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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ה"לפרשת כי תשא תשס

   לציית לגדולי הדור
ַהלקח מחטא העגל 
  

  כוונת בני ישראל בעשיית העגל
ַוַ!ְרא הע� כי בֵֹ�� משה : "התורה מספרת בפרשתנו

� עשה ק&: ַוִ!ָ$ֵהל הע� על אהר" ויאמרו אליו, לרדת מ" ההר
לא ידענו ... כי זה משה האיש, לנו אלהי� אשר ילכו לפנינו

לפי חשבונ� משה היה אמור . )א, שמות לב(" ֶמה היה לו
בנוס. . והנה הוא אינו מגיע, )י ש�"רש' עי(לרדת כבר מ" ההר 

השט" וערבב את העול� והראה דמות חוש/ בא "לכ/ 
בוביא לכ/ בא ער, ודאי מת משה: לומר, ואפלה וערבוביא

 בעקבות כ/ נקהלי� ישראל על אהר" .)י ש�"רש(" לעול�
  ".קו� עשה לנו אלהי� אשר ילכו לפנינו: "ודורשי� ממנו

וכי אפשר ? "ק&� עשה לנו אלהי�"מה פירוש : וקשה
לש� מה נחוצי� לה� אלהי� , חו3 מזה! ?לעשות אלהי�

ג� ! ה נשאר"אבל הקב, הרי ג� א� משה מת? חדשי�
הוא הראה לה� . ה איננו"לה� כאילו הקבהשט" לא הראה 
וא� כ" מה שה� זקוקי� לו הוא רק תחלי. . רק שמשה איננו

ג� מה שישראל אומרי� על . למשה ולא אלהי� חדשי�
ֵא4ֶה : "ה� אומרי�. קשה מאד,  שנעשהלאחרהעגל 

מה . )ד, ש�(" אלהי/ ישראל אשר העלו/ מאר3 מצרי�
שעגל שנעשה היו� , אי/ יתכ" לחשוב ולומר? הכוונה בזה

הרי ? הוא זה שהוציא אות� ממצרי� לפני שלשה חודשי�
הא� היו  )" ש�"רמב' עי(! רק טיפש מוחלט יאמר דבר כזה

א� היו שוטי� עד . ודאי שלא! ?שוטי� עד כדי כ/ישראל 
על שוטה יש מקו� . ה לא היה כועס עליה�"הקב, כדי כ/

ה� היו . י�ברור א� כ" שלא היו שוט. לא לרוגז, לרחמי�
דור שזכה לדבר ע� השכינה ולקבל נבואה , דור דעה

' עי(במדרגה גבוהה יותר מיחזקאל ב" בוזי וכל הנביאי� 

  ?מה א� כ" הפשט בפרשה הזו. )ליה זה א"ב ד, י ש� טו"רש
, בעקבות שאלות אלו ואחרות הסבירו הראשוני�

שכוונת בני ישראל אכ" לא היתה לעשות לעצמ� אלוהות 
לא כוונת� היתה רק להעמיד לה� תחלי. למשה א, חדשה
שבאמצעותו שרתה " חפ3"משה היה מבחינת� ה. רבינו

" מולי/ לימי" משה זרוע תפארתו"היה ' ה. בקרב� השכינה
משה הרי� את , כשהיה צור/ לבקוע את הי�. )יב, ישעיהו סג(

משה הרי� , כשהיה צור/ להלח� בעמלק. ידו והי� נבקע
לפי (והנה משה נעל� ללא שוב . את ידו וישראל נצחו

איזשהו חפ3 אחר , וא� כ" צרי/ לחפש לו תחלי., )דעת�
ע "אב' עי(להשרות עליו את השכינה כמו ששרתה על משה 

לש� כ/ נבחרה . )ז"צ' סי' א וכוזרי מאמר א, " שמות לב"ורמב
שהיא אחת מארבע הפני� שבמרכבה העליונה , צורת שור

אבל , פני� אחרות במרכבהאמנ� יש ג� . )י, יחזקאל א(
כמבואר (ישראל סברו שבמדבר ה� תחת השגחת פני שור 

. ולכ" עשו פני שור שעליו  תשרה השכינה, )" שמות ש�"ברמב
אלה אלהי/ ישראל אשר העלו/ מאר3 ": זהו שאמרו ישראל

חפ3 שעליו שורה מעתה השכינה זהו ה: כלומר". מצרי�
 הוא ולא שהעגל עצמו(שהוציאה אותנו ממצרי� 

