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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ב"עתשבחוקותי  לפרשת

   אני עשיתי-מלחמות 
  

  ? לשם מה- ריבוי חיילים במלחמה 
ּוֵמָאה ִמֶּכם , ְוָרְדפּו ִמֶּכם ֲחִמָּׁשה ֵמָאה: "נוהתורה אומרת בפרשת

שואלים . )ח, ויקרא כו(" ְפֵניֶכם ֶלָחֶרבְוָנְפלּו אְֹיֵביֶכם לִ , ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו
מאה מכם והלא אין ראוי לומר אלא ! ?וכי כך הוא החשבון": ל"חז

י ֵנ שהוא אחד , כאותו היחס שבין חמישה למאה[!  ירדופו אלפיםְׁש

 אלא אין דומין המועטין העושין את התורה למרובין ].לעשרים
צוה מגדילים את מרובים העושים את המ. )י שם"מובא ברש(" העושין

  .כח הזכות הרבה יותר מאשר סך כל הזכויות של כל אחד בפני עצמו
שמכאן , ל ואמר"ר נחום פרצוביץ זצ"ר הג"מודקדק מכאן ו

איננה מפני , מלחמה אנשים רביםשהסיבה לכך שיש לגייס לַ , רואים
אלא מפני שלאנשים רבים יש , שלאנשים רבים יש כח צבאי רב יותר

אין דומין המועטין העושין את התורה ! "תר רבות יוזכויות
כוי רב יותר לנצח י לצבא גדול יותר יש ס,לכן. "למרובין העושין

  .במלחמה
 ,את אומות העולםישאל ה "שלעתיד לבוא הקב, ל אומרים"חז

אולי מגיע , ח" שימסרו דו. עבור עם ישראלהם עשואיזה דבר טוב 
 ,תהיהשלהם  אחת הטענותש, ומובא שם. להם שכר עבור משהו

אומר להם . ישראלעם  רבות שצמחה מהן תועלת לשעשו מלחמות
הגוים  על דברים אחרים ש"! עשיתיאני -מלחמות ": ה"הקב

אלא שעשו אותם (,  מודה להם שעשו אותם'ה, שעשוטוענים 
 כלל לא ' ה-אבל מלחמות . ) ולא לתועלת ישראל,לתועלת עצמם

ירוש מה פ )ב, ז ב"ע("!  עשיתיאני - מלחמות . "מודה שעשו
 מלחמה ישנה השגחה מיוחדת של עלש, הוא הדברפירוש ? הדבר
בדברים . בני אדםמעשי לאותה ואי אפשר כלל לייחס , ה"הקב

אין בחירה לבני וכמעט  - במלחמה .  בחירה לבני אדםנהיש -אחרים 
והיא אינה מושפעת , מהלך המלחמהה מנהל את "הקברק . אדם

  אלא. במלחמההמספרים לא עוזרים, ממילא .ממעשי בני אדם
אבל , לכן זה עוזרו, " את המצוהן העושיןמרובי"שאצל ישראל זה 

  . כמובן אין היסוד הזה,ות העולםאצל אומ
 ַמְעצֹור ְלהֹוִׁשיַע ְּבַרב אֹו 'הִּכי ֵאין לַ  ":יונתן אומר לנושא כליו

לא ה זה "אבל לקב,  בלבדם אנשיאנו שני .)ו, א יד"שמו( "ִבְמָעט
. וכך באמת קורה .ם יכולים לנצח את פלשתים אנשי גם שני.שנהמ

כפי שמבואר , פלשתיםאת הלהכות מצליחים יונתן ונושא כליו 
לפי דעה . המספרים לא קובעים, מעצור' כי אין לה. )שם( ך"בתנ

למידי גרמה בגלל שאברהם אבינו גייס ת גלות מצרים נ,ל"אחת בחז
ַוָּיֶרק ֶאת ֲחִניָכיו  ".)א, נדרים לב( יוברחמרפל וא למלחמה נגד חכמים

 ועל זה נגזרה גלות , הוא גייס אותם.)יד, בראשית יד( "ְיִליֵדי ֵביתֹו
 אז . החייליםאה כאילו הכח הצבאי תלוי במספרכי נר? למה. מצרים
 שלא ,כדי שיבינו ,עשר מכות גדולותלהראות לישראל צריך 

ה קובע "כוחו של הקב אלא רק ,הכוחות הגשמיים קובעים בעולם
  .בעולם

  ?למה נצרכו שישים רבוא חיילים למלחמת העי
שולח הוא , עירוצה לכבוש את היהושע כש, בימי יהושע

 :שבים ואומריםהמרגלים  .צריך לזהמרגלים לבדוק כמה אנשים 
ַיַּגע  ַאל ְּת .ְּכַאְלַּפִים ִאיׁש אֹו ִּכְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ַיֲעלּו ְוַיּכּו ֶאת ָהָעי"

ֲעלּו ַוּיַ  "-? ומה קורה). אנשי העי (" ִּכי ְמַעט ֵהָּמה,ָׁשָּמה ֶאת ָּכל ָהָעם
, יהושע ז("  ַוָּיֻנסּו ִלְפֵני ַאְנֵׁשי ָהָעי,ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁשִמן ָהָעם ָׁשָּמה ִּכְׁשל

