
  

  

 http://www.hakotel.org.il -ירושלים ,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל-כל הזכויות שמורות © 

1

  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ב"עתשוישלח  לפרשת

� ַעד ֲעל�ת ַהָ�ַחר"�   עד זמ� הגאולה
 "ַוֵ$#ֵבק ִאי  ִע
  

  ?הא� התכוי� יעקב להפגש ע� עשו
ַוִ�ַ�ח ֶאת , ַוָ�ָק� ַ�ַ�ְיָלה ה�א: "התורה מספרת על יעקב אבינו

ַוַ�ֲעִבֵר� ֶאת ... ֵ&י ָנָ!יו ְוֶאת ְ!ֵ&י ִ!ְפחָֹתיו ְוֶאת #ַחד ָעָ"ר ְיָלָדיוְ! 
ַוֵ�-ֵבק ִאי! ִע,* ַעד , ַוִ�ָ�ֵתר ַיֲעקֹב ְלַב+*. ַוַ�ֲעֵבר ֶאת ֲאֶ!ר ל*, ַהָ(ַחל

למה מעביר יעקב את . )כה3כג, בראשית לב(" ֲעל*ת ַהָ.ַחר
ועל מה נאבק עמו האיש ? כת הלילהמשפחתו את הנחל בחש

לפי שרצה יעקב לברוח : "�"מסביר הרשב? עד עלות השחר
ולפיכ7 עבר ... א� לא מפני ֶ!ִע8ְב* המלא7, לילה דר7 אחרת�ַ 

ְוִיְרֶאה ,  יוכל לברוחשלאַוֵ�-ֵבק מלא7 עמו ... בלילההנחל 
 יעקב תכנ:, כלומר". ה שלא יזיקהו ֵעָ"ו"קיו� דברו של הקב

והמלא7 עכב אותו , ֵעָ"וכדי שלא לפגוש את ללכת בדר7 אחרת 
כדי שלא יוכל לברוח ויאל> להפגש ע� , וג� פגע בכ; ירכו

, א� כונתו של יעקב היתה לברוח ֵמֵעָ"ו ולא להפגש עמו. עשו
שיעקב עשה כ: , �"על כ7 אומר הרשב? למה שלח לו מנחה

, ש�(� "ר הרשבכ7 מסבי. 1"שלא יפגשהו, להטעותו ְלעשו"כדי 

  .)כה3כא
 באמת שיעקב ,י נראה"ברש. י לא נראה כ:"ברש, והנה

ַוֲאַמְרֶ&� : "שהרי יעקב מצוה את עבדיו. חשב להיפגש ע� עשו
8ִי -ַמר ֲאַכְ?ָרה ָפָניו , ַ<� ִהֵ(ה ַעְבְ+7ָ ַיֲעקֹב #ֲחֵרינ�, )לעשו(

, )ש�(: " כתב הרמבוכבר. )כא, ש�(' וכו" ַ�ִ,ְנָחה ַההֶֹלֶכת ְלָפָני
מוכרחי� לומר שהתיבות , 2י בפסוק זה"שלפי מה שפירש רש

אלא , אינ: מדברי השלוחי� לעשו' וכו" ֲאַכְ?ָרה ָפָניו �ַמר8ִי "
הרי מפורש בכתוב שיעקב , לפי זה. 3 אמר יעקב כ:בלבורק 

שהרי הכתוב אומר שיעקב אמר , אכ: התכוי: לפגוש את עשו
ְו�ֲחֵרי ֵכ� , ָניו ַ�ִ,ְנָחה ַההֶֹלֶכת ְלָפָניֲאַכְ?ָרה פָ "בלבו 

  .4הרי שתכנ: באמת לפגוש את עשו"! ֶאְרֶאה ָפָניו

  ? מה משמעות הדבר
" ַוֵ-ַקע ַ�, ֶיֶרְ* ַיֲעקֹב"
ַוֵ�-ֵבק ִאי! , ַוִ�ָ�ֵתר ַיֲעקֹב ְלַב+*: "התורה מספרת, על כל פני�

זה " איש"ש, כבר הזכרנו. )כה, לבבראשית (" ִע,* ַעד ֲעל*ת ַהָ.ַחר
פירשו  "3? ומי היה אותו מלא7. אלא מלא7, לא היה אד�

ָ"ר* . )י ש�"רש(" שהוא ָ"ר* של עשו, רבותינו זכרונ� לברכה
. עד עלות השחר, ונאבק עמו כל הלילה, של עשו נטפל אל יעקב

ַקע 8ַ; ֶיֶר7ְ ַיֲעקֹב ַו&ֵ , ַוִ�ַ<ע ְ�ַכ; ְיֵרכ*, ַוַ�ְרא 8ִי לֹא ָיכֹל ל*"
  .)כו, ש�(" ְ�ֵה-ְבק* ִע,*

.  לפגיעה זו שתי משמעויות3? מה משמעותה של פגיעה זו
. ומשמעות כללית לכלל ישראל, משמעות פרטית ליעקב

הוא נעשה . שיעקב כבר לא איש ת�, המשמעות הפרטית היא
למה רצה שרו של עשו . ונפסל לעבודת הקרבנות, בעל מו�

 שהרי כל מה שנטל יעקב 3? עבודת הקרבנותמל את יעקב לפסו
ורצה לעבוד , שהעבודה בבכורותהיה מפני , מעשו את הבכורה

י "רש( 'אינו ראוי להקריב קרבנות להמחמת רשעו ש, במקו� עשו

כדי להפכו לבעל , נגע ָ"ר* של עשו בכ; יר7 יעקבלכ: . )לא, ש� כה
למנוע ממנו ובכ7  ,)כו,  לבבעל הטורי� ש�(מו� ולפסלו מ: העבודה 

' עי(בדרכי מרמה , לדעתו של עשו,  שהושגה3 הבכורהש את לממֵ 

)לו, בראשית כז
5.  

