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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ו"לפרשת וישלח תשס

  לדאוג למלכות שמי� לפני שדואגי� לעצמנו
  

  ?מדוע אברה� ויצחק לא בנו לעצמ� בתי�
�ָֹתה: "התורה מספרת בפרשתנו�ַוִ�ֶב� , ויעקב ָנַסע ס

דש בצורת חיי זהו שלב ח. )יז, בראשית לג(" ל ָ�ִית
אברה� אבינו היה נודד . האבות הקדושי� באר& ישראל

ויסע אבר� ", )ו, ש� יב(" ויעבֹר אבר� באר&: "כל ימיו
, )ג, ש� יג(" ויל' למסעיו", )ט, ש�(" הלו' ונסוע הנגבה

ויסע מש� ", )יז, ש�(" קו� התהל' באר& לארכה ולרחבה"
 ממקו�  תמיד הוא נודד )א, ש� כ(" אברה� ארצה הנגב

אמנ� לפעמי� הוא יושב עשרות שני� במקו� . למקו�
בכל . "אבל במהותו הוא נודד, )לד, י ש� כא"רש' עי(אחד 

. )י ש�"רש(" ונוסע והול', חונה; מקומותיו היה כאורח
, יג; ג, יג; ח, ש� יב' עי(רק אהלי� , ממילא אי- לו ֵ,ית קבע

: וס.אצל יצחק אבינו מוצאי� כבר שלב נ. )א, יח; יח
, הוא כבר זורע שדה. )יב, ש� כו(" ויזרע יצחק באר& ַהִהוא"

יותר מזו שהיתה אצל , דבר שמראה על קביע0ת מקו�
ואילו אצל יעקב מוצאי� כבר שלב מתקד� . אברה� אביו
זוהי כבר אחיזה של ממש "! ַו3ִֶב- ל1 ָ,ִית "הרבה יותר 

ונה ועכשיו לראש, עד עכשיו האבות היו באהלי�. באר& 
  ".ַו3ִֶב- ל1 ָ,ִית"

מדוע אצל אברה� ? מדוע רק יעקב בונה לעצמו בית
:  נראה לבאר כ'? ויצחק לא מצינו שבנו לעצמ� בתי�

עיקר עבודת� היה לעשות באר& מקו� , האבות
שחטאי הראשוני� סילקו , ל אומרי�"חז. לשכינה

ֵחטא אד� הראשו- סילק : כביכול את השכינה מ- העול�
אחר כ' , אחר כ' ֵחטא קי- סילק יותר, מסויימתבמידה 

ֶחטֵאי סדו� וכ- , דור הפלגה, דור המבול, ֶחטֵאי דור אנ1ש
כול� סילקו יותר ויותר את השכינה מ- , חטאי� אחרי�

עד שבאו האבות הקדושי� והתחילו להוריד את , העול�
, ל עומדי� על כ'"חז. )ז, ר יט"ב(השכינה בחזרה לאר& 

 בהר השכינה במקו� המיועד לה שמידת השראת 
אצל .  הולכת ומתעצמת אצל כל אחד מ- האבותהמוריה 

' אשר ֵי6ֵמר היו� בהר ה": "ָהר"אברה� נקרא הר המוריה 
. איננו מקו� ישוב כל כ', הר. )יד, בראשית כב(" יראה

אצל יצחק , לעומת זאת. ש�" גרה"השכינה כמעט ואיננה 
ַו3ֵֵצא יצחק לשוח בשדה ": "שדה"נקרא כבר הר המוריה 

'  עיוהכוונה היא אל הר המוריה  [)סג, ש� כד(" לפנות ערב

ואילו אצל יעקב נקרא כבר הר ]. י ש�"א ורש, פסחי� פח
" לויקרא את ש� המקו� ההוא ֵ,ית א": "ַ,ית"המוריה 

שאברה� על ידי , ט מוסי. ומסביר"המבי. )יט, בראשית כח(
 הרקדושה הרוחנית של גר� ל, העבודה הגדולה שלו

, יצחק אבינו בעבודה שלו גר� את קדושת העזרה, הבית
ויעקב אבינו בעבודה שלו עשה את , שדהשהיא בבחינת 

אלה ה- ממש שלש .  קדושת ההיכל הביתקדושת 

אברה� : לגבי האבות עצמ�, הבחינות שהזכרנו לעיל 
יצחק . ולכ- הוא נודד, מקו� בלתי מיושב, בחינת הר 