כפי שמפורש , בגלל החטא של עכן,  לישראלתבוסה קשה .)ד-ג
. נערכים מחדש לְכבוש את העי, כןלאחר שמענישים את ע .ך"בתנ

ְּכַאְלַּפִים ִאיׁש אֹו ִּכְׁשלֶֹׁשת ", לכאורה? כמה אנשים נצרכים לזה
ה אומר "ואולם הקב .התחלהכפי שאמרו המרגלים ב, "ֲאָלִפים ִאיׁש

הַקח ִעְּמָך ֵאת ! " לא- ליהושע  ָמ ָח ְל ִּמ ַה ם  ַע ל  " ְוקּום ֲעֵלה ָהָעי, ָּכ
הם ששים רבוא יוצא צבא שהיו בעם , "ְלָחָמהָּכל ַעם ַהִּמ  ".)א, שם ח(

האם עד כדי כך היו המרגלים ששלח יהושע חסרי דעה ! ישראל
םבין , לטעות בהפרש גדול כזה, וידיעה לפי א לשת  לשש  איש ש

לף , התשובה היא . קשה לומר שעד כדי כך טעו-! ? אישמאות א
ששלשת אלפים איש , שמבחינה צבאית צדקו המרגלים, כנראה

אלא שאת ארץ ישראל לא כובשים . פיקים כדי לכבוש את העימס
, היה שיהיה כאן כיבוש רבים' ורצון ה', אלא ברצון ה, בכח צבאי

  .לכן צריך את כל השש מאות אלף איש
לכן שלח לשם בפעם ,  גם יהושע רצה שיהיה כיבוש רביםאמנם

' סנה( ששקול כנגד רובה של סנהדרין ,הראשונה את יאיר בן מנשה

רצה שיהיה ' אבל ה. שגם זה נחשב גדר של כיבוש רבים, )א, דמ
ים ממש צריך את השתתפות העם ולכיבוש רב, ממשכיבוש רבים 

הַקח ִעְּמָך ֵאת  ",ליהושע' כן אומר הל .כולו ָמ ָח ְל ִּמ ַה ם  ַע ל  , "ָּכ
  .כדי שיהיה כאן כיבוש רבים ממש

אֹו ִּכְׁשלֶֹׁשת ְּכַאְלַּפִים ִאיׁש "לא די בכח צבאי של , על כל פנים
שזהו הכח הצבאי הנדרש מבחינה טבעית כדי , "ֲאָלִפים ִאיׁש

, רוחני, אלא יש צורך להתחשב בגורם נוסף, להתגבר על העי
ולזה צריך את , י כיבוש רבים" שיש צורך לקדש את הארץ ע-והוא 

ה"השתתפות  ָמ ָח ְל ִּמ ַה ם  ַע ל    . אי אפשר להצליח- בלי זה . "ָּכ

   השופטיםתתקופבישראל צבא 
 עד כמה , הזאתשאלה הנה שיש,כ בכל התקופות"רואים אח

בימי . לא צריך לגייס חיילים לצבאשאו , לצבאצריך לגייס חיילים 
ְלַנּסֹות ' ְוֵאֶּלה ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּניַח ה" :נאמר ,יהושע אחרי מות, יהושע

ַרק ְלַמַען     .ְלֲחמֹות ְּכָנַעןֵאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ֵאת ָּכל ִמ , ָּבם ֶאת ִיְׂשָרֵאל
" ַרק ֲאֶׁשר ְלָפִנים לֹא ְיָדעּום, ַּדַעת ּדֹרֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַלְּמָדם ִמְלָחָמה

ְלַנּסֹות ָּבם ֶאת ' ְוֵאֶּלה ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּניַח ה: "י"פירש רש. )ב, שופטים ג(
ולא , ת כנען את דור האֵחר אשר לא ָידעו את נסי מלחמו-ִיְׂשָרֵאל 

 רק ַלדבר -ַרק ְלַמַען ַּדַעת . וִהמרו ַּבמקום, ראו את המעשה הגדול
למען דעת ולהתבונן דורות בני ישראל הבאים מה , הזה לבדו ִהניחם
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 - ַרק ֲאֶׁשר ְלָפִנים , כי עתה הם זקוקים ללמדם מלחמה, החטא גורם
 למלחמות הללו -לֹא ְיָדעּום ', שהיו עומדים לשרת את ה

הגם שהיו , בימות יהושע, כלומר. 1"ולא נצרכו להם, סיסיהםוטכ
אבל לא היו זקוקים לחכמה צבאית , צריכים להלחם בכלי זין

 ביריחו תתקע - אומר ליהושע מה לעשות ' ה. ולטכסיסי מלחמה
ְּבֵמי ָמרֹום תבוא בהתקפה פתאומית , ָּבַעי תשים אורב, בשופרות

, אחרי מות יהושע, כ"אח. צחיםומנ'  והם עושים כדבר ה- )יהושע יא(
אמר ' לא השמידו את העמים שה, היות וחטאו והשאירו מהאומות