, מיד אחר כ7 נאמר. מפגיעה זו מתרפא יעקב די מהראלא ש
 שנתרפא מצלעתו 3של� . )יח, לגש� ("  ִעיר ְ!ֶכ�ָ�ֵל�ַוָ�בֹא ַיֲעקֹב "

מה שכ: נשאר , בכל זאתו. וחזר להיות כשר לעבודה, )י ש�"רש(
בפגיעתו . י המלא7"היא הפגיעה הכללית שנגרמה ע, מהפגיעה הזו

מצליח ָ"ר* של עשו להכניס טומאה מסויימת , של המלא7 ביעקב
ולילה רומז על זמ: , הפגיעה הרי היתה בלילה. לכלל ישראל

הוא צולע . לכ: יעקב איננו של� במש7 הלילה של הגלות. הגלות
, קראי�, ביתוסי�, צדוקי�, אי� ממנו מתייוני�יוצ. על ירכו

כל אלו באי� , חילוני�, רפורמי�, אפיקורסי�, משכילי�, מומרי�
ַע� ישראל בכללותו . 6מהפגיעה שפגע שרו של עשו בכ; יר7 יעקב

 לולא .יש בו כל מיני צליעות. אבל הוא לא של�', נשאר דבוק בה
 מתַיְ�ני� וחילוני� לא היו בע� ישראל, פגיעת שרו של עשו ביעקב

רק בגלל פגיעתו של המלא7 אנו סובלי� מ: התופעות . 'וכדו
  .האלו

כתוצאה מנגיעת , עד מתי יורגש הפג� הזה בע� ישראל
 ַוֵ�-ֵבק ִאי! ִע,* ַעד : " אומר הפסוק3? המלא7 בירכו של יעקב

,  ישועת ישראל3  עד שיעלה שחר לישראל,כלומר". "ֲעל*ת ַהָ.ַחר
אות , פסיקתא זוטרתא לב("  כי הגלות דומה ללילה.וא דומה לשחרשה

 נסבול כל זמ: הגלות :כלומר. )א, א קע"וכ: מבואר בזוהר ח. כה
י נגיעתו בכ; יר7 "ע, מהטומאה שהכניס שרו של עשו בישראל

אז לא יהיה .  הפג� יסתלק3ותגיע הגאולה , כשיעלה השחר. יעקב
ַוֵ&ַקע 8ַ; ֶיֶר7ְ ַיֲעקֹב ְ�ֵה-ְבק*  "3אבל עד אז . לשרו של עשוכח עוד 

  . ַע� ישראל צולע3עד אז . "ִע,*
ַעל 8ֵ: לֹא " :נאמר, בסיכו� המאבק של יעקב ע� המלא7

 8ִי ,יֹאְכל� ְבֵני ִיְ"ָרֵאל ֶאת ִ<יד ַהָ(ֶ!ה ֲאֶ!ר ַעל 8ַ; ַהָ�ֵר7ְ ַעד ַה�*� ַהGֶה
, יש שכתבו. )לב, בראשית לב( "ִגיד ַהָ(ֶ!הָנַגע ְ�ַכ; ֶיֶר7ְ ַיֲעקֹב ְ� 

לֹא יֹאְכל� ְבֵני ִיְ"ָרֵאל ֶאת ִ<יד "וב, "ָ!ָנה"ה: אותיות " ָנֶ!ה"ש
מחמת האבלות על ימי השנה בה� אסור לנו לאכול נרמזו " ַהָ(ֶ!ה

ראשי " תאֶ  "3 "תֶאַעל 8ֵ: לֹא יֹאְכל� ְבֵני ִיְ"ָרֵאל " .חורב: הבית
' גל תרומז'  ג3" ידִ� ".7 תשעה באב, כלומר;" תשיעיאב"תיבות 
הוא ) בגימטריא" (גיד"ומני: אותיות , בטבת' רומזת לי' י, בתשרי

וישלח ' פר, י עראמה"לר" עקידת יצחק(" בתמוז ז"לירמז , שבע עשרה

. "לֹא יֹאְכל� ְבֵני ִיְ"ָרֵאל" 3בימי� אלה . )ב"ד סו; ע"ד; ר, ו"שער כ
בגיד  המלא7 נגע ."ָנַגע ְ�ַכ; ֶיֶר7ְ ַיֲעקֹב ְ�ִגיד ַהָ(ֶ!ה8ִי  "3? מדוע

