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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ה"לפרשת מטות תשס

  אפס זולתו, אמת מלכנו
  

  ולא בידי אד�' מוטב להיות תלוי ביד ה
ככל ַה)ֵֹצא ... ָ%ַבע ְ#ב!ָעהאו ִה' איש כי ִי�ֹר ֶנֶדר לה"

חייב לקיי� את , איש שָ,דר ֶנדר. )ג, במדבר ל(" מפיו יעשה
אבל אשה שנודרת נדר ). א� לא שעשה התרת נדרי�(דברו 

בעלה יכול , א� מדובר באשה ְ.בית בעלה.  זה אחרת' לה
אביה יכול , וא� היא נערה בבית אביה. להפר לה את הנדר
למה יכול הבעל , הגמרא אומרת טע�. רלהפר לה את הנד

 על דעת כל הנודרת : הגמרא אומרת. להפר את נדרי אשתו
, כאילו שעשתה תנאי, כלומר. )ב, נדרי� עג(בעלה היא נודרת 

ולמרות שלא (שרוצה שנדרה יחול רק א� בעלה יסכי� לו 
דברי� שבלבו ובלב כל אד� הרי , פירשה את התנאי בפיה

, "מופר ל2"א� הבעל בא ואומר , לכ1ו). ה� כאילו נאמרו
ומה שהנדר מופר . הרי אדעתא דהכי לא נדרה ולא חל הנדר

שהרי הפרת הבעל איננה (רק מכא1 ולהבא ולא למפרע 
צרי2 לפרש שעד , )שעוקרת את הנדר למפרע, כהתרת חכ�

, הזמ1 שהבעל מגלה את דעתו היא כ1 רוצה שהנדר יחול
 יחול רק עד זמ1 והרי זה כאילו אמרה שרוצה שהנדר

ומסתמא כ2 צרי2 לומר ג� בנערה בבית (שהבעל יפר אותו 
על דעת אביה היא , שכל נערה שהיא בבית אביה, אביה
כגו1 , ג� אשה שסברה מסיבה כלשהי שבעלה מת). נודרת

בכל זאת א� הבעל יופיע הוא , שנעדר שני� רבות מביתו
אז אפילו שעברו כבר שני� רבות מ, יוכל להפר את הנדר
שבסתר , כי ג� במקרה זה אנו אומרי�. שהאשה נדרה אותו
וממילא על , אולי בעלה בכל זאת חי, לבה האשה תלתה

  .וכ1 בנערה לגבי אביה, דעת בעלה היא נודרת
אולי המקור לזה שאשה על דעת בעלה היא , חשבתי

ואל : "ה אומר לחוה"הקב. לחוה' הוא מדברי ה, נודרת
הרי שתלה , )טז, בראשית ג(" ב2איש2 תשוקת2 והוא ימָ#ל 

, לכ1 אומרת הגמרא. ה את דעת האשה בדעת בעלה"הקב
מפני שהיא , שהבעל צרי2 להקדי� את צרכי האשה לצרכיו

. )א, חולי1 פד(והוא תלוי במי שאמר והיה העול� , תלויה בו
" ַוֵ)ט 4ֳהלֹה: "שכתוב אצלו, ל מביאי� מאברה� אבינו"חז
לרמוז שהקדי� את אוהל שרה , "]ֳהל46"ולא  [)ח, בראשית יב(

כי קוד� כל צרי2 אד� לדאוג , )י ש�"רש(לאוהל עצמו 
, ורק אחר כ2 לדאוג לעצמו, שהרי היא תלויה בו, לאשתו

כ "א: לכאורה קשה. שהוא תלוי במי שאמר והיה העול�
ואל איש2 תשוקת2 "אומר לחוה ' מהו העונש במה שה

, ש כא1 אלא ברכהוהרי לא קללה י? "והוא ימָ#ל ב2
ובעלה יצטר2 לדאוג לה קוד� , שתהיה תלויה בבעלה

לא . שבאמת אי1 זו ברכה, התשובה היא! שידאג לעצמו
טוב יותר להיות תלוי בדעת . טוב להיות תלוי בדעת אחרי�

ג� , כמוב1. ה"כ2 יש לאד� קשר ישיר ע� הקב. המקו�
, ג� היא חייבת במצוות, ה"לאשה יש קשר ישיר ע� הקב

היו אפילו נביאות מתו2 , ה"ג� היא יכולה להתפלל לקבו

באופ1 כללי התורה ִהְכִ:יָפה את , פ כ1"אבל אע, בני ישראל
שזוהי מדרגה פחותה מאשר , דעת האשה לדעת האיש

  .ה"להיות תלוי באופ1 ישיר רק בקב
  ה" פוגמת בכפיפות לקב
כפיפות לבשר וד� 

ש� ("  לאחיועבד עבדי� יהיה", נח גוזר עבדות על כנע1

והיה , כנע1 היה מקולקל במידות. זהו תיקו1 לכנע1. )כה, ט
זוהי קללה להיות עבד עבדי� , ובכל זאת. צרי2 לתק1 אותו