  ).שהוציא� ממצרי�

  "מוכרח"ה כ" החשבת הקב
' חטא העגל א
לעשות איזה חפ3 מיוחד , מחשבה זו כשלעצמה, והנה

עדיי" איננה מחשבה , בעול� שתשרה עליו השכינה
זוהי הרי המחשבה העומדת ביסוד העני" של . פסולה

ובני ישראל הרי ידעו שמקדש כזה עתיד , המקדש
שנאמרה ברוח (הי� שהרי אמרו בשירת , להבנות
מכו" לשבת/ , 7ְִבֵאמ5 ְוִת6ֵָעמ5 בהר נחלת/): "הקודש

, כלומר. )יז, שמות טו(" כוננו ידי/' מקדש ה', פעלת ה
ה עתיד לבנות לו מקדש שישמש כמקו� להשראת "הקב

אמנ� ישראל לא הגיעו . מכו" לִ�בתו, השכינה בעול�
, מדוברשש� אמור להבנות המקו� ה" הר נחלת/"עדיי" ל

ה הרי הסכי� ג� לעשות מקו� זמני להשראת "אבל הקב
והוא המשכ" , "הר נחלת/"השכינה עוד בטר� הגיעו ל

כ מה נורא כל כ/ שישראל רוצי� לעשות "וא, שבמדבר
אמנ� ? כל כ/' למה כעס עליה� ה? מקו� כזה כבר עכשיו

ה אמר לעשות "והקב, ישראל החליטו לעשות צורת עגל
אבל זהו אינו עני" חמור , )דש הקדשי�בקֹ(צורת כרובי� 

שיש בו כדי להסביר את הקצ. הגדול , לכאורה, כל כ/
  .שיצא עליה� על שעשו את העגל
ה אכ" "שהכעס של הקב, כמדומני שהבאור בזה הוא
, הכעס היה על דבר אחר. לא היה על עצ� עשיית העגל

שעל , שבני ישראל חשבו, והוא. שאיננו מפורש בכתוב
 להשרות את מוכרחה " עגל יהיה הקבידי שיעשו

במדבר היתה ' שכ" לפי הבנת� הנהגת ה(שכינתו עליו 
כ על צורה "וא, ל"" הנ"כמבואר ברמב, "פני שור"בבחינת 

ולחשוב ). ה להשרות את שכינתו"זו יהיה מוכרח הקב
. זהו כבר חטא חמור מאד, ה"שאפשר להכריח את הקב

אי אפשר , סיבותה הוא עילת כל העילות וסיבת כל ה"הקב
ה על מה "איננו יכולי� להכתיב לקב. להכריח אותו לכלו�
  .להשרות את שכינתו

שאסור , מיוחדתבית המקדש ישנה הרי הלכה ב
, סוכה נא, א, פסחי� פו' עי(לעשות בו שו� דבר מדעת עצמנו 

אלא רק כפי התבנית הכתובה שמסר , )א, ב וזבחי� לג
: מה בנו והבהיר לוודוד מסרה לשל, שמואל הנביא לדוד

" כל מלאכות התבנית, עלי השכיל' הכל בכתב מיד ה"
 שו� דבר כא" אינו מדעתי או מדעת אד�  )יט, א כח"דהי(

אומר ' ה. במשכ"כ/ ג� . 'אלא הכל נקבע על פי ה, אחר
למשה בדיוק כמה קרשי� לעשות בצפו" וכמה קרשי� 

לבוא וכ" לעתיד . ואי/ ֵיראה כל דבר ודבר במשכ", בדרו�
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יש לנו נבואה ארוכה ומפורטת ביותר של , במהרה בימינו
הכל בכתב . )מזיחזקאל מ(כיצד יראה הבית השלישי , יחזקאל

כי ? למה. שו� דבר לא נעשה במקדש מדעת עצמנו', מיד ה
רק . ה איפה להשרות את שכינתו"איננו יכולי� להכתיב לקב

חר במדבר ב. הוא יכול לבחור איפה להשרות את השכינה
. רק הוא יכול לקבוע. ובירושלי� בצורה כזאת, בצורה כזאת

 מתו/ מחשבה שעל צורה  או דבר אחר וא� עושי� עגל 
הרי יש בזה , ה להשרות את שכינתו"זו יהיה מוכרח הקב

ה "שעושי� את הקב', יחוס ונתינת כח עצמי ְלָדָבר זולתו ית
לעקרי וזהו כמוב" עוו" חמור עד מאד הנוגע , מוכרח כלפיו