 ממילא גר� הדבר להתגברות שרו .הנשה של יעקב והכניס בו פג�
תעניות החורב:  ארבע לכ: רק [. ולחורב: בית המקדש,של עשו
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יו� הכפורי� ותענית אסתר אינ� רמוזי� ואילו ,  כא:רמוזות
שאינ: , מסיבות אחרות נובעסור לאכול יאהבה� כי  ,כא:

  ]. לפגיעת המלא7 בכ; יר7 יעקבקשורות

   רמז לימות המשיח
יעקב חוזר אל אביו 
ַוֵ�ט -ֳהלֹה ֵמָהְל-ה , ַוLַ�ִע ִיְ"ָרֵאל: "כ מספרת התורה"אח

ַוֵ�ֶל7ְ ְרא�ֵב: ַוִ�ְ!8ַב , ַוְיִהי ִ�ְ!8ֹ: ִיְ"ָרֵאל ָ�-ֶר> ַהִהוא. ְלִמְגַ+ל ֵעֶדר
ִ�ְ!8ֹ: "מה פירוש . )כב3כא, בראשית לה(" ת ִ�ְלָהה ִ?יֶלֶג! -ִביואֶ 

למה תלה הכתוב מעשה זה במה שהיה ? "ִיְ"ָרֵאל ָ�-ֶר> ַהִהוא
עד שלא בא לחברו: אצל : "י"אומר רש? יעקב באר> ההיא

כל המעשי� וכל הצרות שקרו , כלומר". יצחק ארעוהו כל אלה
, ופטירת רחל,  מעשה דינה3  לאחר פגיעת המלא7ליעקב

ָ�-ֶר> " באו ליעקב מפני שהתעכב 3ומעשה ראוב: ע� בלהה 
ולא הזדרז לבוא אל אביו , "ֵמָהְל-ה ְלִמְגַ+ל ֵעֶדר", "ַהִהיא

  .)כב, גור אריה ש�( 8לחברו:
שתולדות ע� ישראל מתחלקות , :"ידועי� דברי הרמב, והנה

הסיבוב ". ב ארו7וסיב"ויש , "סיבוב קצר"יש . לשני שלבי�
נמש7 ע� כל , יורד למצרי�שאברה� אבינו בהקצר מתחיל 

ומסתיי� בכ7 שיעקב חוזר מחר: אל , מעשי אברה� יצחק ויעקב
סיבוב מהו הו. זהו קיצור כל תולדות ע� ישראל. יצחק אביו

שיוס; יורד למצרי� בפרשת וישב , הסיבוב הארו7 הוא? ארו7ה
כ באי� כל שאר "אח, )9שזו תחילת ירידת ישראל למצרי�(

וסיו� המהל7 הוא בביאת מל7 המשיח ובגאולה , הגלויות
הוא , מה שקרה לאבות הקדושי� בפרשיות אלה. האחרונה

 .מה שקורה לע� ישראל במהל7 הדורותתמצית ושורש לכל 
  .)ו, : ש� יב"רמב(" מעשה אבות סימ: לבני� "3: "ובלשו: הרמב

 אביו מכוונת כנגד שביאת יעקב אל, לפי מהל7 זה, והנה
שהתורה מרמזת , )י"על פי דברי רש(יש לומר , ימות המשיח

כל זמ: . אביושכל הצרות תיפסקנה כשישראל יבוא אל , כא:
הנובעות מפגיעת המלא7 ,  יש צרות3 שהוא לא בא אל אביו

 ולא ,יגמרו הצרות, אבל כשיעקב יבוא אל אביו. בכ; יר7 יעקב
י לרמז בדבריו "שזה מה שרצה רש, כמדומני. תהיינה יותר צרות

כל ) ליעקב(עד שלא בא לחברו: אצל יצחק ארעוהו "ש, כא:
  ".אלה

ביקש , שאחרי שחזר יעקב אבינו לאר>, ל אומרי� עוד"חז
לא ַדיי: לצדיקי� מה : "ה"אמר הקב. יעקב לישב בשלוה

אלא שמבקשי� לישב בשלוה בעול� , שמתוק: לה� לעול� הבא
חושבני שהפירוש ?  הפירוש בזהמה. )ב, י ש� לז"רש(! ?"הזה
שיעקב רוצה שג� מה שיהיה בימות המשיח יהיה מרומז , הוא

ה מרמז לימות שז 3ז שיעקב חזר אל אביו הרי מא. בתורה
 ועד למכירת יוס; 3" סיבוב הקצר" בהמשיח ואחרית הימי�

 3 "הסיבוב הארו7 " שבזה מתחיל3) כ"מש עשרה שנה אחכח(
אבל התורה לא .  שלַות אחרית הימי�.יש קצת שלוה ליעקב

כי מה יהיה ואי7 יהיה בימות . מספרת מאומה על השני� האלה
. "שלוהלישב ב"יעקב רוצה .  התורה לא רוצה לכתוב3משיח ה

ה לא רוצה " אבל הקב. לדעת מה יהיה בימות המשיחרוצה
רק . זה כמוס לצדיקי� לעתיד לבוא. לכתוב על זה בתורה

  .אז נדע מה יהיה בזמ: ההוא, חנזכה לימות המשיכש

, ת לבניו ק> הימי:ביקש יעקב לגל* ":ל"חזבדומה לזה אמרו 
מתי יבוא רצה לגלות לבניו  .)א, פסחי� נו( "ונסתלקה ממנו שכינה