ַו3ִֶב-  "ויעקב . מקו� זריעה, בחינת שדה, "רע יצחקויז"
אולי ג� הפסוק . [בית המקדש, בחינת בית". ל1 ָ,ִית

ְ;ִבֵאמ1 ְוִת9ֵָעמ1 : "שאנו אומרי� בכל יו� בשירת הי�
: רומז לשלש הבחינות האלו, )יז, שמות טו(" בהר נחלת'

, ל אברה� זו עבודתו ש" ְ;ִבֵאמ1 ְוִת9ֵָעמ1 בהר נחלת'"
 זו עבודתו של " 'ה, מכו- לשבת' פעלת. "לעשות הר

�1ְננ0 ידי'' ה, מקדש. "העזרה, יצחק " זו עבודתו של 
אחרי עבודת� של ]. בית מקדש', שיהיה בית לה, יעקב

אמנ� לא מבחינה .  המקדש כבר מוכ-שלושת האבות 
אבל מבחינה , בעיני בשר לא רואי� עדי- כלו�, גשמית
  . המקו� להשראת השכינה בעול� כבר מוכ- רוחנית

מדוע רק יעקב אבינו בונה , לפי זה אפשר להבי-
דוד . ואילו אברה� ויצחק אינ� עושי� כ-, לעצמו בית

ִא� ֶאֱעֶלה ַעל , ִא� 6בֹא ְ,אֶֹהל ביתי: "המל' הרי אומר
ִמְ?ָ�נ1ת ַלֲאִביר ', עד אמצא מקו� לה... ֶעֶר= ְיצ0ָעי

: ג� לנת- הנביא הוא אומר. )הג, י� קלבתהל(" יעקב
ֵ?וארו- האלקי� י, אנכי יושב בבית ארזי�, ְרֵאה נא" ב ֹ

 אי אפשר להשלי� ע� מצב  )ב, ב ז"שמו(" בתו' היריעה
יש�ֹ- במבנה ' וארו- ה, שאני אשב בבית ארזי�, כזה

ה "אמנ� למעשה הקב! מוכרחי� לבנות מקדש! פשוט
אלא רק שלמה , ית המקדשגזר ש� שלא דוד יבנה את ב

שהוא איננו , אבל ההרגשה של דוד היא, )יזד, ש�(בנו 
צרי' לדאוג . ה"כל עוד אי- בית לקב, מסוגל לגור בבית

  .כ לדאוג למקו� לעצמי"ורק אח', קוד� כל למקו� לה
אחרי שזרובבל ואנשיו עלו מבבל . כ' ג� בבית שני

 באה, לאר& ישראל והתחילו לבנות את בית המקדש
הְפסקה של שמונה עשרה שנה שבה- כורש ביטל את 

לדריווש ב- ' ועבודת הבניי- נעצרת עד שנת ז, העבודה
ַהֵעת לכ� @ֶ;� : "אז מתנבא חגי ואומר. אחשורוש

 )ד, חגי א(! ?"והבית הזה ָחֵרב, ָלֶ?ֶבת בבתיכ� ְספ0ִני�
ואינכ� דואגי� שג� בית , את� יושבי� לכ� בתו' בתי�

נכו- . 'צרי' קוד� כל לדאוג לֵבית ה. ייהיה בנו' ה
כי , שבמש' שמונה עשרה שנה לא היתה תביעה עליה�

בדבר (אבל עכשיו חגי מבי- , המלכות לא נתנה לבנות
אי אפשר , וא� הגיע זמ- לבנות. שהגיע זמ- לבנות, )'ה

להקי� , צרי' לבנות את בית המקדש. עוד לשבת בבתי�
  .לפני הבית של עצמי' את בית ה

כי כל עוד . כ- אברה� ויצחק לא בוני� לעצמ� ביתל
 ג� אברה� הוא בבחינת " הר"הר המוריה הוא בבחינת 

רק כשהר המוריה . ללא בית וללא שדה, הוא נודד. הר
מרשה , "שדה"לבחינת ) י עבודתו של יצחק"ע(מגיע 
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ורק כשהר המוריה . לעצמו יצחק לזרוע ג� לעצמו שדה
 מרשה " בית"לבחינת ) י עבודתו של יעקב"ע(מגיע 

". ַו3ִֶב- ל1 ָ,ִית: לעצמו יעקב אבינו לבנות ג� לעצמו בית
אחרי שיש שדה . 'לעשות מקו� לה, זוהי עבודת האבות