אי" . ונחשב לישראל כעבודה זרה', ושרשי האמונה בו ית
כל כח בעול� ! ה"בעול� עצמיות זולת עצמיותו של הקב

הוא ' וברצו" ה, הוא פועל כ/' ברצו" ה. 'פועל רק ברצו" ה
זהו . או שלא לפעול ולהתקיי� כלל, יכול לפעול אחרת

ה "שעשו את הקב, ד החומר הגדול שבחטא העגל"לענ
  .כביכול, למוכרח

 הנסיו� להכתיב לגדולי הדור מה 
' חטא העגל ב
  לעשות

ה עוד היה מחשיב לשגגה "אבל ג� דבר זה אפשר שהקב
כשמשה רבינו : לולא הצטר. לכא" דבר נוס., ולא לזדו"

הנה אהר" ְוח&ר : "הוא אומר לישראל, עולה להר סיני
 שיש לו מי. )יד, שמות כד(" מי בעל דברי� ִיַ:� ֲאֵלֶה�, עמכ�

וה� , ה� גדולי הדור בהעדרי. ישאל את אהר" וחור, שאלות
מה היו א� כ" ישראל צריכי� . יפסקו את כל השאלות

היו צריכי� לבוא אל אהר" ? לעשות משסברו שמשה מת
מה , משה איננו! ילמדונו רבותינו: "וחור ולומר לה�

או שאהר" וחור היו מכריעי� מדעת , ואז? "עושי� עכשיו
אולי עכשיו אהר" יהיה , לה� מה צרי/ לעשותתורה ש
או נחשו" ב" עמינדב או יהושע או מישהו , או חור, המנהיג

ה "היה שואל את הקב) שהוא נביא(או שאהר" , אחר
אבל לא כ/ נהגו בני . ה היה אומר לו מה לעשות"והקב

ה� , במקו� לשאול את אהר" מה לעשות. ישראל
ל הע� על אהר" ויאמרו ַוִ!ָ$ֵה: " לו מה לעשותמכתיבי�

ַוִ!ָ$ֵהל : " לא כתוב)א, ש� לב("! קו� ֲעֵ;ה לנו אלהי�: אליו
: כלומר, " אהר"עלויקהל הע� : "אלא, " אהר"אלהע� 

ה� , וכֶ�ח&ר מתנגד. מכתיבי� לו מה לעשות, ֵמעליוה� 
ה מחשיב את בני "לכ" הקב. )ה, י ש�"רש(הורגי� אותו 

 מפני שבמקו� לשאול את ,ישראל כמזידי� בחטא העגל
ומי ,  לה� מה לעשותהכתיבו, חכמי התורה מה לעשות

: זהו החלק השני של חטא העגל.  הרגו אותושלא הסכי� 
היו צריכי� להתייע3 ע� חכמי . אי כפיפות לחכמי התורה

  .התורה מה לעשות ולהיות כפופי� לפסיקת�
לא לנסות להכתיב לגדולי . צרי/ להזהר מהחטא הזה

אלא לשמוע את דעת� ולפעול על פי ,  מה לפסוקהתורה
" כי שפתי כה" ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. "הנחיית�

לא שיצוו עליו איזו תורה לומר אלא יבקשו , )ז, מלאכי ב(
  .שהוא יאמר את התורה שהוא מבי", מפיהו

באחד הסכסוכי� שהיו בי" הרבנות לבי" , לפני ָ�ני�
והציג , לכמה אישי� ידועי�" האר3"פנה עיתו" , הממשלה

מהו לדעת/ תפקיד� של : "לפניה� את השאלה הבאה
היה אבי , אחד האנשי� שהעיתו" פנה אליה�? "הרבני�

 צריכי� אנולא : "ל ענה לה� כ/"אבי ז. ה"מורי זללה
אלא הרבני� ה� שצריכי� , לומר לרבני� מה תפקיד�

שמנסי� להכתיב , זאת הצרה"!  מה תפקידנולנולומר 
" לפתוח את הפה"איפה מותר לה� , בני� מה תפקיד�לר

  ".לפתוח את הפה"ואיפה אסור לה� 

  עגלי ירבע� לעומת הבעל של אחאב
להשרות את השכינה במקו� , נסיו" דומה לחטא העגל

בימי ירבע� , היה ג� בדור מאוחר יותר, לא צוה עליו' שה
הנה : "ואומר ג� כ",  עגלי�שניירבע� עושה . ב" נבט
. )כח, א יב"מל("  ישראל אשר העלו/ מאר3 מצרי�אלהי/