 .ה לא נות:"הקבו 3 ומה יהיה בימות המשיח, אי7 יבוא ,משיח
יתגלה במהרה ק> הימי� ה רוצה ש" הקב."נסתלקה ממנו שכינה"

, לראש7 לא שנהיה מוכני� לכאבל , י המעשי� שלנו"ינו עבימ
  .מפני שכבר כתוב בתורה מה שיהיה

 3בלשו: סתומה  3המלא7 אומר לדניאל  .דניאלאצל ג� כ7 
ַוֲאִני : "ודניאל אומר, )ז, דניאל יב( מתי תהיה הגאולה האחרונה

    ?ִרית ֵאֶ�הָמה #חֲ , ֲאדִֹני: )למלא7( ָואְֹמָרה ,ָ!ַמְעִ&י ְולֹא -ִבי:
ִמי� ַהְ+ָבִרי� ַעד ֵעת ֵק>, ֵל7ְ ָ+ִנֵ�אל: ַו�ֹאֶמר Pִמי� ַוֲחת P3ח, ש�(" 8ִי ְסת

תלוי  כי הכל 3? למה.  אי אפשר לגלות מתי יבוא המשיח.)ט
 " ִא� ְ�קֹל* ִתְ!ָמע�ַה���" אז ,צדיקי�נהיה  א� .נובבחירה של

מסכי� לא לכ: .  אז בזמ: אחר3וא� לא  .)א, צח' סנה' ועי; ז, תהלי� צה(
  .מתי יבוא המשיח במהרה בימינו,  מסויי�זמ:לומר המלא7 

   צידה לדר* לתקופת הגלות
נס פ* השמ� 
ח כַ ָ!  "3 )כה,  לבבראשית( "ַוִ�ָ�ֵתר ַיֲעקֹב ְלַב+*": ל אומרי�"חז

מני:  .)א, חולי: צא'  על פי הגמ, ש�י"רש(" �יהֶ לֵ ר עֲ זַ חָ י� וְ (ִ טַ י� ְק 8ִ ?ַ 
  על התורהבעלי התוספותכתבו ? ל שזו היתה סיבת חזרתו"לחז

    ,,,,''''ְלַב+*ְלַב+*ְלַב+*ְלַב+*''''אל ִ&קרי אל ִ&קרי אל ִ&קרי אל ִ&קרי     ....10''''ְלַב+*ְלַב+*ְלַב+*ְלַב+*''''מדכתיב מדכתיב מדכתיב מדכתיב , , , , סמ7 לדברסמ7 לדברסמ7 לדברסמ7 לדבר: ")בראשית ש�(
שמושכי: שמושכי: שמושכי: שמושכי: ', ', ', ', ֵ�ית ַהַ�דֵ�ית ַהַ�דֵ�ית ַהַ�דֵ�ית ַהַ�ד'''': : : : **** ְל! ְל! ְל! ְל!3333' ' ' ' ְלַב+*ְלַב+*ְלַב+*ְלַב+*'''': : : : דבר אחרדבר אחרדבר אחרדבר אחר .11''''ְלַכ+*ְלַכ+*ְלַכ+*ְלַכ+*''''אלא אלא אלא אלא 

 , כלומר".: בפכי� קטני�: בפכי� קטני�: בפכי� קטני�: בפכי� קטני�מֶ מֶ מֶ מֶ ודר7 הוא להצניע ֶ! ודר7 הוא להצניע ֶ! ודר7 הוא להצניע ֶ! ודר7 הוא להצניע ֶ! , , , , ממנו שמ: זיתממנו שמ: זיתממנו שמ: זיתממנו שמ: זית
ונרמז כא: פ7 השמ: .  זיתשמ:... היהששכח יעקב בפכי� הקטני� 

 בהאבקו ע� 3המלא7 ש,  הואועומק העני: .12שנעשה בו נס חנוכה
 אבל .טהרה ליעקבשו�  שלא תשאר .לטמא ג� את זהניסה  3יעקב 

  . הוא לא נטמא.יעקב זוכה להציל את פ7 השמ:
. דה העתיהגאולהמאור חשמונאי הוא ניצו> האור של בני 

� לצאת ישראל עומדי, בימי חשמונאי ."עלות השחר"ניצו> של 
, צידה לדר7לה� מכי: '  ה,לכ:. לגלות ארוכה של אלפי� שנה

של הארוכות ה אות� במש7 השני�  שילו, של משיחואורניצו> מ
 משועבדי� שישראל היואמנ� ג� נס פורי� נעשה בזמ:  .ותלהג

אנשי אז  עוד היו .קודשנכתב בכתבי הנס פורי� הרי אבל , לגוי�
 אבל נס . שכתבו את מגילת אסתר בכתבי הקודש,כנסת הגדולה

 ולכ: יש בו כדי. כבר מחו> למסגרת כתבי הקודשהוא חנוכה 
כלל  כשאי: לנו , גדול יותרהסתר פני�זמ: של  שג� ב,להראות

הנס הזה האור של  .טובהלה משגיח עלינו "ג� אז הקב, נבואה
� כ רוח הקודש בע" שאי: נבואה ואי: כבזמ:ג� מלווה אותנו 