' אחרי שיש בית לה;  אפשר לזרוע שדה ג� לעצמי' לה 
 צרי' לדאוג אבל קוד� כל . אפשר לבנות בית ג� לעצמי

  .'לה

  ?ולירבע� ב� נבטמה ְלא�ֵכל לפני התפלה 
, האוכל ושותה ואחר כ' מתפלל: "הגמרא אומרת
, א יד"מלכ(" ְואִֹתי ִהְ?ַלְכָ; אחרי ַג0ֶָ': "עליו הכתוב אומר

לאחר : ה"אמר הקב; "Bֵֶאיֶ'"אלא " 0ֶBַָ'"אל תקרי ; )ט
קוד� . )ב, ברכות י(" קיבל עליו מלכות שמי�, שנתגאה זה

 אחר כ' הוא נזכר ,כל הוא דאג למלא את הבט- שלו
  ".ְואִֹתי ִהְ?ַלְכָ; אחרי ַג0ֶָ' "... 'שצרי' ג� להתפלל לה

י "פסוק זה נאמר ע? על מי נאמר הפסוק הזה במקורו
ירבע� ָחטא בחטאי� . אחיה השילוני לירבע� ב- נבט

ל ואחד אחד בבית א, העמיד שני עגלי�: הגרועי� ביותר
מקו� לעלות והורה לישראל לעבוד את העגלי� ב, בד-

והוא אחד , הוא חוטא ומחטיא את הרבי�. לירושלי�
מה לכל . )א, צ' משנה סנה(ב "מאלה שאי- לה� חלק לעוה

הרי לגבי אכילה לפני התפלה ? זה ולאכילה לפני התפלה
א� היא אסורה מדאוריתא או רק , יש בכלל מחלוקת

נחלקו בה הראשוני� א� , אפילו התפילה עצמה. מדרבנ-
שאכילה לפני , ודאי אפוא. וריתא או מדרבנ-חיובה מדא

. התפילה אינה חמורה כמו מה שעשה ירבע� ב- נבט
 שהיא ל על האוכל לפני התפלה "כ אומרי� חז"מדוע א

 את אותו הפסוק שנאמר על מעשהו ) יחסית(עבירה קלה 
  ?החמור של ירבע� ב- נבט

יש , שזהו מפני שבשורש העני-, נראה להסביר
מה . התפלה מעי- חטאו של ירבע� ב- נבטבאכילה לפני 
למה הוא מחטיא את כל ישראל שלא ? עשה ירבע�
דוד דואג קוד� כל .  הוא חושש למלכותו? לעלות לרגל

, )כפי שראינו לעיל(לפני מלכות עצמו , למלכות שמי�
ואילו ירבע� דואג למלכות עצמו לפני שהוא דואג 

וב עתה תש: ויאמר ירבע� בלבו: "למלכות שמי�
יעלה הע� הזה לעשות זבחי� א� ! הממלכה לבית דוד

 ְוָ?ב ֵלב הע� הזה אל ֲאדֵֹניֶה� אל בירושַלִ� ' בבית ה
ָלמה חשש . )כז, א יב"מלכ(" ַוֲהָרג�ִני, רחבע� מל' יהודה

יש חשש למלכותו , שא� הע� יעלה לירושלי�, ירבע�
שאי- ישיבה בעזרה אלא מפני , ל"הסבירו חז? ולחייו
, א� יבואו הע� למקדש, וא� כ-.  בית דוד בלבדלמלכי

, ויראו שרחבע� ב- שלמה מל' יהודה יושב בעזרה
. תתערער מלכותו, איננו יושב) שאינני מבית דוד(וירבע� 

וא� ֵישב . וירבע� איננו אלא עבד, יאמרו שרחבע� מל'
יראו זאת כמרידה , )למרות האיסור(ג� ירבע� בעזרה 

כ מצב "יש פה א. )ב, קא' סנה(במלכות רחבע� ויהרגוהו 
. שדוחה את כל האיסורי� שבתורה, של פיקוח נפש

ירבע� היה [ממילא מחליט ירבע� בחכמת התורה שלו 
, ])א, קב' סנה(כפי שמבואר בגמרא , תלמיד חכ� גדול מאד

ולעבוד את , שמותר וצרי' לבטל את העליה לירושלי�
יהודי כש� שבשביל פיקוח נפש של . ל ובד-בבית א' ה