הברכה היא להיות כפו; לדעת . ולהיות כפו; לבשר וד�
, אלא שמי שצרי2 את זה. לא לדעת בשר וד�, ה לבדו"הקב

זהו ,  חולי�לשכב במטה כל היו� בבית. זהו תיקו1 בשבילו
מי שאינו צרי2 . זהו התיקו1, אלא שלמי שצרי2 את זה, אסו1
  .הוא הבריא, זאת

, ש� כז(" ואת אחי2 ַ<ֲעבֹד", הברכה שיצחק נות1 לו, ֵעָ>ו

אבל מצד האמת לא טוב התיקו1 . בשבילו זהו התיקו1, )מ
הגמרא . ה"יותר טוב להיות כפו; באופ1 ישיר לקב, הזה

שכשמשיח יבוא כול� יהיו , תיד לבואאומרת על הגויי� לע
אבל יותר טוב , נכו1 שזהו התיקו1 שלה�. עבדי� לישראל

" ֲעָבַדי ֵה�, כי לי בני ישראל עבדי�", להיות מהיהודי�
יותר טוב להיות , )א, מ י"ב(ולא עבדי� לעבדי� , )נה, ויקרא כה(

מאשר להיות כפו; לדעת בשר , ה"כפו; ישירות לדעת הקב
  .וד�

שזהו הפשט במעשה של רב1 גמליאל , ותר לומראולי מ
: שרב1 גמליאל אמר לזקני�, המשנה מביאה. והזקני�

ראית� טבי עבדי שהוא תלמיד חכ� ויודע שעבדי� "
. )ב, סוכה כ(" ובא ויש1 לו תחת המיטה, פטורי� מ1 הסוכה

שהיש1 תחת , לפי דרכנו למדנו: "ואומרת על כ2 המשנה
וכי מי היו הזקני� : וקשה". המיטה לא יצא ידי חובתו

ועוד אנשי� , צדוק' יהושע ור' אליעזר ור' מסתמא ר? הללו
" תורה"הא� לאנשי� כאלה צרי2 היה ללמד את ה. כערכ�
לומדי� ויודעי� ' גו' הרי אצלנו ילדי� בכתה ב! ?הזאת

כ מה פירוש "וא! שהיש1 תחת המטה לא יצא ידי חובתו
ש1 תחת המיטה לא שהי, לפי דרכנו למדנו", דברי המשנה

חשבתי ? וכי עד עתה לא ידעו זאת? "יצא ידי חובתו
שאפשר שרב1 גמליאל רצה לרמוז כא1 משהו יותר , להסביר
רב1 גמליאל הרי היה רגיל להטיל את מרותו על . עמוק

' ל שהראה את מרותו על ר"יש כמה פעמי� בחז. החכמי�
 פע� אחת דרש ממנו לבוא אליו במקלו ובמעותיו, יהושע
הוא . ועוד, )א, ה כה"משנה ר(כ שחל להיות בחשבונו "ביוה

, נכו1: רצה רב1 גמליאל לומר לה�, כיו1 שכ2. דרש כפיפות
. אבל לא יותר מדי יותר מדי, צרי2 שתהיה כפיפות לנשיא

הרי למה עבד . לא לאבד את הכפיפות הישירה כלפי שמיא
. מפני שהסוכה היא ִצלא דמהמנותא? פטור מ1 הסוכה

, אחר" צל"לכ1 עבד שיש עליו . ה"בי� בצלו של הקביוש
וכ1 . פטור מ1 הסוכה, של בשר וד�" צלו"הוא נמצא תחת 
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הרי הוא יושב ? למה לא יצא ידי חובתו, היש1 תחת המטה
מפני שיש עליו צל אחר , ג� כא1 הטע� הוא? בסוכה

ומעכב מלקבל את הצילא , שחוצ@ כלפי הצלא דהימנותא
אל תהיו כפופי� ,  א� אני דורש כפיפותג�, ולכ1. דהימנותא

כלפי הצלא " חציצה"כי אז תהיה בזה , אלי יותר מדי
  .שרק תחתיה אנו צריכי� לחסות, דמהמנותא

 שהסמו2 על שולח1 אחרי� )ב, ביצה לב(הגמרא אומרת 
וזהו כנראה אפילו כשאד� סמו2 על שולח1 , חייו אינ� חיי�

ֱאִויל ְמרַֹד2ְ מל2 שהרי ג� אצל יכניה מל2 יהודה ש, המל2
בבל שינה את בגדי כלאו והושיב את כסאו מעל כסא 

ַוֲאר!ָחת6 ֲאר!ַחת תמיד ", אשר איתו בבבל) השבויי�(המלכי� 
, )ל, ב כה"מל(" ִנְ<ָנה לו מאת המל2 דבר יו� ביומו כל ימי ַחָ)ו

