עבד

וכי כ= נפרדי� מחבורת . )יז, בראשית מד(" אביכ�

  ?גנבי�

 מדוע לא הגיעו אחי יוס� למסקנה

  ?המתבקשת

כ להבי� את ההתנהגות המשונה "אי אפשר א

בלי להגיע למסקנה , של המשֶנה ְלמל= מצרי�

אחיה� של , שאד� זה אינו אלא יוס% ב� יעקב

שיודע היטב שה� אינ� " (מרגלי�"עשרת ה

האחי� אינ� מגיעי� למסקנה , ובכל זאת)! מרגלי�

ובלבד , ה� מוכני� לקבל את הכל. המתבקשת הזו

יע למסקנה שלפניה� עומד יוס% אחיה� שלא להג

מדוע ה� אינ� מגיעי� למסקנה . בכבודו ובעצמו

שבשו� , מפני שמונח אצל� בהנחה מוקדמת? הזו

שיוס% הגיע להיות , פני� ואופ� לא יתכ� דבר כזה

יוס% אמנ� אמר לה� לפני . משנה למל= מצרי�

שני� שחל� חלו� ולפיו הוא עתיד למלו= עליה� 

אבל האחי� הרי החליטו , ווה� ישתחוו ל

ה� יכולי� לתאר לעצמ� . שהחלומות שוא ידברו

, אולי אפילו עבד צדיק, שיוס% הוא ֶעבד במצרי�

, כי א� הוא מל=! זה לא יתכ�! ?אבל שהוא מל=

וזה קשה לה� ! הרי שיוס% צדק ואנחנו טעינו

הרי ה� דנו את יוס% על סמ= הנחה שיוס% . לקבל

, ברר שיוס% הוא הצדיקוא� עכשיו ית, הוא רוד%

ובזה קשה , הרי כל ההנחה שלה� היתה מוטעת

שאסור לנו לדבר סרה , נזכיר שוב. (לה� להכיר

אנו מדברי� רק לפי השכל הקט� . באחי� הקדושי�

ה� ). לא לפי הגדלות של השבטי� הקדושי�, שלנו

רק לא , מוכני� לחיות ע� כל קושיה וכל תמיהה

שהמשנה , כ=לקבל את המסקנה המתבקשת כל 

  .למל= מצרי� הוא יוס% אחיה�

ל הגדירו את התנהגות� "חז, כפי שהזכרנו לעיל

מדוע הגדירו ". ִאֶ*ֶלת"של אחי יוס% בפרשה זו כ

הרי יש ? למה לא במילה אחרת? זאת דווקא ְ!ִאֶ*ֶלת

, כסילות, טפשות: = לטפשות"עוד כינויי� בתנ

 של אלא שכל מילה מגדירה סוג שונה. בערות ועוד

היא ההגדרה המתאימה ביותר " ִאֶ*ֶלת"ו, טפשות

, "אולי"ִאֶ*ֶלת היא משורש ? "ִאֶ*ֶלת"כי מהי . לכא�

: הוא אומר, שעל כל דבר חכמה שאומרי� לו

אינו ". אולי יש סיבה אחרת". "אולי זה לא כ="

. ול* החותכת ביותר, מוכ� לקבל שו� הוכחה

ביר את  האחי� אינ� יודעי� להסובמקרה שלנו 

ובכל זאת , המעשי� המשוני� של המשנה למל= 

והרי כל הסימני� מורי� שזהו . זה לא יוס%" אולי"

ה� אינ� מוכני� לקבל כל הוכחה שזהו ! לא? יוס%

. כי לא נוח לה� להגיע למסקנה הזו? למה. יוס%

 להגיע לא רוצי�א� !  זה לא יוס%ממילא 

  ...שו� הוכחה לא תעזור, למסקנה מסויימת

  הוכחות שכליות מול רצו/

.  יש לו קושיא בגמראלפעמי� בא אלי בחור 

אני מסביר לו שהפשט בגמרא אינו כפי שהבי� אלא 

אבל הוא עומד על דעתו שהפשט , הפשט הוא אחר

י "אני מראה לו שברש.  הבי�שהואהוא כפי 

 והוא טוע� רואי� שהפשט אינו כפי שהוא הבי� 

' ה לו שג� בראני מרא. י תמוה"שאכ� ג� רש

 ובכל עקיבא אייגר רואי� שהפשט אינו כפי דבריו 

עקיבא אייגר ' זאת הוא עומד על דעתו וטוע� שג� ר
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? מדוע הוא אינו מבי� שהטעות היא אצלו. תמוה