ואפילו , אחד מותר ג� לאלפי יהודי� לחלל את השבת
כ' מותר ג� בשביל פיקוח , שבתות הרבה בזו אחר זו

נפש שלו לבטל עשרה שבטי� מישראל מעליה לרגל 
ה� לעול� לא יעלו עוד . שנה אחר שנה, באופ- קבוע

ויעברו על חיובי כרת של שחיטת והעלאת , לרגל
 והכל בגלל  )א, קוזבחי� (קרבנות מחו& לירושלי� 

: אולי ראה בזה ג� קיו� מצוה. פיקוח נפשו של המל'
הרי אחיה השילוני ציוה עליו להיות מל' על ישראל 

0ֶה מפי הנביא לדאוג , )לחכט, א יא"מלכ( �ממילא הוא ְמצ
  .לקיו� מלכותו
שהוא מעדי. , שבסופו של חשבו- נמצא, אלא מה

מלכות שמי� . לדאוג למלכותו שלו לפני מלכות שמי�
' שכל ישראל יעלו לירושלי� ויעבדו את ה, הרי מחייבת

אבל ירבע� דואג קוד� כל . במקו� אחד, בבית המקדש
, צרי' עיו-. ג� על חשבו- מלכות שמי�, למלכות שלו

הא� מותר לעקור מצוה מכל ישראל בכהאי , באמת
אפילו א� נניח שהחשש . בגלל חשש לפיקוח נפש, גונא

 הא� בגלל זה מותר להחטיא את כל ,שלו היה מוצדק
, זכריה ב- אבקולס' ר? ישראל שלא לעלות לרגל

כשהיתה שאלה א� להקריב את הקרב- של הקיסר או 
למרות , מחליט שלא להקריב את הקרב- של הקיסר, לא

הוא חשש . שבודאי ידע שצפויה סכנה לכל ישראל מזה
שבעלי מומי� קרבי� , שיבואו מזה לפסוק די- מוטעה

 )ש�(ל "אמנ� נראה מדברי חז. )א, גיטי- נו( המזבח על
לא כל כ' פשוט , אבל בכל זאת, שהוא טעה בחשבו-

, ולא רק פע� אחת, לבטל את כל ישראל מעליה לרגל
ירבע� היה צרי' לבטוח . שנה אחר שנה, אלא בקביעות

ודאי , א� אחיה השילוני ניבא שהוא יהיה מל'. 'בה
וא� . דה לא יהרגו אותוה ישמור עליו שאנשי יהו"הקב

שעדי- (שישאל את אחיה השילוני , הוא אינו בטוח בזה
אחיה השילוני ודאי . מה לעשות במקרה כזה, )היה חי

אלא . שלא יקרה לו כלו�', היה אומר לו בש� ה
הוא פוסק . שירבע� לא טורח לשאול את אחיה השילוני

שאפשר לבטל את כל עשרת השבטי� מלעלות , לבד
.  והכל כדי לקיי� את מלכותו שני� רבות לרגל במש'

, אבל Cְסק שנובע מנגיעות אישיות, זהו Cְסק הלכה
כאשר הדאגה לקיו� מלכותו קודמת אצלו לדאגה 

ב בגלל הפסק "לכ- אי- לו חלק לעוה. למלכות שמי�
  .לא היה פוסק כ', א� היתה לו יראת שמי�. הזה

 אמנ� הוא לא, מי שאוכל לפני התפילה, ממילא
אולי , רק הוא לבדו חוטא, מחטיא את הרבי� כירבע�

אבל סו. , אפילו לא חוטא מדאוריתא אלא רק מדרבנ-
 הוא סו. נקודה משותפת יש לו ע� ירבע� ב- נבט 

! נכו-. כ למלכות שמי�"אח, דואג קוד� כל לעצמו
אבל קוד� כל , צרי' להתפלל, צרי' לקבל מלכות שמי�

 הוא דומה לירבע� ב- בנקודה הזאת. נדאג לתאוה שלי
ע "שו(אמנ� ִלרפואה מותר לאכול לפני התפילה . נבט

אלא שהוא , ואפילו מי שאינו חולה, )'ג' ט סע"פ' ח סי"או
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, רעב או צמא מאד עד שאינו יכול לכוי- בתפלתו בגלל זה
להשקיט את רעבונו כדי , ג� לו מותר לאכול לפני התפלה