 וג� )ש�(ג� בסו; מלכי� ', חסר י" ַחָ)ו"בכל זאת נכתב 
, מפני שהסמו2 על שולח1 אחרי�, ) לג,נב(בסו; ירמיהו 

וכמו שאמרה , חייו אינ� חיי�, אפילו א� זה שולח1 המל2
יהיו מזונותי מרורי� כזית : "היונה ששלח נח מ1 התיבה

י "רש(" ולא מתוקי� מדבש בידי בשר וד�, ה"בידו של הקב

  .)יא, בראשית ח
' כ1 עינינו אל ה... הנה כעיני עבדי� אל יד אדוניה�"
אנו רוצי� להיות כפופי� . )ב, תהלי� קכג(" ו עד שיחננואלקינ

: יהודה הלוי הרי אומר' ר. לא לאדו1 אחר, ה"ישירות לקב
 ". הוא לבד חפשי' עבד ה;  ַעְבֵדי עבדי� ה�ַעְבֵדי הזמ1 "

הוא עבד , ז"רוד; אחר ענייני עוה, מי שכפו; לענייני הזמ1
ו כפו; שהוא עצמ, ז"הוא כפו; לענייני העוה, עבדי�
שהרי , " הוא לבד חפשי' עבד ה"אבל . ה שמנהיגו"לקב

בלי להיות כפו; , ה לבדו"הוא כפו; באופ1 ישיר לקב
  .ז"לענייני העוה

שמי שמחני; לבריות הוא יותר , החובת הלבבות אומר
מפני שעובד עבודה זרה יש ? מדוע. גרוע מעובד עבודה זרה

או , מו הפרסי�או שהוא מאמי1 בשניCת כ: לו מספר אלילי�
ואילו ; או באיזשהו מספר אחר, בשילוש כמו הנוצרי�

היו� הוא מחני; לאדו1 , החונ; עובד לברואי� לאי1 מספר
מספר האלהי� שהוא עובד אות� , ומחר לאדו1 לוי, כה1

, הכופר. חושבני עוד גרוע מזה, והכופר. גדול הרבה יותר
פני הוא מאמי1 שכל אחד הוא כח ב. אי1 מספר לנעבדיו

כל אחד מה� הוא כח , כל חתול, כל כלב שר@ בחו@. עצמו
  !אי1 מספר לאלוהות שלו. בפני עצמו

  ! הטבע כפו� אליו
ה "הכפו� לקב
לא רק שניצל מלהיות , ה באמת"מי שדבוק בקב, והנה

!  הטבע נהיה כפו; אליואלא עוד להפ2 , כפו; לטבע
ְוִהֵ,ה ָ#� , שדהַוַ)ְרא ְוִהֵ,ה באר ב", יעקב אבינו מגיע לחר1

" אבDְ 1דָֹלה על פי הבארוה... שלשה עדרי צא1 רְֹבִצי� ָעֶליָה
לא , ה1 עוד היו� גדול": אומר יעקב לרועי�. )ב, בראשית כט(

עוני� לו  )ז, ש�("! ַהְ#קC הצאC 1ְלכC ְרעC. ֵעת ֵה4ֵס; המקֶנה
 עד אשר ֵי4ספו כל העדרי� ְוָגללו את, לא נוכל: "הרועי�

 אי1 בכֵֹחנו  )ח, ש�(" והשקינו הצא1, האב1 מעל פי הבאר
נוכל , כשיגיעו כל הרועי� כול�. לגלול את האב1 לבדנו

כולנו יחד בכוחות משותפי� לגלול את האב1 מעל פי הבאר 
ורחל באה ע� , עודנו מדבר ִע�Eָ. "ולהשקות את הצא1
 ויגש... ויהי כאשר ראה יעקב את רחל... הצא1 אשר לאביה

 יעקב לבדו )יט, ש�("! יעקב ַוָ)ֶגל את האב1 מעל פי הבאר
לכאורה ! מצליח לגלול את האב1 הגדולה מעל פי הבאר

היה צרי2 להיות קשה מאד ליעקב לגלול לבדו אב1 גדולה 
היה כבר ב1 שבעי� ,  יעקב לא היה אז איש צעיר.כל כ2

 מה ג� שמדובר באב1 שהיה )ט, י ש� כח"רש' עי(! ושבע שנה
שהדבר לא , האמת היאאבל . צור2 בכמה רועי� כדי לגוללה

הוא . היה כרו2 במאמצי� גופניי� מיוחדי� מצדו של יעקב
" כאד� שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית"גלל את האב1 

  .)י, י ש� כט"רש(
הרי בארבע ? מני1 ליעקב אבינו כח גופני רב כל כ2

י ש� " רש'עי(עשרה השני� האחרונות בה1 שהה בבית ֵעֶבר 

ולא בהתעמלות ,  עסק מ1 הסת� בתורה בלבד)ט, כח
א� כוחו של יעקב גדול כל : ועוד קשה. ובפיתוח שרירי�

? אבל מה הוא רוצה מ1 הרועי�,  מה טוב ומה נעי�כ2 
וכי איננו ? "השקו הצא1 ולכו רעו"מדוע הוא אומר לה� 

התשובה היא ? מסוגל להבי1 שלה� אי1 כח לגלול אב1 כזו 
 ֶ#Fֹח6 ל "ר חיי� שמואלבי@ זצ"י שהסביר מורי ורבי הגכפ

כפי , רוחניאלא כח , הגדול של יעקב לא כח גופני היה
, )כמנהג האשכנזי�(שמצינו בדברי הַ:ְיט1 בתפילת הגש� 

 ְוָגל ֶאֶב1 מפי ֵלבֵלבֵלבֵלב    ִיַחדִיַחדִיַחדִיַחד: "שמתאר את מעשהו של יעקב כ2
 לא בכח הזרוע הצליח יעקב אבינו: כלומר". באר מי�

ֶ#ִ)ֲחד6 לאביו שבשמי� , אלא בכח ִל.6, לגלול את האב1
  .)'א מאמר ה"תשל, ל"ח שמואלבי@ זצ"להגר" שיחות מוסר("

הוא האמונה וההרגשה ,  יחוד לב זה? מהו, יחוד לב זה
! אי1 עוד מלבדו. 'שאי1 שו� כח בעול� מלבדו ית, הפנימית

ב1 שאליבא דאמת אי1 הא, יעקב אבינו הרגיש בכל לבו
והFְֵבדCת המורגשת , כבדה יותר מאשר פקק של צלוחית

', לא מ1 האב1 היא באה אלא מה, בדר2 כלל בהרמת אב1
, כשאד� מגיע להכרה זו. שהוא הכח היחיד שקיי� בעול�

ומבטל בלבו ִ.טול ... שו� כח בעול�' אי1 עוד מלבדו ית"ש
ומשעבד , גמור ואינו משגיח כלל על שו� כח ורצו1 בעול�

ממילא ... מדבק טוהר מחשבתו רק לאדו1 יחיד ברו2 הואו
' נפש החיי�'(" יתבטלו מעליו כל הכחות והרצונות שבעול�

שהרי , ואז אי1 עוד כל בעיה להרי� אב1 כבדה, )ב"פי' שער ג
ג� לא לכח , אי1 עוד לשו� כח בעול� השפעה ושליטה עליו

כי העול� הזה שולט על האד� רק . המשיכה של האר@
אבל כשהאד� מבטל בלבו . ד� עצמו מַיחס לו כוחותכשהא

רחל לא ומה ש[ אי1 ָלעול� כל שליטה עליו את העול� 
אולי לא רצתה להראות , גללה בכל יו� את האב1 באופ1 הזה

: זהו שאומר יעקב לרועי�. ]או מטע� אחר, שכוחה גדול
אמנ� ישנה אב1 גדולה על פי "! השקו הצא1 ולכו רעו"

אי1 "ע� אמונה עמוקה ש, יחוד הלב לשמי�אבל ע� , הבאר
נית1 להתגבר על מכשול מדומה זה ולהרי� , "עוד מלבדו
, ואול� הרועי� אינ� רוצי� ליחד את לב� לשמי�. את האב1

. 'ואינ� רוצי� להאמי1 ביחוד ה, שהרי עובדי עבודה זרה ה�
  .ועל כ1 ה� אינ� מצליחי� לגלול את האב1

   תחילת החורב�
נתינת חשיבות לאומות העול� 
 נותני� לאד� יחוד הלב לשמי� ובטול כל כח אחר 

א� מחשיב אד� בלבו , לעומת זאת. שליטה על העול�
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 הרי בזה הוא נות1 לה� שליטה ' כוחות אחרי� מלבדו ית
  .עליו

ַמה <ֹאְמִרי Fִי ִיְפקֹד : "ירמיהו הנביא אומר לישראל
 )כא, ירמיה יג("! IH 2ְ!ִפי� ְלרֹא#ְוHְ< ִלEְַדְ< אָֹת� ָעַלִי, ָעַלִי2ְ

ה כשיביא "אלו טענות יוכלו להיות לכ� כלפי הקב: כלומר
הרי ? עליכ� את מל2 בבל להשתלט עליכ� ולהגלותכ�
במה ! את� עצמכ� הרגלת� אות� להיות שליטי� עליכ�

בכ2 שFְִ.דC ? הרגילו ישראל את בבל להיות שליטי� עליה�
בזמנו של ? מתי קרה הדבר. תר מדיאות� והחשיבו אות� יו

והחזיר את השמש , ישעיהו הנביא עשה אז נס. חזקיהו
, כמוב1. סמו2 לערב נהיה שוב .ֹקר. )יא, ב כ"מלכ(לאחור 

מחליט מל2 , בעקבות נס זה. הדבר עשה רוש� אדיר בעול�
: לכבוד הנס הגדול, בבל שצרי2 לשלוח מתנה לחזקיהו

ְלֲאָד1 ב1 ַ.ְלֲאָד1 מל2 בבל ספרי� ְמרֹאַד2ְ ַ.בעת ההיא שלח "
הוא מחשיב ". וישמח עליה� חזקיהו... ומנחה אל חזקיהו

את , ַוַ)ְרֵא� את בית ְנכֹתֹה. "אצלו" תופס מקו�"זה . את זה
לא היה ... הכס; ואת הזהב ואת הבשמי� ואת השמ1 הטוב
ישעיהו ("! דבר אשר לא הרא� חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו

כדי , ילו את ארו1 הברית שבמקדש פתח לפניה� אפ)בא, לט
ג� משתה עשה ! )א"א פנ"פרקי דר(להציג בפניה� את הלוחות 

ואשתו בכבודה ובעצמה עמדה עליה� להשקות� , לכבוד�
אפשר להבי1 ששגרירי� של מל2 זר יש לכבד . )א, קד' סנה(

לפתוח ! ?אבל עד כדי כ2. בסעודה מלכותית מפוארת
ושהמלכה עצמה תעמוד ותשרת , יתלפניה� את ארו1 הבר

זוהי כבר . זה כבר לא מגיע לשגריר זר! ?את המסובי�
  .ְוַהְחָ#ַבת ֶיֶתר של בבל וכוחה, התרפסות

: וישעיהו שואל אותו, שולח אל חזקיהו את ישעיהו' ה
, ישעיהו לט(? "ומאי1 יבֹאו אלי2, מה אמרו האנשי� האלה"

היה צרי2 ? ה כזאת כיצד היה צרי2 חזקיהו לענות על שאל)ג
 )י ש�"רש(!" ?ולי אתה שואל, אתה נביאו של מקו�: "לומר

 באו מאר� רחוקה: התחיל מתגאה ואומר"במקו� זה 
ג� א� נאמר שחזקיהו אכ1 היה סבור שהנביא ". מבבל, אלי

עדיי1 לא היה צרי2 , איננו יודע מני1 באו אליו האנשי�
ול� חזקיהו וא". מבבל באו אלי: "היה לו לומר. לענות כ2

". באו אלי מבבל    מאר� רחוקה: "מוסי; שתי מילי�
וכי בקש ממ2 ? בשביל מה צרי2 לציי1 שבאו מאר@ רחוקה

ללמד אותו היכ1 , הנביא למסור לו שיעור בידיעת האר@
א� כ1 היית . הוא לא ביקש ממ2 שיעור כזה? נמצאת בבל
חזקה על ישעיהו שידע כבר ". מבבל באו אלי: "צרי2 לענות

מאר@ "מדוע מוסי; חזקיהו את המילי� . כ1 נמצאת בבלהי
שבאו אליו , משו� שהוא מתפעל בלבו מכ2? "רחוקה

לא מהיבוסי והגרגשי שיושבי� על . מאר@ רחוקה כל כ2
 נתינת חשיבות  שוב . מבבל, אלא מאר@ רחוקה, ידי

  .מיותרת לבבל
ְוִנJָא , הנה ימי� באי�: "אומר על כ2 הנביא לחזקיהו

לא , שר בבית2 ואשר אצרו אבֹתי2 עד היו� הזה בבלכל א
ומבני2 אשר יצאו ממ2 אשר תוליד . 'אמר ה, ִיCֵָתר דבר

גזירה . )זו, ש�(" והיו סריסי� בהיכל מל2 בבל, יקחו
כל האוצרות , בגלל שכל כ2 התָ:ַעְלָ< מ1 הבבלי�! נוראה

הרי שחזקיהו גר� ! שחשפת בפניה� ילקחו לבבל
, ל לנתינת שליטה לבבל על ישראלבהחשבתה של בב

שליטה אשר ממנה התפתחו בסופו של דבר החורב1 
רק אחר כמה , לא מיד קרה הדבראמנ� . הראשו1 וגלות בבל

אבל , )מאותו מעשה, בער2, כעבור מאה שנה(דורות 
בכ2 שחזקיהו , הנביאי� מודיעי� לנו שבזה התחיל החורב1

את בבל יותר החשיב ) ואולי ג� שאר ע� ישראל שבדורו(
לא היתה יכולה בבל , אלמלא נתנו חשיבות לבבל. מדי

חזקיהו היה אמנ� מהצדיקי� הגדולי� . לשלוט על ישראל
ודאי , )א, צד' סנה(ה רצה לעשות אותו משיח "שהקב, ביותר

ז הוא הבל "שהיו לו השגות גבוהות מאד בכ2 שהעוה
ובכל זאת בגלל פע� אחת שהתפעל קצת יותר מדי , הבלי�

נגזר , "מאר@ רחוקה באו אלי מבבל", ז"ענייני העוהמ
  .שבבל תשלוט על ישראל

: הפסוק אומר. תהלי2 דומה היה ג� בבית שני ע� רומי
. )יב, ש ו"שה(" ַמְרFְב6ת ַעEִי ָנִדיב, נפשי ָ>ַמְתִני, לא ידעתי"

שאר ... להרכיב עלי... נפשי ָ>ַמְתִני: "...י"מסביר רש
הדבר התחיל מזה ...".  ִמִ,יִתי� עליאני בעצמי... אומות

כפי שמסופר , שיהודה המכבי כרת ברית ע� רומי נגד יוו1
יהודה ]. )ב, ז ח"ע(ג� בגמרא ' ועי. [)ח, א(בספר חשמונאי� 

, אחר כ2 מתפתח מזה מצב. כ חשיבות לרומי"נות1 א
שכשיש מריבה בי1 האחי� החשמונאי� הורקנוס 

י "רש' עי(י לשפוט מי ימלו2 כבר קוראי� לרומ, ואריסטובלוס

ובסופו של דבר משתלטי� הרומאי� לחלוטי1 , )ש ש�"בשה
. והדברי� מגיעי� עד לחורב1 הבית על יד�, על ירושלי�

 אני נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב "? וממה הכל התחיל
אנו עצמנו הרכבנו עלינו את הרומאי� ". בעצמי ִמניתי� עלי

  !שיבותבכ2 שָנַת,C לה� ח, לשרי�
שהדבר נובע עוד מחטאו ,  טוע1)ד, בראשית לב(1 "הרמב

' ֶעֶבד'ולעצמו ' ֲאדִֹני'שקרא לעשו , הקדו� של יעקב אבינו 
זה . )ש�(" כה אמר עבד2 יעקב, כה תאמרו1 ַלֲאדִֹני לעשו"

ולבסו; עשו , גור� שבסופו של דבר יחשיבו את עשו
ריבה כמו שבבל הח, משתלט ומחריב את בית המקדש השני

  .את המקדש הראשו1 לאחר שנתנו לה חשיבות יתר

  ? עד כמה
התבטלות לרב 
בעוד שכַלפי העול� הזה אי1 לאד� לבטל את , והנה

ל "חז. הרי שכלפי רבו אד� כ1 צרי2 לבטל את עצמו, עצמו
, )ב"ד מי"אבות פ(" מורא רב2 כמורא שמי�: "אומרי�

ועוד מימרות , )א, קי' סנה(והחולק על רבו כחולק על השכינה 
  .כאלו

א� יבוא : ג� בעני1 זה אומר רבא לתלמידיו, ובכל זאת
, א� אהיה עוד חי, לפניכ� פסק די1 שלי והוא לא ֵיראה לכ�

תשאלו אותי ואענה לכ� על קושייתכ� או שאחזור בי מ1 
אל תקרעו את , אבל א� יהיה זה כבר לאחר מותי. הפסק

או ִישוב כי אולי בסופו של דבר תמצ, פסק הדי1 שלי
כי אי1 לדיי1 אלא , אבל ג� אל תפעלו על פיו, לקושייתכ�

ה הוא 'הרי שאפילו כשהֶרֶ.. )ב, ב קל"ב(מה שעיניו רואות 
. אסור להתבטל כלפיו באופ1 מוחלט, האמורא רבא

 )ש"ע(רב פפא ורב הונא ברבי יהושע , התלמידי� שלו
א� לקבל את , צריכי� להחליט על פי דעת� העצמאית

לא כל אחד ראוי לחלוק על , כמוב1. של רב� או לאהפסק 
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אבל רבא הכיר את שני התלמידי� הללו שה� , גדולי עול�
  .גדולי עול� וראויי� לחלוק עליו

הגמרא מביאה שכמה פעמי� שבה1 היו לרב מחלוקות 
, כשהגיע למעשה רב חש לדעתו של רב אסי, ע� רב אסי

אומרי� ל "חז. למרות שרב אסי היה קט1 לכאורה מרב
. )ב, ר כו"ויק(ט פני� טהור "ט פני� טמא ומ"שבתורה יש מ

, אפשר למצוא ארבעי� ותשע סיבות לפסוק לכא1, כלומר
בשר וד� , בדר2 הטבע. וארבעי� ותשע סיבות לפסוק לכא1

. פ דעתו"ולכ1 כל חכ� צרי2 לפסוק ע, לא משיג את כול1
פ "לא כל אחד יכול לפסוק ע, אלא שהוא צרי2 להיות חכ�

רק כלפי . לא צרי2 לבטל את דעתו, אבל מי שזוכה. דעתו
כא1 ההתבטלות צריכה להיות . ה מותר וצרי2 להתבטל"הקב

שו� דבר לא קיי� ". אפס זולתו, אמת מלכנו. "מוחלטת
ה "רק הקב, להבי1 את עומק התורה. ה"מלבד רצו1 הקב

ג� את . בשר וד� לא יכול להשיג את התורה עד הסו;. יכול
מנסי� . ה א; אחד לא יכול להבי1"נהגה של הקבעומק הה

  .אבל להבי1 עד הסו; שו� אד� אינו יכול, להבי1 קצת
, )יח, שמות לג(" הראני נא את Fְבֶֹד2ָ: "משה רבנו מבקש

ְוַח,ִֹתי את אשר 4ח1ֹ . "פ כ1 לא זוכה להבי1 הכל"ואע
אינ2 יכול להשיג את . )יט, ש�(" ורחמתי את אשר ארח�

ובכל זאת עד , שמשה השיג יותר מכל נברא אחרודאי . הכל
ה אנו צריכי� "כלפי הקב. הסו; ג� משה לא יכול להשיג

: חשבתי שזה רמוז במה שאנו אומרי� בכל יו�. להתבטל
קדיש על ארעא , קדיש בשמי מרומא עילאה בית שכינתיה"

כמו שמה שבשמי מרומא אינ2 יכול ". עובד גבורתיה
ל בי1 המלאכי� והשרפי� אינ2 יודע מה ההבד, להבי1

, "קדיש על ארעא עובד גבורתיה"כ2 ג� , והאופני� השוני�
המדעני� מסבירי� ל2 כ2 וכ2 . ג� מה שעל האר@ אינ2 מבי1

 ג� קורה " למה. "קורה" מה"אבל ה� מסבירי� רק , וכ2
ה גזר "המדע אינו יודע להסביר למה הקב. המדע לא מסביר

רי2 להשתדל להבי1 עד ג� בתורה צ. שיהיה כ2 ולא אחרת
אבל לא לחלוק על , כל אחד לפי חכמתו, מקו� שידנו מגעת

לדעת שבתורה כל תוספת בידיעה זו . מי שהוא לא משיג
היא , לעול� לא נשיג עד הסו;. 'תוספת בדבקות במחשבת ה

לא עלי2 "ובכל זאת , היא אינה שייכת לנו, נעלה מאיתנו
ב "אבות פ("  ממנההמלאכה לגמור ולא אתה ב1 חורי1 להבטל

  .כמה שאתה יכול להשיג תשיג, )ז"מט
שהיה , ל"היה לו אח בחו, ל"ר חיי� זוננפלד זצ"הג

חיי� זוננפלד היה ממרי@ אותו ' ר. בעל חנות, יהודי פשוט
כתב . ללמוד קצת יותר ממה שהיה רגיל ללמוד) במכתביו(

כדאי , שאתה מגדולי ישראל, בשלמא אתה: חיי�' האח לר
כ "וא, אבל אני הרי גדול בישראל לא אהיה.  תורהל2 ללמוד

, וכשפותח אתה את חנות2: חיי�' ענה לו ר? למה לי ללמוד
הא� סבור אתה שתצליח להתעשר ממנה כמו הבארו1 

וא; על פי כ1 אתה פותח . הרי יודע אתה שלא? רוטשילד
א� לא כמו , את חנות2 כדי להרויח כמה שתוכל להרויח

א� , וא� כ1. ות כדי צור2 פרנסת2לפח, הבארו1 רוטשילד
בגשמיות חפ@ אתה להרויח כמה שאפשר ג� א� ברור ל2 

מדוע ? מדוע לא תחפו@ כ1 ג� ברוחניות, שלא תהיה עשיר
' ג� א� לא תהיה כר, לא תנסה ג� ש� להשיג כמה שתוכל

כל מה שמרויחי� זהו ? עקיבא איגר או כשאר הגאוני�
  .ג� בלימוד, רווח

  !ל חשבו� עקירת התורה לא ע
פקוח נפש 
שהביא למקדש עגל , הגמרא מספרת על בר קמצא

אלא שבדר2 הטיל בו (ששלח בידו הקיסר להקריב במקדש 
בכ2 את " לסב2"כדי לפסלו להקרבה ו, בר קמצא מו�

בגלל הסכנה , רצו חכמי� להקריב את העגל). החכמי�
שנשקפה לתושבי יהודה א� ישמע הקיסר שסרבו להקריב 

אבל רבי זכריה ב1 אבקולס איננו מרשה , ששלחאת הקרב1 
שמא יאמרו בעלי מומי1 קרבי1 "? מדוע. להקריב את העגל

רצו חכמי� להרוג את בר קמצא . )א, גיטי1 נו(" לגבי מזבח
וג� לזאת רבי זכריה , )שלא יל2 וילשי1 לקיסר, מדי1 רוד;(