וכבר לא היתה להם סיעתא דשמיא , תםמדרגבירדו , להם להשמיד
הם זקוקים כבר לטכסיסי . שלא להזדקק לטכסיסי מלחמה, כזו

  .2מלחמה
ישראל נלחמים באויביהם כש, בימי עתניאל ובימי אהוד בן גרא

 ,ר כךאח . מסתמא נלחמו עם כל הכח הצבאי שהיה להם,)ופטים גש(
הוא , כשדבורה הנביאה שולחת את ברק להלחם בסיסרא ,בימי ברק
ֵלְך ", דבורה אומרת לו. ישראל למלחמה את כל גייסנדרש לכבר לא 

ְפָּתִלי ְוָלַקְחָּת ִעְּמָך ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ִמְּבֵני נַ , ּוָמַׁשְכָּת ְּבַהר ָּתבֹור
יש הרבה יותר מעשרת אלפים איש . )ו, שופטים ד(" ּוִמְּבֵני ְזֻבלּון

,  בישראלשבטיםמשני יש גם יותר ו, צבאשאפשר לגייס לבישראל 
ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים "יותר מלגייס  שלא ,'היה ציווי הכך אבל כנראה ש

ללמד את די כ, כנראה -?  למה."ִאיׁש ִמְּבֵני ַנְפָּתִלי ּוִמְּבֵני ְזֻבלּון
ִמן " .'אלא בכח דבר ה, צבא מנצחים את סיסראהשלא בכח , ישראל

רק  .)כ, שם ה( " ַהּכֹוָכִבים ִמְּמִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם ִסיְסָרא,ָׁשַמִים ִנְלָחמּו
  .במלחמהכך אפשר לנצח 

כשצבא מצומצם של עשרת אלפים איש לא מועיל להשגת 
ְּבַיד '  ַוִּיְּתֵנם ה,'ַרע ְּבֵעיֵני ההָ "וישראל ממשיכים לעשות , זוההכרה ה

נאמר כבר לגדעון שגם עשרת אלפים איש הם ָעם , )א, שם ו(" ִמְדָין
ֶּפן ִיְתָּפֵאר ָעַלי ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ", )ד-ג, שם ז(להלחם במדין כדי רב מדי 

ועל כן הוא מצַטוה לקחת עמו למלחמה , )ב, שם(" ָיִדי הֹוִׁשיָעה ִּלי
שלוש עדיף לצאת למלחמה עם . )ז, שם( יש בלבדשלש מאות א
שרובם איש  מעשרת אלפים , שלא כרעו לעבודה זרהמאות צדיקים

ִמְדָין "אמנם  .)ה, י שם"רש' עי(וכרעו לעבודה זרה , צדיקיםאינם 
ְוִלְגַמֵּליֶהם ֵאין ִמְסָּפר , ַוֲעָמֵלק ְוָכל ְּבֵני ֶקֶדם נְֹפִלים ָּבֵעֶמק ָּכַאְרֶּבה ָלרֹב

ִּבְׁשלׁש ֵמאֹות  "אומר'  כשהבלא, )יב, שם(" חֹול ֶׁשַעל ְׂשַפת ַהָּים ָלרֹבּכַ 
 -  )ז, שם( "ְוָנַתִּתי ֶאת ִמְדָין ְּבָיֶדךָ , ָהִאיׁש ַהְמַלְקִקים אֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם

  . עם שלש מאות בלבדלנצח את מחנה מדיןאפשר 
כשגם תשועה בשלש מאות איש אינה מועילה להחזיר את 

נשלח , וישראל חוזרים לעבוד עבודה זרה', עבודת הישראל ל
ַמֶּכה ו, תגבורתשום ללא ,  שנלחם בפלשתים בגפו,אליהם שמשון

שהכל תלוי בכח , ישראל נוכחים לראות. בהם פעם אחר פעם
ם  הפלשתיגם אחרי ששמשון נופל ביד. הרוחני של נזירות שמשון

הפיל את הבית הוא עוד מצליח ל, כשלון רוחני שלו עם דלילהבגלל 
ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ֲאֶׁשר ֵהִמית ְּבמֹותֹו , ַעל ַהְּסָרִנים ְוַעל ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ּבֹו"

שלא המספרים , להראות. )ל, שם טז(" ַרִּבים ֵמֲאֶׁשר ֵהִמית ְּבַחָּייו
 .פועל בעולם' אלא רק דבר ה, ולא הכח הגשמי פועל, קובעים
ללמדם , שראליעם לבאמונה שיעור כולה היא  םהשופטיתקופת 

צדקות קובעת אלא רק ה ,מספרית קובעת במלחמותהכמות השלא 
 .במלחמות

כששמואל , כןול. וישראל ממשיכים לחטוא, עוזראבל הכל לא 
 הכנה שוםהוא לא עושה , כ למלחמה עם פלשתים"יוצא אח

 הכנה רוחנית - ?  למלחמה שמואלמה ההכנה של. צבאית למלחמה

 -  ' למצפה לשאוב מים ולשפוך לפני ה את ישראלהוא אוסף. בלבד
, א ז"י שמו"רש(" הרי אנו לפניך ַּכמים הללו הנשפכין :לסימן הכנעה"