, ל כשזה לא כ'אב, )ש�' ד' סע(שיוכל להתפלל בכוונה 
, כשסת� מתחשק לאד� לאכול חתיכת עוגה לפני התפלה

  ".ְואִֹתי ִהְ?ַלְכָ; אחרי ַג0ֶָ'"זהו 
שראה פע� את ִ,;1 , ר אחד"מספרי� על אדמו
למה התפללת כל כ' : שאל אותה. מתפללת בבוקר בחפזה

שהרופא אסר עליה לחכות הרבה זמ- , אמרה לו? מהר
מוטב לאכול כדי : "ר לה אביהאמ. בבוקר לפני האכילה

עדי. שתאכלי לפני . מאשר להתפלל כדי לאכול, להתפלל
כשאד� צרי' לאכול ! זה נכו-". ותתפללי בכוונה, התפלה

מוטב באמת שיאכל לפני , מבחינה רפואית לאכול
. )ד"ק כ"ט ס"פ' ב סי"משנ' עי(ולא יתפלל בחפזה , התפילה

  .לפני התפלה אסור לאכול אבל סת� כ' לתאַות נפשו 

  בכל דרכי! דעהו
כותב , כשכבר מותר לאד� לאכול, ג� אחרי התפילה

בכל "שתהיה אכילתו בבחינת , )ג"דעות פ' הלכ(� "הרמב
יעשה , שכל מה שאד� עושה; )ו, משלי ג(" דרכי' דעהו
שלא יאכל רק כדי למלא את , כשהוא אוכל. לכבוד שמי�

תורה ללמוד , אלא כדי שיהיה לו כח להתפלל, בטנו
יעשה , וכ- כל שאר הדברי� שאד� עשה. ולקיי� מצוות
. אד� לא צרי' לחפש את תענוגי עצמו. 'לש� עבודת ה

  .בכל דבר' צרי' לחפש את עבודת ה
אד� ג� . קשה לעשות את הכל לש� שמי�, באמת

אמרו . שהוא עושה לש� שמי�, לפעמי�, מרמה את עצמו
תהלי� (" ת נפשו רשע על ַ;ֲאַוִהֵ�לכי : "על דר' המליצה

,  הרשע אוכל ועושה מעשי� שוני� בגלל תאַות נפשו )ג, י
ל "חז!... שהוא נוהג כמו הלל, ומתר& את עצמו בכ'

אחר (שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו , מספרי� על הלל
היה אומר לה� שעכשיו הוא , )שלמד עמ� בבית המדרש

ופירש . הול' לגמול חסד ע� אורח אחד שנמצא בביתו
, שהיא אורחת בתו' גופו,  שכוונתו היא לנפשו,לה�

הרי שהלל . )ג, ר לד"ויק(... שהיו� היא כא- ומחר איננה כא-
שלא , אלא בשביל קיו� נפשו, לא אכל ושתה בגלל תאותו

הרשע אוכל ? ומה עושה הרשע... תסתלק מגופו בטר� עת
: ואומר שכוונתו היא כהלל, כדי למלאת את תאות לבו

לא . מליצה, כמוב-, זוהי"...  על ַ;ֲאַות נפשוכי ִהEֵל רשע"
שש� זהו אכ- , אבל יש ג� פסוק אחר. זה פשט הפסוק

�ָדִויד ָחְ?ב0 לה� ְ�ֵלי , ַהCְֹרִטי� על פי הנבל: "הפשטְ
ותולי� את עצמ� , הרשעי� מנגני�. )ה, עמוס ו(" שיר
�ֵלי ְ�ָדִויד ָחְ?ב0 לה� . "א. אנו ננג-, מה דוד ניג-: בדודְ
שהרשעי� , אלא שיש בכל זאת הבדל אחד". שיר

, ה"דוד המל' ִנBֵ- לכבודו של הקב: מתעלמי� ממנו
דוד המל' ! והרשעי� אינ� מנגני� אלא להנאת עצמ�

את כל ספר ', אומר תהילות לה, היה ק� בחצות הלילה
שלא , אולי אמר ג� תהילות נוספות. תהילי� דוד כתב לנו

, על כל פני�. א הגיעו לידינואו שנכתבו ול, נכתבו
זו ! 'זוהי עבודת ה, התהילות שכתב לנו דוד בספר תהילי�

דוד תיק- ג� את הכלי� לשורר ! איננה שירה לש� תענוג

שבזמ- שיאמרו הלויי� את השיר , בה� בבית המקדש
. )כזכו, כט' י ב"דבה' עי(יהיו מנגני� בכלי� אלו , במקדש