ג� הוא לא התכוו" לעשות אלוהות , כמו ישראל במדבר
' כוונתו היתה רק לייסד מקומות פולח" נוספי� לה. ממש

לעשות , אלא שזו ג� כ" עבירה חמורה. מחו3 לירושלי�
ה כל כ/ על עשיית "לכ" הקפיד הקב. תחליפי� לירושלי�

  .העגלי� הללו
לנו שירבע� לא התכוי" שהעגלי� שעשה ישמשו מני" 

) 'א: שתי תשובות בדבר'? לעבוזה זרה אלא לעבודת ה
הנה אלהי/ ישראל אשר העלו/ מאר3 : "ירבע� אומר

וכי העגלי� הללו ה� שהעלו את ישראל ". מצרי�
אלא ודאי כוונתו היתה ? מי ישמע לו בזה! ?ממצרי�

נתו על ה שהוציאנו ממצרי� משרה שכי"שהקב, ל"כנ
) 'ב. ה"והעובד אות� עובד כביכול את הקב, העגלי� הללו

שהנביאי� מתייחסי� אל הבעל שעשה , רואי� בנביאי�
אחאב בחומרה רבה יותר מאשר אל העגלי� של ירבע� 

כשהמל/ יהוא משמיד את הבעל . )לגל, א טז"מל' עי(
ה נות" לו "נחשב לו הדבר לזכות והקב, שעשה אחאב
ת שהמשי/ לעבוד את העגלי� של למרו, שכר על כ/

העגלי� (א� שניה� : וקשה. )לאכח, ב י"מל' עי(ירבע� 
? מאי נפקא מינה מהשמדת הבעל, היו עבודה זרה) והבעל

גדול כל כ/ על העברת הע� " ישר כח"למה מגיע ליהוא 
אלא על כרח/ ? מעבודה זרה זו לעבודה זרה אחרת

לא היו ואילו העגלי� , שהבעל היה עבודה זרה ממש
עבודה זרה ממש אלא שמשו כמקו� פולח" תחליפי 

לכ" נזכר יהוא לשבח על ', לירושלי� ועבדו ש� את ה
למרות שהמשי/ לעבוד לעגלי� שעשה , השמדת הבעל

  .ירבע�
א� עגלי ירבע� לא שמשו לעבודה זרה אלא לעבודת 

למה צועקי� הנביאי� על ישראל על עבודת העגלי� ', ה
, ב יז"ט ומל, א יד"מל' עי(י עבודה זרה הללו כאילו ה� עובד

בעוד ֶ�ֶאל הבמות שביהודה מתייחסי� הנביאי� , )טז
; מג, כב; יד, א טו"מל(" רק הבמות לא סרו", בסלחנות יחסית

הרי ג� הבמות ה" ? )להלד, טו; דג, טו; דג, יד; דג, ב יב"מל
כנראה . מחו3 לירושלי�' שמקריבי� לה, אותה עבירה
שביהודה לא העמידו את הבמות כתחלי. , אשההבדל הו

היו כנראה אנשי� פרטיי� רבי� שבנו לעצמ� . לירושלי�
כי התעצלו לעלות לירושלי� , במה פרטית להקריב עליה

אבל לא ראו בבמות אלו , באמצע עונת הבציר או הקציר
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מה שאי" כ" ישראל עשו תחליפי� . תחלי. קבוע לירושלי�
וזהו כבר חטא , יות של ירושלי�ויתרו על המרכז, לירושלי�

לכ" . הקרוב להיות כעבודה זרה ממש, חמור הרבה יותר
מי שעבר ועשה בית חו3 למקדש להקריב : "�"כותב הרמב

ביאת מקדש ' הלכ("  כבית עבודה זרהאינו', בו קרבנות לה

� שהוא "על מי שאוכל חמ3 בפסח לא כתב הרמב. )ד"ט הי"פ
י מה לחמ3 בפסח ולעבודה כ. אינו חשוב כעובד עבודה זרה

מחו3 למקדש יש מקו� ' אבל על בניית בית עבודת ה? זרה
� "לכ" היה צרי/ הרמב, לדו" שדינו כבית עבודה זרה

שהדבר , פ"משמע עכ. להשמיענו שאי" זה כבית עבודה זרה
כי העמדת תחלי. לירושלי� הוא . קרוב להיות עבודה זרה