היות .  ולא ע� שכלרצומפני שהוא בא ע� 

לא שיי= לשכנע ,  שכ= יהיה הפשטרוצהשהוא 

 לשכנע אפשר, כשאד� בא ע� שכל. אותו אחרת

אבל . אותו שהשכל מחייב אחרת ממה שחשב

 נגד זה לא יועילו שו� " אני רוצה"כשאד� בא ע� 

 חושבי " כ= ורשחושבכי א� אני . הוכחות

 רוצהאבל א� אני . זו באמת קושיה עלי, אחרת

א� אני . זו אינה קושיה,  אחרתרוצהי "כ= ורש

! ?י אוהב דגי� זו קושיה"אוהב תרנגולת ורש

י אוהב פשט "רש, א� כ=. אי� זו קושיהכמוב� ש

אי� " רוצה"על ... ואני אוהב פשט אחר, כזה

השכל . )א, משלי יח(" לתאוה יבקש נפרד". קושיות

 יש לכל אחד התאווה אבל תאווה , הוא אחיד

  .מי שמבקש תאווה הוא נפרד, ולכ�. שלו

ממילא קשה , כ=" רוצי�"ה� . כ= ג� אחי יוס%

ה� . אי� פרכות" רוצה"נגד . להביא הוכחות נגד�

שמה שהחליטו על יוס% , אינ� מודעי� לעובדה

: כפי שמעיד הפסוק, נבע מתו= קנאה, שהוא רוד%

ה� חושבי� שה� . )יא, בראשית לז(" ויקנאו בו אחיו"