הוא מנג- ! הב ניגוני� הוא סת� אוהרשע , לעומת זאת
אלא מפני שהוא ', לא מפני שהוא מנסה לעבוד את ה

אבל האמת , "ְ�ָדִויד ָחְ?ב0 לה� ְ�ֵלי שיר. "אוהב ניגוני�
הוא גדול , היא שהמרחק בינ� לבי- דוד בכוונת השירה

  .מאד
ל "זצ] ז אויערבא'"הגרש[שמעתי פע� מהרב 

א� .  סת�שאסור לשיר פסוקי�, ל אמרו"הרי חז: לדינא
: ה"התורה חוגרת שק ואומרת לקב, אד� שר פסוקי�

עשאוני בני' ככינור שמנגני� בו ! רבונו של עול�"
: שהדבר תלוי, ל"ואמר בזה הרב זצ. )א, קא' סנה(" ֵלצי�

, א� אד� שר פסוק כדי להתעורר על תוכ- הפסוק
" טוב לי תורת פי' מאלפי זהב וכס."אד� שר : למשל

כי מציו- "או שר , לאהבת התורהכדי להתעורר באמת 
או פסוק אחר ששרי� כדי להתעורר , "תצא תורה

אבל .  אז אי- בזה בעיהלאהבת התורה או לאהבת ציו- 
א� אד� שר פסוק רק מפני שהניגו- מוצא ח- בעיניו  

שעל , "ככינור שמנגני� בו לצי�"זהו . זה באמת אסור
את כ למה אד� עושה "תלוי א. זה התורה חוגרת שק

  .הדברי�
" חינו'"ה. אומר בעני- זה דבר חמור מאד" חינו'"ה

שא� אד� אוהב איזה דבר חו& , )ח"מצוה תי(אומר 
הרי הוא ', א� אהבה זו איננה לצור' עבודת ה, ה"מהקב

? על איזו מצַות עשה הוא עובר! עובר על מצַות עשה 
ואהבת : "על מצַות עשה שאנו מזכירי� פעַמִי� בכל יו�

' בכל לבב''. )ה, דברי� ו(" לקי' בכל לבב'א' את ה
ורק אהבת , שהלב יהיה פנוי מכל אהבה אחרת, פירושו

ואהבת לרע' "אמנ� התורה מצוה ג� ! תמלא אותו' ה
, וכ- צרי' לאהוב את התורה, )יח, ויקרא יט(" כמו'

וצרי' שאד� יאהב את אשתו , ולאהוב תלמידי חכמי�
, בני� את האבותוהאבות את הבני� וה, ואשה את בעלה

, למשל. 'אבל אהבות אלו צרי' שתהיינה חלק מאהבת ה
על כ- אני ', היות ואני אוהב את ה: בעני- אהבת ישראל
שאד� שאוהב את חברו , כפי שמצוי, אוהב ג� את בניו

לאהוב : וכ- בעני- אהבת התורה. אוהב ג� את בני חברו
אבל לא . האהוב עלינו' אותה בגלל שהיא תורת ה

לקיי� את הדברי� , כמוב-, קשה. ת נפרדותכאהבו
לדעת , אבל לפחות נדע מה נדרש מאיתנו. האלה

בלי שיור , תמלא את כל לבנו' שאהבת ה". חינו'"ה
  .אפילו לא לאהבת עצמנו, מקו� לאהבה אחרת

, יש סיפור שהחפ& חיי� היה מספר על אשה אחת
שחטו , ב"בשנת רנ, שבזמ- האינקביזיציה בספרד

נשאה הא� את עיניה לשמי� . שני בניהלעיניה את 
שכל אימת , אני מתַודה לפני'! רבונו של עול�: ואמרה

כי נשארה , לא היתה אהבתי אלי' שלמה, שהיו ָ,ַני חיי�
מסורה כל , ע� מות בני, כעת. בלבי פינה לאהבת בני

: וא0כל מעתה לקיי� בשלמות את הצו, אהבתי אלי'
תנועת (! 'בכל נפש'אלקי' בכל לבב' ו' ואהבת את ה'

. אינני יודע א� כ' צרי' להרגיש ולומר. )ה"ד פ"ח, המוסר



  

  
 ירושלי�,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותלכל הזכויות שמורות © 