 ניצו> וזהש,  חנוכה אנו מדליקי� נרותות הגלותשנכל  .ישראל
צה לטמא ג� רהמלא7 . שיתגלה במהרה בימינו,  של משיחואורמ

 רק ,טהרה לישראלתשאר שו�  שלא , האלהאת הפכי� הקטני�
טהרה תהיה שתהיה , ה הציל את הפכי� הקטני�"והקב, טומאה

  .ולא טומאה ,בישראל
צרי7 למה היה ,  באמתהאחרוני� הקשו, פ7 השמ:טהרת לגבי [

את כדי שיוכלו לקיי� , למעלה מדר7 הטבע,  כזהלעשות נס מיוחד
והרי טומאה דחויה ? מנורה שבמקדש בשמ: טהורהמצות הדלקת 

יש ! 13ג� שמ: טמא כשר להדלקה, וכשאי: שמ: טהור, בציבור
היה אפשר  , שמ: טהור שא� לא היו מוצאי�, באמתסוברי�

להודיע לה� חיבת כדי אלא , ולא נעשה הנס, להדליק בשמ: טמא
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ב סו; , ס שבת כא" ופני יהושע עמ,ז"פ' ת חכ� צבי סי"שו(המקו� עליה� 

אמרו   וראיתי שכבר,לעניות דעתי נראה אבל .)ה מאי חנוכה"ד
שהטומאה שטימאו היוני� את השמני� לא היתה טומאה , 14כ:

�  שהשתמשו ַ�שמני,היינו. בודה זרהאלא טומאת ע, סת�
טומאה שדי: הבזה  לא קיי� ,כ" וא. לעבודה זרהתקרובתכ

  .]15לגבוהפסול דבר ששימש לעבודה זרה כי , דחויה בציבור
לגמרי לעקור איפשר לשרו של עשו ה לא "הקב, אי7 שיהיה

 ויש יש חילוני�,  ג� א� יש כשלונות.� ישראלאת הטהרה מע
, לומדי תורה ושומרי מצוותיש ג� א7 , י אפיקורסי�כל מינ

  . פ7 השמ: הטהור שהציל יעקב אבינוו זה.ה"ב

  ?במנורהעשה ג� ולא , נס בשמ�' למה עשה ה
מופיע בימי ,  אבינופ7 השמ: הטהור שמציל יעקב

שלא ", ונס נעשה בו. ומשמש להדלקת המנורה, החשמונאי�
נס והדליקו ממנו ונעשה בו , היה בו אלא להדליק יו� אחד

שלכ: נעשה הנס בחודש , ונראה [.)ב, שבת כא(" שמונה ימי�
הנס ,  א� היה נעשה בתמוז או באב.ולא בתמוז או באב, כסלו

הנס ניכר יותר . כי לילות הקי> קצרי� ה�, לא היה ניכר כל כ7
, פ"עכו. ובכל זאת השמ: הספיק, הלילות ארוכי�אז ש, בכסלו

 היו מדליקי� את המנורה השרק בליל דעת הסוברי�לפי רק זהו 
מ "ובכס, ב, שבת כב' : למס"הרמב' חי'  עי3: ועוד ראשוני� "דעת הרמבכ: (

שג� ביו� היו , �"אבל לדעת הרמב. )ב"ג הי"תמידי: ומוספי: פ' הלכ
. אי: הבדל בי: החור; לקי>, )מ ש�"כס' עי( מדליקי� את המנורה

  ].הד שעות היממ"תמיד צרי7 השמ: להספיק לכ
הרי לא רק שמ: טהור היה חסר לחשמונאי� : וצרי7 להבי:

ג� מנורה היתה חסרה . כדי לקיי� את מצות הדלקת המנורה
,  שבמקדשהשמני�כל  היָוני� לא רק טמאו את הריש! לה�

ה "א ד, ז מג"י ע"רש' עי(ש� אלא ג� נטלו את כל הכלי� שהיו 

שמצאו , ה� נס נעשה ל3לגבי השמ: , והנה ).ומלכות בית חשמונאי
ונעשה ,  שלא היה בו אלא להדליק יו� אחדפ7 שמ: אחד טהור

לגבי  3? ומה ע� המנורה. בו נס והדליקו ממנו שמונה ימי�
לא נזדמנה לה� ש� באופ: ניסי  .המנורה לא נעשה לה� נס

נרות במקו� להדליק , ממילא . להדליק בה את הנרותמנורת זהב
 נאלצו החשמונאי� ,כפי שצותה התורה, במנורה של זהב

ר "יוסי ב' לדעת ר(את הנרות במנורה העשויה מע> להדליק 
ורק אחר כ7 [, )ז ש�"ע( )לדעת חכמי�(או מברזל ) יהודה

 של והוכשחזרו והעשירו עשא,  של כס; מנורהכשהעשירו עשו
  ].)ש�(זהב 

ה נס לישראל ג� "למה באמת לא עשה הקב: וצרי7 להבי:
כבר ' א� ה! ? לה� מנורת זהבתקצר לשלוח' היד ה? במנורה

ושולח לש� כ7 שמ: , רוצה שיקיימו את המצוה ע� כל ההדורי�
למה לא שלח ג� מנורת ,  ועושה נס שידלק שמונה ימי�,טהור