אמנ� ה� מודי� כבר . דנו את יוס% די� אמת

, שלפני� משורת הדי� היה עליה� לרח� על יוס%

אבל אשמי� אנחנו על ": כמו שאומר לה� ראוב�

אשר ראינו צרת נפשו ְ-ִהְתַחְננ  אלינו ולא , 9ִחינ*

אבל שהדי� בכלל לא היה די� , )כא, ש� מב(" שמענו

זה ה� לא מוכני� , שמצד הדי� יוס% פטור, אמת

לא אמרו שתהיה אשמת� על מכירתו ". עדי� לקבל

ְספ ְרנ  ש� (" אלא על אכזריות� בהתחננו, או מיתתו

אז יש ? יש קושיות על המשנה למל=. )יח, לז

, לכל קושיה יש תירו?. מקושיה לא מתי�. קושיות

ממילא ג� על המשנה . ג� א� איננו יודעי� אותו

הרי ה� אפילו עשו . למל= התמוה הזה יש קושיות

חר� על מי שיגלה ליעקב אבינו את דבר מכירת 

ה אכ� "ה לחר� הזה והקב"יוס% וצרפו ג� את הקב

בל את החר� ולא הודיע ליעקב אבינו מה קרה קי

ה הסכי� כביכול "הרי שהקב, )לג, י בראשית לז"רש(

כ באמת קשה לה� מאד "וא, למה שעשו האחי�

רק כשיוס% מתגלה פני� אל . לעמוד על טעות�

אז כבר . אז כבר אי� עצה, "אני יוס%"פני� 

מוכרחי� להודות שזהו יוס% ושהוא צדיק ולא 

  .רוד%

אני "שכשיוס% אמר לאחיו , ל"יש בחזועדי� 

אלא , עדי� רצו להרוג אותו כי פחדו ממנו, "יוס%

שבא מלא= והג� עליו ולא ִאְפ2ֵר לה� להרגו 

כי כל כ= מונח אצל� שיוס% הוא . )תנחומא ויגש ה(

עד שג� כשמראי� לה� , שונא שלה� ורוד% שלה�

עדיי� קשה לה� , שחלומותיו של יוס% התגשמו

  .סת� לגביולצאת מתפי

 באומות 
אי נכונות לשנות תפיסה 

  העול�

כל שכ� , א� כ= זה אצל השבטי� הקדושי�

החשמונאי� . שכ= הוא אצל הגויי� הרשעי�

פע� ופעמי� , מנצחי� את היווני� מעטי� נגד רבי�

הא� היווני� מביני� מזה שאלקי ישראל . ושלש

פע� אחר ! לא? חזק יותר מ� העבודה זרה שלה�

יותר ,  שר צבא יווני ועוד שר צבא יווניעוד, פע�

ה כמה "כאילו שאכפת לקב, יותר פילי�, חיילי�

... פילי� יהיו וכמה חיילי� יביאו היווני� למלחמה

אבל היווני� רוצי� ! הכל אי� ואפס לעומתו

ממילא לא , להמשי= להאמי� בעבודה זרה שלה�

ה לישראל כדי "יעזרו כל הניסי� שיעשה הקב

ה� תולי� את . את הבלות אמונת�להוכיח לה� 

כנראה יש ליהודה , הכל במקרה או בסיבות טבעיות

המכבי איזו סיסמה סודית שבאמצעותה הוא מנצח 

  ...כל הזמ�

. יעקב אבינו בחר� גולל את האב� מעל פי הבאר

אי= הוא מצליח לגלול אב� כבדה כל כ= שכל 

ר "ר הג"הסביר מו? הרועי� אינ� יכולי� לגללה

על פי מה שכתוב בתפילת , ל"ואלבי? זצחיי� שמ

ִיַחד לב וגל אב� מפי באר : "גש� של נוסח אשכנז

וכ= הוא גלגל את , ה"יעקב ִיֵחד את לבו לקב". מי�

, הוא הבי� שאי� עוד מלבדו. האב� מפי הבאר

. כובד האב� נעל�. ממילא שו� דבר לא עומד נגדו

ה� עוד היו� ": אבל יעקב אבינו הרי אמר לרועי�

ַה2ְק* הצא� *ְלכ* . לא ֵעת ֵה9ֵס% המקֶנה, דולג

מה הוא רוצה מ� : וקשה. )ז, בראשית כט("! ְרע*

וכי הוא איננו מסוגל לשער את מידת ? הרועי�

?  כח לגלילת אב� כזואיולהבי� שלה� , כח�

כיעקב אבינו ' הרי קשה לומר שחכ� גדול ונביא ה

ת גדלה שלמרו, אלא שיעקב הבי�! יטעה בדבר כזה

!  א� יעשו כמוהוג� ה� יוכלו לגללה , של האב�

  .א� ְיַיחדו את לב� לשמי�

? מדוע. )ח, ש�(" לא נוכל"? מה עוני� הרועי�

ה� רוצי� . ה"כי ה� אינ� רוצי� ְלַיחד את הלב לקב

ממילא ה� אינ� יכולי� . להאמי� באלילי� שלה�

שה� , לפי טעות� ה� אומרי� אמת. להזיז את האב�

אבל א� ה� היו . יכולי� לגלגל את האב�אינ� 

היווני� . היו יכולי�, ה"מוכני� ליחד את לב� לקב

ה� אינ� מוכני� לקבל , אינ� מוכני� להתיאש

כנראה יהודה המכבי . שאלקי ישראל מנצח אות�

ה� לא רוצי� , עשה תחבולה כזאת ותחבולה אחרת
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ממילא לא עוזרי� כל . להודות באלקי ישראל