4

על הרעה כש� שמודי� על ' ודאי שצרי' להודות לה
, אבל יחד ע� זה, זו זכות גדולה של אותה אשה, הטובה

. לא רוצה שהלב יהיה פנוי מאהבת הבני�' צרי' לדעת שה
 אלא ;ותהיה אהבת ישראל, רוצה שתהיה אהבת בני�' ה

לא אהבה ', שאהבה זו צריכה באמת להיות חלק מאהבת ה
וכ' ג� בנוגע לרצונות השוני� של . 'נוספת על אהבת ה

א� . להשתדל לשעבד את הרצונות לעניני שמי�. האד�
להשתדל שהרצו- לאכול יהיה כדי , אני רוצה לאכול

להשתדל , א� אני רוצה לישו-. 'שיהיה לי כח לעבודת ה
זהו . 'היה כדי שיהיה לי כח לעבודת השהרצו- לישו- י

שתשתדל שכל הרצו- של' , בכל רצונ', "בכל נפש'"
  .'יהיה לעשות רצו- ה

 מי ה� 
" מסרת גבורי� ביד חלשי�"
  ?החלשי�

היה , ראש ישיבת חברו-, ל"ר יחזקאל סרנא זצ"הג
הא� החשמונאי� היו גבורי� או : נוהג לשאול ילדי�

אמר !  ודאי שהיו גיבורי�:הילדי� היו עוני� לו? חלשי�
מסרת גבורי� ביד : "כתוב בסידור! לא נכו-: לה�

  ! הרי שהחשמונאי� היו חלשי�" חלשי�
אבל אולי מותר לומר ג� פשט אחר במה שאומרי� 

כשהיה צרי' לנצח , בימינו". מסרת גיבורי� ביד חלשי�"
הרי נשפ' ד� רב בשביל לנצח את , את גרמניה הארורה

ג� ד� של אומות ,  רק ד� ישראללא. הרשעי� הה�
אמריקאי� , צרפתי�, רוסי�, מאות אלפי אנגלי�. העול�

, לעומת זאת. וג� גרמני� נהרגו עד שגרמניה נשברה
כל . הקומוניז� התמוטט כמעט ללא כל שפיכות דמי�

לא הועילו , פצצות האטו� ושאר כלי המשחית שהיו לה�
אי' . מהוהקומוניז� התמוטט ונעל� ללא כל מלח, לה�

מהו הכח שהכריע את מעצמת ? קרה הדבר הזה
 את הקומוניז� ניצחו אלה שמסרו את עצמ� ? הקומוניז�

על , על קידוש הש� אצל הקומוניסטי� על שמירת שבת
ה� אלו שהכריעו . על ברית מילה ועל שאר מצוות, כשרות

קבע שיהיה צור' ' לגבי גרמניה הארורה ה! את הקומוניז�
אבל את הקומוניז� , וקשה כדי לנצחבמלחמה ארוכה 

  .רק בכח הרוח, ניצחו כמעט בלי מאמ&
ולטי 'ר בצלאל ז"שהג, ה"סיפר לי אבי מורי זללה

ל דרש פע� בשבת חנוכה על הפסוק שמופיע "זצ
' אמר ה, כי א� ברוחי, לא בחיל ולא בכח: "בהפטרה

א� רוצי� לראות : "ולטי'אמר הרב ז. )ו, זכריה ד(" ותצבא
. נית- לראות זאת ברוסיה, להתגשמות הפסוק הזהדוגמא 

וַחִיל גדול , ופצצות אטו�, וטילי�, לרוסי� יש טנקי�
? ממה ה� מפחדי�. ובכל זאת ה� מפחדי�, מאד 

אסור ! בעיניה�" סכנת נפשות"זוהי ! מסידור של יהודי
ולטי 'ר בצלאל ז"א� הג"!... שיהיה סידור ביד של יהודי

, היה יכול להוסי. בדרשתו, ני�ל היה חי עוד כמה ש"זצ
! הסידור באמת ניצח. שהרוסי� אכ- צדקו בחשש שלה�

כל . והקומוניז� התמוטט, כל פצצות האטו� לא הועילו
יכול היו� להחזיק סידור , יהודי ברוסיה שרוצה בכ'

יכול לשמור ו, יכול להחזיק חומש וגמרא בגלוי, בגלוי

 לאר& יכול אפילו לעלות. שבת ולאכול אוכל כשר
  !הסידור ניצח את הקומוניז� הרוסי. ישראל