  ?כדי שתתקיי� מצות הדלקת המנורה ביופי ובהדר, זהב
 הידור מנורה מזהב אינה רק עני: של הרי :ולהגדיל הקושיא

מנורה נעשית הכש. לכות הלכתיותאלא עני: בעל הש, מצוה
מה שאי: כ: מנורה , יש בה ג� גביעי� כפתורי� ופרחי�, מזהב

� "רמב(אי: עושי� בה גביעי� כפתורי� ופרחי� , שאינה מזהב

להמציא , נס' כ לא עשה ה"מדוע א. )ד3ב' ג הל"בית הבחירה פ' הלכ

כדי שתתקיי� המצוה בתכלית , לישראל ג� מנורת זהב
  ?16השלמות

ה רצה ללמד כא: יסוד "שהקב, בני שהתירו> לזה הואחוש
וחלק , להדר במצוותאמנ� צרי7 ש ,והוא. ' בעבודת החשובגדול ו

אבל ,  של המצוההחיצונימ: ההידור במצוה הוא ג� ביופי 
הנפשי אל היחס : דהיינו 3 הפנימיההידור , א; על פי כ:

ר את ההידו, והנה! החיצוניההידור חשוב יותר מ:  3המצוה 
. שהוא גלוי ונרֶאה לֵעי: 8ֹל,  מסמל הזהב שבמנורה3החיצוני 

שבה אי ,  מסמלת טהרת השמ:3את ההידור הפנימי , לעומת זאת
ג� במיקרוסקופ המשוכלל ביותר לא . אפשר להבחי: בעיני בשר

חכמת התורה רק בכח . נית: להבחי: בי: שמ: טהור לשמ: טמא
כ: לא ל. לא חיצוניות, מיות כי טהרה היא פני.להבחי: ביניה�נית: 

כדי לרמז לדבר , לשלוח לישראל מנורת זהב, נס במנורה' עשה ה
רוצה ' ועד כמה שה, שהפנימיות חשובה יותר מ: החיצוניות, הזה

הוא רוצה קוד� כל את ההידור , את ההידור החיצוני במצוות
  .שהוא היחס המכובד למצוה, הפנימי

ודאי וזו  ,17 התורהעל חכמתרומזת הרי המנורה ש ,בפרטו
זה  3 א� יהיו בטומאה , דברי� אחרי�.צריכה להיות בטהרהש

 התורה .מאדחמור זה  3 שהתורה תהיה בטומאה  אבל.פחות חמור
,  כל כ7יפהשאינה  ג� א� תהיה מנורה .בטהרהלהלמד צריכה 

  .העיקר שתהיה בטהרה ולא בטומאה
 רוסיה לקבוע בישיבתמלכות  גזרה ב"שנת תרנשב ,ידוע

כל ההשתדלויות לבטל את  . שעתי� לימודי חול בכל יו�י:'וולוז
להחדיר היתה נחושה בדעתה המלכות הרוסית . הגזירה לא הועילו

בלב  . תסגר הישיבה3 וא� לא יסכימו לכ7 ,לימודי חול לישיבה
 להסכי� לאש 3הישיבה  ראש 3ל " זצי:' מוולוזב"יהנצכבד החליט 

י: ע� 'אשר ישיבת וולוז מ,י:'זולוישיבת ושלא תהיה מוטב  .לגזרה
, הצילבכ7  .)ד"י' ב עמ"ת ח"ילקוט לקח טוב עה' עי( תורה טמאה

ישיבת  אמנ� . כולואת עול� הישיבות י:' מוולוזב"הנצי ,למעשה
מצד אבל , ובחייו וב בבריאות"עלה לנציוהדבר , י: נסגרה'וולוז
, י�במקומות אחר, אחרותרבות הדבר הביא לפתיחת ישיבות שני 

 במקו� 3  ולא ע� שמ: טמא,ע� שמ: טהור ,על טהרת הקודש
, י:'ב מוולוז" ההשג הגדול של הנציוזה. י: שנסגרה'ישיבת וולוז

, ייותה משאת ח שהי,לסגור את הישיבהמסירות הנפש שלו בזכות 
  .ולא להחדיר לתוכה את הטומאה

עד  ,אבק הנצחי של יעקב ע� שרו של עשו המ,למעשה, וזה
ע� , המאבק ע� המשכילי� .באחרית הימי�, רעלות השח

 התורה צריכה .התורה שלא להחדיר טומאה לתו7 ,החילוני�
לפחות ,  ג� א� שאר כלי המקדש נטמאי�.להשאר בטהרתה

 : זה חשוב לנו לזכור.ולא תהיה בטומאה, רה תשאר בטהרתההתו
שלא לערב בה שו� , התורהטהרת על , התורהקדושת לשמור על 

לא ו, תמימה ושלמה ,)ח, תהלי� יט(" ְ!ִמיָמה' &*ַרת ה". דבר נוס;
ואי: , שו� תערובותל צריכה  היא אינה3ממילא . כלו�חסר בה 

  ! גורע3וכל המוסי; . שו� דבר להוסי; בה
  .אמ:, יהי רצו: שנזכה תמיד ללמוד תורה בטהרתה

  
  
  

  ,השיחה נערכה לפי הבנתו של העור7

  .יש לתלות בעור7 בלבד) א� ישנ�(וכל טעות או חסרו: 
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אלא שמסיבה בלתי ברורה שינה את תכניותיו , שלח את המנחה כדי שעָ"ו יסבור שיעקב מתכוי: להפגש עמושיעקב , כנראה כוונתו לומר. 1

היה עשו מבי: שיעקב בורח , ואול� א� לא היה יעקב שולח מנחה לעשו. לא ירדו; אחריו, וכיו: שריצה את פניו במנחה, ופנה לדר7 אחרת
  .הברכות" גֵזלת" ורוד; אחריו להנק� ממנו על ואז היה כועס עליו,  מעוניי: לפגשואינוממנו ו

  ).תרג� אונקלוסכמו ש" (אבטל רוגזו"פירושו " ֲאַכְ?ָרה ָפָניו"ש. 2
: "אבל הרמב [).:"רמב(שיעקב שולח לו מנחה כדי לבטל את רוגזו , לומר לעָ"ו בפירוש, "כי איננו ראוי שיאמרו השלוחי� לעשות ככה". 3

  ].י"ודלא כרש, ובאר שהוא מדברי השלוחי� לעשו, באופ: אחר" יוֲאַכְ?ָרה ָפנָ "עצמו פירש 
אלא רק ,  אינ: מדברי השלוחי� לעשו,"ְו#ֲחֵרי ֵכ: ֶאְרֶאה ָפָניו... ֲאַכְ?ָרה ָפָניו �ַמר8ִי "שהתיבות כ פירש "ג) בפסוק כא(� "הרשב, והנה. 4

שאמנ� יעקב רצה לברוח , �" הרשבבדעתל "וצ! י: לפגוש את עשו יעקב כלל לא התכו,�"לדעת הרשבהרי : וקשה.  אמר יעקב כ:בלבו
וכפי ', וכו" 8ִי -ַמר ֲאַכְ?ָרה ָפָניו",  שלח לו מנחה3 כפי שאכ: קרה 3  ויהיה מוכרח להפגש עמו,אבל על הצד שלא יצליח לעשות כ:, מעשו

  .י": בדעת רש"שפירש הרמב
 3ב היתה מחמת השנאה והקפידא של עשו על נטילת הבכורה והברכות ממנו במרמה דכיו: שפגיעת המלא7 בכ; יר7 יעק, וכבר העירו. 5

 לכ: 3) מא3לו,  כזבראשית" (� ֵעָ"ו ֶאת ַיֲעקֹב ַעל ַהְ�ָרָכה ֲאֶ!ר ֵ�ֲרכ* -ִביוַוִ�ְ"טֹ...  ֶאת ְ�כָֹרִתי ָלָקח ְוִהֵ(ה ַעָ&ה ָלַקח ִ�ְרָכִתי,ַוַ�ְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִי�"
 בהקשר למכירת יר7 3? ובהקשר למה[, )ב, חולי: צד" (גיד הנשה" בפרק 3ואפילו דעתו של נכרי , יעה הסוגיא של איסור גניבת הדעתמופ

דלנכרי  י ג ש ה כ ש נ שיעקב גנב , לבטל טענתו של עשו, ס"וזהו בַכונה מיוחדת מצד מסדרי הש)]. ש"ע! (והנכרי סבור שניטל הגיד,  בתוכהה
, ועל כרח7 שיעקב עשה הכל בהיתר, נכרישל ואפילו , אסורהשגניבת הדעת , דוקא, זהס בפרק " מסדרי השלכ: הדגישו. את דעתו

,  להמקו� שבו נסדרופנימית יש לה: שייכות ס"ששכל אגדות ה, כה: מלובלי:צדוק ה' וכל זה הוא על דר7 מה שכתב ר. [פ נבואה"וע
 .)]ה והנה כבר"ד' ואות ה, ה ומטע� זה"ד' כ אות א"לערב יוה, דברי�, פרי צדיק' עי(וכפי שהראה כמה דוגמאות לזה 

, שכש� שלגבי יעקב התכוי: המלא7 לעשותו בעל מו� ולפסלו מ: העבודה. וג� פגיעה זו היא מעי: הפגיעה הפרטית שפגע המלא7 ביעקב. 6
קרירות בכלל ישראל  יעקב הכניס המלא7 י נגיעתו בכ; יר7"שע, בעני: העבודהבה� כ7 ג� לגבי כלל ישראל כוונת המלא7 היתה לפגוע 

מלאכי ' עי (ובעבודת הקרבנות, )ט, חגי א' עי (בבני: המקדשוגרמה להתרשלות , קרירות זו הופיעה בזמ: בית שני. ביחס לעבודת המקדש
המקדש וביטול העבודה ולבסו; ג� לחורב: , )ע"תר' ח סו; סי"ח או"ב' עי(שזה הביא לגזרות יו: וביטול העבודה בזמ: היוני� , )פרק א

שפגיעת המלא7 ביעקב היא זו שגרמה לחורב: הבית ולתעניות , א בהמש7 השיחה"כמו שמביא הרב שליט (לגמרי עד עצ� היו� הזה
  .)האבלות על החורב:

כמו שהיה (שבו יש שליטה לעשו , באב' וגיד הנשה הוא כנגד יו� ט, ה ימות החמה"ה גידי: יש באד� כנגד שס"דשס, בזוהר מבוארו. 7
, "ַעל 8ֵ: לֹא יֹאְכל� ְבֵני ִיְ"ָרֵאל ֶאת ִ<יד ַהָ(ֶ!ה. "ולכ: בו נחרב המקדש, )שבגיד הנשה הצליח המלא7 לפגוע, במאבק בי: יעקב לשרו של עשו

  .)ב, א קע"זוהר ח" (כאילו אכיל גיד הנשה, וכל מא: דאכיל בתשעה באב", שלא אוכלי� ביו� הזה המכוו: כנגד גיד הנשה
  ".נענשָ& ובאה ל7 זאת מבת7, לפי שֵאחרָ& בדר7: "לגבי מעשה דינה, )א, לה(י ג� לעיל "וכפי שפירש רש. 8
  .בתחילת הסיבוב הקצר, ופרט זה מקביל לירידת אברה� אבינו למצרי�. 9
  .לדרשה נכתבהועל כרח7 . 'ְלַב+*'בלי ', ַוִ�ָ�ֵתר יעקב' רק ומרשהיה אפשר ל, שהיא תיבה מיותרת לכאורה. 10
  .להפ7כ: ו', כאות כלפעמי� נדרשת ' ולכ: אות ב, דומות ה:' וכ' שאותיות ב. 11
ד; כט , ה פרשת וישב"של" (ואז תבי: ג� כ: סוד פ7 שמ: של חנוכה, בודאי יש דברי� גדולי� רמוזי� בפכי� קטני�: "ה"כמו שכתב השל. 12

שכאשר גברו , )ה ועני: ַוֵ&ַקע"ש� בד(ובעני: נגיעת המלא7 בכ; יר7 יעקב כתב . [ש שהארי7 לבאר העני:"וע). בדפוסי� הישני�' א טור א"ע
 ִמְקָ!ה ,ְוָעִ"יָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטה*ר: "לא, שמות כה' עי(והיר7 נתהפ7 ליר7 מנורה , והוא פ7 השמ:', ַ?7ְ 'ל' 8ַ;'נתהפ7 ה, החשמונאי� על היוני�

  )].'וכו" R ְוָקנָ ְיֵרָכ$ֵ&ָעֶ"ה ַהְ,נ*ָרה 
א; , תמיד, א; בשבת, תמיד 3) ד, ויקרא כד" (ָ!ִמיד' הַעל ַהְ,נָֹרה ַהSְהָֹרה ַיֲער7ְֹ ֶאת ַהֵ(ר*ת ִלְפֵני ): "יג, אמור יג(וכדאיתא בתורת כהני� . 13

  ."בטומאה
דהא דקאמר , א"אי לאו דמיסתפינא הו: "ל"וז, ה"רמז תרנ, פרשת אמור") זית רענ:("בפירושו לילקוט שמעוני " מג: אברה�"כ: כתב ה. 14

ש "ואינו נמצא בדפוסי ילק". [ששיקצו� אבני מזבח לעבודה זרה: ז ד; נב"כדאיתא בע, היינו שטמאו� לעבודה זרה, שטמאו כל השמני�
  ].כפי שמצויי: בעמוד השער, הוא מקוצר" זית רענ:"כיו: שבדפוסי� שלנו ה, שבידינו

  .והיו צריכי� לבנות מזבח חדש, ונאסרו מחמת זה לגבוה, ששקצו� מלכי יו: לעבודה זרה, ני המזבחלגבי אב) ב, נב(ז "כדאיתא בע. 15
משנה "כ: כתב בדעתו ה( אי: עושי: גביעי� כפתורי� ופרחי� במנורה שאינה של זהב שבדוקא, �"קושיא זו היא רק לפי דעת הרמב. 16

אלא שאי: , ורה של שאר מתכות רשאי� לעשות גביעי� כפתורי� ופרחי�ג� במנ, י"אבל לדעת רש). ד"ג ה"בית הבחירה פ' הלכ" למל7
  ).'ק ה"ח ס"מצוה צ" מנחת חינו7"וכ: דקדק בדבריו ה. ה אינה באה גביעי:"א ד, י מנחות כח"רש' עי( לעשות� חובה

היא ) המאירה בלילה (מנורהמנורהמנורהמנורהוה, ") אלקי�מכתבמכתבמכתבמכתב"שהלוחות ה� (, שבכתבשבכתבשבכתבשבכתבהוא כנגד תורה ) שמונחי� בו הלוחות (ארו:ארו:ארו:ארו:שה, בספרי� מובאו. 17
'  ועי.א, ג לד"זוהר ח(דשמ: זית מרמז לחכמה , ובזוהר אמרו[). המפיצה אור על כל מה שסתו� בתורה שבכתב (שבעל פהשבעל פהשבעל פהשבעל פהכנגד תורה 

ני: זה שע, היינו). ט, ר צא"ב" (כפתור ופרח: "היה אומר, טרפו: דבר מתוק:' שכשהיה אד� אומר לר, ולכ: אמרו במדרש]. )ב, מנחות פה
  ).לג, שמות כה(שבכל אחד ִמָ�ֶניָה היו כפתור ופרח , י המנורה"פ המסומלת ע"כראוי לתורה שבע, מוסבר היטב מכל צדדיו