  .הנסי� לשנות�

ה אומר "הקב. )כ, ר סה"ב( חכ� גדול היה בלע� 

. )יב, במדבר כב(" לא ָתאֹר את הע� כי ברו= הוא: "לו

אולי בפע� . מנסה פע� נוספת? מה עושה בלע�

אתה : ה"אומר לו הקב. ה כ� יסכי�"השניה הקב

א= את הדבר אשר ", אבל תדע ל=, יכול ללכת

אל תחשוב . )כ, ש�(" אדבר אלי= אותו תעשה

אתה תהיה חייב לדבר . תוכל לעשות מה שתרצהש

, ה רוצה שידבר"ומה הקב. מה שאוַמר ל= לדבר

ברו= "ה כבר אמר לו ש"הקב. הרי בלע� כבר יודע

הוא . כל זה לא משפיע על בלע�, ובכל זאת". הוא

 שהואה ולעשות מה "ו את הקב"רוצה לעקו% ח

 פותח את פי ה מראה לו נסי� גדולי� "הקב. רוצה

אתה רואה , נו. � והאתו� מנצחת אותו בדבריההאתו

... עכשיו שאפילו אתו� יכולה לדבר יותר טוב ממ=

כל הנסי� לא משכנעי� . אבל לבלע� זה לא משנה

ואני אדבר , האתו� מדברת מה שהיא רוצה. אותו

. ושו� דבר לא עוזר, המלא= אומר. מה שאני רוצה

אז אולי מראש הפסגה כ� , א� לא הצלחתי מכא�

. אז מראש הפעור, א� לא מראש הפסגה. צליחא

שו� דבר לא . פע� אחר פע�, הוא מנסה שוב ושוב

קשה לו , כי כשאד� רוצה. מניא אותו מתוכניתו

  .השכל לא תמיד עוזר. להפרד מהרצו� שלו

  ?כיצד מתפטרי� מ/ האוילות

= בנוגע למידת "יש עוד פסוק בתנ, והנה

שבט מוסר ,  קשורה בלב נערִאֶ*ֶלת: "ִאֶ*ֶלתה

על ידי מכות , כלומר. )טו, משלי כב(" ירחיקנה ממנו

הוא כבר .  מ� הנערִאֶ*ֶלתאפשר לפעמי� לסלק את ה

ג� מכות לא , ובכל זאת. יבי� שצרי= להיפרד ממנה

ִא� ִ)ְכ) 2 ֶאת ָהֱאִויל : "תמיד מועילות לאויל

לא ,  ַ-ֱעִלי)חיטי� כתושות(=במכתש בתו= ָהִריפ ת 

אתה יכול לפעמי� . )כב, ש� כז(" מעליו ִאַ*ְל) תסור 

והוא ימשי= , להכות את ָהֱאִויל ַ-ֱעִלי במכתשת

הסבירו בעלי ? למה. להיות אותו אויל כפי שהיה

כפי " (אולי"הוא משורש " אויל"מפני ש, המוסר

אולי לא מתכווני� : הוא חושב). שהזכרנו לעיל

כ� נאמר ל. מתכווני� רק לכתוש את החיטי�. אלי

ִא� : "ולא נאמר בקיצור, "בתו= ָהִריפ ת"בפסוק 

לא תסור מעליו , ִ)ְכ) 2 ֶאת ָהֱאִויל במכתש ַ-ֱעִלי

ללא , כי א� כותשי� את האויל לבדו". ִאַ*ְל) 

אז אפשר באמת שתסור מעליו , שותפי� נוספי�

ואול� ". שבט מוסר ירחיקנה ממנו"אז . ִאַ*ְל) 

שאז לא רק הוא , בתו= הריפותכשכותשי� אותו 

לא תסור "אז , נכתש אלא ג� הריפות נכתשות עמו

שכלל , כי אז האויל אומר לעצמו". מעליו ִאַ*ְל) 

, רק את הריפות מתכוני� לכתוש. אי� מתכוני� אליו

 לא תסור ִאֶ*ֶלתה, כל עוד יש לו תירו?... ולא אותו

  ...?"אולי לא מתכווני� אלי. "מעליו

לפחות א� זהו רצו� . פרד מרצו�קשה להי

ֵ)ַחת : "הפסוק אומר. קשה להפרד ממנו, להרע

גערה . )י, משלי יז(" Gְָעָרה ְבֵמִבי� ֵמַה! ת ְ!ִסיל ֵמ9ה

יותר מועילה ממאה מכות שיכו , אחת באד� מבי�

הכסיל אינו מתחרט ג� אחרי מאה . את הכסיל

 ...לא מתכווני� אלי. במקרה קבלתי מכות. מכות

, ארו� הברית השבוי מכה בה�. כ= נהגו הפלשתי�

. וה� שולחי� אותו מעיר לעיר כדי להנצל מפגיעתו

כשג� . שולחי� אותו לאשדוד, כשהארו� מכה בגת

ובכל . שולחי� אותו לעקרו�, באשדוד הוא מכה

הכל . )ט, א ו"שמו(" מקרה הוא היה לנו "זאת 

עדי� , אחרי שג� בעקרו� יש מגפה. מקרה

מי� אומרי� לה� שא� הארו� לא יל= ישר החרטו

סימ� שרק מקרה הוא כל מה , בדר= לבית שמש

יאמר " למדנות"מי שרוצה לומר . שקרה לה�

הפלישתי� הרי . שהיתה מחלוקת אצל פלישתי�

, ומאשדוד לעקרו�, שלחו את הארו� מגת לאשדוד

וכתוב שהעקרוני� צעקו שבא אליה� מוות כשארו� 

? מה היתה המחלוקת. )י,  הש�(האלקי� בא אליה� 

, שסרני פלישתי� סברו שרק בתלת זימני הוי חזקה

והעקרוני� חששו לדעה שבתרי זימני הוי חזקה 

או בלי " למדנות"ע� , על כל פני�. )ב, יבמות סד(

שבעה .  לא רואי�כשלא רוצי� , "למדנות"

חדשי� הפלשתי� מוכני� לסבול את המגפה ולא 

ר שבעה חדשי� ה� לאח. 'להחזיר את ארו� ה

וג� אז עוד מנסי� ', נשברו והחזירו את ארו� ה

, לבדוק אולי הוא לא יעלה מיד בדר= לבית שמש

  ...ואז נדע שהכל היה רק מקרה

להבי� שאי� , אנו צריכי� לפקוח את העיני�

ג� כשאיננו מביני� למה קורה דבר . מקרה בבריאה

, עלינו לדעת שיש מנהיג לבירה, זה או אחר

כשהחשמונאי� . י� אינ� קורי� במקרהשהדבר

ו ישראל "וכשח, מנצחי� את היווני� זה לא במקרה

לכל דבר יש סיבה . לא מנצחי� ג� זה לא במקרה

וא� ,  מה טובא� אנו יודעי� אותה , בהשגחה

בכל אופ� אי� .  בכל זאת טובאיננו יודעי� אותה 

ודאי של , ודאייש רק , "אולי"אי� , אולת

כדי להביא את האור הגדול במהרה והכל , ה"הקב

, חנוכת המנורה, האור של חנוכת הבית, בימינו

, שיבוא משיח ותהיה גאולה שלמה במהרה בימינו

  .אמ�


