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  ד"בס
  א"שיחה שבועית מאת הרב אביגדר נבנצל שליט

  א"פרשת ויצא תשס
  אי� עוד מלבדו

  

לא עת האס� , ה� עוד היו� גדול: "יעקב אבינו אומר לרועי�

: י"אומר רש). ז, בראשית כט" (השקו הצא� ולכו רעו, המקנה

עוד לא (לא שלמת� פעולת היו� , א� שכירי� את�"... 

שכ� השכירות היא ליו� ,  יו�השלמת� את חובתכ� כשכירי

, )כ אינכ� משקי� את הצא� וממשיכי� לרעותו"מדוע א, של�

כ "וא, "א� על פי כ� לא עת האס� המקנה, וא� הבהמות שלכ�

בלא , למה ירבצו הצא� לשוא על יד הבאר. השקו הצא� ולכו רעו

עד אשר , לא נוכל: "עוני� לו הרועי�. לשתות ובלא לאכול

והשקינו , וגללו את האב� מעל פי הבאריאספו כל העדרי� 

�אינה מתפרשת באופ� " ְיכֶֹלת"שבה� , $"יש מקומות בתנ". הצא

לא תוכל לאכֹל בשערי$ : "כגו�, אלא באופ� משפטי, מעשי

, אי� הכונה ש�). יז, דברי� יב(' וכו" מעשר דגנ$ ותירֹש$ ויצהר$

�שלא תהיה יכולת מעשית לאכול מעשר שני וקדשי� , כמוב

אלא הכונה היא שלא תהיה אפשרות הלכתית , ו( לירושלי�מח

�ש "ועי. י ש�"רש" (אבל אינ$ רשאי, יכול אתה. "לעשות כ

, א� נרצה לפרש באופ� זה ג� כא�). שהביא דוגמאות נוספות

איננו : כ$, )'וכו" לא נוכל("יהיה איפא פירוש דברי הרועי� 

 לגלול את האב� מעל פי הבאר אלא במעמד כל רשאי�

). כנראה מפאת הסכ� חלוקת מי� שהיה ביניה�(הרועי� כול� 

�היו צריכי� , שכ� א� כ$. אבל כמדומני שאי אפשר לפרש כ

. הרועי� להתנגד ג� לכ$ שיעקב יגלול את האב� מעל פי הבאר

א� אנשי המקו� אינ� רשאי� לגלול את האב� שלא בנוכחות 

נו והרי לא מצי? מדוע ירשו לאיש זר לעשות זאת, כול�

שהרועי� התנגדו לכוונתו של יעקב לגלול את האב� מעל פי 

והאב� ְ,דָֹלה על : "התורה הרי כתבה במפורש, חו( מזה. הבאר

אי� ? לש� מה כתבה זאת התורה). ב, בראשית כט" (פי הבאר

שהמניעה לגלילת האב� היתה מפאת , זאת אלא כדי לבאר לנו

ועי� שהיו ש� אי� לר. ולא מפני שלא היו רשאי� לגוללה, גודלה

וזו , איפא מספיק כח לגלול לבד� את האב� הגדולה הזאת

ויגש ... כאשר ראה יעקב את רחל", והנה. הסיבה שלא גללוה

יעקב לבדו מצליח )! י, ש�" (יעקב ויגל את האב� מעל פי הבאר

לכאורה היה צרי$ ! לגלול את האב� הגדולה מעל פי הבאר

שכמה , כ" אב� גדולה כלהיות קשה מאד ליעקב לגלול לבדו

שהדבר לא היה , ואול� האמת היא. רועי� לא יכולי� היו לגוללה

הוא גלל את . כרו$ במאמצי� גופניי� מיוחדי� מצדו של יעקב

 �). י ש�"רש" (כאד� שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית"האב

? כיצד הצליח לעשות זאת. כאילו האב� אינה שוקלת כלו� 

עד אשר אי� , כ חזק"הוא היה כ). ש�(" להודיע$ שכחו גדול"

כאד� שמעביר "והוא גולל אותה , האב� נחשבת אצלו למאומה

? כ"מני� ליעקב אבינו כח גופני רב כ". את הפקק מעל פי צלוחית

הרי ודאי לא עסק בארבע עשרה שנה שהיה בבית ֵעֶבר בפיתוח 

, מה טוב ומה נעי�, כ"א� כוחו שלו גדול כ: ועוד קשה. שרירי�

 השקו"מדוע אומר הוא לה� ? בל מה הוא רוצה מהרועי�א

האב� ְ,דָֹלה על פי "הרי הוא רואה בעיניו ש? " ולכו רעוהצא	

כ לבבו ודאי מבי� שלרועי� העומדי� ש� אי� "וא, "הבאר

ולומר שטעה באומד� ! אפשרות לגלול אב� שכזו בכוחות עצמ�

כי חכ� ו. הוא דבר שאי אפשר לאומרו, מידת כוח� של הרועי�

  ?כיעקב אבינו יטעה בדבר זה' גדול ונביא ה

ר חיי� "פ דברי מורי ורבי הג"נית� להסביר את הדברי� ע

01ֶֹח/ הגדול , ח שמואלבי( היה מסביר"הגר. ל"שמואלבי( זצ

, וראיה הביא לכ$. אלא כח רוחני, של יעקב לא כח גופני היה

 ֵלבֵלבֵלבֵלב    דדדדִיַחִיַחִיַחִיַח): "כמנהג האשכנזי�(מלשו� הפייט בתפילת הגש� 

אלא , " וגל אב�שריר עשה"לא ". ְוָגל אב� מפי באר מי�

לא בכח הזרוע הצליח יעקב אבינו : לאמר".  ְוָגל אב�ֵלב ִיַחד"

�' עי(י שִיֵחד את ִל2/ לאביו שבשמי� "אלא ע, לגלול את האב

). 'א מאמר ה"תשל, ל"ח שמואלבי( זצ"להגר" שיחות מוסר"

אי� " הוא חיזוק ההכרה בכ$ ש, יחוד לב זה? מהו, יחוד לב זה

ואינו , ומבטל בלבו בטול גמור... שו� כח בעול�' עוד מלבדו ית

ומשעבד ומדבק טוהר , משגיח כלל על שו� כח ורצו� בעול�

וממילא יתבטלו מעליו כל ... מחשבתו רק לאדו� יחיד ברו$ הוא

לאחר שכל ). ב"ג פי"ש, נפש החיי�" (הכחות והרצונות שבעול�

אי� עוד כל בעיה להרי� , עול� מבוטלי� ומאופסי�הכוחות שב

הרי אי� עוד לשו� כח בעול� השפעה ושליטה על . אב� כבדה

כ משקל האב� איננו "וא, ג� לא לכח המשיכה של האר(, יעקב

היה יכול אז להרי� ג� אב� כבדה הרבה יותר . משמעותי עוד

שכ� , שאי� בכח שו� ב� אנוש להרימה, מאותה אב� שהיתה ש�

אי$ מגיעי� למדרגה . כ הכל אפשרי"וא, "אי� עוד מלבדו"

י ישיבה רבת שני� באהלו של יצחק אבינו ובאהלו של "ע? כזאת

מגיע יעקב , אחרי עבודה רבת שני� בתורה ובאמונה. ֵעֶבר

  ".יחד לב"למדרגה גבוהה זו של 

עדי� קשה לכאורה הקושיה , ואול� ג� אחרי הסבר זה

הרועי� הרי לא ? קב מ� הרועי�מה רוצה יע: שהקשנו לעיל

ואינ� אלא סת� עובדי , ג� לא אצל עבר, למדו אצל יצחק אבינו

על שאינ� גוללי� , כ לבוא בטענות אליה�"אי$ הוא יכול א, ז"ע

ה� הגופני , הרי הדבר למעלה מכוח�? את האב� מעל פי הבאר

א� רק ירצה , ז"שג� ב� נח שעובד ע, ל"על כרח$ צ. וה� הרוחני

ג� א� לא למד שני� בבית עבר או , להגיע למדרגה הזאתיוכל 

, הוא רק צרי$ להגיע להכרה שאי� עוד מלבדו. בבית יצחק אבינו

�ואז , פועל בעול�' ורק דבר ה, שכל האלילי� ה� הבל ואי

ממילא יכול . ממילא יוכל ג� הוא לבצע את אשר בצע יעקב

או , י�מדוע חובתכ� כפועל: יעקב אבינו לטעו� כנגד הרועי�

אינו מביא אתכ� לכ$ , הרצו� להשקות את הצא� כבעלי�

את האב� מעל פי , למרות שאינכ� בני ברית, שתרימו ג� את�

 א� כלפי רועי� בני ? י אותה הכרה שאי� עוד מלבדו"ע, הבאר



  

  
 ירושלי�,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל כל הזכויות שמורות © 

2

אי� עוד "ז יש טענה מדוע לא הגיעו להכרה ב"נח עובדי ע

מאמיני� בני כל שכ� שיש טענה כזו אל ישראל שה� , "מלבדו

ישראל ודאי צריכי� להגיע להכרה ברורה בכ$ שאי� . מאמיני�

לא היתה אז לא� אחד שליטה , א� היינו מגיעי� לכ$. עוד מלבדו

  .עלינו

שבשעת בריחתו , ל מסופר"יק זצ'ז סולובייצ"על הגרי

י הגרמני� בתחילת מלחמת העול� "לאחר שנכבשה ע(מוורשא 

היה מהרהר , רוצחי� גרמני�כשהדרכי� היו מלאות ב, )השניה

להנצל מיד� ' י כ$ זכה ברו$ ה"וע, "אי� עוד מלבדו"כל הדר$ ב

שהיתה מחו( לתחו� שליטת� , ולהגיע בניסי� גלויי� לוילנא

ה "ת ח"עה" ילקוט לקח טוב"בפרטי המעשה המופלאי� ב' עי(

שו� כח ' שאי� עוד מלבדו ית"חיזוק ההכרה בכ$ ). ב"ס' עמ

עני� גדול וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו  "הוא', וכו" בעול�

שלא יוכלו לפעול לו שו� דבר ... אחרי�) של(כל דיני� ורצונות 

ג "ש" נפש החיי�"ל ב"זי� זצ'חיי� מוולו' כלשונו של ר" (כלל

ואכ� בזכות הכרה זו לא היתה לה� לרשעי� ). ה ובאמת"ב ד"פי

רב מבריסק אמנ� ה. ד ניצל מיד�"ובס, ל"ז זצ"שליטה על הגרי

כל , אבל לא רק הרב מבריסק יכול לעשות זאת, היה גדול הדור

יכול וחייב להגיע להכרה ) כפי שהזכרנו, ואפילו גוי(יהודי 

לא היה , וא� היה מגיע להכרה ברורה בכ$, "אי� עוד מלבדו"ש

אמנ� היו הרבה צדיקי� וגדולי עול� שכ� נהרגו . קורה לו כל רע

וג� ה� ודאי , ל ואחרי�"נ� וסרמ� זצר אלח"כהג, כידוע, בשואה

א$ כנראה לא הגיעו ', ידעו והכירו בכ$ שאי� עוד מלבדו ית

או , ל"בדבר זה לאותה שלמות שהגיע אליה הרב מבריסק זצ

שהגיעו אליה א$ לא רצו להשתמש בכח זה כדי לצאת מתחת 

אבל הרב . או מסיבה אחרת כלשהיא, שלטונ� של הרשעי�

 חיזק את הכרתו  שזה כל מה שעשה מבריסק העיד על עצמו

  .י כ$ ניצל"וע, "אי� עוד מלבדו"ב

ורחל לקחה את התרפי� ַו5ִ6ְֵמ� בכר הגמל : "התורה אומרת

מדוע שמה רחל את התרפי� ). לד, בראשית לא" (ותשב עליה�

נראה , כשקוראי� את הפרשה בפשטות? דוקא בכר הגמל

 בו שירד� ששיערה, שעשתה זאת כדי להחביא� מלב� אביה

מקו� בו לא , ועל כ� שמה אות� בכר הגמל, אחריה� ויחפש�

שלב� ממשש את כל , כ"כפי שאכ� קרה אח, תשיג� יד אביה

והיא מסבירה לו שאיננה , האהלי� ואינו מוצא את התרפי�

ולב� למרות מומחיותו הרבה , יכולה לקו� מפניו מעל כר הגמל

יפה .  מתחתיהלא מעלה על דעתו שהתרפי� נמצאי�, ברמאות

ורחל בתו של לב� מצליחה להתגבר , היה כא� כח הבת מכח האב

. ולהסתיר ממנו את מקו� המצא� של התרפי�, על אביה ברמאות

ל "אבל חז. כ$ נראי� הדברי� כשקוראי� את הפרשה בפשטות

שבגללה החליטה רחל לשי� את , חושפי� בפנינו סיבה נוספת

, )ב, א קסד"זהר ח(� ל אומרי"חז. התרפי� דוקא בכר הגמל

ואול� רק מתי . שלתרפי� אלה היה כח לגלות ללב� מה שקורה

כשמבזי� אות� . רק כשמכבדי� אות�? יש לה� כח ושליטה 

כ על "רחל יושבת א. ושוב אי� לה� שליטה, סר כח� מעליה�

, אלא ג� כדי לבזות אות�, התרפי� לא רק כדי להחביא אות�

היתה שמה אות� במקו� אחר א� . ז מאבדי� ה� את כח�"שעי

�אבל כשמבזי� אות� בכ$ , היו התרפי� צועקי� ומתגלי� ללב

התרפי� הרי (כל עבודה זרה . אי� לה� שליטה, שיושבי� עליה�

נובע אלא מכ$ ) במידה שיש לה בכלל כח(אי� כוחה , )ז"היו ע

, כשלא נותני� לה חשיבות. שבני אד� נותני� לה חשיבות

כשמבזי� אותה  �  .לה שליטה אי

, ַמה 6ֹאְמִרי 0ִי ִיְפקֹד ָעַלִיְ$: "ירמיהו הנביא אומר לישראל

 אלו ) כא, ירמיה יג"! (ְו:6ְ ִלַ;ְד6ְ אָֹת� ָעַלִיְ$ :89ִפי� ְלרֹא1

ה כשיביא עליכ� את מל$ "טענות יוכלו להיות לכ� כלפי הקב

הרי את� עצמכ� הרגלת� ? בבל להשתלט עליכ� ולהגלותכ�

ה עושה זאת בגלל "אמנ� הקב! להיות שליטי� עליכ�אות� 

�, )ב, יומא ט(ל "כפי שאמרו חז, עבירות שונות שהיו בבית ראשו

, ובכל זאת לא היתה יכולה לבבל להיות שליטה על ישראל

. אלמלא שישראל עצמ� הרגילו את בבל להיות שליטי� עליה�

דו בכ$ שכב? במה הרגילו ישראל את בבל להיות שליטי� עליה�

כשְמרֹאַדְ$ ? אימתי קרה הדבר. אות� והחשיבו אות� יותר מדי

וישמח  " 2ְַלֲאָד� ב� 2ְַלֲאָד� מל$ בבל שולח שליחי� אל חזקיהו 

מדוע ? לשמחה מה זֹה עושה). ב, ישעיהו לט" (עליה� חזקיהו

, ודאי חזקיהו הצדיק אינו מחפש כבוד ופירסו�? כ"הוא שמח כ

הרי מדוע . הש� הגדול שהיה בזההוא ודאי שמח בגלל קידוש 

) את(לדרש "כדי ? שלח מראד$ בלאד� את השלוחי� הללו

$ "כמו שמפורש בתנ, )לא, ב לב"דהי" (המופת אשר היה באר(

שישעיהו הנביא החזיר את השמש עשר מעלות , )ח, ישעיהו לח(

באמריקה אולי לא . פעולה זו הורגשה בכל העול�. אחורנית

אבל במדינות אסיה , � היתה שעת לילהכי ש, כ"הרגישו זאת כ

לפתע לעת ערב נהיה . כ ג� בבבל הדבר מורגש"וא, הרי היה יו�

אי$ זה שלפתע פתאו� לעת , מיד מבררי� כול� מה קרה פה. אור

מבררי� ושומעי� שאלֹקי חזקיהו החזיר את ? ערב נהיה בוקר

א� כ� . ושלחו ספרי� ומנחה אל חזקיהו, התפעלו. השמש אחורה

שאפילו , ק שמח חזקיהו על קידוש הש� הגדול שנעשה בזהבצד

ה "או שהקב(הנביא רואה , ובכל זאת. בבל מכירה במלכות שמי�

ישנה , שהיה כא�' שבנוס� לשמחה על קידוש ה, )גילה לו

. בפנימיות ליבו של חזקיהו נתינת חשיבות יתירה ומיותרת לבבל

מח ע� שהוא לא רק ש, כ בא הדבר לידי ביטוי ג� בכ$"אח

ואשתו בכבודה ובעצמה , אלא עושה משתה לכבוד�, השלוחי�

אפשר להבי� ששגריר ). א, קד' סנה(עומדת עליה� להשקות� 

אבל עד כדי כ$ . של מל$ זר יש לכבד בסעודה מלכותית מפוארת

זה כבר לא מגיע ! ?שהמלכה עצמה תעמוד ותשרת את המסובי�

. ה מגיעה לבבלזוהי נתינת חשיבות מיותרת שאינ. לשגריר זר

שא� פתח לפניה� את ארו� הברית שבמקדש , ל אומרי� עוד"חז

מה הוא מתפעל מה� )! א"א פנ"פדר(והראה לה� את הלוחות 

, נכו� שהוא מנסה כנראה לקרב אות� לתורה וליראת שמי�? כ"כ

היתה כא� ג� נקודה של נתינת חשיבות , יחד ע� זה, ובכל זאת

מה : "וישעיהו שואל אותו, הושולח אליו את ישעי' ה. מיותרת

כיצד ) ג, ישעיהו לט(? "ומאי� יבֹאו אלי$, אמרו האנשי� האלה

שהיה צרי$ , י"אומר רש? היה צרי$ חזקיהו לענות על שאלה זו
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א$ תחת זאת !" ?ולי אתה שואל, אתה נביאו של מקו�: "לענות

ג� א� ". מבבל, מאר( רחוקה באו אלי: התחיל מתגאה ואומר"

 סבור היה חזקיהו שהנביא איננו יודע מני� באו נאמר שבאמת

: היה לו לומר. עדיי� לא היה צרי$ לענות כ$, אליו האנשי�

מאר� מאר� מאר� מאר� : "ואול� חזקיהו מוסי� שתי מילי�". מבבל באו אלי"