ְּבקֹול ' הַוַּיְרֵעם ", בעקבות כך. )ט, שם(ומקריב ְטֵלה ָחָלב אחד  -  )ו
ים מכה את פלשת' ה .)י, שם( " ַוְיֻהֵּמם,ָּגדֹול ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ְּפִלְׁשִּתים

 לרדוף אחריהםאלא נשאר לא לישראל ו, בלי שום מלחמה גשמית
  .)יא, שם( ולהרגם

הם אינם מעונינים . אבל ישראל אינם מרוצים מהנהגה כזו
כי מי יודע אם תמיד תהיינה , בהנהגה ניסית של נצחונות ִּבְטֵלה חלב

כן הם מבקשים ל. בידם זכויות מספיקות כדי להוושע בדרך כזו
ְוָיָצא ְלָפֵנינּו , ּוְׁשָפָטנּו ַמְלֵּכנּו", אותם בהנהגה טבעיתשינהיג , מלך

ִּכי  "-?  לשמואל'מה אומר על כך ה. )כ, שם ח(" ְוִנְלַחם ֶאת ִמְלֲחמֵֹתנּו
יִּכי , לֹא אְֹתָך ָמָאסּו ִת זוהי טענה על . )ז, שם("  ָמֲאסּו ִמְּמלְֹך ֲעֵליֶהםאֹ

אחרי . ית יותרטבעהגה אלא הנ, הנהגה ניסיתשאינם רוצים , ישראל
הושע (" ֶאֶּתן ְלָך ֶמֶלְך ְּבַאִּפי: "מאות שנים אומר על כך הושע הנביא

  .כעס על ישראל כשנתן להם מלך' ה. )יא, יג

  צבא ישראל בתקופת המלכים
ותר  יש נסיונות בשאלה האם יגייסו י, בימי המלכים,כ"גם אח

  .חיילים או פחות חיילים לצבא
ה הוא ולצורך ז, כונן למלחמה עם אדוםאמציה מלך יהודה מת
ְלצד שלש מאות אלף חיילים , בני אפריםשוכר מאה אלף חיילים מ

 ַאל ָיבֹוא ִעְּמָך ְצָבא !ַהֶּמֶלךְ : "הנביאאומר לו . שגייס מבני יהודה
אפרים . )ז,  כהב"דהי(" ְּבֵני ֶאְפָרִיםּכֹל , ִעם ִיְׂשָרֵאל' ִּכי ֵאין ה, ִיְׂשָרֵאל

שהיה מבני ,  משועבדים לעגלים של ירבעם.עבודה זרההם עובדי 
אם ו , תפסיד-למלחמה  איתםאם תלך , ממילא .)י שם"רש(אפרים 

דיהם לךת לע בא צחיילי הכי לא הכמות המספרית של .  תנצח- ב
 אסור לצאת למלחמה .היא שקובעתאיכות הרוחנית האלא , קובעת

 אלף החיילים ר על מאהַוּתֵ אמציה ְמ , ואכן! עם צבא של רשעים
אמנם  [.)יב-י, שם(ומנצח , בלעדיהם יוצא למלחמה, אפריםששכר מ

אבל זהו , )טז-די, שם( כראויאמציהו לא התנהג  רי הנצחון הזהאח
  ].כבר ענין אחר

. כ אצל חזקיהו"רואים אח" מלחמה"צורה מיוחדת מאד של 
מד וע, סנחריב מלך אשור עולה לירושלים עם צבא גדול ועצוםכש

ולא  ,)3כדוד המלך (אני אין בי כח לא להרוג: ' להמרוו ואחזקיה
אלא אני ישן על , )5כיהושפט ( ולא לומר שירה,)4כאסא (לרדוף

ַוְיִהי ': שנאמר, אני עושה: ה"אמר לו הקב. מיטתי ואתה עושה
ִמָּׁשה ַוַּיְך ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ְׁשמֹוִנים ַוחֲ ' ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ה, ַּבַּלְיָלה ַההּוא

פתיחתא (" )לה, ב יט"מל(' ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים, ָאֶלף

ומסתמא , )ה, ר יח"שמו(ליל הסדר היה , אותו לילה. )'דאיכה רבתי אות ל
, אכל מצה ומרור,  אכל קרבן פסח.עשה חזקיהו את הסדר כהלכתו

 ולא ,6א שוכב לישוןאבל אחרי הסדר הו. וסיפר ביציאת מצרים
כדי לסלק את , לא גשמית ולא רוחנית, עושה שום השתדלות

 . ובאמת כך היה.ה"קבה עשה רקהכל יאת הוא רוצה ש .סנחריב
מאה שמונים , שורמכה את מחנה א'  ה, ישן על מיטתוחזקיהוכש

כי אם  ".ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים", וחמישה אלף איש
הוא לא .  שום דבר לא יעזור לסנחריב-רוצה להציל את ירושלים ' ה

גם אם יביא עמו את הצבא הגדול ביותר , יצליח לכבוש את ירושלים
  .בעולם

, בימי צדקיהו נלחמים במסירות נפש נגד הכשדים, לעומת זאת
ִּכי ִתָּלֲחמּו ֶאת . "טעם למלחמה הזאתשום וירמיהו אומר להם שאין 
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 , צריך להכנע בפני נבוכדנצר)ה, ירמיהו לב("!  לֹא ַתְצִליחּו-ְִּדים ַהַּכשֹ
ִּכי ִאם ִהִּכיֶתם  ".המקדשאת  וציל את ירושליםן יהיה להניּתָ רק כך ו

ְוִנְׁשֲארּו ָבם ֲאָנִׁשים ְמֻדָּקִרים ִאיׁש , ים ַהִּנְלָחִמים ִאְּתֶכם ֵחיל ַּכְׂשּדִ ָּכל
גם : כלומר. )י, שם לז("  ָיקּומּו ְוָׂשְרפּו ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ָּבֵאׁש-ְּבָאֳהלֹו 

וישארו בם אנשים פצועים ומדוקרים ,  חיל כשדיםכלאם ַּתּכּו את 
שלא גודל הצבא מפני !  הם יקומו ויכבשו את ירושלים-בלבד 

אם , ממילא. קובע' אלא רק דבר ה, ולא מצב החיילים קובע, קובע
, אומר שעליכם לעשות שלום עם נבוכדנצר ולא להילחם בו' ה

 הכל - ' אם הולכים עם דבר ה.  לא תצליחו- נלחמים כןואתם 
 . שום דבר אינו הולך-'  דבר הנגדכשהולכים ו. מצליח והולך

, הוריות יא' עי( למרות שהיה צדיק גדול, צדקיהוש, הסוף היה באמת

רבן וגרם לחובכך , אומץ להכנע בפני נבוכדנצרהלא היה לו , )ב
אולי  .)ז, ב כה"מל( עצמו נעשה עיורהוא ו,  בבלגלותלוהבית הראשון 

 .ולכן לא רצה להכנע, וח שיקרה לו נס כמו שקרה לחזקיהו בטהיה
היתה גזרה להחריב ל אומרים שכבר "חז, אבל בימי חזקיהו עצמו

  .את המקדש

  ביאור אמירה תמוהה של חזקיהו המלך
 - ? מנין לנו שכבר בימי חזקיהו היתה גזרה להחריב את המקדש

זקיהו חלה ח .ך" בענין חזקיהו שמופיעה בתנפרשה תמוהה מאדִמ 
חזקיהו שמח . ומולך בבל שלח לו שלוחים לדרוש בשלומ, והבריא

ַוַּיְרֵאם ֶאת ָּכל ֵּבית ", אותםהשקה , האכיל אותם,  השלוחיםעל
 ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהְּבָׂשִמים ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהּטֹוב ְוֵאת ֵּבית ,ְנכֹתֹה

 לֹא ָהָיה ָדָבר ֲאֶׁשר לֹא ֶהְרָאם ,ֵּכָליו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְּבאֹוְצרָֹתיו
ן הברית אפילו את ארו. )יג, ב כ"מל(" ִחְזִקָּיהּו ְּבֵביתֹו ּוְבָכל ֶמְמַׁשְלּתֹו

 )י שם"רש(! הציג בפניהם את הלוחותו, שבמקדש פתח לפניהם
ָמה ָאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ": ישעיהו הנביא מגיע אל חזקיהו ושואל אותו

ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה " :יהוקחזאומר לו  )יד, שם(? " ּוֵמַאִין ָיבֹאּו ֵאֶליךָ ,ָהֵאֶּלה
ן קָ דָ ְּב זה אחד משלשה ֶׁש : "ל"חזעל כך מרים או .)שם( " ִמָּבֶבל,ָּבאּו
 : היה לו להשיב לישעיה...ן עביט של מים עכוריםָאצָ ְמ ה ּו"הקב

 התחיל חזקיה ]במקום זה! [? ואתה שואל אלי,אתה נביאו של מקום
 ועל ששמח , לכך נענש! מארץ רחוקה באו אלי: ואמר,מתגאה

לא ביקש כאן י הרישעיהו . )י שם"רש( " על שלחנוןעליהם והאכיל
 בשביל מה .אם בבל קרובה או רחוקהלדעת , יעת הארץשיעור ביד

 אלא ?" מבבל,מארץ רחוקה באו אלי" ,לומרחזקיהו יך היה צר
כ רחוקה באו אליו "שמארץ כ, איזה כבוד, ש איזו מעלהישהרג

, עשה לו'  שה הגדול הנסבאו בגללהשלוחים אמנם . שלוחים
, )יב-י שם יא"רש' ועי. יא, שם(חורנית שהחזיר גלגל חמה עשר שעות א

שהגיעו אליו , זאת הוא מרגיש בזה מעלה גדולה מדי בכלאך 
ִהֵּנה ָיִמים ! 'ְׁשַמע ְּדַבר ה" :ישעיהואומר לו על כך . שליחים מבבל

 , ְוִנָּׂשא ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵביֶתָך ַוֲאֶׁשר ָאְצרּו ֲאבֶֹתיָך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבֶבָלה,ָּבִאים
 ,ּוִמָּבֶניָך ֲאֶׁשר ֵיְצאּו ִמְּמָך ֲאֶׁשר ּתֹוִליד ִיָּקחּו. ' ה ָאַמר,לֹא ִיָּוֵתר ָּדָבר

  .)חי-טז, שם(" ְוָהיּו ָסִריִסים ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך ָּבֶבל
ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו  "-? הללוהקשים כיצד מגיב חזקיהו על הדברים 

ֲהלֹוא ִאם ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ִיְהֶיה ... ַּבְרּתָ ֲאֶׁשר ּדִ ' ה טֹוב ְּדַבר :ֶאל ְיַׁשְעָיהּו
י בימַ העיקר ש . שיהיה חורבןאחרי מותי,  מילא- ובלשוננו ".ְבָיָמי
מנבאים לחזקיהו על . תשובה זו נראית משונה מאד ...! שקטיהיה

והוא , שבניו יגלו ויהיו עבדים בהיכל מלך בבל, אסון נורא כזה
 הרי היה צריך לקרוע את !?הדבר לא יהיה בימיומתנחם בכך ש

אינני יודע איך !  ולבכות ולהתחנן לבטל את רוע הגזירה,בגדיו

אדם !  בלי להזדעזע מתשובתו של חזקיהו,אפשר לקרוא פרק זה
ך על גיב כשיאיך יתכן , )א, צד' סנה(ה רצה לעשותו משיח "שהקב

  ?כזוה קשה נבוא
, התשובה לשאלה זו נשענת על נבואה אחרתכמדומני ש

שמיכה המורשתי ניבא , בירמיהו מסופר. ופיעה בספר ירמיהוהמ
 ְוַהר , ִוירּוָׁשַלִים ִעִּיים ִּתְהֶיה,ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש: "בזמן חזקיהו ואמר

כעס על ישראל ועל ' ה: כלומר. )יח, ירמיהו כו(" ַהַּבִית ְלָבמֹות ָיַער
 יכבר בימחורבן הא עליהם את שרצה להביעד , כךכל חזקיהו 
כמו שמפורש שם ובדברי ',  ואולם חזקיהו נכנע לפני ה.חזקיהו
אלא נדחה , בימי חזקיהו' ולכן לא בא קצף ה, )כו, ב לב"דהי(הימים 

מיכה אומר לו . כ מרגיעה אותו"הנבואה של ישעיהו א. בכמה דורות
ואילו ישעיהו מודיע לו שהחורבן לא יהיה ,  יהיה חורבןשמיד
הי זו, לעומת מה שהיה צפוי". ֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ ' הר טֹוב ְּדבַ "לכן . בדורו

  .שהעונש נדחה בכמה דורות,  נבואת נחמההרי

 רק מחמת שישראל עצמם -שליטת האומות על ישראל 
  משליטים אותן עליהם

שנתן  -וחזקיהו במעשהו , לא התבטלהעונש , זאתובכל 
 לנתינת שליטה לבבל עלבעצמו  גורם - תרתלבבלים חשיבות מיו

שליטה אשר ממנה התפתחו בסופו של דבר החורבן וגלות , ישראל
ְוַאְּת ִלַּמְדְּת , ַמה ּתֹאְמִרי ִּכי ִיְפקֹד ָעַלִיךְ " :על זה אומר הנביא .בבל

אלו טענות יוכלו :  כלומר)כא, ירמיה יג("! אָֹתם ָעַלִיְך ַאֻּלִפים ְלרֹאׁש
שתלט ה כשיביא עליכם את מלך בבל לה"להיות לכם כלפי הקב

עצמכם הרגלתם אותם להיות בהרי אתם ? עליכם ולהגלותכם
, כ הרבה כבוד לבבל" שחזקיהו נתן כ בזה-? במה !שליטים עליכם

אמנם לא מיד קרה  .בבל תשלוט עליכםבזה גרמתם בעצמכם ש
אבל הנביאים מודיעים , רק כמאה שנה לאחר אותו מעשה, הדבר

ולי גם שאר עם ישראל וא(בכך שחזקיהו , שבזה התחיל החורבן, לנו
לא , אלמלא נתנו חשיבות לבבל. החשיב את בבל יותר מדי) שבדורו

 אז בבל - וד למלך בבל נתת כב. היתה יכולה בבל לשלוט על ישראל
 - מזכיר כל מה שישעיהואת  יקחו את כל האוצרות ו.תשלוט עליך

 .לבבל
ֵמם ְּבַכר ְוָרֵחל ָלְקָחה ֶאת ַהְּתָרִפים ַוְּתִׂש : "התורה הרי אומרת

מה רחל את התרפים ׂשלמה  .)לד, בראשית לא(" ַהָּגָמל ַוֵּתֶׁשב ֲעֵליֶהם
 המקום הטוב ביותר יהשם הכי  -בפשטות ? דוקא בכר הגמל

: שהיתה לכך גם סיבה נוספת, ל מסבירים"אבל חז. להחביאם
והם היו יכולים , לתרפים של לבן היה כח לגלות ללבן מה שקורה

כח ה מתי היה להם ,ואולם. ללבן היכן הם נמצאיםולגלות " לצעוק"
 - אם היו מבזים אותם , לעומת זאת. רק כשהיו מכבדים אותם? זהה

כ "רחל ישבה א. ושוב לא היתה להם שליטה, היה סר כחם מעליהם
כדי שעל , םלבזותאלא גם כדי , ק כדי להחביאם לא ר,על התרפים

 ן היכן הם מוסתריםולא יוכלו לגלות ללב, ידי זה ְיאבדו את כחם
במידה שיש  -ּכֹחה ; כי כך דרכה של כל עבודה זרה. )ב, א קסד"זהר ח(

כשאין נותנים .  נובע רק מזה שבני אדם נותנים לה חשיבות- לה כח
 כך -וכעבודה זרה  . אין לה שליטה-כשמבזים אותה , לה חשיבות

ָּת והשַלְט ,  נתת להם ּכֹחַ -נתת להם חשיבות : גם עניני עולם הזה
 ָאַבד ִסְבָרם - אם תבטל אותם בלבך ,לעומת זאת. אותם על עצמך

  .ואין להם כל שליטה עליך, ּוָבַטל ִסּכּוָים
לֹא : "הפסוק אומר. תהליך דומה היה גם בבית שני עם רומי

: י"מסביר רש. )יב, ש ו"שה("  ַמְרְּכבֹות ַעִּמי ָנִדיב, ַנְפִׁשי ָׂשַמְתִני,ָיַדְעִּתי
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... ת שאר אומות להרכיב עלי נדיבּו, להיות מרכבותי ָׂשַמְתִניַנְפִׁש "...
ישראל עצמם מינו את הרומאים ...". אני בעצמי ִמִּניִתים עלי

כשיש מריבה בין האחים החשמונאים הורקנוס ! לשליטים עליהם
, )ש שם"י בשה"רש' עי(קוראים לרומי לשפוט מי ימלוך , ואריסטובלוס

והדברים מגיעים , ומאים על ירושליםבסופו של דבר משתלטים הר
 ,ַנְפִׁשי ָׂשַמְתִני" -? וממה הכל התחיל. עד לחורבן הבית על ידם

אנו עצמנו שמנו אותם ". אני בעצמי ִמניתים עלי -  ַמְרְּכבֹות ַעִּמי ָנִדיב
בכך , אנו עצמנו הרכבנו עלינו את הרומאים לשרים, אלופים לראש

שהדבר נובע ,  טוען)ד, בראשית לב(ן "הרמב! שָנַתּנּו להם חשיבות
ולעצמו ' ֲאדִֹני'שקרא לעשו , עוד מחטאו הקדום של יעקב אבינו

)שם("  ּכֹה ָאַמר ַעְבְּדָך ַיֲעקֹב,ה תֹאְמרּון ַלאדִֹני ְלֵעָׂשוּכֹ "- ' ֶעֶבד'
זה  .7

ולבסוף עשו משתלט , גורם שבסופו של דבר יחשיבו את עשו
בבל החריבה את המקדש כמו ש, ומחריב את בית המקדש השני

  .הראשון לאחר שנתנו לה חשיבות יתר

  ידעו איך נראה צבא יהודי" משכילים"ה
נצחון ישראל במלחמה אינו תלוי בכמות , כפי שהזכרנו

 אפשר לנצח גם עם -רוצה שינצחו ' כשה. 'אלא בדבר ה, החיילים
 לא יעזור אפילו צבא - וכשאינו רוצה שינצחו . מספר חיילים מועט

  .  מאדגדול
יוונים היה  למרות שלַ ,בבית שני החשמונאים ניצחו את היוונים

, ה עזר" אבל הקב.והחשמונאים היו מתי מספר,  וחזקםוצבא עצ
ארבע של שהיה לו צבא ,  בר כוכבא,לעומת זה. והחשמונאים ניצחו

י "נוצח ע, )ה"ד ה"תענית פ' ירו(מאות אלף גבורים יודעי מלחמה 
, תה לשם שמיםמלחמה של החשמונאים היה כי -? למה .םהרומאי

בר כוכבא , לעומת זאת .על שמירת תורה ומצוות ולא על דבר אחר
 לפני מרד בר כוכבא הרומאים לא גזרו .לחם למען קיום המצוותלא 

, ארבע מאות אלף גבוריםגם אם היו לו , לכן .ל קיום מצוותעכלל 
ילים לא כל מאות אלפי החי. איםמוהם לא החזיקו מעמד נגד הר

כי לא הכח הצבאי . חשמונאים השיגוההשיגו מה שמתי מספר של 
,  בר כוכבא.וזה לא היה אצל בר כוכבא, פועל' אלא רצון ה, פועל

חשב שיוכל לנצח את , ל מתארים"כמו שחז, שהיה גבור חיל
  .לךאבל זה לא ה, רומאים בכוחו הצבאיה

". מלחמה"שוב יוצאים ישראל לְ , יותרהרבה בדור מאוחר 
לבוז , הצגת תיאטרון מבישהמחברים באירופה " משכילים"ה

בהצגה  .באור מגוחךיה ולהציג את מצוות, ולהלעיג על דברי תורה
ומתכוננת לצאת , נראתה קבוצת חיילים יהודים עולה על הבמה