ה� אלה " חלשי�"ה. כ' ג� במלחמה נגד יו-
אי- הכוונה בזה ? "חלשי�"מי ה� ה. שניצחו את היוני�

אלא לכל אלה שנהרגו בגזרות יו- על , לחשמונאי�
שמירת שבת ועל אי הסכמה לעבוד עבודה זרה ועל 

מכה "את ה! ה� אלה שניצחו את היוני�. מילת הבני�
עשו אחר כ' החשמונאי� ע� מסירות הנפש " בפטיש
מי יודע א� , אבל לולא כל הצדיקי� הקודמי�, שלה�

רק בזכות . החשמונאי� היו מצליחי� לנצח את יו-
, שנסקלו ונתלו והולקו על קידוש הש�" חלשי�"ה

  .הצליחו החשמונאי� לנצח את יו-
ה� . החשמונאי� הלכו באמת בדר' של דוד המל'

שבית , שיהודי יוכל לשמור מצוות, דאגו למלכות שמי�
ויוכלו להקריב עליו , המקדש יהיה מטוהר מעבודה זרה

אמנ� בסופו . ה� לא דאגו למלכות עצמ�. 'קרבנות לה
שחזרה מלכות לישראל יתר על מאתי� "של דבר זכו ג� 

? � מציי- זאת"הרמבמדוע [ )א"ג ה"חנוכה פ' � הלכ"רמב(" שנה

מדוע בפורי� איננו אומרי� , � רוצה לתר& בזה"מבחושבני שהר

חזרה מלכות : "�"מתר& הרמב. ובחנוכה אומרי� הלל, הלל

אכתי עבדי "בפורי� : כלומר". לישראל יתר על מאתי� שנה

כי איננו , ועל כ- אי- אומרי� בו הלל, )א, מגילה יד(" אחשורוש אנ-

� בשעה שנשארנו משועבדי" 'הללו עבדי ה"יכולי� לומר 

לא נשארנו , "חזרה מלכות לישראל"אבל בחנוכה . )ש�(לאחשורוש 

 ."]'הללו עבדי ה: "ולכ- יכולי� אנו לומר, משועבדי� לאנטיוכוס
ה� יצאו . אבל לא על הדבר הזה ה� יצאו למלחמה

שיהודי יוכל לשמור תורה , למלחמה על מלכות שמי�
, יש לכ� חופש דת: "א� אנטיוכוס היה מודיע. ומצוות

תוכלו , נני מכריח שו� יהודי לעבוד עבודה זרהאי
 החשמונאי� לא " לעבוד את אלקיכ� במקדש כרצונכ�

הגיעו ג� , אחרי שכבר נלחמו. היו יוצאי� למלחמה ביו-
. אבל המלחמה היתה על מלכות שמי�, למלכות ישראל

כשנלחמי� . לכ- באמת זכו להחזיר את מלכות ישראל
המלחמות . כות ישראלזוכי� ג� למל, על מלכות שמי�

ש� לא הכריחו , למשל המלחמה בזמ- החורב-, כ"אח
ש� המלחמה היתה , את היהודי� לעבוד עבודה זרה

ולכ- ש� המלחמה באמת לא , יותר על המלכות
שהמלחמה היתה על מלכות שמי� , רק כא-. הצליחה 

  .זכו ונעשה לה� נס
בכל זאת , ג� א� אי- לנו עבודת בית המקדש, היו�

הבת של הנר שהדליקו החשמונאי� במקדש מאירה השל
זהו מעי- הדלקת , כל יהודי שמדליק נרות חנוכה. ג� לנו

לכ- אסור להנות מהאור של . המנורה בבית המקדש
ואפילו השמ- , )א"ג ס"תרע' ח סי"ע או"שו(נרות חנוכה 

מפני , )ד"ז ס"תרע' ש� סי(שנשאר מ- הנרות אסור בהנאה 
. עי- נרות המנורה במקדששעשו את נרות חנוכה כ

מותר להשתמש בו אחרי , א� נשאר שמ-, בנרות שבת
ואילו בשמ- שנותר מנרות חנוכה . שבת ְלמה שרוצי�

מפני שנתנו בו קדושה מעי- קדושת , אסור להשתמש
הרי שנרות המקדש של חשמונאי . המנורה במקדש
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עד שנזכה להדליק שוב את המנורה , מלווי� ג� אותנו
  .אמ-, במהרה בימינו, ת המקדשהאמיתית בבי