בשביל מה צרי$ לציי� שבאו מאר( ". באו אלי מבבל    רחוקהרחוקהרחוקהרחוקה

? וכי בקש ממ$ הנביא למסור לו שיעור בידיעת האר(? רחוקה

: כ היית צרי$ לענות"א. א לא ביקש ממ$ שיעור בידיעת האר(הו

. חזקה על ישעיהו שידע כבר היכ� נמצאת בבל". מבבל באו אלי"

משו� שהוא ? "מאר( רחוקה"מדוע מוסי� חזקיהו את המילי� 

הגיעה עד בבל ' שהשמועה הגדולה על יד ה, מתפעל בלבו מכ$

ס� לכ$ היתה אבל בנו, אמנ� התפעלות זו טובה היא. הרחוקה

 ניתנה שליטה בכ$. כא� ג� נקודה של החשבת יתר של בבל

". :6ְ ִלַ;ְד6ְ אָֹת� ָעַלִיְ$ :89ִפי� ְלרֹא1"זהו ה, לבבל על ישראל

ְוִנָ<א כל אשר בבית$ , הנה ימי� באי� "? מה אומר לו הנביא

. 'לא ִיָ?ֵתר דבר אמר ה, ואשר אצרו אבֹתי$ עד היו� הזה בבל

והיו סריסי� בהיכל , י$ אשר יצאו ממ$ אשר תוליד יקחוומבנ

. 'גזרה נוראה מוסר לו כא� הנביא מפי ה). זו, ש�" (מל$ בבל

אזי כל אות� אוצרות , בגלל שאתה כל כ$ שמח ע� הבבלי�

מה עונה על כ$ . ילקחו לבבל, שאתה מתגאה בה� בפניה�

" ת בימיכי יהיה שלו� ואמ... אשר דברת' טוב דבר ה "? חזקיהו

מנבאי� לחזקיהו על . תשובה זו נראית משונה מאד). ח, ש�(

והוא , שבניו יגלו ויהיו עבדי� בהיכל מל$ בבל, אסו� נורא כזה

הרי היה צרי$ לקרוע את ? מתנח� בכ$ שהדבר לא יהיה בימיו

אינני יודע אי$ ! בגדיו ולבכות ולהתחנ� לבטל את רוע הגזירה

הרי ! ע מתשובתו של חזקיהואפשר לקרוא פרק זה בלי להזדעז

ה רצה לעשותו "זהו הרי אד� שהקב. לא מדובר כא� בסת� אד�

כ שאד� גדול כזה מגיב כ$ על "אי$ יתכ� א)! א, צד' סנה(משיח 

כמדומני שאי אפשר בשו� אופ� לענות על ? נבואת ישעיהו

מכא� ראיה שכדאי לדעת (שאלה זו בלי לקרוא ג� בירמיהו 

שמיכה המורשתי ניבא בזמ� חזקיהו , בירמיהו מסופר). $"תנ

, ירמיהו כו" (וירושלי� עיי� תהיה והר הבית לבמות יער: "ואמר

שרצה , כעס על ישראל ועל חזקיהו עד כדי כ$' ה: כלומר). יח

ואול� חזקיהו נכנע , להביא עליה� את חורב� הבית כבר בימיו

� ולכ, )כו, ב לב"דהי(כמו שמפורש ש� ובדברי הימי� ', לפני ה

. אלא נדחה בכמה דורות, בימי חזקיהו' לא בא עליו קצ� ה

מיכה אומר לו שמיד . כ מרגיעה אותו"הנבואה של ישעיהו א

�. ואילו ישעיהו מודיע לו שהחורב� לא יהיה בדורו, יהיה חורב

 �הרי זו , לעומת מה שהיה צפוי". אשר דברת' טוב דבר ה"לכ

 אבל יחד ע� .שהעונש נדחה בכמה דורות, כבר נבואת נחמה

שנת� לבבלי� (וחזקיהו במעשהו , העונש לא התבטל, זאת

, עוד גור� לנתינת שליטה לבבל על ישראל, )חשיבות מיותרת

  .שליטה אשר ממנה התפתחו בסופו של דבר החורב� וגלות בבל

י אומר על "רש. תהלי$ דומה היה ג� בבית שני ע� רומי

, ש ו"שה" (דיבלא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נ: "הפסוק

נפשי שמתני להיות מרכבות להרכיב עלי נדיבות שאר  "...) יב

ישראל עצמ� מינו את ...". אני בעצמי ִמִ@יִתי� עלי... אומות

הדבר התחיל מזה שיהודה המכבי . הרומאי� לשליטי� עליה�

�, א(כפי שמסופר בספר חשמונאי� , כרת ברית ע� רומי נגד יוו

שהיתה ברית בי� , )ב, ח(ז "ה במסכת עאבל ג� הגמרא מביא, )ח

כ "יהודה נות� לה� א. נגד יוו�) להבדיל(היהודי� והרומאי� 

שכשיש מריבה בי� האחי� , כ מתפתח מזה מצב"אח. חשיבות

כבר קוראי� לרומי לשפוט , החשמונאי� הורקנוס ואריסטובלוס

בסופו של דבר משתלטי� , )ש ש�"י בשה"רש' עי(מי ימלו$ 

והדברי� מגיעי� עד לחורב� , וטי� על ירושלי�הרומאי� לחל

נפשי שמתני מרכבות עמי "? וממה הכל התחיל. הבית על ידיה�

אנו עצמנו שמנו אות� אלופי� ".  אני בעצמי ִמניתי� עלינדיב 

� "הרמב. אנו עצמנו הרכבנו עלינו את הרומאי� לשרי�, לראש

קדו� שהדבר נובע עוד מחטאו ה, טוע�) ד, בראשית לב(ת "עה

כה  "' ֶעֶבד'ולעצמו ' ֲאדִֹני'שקרא לעשו , של יעקב אבינו

, )ד, בראשית לב" (כה אמר עבד$ יעקב, תאמרו� ַלֲאדִֹני לעשו

, באמת באי� ש� בטענה על יעקב אבינו) ג, ר עה"ב(ל "שחז

עֵֹבר ִמְתַע2ֵר על , מחזיק באזני כלב: "וממליצי� עליו את הפסוק

הכלב ? מה אתה מחזיק באזני הכלב. )יז, משלי כו" (ריב לא לו

עשו נמצא בארצו ! הנח לו לטֵיל ואל תתעסק איתו? מטֵיל לו ש�

מזה באה הפגישה ? מה אתה שולח אליו שלוחי�, בשדה אדו�

אנו לא היינו . ע� עשו והמאבק ע� המלא$ של עשו שקד� לו

� רואי� "ל ובעקבותיה� הרמב"אבל חז, יכולי� לומר דברי� אלו

ולבסו� , אז זה גור� שבסו� יחשיבו את עשו.  על יעקבכא� טענה

כמו שבבל החריבה . עשו משתלט ומחריב את בית המקדש השני

�  .מחריב את המקדש השני) רומי(עשו , את המקדש הראשו

יו� . שה� לא החשיבו את יו�, המעלה של מתתיהו ובניו היתה

כ ה� "ואעפ, י"הרי היתה בזמנ� מעצמה אדירה ששלטה בא

אי� "ה� מגבירי� בעצמ� את ההכרה ב. � נותני� לה חשיבותאינ

ג� א� היא באה , כ אי� כל שליטה ליו� עליה�"וא, "עוד מלבדו

שלה� ה� זוכי� " ִיַחד ֵלב"ב. ע� פילי� וע� כל מה שהיא באה

לטהר את המקדש , י ולע� ישראל"להחזיר את קיו� התורה לא

שאחת , ג�� מציי� "הרמב. ולנס פ$ השמ�, מכל הטומאות

שחזרה מלכות לישראל ", מתוצאות מלחמת החשמונאי� היתה

, אבל צרי$ להבי�, )א"ג ה"חנוכה פ' הלכ" (יתר על מאתי� שנה

כל זמ� שהיו ישראל משועבדי� . שלא זו היתה מטרת המלחמה

לא עלה בדעת , ליוני� והיוני� לא מנעו את שמירת התורה

,  על קיו� המצוותרק מפני שהיוני� גזרו. מתתיהו למרוד בה�

ראו החשמונאי� צור$ לצאת , ז וכדומה"מפני שהכריחו לעבוד ע

א� לא נלחמו כדי להחזיר את המלכות . במלחמה כנגד�

� כתוצאה שהושגה על "כ מציי� זאת הרמב"מדוע א, לישראל

כמדומני שהוא מתכוו� לבאר בכ$ את הסיבה ? ידי החשמונאי�

בעוד שבפורי� לא , ללל לקרוא את הה"לכ$ שבחנוכה תקנו חז

על פי אחד (מבארת ) א, מגילה יד(הגמרא . תקנו הלל

היא , שהסיבה לכ$ שאי� קורי� את ההלל בפורי�, )התירוצי�

אמנ� נגאלנו בפורי� ". אכתי עבדי אחשורוש אנ�"מפני ש

, אבל לחרות לא יצאנו, וזה כמוב� חשוב מאד, ממיתה לחיי�
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כ איננו יכולי� לומר "א, " אנ�אחשורושאכתי עבדי "וכיו� ש

חזרה "שבחנוכה , �"מדגיש איפא הרמב". 'ההללו עבדי "