שמא יאמרו שלא בגלל הרדיפה . ב1 אבקולס אינו מסכי�
וילמדו מזה ,  אלא מפני שהטיל מו� בקדשי�,הרגו אותו

הל2 , כיו1 שלא הרגוהו. בטעות שהמטיל מו� בקדשי� נהרג
וגר� למלחמה שבסופו של דבר הביאה , והלשי1 לקיסר
  .ק"לחורב1 ביהמ

וכי לא ידע ? זכריה ב1 אבקולס' מה היה החשבו1 של ר
וכי ? שצפויה מלחמה ע� הרומאי� א� יעליבו את הקיסר

יקוח נפש דוחה את האיסור להקריב בעל מו� לא ידע שפ
חושבני שאפילו התורה רמזה שהיה צרי2 ? על המזבח

ומיד ב1 : "התורה כתבה. להקריב את אותו קרב1 על המזבח
. )כה, ויקרא כב(" נכר לא תקריבו את לח� אלקיכ� מכל אלה

והרי ג� מישראל אסור להקריב בעלי ? "מיד ב1 נכר"למה 
שרק א� ב1 נכר ,  המקרה המיוחד הזהאלא לרמז על. מומי�

אבל כשיהודי מביא את הקרב1 , מביא את הקרב1 אל תקריבו
, זכריה לא דרש את הרמז הזה' אבל ג� א� ר. תקריבו אותו

הרי ודאי ידע שפיקוח נפש דוחה את הלאו שלא להקריב 
  ?כ למה התנגד להקרבה"וא, בעל מו�

ל שאמנ� מותר לעבור על לאו בשבי, התשובה היא
ואפילו לחלל שבת , ואפילו על עשרה לאוי�, פיקוח נפש

אבל עקירת התורה , ויו� הכפורי� מותר בשביל פקוח נפש
תצא , א� ילמדו די1 לא נכו1. לא נדחית מפני פיקוח נפש

שבית דינו של רבי זכריה פסק שבעלי מומי� , הלכה לדורות
ועקירת התורה אינה , זוהי עקירת התורה, קרבי� על המזבח

ר חיי� "ר הג"כ2 הסביר מו. נדחית מפני פיקוח נפש
  .ל את סברתו של רבי זכריה ב1 אבקולס"שמואלבי@ זצ

, הרי הגמרא אומרת? כ היתה בכל זאת הטעות"מה א
, ענוותנותו של רבי זכריה ב1 אבקולס החריבה את ביתנו"ש

איפה הטעות ". ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו
שחורב1 המקדש , עות היאחושבני שהט? בחשבו1 הזה

שנגר� כתוצאה מהוראתו של , ופיזור ישראל בי1 האומות
הרבה יותר " עקירת התורה"הוא , רבי זכריה ב1 אבקולס
י שישראל "הרי ע. זכריה חשש לה' גדולה מ1 העקירה שר

, וחכ� אחד לא רואה את חברו, נפוצו בארבע כנפות האר@
י יושב בצרפת "ורש, ; יושב בספרד ופוסק מה שפוסק"הרי

כ במצרי� ופוסק מה "� יושב אח"והרמב, ופוסק מה שפוסק
נעשתה תורה . זוהי עקירת התורה הרבה יותר גדולה, שפוסק

, �"ויש רמב, ;"יש רי! אלא כמאה תורות, לא כשתי תורות
עד , ה"א וכל שאר חכמי ישראל ע"1 ורשב"ורמב, ש"ויש רא
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 עקירת התורה זוהי, חכמי דורנו שיחיו לאור2 ימי� טובי�
זכריה ב1 אבקולס ' טעותו של ר. עוד הרבה יותר גדולה

שלא ש� לב לכ2 שמפסיקתו יצא ביטול תורה , היתה אפוא
  .גדול עוד יותר

ה " שאחת הדמעות שהקב)ב, חגיגה ה(הגמרא אומרת 
כי זהו ביטול , מוריד על חורב1 המקדש היא על ביטול תורה

ַמְלMFָ ְוָ>ֶריָה . "יותתורה גדול שישראל נפוצי� בארבע גלו
זהו חלק מ1 האבלות שלנו על . )ט, איכה ב(" אי1 תורה, בגוי�

א� נדע על . ביטול התורה הגדול שיצא מזה, ק"חורב1 ביהמ
כל המתאבל על "נזכה שיתקיי� בנו , מה אנו מתאבלי�

במהרה בימינו , )ב, תענית ל(" ירושלי� זוכה ורואה בשמחתה
  !אמ1
  

     נשמות לעילוי 
  ל"ז מורגנשטר� יצחק זאב' ר ב� ישראל ראוב�' ר

ל"ז הלברשטיי� הלוי משה ישראל' ר ב� מרדכי צבי' ר  

  ה, ב , צ , נ , ת                         

 