  .3 למקדשיותר מהקרבה ארעית מחו, מעשה חמור מאד

   בגלל אי ציות לגדול הדור
גֵזרת המ� 
עיקר חומרתו של חטא העגל היה אי , כפי שהסברנו

והנסיו" להכתיב לה� , )אהר" וח&ר(הכפיפות לגדולי התורה 
  .מה לפסוק

ג� ש� לא צייתו ישראל . דבר דומה לכ/ היה ג� בשוש"
לכל הע� הנמצאי� בשוש" "אחשורוש עושה . לגדול הדור

ומזמי" , )ה, אסתר א(" ועד קט" משתה שבעת ימי�למגדול 
מה אומרי� . ַלמשתה ג� את היהודי� אשר בשוש"

שלא הפלה אותנו לרעה והזמי" ג� , מל/ טוב כזה? היהודי�
בפרט שג� .  צרי/ להתחשב בו ולהענות להזמנתואותנו 

" לעשות כרצו" איש ואיש: "כמו שנאמר, הכשרות מובטחת
כל כשרות , "בית יוס.", "ת ישראלשארי", 3"בד. )ח, ש�(

מרדכי מזהיר את ישראל . )יג, ר ב"אסת' עי( תקבל שתבקש 
אבל ישראל אינ� שומעי� לו , שלא להשתת. במשתה

 זוהי הזדמנות טובה .)יד, ר ז"אסת(ומחליטי� כ" להשתת. בו 
ולהוכיח נאמנות , לטפח יחסי� טובי� ע� הגויי� שמסביב

הדבר עלול להתפרש ,  יגיעא� א. יהודי אחד לא. למל/
ומי יודע מה עלולות להיות התוצאות , כחוסר נאמנות למל/

  .מזה
למה התנגד מרדכי לכ/ ? מה היתה הבעיה באותו משתה

בעיה אחת שהיתה ש� היא חשש ? שישראל ישתתפו בו
המובילה להתקרבות , להתקרבות יתירה אל הגויי�

מוסרי� ל "חז, אבל חו3 מזה. למעשיה� ולהתבוללות בה�
לנו שאחשוורוש עשה את אותו משתה מפני שלפי חשבונו 

מזה הסיק . עבר זמ" גאולת� של ישראל ללא שנגאלו
זה " לכבוד"ו, אחשורוש שאי" עוד תקוה לישראל להגאל

, ל מוסרי� עוד"חז. )ב, מגילה יא(עשה את המשתה 
הארוע לבש אחשורוש את בגדי הכה" הגדול " לכבוד"ש

צר בחורב" הבית ונתגלגלו לידיו של י נבוכדנ"שנשדדו ע
וכ" צוה להוציא מ" הגנז/ , )י ש�"רש' ועי. א, ש� יב(אחשורוש 

כלי כס. וזהב הלא ה� , )ז, אסתר א(" כלי� מכלי� שוני�"
ובה� הוגש היי" לאורחי המשתה , שנבזזו מ" המקדש

וכלי� מכלי� "לכ" נהגו לקרוא את הפסוק . [)יא, ר א"אסת(
כיצד אפשר להשתת. ]. ל מגילת איכהבניגו" ש" שוני�

ודאי שהיה אסור ליהודי� להשתת. ? במעמד נורא כזה
אבל ישראל לא שומעי� למרדכי שאוסר ! במשתה כזה

ובכ/ , ה� הולכי� למשתה. עליה� להשתת. במשתה

מפני שנהנו ", מביאי� על עצמ� את גזרתו של המ"
  .)א, מגילה יב(" מסעודתו של אותו רשע

שבסופו של דבר , הודי� בשוש" היתהגדלות� של הי
הכירו בכ/ שהגזירה שניחתה עליה� איננה מפני שהמל/ 

אלא מפני שמסבב , אנטישמי וראש הממשלה אנטישמי
בתחילה התנגדו . כל הסיבות הביא עליה� את הגזירה

האשימו אותו שמעורר שנאה עליה� בכ/ שאינו , למרדכי
 כ/ ואחר, מרשה לה� להשתת. במשתה של אחשורוש

, )ג אות ב"אגדת אסתר פ(בסרובו לכרוע ולהשתחוות להמ" 
ובמקו� להאשי� את , אבל לבסו. ה� עומדי� על האמת

, מרדכי בצרה שבאה עליה� בגלל שלא השתחוה להמ"
ה� מביני� שדוקא מרדכי הוא שצדק כשאמר לא ללכת 

הא . למשתה של אחשורוש ולא לנסות להתחבר לגויי�
שהשתדלו לטפח ע� אומות שהיחסי� הטובי� , ראיה