  ".'הללו עבדי ה"ועל כ� בחנוכה כ� נית� לומר , "מלכות לישראל

, ד� ָלרֹב שפכת ומלחמות גדֹלות עשית: "ה אומר לדוד"הקב

א "דהי" (לא תבנה בית לשמי כי דמי� רבי� שפכת ארצה לפני

ל אומרי� "הרי חז?  כא� על דודמה הטענה: וקשה). ח, כב

שכל הדמי� ששפ$ דוד במלחמותיו ) ה"ב רמז קמ"ש שמו"ילק(

כי דמי� : "שנאמר, ה כקרבנות"ע� הגויי� נחשבו לפני הקב

: שנאמר, אלא קרב�' לפני'ואי� , "רבי� שפכת ארצה לפני

כ אי אפשר שדוד יבנה "מדוע א, "'ושחט את ב� הבקר לפני ה"

ר חיי� שמואלבי( " זאת מורי ורבי הגתיר(? את בית המקדש

אזי קשה לבנות את בית המקדש , שכשיש מלחמות, ל ואמר"זצ

אבל ישראל שיעסקו בבני� , אולי דוד עצמו יבנה לשמה. לשמה

, ישראל יתכונו שהבית יג� עליה� מ� הגויי�, לא יבנוהו לשמה

�ל אומרי� שבית "כמו שבאמת חז, שזכות בית המקדש תג

�אבל לא כ$ צריכה להראות בנית בית ,  הגויי�המקדש מג� מ

הרי , שיג� מהגויי�, א� מתכוני� בו ג� לתועלת עצמית. המקדש

לכ� רק בימי שלמה . של בני� בית המקדש" לשמה"י כ$ ב"חסר ע

). ט, ש�" (שלו� ושקט את� על ישראל בימיו"כי , נבנה המקדש

ר כ$ הסבי. אפשר לבנות את המקדש לשמה, כשיש שלו� ושקט

  .ל"חיי� שמואלבי( זצ' ר

� "לפי דעת הרמב, כ מצווה"י היא ג"לכבוש את א

היא א� אחת ) 'ע ד"מ, �"בהוספותיו למני� המצוות של הרמב(

אבל , לא להשאיר אותה ביד אומה מ� האומות, ג מצוות"מתרי

, קשה לעשות מצוה זו רק לשמה, קשה לעשות כא�" ִיַחד ֵלב"