ִמי : "והכריזו, יהודים על הבמה" שוטרים"לפתע הופיעו . למלחמה
ֶּפן ָימּות ,  ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו- ׁש ְולֹא ֲחָנכֹו ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַבִית ָחדָ 

ירדו כמה חיילים מן . )ה, דברים כ(" ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ַיְחְנֶכּנּו
ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָנַטע ֶּכֶרם ְולֹא : "והכריזו" שוטרים"שבו ה. הבמה
, שם(" ְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ְיַחְּלֶלּנּוֶּפן ָימּות ַּבִּמ ,  ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו-ִחְּללֹו 

ִמי : "שבו השוטרים והכריזו. ירדו עוד כמה חיילים מן הבמה. )ו
ֶּפן ָימּות ,  ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו-ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאַרׂש ִאָּׁשה ְולֹא ְלָקָחּה 

מן ירדו עוד כמה חיילים . )ז, שם(" ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ִיָּקֶחָּנה
ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא : "שבו השוטרים והכריזו בפעם האחרונה. הבמה

, שם(" ְולֹא ִיַּמס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו,  ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו-ְוַרְך ַהֵּלָבב 

לירדו . )ח זקנים שנשארו " גבורים"חוץ משני ,  החיילים מן הבמהכ
 התחילו להתנצח ".שאגת אריה"וה" גאון מוילנא" ה-לעמוד שם 

, למי מגיע הזכות להתחיל ַּבמצוה, "מלחמתה של תורה"ביניהם ב
מביא ראיות " גאון"ה. ולירות ראשון ַּבתותח הגדול שעמד על הבמה

" שאגת אריה"וה, "שאגת אריה"ס שהזכות הגדולה מגיע ל"מן הש
"!... גאון"מפלפל לעומתו ומוכיח שהזכות הגדולה מגיעה דוקא לַ 

  .לקול צחוקו הרם של הקהל,  ההצגהכאן הסתיימה
 :נענה ואמר, ל"ר חיים מבריסק זצ"כשִספרו את הדברים להג

, נראית מלחמהכך  בדיוק"! משכילים"הצודקים , אכן
דבר אחד שכחו אלא ש! התורהכשמנהלים אותה על פי 

אכן " שאגת אריה"וה" גאון מוילנא"שה: להראות" משכילים"ה
שתם ותורתם ֵהביסו את הצבא ובכח קדו, ִנצחו במלחמה הזאת

כי מלחמה יהודית לא מנצחים עם פצצות !!!... האדיר שעמד מולם
ובשביל זה מספיק , זכויותאלא עם , ומטוסים וחיילים רבים

 -יותר מזה ". שאגת אריה"וה" גאון מוילנא"באמת לגייס רק את ה
 .לא צריך

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

הגוים היו כבר ו ,לא היו זקוקים למלחמה ולכֵלי ַזִין כדי לכבשה, גל את הארץשאם לא היו ישראל שולחים מרגלים לרַ , )ח,  אדברים(י "רש' עי. 1
הורידו עצמם , י שליחת מרגלים"שהכניסו את עצמם למהלך של מלחמה כדרך הטבע ערק בגלל . )ספורנו שם(או מתים בלי מלחמה , בורחים מעצמם

  .להלחם בנשקכ "אחריכים שהיו צ, זוכלמדרגה 
  .א, ז כה"ע' א במס"ז המהרש"מה שבאר עפ' ועי. 2
  .)שרצה בעצמו גם לרדוף וגם להרוג ("ְולֹא ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתם, ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגם": ה"שאמר לקב. 3
ִּכי , ַוִּיּפֹל ִמּכּוִׁשים ְלֵאין ָלֶהם ִמְחָיה... ַוִּיְרְּדֵפם ָאָסא: "שנאמר, יה וכך ה."אלא אני רודף אותם ואתה עושה, אני אין בי כח להרוג להם": ה"שאמר לקב. 4

  .)יב, ב יד"דהי( "'ִנְׁשְּברּו ִלְפֵני ה
' ָנַתן ה, הּוְבֵעת ֵהֵחּלּו ְבִרָּנה ּוְתִהּלָ : "שנאמר,  וכך היה."אלא אני אומר שירה ואתה עושה, אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף": ה"שאמר לקב. 5

  .)כב, שם כ( "ַוִּיָּנֵגפּו... ְמָאְרִבים ַעל ְּבֵני ַעּמֹון מֹוָאב
, )א, י ישעיהו לח"רש' עי(חזקיהו חולה מסוכן היה באותו לילה אך , )ב"א ס"תפ' ח סי"ע או"שו (כל הלילה מצוה לספר ביציאת מצרים מנםא. 6

  .ולכן שכב לישון
י מכירת יוסף "ע, שהם עצמן סיבבו לעצמם הגלות, )הרומזת לגלות רומי(בצּורת ירידת יעקב ובניו למצרים שנרמז ענין זה , ן"ועוד כתב הרמב. 7

  .)כח, ן בראשית מז"רמב(למצרים 

  ,השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך

  .יש לתלות בעורך בלבד) אם ישנם(וכל טעות או חסרון 