בכל מדינה ומדינה רוצי� . העול� לא עזרו לה� במאומה
ממילא הבינו שמרדכי צדק . ו"הגויי� להשמיד אות� ח

שהבינו שצרי/ , זו היתה גדלותו של אותו דור. ולא ה�
ולא לנסות , ה"להתקרב אל הקב, לחזור מכל הדר/

, דאחר כ/ התעוררו עו. להתקרב אל המ" או אל אחשורוש
קימו מה שקבלו , )כז, אסתר ט(" ִקְ!מ& וקבלו"הגיעו אפילו ל

חזרו בתשובה על כל מה שהתמרדו נגד , )א, שבת פח(כבר 
, )ש�(" מודעא רבא לאוריתא"על כל מה שאמרו , התורה

  .וזכו לתק" בתשובת� הרבה מאד

  !להתחזק בהכרה שאי� עוד מלבדו
עוררו א� היינו מתעוררי� כמו שהת, בשואה האחרונה

אבל לא התעוררנו . ודאי היינו זוכי� לנס, היהודי� בשוש"
אבל , היו ודאי צדיקי� שהתעוררו ויהודי� שבכו. מספיק

למרות . היו� אנו שוב בסכנות. כנראה לא מספיק
, "תכנית ההתנתקות. "אנו עדיי" בסכנה גדולה" הודנא"ה

... מי יודע מאיפה ינתקו אותנו עוד, כפי שהיא נקראת
לא לחשוב שהכל בסדר ואי" מה , להתעורר לתשובהצרי/ 

ראינו כבר שזורקי� אותנו מאר3 . להתעורר לתשובה
עזה ויריחו "אחר כ/ , את ימית לקחו מאתנו. ישראל
. איננו יודעי� איפה יגמר הדבר הזה... ועכשיו, "תחילה

אמנ� הממשלה סומכת על כ/ שהערבי� יהפכו לבעלי 
ו� שבעלי תשובה אבל ידוע שבמק, תשובה גמורי�

ממילא אי" ... עומדי� אי" צדיקי� גמורי� יכולי� לעמוד
צרי/ להתעורר . לסמו/ על בעלי התשובה האלה

. ה בלב של�"לחזור לקב.  נהיה בעלי תשובהשאנחנו
להבעיר צמיגי� ולחסו� צמתי� , להפגי". אי" עצה אחרת 

, אבל להתעורר לתשובה. אינני יודע, אולי צרי/ ואולי לא
לקבל על עצמנו לא להתווכח ע� חכמי , ה"זור אל הקבלח

אלה דברי� , לציית לחכמי התורה, אלא להפ/, התורה
  .שבודאי יכולי� לעזור שלא ישוב ויקרה מה שקרה בימית

אבל עיקר התשובה הוא להתחזק בהכרה שאי" עוד 
ושרק , שכל הסיבות הטבעיות ה" אי" ואפס, מלבדו

ו" או קופי ענ" או מישהו ה מנהיג את העול� ולא שר"הקב
ִ@י , אלקי/' �&ָבה ישראל ַעד ה: "הנביא הרי אומר. אחר

? ומה צריכה להיות התשובה. )ב, הושע יד(" ָכַ�ְלAַ 7ֲָע5ֶנָ/
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: ִאְמר& ֵאָליו', ְקח& עמכ� דברי� ושובו אל ה: "אומר הנביא
להגיע , )דג, ש�(" נ&DE&ר לֹא י5ִ�יֵע... ָ@ל Cָ7ִא ָע5" ְוַקח ט5ב

ולא חשוב א� DE&ר , "DE&ר לֹא י5ִ�יֵענ&"להכרה ברורה ש
ל או כל כח "או אמריקה או רוסיה או צה" DE&ר"נקראת 

ג� א� , )ש�(" ַעל ס&ס לֹא ִנְרָ@ב, DE&ר לֹא י5ִ�יֵענ&. "אחר
. ואו כל כינוי ולשו" שיש ל" טיל"או " טנק"קוראי� לסוס 

 לא נייחס כח " ְולֹא נֹאַמר ע5ד ֱאלֵֹהינ& ְלַמֲעֵ;ה ָיֵדינ&"
, ה מציל" רק הקב"  ְירGָח� ָית�5ְ�ָ�ֲאֶ�ר . "להשתדלותנו