ג� א� קשה לנו , ובכל זאת. רשהרי סו� סו� אנו נוגעי� בדב

להתכו� לשמה במצות כיבוש האר( כשאנחנו בצרות מהערבי� 

בכל זאת לפחות נית� לשת� ש� שמי� , ומשאר שונאי ישראל

כל המשת� ש� שמי� בצערו כופלי� "ל דיברו על "חז. בצערנו

? מה הכונה לשת� ש� שמי� בצערו). א, ברכות סג" (לו פרנסתו

ער עצמו וצער כלל ישראל הסובלי� שיצטער לא רק בגלל צ

ג� השכינה . אלא ג� בגלל צער השכינה, מאומות העול�

כשילד יהודי נפגע . מצטערת כביכול כשישראל מצטערי�

אי� זה צער רק לילד , רחמנא ליצל�, בפיצו( ונקטעות רגליו

ילד . אלא ג� לשכינה, ולהוריו ולכל האנשי� ששומעי� על כ$

בזיו� צל� אלקי� . זה צער נורא לשכינההרי , יהודי בלי רגלי�

כ הרי זה צער גדול "וא, שילדי ישראל שוכבי� קטועי רגלי�, הוא

כ להצטער לא רק על צערנו ועל צער� של "צרי$ א. לשכינה

ל "חז. לשת� ש� שמי� בצערו, אלא ג� על צער השכינה, ישראל

ואחד מה� , ששלושה חייה� אינ� חיי�) ב, פסחי� קיג(אמרו  

, אבל א� מותר לומר, אינני יודע א� מותר לומר זאת. מני�רח

כ כביכול ג� חייו אינ� חיי� כשהוא "א, ה רחמ�"הרי כיו� שהקב

פ זה פשט בדברי "אולי מותר לומר ע! רואה את הצרות שלנו

שאחרי מעשה , הגמרא מביאה ש�). א, לב(בברכות ' הגמ

, י כדבר$סלחת' ויאמר ה: "ה אומר למשה רבינו"הקב, המרגלי�

' וכו" כי כל האנשי�, את כל האר(' ואול� חי אני וימלא כבוד ה

בפשוטו לשו� ? "ואול� חי אני"מה זה ). כ ואיל$, במדבר יד(

מלמד שאמר לו : "ל דרשו זאת כ$"אבל חז. שבועה הוא זה

החייתני "מה פירוש "! החייתני בדברי$, משה: ה למשה"הקב

אבל שבעי� פני� , פשטמסביר ) בברכות ש�(י "רש? "בדברי$

אולי . י"כ אולי מותר לומר פשט אחר ממה שפרש רש"וא, לתורה

שא� , ה היתה לומר"שכוונת הקב, מותר לומר שהפשט הוא

, ו"הייתי מוציא לפועל את הגזרה שגזרתי להשמיד את ישראל ח

מפני שאני רחמ� והיה כואב לי שאני , אזי חיי לא היו חיי�

ממילא ,  שבטלת את הגזירהכ בכ$"א, משמיד את ישראל

צרי$ לקחת . אולי מותר לומר כ$. החיי� שלי ה� חיי�. החיתני

, ג� כשאי� נפגעי�, ג� את צער� של ישראל. את הדברי� ללב

עצ� זה שיורי� עליה� בפסגות ובגילֹה ובכל מיני מקומות ג� 

בכל זאת הצער בלסבול ולשבת במצור , כשזוכי� שלא נפגעי�

כל , מי יודע א� תחזור לשלו�, ת שנוסעתכל מכוני, ובמצוק

בגילֹה או , כדור שיורי� מי יודע א� לא יכנס לדירה שלי

, צרי$ להתחשב בצער� של ישראל, הרי זה צער נורא, בפסגות

  .וצרי$ להתחשב ג� בצער השכינה

מצד שני אנחנו יודעי� שבמלחמה יש ג� השגחה מיוחדת 

ובכל זאת , ה משגיח תמיד על כל דבר"הקב. ה"מאת הקב

, )בא, ז ב"ע(ל אומרי� "חז. במלחמות ישנה השגחה מיוחדת

ה את אומות העול� מה ה� עשו "שלעתיד לבוא ישאל הקב

ומובא . אולי מגיע לה� שכר עבור משהו, ח"שיתנו דו, בעול�

: ה"אומר לה� הקב. שBָָרס בי� השאר תטע� שעשו מלחמות, ש�

)". ג, שמות טו(חמה איש מל' ה: שנאמר, מלחמות אני עשיתי"

ה מודה לה� שאכ� "הקב, על דברי� אחרי� שה� טועני� שעשו

ה "אבל מלחמות אי� הקב. א$ רק לתועלת עצמ�, עשו אות�

? מה פירוש הדברי�".  אני עשיתימלחמות . "מודה כלל שעשו

פירוש הדברי� ? וכי לא בני אד� ה� שעושי� את המלחמות

כ "וא, ה"חדת של הקבשבשעת מלחמה ישנה השגחה מיו, הוא

אפשר שהמלחמה , כ"א. א לייחס אותה כלל למעשה בני אד�"א

אולי , "מלחמות אני עשיתי"א� . בה אנו נמצאי� היא ג� לטובה

  .מי יודע. י מלחמה"דווקא ע' נזכה לישועת ה

ר חיי� שמואלבי( "ר הג"לפני מלחמת ששת הימי� מסר מו

ל "חז. ל"והביא מעשה שמובא בחז, ל שיחה בישיבה"זצ

שליד מעיי� אחד היה מתגורר שד , )ג, כד' ר פר"ויק(מספרי� 

יו� אחד בא השד לאחד . שהיה נוח לבריות ולא היה מזיק, אחד

שישנו שד נוס� שרוצה לבוא , דע ל$: מתושבי המקו� ואמר לו

�. אנא עזרו לי לסלקו מכא�, ושד זה אינו נוח לבריות, ולגור כא

לי� בני אד� להשפיע על מאבק בי� כיצד יכו: אמר לו אותו אד�

תעמדו , בזמ� שֵאCֵבק בשד החדש: אמר לו השד? שני שדי�

, עשו בני העיר כעצת השד). שלנו ינצח" (=דיד� נצח"ותצעקו 

, לא הבנתי אז ואינני מבי� ג� היו�. ניצח" שלה�"ואכ� השד 

אבל כ$ אומרי� , מדוע זה מועיל שצועקי� שהשד שלנו ינצח

חיי� שמואלבי( ' אמר ר. הוא מנצח, ועקי� כ�שא� צ, ל"חז

כל שכ� שא� נצעק , א� אצל שדי� עוזר לצעוק דיד� נצח: ל"זצ

במלחמת ששת ! ודאי שהוא ינצח, שמל$ מלכי המלכי� ינצח
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א� נאמי� חזק , ג� הפע�' כ בעזרת ה"וא, כידוע, הימי� כ$ היה

י� שא, נבי� שאי� עוד מלבדו, שאלוקי ישראל ינצח, שדיד� נצח

אלא , וג� לא לכל השאר, לא לשמאל שלנו, שליטה לא לערפאת

אלא לימי� , ואינני מתכו� למפלגות הימי�, "רוממה' ימי� ה"רק 

איש ' ה"אזי יתקיי� בנו , "רוממה' ימי� ה"א� נבי� שרק . 'ה

, ובישועת ישראל' ונזכה לראות בישועת ה, דיד� נצח, "מלחמה

, לבנות את בית המקדשואז אפשר יהיה , ויהיה שלו� ושקט

 !אמ�, במהרה בימינו