  .ולא שו� דבר אחר
שקר הסוס ): "בפסוקי דזמרה(אנו אומרי� בכל שבת 

? "שקר הסוס לתשועה"מה פירוש . )יז, תהלי� לג(" לתשועה
שבמלחמת , למשל, � מישהו יאמרא: נראה לבאר כ/

 לא יהיה זה י אנגליה "העול� האחרונה גרמניה נוצחה ע
וכ" , אמנ� ג� לאמריקה היה חלק גדול בנצחו". שקר

ממילא מי . אבל ג� לאנגליה היה תפקיד במלחמה, לרוסיה
אלא , י אנגליה אינו אומר שקר"שאומר שגרמניה נוצחה ע

 הסוס שקר"אבל כא" הפסוק אומר . רק חצי אמת
או כל אמצעי לחימה (לומר שהסוס , כלומר"! לתשועה

אלא שקר , אינו אפילו חצי אמת, סייע לנצח במלחמה) אחר
רק .  להושיעעוזרהסוס לא מושיע וג� לא ! מוחלט

. אי" הכוונה שאסור להשתמש בנשק! ה לבדו מושיע"הקב
אבל צריכי� לדעת שלא . צרי/ להשתמש בנשק נגד אויבי�

לא לתלות . ה הוא המושיע" המושיע אלא הקבהנשק הוא
  .'את ההצלחה באמצעי� הטבעיי� אלא רק ברצו" ה

ואז , ה רוצה הוא עושה נסי� גלויי�"לפעמי� כשהקב
רוצה ' א/ ָלרוב ה, ה הוא המושיע"ניכר לעי" כל שרק הקב

אלא שג� אז עלינו . שהעול� יתנהל בדר/ של נסי� נסתרי�
מ" הנסי� : """תב הרמבכפי שכו, לדעת שהכל הוא נס
 שה�, אד� מודה בנסי� הנסתרי�, הגדולי� המפורסמי�

עד , שאי" לאד� חלק בתורת משה רבינו; יסוד התורה כולה
אי� , שכול� נסי�שנאמי" בכל דברינו ומקרינו 

. )" בסו. פרשת Aֹא"הרמב("!  ומנהגו של עול�בה� טבע
ע מה שהגו. שלנו אינו מתפורר ומתפזר לארב! הכל נס

ומה שמערכת הנשימה , "טבעי"רוחות השמי� אינו דבר 
הכל , ומערכת העיכול ושאר כל מערכות גופנו עובדות

, אלא בגו. של כל בעלי החיי�, ולא רק בגו. שלנו. נסי�
שמערכת השמש אינה מתפרקת לגורמי� וג� , ובעול� כולו

האיזו" הנפלא שבי" כח המשיכה לכח , אינה מתכווצת
יכולה לנהל ' רק יד ה, שאר הדברי� בעול�וכ" כל , הדחיה

זהו . שיכול לעשות את זה" טבע"אי" . את כל הדברי� האלו
וממילא . להגיע להכרה הזאת, עיקר התשובה לדברי הנביא

כי א� מביני� שלטבע אי" . מתו/ זה יבואו ג� לקיי� מצוות
מביני� ממילא שמה שכ" יכול לעזור זה רק , שו� כח עצמי
וכל שאר הדברי� , שמיטת האר3, שבת. צוותקיו� תורה ומ

  .ולא משהו אחר, ה� אלה שעוזרי�, שכתובי� בתורה
כדי שיהיה נסיו" לבני ? למה בכל זאת יש טבע בעול�

או שיאמינו , המנהיגה את העול�' הא� יראו את יד ה, אד�
א� לא היה . הטבע נועד ג� לנ5חיותנו, אבל חו3 מזה. בטבע

. ל רגע לשאול נביא מה לעשותהיינו צריכי� בכ, טבע
אצטר/ לברר אצל הנביא מה כדאי , א� אהיה צמא, למשל

כמו כ" אצטר/ לשאול אותו . מי� או נפט, לשתות היו�
. על הכיריי� או במקרר, )או הנפט(אי/ להרתיח את המי� 

כדי שאדע שא� אתמול ושלשו� , בשביל זה יש טבע
זרו לי ולא חזקה שג� היו� מי� יע, שתיתי מי� ולא נפט

כ/ ג� היו� , וכ" א� אתמול המי� רתחו על הגז. נפט
חו3 . המי� ירתחו רק א� אשי� אות� על הגז ולא במקרר

כדי להגיע אל הנביא כדי לשאול אותו מה לשתות , מזה
ג� זו , א� אי" טבע. צרי/ לדעת אי/ להגיע אליו, היו�

לא אדע אי/ , א� הנביא גר למשל בבני ברק. תהיה בעיה
,  נסע לבני ברק402' אמנ� אתמול קו מס. גיע אליולה

אולי היו� קו ? אבל אי/ אדע איזה קו מגיע לבני ברק היו�
ואולי בכלל צרי/ לרכב על ?  מגיע לבני ברק75' מס

מטאטא כדי להגיע היו� לבני ברק ולא לנסוע 
כדי , את הטבע' לנוחיותנו נת" לנו ה, לכ"... ?באוטובוס

זו נוחיות . ולא נהיה אובדי עצותשנוכל להסתדר בעול� 
לא האש . אבל לא שיש בו כח עצמי, הטבע, גדולה

הוא שמרתיח אות� כאשר אני ' אלא ה, מרתיחה את המי�
וכ" האוטובוס מגיע לבני ברק לא . ש� אות� על האש

רק . ה רוצה כ/"רוצה כ/ אלא מפני שהקב" אגד"מפני ש
  .פועל בעול�' רצו" ה

  בעני� תכנית ההתנתקות
כשאנו מדברי� על הנסיו" הגדול שאנו עומדי� לפניו 

יש לדעת שלמרות שודאי שאסור , עקירת הישובי�, כעת
, לסייע לפינוי הישובי� ג� א� מקבלי� פקודה לעשות כ"

אבל יש לדעת שג� אסור להרי� יד על יהודי� שעוסקי� 
, ו להביא לתוצאות נוראות"הרמת יד כזו עלולה ח. בדבר

פני� "בבחינת , זהו נסיו" קשה. ו"� חעד למלחמת אחי
מצד אחד . )בפרק ראשו"(' מסילת ישרי�'כלשו" ה, "ואחור

כי אני מבי" , אני מנסה בכל כוחי למנוע עקירת ישובי�
מצד שני אסור לי להרי� יד על אלה שעושי� , שזה יזיק

ירמיהו . מוכרחי� לעמוד בנסיו" הזה. אבל אי" עצה. זאת
ֵיֵ�ב בדד . ֶ:ֶבר כי ישא עֹל בנעוריוט5ב ַל: "הנביא אומר

איכה (" ִי7ֵ" ְלַמֵ@ה& ֶלִחי ִיְ;Aַע AְֶחְרLָה... ְוִיKֹ� ִ@י ָנַטל עליו

זהו מקרה שמוכרחי� להיות בו . אי" עצה כא". )לכז, ג
אסור להרי� יד ". ִי7ֵ" ְלַמֵ@ה& ֶלִחי ִיְ;Aַע AְֶחְרLָה"בבחינת 

לדעת שלא . למטרת הגנת הישובי�ג� לא , על יהודי�
לא ', עינינו נשואות אל ה. ה פועל"הטבע פועל אלא הקב

ל ולא אל "לא אל צה, אל שר הביטחו" ולא אל שר אחר
א� נעשה תשובה ומעשי� טובי� ממילא . שו� כח אחר

ועוד ִיפרו ויפרחו ויתרבו , הישובי� ישארו על מקומ�
וא� חלילה ". בהופרצת ימה וקדמה צפונה ונג. "'בעזרת ה

הרי אנו אומרי� פעמי� ביו� ', לא נעשה את דבר ה
שלא נצליח ) של קריאת שמע" והיה א� ָ�מַֹע"בפרשת (

מעיקרי אמונתנו הוא שזאת התורה . להשאר באר3 ישראל
א� "ובכלל זה ג� מה שכתוב בתורה ש, לא תהא מוחלפת

ו לא תשמעו "וא� ח, תשבו באר3 ישראל" ָ�מַֹע תשמעו
הברירה א� כ" . ג� זה לא יהיה מוחל.. תשבו ש�לא 

. 'ו לא לשמוע לדבר ה"או ח' א� לשמוע לדבר ה, בידינו
אנו הסול� . תלוי בנו, י"י או לא נשב בא"א� נשב בא
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עלינו להרי� . ו יורדי� בו"שעליו מלאכי אלקי� עולי� או ח
שע� ישראל , עינינו ולקוות שלא תהיינה גזירות רעות' לה

. במקו� אחר" הודנא"והגויי� ילכו לעשות , מתוישב על אד
שילכו לֶמכה או . ה� לא צריכי� לעשות את זה דווקא כא"

, וע� ישראל ישב כא", "הודנא"למקו� אחר ויעשו ש� 
  .'בעזרת ה


